


 Realizarea României Mari, prin unirea Basarabiei,

Bucovinei și Transilvaniei cu Vechiul Regat, a fost

rezultatul acțiunii românilor în conjunctura favorabilă de

la sfârșitul primului război mondial, când dispăreau de pe

harta Europei Imperiul Țarist și cel Austro-Ungar. Unirea

cu Regatul României a acestor teritorii a fost posibilă în

contextul afirmării pe plan internațional a principiului

autodeterminării și al principiului naționalităților.

Aplicarea acestor principii de către români s-a realizat în

mod diferențiat de la o provincie la alta, în etape gândite

realist și realizate treptat de la autonomie la

independența națională și apoi la unirea cu România.





 Unirea Basarabiei cu România

 Autonomia: La începutul lunii aprilie 1917, s-a format la Chişinău

Partidul Naţional Moldovenesc, al cărui preşedinte a fost ales Vasile

Stroescu. Partidul şi-a înscris în programul său ca obiectiv principal

obţinerea autonomiei Basarabiei. La 8 octombrie 1917, Congresul

ostaşilor moldoveni întrunit la Chişinău a proclamat autonomia

Basarabiei.

 În 2-6 noiembrie 1917 a avut loc Congresul de constituire al Sfatului

Ţării, organismul coordonator al luptei pentru unire, ales pe baze

democratice. Sfatul Ţării era condus de Ion Inculeţ şi avea ca organ

executiv Consiliul Directorilor Generali (un guvern, condus de Petre

Erhan). La 2 decembrie 1917, acest organism de conducere a

proclamat Republica Democratică Moldovenească. Primul preşedinte

al acesteia a fost ales Ion Inculeţ, iar puterea executivă a fost preluată

de către guvern.



 Unirea Basarabiei cu România

 Independenţa: Consiliul Directorilor Generali, confruntat cu

dezordinile şi distrugerile provocate de trupele ruseşti în retragere şi

cu încercările bolşevicilor de a prelua puterea în teritoriu, a solicitat

sprijinul militar al guvernului român. La 12 ianuarie 1918, armata

româna a trecut Prutul şi a restabilit ordinea în Basarabia.

 La 23-24 ianuarie 1918, Sfatul Ţării întrunit la Chişinău, a

proclamat independenţa Republicii Democratice Moldoveneşti şi

separarea ei de Republica Federativa Rusă.



 Unirea Basarabiei cu România

 Unirea:

 La 27 martie/9 aprilie 1918, Sfatul Ţării a votat unirea

Basarabiei cu România. La 22 aprilie 1918, regele Ferdinand

semna decretul de promulgare a Actului Unirii Basarabiei cu

România. Pentru administrarea provizorie a Basarabiei a fost

desemnat Consiliul Directorilor, până la preluarea acesteia de

guvernul de la Bucureşti.



 Unirea Bucovinei cu România

 Autonomia: Românii din acest teritoriu românesc s-au integrat

luptei popoarelor din Imperiul Austro-Ungar pentru

autodeterminare. În octombrie 1918, deputaţii români din

Parlamentul de la Viena au constituit Consiliul Naţional Român,

condus de Constantin Iosipescu Grecul şi George Grigorovici. La 9

octombrie 1918 C.N.R. a cerut, în numele naţiunii, dreptul la

autodeterminare şi a exprimat dorinţa de secesiune. Urmatoarea

etapă a fost constituirea la 14 octombrie 1918 a Adunării

Constituante a Bucovinei, din care făceau parte reprezentanţi ai

locuitorilor, în majoritate români. Preşedinte al acestui organism a

fost ales Iancu Flondor. Adunarea Constituantă a hotărât unirea

Bucovinei cu celelalte provincii româneşti din imperiu într-un stat

naţional. S-a format şi un Consiliu Naţional Român ca organ

reprezentativ.



 Unirea Bucovinei cu România

 Independenţa:

 În acest teritoriu românesc au început să pătrundă trupe

ucrainiene cu scopul de a-l ocupa şi anexa Ucrainei. În

aceste condiţii, Consiliul Naţional Român a solicitat

sprijinul armatei române. Armata română a intervenit

pentru a restabili ordinea. La 12 noiembrie, Consiliul

Naţional Român a stabilit instituţiile Bucovinei.



