
,,Frumoasa țara pe care am văzut-o întregită,a cărei soartă 

mi-a fost îngaduit să o văd împlinită.Fii tu veșnic îmbelsugat 

,fii tu mare si plină de cinste,să stai veșnic falnică printre 

națiuni,să fii cinstită,iubită și pricepută’’.-Regina Maria

1 Decembrie

Elevi: Cinezan Ştefania Cristiana, Dordea Daria Claudia                                      
Panainte Iulia, Popa Cristiana

Coordonator:  Prof. Dr. Misachevici Adriana



• Întâi Decembrie este ziua națională a României,potrivit  Constituției 
României din2003,art.12,alin.2.Această zi a fost adoptată anterior prin 
Legea nr.10 din 31 iulie 1990,promulgată de președintele Ion Iliescu și 
publicată în Monitorul Oficial,nr.95 din 1 august 1990.

• În anul 1918 s-a înfaptuit Marea Unire dintre statele:Transilvania și 
România.Data de 1 Decembrie 1918 a fost cea mai importantă în istoria 
României,Marea Unire de la Alba Iulia

De-a lungul timpului,imnurile naționale au fost:
,,Trăiasca Regele”(1866-1948)
,,Zdrobite cătuse”(1948-1953)

,,Te slăvim, Românie!”(1953-1977)
,,Trei culori”(1977-1989)

,,Deșteaptă-te, române”(1989-prezent)



Tradiții

• Drapelul statului este arborat la toate instituțiile de stat
• Se depun coroane și jerbe de flori la monumentele eroilor români care s-au sacrificat 

pentru țara lor în timpul războaielor
• Sunt organizate parade militare si defilări pe cai albi
• La bordul navelor maritime si fluviale este arborat Marele Pavoaz
• Se organizează târguri și festivaluri  cu mâncaruri tradiționale
• In toate bisericile și mănăstirile din România se organizează o slujbă 

specială,denumită ,,Te Deum’’, în cadrul căreia sunt pomeniți eroii neamului 
românesc

• În școliile și grădinițele din țară se organizează serbări și concerte muzicale în cinstea 
Zilei Naționale

• Majoritatea româniilor aleg să poarte bluze tip ie, componenta importantă a portului 
tradițional românesc



PAȘII CĂTRE UNIRE

27 MARTIE 1918:UNIREA BASARABIEI CU 
ȚARA ROMÂNEASCĂ

• Declarația de unire a  Basarabiei cu Țara Românească:,,Basarabia în hotarele ei 
dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră…În puterea dreptului istoric și a dreptului 
de neam, în baza principiului că popoarele singure să-și hotărască soarta lor, de azi 
înainte și pentru totdeauna se unește cu mama sa România.’’



,,15-28 NOIEMBRIE 1918:UNIREA  
BUCOVINEI CU ROMÂNIA

• Declarația de Unire a Bucovinei cu România:,,Congresul General  al Bucovinei, 
întrupând suprema putere a țarii și fiind investiți singuri ca putere legiuitoare, în 
numele suveranității naționale, hotărâm: Unirea necondiționata și pentru vecie a 
Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru, cu regatul 
României.’’



1 DECEMBRIE 1918:UNIREA 
TRANSILVANIEI,BANATULUI,CRIȘANEI ȘI 

MARAMUREȘULUI  CU ROMÂNIA

Adunarea Națională de la Alba Iulia

• Mulțimea entuziasmata a intonat ,,Deșteaptă-te , române” de Andrei Mureșanu și ,,E 
scris pe tricolor unire” de Ciprian Porumbescu

• Peste 1228 delegați aleși și peste 100000 oameni veniți din toate colțurile 
Transilvaniei, în căruțe, cu trenul, călare sau pe jos, s-au adunat la Alba Iulia



DOCUMENTELE MARII 
UNIRI

• Actul Proclamației de Unire de la Alba-Iulia 
citit de Vasile Goldiș

• Rezoluția Marii Adunări Naționale de la Alba-
Iulia,1 Decembrie 1918

,,Românii din Transilvania, Banat si Țara 
Ungurească, adunați prin reprezentanții lor legali la 
Alba-Iulia, în ziua de 1 Decembrie 1918, au 
decretat unirea lor și a acestor teritorii cu Regatul 
Român.’’
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