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Istorie 

  

ROMÂNIA SECOLELOR XX-XXI 

Marea Unire din 1918 
- schiţa lecţiei -  

 
 
 Principalii factori care au favorizat constituirea statului naţional unitar român în 1918 

prin unirea cu provinciile aflate sub stăpânire străină au fost : 

 recunoaşterea pe plan internaţional a dreptului popoarelor la autodeterminare; 

 prăbuşirea Imperiului Rus în 1917; 

 înfrângerea Puterilor Centrale în Primul Război Mondial. 

Unirea Basarabiei cu România.  

- Basarabia şi-a declarat autonomia (octombrie 1917) şi a fost ales Sfatul Ţării, în frunte cu Ion 

Inculeţ, ca adunare reprezentativă în acest teritoriu; 

- în decembrie 1917, Sfatul Ţării a proclamat Republica Democratică Moldovenească, declarată 

independentă faţă de Rusia în ianuarie 1918; 

- la 27 martie /9 aprilie 1918, Sfatul Ţării a votat, la Chişinău, unirea Basarabiei cu România. 

Unirea Bucovinei cu România 

-  la sfârşitul Primului Război Mondial, Imperiul Austro-Ungar s-a destrămat; 

- în aceste condiţii, în octombrie 1918, s-a format, la Cernăuţi, Adunarea Constituantă şi 

Consiliul Naţional Român, în frunte cu Iancu Flondor; 

- la 15/28 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei a proclamat unirea cu Regatul 

României. 

Unirea Transilvaniei cu România 

- în septembrie 1918, Partidul Naţional Român a adoptat Declaraţia de autodeterminare a 

românilor; 

- la 17/30 octombrie 1918, s-a format Consiliul Naţional Român Central (cu 6 membri din partea 

Partidului Naţional Român  şi 6 membri din partea Partidului Social-Democrat din Transilvania); 

- după eşecul negocierilor cu guvernul maghiar, s-a luat hotărârea convocării, la Alba Iulia, în 

data de 18 noiembrie/1 decembrie 1918, a unei Mari Adunări Naţionale a Românilor; 

- la aceasta au participat peste 100000 de români; 

- prin Rezoluţia Unirii, adoptată în cadrul adunării, s-a desăvârşit formarea statului naţional 

unitar român; 

 Pe plan internaţional, noul statul politico-teritorial al României a fost recunoscut prin 

tratatele încheiate la Conferinţa de pace de la Paris (1919-1920). 
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