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REGELE FERDINAND I AL REGELE FERDINAND I AL REGELE FERDINAND I AL REGELE FERDINAND I AL ROMÂNIEI                    ROMÂNIEI                    ROMÂNIEI                    ROMÂNIEI                    
(24 AUGUST (24 AUGUST (24 AUGUST (24 AUGUST 1865 1865 1865 1865 ---- 20 IULIE 1927)20 IULIE 1927)20 IULIE 1927)20 IULIE 1927)
� Regele Ferdinand I al României  sau Regele Ferdinand I al României  sau Regele Ferdinand I al României  sau Regele Ferdinand I al României  sau Ferdinand Viktor Albert Ferdinand Viktor Albert Ferdinand Viktor Albert Ferdinand Viktor Albert 

Meinrad von HohenzollernMeinrad von HohenzollernMeinrad von HohenzollernMeinrad von Hohenzollern----SigmaringenSigmaringenSigmaringenSigmaringen ssss----a născut in Sinaia a născut in Sinaia a născut in Sinaia a născut in Sinaia 

la Caselul Pelela Caselul Pelela Caselul Pelela Caselul Peleș. A fost rege al României. A fost rege al României. A fost rege al României. A fost rege al României din din din din 10 octombrie 10 octombrie 10 octombrie 10 octombrie 

1914 până la moartea sa.1914 până la moartea sa.1914 până la moartea sa.1914 până la moartea sa.

� Istoria menţionează că, datorită admiraţiei sale pentru 
România, Regele Ferdinand, în numai 13 ani de domnie, 
dintr-un "necunoscut", avea să devină regele României dintr-un "necunoscut", avea să devină regele României 

Mari, supranumit fie "Întregitorul", fie "Ferdinand cel Loial

� Visul lui Ferdinand a fost, în egală măăăăsură, acelaşi cu al 
milioanelor de români - crearea României Mari prin 

alipirea Transilvaniei regatului român. Însă la acea dată 
Ardealul se afla sub stăpânire austro-ungară, acolo unde 

românii, care erau cei mai vechi şi cei mai numeroşi 
locuitori ale acelor locuri, nu aveau nici cele mai 

elementare drepturi.

� Momentul prielnic s-a ivit odată cu declanşarea primului 
război mondial



ION C. BRĂTIANU
(20 AUGUST 1864 - 24 NOIEMBRIE 1927)
� Ion C. Brătianu, cunoscut şi ca Ionel 

Brătianu (n. 20 august 1864, Florica, azi Ştefăneşti, 
Argeş - d. 24 noiembrie 1927, Bucureşti) a fost 
inginer, om politic, preşedinte al Partidului Naţional 
Liberal, membru de onoare al Academiei Române din 
1923. Devine membru al Partidului Naţional Liberal 
încă din 1895.

� A condus guvernul României timp de 12 ani, 
contribuind direct la înfăptuirea Marii Uniri din 1918, 
la legiferarea şi realizarea reformei agrare şi a celei la legiferarea şi realizarea reformei agrare şi a celei 
electorale, la consolidarea statului naţional unitar 
român.

� Actul de Unire a Transilvaniei cu România de la 18 
noiembrie/1 decembrie 1918 încheie procesul de 
formare a statului naţional unitar, la care Ionel 
Brătianu avusese o contribuţie majoră.

� La 29 noiembrie 1918 se constituie un nou guvern 
liberal, condus de I.I.C. Brătianu, în componenţa lui 
regăsindu-se, pentru prima dată în istoria ţării, şi 
miniştrii din provinciile istorice româneşti unite cu 
ţara mamă.

� Ion I.C. Brătianu a dominat viaţa politică din 
România cu autoritate. Dintre cei care au încercat să-
şi explice cauzele acestei dominaţii, toţi au căzut de 
acord că avea o vocaţie nativă de conducător.

El aprecia că nu există pentru 
oamenii politici îndatorire mai mare 

decât apărarea intereselor şi a 
demnităţii poporului român.



ALEXANDRU VAIDA VOEVOD ALEXANDRU VAIDA VOEVOD ALEXANDRU VAIDA VOEVOD ALEXANDRU VAIDA VOEVOD 
((((27 FEBRUARIE 1872 27 FEBRUARIE 1872 27 FEBRUARIE 1872 27 FEBRUARIE 1872 ---- 19 MARTIE 1950)19 MARTIE 1950)19 MARTIE 1950)19 MARTIE 1950)

� Alexandru Vaida Voevod (n. 27 februarie 
1872, Olpret, azi Bobâlna — d. 19 martie 
1950, Sibiu) a fost un om politic, medic, 
publicist şi unul dintre liderii marcanţi ai 

Partidului Naţional Român din Transilvania, 
apoi al Partidului Naţional Ţărănesc.

� Aexandru Vaida-Voevod a avut o contribuţie 
deosebit de importantă la înfăptuirea Unirii 

Transilvaniei cu România. Pe 29 
septembrie/12 octombrie 1918, la Oradea s-septembrie/12 octombrie 1918, la Oradea s-

au desfăşurat lucrările Comitetului Executiv al 
Partidului Naţional Român....

