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„MAREA UNIRE – IDEAL ROMÂNESC”
În anul Centenarului, Primăria Sectorului 2, prin Poliţia Locală a Sectorului 2, a organizat joi, 27
septembrie 2018, un eveniment cultural de suflet prin care a fost celebrată Marea Unire.
Cadre militare, istorici, scriitori, artiști și elevi aparţinând unităţilor de învăţământ din sectorul 2 au
prezentat prelegeri despre premisele care au generat înfăptuirea Marii Uniri şi despre însemnătatea
acestui moment istoric pentru poporul român.
În cuvântul lor, primarul Mugur Mihai Toader şi viceprimarul Dan Cristian Popescu au făcut referiri
despre importanţa evenimentului, subliniind că „marcarea Centenarului Marii Uniri este o datorie de
onoare, pentru noi toţi. Prin rememorarea faptelor înaintașilor se impune o reverență față de jertfele
lor pentru unirea ce a reprezentat o piatră de hotar a istoriei românilor, care trebuie marcat pe
parcursul întregului an”.
La reuşita evenimentului au contribuit, alături de Primăria Sectorului 2: Ministerul Culturii și
Identității Naționale, reprezentanţi ai mediului academic, Fundația Literar – Istorică „Stoika”,
Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, SIVECO România,
Arhivele Naționale ale României, Liga Navală Română, Uniunea Scriitorilor din România, Școala
„Ferdinand I”, Asociația Cultural-Artistică JOC – BMR, Editura „Anamarol”, Revista „Independența
Română – Independența prin cultură”, Asociația „Inimi laolaltă” şi Mioara Voicu – coordonatorul
artistic al dansatorilor și soliștilor de muzică populară.
Cei interesaţi au putut admira expoziţia de fotografii și fotocopii documente de la 1918, din izvoarele
istorice deținute de Arhivele Naționale ale României, documente unice din arhiva personală a
Fundației Literar – Istorice „Stoika”, puse la dispoziție prin bunăvoința președintelui Florian
Laurențiu Stoica, lucrări de artă plastică și sculpturi, expuse de artiști plastici, membri ai Ligii
Navale Române, lucrări criptate dedicate Centenarului Marii Uniri și desene care reprezintă Marea
Unire văzută prin ochii copiilor.
Au expus 15 artiști plastici diferiți, ale căror talente depășesc orice barieră și merg mult dincolo de
ceea ce noi, oamenii de rând, percepem a fi limite: pictor Vergil Cojocaru-COVER, pictor Alexandru
Zană, pictor, sculptor și grafician Valentin Tănase, pictorul de negru Elian Băcilă, pictor și scriitor
Romulus Harda, pictorul Ionuț Popa Zevideanu, sculptor Constantin Sinescu, pictor și sculptor
Aurora Strugar Roman, pictor Valentin Pătulea, pictorul portretist Mihai Potcoavă, pictor Maria
Parascan, artista Nina Poșan, pictor Michaela Iatan, pictor Florica Păunița Ionescu, pictor Eliana
Pavel, crucișolog col. Gheorghe Matei.
Evenimentul a fost o călătorie fascinantă prin istorie, poezie și muzică alături de: prof. univ. dr.
Constantin Hlihor – specialist în istoria secolului XX, geopolitică și istoria relațiilor internaționale,
Doctor Honoris Causa al Universitatii „Ovidius” din Constanța, Florian Laurențiu Stoica,
președintele Fundației Literar-Istorice „Stoika”; actorul Ștefan Apostol; comandor(r) Valeriu Panait –
secretarul Filialei București a Ligii Navale Române; capitan(r) Vergil Cojocaru-COVER –
Vicepreședintele Ligii Navale Române, filiala București; scriitorul Geo Călugăru – membru al Uniunii
Scriitorilor din România și coordonatorul Cenaclului Literar „Octavian Goga”; Doina Bârcă – scriitor
și secretar literar al Fundației Literar-Istorice „Stoika”; Valentin Fușcan – istoric, scriitor, doctor în
istorie, Rodica Elena Lupu – scriitor, antolog, textier, director editură, membru al Uniunii Scriitorilor
din România; prof. Radu Jugureanu – SIVECO România, Maria Petrescu – scriitor; Magda Băcescu –
actriță; Viorel Speteanu – istoric; elevii Școlii Gimnaziale „Ferdinand I” și interpreții de muzică
populară Geta Neagu și Florin Racoci.
Primăria Sector 2 va continua seria evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri.
Prof. MARIA PETRESCU – sociolog, scriitor
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