


EUROPA, ROMÂNIA  la 1878 

EUROPA, ROMÂNIA  la 1916 

 ROMÂNIA  la 1918 (cu 
portocaliu) 



Citește pag 34-36 manual. 

1.Situația în Europa la început de secol XX: 

-marile puteri (pe o parte Anglia, Rusia, Franța, de cealaltă 

parte Germania, Italia, Austro-Ungaria) doreau să își 

sporească teritoriile și influența (fiecare voia să fie cel mai 

puternic, economic, teritorial-să dețină colonii;  să-i domine pe 

ceilalți); 

-țările stăpânite de marile puteri/imperii voiau să se conducă 

singure și să își reîntregească teritoriile; 
 
Astfel se formează 2 alianțe politico-militare: 

-ANTANTA (Tripla Înțelegere) formată din Anglia, Rusia, 

Franța 

 

-PUTERILE CENTRALE (Tripla Alianță) Germania, Italia, 

Austro-Ungaria 



2. Care era situația în România? 

-Ferdinand I (nepotul lui Carol I și mai târziu bunicul lui 

Mihai I) devine regele României în 1914; 
 

Să ne amintim... 

-1859 Moldova se unește cu Țara Românească sub 

domnia lui A.I.Cuza; 

 

- Carol I  devine domnitor 1866-1881, apoi rege 1881-

1914; (Vă amintiți despre coroana făcută din metal de 

tun?) 

 

-România își proclamă independența 1877 prin graiul 

primului-ministru M. Kogălniceanu; 

- România participă la război și ia înapoi Dobrogea, Insula 

Șerilor și Delta Dunării, dar cedează sudul Basarabiei; 



-România își dorea 

Unirea Mare, adică 

alipirea 

Transilvaniei, 

Banatului și 

Crișanei (aflate sub 

stăpânirea Austro-

Ungariei), 

Basarabia (aflată 

sub stăpânirea 

Imperiului 

Rus/Țarist) dar 

avea o dilemă... 
 



”Dacă intru în 
război lângă 

Puterile Centrale, 
pierd Transilvania, 
Banatul și Crișana.  
Dacă mă aliez cu 

Antanta pierd 
Basarabia de la 
Imperiul Țarist. 

Oare cum să fac?” 



3. Războiul începe în 1914:  



-România nu intră în război, stă neutră până în 1916.  

-1916-România  intră în război alături de Antanta, dar 

împotriva Austro-Ungariei (Puterilor Centrale); 

-1917, cu sprijinul Franței și al Rusiei, armata română 

are victorii pe frontul de la Mărășești și Oituz 
 



Eroii noștri: 
 ECATERINA TEODOROIU 

MAREȘALUL CONSTANTIN 
PREZAN –apropiat al locului 

Generalul EREMIA 
GRIGORESCU 

MĂRIUCA ZAHARIA 
Temă 1: de citit 
http://www.muzeulvrancei
.ro/file-de-istorie/mariuca-
zaharia/ 



4. Urmări ale I Război Mondial pentru 

România: 

-Basarabia, Bucovina și Transilvania revin la 

ȚARA MAMĂ; lupta și sacrificiul eroilor nu a 

fost degeaba; 

 
Ca urmare a participării la Primul Război Mondial, 
s-a realizat Marea Unire din 1918, DAR VORBIM 
ÎNTR-O LECȚIE VIITOARE DESPRE ACEST 
MOMENT... 
Tema 2: Realizează pe caiet schița lecției. 



Surse: 
http://history.md/Primul_Razboi_

Mondial_%281914-1918%29 


