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București, 17.05.2018
COMUNICAT DE PRESĂ
MASA ROTUNDĂ CU TEMA „ARMATA ROMÂNIEI ȘI MAREA UNIRE DE LA 1918”
În data de 15 mai 2018, la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, a avut loc Masa rotundă
cu tema „Armata României și Marea Unire de la 1918”. Evenimentul, care face parte din seria
manifestărilor științifice dedicate celebrării Centenarului Marii Uniri, a fost organizat de Academia
Oamenilor de Știință din România, prin Secția de Științe Militare și Universitatea Națională de
Apărare „Carol I”. La manifestare, au participat reprezentanți ai instituțiilor statului, membri ai
corpului academic, cercetători științifici, specialiști în domeniu, precum și participanți din
străinătate. Moderatorul mesei rotunde a fost General (r) prof. univ. dr. Teodor Frunzeti,
președintele Secției de Științe Militare a Academiei Oamenilor de Știință din România.
După ce a salutat inițiativa Secției de Științe Militare a Academiei Oamenilor de Știință din
România de a organiza un astfel de eveniment dedicat Centenarului, General de Brigadă Prof. univ.
dr. Gheorghe Calopăreanu, Rectorul-Comandant al Universității Naționale de Apărare „Carol I” a
subliniat rolul major al armatei române în evenimentele din intervalul 1916-1918. În context, s-a
referit la intervenția militară în Basarabia și la rolul armatei în realizarea unirii Basarabiei cu
România. Consilierul prezidențial pe probleme de securitate națională, Generalul Ion Oprișor, a
reliefat importanța abordării, în anul Centenarului, a temei referitoare la rolul armatei române în
înfăptuirea Marii Uniri. General (r) prof. univ. dr. Vasile Cândea, președintele de onoare al
Academiei Oamenilor de Știință din România, a scos în evidență aportul fundamental al armatei în
cadrul primului război mondial și în procesul realizării Marii Uniri, precum și rolul esențial al
armatei de-a lungul istoriei poporului român. Prof. univ. dr. Dorel Bușe, de la Universitatea
Națională de Apărare ”Carol I”, a evocat personalitatea și contribuția generalului Eremia
Grigorescu la desfășurarea evenimentelor militare din primul război mondial, care au creat cadrul
favorabil înfăptuirii Unirii tuturor românilor. Prof. univ. dr. Adrian Ivan, rectorul Academiei
Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, a vorbit despre implicațiile primului război mondial în
istoria României și despre rolul jucat de armată înainte, în timpul și ulterior primei conflagrații,
subliniind contribuția decisivă a acesteia la împlinirea idealului național al Marii Uniri.
Ambasadorul Constantin Vlad, membru titular fondator al Academiei Oamenilor de Știință din
România, și-a evocat tatăl, soldat în primul război mondial, și s-a referit la faptul că, în urma
participării, a fost împroprietărit cu pământ, în cadrul reformei agrare din 1921. Conf. univ.dr.
Aleodor Manolea, Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”, a vorbit despre intervenția trupelor
române în Budapesta, într-o prezentare ilustrată cu extrase din jurnale de război. O altă temă în
context a fost abordată de colonel Eugen Siteanu, profesor asociat al Universității Naționale de
Apărare „Carol I”, în speță rolul jucat de armata română în dezamorsarea și împiedicarea unor
comploturi organizate de bolșevici în timpul războiului, cel mai grav dintre acestea fiind un
complot la adresa regelui Ferdinand. Alte intervenții au completat cu informații și perspective utile
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discuția în jurul unui moment istoric de mare complexitate și importanță. Între acestea: cercetătorul
Mihai Hodorogea a făcut referire la ponderea trupelor românești în efectivele militare ale AustroUngariei în timpul războiului; lect. univ. dr. Oana Brânda a subliniat implicațiile la nivel de
reprezentare ale participării armatei române în primul război mondial, aceasta îndeplinind o sumă
de roluri circumstanțiale (vector politic, vector de presiune); discuții cu privire la rolul jucat de
generalul Constantin Prezan în desfășurarea evenimentelor, la insuficienta pregătire și instruire a
armatei la momentul intrării în război, la modelul de viitejie oferit de armată posterității.
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