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Generalul Berthelot
în Săliște, jud. Sibiu
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–  Urmare din numărul trecut  – 

5/18 octombrie 1918 »» Declarația de independență a Transilvaniei, adoptată în ședința de la Oradea, este citită 

în Parlamentul de la Budapesta de dr. Alexandru Vaida Voevod.
11/24 octombrie 1918 »»  Cernăuți. Apare primul număr al gazetei „Glasul Bucovinei”, editată de un grup de 

români bucovineni în frunte cu profesorul universitar Sextil Pușcariu.
14/27 octombrie 1918 »»  Deputații români bucovineni din Parlamentul vienez, foștii deputați din Dieta 

Bucovinei, primarii români din localitățile Țării de Sus a Moldovei, împreună cu alți reprezentanți ai 

provinciei istorice s-au întrunit în Sala Mare a Palatului Național din Cernăuți și au hotărât 

constituirea Adunării Constituante. Adunarea alege un Consiliu Național condus de Iancu Flondor, 

Dionisie Bejan, Doru Popovici și Sextil Pușcariu vicepreședinți, Vasile Bodnărescu, Radu Sbierea și 

Laurent Tomoioagă  secretari.
17/30 octombrie 1918 »»  Constituirea, la Budapesta, a Consiliului Național Român Central (din 21 octombrie, 

cu sediul la Arad), ca organ de conducere al românilor format din șase reprezentanți ai P.N.R și șase 

social-democrați.
18/31 octombrie 1918 »» Proclamarea către Națiunea Română, în care se aduce la cunoștință opiniei publice 

constituirea Consiliului Național Român Central ca unicul for de conducere al românilor 

transilvăneni, precum și principiile sale de acțiune.
25 octombrie/7 noiembrie 1918 »»  Consiliul Național Român Central hotărăște înființarea de gărzi naționale și 

de gărzi civile sătești pe întreg teritoriul locuit de români în Transilvania și Ungaria, pentru 

„păstrarea liniștii și averii fiecăruia”.
31 octombrie/13 noiembrie 1918 »»  Consiliul Național din Basarabia adoptă o „lege fundamentală asupra 

puterilor Țării Bucovinei”, prin care își asumă întreaga putere de stat.
5/18 noiembrie 1918 »»   Manifest către popoarele lumii, prin care Consiliul Național Român Central afirmă în 

fața opiniei publice mondiale dorința românilor transilvăneni de a se uni cu România.
7/20 noiembrie 1918 »»  Manifest al Marelui Sfat Național din Transilvania privind convocarea la 18 

noiembrie/1 decembrie a Marii Adunări Naționale la Alba Iulia.
9/22 noiembrie 1918 »»  Consiliul Național Român Central din Transilvania cere, ultimativ, guvernului maghiar 

să-i recunoască puterea deplină asupra teritoriului Transilvaniei.
15/28 noiembrie 1918 »»  Congresul Bucovinei hotărăște în unanimitate „Unirea necondiționată și pentru vecie 

a Bucovinei, în vechiile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru, cu Regatul României”.
1 decembrie 1918 »»  Are loc, în sala Casinei din Alba Iulia, Adunarea Națională, cu participarea a 1.228 de 

delegați (deputați) aleși. Gheorghe Pop de Băsești, președintele Partidului Național Român, declară 

Adunarea Națională de la Alba Iulia „constituită și deschisă”. Vasile Goldiș rostește cuvântarea 

solemnă, încheiată cu un proiect de rezoluție, care începe cu cuvintele: „Adunarea Națională a 

tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor 

îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor 

teritoriilor locuite de dânșii cu România”. Proiectul de rezoluție este adoptat cu ovații prelungite. 

