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Denumire webinar:

România - un secol

Descriere: Să ne amintim ce s-a înâmplat în urmă cu 100 de ani și cum înaintașii noștiri au făurit România de azi. Cele
mai importante momente și oamenii care au luptat pentru Marea Unire.
Spațiu de lucru: https://agora.reteauaedu.ro/open/NMkPAO4Lg0gkwur.html

Titlul lucrării:Marea Unire,un deziderat al românilor de
pretutindeni
Autor(i): Mihnea Blăjan,Paula Cucu,Iulia Gligor
Clasa: a VI-a
Coordonator(i):Prof.Iuliana Blăjan,Prof.Luciana Tița
Școala:Gimnazială “Constantin Ioan Motaș”
Județ, localitate:Sibiu,Mediaș

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. Etape preliminare au fost Mica Unire din 1859 a Țării
Moldovei cu Țara Românească și dobândirea independenței în urma
războiului din 1877-1878, pe fondul renașterii naționale a românilor în
parcursul secolului al XIX-lea.
Unirea Basarabiei, a Bucovinei și, în cele din urmă, a Transilvaniei cu
Regatul României (așa-zisul Vechi Regat) a dus la constituirea României
Mari.

Samoilă Mârza - Omul care a fotografiat Unirea
Mârza s-a născut într-o familie de țărani români din Galtiu, comuna
Sântimbru, Alba. Mama sa, Ana, a murit de tânără, lăsând în urmă patru
copii. Tatăl, Ștefan, s-a recăsătorit ulterior cu o femeie din același sat,
Raveca, cu care a mai avut 6 copii.
Samoilă Mârza a urmat cele șase clase primare la școala poporală
confesională română unită (greco-catolică) din Galtiu, apoi a urmat liceul la
Alba Iulia. Ulterior absolvirii liceului, între 1909 și 1911, a fost trimis de către
părinți în ucenicie la fotograful sibian Iainek, unde a învațat meseria de
fotograf.

După începerea Primului Război Mondial, în 1914, Mârza a fost recrutat în
armata austro-ungară și trimis pe front în Galiția. În cadrul luptelor a ajuns
până la Riga. În 1916, o dată cu intrarea României în război, a fost trimis pe
frontul din Italia, unde a fost încadrat în serviciul topografic și fotografic al
armatei.

Urmând ruta Viena - Zagreb - Belgrad - Timișoara, Mârza a
reușit să ajungă acasă cu patru zile înainte de desfășurarea
Marii Adunări Naționale. De acolo a plecat în dimineața zilei de 1
decembrie către Alba Iulia, nu înainte însă de a executa trei
fotografii cu consătenii săi. A ajuns la Alba Iulia împreună cu
sătenii în jurul orei 11, pe o vreme mohorâtă, cărând aparatul cu
burduf, trepiedul și clișeele de sticlă pe bicicletă.
Deoarece nu avea permis de intrare (credențional), Mârza nu a
fost admis să intre în sala unirii. Fusese angajat totuși un fotograf
german, Bach, care însă nu s-a prezentat. Din cauza greutății de
manipulare a aparatelor și a vremii înnorate (care presupunea un
timp îndelungat de expunere), Samoilă Mârza a reușit să
realizeze doar cinci fotografii cu aspecte de la Marea Adunare
Națională, dintre care trei cu mulțimile venite și două cu tribunele
oficiale la care a fost citit actul unirii în fața Marelui Sfat Național
și a poporului de către dr. Aurel Vlad și episcopul greco-catolic
de Gherla, dr.Iuliu Hossu.

Marea Unire în imagini

Momente istorice de neuitat
Marea Unire este legată inexorabil de personalitățile regelui Ferdinand, reginei Maria și omului de stat Ionel
Brătianu. Încheiată de facto la 1 decembrie 1918, 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 iunie 1940 ultimatumul care a pus în acțiune dezmembrarea României Mari în profitul Uniunii
Sovietice, Bulgariei și Ungariei.

Noua întindere a statutului și noua structură socio-economică au produs schimbări fundamentale ale
sistemului politic. Din cele două partide mari ale Vechiului Regat a supraviețuit doar Partidul Național Liberal,
căruia în perioada interbelică i s-a opus Partidul Național Țărănesc, condus de Iuliu Maniu. Viața culturală a
cunoscut o perioadă de efervescență fără precedent, manifestată în artă și știință.
Din câștigurile teritoriale ale anului 1918, doar Transilvania și Bucovina de Sud au rămas României după cel
de-al Doilea Război Mondial. Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herței au fost încorporate URSS, iar
Cadrilaterul a rămas Bulgariei.

Tratatul de la Trianon
Tratatul de la Trianon a fost semnat la data de 4 iunie 1920 între
Puterile Aliate învingătoare în Primul Război Mondial și Ungaria, în
calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat învins în
Primul Război Mondial. Tratatul a fost semnat în Palatul Marele
Trianon de la Versailles de către 16 state aliate (inclusiv România),
pe de o parte, și de Ungaria, de altă parte.
Tratatul a fost semnat pentru a stabili frontierele noului stat
Ungaria cu vecinii săi: Austria, Regatul Sârbilor, Croaților și
Slovenilor (stat devenit ulterior Iugoslavia), România și
Cehoslovacia. Tratatul de la Trianon a făcut parte din seria
tratatelor încheiate la finalul Primului Război Mondial, celelalte fiind
tratatele de pace încheiate de Puterile Aliate cu Germania (la
Versailles, în 28 iunie 1919), Austria (la Saint Germain en Laye, în
10 septembrie 1919), Bulgaria (la Neuilly, în 27 noiembrie 1919) și
cu Turcia (la Sèvres, semnat la 4 iunie 1920 și repudiat apoi, fiind
înlocuit cu tratatul de la Lausanne).

1 decembrie – Ziua Națională a
României
În anul 1990, după abolirea regimului comunist, parlamentul dominat
de FSN a refuzat propunerea venită din partea opoziției de a adopta
ziua de 22 decembrie drept sărbătoare națională a României.
Pe fondul confruntărilor interetnice de la Târgu Mureș din martie 1990
și a mineriadei din 13-15 iunie 1990, Parlamentul României a adoptat,
la 31 iulie 1990, Legea nr. 10 din 1990, prin care a fost abrogată
Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 903 din 18 august 1949 privind
declararea zilei de 23 august ca sărbătoare națională și a proclamat în
locul ei ziua de 1 decembrie drept sărbătoare națională.
Legea 10 din 1990 nu precizează semnificația sau motivul alegerii
zilei de 1 decembrie drept zi națională a României. Ideea unirii Moldovei
cu România, deși neasumată de niciunul dintre cele două state, a rămas
prezentă în discursul public din România și Republica
Moldova.

Dispariția Imperiilor
Imperiul Otoman,Imperiul Țarist,Imperiul Austro-Ungar,Imperiul
Prusac.Aceastea au dispărut toate dupa Primul Război Mondial.

La mulți ani, România!
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