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ETAPA PRELIMINARĂ A ISTORIEI ROMÂNILOR

„În antichitate Spaţiul Românesc dintre

Carpaţi, Dunăre, Marea Neagră a fost

unificat într-un singur stat numit Dacia. Drept

consecinţă a procesului de romanizare s-a

constituit poporul român. În epoca

medievală pe aceste teritorii s-au format:

Ţara Românească, Ţara Moldovei,

Transilvania, Dobrogea. În anul 1600 Mihai

Viteazul a unit cele trei ţări într-un singur

stat".

Republica Moldova nu corespunde decât

parțial cu limitele definite de anexarea

rusească din 1812, care a denumit

„Basarabia" toată partea de est a Principatului

Moldova, între Prut şi Nistru.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_

Unire#/media/File:MapRegionsRom
ania.png

Regiuni istorice ale României

https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Unire#/media/File:MapRegionsRomania.png


 1859, 17 ianuarie: Adunarea electivă a

Moldovei îl alege ca domn pe colonelul

Alexandru Ioan Cuza

 1859, 29 ianuarie: Alexandru Ioan Cuza îl

numește pe Vasile Sturdza în funcția de

premier al Moldovei

Moldova cu judeţele Cahul, 

Bolgrad şi Chilia, în 1856.

Moldova reîntregită în

cadrul României mari,

conform votului Sfatului

Ţării şi Consiliului

Bucovinei în 1918.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Principatul_Moldo
vei#/media/File:AtlHistMold8.jpg

https://ro.wikipedia.org/wiki/Principatul_Moldovei#/media/File:AtlHistMold8.jpg


MOLDOVA REÎNTREGITĂ ÎN CADRUL ROMÂNIEI MARI

https://ro.wikipedia.org/wiki/Republ

ica_Democratic%C4%83_Moldove
neasc%C4%83

La 27 martie 1918, Sfatul Ţării , organul conducător al republicii, a votat unirea 

Republicii Democratice Moldovenești cu România.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Democratic%C4%83_Moldoveneasc%C4%83


Sfatul Țării a condus în 1917-1918 noul stat Republica Democrată Moldovenească



„În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară:

Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele

ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria,

ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine de ani din trupul vechii

Moldove, în puterea dreptului istoric şi dreptului de neam, pe

baza principiului că noroadele singure să-şi hotărască soarta lor,

de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mamă-sa

România”.
Declarația oficială a Sfatului Ţării de unire a Republicii Democratice Moldoveneşti 

(Basarabia) cu România, de la 27 martie / 9 aprilie 1918



PREŞEDINŢII SFATULUI ŢĂRII

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfatul_%C8%9A%C4%83rii

ION UNCULEŢ

21.11.1917-2.04.1918 CONSTANTIN STERE 

02.04-25.11.1918

PANTELIMON HALIPA

25-27. 11.1918 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfatul_%C8%9A%C4%83rii
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTzriQk6rZAhWQ2KQKHZsyDF4QjRwIBw&url=http://www.romania-actualitati.ro/zaharia_husarescu_scutul_basarabiei_interbelice-96281&psig=AOvVaw2vkojwGfXi782BlyCqSSlE&ust=1518860676315222
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTzriQk6rZAhWQ2KQKHZsyDF4QjRwIBw&url=http://www.romania-actualitati.ro/zaharia_husarescu_scutul_basarabiei_interbelice-96281&psig=AOvVaw2vkojwGfXi782BlyCqSSlE&ust=1518860676315222




ETAPELE EPOPEII UNIRII MARI  - MICA  UNIRE DE LA 1859



„Unirea, domnilor, … eu nu recunosc nimănui dreptul să zică că Unirea este

opera sa; Unirea este actul energic al întregii naţiuni române, e marea noastră

conquistă şi de aceea, domnilor, nici chiar domnitorului, dar încă unui singur

particular, nu-i recunosc şi nici nu-i voi da vreodată dreptul acesta de a zice că

el a făcut singur Unirea. NU, domnilor, Unirea naţiunea a făcut-o, naţiunea care

a ales un domn pentru ambele ţări cu misiunea de a realiza Unirea”.
Mihail Kogălniceanu



MAREA UNIRIE 







„Adunarea Naţională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat şi Ţara
Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba-Iulia în ziua
de 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918, decretează unirea acelor români şi a
tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România. Adunarea Naţională
proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al naţiunii române la întreg Banatul
cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre. Adunarea Naţională rezervă
teritoriilor sus indicate autonomie provizorie până la întrunirea
Constituantei aleasă pe baza votului universal”.

(Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918)





„Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a

istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii

naţionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici

unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată

într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii

neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu

inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit”.
Florin Constantiniu













Marea Unire în manuale şcolare

„Moldova, Transilvania şi Muntenia nu există pe faţă

pământului. Există o singură Românie: există un singur

corp şi un singur suflet, în care toţi nervii şi toate suspinele

vibrează unul către altul”.

