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CENTENARUL ALIANȚEI 
DEFENSIVE ROMÂNO-POLONE 

DIN 3 MARTIE 1921

Miercuri, 3 martie 2021, Statul Major al Apărării a organizat 
și desfășurat, prin Filiala Iași a Muzeul Militar Național ,,Regele 
Ferdinand I”, Conferința-semnal cu tema ,,Centenarul încheierii 
Convenției de alianță defensivă între România și Polonia. 3 martie 
1921 – 3 martie 2021”.

Activitatea a avut loc în clădirea Cercului Militar din Iași, fost 
sediu al Ministerului de Externe al României în perioada decem-
brie 1916 - noiembrie 2018, la eveniment fiind prezenți, nemijlocit 
sau prin intermediul platformei on-line, reprezentanți ai mediului 
științific, cultural și muzeal din Iași și din țară, ai instituțiilor de apă-
rare, ordine publică și siguranță națională, elevi și studenți.

După cuvântul de întâmpinare adresat de colonelul (r.) dr. 
Dan Prisăcaru, din partea Filialei Iași a Muzeului Militar Național, 
au transmis mesaje directorul Statului Major al Apărării, genera-
lul-maior Corneliu Postu, în numele conducerii SMAp, și colonelul 
dr. Lucian Sandu, locțiitor al comandantului Brigăzii 15 Mecanizată 
„Podu Înalt”.

Colonel (r.) dr. Dan PRISĂCARU

Directorul Muzeului Militar Național 

,,Regele Ferdinand I” - Filiala Iași

Preotul militar Cătălin Simion
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Marea unitate din Iași are o par-
ticularitate cu semnificații aparte 
prin faptul că, din anul 2016, deru-
lează activități strânse de coo-
perare cu Brigada 17 Mecanizată 
,,Wielkopolska” din Polonia, conti-
nuând tradițiile din perioada inter-
belică ale relațiilor de parteneriat 
dintre Regimentul 16 Infanterie 
Fălticeni ,,Mareșal Józef Pilsudski” 
și Regimentul 57 Infanterie polo-
nez ,,Regele Carol al II-lea”.

Intervențiile științifice din cadrul 
Conferinței au fost susținute de 
prof. dr. Nicolae Mareș, fost repre-
zentant diplomatic de rang înalt 
al României la Varșovia, Natalia 
Mosor, director al Institutului 
Polonez din București, prof. univ. 
dr. Ioan Bolovan, membru cores-
pondent al Academiei Române, 
director al Institutului de Istorie 
,,George Barițiu” al Academiei 
Române, prof. univ. dr. Cătălin 
Turliuc, Academia Română, Filiala 
Iași; prof. univ. dr. Gheoghe Iacob, 
Universitatea ,,Alexandru Ioan 
Cuza” Iași, prof. univ. dr. Petre Otu, 
președintele Comisiei Române de 
Istorie Militară și prof. univ. dr. Ion 
Giurcă, Universitatea Națională de 

Apărare ,,Carol I”.
Ulterior, în Sala Mare de 

Expoziții a Cercului Militar Iași a 
fost vernisată expoziția temporară 
cu tema „Aspecte ale cooperării 
militare româno-polone (1921-
1939). Uniforme, arme, decorații, 
documente”, realizată cu sprijinul 
preotului militar Cătălin Simion 
de la Școala de Jandarmi „Petru 
Rareș” din Fălticeni, structură mili-
tară dislocată în cazarma fostului 
Regiment 16 Infanterie „Mareșal 
Józef Pilsudski”, a consilierului 
diplomatic în MAE, Gabriel Bârtaș, 
care a donat Filialei Iași a Muzeului 
Militar Național replica uniformei 
poloneze a Regelui Carol al II-lea, 
pe care a primit-o de la partea 
poloneză, în iulie 2008, la înche-
ierea misiunii sale diplomatice la 
Varșovia, și a lui Ștefan Sălăjan, un 
apropiat al structurilor militare din 
garnizoana Iași.

Deși s-a desfășurat în format 
restrâns, cu respectarea măsurilor 
impuse de pandemie, această pre-
stigioasă manifestare științifică a 
fost intens mediatizată de Trustul 
de Presă al Armatei, Radio România 
Iași și TVR Iași.


