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„În chestiunile cele mari, în cele de ordin moral care stăpânesc
viitorul unui neam, de care sunt legate interesele lui supreme
de onoare și naționalitate, nu pot fi prețuri de tocmeală, nu pot
fi motive de oportunitate ca să te hotărască a le compromite,
coborându-te de pe tărâmul înalt și sigur al principiilor. Oricare
ar fi vicisitudinile zilelor și anilor, oricare ar fi durata lor, vine
ora răsplatei.”
ION I.C. BRĂTIANU

La 12 noiembrie 2020, în zi aniversară a Statului
Major al Apărării
(SMAp),
a fost lansată lucrarea
www.edituramilitara.ro
ISBN 978-973-32-1192-1
,,Contribuția Armatei României și a elitelor la apărarea și
recunoașterea internațională a Marii Uniri (1919-1920)”,
care reprezintă materializarea scrisă a Conferinței
internaționale cu același titlu, organizată de SMAp,
prin Filiala Iași a Muzeului Militar Național ,,Regele
Ferdinand I”, la Iași, în perioada 20-22 iunie 2019,
cu sprijinul științific al Academiei Române, personal
al Excelenței Sale, domnul academician Ioan-Aurel
Pop, președintele Academiei Române, a Universității
,,Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și Universității
,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și a unor reputați cercetători din țară și străinătate.
Volumul este coordonat de colonelul (r.) prof.univ.
dr. Petre Otu, președinte al Comisiei Române de Istorie
Militară în perioada 1998-2020, colonelul (r.) dr. Dan
Prisăcaru, șeful Filialei Iași a Muzeului Militar Național
,,Regele Ferdinand I” și Marius Iorgulescu, redactorul-șef al Editurii Militare, și apare la Editura Militară,
sub egida Academiei Române, cel mai înalt for științific
al țării.
Lucrarea a fost editată cu sprijinul SMAp și tipărită la Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, în condiții grafice deosebite, are 600 de pagini, imagini color
și cuprinde trei secțiuni corespunzătoare celor din
cadrul Conferinței internaționale (1. Elita românească
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în vâltoarea bătăliei diplomatice pentru recunoașterea
internațională a Marii Uniri; 2. Rolul Armatei Române în
restabilirea ordinii interne în spațiul central-european și
apărarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918; 3. Acțiuni
de propagandă și război informațional împotriva Marii
Uniri. Trecut, prezent, implicații); 42 de mesaje și comunicări științifice; o notă asupra ediției, semnată de
colonelul (r.) prof.univ.dr. Petre Otu și un Indice de
persoane cu peste 1.400 de nume.
Referitor la Conferința internațională organizată
la Iași între 20 și 22 iunie 2020, menționăm faptul că,
potrivit evaluării experților în domeniu, activitatea
poate fi considerată ca fiind cea mai amplă și complexă manifestare științifică organizată în 2019 la nivel
național, dedicată Centenarului bătăliilor duse de
Armata Română și elitele țării pentru apărarea și consacrarea juridică, prin tratatele de pace încheiate după
Marele Război, a Marii Uniri din 1918.
Exprimăm și cu această ocazie calde felicitări și mulțumiri tuturor celor care au sprijinit organizarea și desfășurarea acestei prestigioase manifestări științifice,
coordonatorilor lucrării, precum și autorilor valoroaselor studii incluse în volum.

