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Unirea de la 1 decembrie 1918 reprezintă Ziua 

Națională a României, celebrată anual ca zi 

națională incepand cu anul  1990.  

Sărbătoarea aniversează Marea Adunare 

Națională de la Alba Iulia și unirea 

provinciilor Basarabia, Bucovina ,Transilvania,

 Banat, Crișana, Maramureș și Sătmar cu  

Regatul României. 



* Carte poștală emisă cca. 1918-1919 pentru a sărbători Unirea 





 



Sfatul Ţării 



27 martie 1918 - Basarabia, după trei luni de 

independență față de Rusia, își proclamă 

unirea cu Regatul României. Lucru la care a 

contribuit considerabil organul Legislativ al 

Basarabiei "Sfatul Țării". 





*28 noiembrie, 1918 - Cei 100 de membrii aleși 

în Congresul General al Bucovinei emit o 

rezoluție de unire necondiționată cu Regatul 

României 

*Bucovina a fost a doua provincie care s-a unit 

cu patria-mamă, alături de unirea anterioară a 

Basarabiei - la 27 Martie - şi de unirea ulterioară 

a Transilvaniei, la 1 Decembrie 1918. 

 





*Rezoluția Unirii e citită de episcopul greco-catolic Iuliu Hossu: „Adunarea 
națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați 
prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie / 1 
decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de 
dânșii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii 
române la întreg Banatul, cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre.” 

 

 





 



 



 



 



Delegația Consiliului Dirigent al Transilvaniei venită la București pentru a înmâna 

Regelui Ferdinand I Actul Unirii; de la stânga la dreapta: Vasile Goldiș, Miron 

Cristea, Iuliu Hossu, Alexandru Vaida-Voievod și Caius Brediceanu. 



Fotografie realizată de Samuilă Mârza la 1 Decembrie 1918 cu participanții la Marea 

Adunare Națională de la Alba Iulia. 





*14 decembrie 1918 - Consiliul Director din Transilvania, 

ales de etnicii români, trimite la București o delegație 

condusă de Miron Cristea episcop de Caransebeș, pentru 

a negocia detaliile Unirii. Delegația era formată din Vasile 

Goldiș, episcopul Miron Cristea, episcopul Iuliu Hossu, 

Alexandru Vaida-Voievod și Caius Brediceanu. Regele 

Ferdinand I al României primește și acceptă Declarația 

Unirii, proclamată la 1 decembrie de către Adunarea 

Națională a Românilor din Transilvania și Ungaria. 

 

Astfel, s-a creat România Mare, sub conducerea regelui Ferdinand I, 

încununând lupta românilor transilvăneni pentru unitatea națională. 



REGELE   FERDINAND  



REGINA   MARIA  



 

* În cursul anului 1919, regele Ferdinand și regina Maria au întreprins un lung turneu 
prin Transilvania. 

* La 15 octombrie 1922 la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia a avut loc solemnitatea 
încoronării regelui Ferdinand I și a reginei Maria. Însemnele Basarabiei, Bucovinei și 
Transilvaniei au fost adăugate coroanei regale de oțel a regelui Carol I, ce amintea de 
Plevna, fapt ce a simbolizat actul unirii tuturor provinciilor istorice românești sub 
sceptrul aceluiași monarh. 





Coroanei regale a regelui Carol I – realizată din oțelul unui tun cucerit de la turci în 

timpul Războiului de independență de la 1877-1878 – i s-au adăugat însemnele 

Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei, simbolizând actul unirii tuturor provinciilor 

istorice românești sub sceptrul aceluiași monarh. 

După sfințirea coroanelor regale – cea de oțel, pentru Regelui Ferdinand I 

și cea nouă, de aur, a Reginei Maria – cei doi Suverani au îngenuncheat în mijlocul 

noii catedrale, iar Mitropolitul a rostit rugăciunea pentru încoronare 





*Regele Ferdinand a rostit un discurs emoționant, spunând, între 

altele: 

 „Pronia cerească a binecuvântat și, prin bărbăția poporului și vitejia 

ostașilor, ne-a dat să lărgim hotarele Regatului și să înfăptuim dorul 

de veacuri al neamului nostru. Punând pe capul meu, într-această 

străveche cetate a Daciei romane, coroana de oțel de la Plevna, pe 

care noi și glorioasele lupte au făcut-o pe veci coroana României 

Mari, mă închin cu evlavie memoriei celor care, în toate vremurile și 

de pretutindeni, prin credința lor, prin munca și prin jertfa lor, au 

asigurat unitatea națională, și salut cu dragoste pe cei care au 

proclamat-o într-un glas și o simțire de la Tisa până la Nistru și până 

la Mare. . . Facă Dumnezeu ca această coroană, asemenea celei a 

scumpei mele soții și demnă tovarășă de muncă și suferință pentru 

binele comun, să servească la încoronarea – generație după 

generație – a iubiților noștri succesori, într-o Românie tot mai fericită 

și mai glorioasă.”  



