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Alocuţiunea Consilierului Prezidenţial pentru Securitate Naţională,  

domnul Ion Oprişor, în cadrul Mesei Rotunde „Armata României și Marea 

Unire de la 1918”, organizată de Academia Oamenilor de Știință din România 

împreună cu Universitatea Națională de Apărare „Carol I” 

- 15 mai 2018 - 

Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, Sala Senatului 

 

 

Doamnelor și domnilor, 

Onorată asistență, 

 

Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră, la această manifestare 

științifică. Felicit organizatorii pentru alegerea temei de discuții, pe care o consider 

inspirată, în contextul sărbătoririi, anul acesta, a  Centenarului Marii Uniri. 

Consider că este un privilegiu faptul că suntem contemporani cu marcarea a 

100 de ani de la împlinirea marelui ideal național și îmi exprim speranța că 

simbolistica acestui an va genera un impuls puternic de unitate pentru toți românii.  

În același timp, adresez îndemnul ca, împreună, să privim prezentul cu 

realism și, prin conjugarea eforturilor naționale, să proiectăm România următorului 

secol și să identificăm obiective durabile menite a moderniza statul român. 

Privind spre trecut, reamintesc faptul că tratatul de la Versailles, din 1920, 

este cel care a consacrat termenul de „România Mare” sau „România Întregită”, ca 

o stare de fapt obiectivă, în comparație cu dimensiunile geo-politice anterioare ale 

țării noastre.  

Procesul de unire cu Regatul României a acelor teritorii locuite de români a 

fost rezultatul acțiunii cumulative a  cinci  factori atât endogeni, cât și exogeni. 

Fac referire la voința și acțiunea clasei politice românești, la Armată și la 

coeziunea socială și voința națională – ca factori interni, precum și la victoria 

finală a puterilor Antantei și la declarația în 14 puncte a Președintelui SUA, 

Woodrow Wilson – ca factori externi. 

 Elogiez capacitatea deosebită a Guvernului de la acea vreme și a Regelui 

Ferdinand și a Reginei Maria de a-și asuma un rol determinant în concentrarea 

energiilor și eforturilor necesare urmăririi cu consecvență, cu obstinație chiar, a 

idealului unirii. 

În același timp, îmi exprim convingerea că acțiunea strategică a Armatei 

României a definit devenirea națiunii noastre în perioada Primului Război Mondial, 

în ciuda lipsurilor cu care aceasta se confrunta din punct de vedere al nivelului 

capacității de luptă, la izbucnirea războiului, în anul 1914.  
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Cele patru planuri de reformă a armatei menite a crește capacitatea 

combativă a acesteia, demarate de Ministerul de Război și de Marele Stat Major, au 

avut ca efect transformarea Armatei Române într-un real instrument de luptă. 

Consider că avem datoria de a ne întoarce privirile spre trecut cu 

recunoștință și mândrie, pentru că, în ciuda menținerii inferiorității înzestrării 

tehnice și a slabei instruiri privind noile metode, tactici și procedee de ducere a 

luptei utilizate pe fronturile de război, ostașii români au continuat să rezoneze cu 

idealul și interesele națiunii. 

Pe tot parcursul războiului, militarii de toate gradele și-au făcut cu prisosință 

datoria cu devotament, abnegație și spirit de sacrificiu, ca reprezentanți ai celei mai 

importante instituții care a asigurat supraviețuirea națiunii și a statului nostru. 

Armata României a vegheat în permanență la menținerea speranței 

populației, a coeziunii sociale și a voinței naționale, în ciuda confruntării cu lipsuri 

și greutăți de neimaginat, epidemii, un regim de ocupație extrem de sever și un 

aliat, nu numai lipsit de loialitate, dar chiar la fel de periculos ca inamicul. Astfel, 

în perioada războiului, nu s-au produs mișcări sociale și clivaje cu efect 

destabilizator la nivel societal. 

Victoria finală a puterilor Antantei și semnarea armistițiului cu puterile 

Centrale, în condițiile impuse de Aliați, la 11 noiembrie 1918, au făcut ca România 

să se regăsească printre puterile învingătoare la semnarea ulterioară a tratatelor de 

pace.  

În același timp, datorită prevederii în textul declarației în 14 puncte a 

Președintelui SUA, Woodrow Wilson, susținută la 8 ianuarie 1918, a dreptului la 

autodeterminare a naționalităților din fostul imperiu Austro-Ungar, actele de 

independență și, ulterior, de unire cu România ale Basarabiei, Bucovinei și 

Transilvaniei au dobândit și baza juridică recunoscută internațional. 

Putem afirma că, la acel moment, națiunea română și statul său, ajuseseră în 

faza de maturitate politică deplină, grație sacrificiilor și eforturilor Armatei 

României, unul dintre principalii artizani ai României Mari.  
 

Doamnelor și domnilor,  

În anul celebrării Centenarului Marii Uniri, România este un stat 

independent, furnizor regional de securitate, membru cu drepturi depline al unor 

organizații internaționale și partener strategic de încredere.  

Este important să fim mândri de toate aceste realizări și să rămânem profund 

atașați patrimoniului național, europan și euroatlantic. În acest context, 

manifestările consacrate Centenarului Marii Uniri au un rol esențial în 

consolidarea, în conștiința colectivă a națiunii noastre, a valorilor perene pe care se 

fundamentează națiunea română și statul său unitar și care constituie un catalizator 

al identității noastre naționale. 
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În același timp, este esențial să nu uităm lecțiile trecutului și să 

conștientizăm faptul că pacea și securitatea de care ne bucurăm astăzi trebuie 

protejate, întrucât acestea nu sunt garanții de la sine înțelese. 

Într-un context global de securitate complex și dinamic, îmi exprim speranța 

că vom menține viu spiritul de unitate și coeziune transmis de bravii noștri 

înaintași. Continuăm să fim puternici numai dacă ne angajăm împreună, pe același 

drum. Indiferent de situație, apărarea intereselor naționale trebuie să rămână o 

prioritate pentru noi toți. 

În încheiere, având în vedere că peste numai două zile sărbătorim Înălțarea 

Domnului și Ziua Eroilor, se cuvine să arătăm Armatei recunoștință veșnică și să 

cinstim memoria tuturor celor care au căzut pe câmpurile de luptă. Mai mult, 

consider că suntem datori să onorăm moștenirea trecutului prin a răspunde cu 

demnitate și curaj tuturor provocărilor ce vin atât din interiorul țării, cât și din 

exteriorul acesteia. 

Vă mulțumesc! 

 

 