� Pe 1 decembrie 1918, a participat la Marea 
Adunare Naţională de la Alba Iulia, unde cei 

1228 de delegaţi aleşi ai românilor "din 
Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească" au 

votat Rezoluţia Unirii care "decretează unirea 
acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite 

de dânşii cu România".
� La 30 martie 1938 este numit consilier regal, 

şi a participat la consiliile de coroană. În timp 
ce deţinea aceste funcţii importante în stat, el 

a militat întotdeauna pentru păstrarea 
patriotismului românesc.



VASILE GOLDIŞVASILE GOLDIŞVASILE GOLDIŞVASILE GOLDIŞ
((((12/24 NOIEMBRIE 1862 12/24 NOIEMBRIE 1862 12/24 NOIEMBRIE 1862 12/24 NOIEMBRIE 1862 ---- 10 FEBRUARIE 1934)10 FEBRUARIE 1934)10 FEBRUARIE 1934)10 FEBRUARIE 1934)

� Vasile Goldiş (n. 12/24 noiembrie 1862, Mocirla, azi Vasile Goldiş (n. 12/24 noiembrie 1862, Mocirla, azi Vasile Goldiş (n. 12/24 noiembrie 1862, Mocirla, azi Vasile Goldiş (n. 12/24 noiembrie 1862, Mocirla, azi 

Vasile Goldiş, Arad Vasile Goldiş, Arad Vasile Goldiş, Arad Vasile Goldiş, Arad ---- d. 10 februarie 1934, Arad) a fost un d. 10 februarie 1934, Arad) a fost un d. 10 februarie 1934, Arad) a fost un d. 10 februarie 1934, Arad) a fost un 

academician român, om politic, membru de onoare academician român, om politic, membru de onoare academician român, om politic, membru de onoare academician român, om politic, membru de onoare 

(1919) al Academiei Române.(1919) al Academiei Române.(1919) al Academiei Române.(1919) al Academiei Române.

� La 10 ianuarie 1905, în cadrul conferinţei Partidului 
Naţional Român, cere cu insistenţă, alături de alţi membri, 
să fie abandonată tactica rezistenţei pasive faţă de politica 
oficială promovată de guvernele de la Budapesta şi Viena 
faţă de români şi să fie înlocuită cu o tactică activă, elastică, faţă de români şi să fie înlocuită cu o tactică activă, elastică, 
care să ţină cont de conjunctură şi de sarcinile imediate ce 
stăteau în faţa poporului român din Transilvania.

� Vasile Goldiş însuşi, în calitate de deputat în 
parlamentul maghiar pentru circumscripţia Radna, 
între anii 1906-1910, a intervenit de numeroase ori (22 
discursuri) împotriva diverselor legi asupritoare de 
naţionalităţi.
� La 1 decembrie 1918, Vasile Goldiş rosteşte la Marea 

Adunare de la Alba Iulia celebrul său discurs în care relevă 
asuprirea naţională şi socială exercitată de-a lungul 

veacurilor asupra românilor din Transilvania şi Banat, 
subliniind perenitatea acestora în condiţii vitrege, 

inevitabilitatea dezmembrării monarhiei austro-ungare, a 
eliberării popoarelor asuprite şi a constituirii pe ruinele 

acesteie a unor noi state naţionale.



ŞTEFAN CICIO POPŞTEFAN CICIO POPŞTEFAN CICIO POPŞTEFAN CICIO POP
(1 APRILIE 1865 (1 APRILIE 1865 (1 APRILIE 1865 (1 APRILIE 1865 ---- 16 FEBRUARIE 1934)16 FEBRUARIE 1934)16 FEBRUARIE 1934)16 FEBRUARIE 1934)

� Ştefan Cicio PopŞtefan Cicio PopŞtefan Cicio PopŞtefan Cicio Pop a fost jurist şi om politic, membru al 
PNR şi mai apoi al PNŢ, deputat român în Parlamentul 
de la Budapesta, participant activ la Marea Unire din 
1918, vicepreşedinte al Marii Adunări Naţionale de la 
Alba Iulia, membru al Consiliului Dirigent deţinând 
portofoliul apărării.

� Pe 1 decembrie 1918, Ştefan Cicio Pop a avut onoarea 
de a deschide lucrările, iar apoi activează în Consiliul 
Dirigent pentru a pregăti unirea administrativă cu Dirigent pentru a pregăti unirea administrativă cu 
Vechiul Regat.

� După Unire a fost ales deputat, în 1919, în primul 
parlament al României Mari, ocupând şi funcţia de 
preşedinte al Consiliului de Miniştri atunci când 
titularul, Alexandru Vaida-Voevod a fost plecat la 
Conferinţa de Pace de la Paris.

� Rolul lui Ştefan Cicio Pop a fost unul covârşitor, el a 
ocupat funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional 
Român Central, în timpul lunilor de graţie octombrie-
noiembrie 1918, un adevărat guvern al românilor, cu 
sediul la Arad, înzestrat cu autoritatea necesară 
protejării, îndrumării, organizării naţiunii pentru Unirea 
cea Mare
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