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Î
n vara anului 1916, după îndelungate negocieri, Statul român intrase în război alături de 

Antantă. Semnarea, la 4/17  august 1916, a Tratatului de alianță, cu Franța, Rusia, Marea 

Britanie și Italia, prevedea DREPTUL LEGITIM AL ROMÂNIEI ASUPRA TERITORIILOR 

LOCUITE DE ROMÂNI DIN BANAT ȘI AUSTRO-UNGARIA (articolele 4 și 5), dar și participarea 

la negocieri și la tratatele de pace de după război. La Tratatul de Alianță se adăuga o 

Convenție Militară, prin care Aliații se angajau să declanșeze o ofensivă de proporții în 

Salonic, care să ajute atacurile armatei române împotriva Austro-Ungariei; de asemenea, 

aliații urmau să livreze României, contra cost, muniție și armament, în cuantum de 300 de 

tone pe zi, precum și să trimită Misiuni Militare Aliate în România. Foto: AMAE





I
ntrarea în război a relaxat frontul de Vest, 

trupele germane deplasându-se spre România, 

pe care o doreau scoasă rapid din război, mai 

ales că aveau mare nevoie de petrolul românesc. 

Campania din anul 1916 a fost dezastruoasă 

pentru România, Puterile Centrale ocupând 

mai bine jumătate din teritoriul țării, în timp ce 

armata, Familia regală, o parte a administrației și 

a populației s-au retras în Moldova.  Sacrificiile 

poporului român au fost mari, celor morți pe front 

adăugându-li-se sutele de mii de soldați și civili 

care au pierit din cauza tifosului exantematic și 

febrei recurente. Refacerea miraculoasă a armatei 

române, în anul 1917, cu sprijinul misiunilor 

militare aliate, a făcut posibilă rezistența în fața 

armatelor Puterilor Centrale și încununarea 

acestei rezistențe cu marile victorii din vara 

anului 1917, de la Mărăști, Mărășești și Oituz.

Ultima pagină a Convenției Militare dintre 

România și puterile Antantei, cu semnăturile 

reprezentanților fiecărui stat. AMAE



S
emnarea armistițiului cu Puterile Centrale, 

pe 9 decembrie 1917, apoi a Păcii de 

la  București, la 7 mai 1918, aveau să fie 

reproșate statului român de către Antantă. Ar 

fi trebuit însă reproșate altcuiva! Armistițiul și 

pacea fuseseră necesare din cauza prăbușirii 

frontului rusesc și a permanentei presiuni a 

Puterilor Centrale. Trebuie spus că TRATATUL 

NU A FOST PUS ÎN APLICARE, întrucât regele 

Ferdinand a refuzat să-l promulge, astfel că 

instrumentele de ratificare nu au putut fi 

schimbate. 

În aceaste momente critice pentru Regatul Român 

a fost negociată și realizată UNIREA BASARABIEI 

(27 MARTIE 1918). A fost primul pas spre 

desăvârșirea statului național unitar român.

Reintrarea statului român în război, la 

10 noiembrie 1918, a făcut ca, ÎN ZIUA 

ARMISTIȚIULUI, ROMÂNIA SĂ FIE ÎN RĂZBOI 

CU PUTERILE CENTRALE. 

Deputații Sfatului Țării de la Chișinău în ziua 

proclamării Unirii Basarabiei cu România. MNIR



O
dată cu prăbușirea dublei monarhii, 

românii din teritoriile cuprinse în imperiu 

au putut să-și decidă singuri soarta, astfel 

că în Bucovina, Transilvania, Banat, Crișana și 

Maramureș s-a început organizarea populației 

românești în vederea obținerii autonomiei și apoi 

a Unirii cu Regatul Român. 

LA 28 NOIEMBRIE 1918, A FOST DECISĂ UNIREA 

BUCOVINEI CU REGATUL ROMÂNIEI, la Cernăuți, 

prin votul Congresului General al Bucovinei. Două 

zile mai târziu, pe 1 DECEMBRIE 1918, la Alba Iulia, 

printr-o adunare populară plebiscitară, a fost 

hotărâtă UNIREA TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA.