Bogdan Petriceicu Hașdeu



Din colecţia Centrului de Informare al României, Bălţi





CAPITALELE MARII UNIRI

București Alba-Iulia

Chișinău
Cernăuți



Epopeea Unirii în limbi străine

„1 decembrie 1918 şi Alba Iulia au însemnat şi vor însemna în istoria românilor

momentul ideal de organizare a statului românesc, indiferent de conjuncturile

politice. Chiar dacă hărţile, istoriile şi enciclopediile de moment, tratează un pic

altfel formarea României Mari, inimile adevăraţiilor români au forma hărţii

României stabilită prin actul Unirii de la Alba-Iulia. Şi acesta este poate cel mai

mare miracol”.
Iurie Colesnic





EPOPEEA UNIRII  ÎN PUBLICAŢII PERIODICE















MAREA UNIRE ÎN BAZE DE DATE ABONATE DE 

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdf

viewer?vid https://doaj.org/article/57aedfad0666

4389a1a41e110ec49fe1

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid
https://doaj.org/article/57aedfad06664389a1a41e110ec49fe1


MAREA UNIRE IN INTERNET 

https://www.dcnews.ro/proiect-fara-

precedent-la-100-de-ani https://www.click.ro/news/national/cum-

va-celebra-bucurestiul

https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Unire https://ziarulunirea.ro/marea-unire-de-la-1918

https://www.dcnews.ro/proiect-fara-precedent-la-100-de-ani-de-la-marea-unire-propus-de-vulpescu-vicepre-edinte-psd_491156.html
https://www.click.ro/news/national/cum-va-celebra-bucurestiul-100-de-ani-de-la-marea-unire
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Unire
https://ziarulunirea.ro/marea-unire-de-la-1918


Centrul de Informare al României, Bălţi









RESURSE  ELECTRONICE
• Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB - http://tinread.usb.md:888/tinread /tinread. Jsp

• http://81.180.66.9:1701/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=373SUO_V1&tab=usarb

• https://cirbalti.wordpress.com/

• http://www.ziuaveche.ro/exclusiv-zv/dezbateri/1-decembrie-1918-cum-s-a-facut-marea-unire

• https://www.dcnews.ro/proiect-fara-precedent-la-100-de-ani-de-la-marea-unire

• https://www.youtube.com/watch?v=owA-oHJmjto

• http://radiochisinau.md/2018-centenarul-unirii-cum-va-sarbatorii-bucurestiul

• https://www.click.ro/news/national/cum-va-celebra-bucurestiul-100-de-ani-de-la-marea-unire

• http://unimedia.info/tag/marea-unire-100-de-ani

• http://centenarulromaniei.ro/

• http://www.cimec.ro/Istorie/1-Decembrie-1918-marea-unire.htm

• https://quadratus.wordpress.com/tag/marea-unire/

• https://ziarulunirea.ro/marea-unire-de-la-1918

• http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid

• https://doaj.org/article/57aedfad06664389a1a41e110ec49fe1

• https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Unire#/media/File:MapRegionsRomania.png

• https://ro.wikipedia.org/wiki/Principatul_Moldovei#/media/File:AtlHistMold8.jpg

• https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Democratic%C4%83_Moldoveneasc%C4%83

http://81.180.66.9:1701/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=373SUO_V1&tab=usarb
https://cirbalti.wordpress.com/
http://www.ziuaveche.ro/exclusiv-zv/dezbateri/1-decembrie-1918-cum-s-a-facut-marea-unire
https://www.dcnews.ro/proiect-fara-precedent-la-100-de-ani-de-la-marea-unire-propus-de-vulpescu-vicepre-edinte-psd_491156.html
https://www.youtube.com/watch?v=owA-oHJmjto
http://radiochisinau.md/2018-centenarul-unirii-cum-va-sarbatorii-bucurestiul-100-de-ani-de-la-marea-unire---61515.html
https://www.click.ro/news/national/cum-va-celebra-bucurestiul-100-de-ani-de-la-marea-unire
http://unimedia.info/tag/marea-unire-100-de-ani
http://centenarulromaniei.ro/
http://www.cimec.ro/Istorie/1-Decembrie-1918-marea-unire.htm
https://quadratus.wordpress.com/tag/marea-unire/
https://ziarulunirea.ro/marea-unire-de-la-1918
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid
https://ro.wikipedia.org/wiki/Principatul_Moldovei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Unire#/media/File:MapRegionsRomania.png
https://ro.wikipedia.org/wiki/Principatul_Moldovei#/media/File:AtlHistMold8.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Democratic%C4%83_Moldoveneasc%C4%83
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