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Marea Unire din 1918 a fost
procesul istoric în urma căruia
toate provinciile istorice locuite de români s-
au unit în anul 1918 în cuprinsul aceluiași
stat național, România. Etape preliminare au
fost Mica Unire din 1859 a Țării
Moldovei cu Țara Românească șiMoldovei cu Țara Românească și
dobândirea independenței în urma războiului
din 1877-1878, pe fondul renașterii
naționale a românilor în parcursul secolului
al XIX-lea.



Unirea Maramureşului cu România a fost 
proclamată pe 1 Decembrie 1918 în Rezoluţia Mari 
Adunări Naţionale de la Alba Iulia, provincia fiind 
socotită ca făcând parte, împreună 
cu Sătmarul şi Crişana din aşa numita Ţară Ungurească 
Populaţia românească şi ruteană din zonă s-a pronunţat 
pentru încorporarea întregului Maramureş la România, 
însă Conferinţa de Pace de la Paris a acordat României însă Conferinţa de Pace de la Paris a acordat României 
doar partea sudică a acestuia, delimitată înspre nord de 
râul Tisa.





Marea Unirea este legată inexorabil de personalitățile regelui
Ferdinand, regina Maria și omului de stat Ionel Brătianu. Încheiată de facto la 1
decembrie 1918 odată cu unirea Transilvaniei, recunoașterea diplomatică a solicitat
eforturi pe parcursul următorilor ani. În ciuda constituirii ei într-un scop esențial al
politicii externe în următoarele două decenii, recunoașterea din partea Uniunii
Sovietice nu a venit niciodată, iar dinspre ea avea să vină în 1940 ultimatumul care
a pus în acțiune dezmembrarea României Mari în dauna Uniunii Sovietice,
Bulgariei și Ungariei.



UNIREA TRANSILVANIEI CU 
ROMÂNIA
Transilvania a fost a treia provincie care s-
a unit cu patria-mamă. Unirea Transilvaniei 
cu România de la 1 decembrie 1918 
reprezintă evenimentul principal al istoriei 
României şi totodată realizarea unui României şi totodată realizarea unui 
deziderat al locuitorilor graniţelor vechii 
Dacii.



Singurele imagini de la momentul Marii Uniri din 1 decembrie 1918, care au făcut 
istorie, sunt meritul unui fotograf român, soldat în armata austro-ungară care a reuşit să 
imortalizeze în cinci fotografii cel mai important moment din istoria României moderne.
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