
La Marea Adunare Naţională

de la Alba Iulia din

1 decembrie 1918



Organizarea Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia

În 15 noiembrie 1918 Marele Sfat

Naţional a hotărât organizarea unei

Mari Adunări Naţionale la 1 

decembrie 1918, la Alba Iulia 

pentru a adăposti între zidurile ei

pe reprezentanții poporului român

din Transilvania.



Alba Iulia a fost aleasă
drept loc de întrunire a 
Adunării Naţionale
deoarece, aici s-a 
realizat prima unire
politică a Ţărilor

Alba Iulia –” cetatea unirii”

politică a Ţărilor
Române sub conducerea
domnitorului Mihai
Viteazul.

Intrarea triumfală a domnitorului

Mihai Viteazul la Alba Iulia



�Organele locale ale puterii de 
stat austro-ungare de pe cuprinsul
Maramureşului, au fost înlocuite
cu consiliile naţionale. Una din 
principalele preocupări ale 
consiliilor naţionale române din 
Maramureş a fost pregătirea
maselor în vederea unirii
Transilvaniei cu România. Transilvaniei cu România. 
�In vederea asigurării securităţii
şi liniştii, pe lângă consiliile
naţionale, au fost înfiinţate gărzi

naţionale, înarmate cu puşti luate
din depozitele de armament sau
de la unităţile militare şi de 
jandarmi. 

� Ziarul “Românul” din Arad, 

publica la 21 noiembrie 1918, 

convocarea Marii Adunări.



Alegerea delegaţilor

Conducerea şi efectuarea alegerilor o 
aveau consiliile naţionale judeţene.

În fiecare circumscripţie se alegeau 5 
delegaţi , prevăzuţi cu un 
credenţional (mandat) semnat de 
preşedintele, notarul şi bărbaţii de preşedintele, notarul şi bărbaţii de 
încredere aleşi de adunări.

Pe lângă delegaţii aleşi, Biserica
avea dreptul la reprezentanţi proprii: 
episcopi, vicari şi protopopi.



� Delegaţii din ţinuturile aflate la o 
depărtare mai mare de cetatea
unirii, cum este şi cazul delegaţiei
maramureşene, au plecat cu 
trenul. Aceştia îşi făceau publică
identitatea prin inscripţii pe
vagoane: Marmaţia, Ţara
Oaşului, Sătmarului, ŢaraOaşului, Sătmarului, Ţara
Sălajului. Trenurile se lungeau
mereu cu vagoane ataşate pe
parcurs.

� Întrucât trenurile circulau cu greu,
delegaţii din localităţile apropiate
au pornit pe jos sau cu căruţele.

Delegaţia din satul Galţiu în 
preajma plăcării la adunarea 
de la Alba Iulia.



� In 1918 o mulţime de 
maramureşeni au plecat la Alba 
Iulia, pentru a participa la actul
Marii Uniri. Printre ei, români din 
Slatina, Apşa de Jos şi Mijloc, 
Biserica Alba, localităţi aflate aziBiserica Alba, localităţi aflate azi
în Ucraina. 

� Delegaţii din Maramureş, Oaş şi
Satu Mare au fost găzduiţi la 
hotelul “Ştefan Vodă “ din Baia
Mare de unde au luat trenul spre
Alba Iulia.

Hotelul “Ştefan Vodă “ 
din Baia Mare 



La 1 decembrie1918, Adunarea

Naţională de la Alba Iulia, 

constituită din 1228 delegaţi şi

sprijinită de peste 100.000 de 

persoane adunate la eveniment din 

toate colţurile Ardealului şi

Banatului, a adoptat o RezoluţieBanatului, a adoptat o Rezoluţie

care consfinţeşte unirea tuturor

românilor din Transilvania şi întreg

Banatul (cuprins între râurile

Mureş, Tisa şi Dunăre) cu România.
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