
Războiul Întregirii Naționale și înfăptuirea Marii Uniri 

 

 Unirea Moldovei cu Țara Românească de la 24 ianuarie 1859 a fost primul pas spre 

realizarea unității naționale de pline. Modernizarea țării, sub conducerea domnului Alexandru Ioan 

Cuza, a ridicat, mai apoi, țara către noi idealuri. Instaurarea dinastiei de Hohenzollern-

Sigmaringen, prin întronarea principelui Carol în 1866, reușește să mai facă un pas, anume 

câștigarea independenței prin războiul împotriva Imperiului Otoman din 1877-1878. După aceste 

fapte realizate de conducători de țară capabili și soldați români care luptau pentru un scop clar, 

România a reușit să devină un stat de sine stătător, independent, care nu mai depindea de nimeni 

pentru a se dezvolta, iar românii erau liberi spre a-și urma propriul destin. Dar aici erau doar 

românii din vechiul regat, din România Mică, căci românii din Basarabia, Bucovina și Transilvania 

erau străini pe propriile lor meleaguri. 

 Butoiul cu pulbere al Europei, adică peninsula Balcanică, avea să explodeze la 28 iunie 

1914, prin asasinarea prințului moștenitor al tronului Austro-Ungariei, arhiducele Franz 

Ferdinand, la Sarajevo, apoi prin declarația de război a Austro-Ungariei către Serbia de la data de 

28 iulie 1914. În decursul a câtorva zile, conflictul local a devenit mondial, dând startul a ceea ce 

contemporanii acelor vremuri numea „Marele Război” sau „Războiul care va sfârși toate 

războaiele”, cunoscut la o scară mai mare ca „Primul Război Mondial”. Românii, chiar dacă încă 

din 1883 erau membrii ai pactului Triplei Alianțe, deci aliată cu Austro-Ungaria și Germania, își 

declară neutralitatea. Încep pregătirile de război și mobilizarea armatei române, căci se știa că 

implicarea României în război era inevitabilă. 

 În vara anului 1916, Antanta somează România să intre în război prin cuvintele „Acum ori 

niciodată!”. Românii acceptă această alianță, deoarece Puterile Occidentale promiteau că la 

sfârșitul războiului să recunoască României suveranitatea asupra Bucovinei și a Transilvaniei. În 

august 1916 au fost semnate actele colaborării României cu Antanta. La data de 27 august 1916 

România declară război Austro-Ungariei. A chinul, căci în ciuda victoriilor obținute de armata 

română în ofensiva din Transilvania, contra atacul germano-austro-ungar, comandat de doi dintre 

cei mai străluciți comandanți ai armatei imperiale germane, feldmareșalii Erich von Falkenheyn și 

Erich von Mackensen, avea sa forțeze românii să se retragă în interiorul țării. A urmat ofensiva 

armatei bulgare, care a obținut o mare victorie la Turtucaia, românii fiind nevoiți să abandoneze 



Dobrogea. Au venit mai apoi înfrângerile de pe Jiu, Olt și Neajlov-Argeș, armata retrăgându-se în 

București. Deoarece exista riscul de a fi încercuită, se ia o decizie foarte dureroasa. Capitala a fost 

abandonată în decembrie 1916. Regele, Guvernul, Parlamentul și întreaga administrație a statului 

s-au retras în Moldova, iar Iașii au devenit capitală de război. 

 Anul 1917 a fost cel al strălucitelor victorii. Românii reușesc să stabilizeze frontul pe linia 

Mărășești, Mărăști, Oituz. Generalii Constantin Prezan, Constantin Chiritsescu, Eremia 

Grigorescu, Alexandru Averescu și Arthur Văitoianu, ajutați de generalul francez Henry Berthelot, 

au reformat armata română. În iulie-august ale aceluiași an au oprit avansul Puterilor Centrale. 