Dar hotărârile națiunii române din toate aceste 

teritorii trebuiau validate prin recunoașterea 

internațională în cadrul Conferinței de Pace care 

urma să înceapă la Paris. 

Marea Adunare Națională de la Alba Iulia 

(1 decembrie 1918). MNIR



CONFERINȚA 
DE LA PARIS



P
rin Decretul Regal nr. 10408 

/ 1918 regele Ferdinand l-a 

numit pe Ion I.C. Brătianu, 

președinte al Consiliului de 

Miniștri și Ministru Secretar de 

Stat la Departamentul Afacerilor 

Străine, „plenipotențiar al nostru 

la Conferința pentru negocierile de 

pace”. 

Delegația României la Conferința 

de Pace de la Paris au fost formată 

din: Ion I. C. Brătianu (președinte), 

general Constantin Coandă,  dr. 

Alexandru Vaida-Voevod, Nicolae 

Mișu, Victor Antonescu, Constantin 

Diamandy, George Danielopol 

(ultimii patru fiind, la acel moment, 

miniștrii României la Londra, Paris, 

Petrograd și Washington).

Foto: AMAE; MNIR



O parte a delegației 

României la 

Conferința de la Paris.

Primul rând, de la 

dreapta la stânga: 

ing. Caracostea, Ermil 

Pangrati, Ion I.C. 

Brătianu,  general 

Constantin Coandă, 

George Danielopol.

Rândul doi, de la 

dreapta la stânga: 

Ion Pelivan, dr. Iosif, 

Eugen Neculcea, 

A. Vincencu, Ghiță 

Popescu, C. Antoniadi, 

Nicu Flondor, N. 

Ștefănescu, Al. 

Lapedatu, L. Mrazec, 

Eftimie Antonescu, 

ing. Tănăsescu, Mircea 

Djuvara. ANR



D
elegați și consilieri tehnici erau: 

P. Zaharide (inginer), S. Rosenthal 

(jurist), Ermil Pangrati (profesor 

universitar). Experți tehnici pe probleme 

juridice au fost numiți: Eftimie Antonescu, 

C. Antoniade, Mircea Djuvara. Expert în 

probleme militare: colonelul de Stat Major 

Toma Dimitrescu. Experți în probleme 

economice și financiare: G. Caracostea, 

dr. C.D. Creangă, Constantin Crișan, Nicu 

Flondor, D. Marinescu, Ioan Moscony, 

dr. Moroianu, dr. Ludovic Mrazec, Eugen 

Neculcea, George Popescu, Nicolae 

Ștefănescu, Ioan Tănăsescu, Ion Pelivan. 

Experți pe probleme etnografice și 

geografice au fost numiți: Caius Brediceanu, 

prof. dr. Coltor, Alexandru Lapedatu, 

arhiepiscopul Boșca, Vasile Bitenco, Traian 

Vuia. Secretariatul general al delegației 

române la Conferința de la Paris era asigurat 

de către Aurel Vasiliu și Ion I. Pleșia. 

La aceștiau s-au adăugat, în lunile 

următoare: dr. Petre Cazacu, dr. Ion 

Cantacuzino, Nicolae Titulescu, Octavian 

Goga, C. Bobancu, C. Sipsom, C.I. Băicoianu, 

D. Gheorghiu, I.C.Pilide, Ion Pillat, Acsentie 

S. Constantin, Atanasie Popovici, Șerban 

Mihail.
Decretul regal de numire a lui Alexandru Vaida-Voevod (foto dr.) ca plenipotențiar 

la Conferința de Pace de la Paris. AMAE; MNIR



Decretul regal de numire a consilierilor 

tehnici la Conferința de Pace de la Paris. 

AMAE

Z
vonuri legate de refuzul Aliaților 

de a respecta tratatul din 

august 1916 au premers plecării 

delegației române la Paris. Pentru 

delegația României, invocarea de către 

Aliați a compromisului făcut de România 

– armistițiul din decembrie 1917 și apoi 

Pacea de la București din 7 mai 1918 

– nu reprezenta un argument moral 

sau juridic. Aliații trebuiau să aplice 

prevederile Tratatului de alianță, cu 

atât mai mult cu cât Antanta nu pusese 

în practică niciuna dintre prevederile 

militare fundamentale ale tratatului, în 

primul rând acțiunile pe frontul de la 

Salonic, în timp ce România respectase 

Tratatul, cu sacrificii uriașe, ajungând 

până la un pas de desființarea statală. 



