
Gărzile Patriotice 

 

Gările patriotice au fost reînfiinţate în anul 1968 la socilitarea lui Nicolae Ceauşescu în 

urma invaziei trupelor Pactului de la Varşovia în Cehoslovacia. Scopul iniţial al gărzilor 

patriotice a fost acela de a creea o linie de apărare împotriva ameninţării unei  invazii. La data 

de 4 septembrie 1968 a fost emis Decretul nr. 765 privind constituirea, organizarea si 

functionarea garzilor patriotice.1  

Gărzile patriotice se aflau sub conducerea directă a P.C.R. şi erau pregătite de M.Ap.N. 

cu care colaborau în mod regulat. A fost realizat un comandament de Stat Major General la 

nivel naţional, structura fiind extinsă la nivel judeţean, local şi până în intreprinderi şi alte 

unităţi de stat.  Participarea în aceste formaţiuni paramilitare a devenit obligatorie, chiar şi 

tinerii fiind pregătiţi în cadrul programului de Pregătire a Tineretului pentru Apărarea Patriei2 

(P.T.A.P). 

 Din 1981 prin Decretul nr.61/25.03.1981 pentru modificarea Decretului nr.678/1969 

privind regimul de pază a frontierei de stat, s-a decis ca gărzile patriotice să participe la apărarea 

frontierei de stat alături de trupele de grăniceric ca grupe de sprijin.  

La nivelul întregii ţări în anul 1989, gărzile patriotice aveau circa 700.000 de luptători. 

      

Gărzile patriotice în anul 1989. 

La nivelul judeţului Timiş conducerea Statului Major al Gărzilor Patriotice era 

alcătuită din: 

lt.-col. Petrea Ioan Cristea – şef al statului major 

lt.-col. Bădărău – locţiitor al şefului de stat major 

lt.-col Partenie Ion - instructor 

 

Efectivele gărzilor patriotice au fost solicitate de către Radu Bălan încă din seara de 16 

decembrie, iar la nivelul Comitetului Municipal al P.C.R. de către primarul Moţ. Au fost trimişi 

aproximativ 100 de luptători la comitetul judeţean de partid, 100 de luptători la comitetul 

municipal3, alte patrule fiind trimise în diferite zone ale oraşului care erau considerate 

„fierbinţi”. Alţi 25 de luptători au fost trimiş ca grupe de sprijin pentru miliţie.4                                                                                                                                             

                                                
1 Acest decret a devenit Legea nr. 39/1968 
2 P.T.A.P.- ul a fost  înfiinţat în baza Legii nr. 33 din 15.11 1968, publicat în B.Of. nr. 149/15.11.1968. 
3 Procesul de la Timişoara, volumul IV, pg. 1678 
4 Idem, pg. 1687 



 

Acţiunea 20.000 

 

Este important de menţionat operaţiunea 20.000, prin care se încerca realizarea unei 

contrademonstraţii în centrul Timişoarei. Această operaţiune vastă consta în aducerea a circa 

20.000 de luptători din Gărzile Patriotice din judeţele Dolj, Olt şi Vâlcea la Timişoara cu 

misiunea de a restabili ordinea şi disciplina în oraş. Operaţiunea a fost hotărâtă de Elena 

Ceauşescu şi Emil Bobu şi coordonată de la Bucureşti de către Ion Dincă fost vicepreşedinte al 

Consiliului de Miniştri şi de către colonelul Pîrcălăbescu Cornel fost şef al Statului Major al 

Gărzilor Patriotice din C.C. al P.C.R. 

Acţiunea a fost demarată în seara zilei de 20 decembrie, între orele 20,00-21,00. 

Comitetele judeţene de partid din judeţele Dolj, Olt şi Vîlcea au fost anunţate că trebuie să 

mobilizeze luptătorii Gărzilor Patriotice pentru deplasarea la Timişoara. 

În judeţul Olt în urma ordinului de a fi pregătiţi 6.000 de luptători5 şi confecţionarea 

unor bastoane de lemn pe plan local, s-a reuşit mobilizarea lor din localităţile Balş, Caracal, 

Corabia şi Slatina. Trupele au fost comandate de Comănescu Ion, secretar pe probleme 

organizatorice la Comitetul Judeţean de Partid Olt şi de către maior Dogaru Dumitru şeful 

Gărzilor Patriotice Olt.  

Conform raportului dat de maior Dogaru la întoarcerea din Timişoara, luptătorii ajunşi 

acolo s-au solidarizat cu demonstranţii, primind gratuit alimente şi ţigări. O parte din luptători, 

la îndemnul demonstranţiilor s-au deplasat în Piaţa Operei.6  

În judeţul Dolj în data de 20 decembrie s-a primit ordin de la Pârcălăbescu mobilizarea 

a 10.000 de luptători de la Craiova şi 4.000 de la Filiaşi. Au fost mobilizaţi 6.950 de muncitorii 

din schimburile 2 şi 3 din intreprinderile craiovene. Prima garnitură de tren a plecat din Gara 

Craiova la ora 0,45, luptătorii fiind comandaţi de colonel Mihalcea Ion, şeful Statului Major al 

Gărzilor Patriotice Dolj. Ajunşi în Gara de Est Timişoara, au fost întâmpinaţi de manifestanţi, 

în urma discuţiilor luptătorii solidarizându-se cu timişorenii. Trei autobuze cu luptători din Dolj 

au plecat în centrul oraşului pentru a înţelege ce se întâmplă în Timişoara.7  

În judeţul Vâlcea, secretarul pe probleme organizatorice al Comitetului Judeţean de 

Partid Vâlcea Bivol Manole, a primit ordin de la Dincă Ion pentru mobilizarea a 6.000 de 

                                                
5 Ordin de zi nr. 298 din 20.12.1989, semnat de şeful Statului Major al Gărzilor Patriotice Olt 
6 Ordin de zi nr. 300 din 22.12.1989. 
7 Procesul –verbal întocmit la data de 12 ianuarie 1990 de către colonel Moraru Florea procuror şef la 

Procuratura Militară Craiova. 



luptători care să sie dotaţi cu bastoane de lemn sau cauciuc.8 Au fost mobilizaţi luptători din 

Râmnicu-Vâlcea, Drăgăşani, Băbeni, Călimăneşti şi Brezoi. La Combinatul de Prelucrare a 

Lemnului Vîlcea au fost confecţionate 4.000 de bastoane iar la I.F.E.T. 2.000 de bucăţi.  

La orele 23,50 în staţia C.F.R. Vâlcea au fost pregătite 4 garnituri de tren cu destinaţia 

Timişoara. Sub comanda colonelului Tudor Ion, şeful Statului Major al Gărzilor Patriotice 

Vâlcea au fost îmbarcaţi 4.418 de luptători. Trenurile au ajuns până în localitatea Şagu judeţul 

Arad, pe drum la mai multe vagoane fiind sparte geamurile cu pietre de către cei care ştiau 

destinaţia lor.9 În final s-a primit ordin ca aceste trenuri să se reântoarcă la Rîmnicu-Vâlcea. 

 

 

                                                
8 Declaraţia lui Bivolaru Manole din 23 ianuarie 1990 
9 Declaraţia lui Tudor Ioan din 23 ianuarie 1990 


