


1111 Decembrie 1918 reprezintă evenimentul
principal din istoria României, data la care Marea
Adunare de la Alba-Iulia votează unirea Transilvaniei
cu Romania , totodată ceraându-se un singur stat 
național.Cu toate acestea , primul pas a fost făcut , de 
fapt, între 21 noiembrie-4 decembrie 1918. Când Sfatul
Țării din Basarabia a proclamat Republica
Democratică Moldovenescă, apoi la 24 ianuarieDemocratică Moldovenescă, apoi la 24 ianuarie
Independența.



A adoptat o revoluție în care este arestată
unirea tuturor românilor din Transilvania
și Banat cu România. La 1 decembrie 1918 
,politicianul Vasile Godis a citit rezoluția
Unirii : “Adunarea Natțonală a tutuor
românilor din Transilvania, Banat și Țara
Ungurescă, adunați prin reprezentanții lor
indreptățiți la Alba-Iulia în ziua de 18 
noiembrie-1 decembrie 1918, decretează
unirea acelor români și a tuturor teritorilorunirea acelor români și a tuturor teritorilor
locuite de dânșii cu România.

Adunarea proclamată îndeosebi dreptul
inalienabil al națiunii române la întreg
Banatul cuprins între Mureș, Tisa și 
Dunîre.’’
Legea Unirii a fost ramificată prin decret

de lege, la 11 decembrie 1918 de către
regele Ferdinand, fiind votată de Adunarea
Deputatților în ședința din 29 decembrie
1919.





“     Marea Unire din 1918 a fost și va rămâne pagina cea mai
sublimă a istoriei românești. Mareția sa stă în faptul că
desăvârșirea unității naționale nu este opera nici a unui
politic, nici a unui guvern, nici a unui partid; este fapta
istorică a întregii națiuni române realizată într-un elan
râvnit cu putere din străfundurile cunoștiinței […]Nu o râvnit cu putere din străfundurile cunoștiinței […]Nu o 
victorie militară a stat temelia României Mari, ci actul de 
voință al națiunii române de a-i da armătură teritorial-
instituțională, care este statul român.”



Unirea Transilvaniei cu România de la 1 decembrie 1918 reprezintă
fără doar și poate evenimentul principal al istoriei României și 
totodată realizarea unui deziderat al locuitorilor granitelor vechii
Dacii. 

Aniversam cu respect în fiecare an Ziua Națională a României de la 
1 decembrie, prilej de rememorare a jerfei inaintașilor și a luptei
pentru statului național român. Cu acest prilej, discutam, 
polemizîm, dezbatem cu privire la rolul maselor și al 
personalității în anul plin de istorie 1918.personalității în anul plin de istorie 1918.

Unirea din 1918, realizată de niște patrioți vizionari, rivalizează  
palid astăzi faptele unor personaje contemporane.



Data de 1 Decembrie 1918 reprezintă cel mai important 
moment al istoriei României.

Unirea Transilvaniei, Bucovinei și Basarabiei cu Vechul Reagat
nu a fost un act  politic rupt din contextul european, ci o 
consecință logicaăa luptei românilor pentru unitate
natională.Aceasta a început în anul 1600, când Mihai Viteazul a 
reușit unirea militară a proviincilor, pentru o perioada scurtăde 
timp și a continuat prin unirea Țării Românești cu Moldova, în 
anul 1859, sub sceptrul lui Alexandru Ioan Cuza.



Prin intrarea României în Primul Război Mondial, în 
1916, s-a urmșrit realizarea deplinei unitați naționale
prin unirea Vechiului Regat cu Transilvania, Bucovina 
și  Basarabia.

În ciuda păcii umilitoare de la București, din 1918, și a 
prezenței trupelor străine pe o mare parte a teritoriului
țării, România- redusă la Moldova a continuat să fie un țării, România- redusă la Moldova a continuat să fie un 
stat de sine stătător. În 1918, Puterile Centrale sufreau
mari înfrâgeri, imperiile multinaționale s-au prăbușit 
sub acțiunea avantului revouționar.



Paralel cu lupta politică- diplomatică și militară a 
României pentru supraviețuire s-a desfășurat lupta
românilor din provinciile aflate sub stăpânire străină
pentru libertate națională. Acestea au hotărât într-un 
cadru democratic, reprezentat de adunările populare
deplasarea armatei române în provincii s-a făcut  doar
la chemarea conducerilor reprezentative ale la chemarea conducerilor reprezentative ale 
populației românești, atunci când era posibilă o 
intervenție străină. 