Victor Antonescu și Constantin Diamandy, miniștri plenipotențiari la Conferința de Pace de la Paris. AMAE; MNIR



Nicolae Mișu, Ermil Pangrati, Ion Pelivan - membri ai delegației României la Conferința de Pace. MNIR



Traian Vuia (1), Caius Brediceanu (2), G.M. Murgoci (3),  Ludovic Mrazec (4), Gheorghe Macovei (5), 

Nicu Flondor (6) - membri ai delegației României la Conferința de Pace. MNIR
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Din delegația României la Conferința de Pace au făcut parte și Octavian Goga, Mircea Djuvara și Alexandru Lapedatu. MNIR



C
onferința de Pace de la Paris a fost 

un exercițiu diplomatic al țărilor 

ieșite dintr-un război devastator, 

care a epuizat mental, fizic și economic 

toți participanții. Învingători și învinși se 

aflau la capătul puterilor în egală măsură, 

cu o industrie redusă la cea de război, cu un 

comerț redus la armament și subzistență, 

cu o agricultură în mare parte devastată, cu 

populația activă împuținată, cu milioane de 

morți, răniți, orfani și văduve de război.

La Conferință, Marile Puteri au utilizat doar parțial pârghii 

democratice: deși au așezat la aceeași masă învinșii și 

învingătorii, cei din a doua tabără au avut statute diferite, 

în principal în funcție de mărime și importanță, abia 

după acestea punându-se problema efortului de război 

al fiecărui stat aliat. Lipsa unei reale egalități în drepturi, 

chiar dacă, de jure, Marile Puteri nu au renunțat niciodată 

la acest principiu, a creat discrepanțe în tratamentul 

aplicat statelor învingătoare și, de aici, nemulțumiri care 

vor dura până la începutul celei de-a doua conflagrații 

mondiale. 

Palatul Versailles. MNIR



C
ele treizeci de delegații ale statelor aliate și asociate și 

cele cinci delegații ale statelor învinse s-au străduit să-și 

apere, la Paris, propriile interese în detrimentul intereselor 

celorlalți, ajungându-se în final la un compromis. Arsenalul 

diplomatic folosit, atât de către învingători, cât și de către învinși, 

a fost variat: de la lobby-ul diplomatic, artistic, la propaganda 

plătită sau axată pe vechi sau noi simpatii zonale și politice și până 

la protestele publice, amenințările voalate și retragerile în trombă 

de la lucrările conferinței.

Deschiderea lucrărilor Conferinței de Pace de la Paris. 

Library of Congress



D
orința inițială era de a rezolva două probleme stringente – pacea cu 

statele învinse și despăgubirile de război – dar CEI PATRU MARI (David 

Lloyd George, Vittorio Orlando, Georges Clemenceau și Woodrow 

Wilson) au fost puși în fața problemelor Europei centrale reconfigurate, unde 

Marele Război părea că se fărâmițase în multe războaie mai mici. 

Cu toate acestea, majoritatea frontierelor stabilite la 

Paris au dăinuit, deoarece erau frontierele națiunilor 

din Europa și au fost conturate ținân-du-se cont de 

componența etnică și de dorința de unire a popoare-

lor din spațiul respectiv. 



O
dată cu înțelegerea împărțirii pe consilii și comitete a delegațiilor 

sosite, a devenit din ce în ce mai clar statutul țărilor învingătoare 

participante. Astfel, Consiliul celor Zece (șefii de guverne și miniștrii 

de Externe ai SUA, Franța, Marea Britanie, Italia și Japonia) și Consiliul celor 

Patru dețineau, de facto, puterea de decizie. În fața lor se prezentau delegațiile 

pentru a dezbate problemele apărute, iar cele 16 comitete de experți aveau 

doar rolul de a pune efectiv în aplicare hotărârile luate la nivelul Celor Patru. 

Ședință de lucru a unuia dintre Comitetele Interaliate.

