ROMÂNIA ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
-PERIOADA NEUTRALITĂȚII30 de octombrie 1883 România se aliază cu Ausro-Ungaria și Germania;
După asasinarea prințului moștenitor Franz Ferdinand, la Sarajevo, la 15/28 iunie
1914, clasa politică românească urmarește situația inernațională, cu îngrijorare, pentru
că interesesele naționale ale României și poziția noastră geografică făcea inevitabilă
participarea noastră în conflict.
Iulie 1914 –august 1916 România rămâne neută, decizie luată în urma Consiliului de
Coroană din 21 iulie/ 3 august 1914.
România poartă negocieri cu Antanta, iar Convenția politică și militară dintre România
și Antanta prevedea:
-retrocedarea către țara noastră a Transilvaniei, Bucovinei și Banatului;
-egalitatea între România și celelalte țări membre ale Antantei la tratativele
de pace;
-sprijin logistic și uman pentru armata română pe timpul războiului și mentru
apărarea granitei sudice a României

Afiș de propagandă englez
cu provire la intrarea
României în război

Soldați români în Cluj

ROMÂNIA ȘI PRINCIPALELE OPERAȚIUNI
MILITARE
• 14/27 august 1916 are loc un Consiliu de Coroană în urma căruia
România declară război Imperiului Austro-Ungar, iar în noaptea de
27/28 august armata română pătrund în Transilvania;
• Vara anului 1916 a fost un dezastru militar pentru armata română.
Atacată în Transilvania, pe linia Carpaților Orientali și Meridionali, pe
linia Dunării și în Dobrogea, România a fost învinsă, Capitala ocupată
la 6 Decembrie 1916, guvernul refugiindu-se la Iași.
• Vara anului 1917 a fost un succes pentru armata română, trupele
Puterilor Centrale sunt oprite la MĂRĂȘEȘTI MĂRĂȘTI ȘI OITUZ.
• Revoluția rusă din 1917 a făcut imposibilă fructificarea victoriilor
armatei române și lasă România singură, în fata Puterilor Centrale, pe
frontul de est

Planul de campanie român din 1916

Pierderile armatei
române în Primul
Război Mondial:
339.117 morți
299.000 răniți
116.000. prizoneri

ETAPELE UNIRII DIN 1918
• Pe 3 noiembrie 1918 Austro-Ungaria a semnat armistiţiul cu Antanta;
• Ostaşii români, întorşi acasă cu echipament militar au format gărzi
naţionale în fiecare sat din Maramureş și sin celelalte provincii românești
care au făcut parte din Imperiul Austro-Ungar.
• Pe 22 noiembrie, la Sighetul Marmaţiei a fost organizată o adunare
naţională românească având peste 10.000 de participanţi, care au ales
delegaţii maramureşeni la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia şi
membrii Sfatului Naţional Român din Maramureş. Sfatul urma să fie
compus din 34 de persoane, în frunte cu preşedintele.
• 18 octombrie1918, Alexandru Vaida-Voevod a citit cererea de
autodeterminare a românilor din cuprinsul monarhiei dualiste în
parlamentul de la Budapesta.
• Drept răspuns deputații unguri pun la dispoziția lui Alexandru VaidaVoevod declaraţiile de loialitate, ale românilor din Maramureș obținute
de Congregaţia Comitatului Maramureş sub amenințarea redeschideri
unor procese de spionaj, declaratii obținute înainte de armistițiu
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• Pe 29 noiembrie, delegaţii aleşi au pornit cu carele către Baia Mare, de
unde au luat trenul înspre Alba Iulia.
• La 1 decembrie delegația din Maramureș a votat Rezoluţia Marii
Adunări Naţionale de la Alba Iulia, dar au solicitat ca România să
cuprindă și zonele locuite de români de peste Tisa.
• Tot în decembrie 1918 a fost ţinută o mare adunare naţională
românească şi la Sighetul Marmaţiei. Aceasta a hotărât unirea
Maramureşului cu România fără nicio condiţie.
• În ianuarie 1919, trupele ucrainiene au pătruns în Maramureşul și au
provocat haus, situație în care liderii românilor maramureșeni, au trimis
o delegație la Sibiu condusă de Vasile Filipciuc pentru a cere
Consiliului Dirigent să solicite Armata Română să restabilească ordinea
în Maramureş.
• La 16 ianuarie 1919 Regimentul nr. 14 din Roman sub comanda
colonelului I. Gheorghiu, pătrunde în Maramureș pentru a dezarma
trupele ucrainiene.
• La 17 ianuarie 1919 armata romănă învinge bandele ucrainieneîn
bătălia de la Sighet.
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