
Primul Război Mondial. Regele Ferdinand și Marea Unire 

Schița lecției 

1. Primul Război Mondial (1914-1918) 

            -    1912 – Imperiul Otoman este înfrânt de Serbia, Muntenegru, Grecia, Bulgaria; 

- 1914 – Austro- Ungaria declară război Serbiei; 

- Cauza războiului – dorința marilor puteri de a-și reîmpărți teritoriile; 

- Europa s-a împărțit în două tabere: Puterile Centrale ( Germania, Austro- Ungaria, iar mai 

târziu au aderat și Bulgaria, Imperiul Otoman) și Antanta (Franța, Anglia, Rusia, Serbia); 

- 1916 – Rămânia intră în război pentru a-și reîntregi teritoriul ( alipirea Transilvaniei 

și a Bucovinei) alături de Antanta; 

- Primele bătălii ale armatei române se dau împotriva Austro- Ungariei pentru eliberarea 

Transilvaniei; 

- Armata română este înfrântă, iar România pierde teritoriile Oltenia, Muntenia, Dobrogea; 

- Moldova devine centrul rezistenței române, autoritățile retrăgându-se la Iași; 

- 1917 – armata română obține victorii la Mărăști, Mărășești, Oituz; 

- Deviza soldaților români a fost ” Pe aici nu se trece!”; 

- În toamna lui 1917 are loc Revoluția din Rusia, având ca urmarea ieșirea Rusiei din război 

- 1918 – România este nevoită să încheie Pacea de la București, însă Regele Ferdinand refuză 

semnarea tratatului de pace, reintrând în război; 

- În toamna anului 1918,  Primul Război Mondial s-a încheiat cu victoria Antantei; 

- 1918 – Pacea de la Paris - României i s-au recunoscut noul teritoriu reîntegit prin 

alipirea  Basarabiei (27 martie 1918), Bucovinei (28 noiembrie 1918) și Transilvaniei 

(1 decembrie 1918) . 

 

2. Regele Ferdinand al României(  a domnit între anii 1914-1927) 

- A fost al doilea rege al României, nepotul regelui Carol I; 

- A condus țara în timpul Primului Război Mondial, adoptând poziția pe care a considerat-o 

corectă în scopul reîntregirii țării; 

- A venit din Germania în România la vârsta de 19 ani; 

- S-a căsătorit cu Maria de Edinburg cu care a avut 6 copii, primul lor copil a fost Carol – 

viitorul rege Carol al II-lea al României și  tatăl regelui Mihai I al României; 

- A realizat România Mare în 1918 și a fost numit ” Întregitorul”, ” cel Loial”; 

- În 1922, la Alba Iulia, Ferdinand I Întregitorul s-a încoronat ca rege al tuturor 

românilor; 

- A introdus votul universal, a înfăptuit cea mai radicală reformă agrară din Europa  fiind 

numit ” Rege al țăranilor”, a promulgat Constituția din 1923, a consolidat regimul 

democratic din România; 

- A murit la numai 62 de ani, fiind înmormântat la Curtea de Argeș, alături de Carol I 

 

Pentru alte informații se pot accesa linkurile: 

 

 https://www.didactic.ro/materiale-

didactice/cautare?dosearch=true&search=Regele+Ferdinand&type=material&author=&level_i

d=&discipline_id=&type_id=&year1= 

 https://www.youtube.com/watch?v=vUq2w4lhFug 

 https://www.youtube.com/watch?v=qX4KMIiXgUA 
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