L`Album de la Guerre/MNIR



L
obby-ul micilor învingători era uneori 

depășit în iscusință de cel al învinșilor. 

Teribilul război nu mai era asumat de 

niciunul dintre cei care-l porniseră și îl duseseră, 

dar fuseseră învinși. Reprezentanții Austriei 

clamau o pace onestă și negociau să plătească 

doar o cotă parte din despăgubirile datorate, 

deoarece statul care începuse războiul mondial 

prin atacarea Serbiei nu mai exista. În culise însă, 

reprezentanții austrieci încercau negocierea unei 

formule de refacere parțială a imperiului pierdut. 

Reprezentanții Ungariei refuzau asumarea 

vreunei culpabilități legate de războiul mondial, 

arătând că deciziile fuseseră luate la Viena și nu 

la Budapesta; de asemenea, clamau cu vehemență 

că pierderile teritoriale datorate formării noilor 

state din centrul Europei sau unificării altora, 

precum România, nu erau legitime și ciunteau 

spațiul milenar ungar. Delegația Bulgariei, sosită 

târziu la Paris, protesta împotriva pierderii 

teritoriilor cucerite în perioada războiului și 

reclama violențele făcute de vecinii sârbi, români 

și greci, neținând cont de violențele la care-i 

supuseseră pe aceștia în anii războiului (statul 

bulgar era acuzat de 76 crime de război, fiind 

depășit doar de Germania, cu 122). Plenipotențiarii germani în fața Consiliului aliaților.

L`Album de la Guerre/MNIR



Regina Maria a desfășurat o extraordinară 

campanie pentru România în timpul 

Conferinței de Pace. ANR

D
elegația României, 

dar și reprezentanții 

României aflați încă din 

perioada războiului la Paris, 

personalitățile aflate în Franța, 

precum Elena Văcărescu, și 

mulți alții, prieteni ai statului 

român, precum generalul 

Henri Berthelot, care cunoștea 

îndeaproape sacrificiile făcute 

de către poporul român în 

război, au încercat, și parțial au 

reușit, să facă față tăvălugului 

informațional, monden, 

zvonistic și de negociere și să 

apere interesele statului român 

unit. 



P
roblema Banatului a fost prima dintre cele cu care 

delegația României s-a confruntat la Paris. La 29 ianuarie 

1919, în fața Consiliului Suprem, prezenți fiind George 

Clemenceau și S. Pichon (Franța), David Loyd George și A.J. 

Balfour (Marea Britanie), Woodrow Wilson și E. Lansing (SUA), 

vicontele Chinda și baronul Makino (Japonia), V. Orlando 

și S. Sonnino (Italia) și experții tehnici ai acestora, au ajuns 

delegațiile României și Serbiei, pentru a prezenta poziția lor 

în problema Banatului. Ion I.C. Brătianu a prezentat memoriul 

„Problema Banatului”, prin care arăta dreptul României la 

întregul Banat, drept stipulat și în Tratatul de alianță din 1916. 

Revendicarea românească era susținută de realitățile etnice și 

istorice ale românilor din zona Banatului, împărțirea acestuia 

distrugând nu doar unitatea geografică, ci și continuitatea 

etnică a zonei. Populația germană din Banat, șvabii bănățeni, 

își manifestaseră dorința de a fi parte a statului român. Liderul 

român arăta disponibilitatea statului pe care-l reprezenta de a 

garanta drepturi egale tuturor minorităților din Banat, cerând 

reciprocitate Serbiei pentru românii din Valea Timocului, și se 

angaja să nu ridice fortificații pe malul Dunării. 

PROBLEMA BANATULUI

Harta etnografică a Banatului, realizată 

de A.D. Atanasiu, folosită în timpul 

Conferinței de Pace. AMAE



P
artea sârbă, reprezentată de Nicola Pașici și Ante Trumbici, 

ministrul Afacerilor Externe, a revendicat Torontalul, cel mai vestic 

dintre cele trei comitate care alcătuiau Banatul, dar și câteva 

părți din comitatul Timiș, unde exista o minoritate sârbă. Diplomații 

sârbi declarau că nu aveau cunoștință de niciun tratat dintre România 

și Antantă, că negociaseră deja cu un reprezentant al României, Take 

Ionescu, că în Torontal exista o importantă populație sârbă, chiar dacă nu 

majoritară, și că Belgradul era imposibil de apărat dacă statului sârb nu 

i se atribuia o parte a Banatului. Negocierile și lobby-ul pentru Banat au 

continuat în întreg anul 1919. 

