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Istorie 

 

 

CONSTITUIREA ROMÂNIEI MODERNE 

Războiul pentru reîntregirea naţională 
- schiţa lecţiei -  

 

 

Politica externă a României (1878-1914). Principalele momente ale politicii externe a 

României până la Primul Război Mondial au fost: 

a) aderarea la Tripla Alianţă, în 1883, printr-un tratat secret, cu caracter defensiv ; 

b) neutralitatea în timpul primului război balcanic (1912), desfăşurat între Serbia, Grecia, 

Bulgaria şi Muntenegru pe de o parte, şi Turcia pe de altă parte ; 

c) implicarea în al doilea război balcanic împotriva Bulgariei ; prin pacea de la Bucureşti 

(1913), România obţinea Cadrilaterul (sudul Dobrogei). 

România în timpul Primului Război Mondial (1914-1918). 

 în războiul declanşat în 1914 s-au confruntat două alianţe politico-militare : Puterile 

Centrale sau Tripla Alianţă (Austro-Ungaria, Germania, Turcia, Bulgaria) şi Antanta sau 

Tripla Înţelegere (Franţa, Anglia, Rusia ş.a.) ; 

 în Consiliul de Coroană de la Sinaia, din 21 iulie/3 august 1914, s-a optat pentru 

adoptarea neutralităţii României, cu pregătirea armatei pentru intrarea în război la 

momentul potrivit. Din septembrie 1914, rege al României a fost Ferdinand I (1914-

1927). Perioada neutralităţii a durat până în 1916. 

 în august 1916, România a intrat în război de partea Antantei, pentru eliberarea 

teritoriilor româneşti aflate în stăpânirea Austro-Ungariei (Banat, Transilvania, 

Bucovina) ; 

 războiul pentru reîntregirea naţională a României s-a desfăşurat  între anii 1916-1918 . 

După intrarea în conflict, partea de sud a fost ocupată timp de aproape doi ani de Puterile 

Centrale, iar capitala, familia regală, Parlamentul, guvernul au fost mutate la Iaşi ; 

 în vara anului 1917, trupele române au obţinut, în sudul Moldovei, marile victorii de la 

Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, împotriva Puterilor Centrale ; 

 în condiţiile ieşirii Rusiei din război ca urmare a revoluţiei comuniste din 1917, România 

a fost obligată să încheie, în mai 1918, o pace separată cu puterile centrale. Pacea de la 

Bucureşti nu a fost sancţionată de regele Ferdinand I, iar la 28 octombrie/ 10 noiembrie 

1918, România a reintrat în război de partea Antantei ; 

 în anul 1918, s-a realizat Marea Unire (formarea statului naţional unitar român). 
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