Pentru cârmuirea Transilvaniei, Adunarea Națională procedează la alegerea unei adunări legislative 

numită Marele Sfat Național, compus din 250 de membri; acesta, la rându-i, va numi un guvern 

provizoriu Consiliul Dirigent. După adoptarea actului istoric al Unirii, cei peste 100.000 de 

participanți la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, adunați pe Câmpul lui Horea, aprobă cu 

aclamații entuziaste hotărârea de unire necondiționată și pentru totdeauna a Transilvaniei cu 

România. Unirea Transilvaniei cu România încheie procesul de făurire a statului național unitar 

Cum s-a făcut Marea Unire ?
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român, proces început în 1859, prin unirea Moldovei cu Țara Românească, continuat prin unirea Dobrogei în 

1878, a Basarabiei în martie 1918 și a Bucovinei în noiembrie 1918. Suprafața României Mari: 295.049 km 

pătrați, cu o populație de 16.500.000 de locuitori.
2 decembrie 1918 »» Întrunirea Marelui Sfat Național în sala Tribunalului din Alba Iulia care hotărăște 

constituirea unui Consiliu Dirigent format din 15 membri și având președinte pe Iuliu Maniu pentru 

administrarea Transilvaniei. Marele Sfat Național și Consiliul Dirigent își stabilesc sediul la Sibiu.
11/24 decembrie 1918 »»  Regele Ferdinand emite Decretul-lege de unire a Transilvaniei cu vechea Românie.
18/31 decembrie 1918 »»  Decret-lege privind unirea Bucovinei cu România.
26 decembrie 1918/8 ianuarie 1919 »»   Are loc la Mediaș, Adunarea națională a sașilor, care se declară de acord 

cu actul politic înfăptuit la 18 noiembrie/1 decembrie 1918 la Alba Iulia.
28 decembrie 1918/10 ianuarie 1919 »»  O delegație săsească transmite Consiliului Dirigent din Sibiu 

adeziunea sașilor la actul unirii Transilvaniei cu România.
29 decembrie 1918/11 ianuarie 1919 »» Decret-lege prin care se stabilește că locuitorii României, majori, fără 

deosebire de religie, se vor bucura de toate drepturile cetățenești și vor putea să le exercite dacă vor 

face dovadă că sunt născuți în țară și sunt sau n-au fost supuși unui stat străin.
28 iunie 1919 »»  Se semnează, la Versailles, Tratatul de Pace dintre Puterile Aliate și Germania. Privitor la 

România, Tratatul prevedea încetarea tuturor drepturilor, titlurilor, privilegiilor de orice natură 

asupra cablului Constanța - Istanbul, ce intră în posesia României. Germania era obligată să renunțe 

la Tratatul de la București din 24 aprilie / 7 mai 1918. În problema Dunării, Tratatul prevedea 

menținerea Comisiei Europene a Dunării și înființarea pentru traseul Brăila - Delta Dunării până la 

Marea Neagră a unei Comisii Internaționale a Dunării. Tratatul a fost ratificat de România la 14 

septembrie 1920.
10 septembrie 1919 »»   Se semnează, la Saint  Germain  en  Laye, Tratatul de pace între Puterile Aliate și 

Austria, prin care Austria capătă configurația teritorială de azi. Se recunoștea pe plan internațional 

unirea Bucovinei cu România și a creării statelor cehoslovac și iugoslav.
10 decembrie 1919 »»  România semnează Tratatele de pace cu Austria și Bulgaria, precum și Tratatul 

minorităților, care pentru România prevede obligația de a acorda „tuturor locuitorilor, fără deosebire 

de naștere, de naționalitate, de limbă, de rasă sau de religie deplina și întreaga ocrotire a vieții și 

libertății lor”.
29 decembrie 1919 »»  Parlamentul României votează legile de ratificare a unirii Transilvaniei, Crișanei, 

M a r a m u r e ș u l u i ,  B a n a t u l u i ,  

Bucovinei  ș i  Basarabiei  cu 

România.
4 iunie 1920 »»   Se încheie, la Trianon, Tratatul 

de pace între Puterile Aliate și 

Asociate și Ungaria. Recunoașterea 

pe plan internațional a Unirii 

Transilvaniei, Banatului, Crișanei și 

Maramureșului cu România, a 

Slovaciei și Ucrainei Subcarpatice 

cu Cehoslovacia, a Croației, 

Sloveniei și părții de vest a 

Banatului cu Serbia etc (intră în 

vigoare la 25 iulie 1921).



Acțiune cofinanțată de Consiliul Județean Sibiu
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Rânduri despre Unire ...
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