
Marea Unire de la 1918Marea Unire de la 1918



• 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



• Unirea Basarabiei, a Bucovinei și, în cele din urmă, a
Transilvaniei cu Regatul României (așa-zisul Vechi Regat)
a dus la constituirea României Mari.

• Ea a fost scopul intrării României în Primul Război Mondial
de partea Antantei și a fost favorizată de mai mulți factori
istorici:

� acțiunea politică decisivă a elitelor din Regatul României și� acțiunea politică decisivă a elitelor din Regatul României și
din Austro-Ungaria în conjunctura favorabilă de la sfârșitul
Primului Război Mondial

� prăbușirea Imperiului Austro-Ungar și a Imperiului Rus
� afirmarea principiului autodeterminării și a celui al
naționalităților pe plan internațional, în contextul prezenței
pe scară largă a sentimentului național în rândul populației
românești.



Oameni si locuriOameni si locuri

IuliuIuliu HossuHossu((18851885--19701970))::este cel care a citit la 1
decembrie 1918 la Alba Iulia „Proclamaţia de Unire cu
Ţara”. Membru al Consiliului Dirigent, a făcut parte din
delegaţia care a prezentat Hotărârea de Unire Regelui
Ferdinand, la Bucureşti.

IonIon MihalacheMihalache((18821882--19631963)):: Învăţător, militantIonIon MihalacheMihalache((18821882--19631963)):: Învăţător, militant
pentru unirea tuturor românilor, a luptat în Primul
Război Mondial, fiind decorat cu ordinul „Mihai
Viteazul”. În perioada ianuarie-martie 1918, făcând
parte dintr-o unitate specială formată din învăţători
şi profesori, ajunge în Basarabia, unde a dus o
intensă activitate prounionistă. După Unire, Ion
Mihalache înfiinţează Partidul Ţărănesc, care prin
fuziunea cu Partidul Naţional din Transilvania
formează în 1926 Partidul Naţional Ţărănesc.



• Iuliu Maniu(1873-1953): Organizator şi
participant la Marea Adunare de la
Alba Iulia care a proclamat la 1
decembrie 1918 Unirea Transilvaniei
cu România. A fost apoi ales
preşedinte al Consiliului Dirigent
(guvernul de tranziţie al Transilvaniei
până la 4 aprilie 1920), fruntaş al
Partidului Naţional Român, preşedintePartidului Naţional Român, preşedinte
al Partidului Naţional Ţărănesc (din
1926), preşedinte al Consiliului de
Miniştri (1928-1930).



Perioada comunismuluiPerioada comunismului

• Comuniștii s-au folosit de manualele de istorie pentru a
falsifica adevărata istorie a țării.

• Autorii manualelor comuniste au încercat să minimalizeze
rolul jucat de Regele Ferdinand I și de Regina Maria în
Marea Unire și, pe de altă parte, să facă uitate
comportamentul îngrozitor al armatelor rusești bolșevizatecomportamentul îngrozitor al armatelor rusești bolșevizate
pe teritoriul României.



PerioadaPerioada postdecembristapostdecembrista

• În anul 1989 s-a
prăbuşit regimul comunist în toate
statele Europei de est. Acest
proces a fost favorizat de politica
de reforme economice şi sociale
introdusă de conducătorul Uniunii
Sovietice, Mihail Gorbaciov,Sovietice, Mihail Gorbaciov,
începând cu 1985.



• Pop Sonia Marcela

• Clasa a X a
• Liceul cu Program Sportiv,• Liceul cu Program Sportiv,
• Baia Mare,Maramures

Prof. Zetea Marcela


