


� Nume la naştere: Ferdinand Viktor Albert Meinrad von Hohenzollern-
Sigmaringen

� Născut: 24 august 1865
Sigmaringen

� Decedat: 20 iulie 1927 (61 de ani)
Sinaia
Înmormântat: Mănăstirea Curtea de ArgeşÎnmormântat: Mănăstirea Curtea de Argeş

� PărinŃi: Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen
Infanta Antónia a Portugaliei

� FraŃi şi surori: Wilhelm, PrinŃ de Hohenzollern
PrinŃul Karl Anton de Hohenzollern

� Căsătorit cu: Maria de Edinburgh
� CetăŃenie: Germania
� Religie: Biserica Romano-Catolică
� OcupaŃie: om politic
� Domnie: 10 octombrie 1914 – 20 iulie 1927
� Predecesor: Carol I al României
� Succesor: Mihai al României



Regele
Ferdinand

PrinŃesa Antonia, 
mama lui 
Ferdinand

PrinŃul Leopold, 
tatăl lui 

Ferdinand



� Ferdinand Victor Albert Mainrad, prinŃ de 
Hohenzollern-Sigmaringen, s-a născut la 24 august
1865 la Sigmaringen, Germania, fiind al doilea fiu 
al prinŃului Leopold şi al prinŃesei Antónia de 
Hohenzollern-Sigmaringen. 

� În şcoală va manifesta un talent deosebit pentru � În şcoală va manifesta un talent deosebit pentru 
învăŃarea limbilor străine, însuşindu-şi limbile 
franceză, engleză şi rusă. Din 1883 şi până la 
stabilirea definitivă în România în 1889, a avut în 
permanenŃă un profesor român trimis de regele 
Carol I: profesorul Vasile D. Păun, fost director al 
Liceului Gheorghe Lazăr din Bucureşti. Acesta avea 
obligaŃia de a-l învăŃa limba română şi de a-i preda 
lecŃii de literatura, istoria şi geografia românilor.



� Ferdinand şi-a petrecut copilăria la 
reşedinŃa familiei din Sigmaringen. 
Urmează studiile gimnaziale şi liceale 
la Dusseldorf, pe care le va absolvi în 
1885. După terminarea liceului a 
devenit elev al Şcolii Militare din 
Kassel, absolvind în 1897 cu gradul de 
sublocotenent. Urmează pentru trei sublocotenent. Urmează pentru trei 
semestre, până la începutul anului 
1889 când este nevoit să se mute în 
România, cursurile UniversităŃii din 
Leipzig şi ale Şcolii Superioare de 
ŞtiinŃe Politice şi Economice din 
Tübingen. 



� „Nu înconjurat de dascăli aduşi acasă, ca doctorii la patul unui 
slăbănog, ci trimis la gimnasiul public, ca şi Împăratul de acum al 
Germaniei, ca şi Regele nostru, nu în trăsură, ci fie cât de rea 
vremea, pe jos, fără mănuşi iarna şi fără umbrelă de soare vara; 
supus acasă la disciplină militară; sculat la şase dimineaŃa, băgat 
într-o baie rece, la aceeaşi temperatură în tot timpul; hrănit, negreşit 
mai bine decât un spartan dar îndestul de frugal; dus la biserică în 
într-o baie rece, la aceeaşi temperatură în tot timpul; hrănit, negreşit 
mai bine decât un spartan dar îndestul de frugal; dus la biserică în 
toate duminicile; Ńinut departe de toate petrecerile cari i-ar fi umplut 
mintea de vedenii deşarte şi inima de doruri sterpe; obişnuit a 
dispune de sume foarte neînsemnate de bani, daŃi lunar, cheltuiŃi cu 
rost, pe lucruri trebuincioase, şi justificaŃi până la cel din urmă 
pfennig; priveghiat, apoi, de ochii neînduraŃi a doi pedagogi, unul 
civil şi celălalt militar, departe, departe de sânul familiei, pe care nu-i 
era dat s-o vadă decât la Sigmaringen, de trei ori pe an: la Crăciun, 
la Paşti, şi în vacanŃele de vară; deprins, în sfârşit, a auzi repetându-
i-se des cuvintele de aur ale A. Sale Regale, Principele Carol-Anton: 
« Nu-i destul că v-aŃi născut principi ci trebuie să munciŃi ca să 
dovediŃi că meritaŃi titlul vostru ».”

� —Prof. Vasile D. Păun, Principele Ferdinad de Hohenzollern
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Ferdinand în 
anul căsătoriei

Principesa 
Maria în anul 
casatoriei



Faptul că această căsătorie a fost stabilită din 
interese dinastice, fără ca cei doi viitori soţi să aibă vreun 
cuvânt de spus, ca şi diferenţa de vârstă şi temperament a 
lor, a făcut ca în primii ani de căsătorie relaţia celor doi să fie 
una destul de tumultuoasă şi inegală. 
„Noi suntem naturi total diferite, nu putem înţelege anumite 
lucruri pentru că mintea noastră lucrează complet altfel. În 
tinereţea noastră ne făceam unul pe altul să suferim, eram ca 
doi cai rău împerecheaţi, deşi erau întotdeauna probleme 
asupra cărora cădeam de acord.
—Regina Maria, Însemnări zilnice—Regina Maria, Însemnări zilnice



� Ferdinand şi Maria au trebuit să participe în 
perioada imediat revenirii în Ńară la o întreagă 
suită de manifestări oficiale prilejuite de 
căsătoria cuplului princiar unde, deşi au întâlnit 
toată elita politică, culturală şi militară a toată elita politică, culturală şi militară a 
României, regele Carol veghea ca aceştia să nu-
şi facă prieteni în societatea românească 
deoarece „prietenii nu erau întotdeauna cei mai 
buni sfătuitori, plus că favoritismul creează 
gelozii, aşa că e mai sigur să nu ai prieteni.”



� RelaŃiile dintre părinŃi şi copii în familia regală Ferdinand şi 
Maria au fost în aparenŃă normale, dar în fapt atât regele cât şi 
regina nu s-au implicat în educaŃia copiilor regali aşa de mult pe 
cât ar fi fost necesar, astfel încât aceştia să conştientizeze şi să cât ar fi fost necesar, astfel încât aceştia să conştientizeze şi să 
înŃeleagă pe deplin misiunea care le revenea în cadrul societăŃii 
româneşti. Maria, fire copilăroasă şi îndrăzneaŃă, nu a reuşit să-şi 
supravegheze copiii cu stricteŃe, în vreme ce Ferdinand, datorită 
incapacităŃii sale de a lua hotărâri şi mai ales datorită timidităŃii 
sale excesive, nu a reuşit la rându-i să se impună în viaŃa copiilor 
săi.



.. .

.

.



TOTH PAL NORA
Școala Gimnazială N. Stănescu Baia 

Mare
Clasa a VII-a

Prof. Breitkopf Marieta


