
BACĂU, CU DRAGOSTE PENTRU VIITOR: 
Vitejii României Biruitoare – Județul Bacău în Războiul 

Întregirii Naționale
Acțiunea Asociației „Unlimited Connections” din Bacău și a Consiliului Județean 

Bacău (susținător financiar) evidențiază rolul băcăuanilor în timpul Războiului de Întregire Națională 
(1916 - 1919), dorind să fixeze în mentalul colectiv un nou reper - „România Biruitoare”, primul ansamblu 
monumental dedicat țării în ultimele trei decenii.

În data de 27.09.2019, ora 18.00, în Parcul Unirii din Bacău, a avut loc momentul central al acțiunii, prin 
dezvelirea ansamblului monumental (reprezentarea alegorică a României şi statuile din bronz ale Regelui 
Ferdinand I şi Reginei Maria). Ceremonia a fost îndeplinită de membrii Asociației „Unlimited Connections” 
(realizatoare a monumentului), alături de un grup de 11 elevi băcăuani, premiați la olimpiadele naționale 
şi internaționale. 

A fost primul pas din programul gândit de organizatorii acțiunii pentru a facilita întâlnirea elitei tinere-
tului băcăuan cu reprezentanții excelenței ştiințifice româneşti, pentru ca mesajele academicienilor şi uni-
versitarilor noştri de azi să planteze în inimile copiilor talentați ai țării răsadul unei noi şi biruitoare Românii.

Suita a fost deschisă de mesajul Majestății Sale Margareta, Custode al Coroanei Române, care a sa-
lutat demersul de a reda României respectul, mândria și încrederea în sine, prin readucerea la lumină a 
adevărului istoric referitor la fărirea Marii Uniri.

Cu profund respect, Asociația „Unlimited Connections” mulțumeşte PROFESORILOR, care au vorbit 
atât de cald şi de limpede românilor de azi şi de mâine despre „România Biruitoare”:

Societatea civilă românească adevărată a reușit să ne ofere acest monument grandios, care va dăinui 
peste timp și va arăta nu numai capacitatea creatoare a poporului român, dar și spiritul de sacrificiu al 
românilor (prof. univ. Ioan BOLOVAN – Prorectorul Universității „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca);

Monumentul dezvelit în Bacău, realizat cu dăruirea inimoșilor săi inițiatori și generozitatea luminată a 
finanțatorilor privați, simbolizează România Întregită, care a fost făurită, deopotrivă, prin sacrificiul solda-
ților români și prin devotamentul și priceperea conducătorilor lor (prof. univ. Ion SOLCANU – Facultatea de 
Istorie a Universității „Al. I. Cuza” Iaşi);

Regele Fedinand și Regina Maria merită din plin denumirea de „întregitori”, iar prețuirea a ceea ce 
au făcut înaintașii și ne-au transmis nouă până în prezent e mai mult decât o datorie, este o încununare a 
calităților sufletului nostru de popor român, dăinuitor aici, la Dunăre și la Carpați (acad. Ioan Aurel POP – 
Preşedintele Academiei Române).

Evenimentul a prilejuit şi întâlnirea cu criticul şi istoricul de artă spaniol Alfonso de la Torre, al cărui 
discurs a evidențiat locul operei inaugurate în fluxul artei contemporane europene, reuşind să aducă şi 
o frățească îmbrățişare din Spania, țara latină unde arta vorbeşte la superlativ despre istoria națională şi 
destinul ei monarhic: 

În fața acestui ansamblu sculptural din Bacău, m-am gândit la ceea ce este scris, la Madrid, în monolitul 
sub care este înmormântat Velasquez: „Glorie lui!”. 

Iată că și gloria regilor voștri, atât de buni români, Ferdinand și Maria, nu a fost îngropată odată cu 
trupurile lor!

Managerul de proiect, Radu Oana Elena, le mulțumeşte celor care au contribuit, în orice fel, la rea-
lizarea monumentului „România Biruitoare”, dar mai profund o va face pe teren, prin fapte, continuând 
promovarea acestuia în rândul tinerelor generații.

Asociația „Unlimited Connections”


