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MAREA UNIRE
� 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 aceluiaşi stat 

naţional, România. Etape preliminare au fost Mica 

Unire din 1859 a Ţării Moldovei cu Ţara Unire din 1859 a Ţării Moldovei cu Ţara 
Românească şi dobândirea independenţei în urma

războiului din 1877-1878, pe fondul renaşteri naţionale 
a românilor în parcursul secolului al XIX-lea.



1918-MAREA UNIRE



CAROL I

.

�A fost domnitorul, apoi regele României care a 

condus Principatul României şi apoi România după abdicarea 

forţată de o lovitură de stat a lui Alexandru Ioan Cuza.

�Din 1867 a 
devenit membru 
de onoarede onoare
al Academiei 
Române, iar între 
1879 şi 1914 a 
fost protector şi 
preşedinte de 
onoare al aceleiaşi 
instituţii.



REGINA MARIA

• a fost principesă de 

coroană şi a doua 

regină a României, în 

calitate de soţie a 

principelui de 

coroană devenit coroană devenit 

ulterior 

regele Ferdinand I al 

României.



AL II-LEA RĂZBOI MONDIAL



1 DECEMBRIE1 DECEMBRIE1 DECEMBRIE1 DECEMBRIE----ZIUA ROMZIUA ROMZIUA ROMZIUA ROMÂÂÂÂNIEINIEINIEINIEI

�Ziua naţională a României a fost 

între 1866-1947 ziua de 10 mai, apoi, între 1948-1989, 
ziua de 23 august. Prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, ziua de 23 august. Prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, 

promulgată de preşedintele Ion Iliescu şi publicată în 

Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, ziua de 1 

decembrie a fost adoptată ca zi naţională şi sărbătoare 
publică în România.



SĂRBĂTOAREA DE ZIUA ROMÂNIEI

� De ziua României noi sărbătorim şi mergem la parade şi alte 
activităţi.Mâncăm mâncare bună şi ne bucurăm cu toţii, ne 
mândrim că suntem români şi trăim în România.



VĂ MULŢUMESC!
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