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România la 100 de ani de la întregirea istorică, moment omagial la 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

 

 

Aula “Alexandru Domșa” a Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) a găzduit, luni, 
3 decembrie, un moment deosebit, omagial,  în contextul marii sărbători de la 1 
Decembrie, aniversarea Centenarului Marii Uniri - Conferința “România: 100 de ani de 
la întregirea istorică”. 
Cu gândul la la toți aceia care, de-a lungul istoriei, s-au sacrificat în numele idealului de 
Țară, invitații la eveniment au subliniat diferite aspecte legate de anul 1918, anul Marii 
Uniri. Astfel, după alocuțiunea de deschidere susținută de Rectorul UTCN, Prof. dr. ing. 
Vasile Țopa, Academicianul Mihai Bărbulescu de la Universitatea “Babeș-Bolyai” din 
Cluj-Napoca a devoalat o serie de amănunte istorice, mai puțin cunoscute, legate de 
unirea Basarabiei cu Regatul României. Au fost susținute alocuțiuni de către domnul 
Prorector, Prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, 
Prof. univ. dr.  Nicolae Hâncu, academician de onoare, care a vorbit despre medici și 
farmaciști români din vremea Unirii, precum și câteva mărturii personale despre Blajul 
cu bisericile sale, importanța acestuia în realizarea unui deziderat național de veacuri a 
poporului român. În același context, Prof. dr. ing. General Ghiță Bârsa, Rectorul 
Academiei Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, a subliniat repere din istoria 
școlii de ofițeri din Sibiu, continuatoare a unei vechi tradiții militare, atât în Transilvania 
antebelică, cât și în România unificată de după 1918. Aspecte privind istoria 
comunicațiilor din România de-a lungul anilor au fost relevate de către Colonelul Ovidiu 
Luchian, din cadrul Serviciul de Telecomunicații Speciale. ”Iașiul - de la capitala ultimei 
rezistențe, la capitala renașterii naționale” a fost un subiect interesant prezentat 
auditoriului de către Prof. univ. dr. Radu Ciorap de la Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Gr. T. Popa” din Iași. Învățământul tehnic clujean după Marea Unire, dar și 
câteva amănunte importante din epocile anterioare, au fost subliniate de către 
Președintele de Onoare al UTCN, Prof. dr. ing. Radu Munteanu. Marea Unire de la 1 
Decembrie 1918 fost subiectul cercetătorului științific Marius Cristea de la Muzeul 
Național al Unirii din Alba Iulia, care a vorbit  despre “Zborul Marii Uniri”. Conferința s-a 
încheiat cu discursul Prof. dr. ing. dr. ist. Mihai Munteanu de la Universitatea Tehnică 
clujeană, amfitrionul și organizatorul acestui eveniment omagial, cel care a creionat 
figuri reprezentative de oameni și eroi din timpul Marelui Război ce a marcat istoria 
omenirii din prima jumătate a secolului XX. 
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