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Primele decorații instituite în timpul  
Domnitorului Alexandru Ioan Cuza

Decorațiile oferite de statul român sunt semnele distinctive ale 
unui ordin sau însemnele de orice fel care se conferă pentru 

fapte și merite deosebite puse în slujba patriei și a poporului român, pe 
timp de pace sau de război.

Istoria decorațiilor din România începe la scurt timp după Unirea 
Principatelor Române de la 1859. Prima încercare a Domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza a fost aceea de a institui cu sprijinul guvernului de 
la Iași, Ordinul Spicul de Aur, care să aducă aminte de bogăția grânelor 
Moldovei. Pentru acest ordin, domnul român cere prin Vasile Alecsandri, 
la acel moment ministru de externe, acordul de principiu al Împăratului 
Napoleon al III-lea al Franței, ca cetățenii francezi să poată primi un 
ordin pe care domnitorul intenționa să-l creeze. Împăratul francez și-a 
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dat acordul, fără a sesiza însă faptul că acest lucru ar fi fost în opoziție 
cu hotărârile diplomatice internaționale, care ofereau această prerogativă 
statelor suverane, situație în care Principatele Române nu se încadrau, fiind 
încă sub suzeranitatea Imperiului Otoman.1

La 21 mai 1860 Alexandru Ioan Cuza emite o medalie comemorativă 
Pro Virtute Militari, în cinstea ostașilor români care au luptat eroic în dealul 
Spirii împotriva armatei turcești, la 13 septembrie 1848. Se dorea oferirea 
medaliei tuturor ostașilor care au participat la această luptă, care urmau să 
o poarte atașată de o panglică tricoloră, pe uniforma militară. În realitate, 
contextul politic nu a permis oferirea acestor medalii, ele fiind împărțite 
celor în drept, abia în urma hotărârii luate de Consiliul de Miniștri din 
data de 9 aprilie 1866, după abdicarea forțată a Domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza.2

1 „Încercarea de instituire a unor decorații românești în timpul lui Alexandru Ioan Cuza”, în: 
Cancelaria Ordinelor, Istoricul decorațiilor, [online], [Citat la 9 august 2021], disponibil pe in-
ternet la adresa: https://canord.presidency.ro/ro/istoric/istoricul-decoratiilor. 
2 Acad. Constantin Istrati, „Primele insemne de distincțiuni și decorațiuni române”, în: Analele 
Academiei Române, seria II, tomul XXXVI, 1913-1914, București, Librăriile Socec & Comp și 
C. Sfetea, 1914, p. 11-12.
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Bătălia din 
Dealul Spirii,  

13 septembrie 1848
gravură de epocă
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Din dorința de a încuraja faptele de vitejie militară și devotamentul 
civil al celor care au salvat oameni și bunuri în timpul unor catastrofe 
naturale, în anul 1864 Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a creat medaliile 
Virtutea Militară și Devotament și Curagiu3, iar pentru clerici a instituit 
o distincție în forma unei cruci de fier, având inscripționată monograma 
domnitorului și deasupra coroana țării4. Ca și în cazul celorlalte distincții, 
nici acestea nu au fost instituite prin lege și nu au putut fi oferite în mod 
oficial, întrucât România nu era încă un stat suveran.

Totuși, cea mai importantă decorație instituită de Domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza a fost Ordinul Unirii, proiect gândit de domnitor 
încă din 1863. Acest ordin a fost comandat spre a fi executat la Paris, de casa 
de bijuterii Kretly, care trebuia să finalizeze comanda înainte de 24 ianuarie 
1864, moment în care se aniversau cinci ani de la Unirea Principatelor 
Române. Comanda însă nu a fost finalizată la timp, iar articolele publicate 
în ziarele de la Viena și Istanbul despre intenția domnitorului de a institui 
acest ordin și simbolismul independenței la care făcea trimitere, au creat 
3 Acad. Constantin Istrati, „Primele insemne de distincțiuni...”, p. 12.
4 Acad. Constantin Istrati, „Primele...”, p. 15.
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Medalia comemorativă  
Pro Virtute Militari,  

21 mai 1860,  
avers-revers
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Medalia  
Devotament și Curagiu,  
1864, avers-revers
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un scandal diplomatic care l-au obligat pe domnul român să renunțe la 
intențiile sale.5 După finalizarea comenzii în anul 1865, ordinul a fost 
depozitat în lăzi, acestea fiind păstrate la palatul domnesc.6 Ocazional acest 
ordin a fost oferit de domnitor sub formă de cadou personal, neavând o lege 
care să reglementeze statutul său.

Ordinul Unirii creat de Cuza, care a stat la baza Ordinului Steaua 
României, avea trei grade: Cavaleri, Ofițeri și Comandori. Distincția avea un 
medalion din email roșu în centrul unei cruci repetate, adică al unei cruci 
drepte, cu laturile egale, care formează la fiecare braț încă o cruce dreaptă 
în miniatură. Acest model de cruce apare în literatura de specialitate sub 
denumirea de cruce românească. Crucea era realizată din email albastru, având 
între brațe raze cizelate care ofereau ordinului un aspect de stea. În centrul 
medalionului au fost realizate două coroane de lauri din email verde, cu cifrele 
5 și 24, trimițând la cele două date de alegere ale Domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza, 5 ianuarie ca domn al Moldovei și 24 ianuarie ca domn al Țării 
5 Încercarea de instituire a unor decorații românești în timpul lui Alexandru Ioan Cuza, Loc. cit. 
6 C. Flondor, Constantin Moisil, „Decorațiunile românești”, în Enciclopedia României, vol. I, 
1938, p. 86. 



Ordinul naţiOnal  
Steaua rOmâniei  

în grad de COlan

13

Ordinul Unirii  
în grad de Ofițer, 
1864, avers-revers
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Românești, iar pe bordura din email albastru era prezentată deviza Genere et 
corde fratres, în traducere din limba latină, Frați prin obârșie (neam) și simțire. 
Această bordură era încadrată de o altă coroană cu frunze de laur din email 
verde. Pe revers, într-un medalion din email roșu era gravată cifra domnitorului 
(inițialele numelui de botez) A. I. și cifra I roman, de la Alexandru Ioan I. 
Acest medalion era încadrat de o coroană cu frunze de laur din email verde 
întocmai ca pe aversul distincției. Însemnul era surmontat de o coroană. 

Pentru gradul de Cavaler a existat un alt model al ordinului. Distincția era 
în formă de cruce bizantină din email roșu, cu pietre la colțurile laturilor crucii, 
și raze de argint între brațele crucii. În centru, într-un medalion, a fost așezată 
inițiala domnitorului A, iar deasupra crucii o coroană din pietre semiprețioase.
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