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Rezumat:  Anul acesta a fost proclamat de Patriarhia Română drept ”Anul Făuritorilor 

Marii Uniri”. Așa cum a arătat Patriarhia Română - ca un semn de recunoaștere 

simbolică-, una dintre personalitățile care și-au adus contribuția la realizarea Marii Uniri 

a tuturor românilor a fost Patriarhul Miron Cristea. În lucrarea de față vom prezenta rolul 

pe care Miron Cristea, ca Episcop de Caransebeș și mai târziu, ca Mitropolit Primat al 

Ungro-Vlahiei, l-a avut în pregătirea și realizarea evenimentului istoric și unic al Marii 

Uniri din 1918. Miron Cristea a adoptat o atitudine clară, fermă, națională, ca înalt ierarh 

al Bisericii Ortodoxe Române din provincia istorică Transilvania, prin inițierea și 

impulsionarea diferitelor proiecte regionale și obiective care au materializat Marea Unire 

de la 1918 a tuturor românilor. 
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Introducere 

 

Născut în data de 18 iulie 1868, ca primul băiat al Domniței și al lui George 

Cristea, familie de țărani ”din părțile Topliței, comitatul Muraș-Turda, din țara 

Ungariei” (la acea vreme)2, viitorul episcop a fost botezat Elie, în cinstea 

sărbătorii Sf. Prooroc Ilie (20 iulie). Toată viața sa, cât și în activitatea sa ca înalt 

ierarh al Bisericii Ortodoxe Române și ca înalt demnitar al statului român, Miron 

Cristea și-a asumat cu mândrie originea sa țărănească.  

Mai târziu, după ce a intrat în rândurile slujitorilor Bisericii Ortodoxe 

Române la 1 iulie 1895, a fost apoi numit în funcția de secretar al Consistoriului 

arhidiecezan din Sibiu, de către mitropolitul Miron Romanul și, îmbrăcând haina 

monahală (în 20 iunie 1902) sub numele de Miron (în cinstea mitropolitului Miron 
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