Hărți etnografice 

folosite de delegația 

română. AMAE



Hărți etnografice folosite la Conferința de la Paris. AMAE

L
a 28 februarie 1919, în fața Comisiei pentru studiul problemelor 

românești, delegația română prezintă un memoriu consintent, 

care cuprinde un istoric al evoluției istorice și etnice a Banatului, 

situația etnică a regiunii (conform căreia populația română reprezenta 

37%, populația germană șvabii 24% iar cea sârbă doar 18%, urmată de 

maghiari cu 14%) și distribuția etniilor pe comitate.



Hărți etnografice folosite la Conferința de la Paris. AMAE



L
a 18 martie, experții Comisiei teritoriale au hotărât împărțirea 

Banatului, două treimi revenind României și o treime Serbiei. 

Frontiera nouă tăia în două canalul Bega și lăsa în zona sârbească 

aproximativ 100.000 de români. La 9 septembrie 1918, delegația 

României a trimis Consiliului Suprem un nou memorandum în care 

protesta împotriva „nerecunoașterii integrității Banatului”, iar la 12 

septembrie Ion I.C. Brătianu demisiona din funcția de președinte al 

Consiliului de Miniștri, arătând că nu poate accepta nerespectarea 

tratatului de alianță cu Antanta din august 1916 și tratamentul 

acordat României la Conferința de Pace. În locul său, ca șef al 

Gvernului, a fost numit Arthur Văitoianu.

Pe 28 octombrie 1919, ministrul Afacerilor Străine al Regatului român, 

Take Ionescu, a semnat tratatul prin care era stabilită și recunoscută 

frontiera României cu Regatul Sârbo-Croato-Sloven. Take Ionescu, ministrul român al Afacerilor Străine. MNIR



TRATATUL DE PACE CU GERMANIA 
(VERSAILLES, 28 IUNIE 1919)



Aspecte de la semnarea Tratatului 

de Pace cu Germania. 

L`Album de la Guerre/MNIR

Galeria oglinzilor, din Palatul 

Verdsailles, unde a avut loc 

semnarea Tratatului de Pace 

cu Germania. MNIR

Permis de acces, pentru presă, 

la ceremonia semnării Tratatului 

de Pace cu Germania. BNF



D
elegațiile aliate au primit Tratatul de la Versailles 

cu puțin timp înainte de semnarea acestuia, nefiind 

posibile decât observații ulterioare. Statul român era 

menționat doar în două articole ale tratatului: la articolul 

244, anexa VIII, care prevedea încetarea oricăror drepturi 

ale Germaniei asupra cablului submarin Constantinopol-

Constanța, valoarea acestuia fiind considerată echivalentul 

despăgubirilor de război datorate de către Germania, și la 

articolul 259, aliniatul 6, care stipula că „Germania confirmă 

renunțarea, prevăzută prin articolul XV al arminstițiului din 

11 noiembrie 1918, la toate beneficiile stipulate de tratatele 

de la București și Brest-Litovsk și tratatele complementare, 

fără a fi eludate prevederile articolului 292, partea X (clauze 

economice), al prezentului tratat”. 

Tratatul de Pace cu Germania (extrase). AMAE



R
omânia a clamat despăgubiri 

pentru distrugerile făcute 

de către armatele germane 

de ocupație, pentru jefuirea în 

perioada ocupației a unei părți 

din statul român, pentru zecile 

de mii de soldați români ajunși 

prizonieri în Germania, mulți morți 

din cauza tratamentului inuman 

la care au fost supuși. Cererile 

delegației române nu au fost luate 

în considerate, ele nefăcând parte 

din capitolele despăgubirilor 

existente în tratat. La 2 iulie 1919, 

președintele delegației române 

părăsea Parisul, protestând astfel 

împotriva nedreptăților la care 

fusese supusă România. Retragerea 

lui era parte a unei strategii de 

imagine, protestul său atrăgând 

atenția presei internaționale 

asupra modului în care era tratată 

România la Conferința de Pace. 

