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EVENIMENT ISTORIC

Au trecut 150 de ani
de când “România”
este pe harta lumii
Regatul României a fost
recunoscut ca stat independent
în urma Războiului de Inde-

pendență (1877-1878). În
anul 1878, domnitorul Carol I
de Hohenzolern a primit titlul

Regele Carol I de România

de „alteţă regală”, iar în anul
1881 a fost modificată Constituția din 1866, pentru a specifica, printre altele, faptul că din
acel moment şeful statului va fi
numit rege. Ceremonia de
încoronare a avut loc pe 10 mai
1881, această dată fiind, până
în anul 1944 considerată Ziua
Regelui - Ziua Națională a
României.
Prin tratatele de pace din
1878, de la San-Stefano și
Berlin, România a obţinut a
patra sa provincie, Dobrogea
de Nord, cu judeţele Tulcea şi
Constanţa. În anul 1913 Carol I
a implicat România în Al Doilea
Război Balcanic, care se va termina prin înfrângerea Bulgariei.
Tratatul de la Bucureşti (din
1913) consfinţeşte statutul
Regatului României ca putere
regional-balcanică şi, totodată,
aduce României o nouă provincie, Dobrogea de Sud
(cunoscută sub numele de
Cadrilater),
cu
judeţele
Durostor şi Caliacra. În anul
1914 regele Carol I moare, iar
rege al României devine
Ferdinand I (1914-1927).
Banatul,
Transilvania,
Basarabia și Bucovina s-au
unit cu Regatul României
după Primul Război Mondial
(1914-1917). După cel de-al
Doilea Război Mondial şi ocul-

Granițele Regatului România, în anul 1878

Actul de proclamare al Regatului României, în anul 1866
parea României de către trupele sovietice, ultimul rege al
ţării, Mihai I, a fost silit să
abdice, în data de 30 decembrie 1947, în ziua aceea
România a renunțat la monarhie, devenind Republică
Populară.

Vechiul Regat
Ascendenţa din 1859 a
lui Alexandru Ioan
Cuza în funcţia de
Domn al Moldovei și al
Țării Românești (Muntenia), sub suzeranitatea
nominală a Imperiului
Otoman a unit o parte a
naţiunii române în jurul
unui singur conducător.
În anul 1862 cele două
principate s-au unit formal, sub numele de
România, cu capitala la
București.
Pe 23 februarie 1866, o
aşa-numită Monstruoasă
coaliţie, compusă din
conservatori şi radicalii
liberali, l-a forţat pe
Alexandru Ioan Cuza să
abdice. Prinţul german
Carol de HohenzolernSigmaringen
a
fost
desemnat
Prinţ
al
României, în speranţa
asigurării sprijinului german pentru o viitoare
unire şi independenţă.
Descendenţii
săi
au
devenit regii României,
până la venirea la putere
a comuniştilor, în anul
1947.

În anul 1877, după un război
ruso-româno-turc, România a
devenit independentă, dar
sudul Basarabiei este reanexat
la Rusia. La data de 14 martie
1881, România a fost proclamată regat, iar Carol a fost
încoronat ca prim rege al
României. Noul stat, situat
geografic între imperiile Otoman, Austro-Ungar, Rusia și
Regatul Sebiei, privea cu speranţă înspre vest, în special spre
Franța, pentru modelele sale
culturale,
educaţionale
şi
administrative.
În anul 1916 România a
intrat în Primul Război Mondial
de partea Antantei. Deşi forţele
române nu s-au descurcat bine
din punct de vedere militar,
până la sfârşitul războiului,
imperiile austro-ungar şi rus sau dezintegrat. Adunarea
Națională în Transilvania şi
Sfatul Ţării în Basarabia și
Bucovina şi-au proclamat
Unirea cu România, iar
regele Ferdinand s-a încoronat
Rege al Romaniei la Alba
Iulia în anul 1922.
Vechiul Regat este un termen colocvial, utilizat pentru a
nominaliza teritoriile acoperite
de primul stat românesc independent: Principatele Unite Moldova şi Ţara Românească.
Locuitorii acestor ţinuturi sunt
numiţi regăţeni. Termenul a
apărut după Primul Război
Mondial, când Vechiul Regat sa unit cu Banatul, Basarabia,
Bucovina și Transilvania.
sursa: wikipedia.org
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