* Webgrafie 

 

* https://ro.wikipedia.org/wiki/Unirea_Transilvaniei_cu_Rom%C3%A2nia 

* https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-
crisanei-si-maramuresului-cu-romania/ 

* https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-
banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26 

* https://mvu.ro/cum-s-au-unit-transilvania-banatul-crisana-si-maramuresul/ 

* http://arhiva.rador.ro/events/1922-10-15/index.html 

* https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-
maria/ 

* https://historia.ro/sectiune/general/incoronarea-de-la-alba-iulia-2212898.html 

 

 

* Bibliografie 

 

* MUȘAT,Mircea;ARDELEANU, Ioan. România după Marea Unire. București:Editura Științifică și 
Enciclopedică,1986. 

* HITCHINS,Keith -România 1866-1947. București:Humanitas,1996. 

* INSTITUTUL DE STUDII ISTORICE- Unirea Transilvaniei cu România.1 decembrie 1918. 
București:Editura Politică,1970. 

* PANAITESCU,Petre P. – Istoria  românilor.  București:E.D.P.,1990. 

* ACHIM,Valeriu. Romania mare:documentar istoric. Baia Mare:Casa de presă și editură ”Gutinul”,1990. 

* INSTITUTUL DE STUDII ISTORICE - 1918 Unirea Transilvaniei cu Romania. . București:Editura 
Politică,1978. 

* BULGĂR,Gheorghe. Românii toți s-adună: Alba Iulia.1 decembrie 1918. București:Editura Militară,1977. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Unirea_Transilvaniei_cu_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Unirea_Transilvaniei_cu_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Unirea_Transilvaniei_cu_Rom%C3%A2nia
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-98-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://www.agerpres.ro/cultura/2013/11/30/documentar-95-de-ani-de-la-unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania-10-08-26
https://mvu.ro/cum-s-au-unit-transilvania-banatul-crisana-si-maramuresul/
https://mvu.ro/cum-s-au-unit-transilvania-banatul-crisana-si-maramuresul/
https://mvu.ro/cum-s-au-unit-transilvania-banatul-crisana-si-maramuresul/
https://mvu.ro/cum-s-au-unit-transilvania-banatul-crisana-si-maramuresul/
https://mvu.ro/cum-s-au-unit-transilvania-banatul-crisana-si-maramuresul/
https://mvu.ro/cum-s-au-unit-transilvania-banatul-crisana-si-maramuresul/
https://mvu.ro/cum-s-au-unit-transilvania-banatul-crisana-si-maramuresul/
https://mvu.ro/cum-s-au-unit-transilvania-banatul-crisana-si-maramuresul/
https://mvu.ro/cum-s-au-unit-transilvania-banatul-crisana-si-maramuresul/
https://mvu.ro/cum-s-au-unit-transilvania-banatul-crisana-si-maramuresul/
https://mvu.ro/cum-s-au-unit-transilvania-banatul-crisana-si-maramuresul/
https://mvu.ro/cum-s-au-unit-transilvania-banatul-crisana-si-maramuresul/
https://mvu.ro/cum-s-au-unit-transilvania-banatul-crisana-si-maramuresul/
https://mvu.ro/cum-s-au-unit-transilvania-banatul-crisana-si-maramuresul/
https://mvu.ro/cum-s-au-unit-transilvania-banatul-crisana-si-maramuresul/
https://mvu.ro/cum-s-au-unit-transilvania-banatul-crisana-si-maramuresul/
https://mvu.ro/cum-s-au-unit-transilvania-banatul-crisana-si-maramuresul/
https://mvu.ro/cum-s-au-unit-transilvania-banatul-crisana-si-maramuresul/
http://arhiva.rador.ro/events/1922-10-15/index.html
http://arhiva.rador.ro/events/1922-10-15/index.html
http://arhiva.rador.ro/events/1922-10-15/index.html
http://arhiva.rador.ro/events/1922-10-15/index.html
http://arhiva.rador.ro/events/1922-10-15/index.html
http://arhiva.rador.ro/events/1922-10-15/index.html
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://universulolteniei.ro/2020/10/15/98-de-ani-de-la-incoronarea-regelui-ferdinand-i-si-al-reginei-maria/
https://historia.ro/sectiune/general/incoronarea-de-la-alba-iulia-2212898.html
https://historia.ro/sectiune/general/incoronarea-de-la-alba-iulia-2212898.html
https://historia.ro/sectiune/general/incoronarea-de-la-alba-iulia-2212898.html
https://historia.ro/sectiune/general/incoronarea-de-la-alba-iulia-2212898.html
https://historia.ro/sectiune/general/incoronarea-de-la-alba-iulia-2212898.html
https://historia.ro/sectiune/general/incoronarea-de-la-alba-iulia-2212898.html
https://historia.ro/sectiune/general/incoronarea-de-la-alba-iulia-2212898.html
https://historia.ro/sectiune/general/incoronarea-de-la-alba-iulia-2212898.html
https://historia.ro/sectiune/general/incoronarea-de-la-alba-iulia-2212898.html
https://historia.ro/sectiune/general/incoronarea-de-la-alba-iulia-2212898.html
https://historia.ro/sectiune/general/incoronarea-de-la-alba-iulia-2212898.html
https://historia.ro/sectiune/general/incoronarea-de-la-alba-iulia-2212898.html

