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Centenarul.Formarea
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 și dobândirea
independenței în urma războiului din 18771878, pe fondul renașterii naționale a
românilor în parcursul secolului al XIX-lea.
Unirea Basarabiei, a Bucovinei și, în cele din
urmă, a Transilvaniei cu Regatul României a
dus la constituirea României Mari.



Marea Unirea este legată inexorabil de
personalitățile regelui Ferdinand, reginei
Maria și omului de stat Ionel Brătianu.
Încheiată 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 avantajul Uniunii Sovietice,
Bulgariei și Ungariei.



În contextual amintit, expoziția de
la Institutul Cultural Român
din New York
îi prezintă publicului vizitator -cu
succinte date biografice pe regele
Ferdinand I Întregitorul, regina
Maria, Ion I. C. Brătianu, N. Iorga,
Vasile Lucaciu, Vasile Goldiș, Iuliu
Maniu, Take Ionescu, Ion Inculeț,
Alexandru Averescu, Vasile Stoica,

Partidele
create



Noua întindere a statutului și
noua structură socio-economică
au produs schimbări
fundamentale ale sistemului
politic. Din cele două partide
mari ale Vechiului Regat a
supraviețuit doar Partidul
Național Liberal, caruia în
perioada interbelică i s-a opus
Partidul Național Țărănesc,
condus de Iuliu Maniu. Viața
culturală a cunoscut o perioadă
de efervescență fără precedent,
manifestată în artă și știință.

Adaptarea
regimului
comunism



In anul 1990, după abolirea regimului
comunist, parlamentul dominat
de FSN a refuzat propunerea venită
din partea opoziției, de a adopta ziua
de 22 decembrie drept sărbătoare
națională a României. Pe
fondul confruntărilor interetnice de la
Târgu Mureșdin martie 1990 și
a mineriadei din 13-15 iunie 1990,
Parlamentul României a adoptat la 31
iulie 1990 legea nr. 10 din 1990, prin
care a fost abrogată Hotărârea
Consiliului de Miniștri nr. 903 din 18
august 1949 privind declararea zilei de
23 august ca sărbătoare națională și a
proclamat în locul ei ziua de 1
decembrie drept sărbătoare națională.



Unirea Principatelor Române a avut
loc la jumătatea secolului al XIX-lea
prin unirea statelor Moldova şi Ţara
Românească sub numele Principatele
Unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti.
Procesul unirii, bazat pe puternica
apropiere culturală şi economică între
cele două ţări, a cunoscut o etapă
decizivă, care s-a adeverit ireversibilă,
prin alegerea colonelului moldovean
Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al
ambelor principate, la 5 ianuarie 1859
în Moldova şi la 24 ianuarie 1859 în
Ţara Românească.





La 1 ianuarie 1848 a intrat în vigoare o
convenţie moldo-munteană prin care a fost
desfiinţată vama dintre cele două ţări,
excepţie făcând sarea. Actul a fost precedat
în 1842 de un proiect de unificare al
măsurilor şi greutăţilor. Cununia
domnitorului Gheorghe Bibescu a fost
oficiată la Focşani, în septembrie 1845, la
Biserica Sfântul Ioan, lângă borna de hotar,
naş de cununie fiind domnitorul Moldovei,
Mihail Sturdza.
Ideea Unirii Moldovei şi a Ţării Româneşti,
avansată încă din secolul al XVIII-lea a
devenit, după războiul Crimeii (1853 - 1856)
o temă de prim plan a dezbaterii politice







In septembrie-octombrie 1918, Partidul
Național Român și Partidul Social-Democrat
încep să colaboreze și stabilesc să inițieze
formarea unui Consiliu Național Român.
În 29 septembrie/12 octombrie 1918, PNR, prin
Comitetul Executiv, a adoptat o Declarație prin
care proclama dreptul națiunii române la
autodeterminare. Declarația a fost citită în
Parlamentul de la Budapesta în 5 octombrie/18
octombrie 1918.
În acea perioadă a anului, Imperiul AustroUngar își trăia ultimele zile ale existenței lui.
Țările imperiului, unda după alta, își proclamau
independența: Cehoslovacia în 28 octombrie,
Ungaria în 2 noiembrie, Austria în 12
noiembrie, Regatul Sârbilor, Croaților și
Slovenilor în 24 noiembrie.
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