 Unirea Bucovinei cu România

 Unirea:

 La 15/28 noiembrie 1918 au început lucrările

Congresului General al Bucovinei. Preşedintele

Congresului a fost ales Iancu Flondor, care a dat citire

moţiunii prin care se hotăra „Unirea necondiţionată şi

pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare, cu Regatul

României.”



 Unirea Transilvaniei cu România

 Autonomia: În cursul anului 1918, monarhia habsburgică a

fost supusă presiunii popoarelor pentru autodeterminare.

Congresul naţiunilor din imperiu, desfăşurat în aprilie

1918 la Roma, adoptase hotărârea fiecăreia dintre acestea

de a se constitui în stat naţional independent sau de a se

uni cu statul său naţional existent. În aceste condiţii, la 12

octombrie 1918, reprezentanţii Partidului Naţional Român

întruniţi la Oradea au adoptat o Declaraţie în care

proclamau libertatea naţiunii, separarea politică de

Ungaria şi asumarea suveranităţii în teritoriul naţional.

Alexandru Vaida Voevod a prezentat această Declaraţie de

autodeterminare în Parlamentul Ungariei la 18 octombrie

1918.




 Unirea Transilvaniei cu România

 Independenţa: Pentru coordonarea acţiunilor mişcării naţionale, la

30-31 octombrie 1918 s-a constituit la Arad Consiliul Naţional

Român Central, format din 6 reprezentanţi ai Partidului Social

Democrat şi 6 reprezentanti ai Partidului Naţional Român.

C.N.R.C. a publicat la 6 noiembrie 1918 manifestul „Către

naţiunea română”, în care erau argumentate drepturile românilor

din teritoriile ce aparţineau atunci Ungariei, la autodeterminare.

 La 9-10 noiembrie, C.N.R.C. a adresat guvernului maghiar o notă

ultimativă, prin care cerea întreaga putere de guvernare. Guvernul

maghiar a trimis o delegaţie pentru tratative. Acestea s-au

desfăşurat la Arad în zilele de 13-14 noiembrie 1918. Tratativele au

eşuat deoarece maghiarii recunoşteau doar autonomia Transilvaniei

şi nu separarea definitivă de Ungaria.



 Unirea Transilvaniei cu România

 Unirea: C.N.R.C. a publicat la 7 noiembrie 1918 textul convocării

(Istoria ne cheamă la fapte) la Alba-Iulia a Adunării naţionale a

românilor. La 18 noiembrie/1 decembrie 1918 s-a desfăşurat

Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia, la care au participat

1228 de delegaţi şi peste 100 000 de persoane. Adunarea a fost

deschisă de către Gheorghe Pop de Băseşti, iar Rezoluţia Unirii a

fost prezentată de Vasile Goldiş. Adunarea Naţională de la Alba-

Iulia a adoptat Rezoluţia, care în primul său articol a proclamat

„Unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu

România.” Pentru conducerea Transilvaniei până la integrarea sa

definitivă în statul român s-au format: Marele Sfat Naţional cu rol

legislativ şi Consiliul Dirigent, forul executiv, condus de Iuliu

Maniu.

 La 24 decembrie 1918, Ferdinand a emis decretul de unire.



 La 1 Decembrie 1918 s-au pus bazele statului unitar român, prin

unirea provinciilor românesti aflate sub dominaţie străină, motiv

pentru care această zi este Ziua Naţională a României. Noua

Românie se deosebea în chip fundamental de cea existentă înainte

de 1914. Crescuse în primul rând ca întindere, ajungând prin

înglobarea Transilvaniei, Banatului și Bucovinei de la 137 000 km2

la 295 049 km2.

 Din punct de vedere demografic, vechea unitate etnică era

înlocuită cu o situație nouă, în care alături de romani coexistau și un

procent însemnat de alte naționalități. Conform statisticii din 1930,

România Mare avea în acel an o populație de 18.057.028 de

locuitori, din care 71,9% erau romani.

 Reformele din anii 1917-1923 au schimbat în chip radical vechile

structuri sociale şi politice, dând naştere din punct de vedere

instituţional, unei Românii noi.


