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� Regele Ferdinand I al României sau 
Ferdinand Vikto Regele Ferdinand I al 
României sau Ferdinand Viktor Albert r 
Albert Meinrad von Hohenzollern-
Meinrad von Hohenzollern-Sigmaringen 

� Sigmaringen Sigmaringen s-a născut la
Sinaia a născut in Sinaia la Caselul Pele 
ș. A fost rege al României din . A fost rege ș. A fost rege al României din . A fost rege 
al României din 10 octombrie 10 
octombrie 1914 până la moartea sa.

� Istoria menţionează că, datorită admiraţiei 
sale pentru România, Regele Ferdinand, în 
numai 13 ani de domnie, dintr -un 
"necunoscut", avea să devină regele 
României Mari, supranumit fie 
"Întregitorul", fie "Ferdinand cel Loial.





� Vasile Goldiş (n. 12/24 noiembrie 
1862, Mocirla, azi Vasile Goldiş, 
Arad - Vasile Goldiş, Arad - d. 10 
februarie 1934, Arad) a fost un d. 10 
februarie 1934, Arad) a fost un 
academician român, om politic, 
membru de onoare (1919) al 
Academiei Române. 
La 1 decembrie 1918, Vasile Goldiş � La 1 decembrie 1918, Vasile Goldiş 
rosteşte la Marea Adunare de la Alba 
Iulia celebrul său discurs în care relevă 
asuprirea naţională şi socială exercitată 
de-a lungul veacurilor asupra românilor 
din Transilvania şi Banat, subliniind 
perenitatea acestora în condiţii vitrege, 
inevitabilitatea dezmembrării monarhiei 
austro-ungare, a eliberării popoarelor 
asuprite şi a constituirii pe ruinele 
acesteie a unor noi state naţionale.



� Alexandru Vaida Voevod (n. 
27 februarie 1872, Olpret, azi 
Bobâlna — d. 19 martie 1950, 
Sibiu) a fost un om politic, 
medic, publicist şi unul dintre 
liderii marcanţi ai Partidului 
Naţional Român din 
Transilvania, apoi al Partidului Transilvania, apoi al Partidului 
Naţional Ţărănesc. 

� Pe 1 decembrie 1918, a 
participat la Marea Adunare 
Naţională de la Alba Iulia, 
unde cei 1228 de delegaţi aleşi 
ai românilor "din 
Transilvania, Banat şi Ţara 
Ungurească" au votat 
Rezoluţia Unirii care 
"decretează unirea acelor 
români şi a tuturor teritoriilor 
locuite de dânşii cu România".





� Ştefan Cicio Pop a fost jurist şi om 
politic, membru al PNR şi mai apoi 
al PNŢ, deputat român în 
Parlamentul de la Budapesta, 
participant activ la Marea Unire din 
1918, vicepreşedinte al Marii 
Adunări Naţionale de la Alba Iulia, 
membru al Consiliului Dirigent 
deţinând portofoliul apărării. deţinând portofoliul apărării. 

� Pe 1 decembrie 1918, Ştefan 
Cicio Pop a avut onoarea de a 
deschide lucrările, iar apoi 
activează în Consiliul Dirigent 
pentru a pregăti unirea 
administrativă cu Vechiul Regat.  
După Unire a fost ales deputat, în 
1919, în primul parlament al 
României Mari, ocupând şi funcţia 
de preşedinte al Consiliului de 
Miniştri atunci când titularul, 
Alexandru Vaida-Voevod a fost 
plecat la Conferinţa de Pace de la 
Paris.




