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COMUNICAT DE PRESĂ

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România celebrează ZIUA
NAȚIONALĂ, afirmându-și convingerea că MAREA UNIREA
reprezintă reperul cardinal al istoriei și dezvoltării noastre ca națiune
Cu prilejul Zilei Naționale, 1 Decembrie, Academia Oamenilor de Știință din România a
organizat Simposionul „Marea Unire din 1918”, eveniment care s-a desfășurat în data de 29
noiembrie 2016, în Sala „Drepturile Omului” a AOSR. Manifestarea a constituit cadrul celebrării
Sărbătorii Naționale a tuturor românilor prin comunicări științifice și dezbatere academică. În
deschiderea sesiunii, președintele AOSR, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, a pledat pentru
necesitatea ca Școala să cultive spiritul național și dragostea de țară și a afirmat că idealul lui Mihai
Viteazul, perpetuat peste veacuri, rămâne actual în conștiința poporului român. De asemenea, și-a
exprimat opinia că Uniunea Europeană trebuie să redevină o lume a statelor naționale. Prof. univ.
dr. Corneliu Mihail Lungu a combătut prin documente de arhivă și prin argumente științifice două
teze care falsifică adevărul istoric în raport cu Marea Unire, vehiculate în medii din afara granițelor,
conform cărora românii nu ar fi avut conștiința unității naționale, iar Unirea ar fi fost un „cadou”
făcut poporului nostru de marile puteri și de conjunctura istorică. Teze false, debitate cu reacredință, în gravă contradicție cu adevărul istoric, demontate de documentele și realitățile vremii.
Într-o amplă analiză focalizată pe trei secvențe istorice: primul război mondial și Marea Unire, cea
de-a doua conflagrație mondială, cu tragediile ei (sfâșierea teritorială a țării, instaurarea regimului
bolșevic), și momentul prezent, prof. univ. dr. Ioan Scurtu, președintele Secției Științe Istorice și
Arheologice a AOSR și membru titular fondator al acesteia, a urmărit continuitatea ideii naționale
și a idealului unității în condițiile vitrege ale istoriei. În epoca de azi a României, a subliniat
istoricul, când se înregistrează procese și tendințe contrare spiritului Marii Uniri, ideea unității
naționale trebuie să rămână obiectivul nostru fundamental, proiectul de țară al tuturor românilor.
Prof. univ. dr. Sorin Ivan a vorbit despre faptul că există o criză a conștiinței identitare în
societatea românească, în special la tânăra generație, și a pledat pentru ideea că educația și cultura,
focalizate pe valorile de anvergură universală ale civilizației românești, sunt mijloacele de edificare
și afirmare a conștiinței de sine și a identității naționale a tinerilor. În acest proces, Școala și
Universitatea au un rol esențial.
În cadrul creat de Ziua Națională, la 1 Decembrie 2016, când se împlinesc 98 de ani de la Marea
Unire, Academia Oamenilor de Știință din România celebrează, împreună cu întregul popor
român, din interiorul și din exteriorul frontierelor țării, Actul Istoric care a împlinit și a aureolat un
ideal de secole. AOSR consideră că Unirea și Unitatea tuturor românilor trebuie să rămână idealul
nostru național în cadrul Uniunii Europene. Pentru împlinirea lui, este necesar ca toate forțele
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politice ale țării, indiferent de culoare și de ideologie, toate instituțiile statului, toți românii să
asume acest ideal ca obiectiv major și să colaboreze, într-o sinergie națională, pentru împlinirea lui.
Academia Oamenilor de Știință din România subliniază că educația, știința și cultura au un rol de
prim ordin în acest sens, prin faptul că trebuie să formeze tinerele generații în spiritul valorilor și al
identității naționale. Prin tot ceea ce întreprinde în domeniul științei, culturii, cunoașterii și
civilizației, AOSR se pune în slujba României și a poporului român, a progresului națiunii noastre,
a împlinirii și afirmării ei în Europa și în lume. Ziua Națională, 1 Decembrie, este și va rămâne
pentru AOSR reperul luminos al istoriei, punctul cardinal al devenirii noastre ca națiune.
Cu privire la semnificația Zilei Naționale, Gen. (rez.) prof. univ. dr. Vasile Cândea, președintele
de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România, a declarat: „Poporul nostru a rezistat
și a supraviețuit în istorie, o istorie deseori ostilă, prin credință, curaj și spirit de sacrificiu. A reușit
să reziste și să existe numai prin credința în Dumnezeu și în destinul său, prin curajul de a înfrunta
toate vitregiile și nedreptățile, prin eroismul și puterea sacrificiului în numele viitorului, sub lumina
unui ideal: Idealul ca românii să fie împreună, uniți într-o țară mare și puternică. Pentru Academia
noastră, ca instituție dedicată științei, culturii și civilizației românești, pusă în slujba națiunii de
peste opt decenii, 1 Decembrie rămâne o zi cu o mare încărcătură simbolică, o dată care ne dă
certitudinea că putem transforma idealul în faptă atunci când suntem uniți și conștienți de puterea
noastră ca popor. Academia Oamenilor de Știință din România își desfășoară întreaga activitate în
lumina acestui crez și în direcția împlinirii noastre ca națiune puternică și demnă în Europa și în
lume. Așa cum, de multe ori și prin multe personalități, am dovedit că suntem.” În același context,
președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea,
a afirmat: „1 Decembrie este cea mai mare zi a istoriei noastre multimilenare. Marea Unire
reprezintă desăvârșirea unui proces care străbate veacurile, împlinirea unui ideal, care ne-a insuflat
speranță, care ne-a dat mereu forța de a înfrunta stihiile istoriei. Este o zi a Biruinței Poporului
Român. Consider că, având acest ideal drept reper, fiecare dintre noi trebuie să participe, în datele
competențelor proprii, la dezvoltarea și progresul României. Educația, știința și cultura joacă un rol
covârșitor în acest proces, dificil în lumea de azi. Academia Oamenilor de Știință din România, prin
misiunea ei, formulată încă de la fondarea instituției, în 1935, prin întreaga ei activitate, este
profund atașată de idealul național și de valorile civilizației românești. Pentru afirmarea noastră ca
națiune în spațiul european și internațional, este foarte important să formăm tinerele generații în
spiritul acestor valori și al conștiinței identității și apartenenței la o civilizație care a dat lumii nume
importante ale științei și culturii, care a contribuit la progresul umanității. Academia noastră face o
prioritate a activității sale din participarea la acest proces de susținere a dezvoltării tinerilor.
Gândim o serie de proiecte și programe în acest sens, dedicate tinerei generații, care include în
rândurile ei minți strălucite, inteligențe cu un potențial extraordinar. Prin astfel de tineri, putem
ajuta România să se transforme, să devină o țară puternică a Europei, să atingă statutul pe care îl
merită. Prin educație, știință și cultură, AOSR contribuie cu toate forțele la realizarea Proiectului de
Țară, în care educația joacă un rol fundamental.”
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