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DEZBATEREA NAȚIONALĂ

UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA –
ACT DE JUSTIȚIE ISTORICĂ, PAS FUNDAMENTAL
SPRE ÎNFĂPTUIREA MARII UNIRI
Palatul Parlamentului, Sala „Avram Iancu”, 30 martie 2018, 10.00
În cadrul Programului „Centenar”, dedicat celebrării unui secol de la încheierea
primului război mondial și de la împlinirea visului de secole al românilor, Marea
Unire de la 1 decembrie 1918, Academia Oamenilor de Știință din România
organizează Dezbaterea Națională „Unirea Basarabiei cu România – act de
justiție istorică, pas fundamental spre înfăptuirea Marii Uniri”.
Dezbaterea privitoare la Unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918) își propune
să constituie un spațiu al dialogului esențial și substanțial la care iau parte
reprezentanți ai elitelor politice, diplomatice, academice, științifice și culturale din
România, istorici, oameni de știință și de cultură din Republica Moldova și din
Nordul Bucovinei, invitați din străinătate. La manifestare, participă, de asemenea,
cadre didactice universitare și preuniversitare, studenți și elevi, reprezentanţi ai
societăţii civile.
Dezvoltată în cadrul larg al evenimentelor politice din anul 1918, discuția se
focalizează pe următoarele puncte de interes:
• Mișcarea națională a românilor din teritoriile aflate sub dominație străină,
cu privire specială la Basarabia după 1812;
• Războiul României pentru întregirea țării și desăvârșirea unității naționalstatale;
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• Basarabia în timpul Primului Război Mondial. Situația politică, economică,
socială, națională;
• Realizarea Unirii Basarabiei cu România: etape, acte politice, manifestări
populare, evenimente;
• Semnificațiile Unirii Basarabiei cu Țara-Mamă în procesul de înfăptuire a
României Mari;
• Recunoașterea internațională a Unirii Basarabiei cu România;
• Consecințele istorice ale Marii Uniri de la 1918.
Concluziile discuţiilor vor fi redactate în documentul final Sinteza Dezbaterii, care
va fi remis autorităților politice, diseminat în mediile academice şi educaţionale și
prezentat opiniei publice. Comunicările din agenda manifestării vor fi publicate întrun volum dedicat Dezbaterilor AOSR din Anul Centenarului, cu titlul:
„CENTENARUL MARII UNIRI ŞI EDIFICAREA EUROPEANĂ A
ROMÂNIEI”, editat de Academia Oamenilor de Știință din România.
Dezbaterea națională „Unirea Basarabiei cu România – act de justiție istorică,
pas fundamental spre înfăptuirea Marii Uniri” face parte din Programul
„CENTENAR” al Academiei Oamenilor de Știinţă din România, organizat în
cadrul împlinirii unui secol de la încheierea primului război mondial și de la
realizarea Marii Uniri. Complex ca structură, amplu ca anvergură şi diversitate, dens
în activități academice și evenimente, Programul „CENTENAR” cuprinde
manifestări științifice, conferințe internaționale, simpozioane, sesiuni, workshop-uri,
proiecte culturale și educaționale, editare de cărți, volume de proceedings, lucrări
digitale, proiectate la nivel național și internațional, de-a lungul întregului an 2018.
Pentru detalii, vă rugăm să consultați site-ul AOSR: http://www.aosr.ro/programcentenar-aosr/

Prof. univ. dr. ing. Adrian BADEA,
Președintele Academiei Oamenilor de Știință din România
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