Flacăra românilor s-a reaprins. Aceste victorii au readus speranța românilor, dar aceasta avea să 

fie din nou pusă la grea încercare. În octombrie 1917, Revoluția bolșevică din Rusia a fost 

victorioasă. În februarie 1918, Rusia face pace separată cu Puterile Centrale prin pacea de la Brest-

Litovsk. România rămâne astfel singura țară combatantă din tabăra Antantei de pe frontul de 

răsărit. Armata germană era acum liberă să atace Moldova din toate cele patru direcții. S-a semnat 

Pacea de la București, care venea cu prevederi extraordinar de grele pentru România. Între timp, 

Antanta reușește să învingă armata germană pe frontul de vest, fapt care permite armatei române 

să reintre în război. Astfel, la începutul lunii noiembrie sunt reluate operațiunile militare din sudul 

Moldovei. Germania capitulează pe data de 11 noiembrie 1918, punându-se astfel capăt Primului 

Război Mondial. La data de 18 noiembrie armata română eliberează Bucureștiul. Sfârșitul 

războiului găsește România în tabăra victorioasă. 

 Chiar dacă românii au luptat puțin timp comparativ cu aliații săi, au dus o luptă grea 

împotriva Puterilor Centrale. La 1916 armata română mobiliza 460000 de soldați împotriva unor 

armate care depășeau 900000, urmând ca în 1917 să mai mobilizeze 400000. Sacrificiul celor 

535706 soldați români a fost însă dat uitării imediat de către forțele Antantei, deoarece nu au vrut 

să mai recunoască României participarea la război din cauza Păcii de la București. Dar șansa 

istorică nu abandonase România. 

 În urma destrămării imperiilor multinaționale ale Europei, noi state au răsărit pe ruinele 

acestora. În urma destrămării Imperiului Rus, Basarabia a format o adunare națională numită 

„Sfatul Țării”, care la 24 ianuarie și-a proclamat independența față de Rusia. Apoi la data de 27 

martie 1918, proclamă „unirea cu patria mamă România!”, devenind primul teritoriu care intră în 

componența României Mari. Românii din Marele Ducat al Bucovinei, își declară independența 



față de Imperiul Austro-Ungar și formează o adunare reprezentativă, numită „Congresul General 

al Bucovinei”. Această adunare a votat „pentru vecie” unirea Bucovinei cu Regatul României la 

data de 15 noiembrie 1918. Ultimul teritoriu românesc, Transilvania, formează în octombrie 1918 

„Consiliul Național Român Central”, iar la data de 1 decembrie 1918 a proclamat unirea cu 

România. 

 La 1 decembrie 1918 s-a desfășurat „Marea Adunare Națională” a tuturor românilor din 

Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. Au participat 100000 de persoane și 1228 de delegați. 

Aici, a fost adoptată și citită de către Vasile Goldiș, „Rezoluția de unire a Transilvaniei, Banatului, 

Crișanei, Maramureșului, cu România.” 

 Unirea din 1918 a adus „acasă” românii de pretutindeni, care vreme de secole întregi au 

fost subjugați de puteri străine și a încununat aspirațiile de veacuri ale acestora, de a trăi într-un 

stat unitar. Unirea a favorizat dezvoltarea și modernizarea țării și a societății românești. Suprafața 

țării a crescut (de la 137000 km2 pătrați la 295049 km2) iar populația țării a sporit de la 7250000 

de locuitori la 18 milioane de locuitori. Marea Unire din 1918 a fost recunoscută în 1919 la 

Conferința de Pace de la Paris, prin tratatele de pace încheiate cu Austria, Ungaria și Bulgaria, care 

renunțau la Bucovina, Transilvania și Cadrilater. 

 Astăzi, în aceste vremuri de pace, suntem datori să ne amintim de sacrificiul soldaților 

români care au trasat granița României Mari cu propriul sânge. Inamicii României au fost mulți și 

din cei mai puternici, care, de la 1918 până în prezent, au mușcat din pământul românesc. Bravii 

eroi ai neamului românesc au dat totul pentru ca noi în prezent să avem libertate și pace. Le suntem 

datori prin a-i cinsti atât pe ei, cât și glia românească. Chiar dacă granițele României Mari nu mai 

sunt aceleași acum, în 2021, trebuie să știm că avem români în teritoriile pierdute, Basarabia și 

Nordul Moldovei (Nordul Bucovinei).  

 La mulți ani, România, la mulți ani Români! 

 „Moldova, Transilvania, Muntenia nu există pe fața pământului; există o singura Române: 

există un singur corp și un singur suflet, în care toți nervii și toate suspinele vibrează unul către 

altul.” (Bogdan Petriceicu Hașdeu) 


