


Unirea 
Principatelor Române- 24 
ianuarie 1859

• Unirea Principatelor
Române a avut loc la 
jumătatea secolului al XIX-
lea prin unirea
statelor Moldova și Țara
Românească sub 
numele Principatele Unite ale 
Moldovei și Țării Românești. 
Unirea a fost legată de 
personalitatea lui Alexandru
Ioan Cuza și de alegerea sa
ca domnitor al ambelor
principate la 5 
ianuarie 1859 în Moldova și
la 24 ianuarie 1859 în Țara
Românească.



Din 1866, potrivit Constituției
promulgate la 

1 iulie, Principatele Unite înce
p să se numească oficial Româ

nia.



Unirea 
Dobrogei cu 
Principatele 
Române- 14 

noiembrie 
1878

• “Locuitori de orice naţionalitate şi religie, 
Dobrogea – vechea posesiune a lui Mircea cel 
Bătrân – de astăzi face parte din România. Voi de 
acum atârnaţi de un Stat unde nu voinţa arbitrară, 
ci numai legea dezbătută şi încuviinţată de naţiune 
hotărăşte şi o cârmuieşte. Cele mai sfinte şi mai 
scumpe bunuri ale omenirii: viaţa, onoarea şi 
proprietatea sunt puse sub scutul unei Constituţii 
pe care ne-o râvnesc multe ţări străine. Religiunea 
voastră, familia voastră, pragul casei voastre vor fi 
apărate de legile noastre şi nimeni nu le va putea 
lovi, fără a-şi primi legitima pedeapsă. Armata 
română, care intră în Dobrogea, nu are altă 
chemare decât a menţine ordinea şi, model de 
disciplină, de a ocroti paşnica voastră vieţuire. 
Salutaţi dar cu iubire drapelul român, care va fi 
pentru voi drapelul libertăţii, drapelul dreptăţii şi
al păcii.(..)”- regele Carol I.



O zi importantă a istoriei noastre şi, în acelaşi timp, 
dureroasă: Dobrogea a revenit la patria-mamă, în schimb, 
alte teritorii au fost smulse.



Obținerea Cadrilaterului- 10 august 1913

• Frontiera între Bulgaria și România este
o frontieră internațională, lungă de 631,3 kilometri, care 
delimitează teritoriile Bulgariei și României. Ea urmează linia
Dunării pe o mare parte din parcursul ei. Înființată odată cu 
proclamarea autonomiei Principatului Bulgariei, în 1878, granița
bulgaro-română s-a modificat pe măsură ce Cadrilaterul trecea de 
la un stat la altul (bulgar până în 1913, română din 1913 în 1940)



În noiembrie 1919, prin Tratatul de pace de la Neuilly sur Seine, s-a restabilit
frontiera româno-bulgară hotărâtă în Tratatul de pace de la București din 10 
august 1913 (Cadrilaterul, precum și părți din Dobrogea de Nord au reintrat în
componența României).



Populaţia din Cadrilater în 1910, în 1930, în 1940 şi
în 2001:

Etnie 1910 1930 1940 20013

Total 282.007 378.344 407.515 357.217

Bulgari 134.355 (47,6%) 143.209 (37,9%) 150.962 (37,1%) 248.382 (69,53%)

Români 6.348 (2,3%) 77.728 (20,5%) 106.534 (26,2%) 591 (0,17%)

Turci 106.568 (37,8%) 129.025 (34,1%) 147.1961 (36,1%) 76,992 (21,55%)

Tătari 11.718 (4,2%) 6.546 (1,7%) (*)2 4,515 (1,26%)

Ţigani 12,192 (4,3%) n/a (0,8%) (*)2 25.127 (7,03%)



Unirea Basarabiei cu România- 27 martie 1918

• Unirea Basarabiei cu România a avut loc la 9 aprilie 1918 (27 
martie pe stil vechi) şi a fost în fapt reunificarea vechii
provincii româneşti Basarabia, ruptă de Moldova şi alipită de 
Rusia în 1812. Basarabia a fost prima provincie care s-a unit cu 
România pentru a forma România Mare.



În toamna anului 1919, au fost convocate alegeri parlamentare în Basarabia. Au 
fost aleși 90 de deputați și 35 de senatori. Pe 20 decembrie 1919, aceștia au 
votat, alături de reprezentanții altor regiuni românești, ratificarea Actelor Unirii
aprobate de Sfatul Țării, de Congresul Național din Transilvania și de Congresul
Național din Bucovina



Unirea Bucovinei cu România- 28 noiembrie
1918

• Unirea Bucovinei cu România reprezintă o serie de evenimente
politice care au culminat cu votarea în unanimitate de 
către Congresul General al Bucovinei, pe data de 15/28 noiembrie
1918, a unirii fostului Ducat al Bucovinei cu Regatul României.



„...pentru a ocroti viața, avutul și libertatea locuitorilor de orice
neam și credință împotriva bandelor de criminali care au început
opera lor de distrugere”- generalul Iacob Zadik



Marea Unire- 1 decembrie 1918

• Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric în urma căruia
toate provinciile istorice locuite de români s-au unit în anul 1918 în
cuprinsul aceluiași stat național, România.

• Marea Unirea este legată inexorabil de personalitățile regelui
Ferdinand, reginei Maria și omului de stat Ionel Brătianu. Încheiată la 1 
decembrie 1918 (pe stil vechi) odată cu unirea Transilvaniei, 
recunoașterea diplomatică a solicitat eforturi pe parcursul următorilor 
ani. În ciuda constituirii ei într-un scop esențial al politicii externe în 
următoarele două decenii, recunoașterea din partea Uniunii Sovietice nu 
a venit niciodată, iar dinspre ea avea să vină în 1940 ultimatumul care a 
pus în acțiune dezmembrarea României Mari în dauna Uniunii Sovietice, 
Bulgariei și Ungariei.



Teritoriul României la 1 decembrie 1918





Carte poștală din 1918-1919 care ilustrează unirea tuturor românilor
într-un singur stat. Granițele vestice ale României (colțul din stînga
sus) sunt granițe doar presupuse la acel moment.



• Realizatorii proiectului:

• Andrei-Bolog Ștefania

• Burcă Ștefania-Adina

• Ilieș Antonela-Patricia
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