
130 de ani de la proclamarea independentei de stat a                   
Romaniei 

Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca, reformele care au modernizat statul, au constituit 
premizele cuceririi independentei, telul major al tuturor romanilor. Datorita politicii "prin 

noi insine", legaturile Romaniei cu Poarta erau aproape simbolice (subordonarea exprimata doar 
prin existenta tributului), dar ele trebuiau inlaturate total pentru ca Rominia sa aiba un statut 
international de sine statator. 
 
Pe fondul crizei orientale, agravat mult in anul 1876, conflictul armat dintre Rusia si Turcia era 
iminent. Pentru a evita ca Rominia sa devina teatru de razboi, primul ministru I.C. Bratianu a 
purtat tratative directe cu Rusia, cum au fost convorbirile de la Livadia, in Crimeea, unde au fost 
abordate probleme legate de trecerea trupelor ruse pe teritoriul rominesc in drum spre Balcani. 
 
* La 4/16 aprilie 1877 s-a semnat la Bucuresti, Conventia ce reglementa tranzitul trupelor ruse 
prin tara noastra (din partea Rominiei, a semnat acest document Mihail Kogalniceanu). Rusia se 
obliga sa respecte si sa mentina integritatea Rominiei si "drepturile politice ale statului romin 
asa cum rezulta din legile interioare si tratatele existente". Rusia suporta cheltuielile de transport 
ale trupelor sale. 
 
A fost decretata mobilizarea armata si a garzii civice; fortele armate romane numarau in total 
120.000 oameni; unitatile militare au fost dispuse in sudul tarii pentru a face fata unor eventuale 
incursiuni otomane peste Dunare. 
 
La 12/24 aprilie 1877, Rusia declara razboi Portii, trupele ei trecind Prutul. In aceste conditii 
linia dunareana a fost aparata de catre romani, unde datorita bombardamentelor asupra 
Calafatului, Bechetului, Islazului, Corabiei, Giurgiului, Vidinului si Turtucaiei, a fost instaurata, 
desi nedeclarata oficial, o stare de razboi intre Turcia si Rominia. 
 
La 9/21 mai 1877, in Parlamentul Rominiei Mihail Kogalniceanu, in numele guvernului a 
proclamat independenta expresie a dorintei intregului popor, primita cu mare bucurie; a doua zi, 
10 mai 1877, hotararea Camerelor Legiuitoare a fost sanctionata de catre domnitorul Carol si 
astfel, Europa a fost pusa de catre romani, din nou, in fata faptului implinit. La 11/23mai 1877 
guvernul roman anuleaza tributul catre Turcia ( 914000 lei ), suma pusa la dispozitia 
Ministerului de Razboi. 
 
Initial Rusia nu a dorit o cooperare militara cu Rominia apreciind ca, singura va putea sa obtina 
victoria si apoi, nu vroia ca tara noastra sa fie prezenta la masa tratativelor de pace. 
 
Inaintarea rusilor s-a lovit de o puternica 
rezistenta la Plevna, unde 50.000 de soldati si 
ofiteri condusi de Osman Pasa, nu puteau sa fie 
infrinti. 
 
Avand pierderi grele, marele duce Nicolae, 
comandant al frontului din Balcani, a trimis 
Principelui Carol I urmatoarea telegrama: "Turcii 
ingramadind cele mai mari trupe la Plevna ne 
nimicesc. Rog sa faci fuziune, demonstratiune si 
daca-i posibil sa treci Dunarea cu armata dupa 
cum doresti. intre Jiu si Corabia demonstratiunea 



aceasta este absolut necesara pentru inlesnirea miscarilor mele".  
 
 
Desi nu exista o conventie militara intre cele doua state, Romania a acordat ajutor militar. 
Romanii au trecut Dunarea si Printul Carol I a primit comanda trupelor romano-ruse la Plevna. 
Dupa lupte grele, Plevna a fost cucerita; romanii au luptat si in zona Vidin-Belogradcik; 
principalele confruntari s-au desfasurat la: Grivita, Rahova, Opanez, Smirdan. 
 
Prin participarea la acest razboi, Romania si-a cucerit independenta de stat; la lupte au luat parte 
romani din toate provinciile romanesti. Au fost oferite pentru armata donatii si daruri care au 
totalizat 10.000.000 lei; s-au facut importante rechizitii, s-au asigurat transporturi catre front; au 
fost organizate spitale si ambulante. 
 
Pierderile armatei romine au fost peste 10.000 de morti si riniti, iar efortul financiar a depasit 
100 milioane lei.  
 
 
Razboiul din 1877-1878 a evidentiat caracterul national si popular al acestuia si a demonstrat 
solidaritatea intregii natiuni pentru obtinerea marelui deziderat - cucerirea independentei 
nationale. 
 
Tratativele de pace care s-au incheiat dupa terminarea razboiului au consfintit cresterea deosebita 
a influentei Rusiei in Balcani. 
 
Prin prevederile Tratatului de la Berlin din 1/13 iunie 1878 s-a recunoscut independenta 
Romaniei; Dobrogea, Delta Dunarii si Insula Serpilor au intrat in componenta statului roman, dar 
in schimb, Rusia a smuls din nou Cahulul, Bolgradul si Ismailul - judete din sudul Basarabiei, 
care prin Tratatul de Pace de la Paris din anul 1856 intrasera in componenta Moldovei. 
 
Prin aceasta Rusia a incalcat in mod flagrant Conventia din 4 aprilie1877 aducind grave 
prejudicii suveranitatii noastre nationale. 
 
La 9/21 septembrie 1878 s-a decis ca Principele Carol sa poarte titlul de Alteta Regala, ceea ce a 
dus la intarirea prestigiului sau si la afirmarea unui statut nou pe plan international pentru 
Rominia; aceasta titulatura a fost recunoscuta si de guvernele europene. 
 
Consolidarea pozitiei internationale a tarii noastre dupa cucerirea independentei de stat a permis 
proclamarea Rominiei ca regat; aceasta s-a realizat la 14 martie 1881 in urma votului 
Parlamentului; la 10/22 mai 1881, Carol I si sotia sa Elisabeta (poeta Carmen Sylva) au fost 
incoronati. 
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Alte articole 

ROMAN ABRAMOVICI A DEMISIONAT DIN FUNCTIA DE GUVERNATOR 
Afaceristul rus Roman Abramovici şi-a dat demisia din funcţia de guvernator al regiunii 
Chukotka, din extremul orient al Rusiei.  
COLUMBUS DAY - ZIUA LUI COLUMB 
Pe 13 octombrie americanii sarbatoresc `Columbus Day` (Ziua lui Columb).  



ISTORIA NATO - ORGANIZATIA TRATATULUI ATLANTICULUI DE NORD 
Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) este o alianta politico-militara stabilita în 
1949, prin Tratatul Atlanticului de Nord semnat în Washington pe 4 aprilie, 1949.  
DANEMARCA. ZIUA REGINEI 
In fiecare an in Danemarca se sarbatoreste, pe data de 15 Aprilie, ziua de nastere a reginei. Cu 
aceasta ocazie danezii vin la locuinta regala unde, la ora 12, regina iese si saluta publicul.  
COSA NOSTRA, MAFIA SICILIANA, A RAMAS FARA SEF 
Salvatore Lo Piccolo, seful mafiei siciliene, a fost arestat de politia italiana dupa o cautare de 20 
de ani. Politia presupune ca Lo Piccolo a preluat sefia organizatiei criminale dupa arestarea, anul 
trecut, a fostului sef al Cosa Nostra, Bernardo Provenzano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