Proces-verbal privind depunerea, 

de către reprezentantul României, 

a instrumentelor de ratificare 

a Tratatului de Pace cu Germania. AMAE

Tratatul de Pace 

cu Germania (extrase)

Generalul Constantin 

Coandă, semnatar 

al Tratatului, din 

partea României. MNIR



TRATATUL DE PACE CU AUSTRIA 
(SAINT GERMAIN-EN-LAYE, 10 SEPTEMBRIE 1919; 
SEMNAT DE ROMÂNIA PE 9 DECEMBRIE 1919)



D
elegația română de la Paris a primit 

textul tratatului cu Austria, într-o 

versiune parțială, la 30 mai 1919, 

seara, iar la 31 mai s-a adresat Secretarului 

General al conferinței, George 

Clemenceau, trimițând și „declarațiile 

și pozițiile relativ la partea din tratatul 

cu Austria primite ieri seara”. Diplomații 

români considerau că „concluziile păcii 

cu Austria nu permit nicio îndoială asupra 

unirii Bucovinei cu România”, cu atât mai 

mult cu cât fusese prevăzută și în Tratatul 

de Alianță din iunie 1916.  

Cu privire la articolul al V-lea din partea 

a III-a, secțiunea a IV-a, referitor la 

minoritățile naționale, partea română 

a declarat că „România a asigurat 

egalitatea completă a drepturilor și 

egalitățior politice și religioase tuturor 

cetățenilor, fără distincție de rasă sau 

religie...”. Ion I.C. Brătianu a analizat 

prevederile cu privire la minorități 

și a constatat că acestea permiteau 

ingerințele altor state în treburile 

statului român, lucru inadmisibil din 

punctul său de vedere.

Tratatul de Pace 

cu Austria (extrase). 

AMAE



O
biecțiile românești au 

continuat la cel de-al doilea 

aliniat al articolului al V-lea: 

„România este dispusă să ia toate 

măsurile destinate să faciliteze 

tranzitul și dezvoltarea comerțului 

cu alte națiuni”, răspunzând-se 

astfel prevederilor care doreau să 

influențeze comerțul românesc, în 

condițiile în care Marile Puteri își 

asigurau, practic, prin acest tratat, 

privilegii economice, controlul 

culoarelor economice ce treceau pe 

teritoriul statului român și scutiri de 

orice taxe vamale sau de tranzit. 

România a avut și obiecții legate de 

plata unor despăgubiri către Austria, 

pentru bunuri ce aparținuseră 

guvernului austro-ungar, care însă 

în fapt nu mai exista, despăgubiri ce 

reprezentau doar o foarte mică parte 

din datoriile de război cerute de către 

România. 

Tratatul de Pace 

cu Austria (extrase). 

AMAE



L
a 2 iunie 1919, în momentul trimiterii textului 

Tratatului către Austria, delegația română a 

constatat că nu se ținuse cont de obiecțiile 

sale, cu toate era unul din statele aliate ce luptase 

contra Austro-Ungariei. Negocierea Tratatului 

minorităților și a Tratatului de pace cu Austria a 

dus la divergențe directe și importante între Ion 

I.C. Brătianu și George Clemenceau, Lloyd George 

și W. Wilson, îngreunând mult dialogul și ducând la 

plecarea reprezentantului României de la Paris.

Tratatul Minorităților. AMAE

Proces-verbal privind depunerea, de către reprezentantul 

României, a instrumentelor de ratificare 

a Tratatului Minorităților. AMAE



C
onsiliul Suprem a discutat 

la 12 octombrie, 3 și 7 

noiembrie problemele puse 

de români și, pentru reconcilierea 

relațiilor bilaterale, a trimis o 

misiun e la București, condusă de 

George Clerk. Consiliul Suprem a 

dorit să atragă încă o dată atenția 

României asupra obligativității 

acceptării textului tratatelor, 

precum și a urgentării retragerii 

trupelor române din Ungaria.

Tratatul minorităților trebuia 

semnat împreună cu Tratatul de 

pace cu Austria, aceste două acte 

internaționale urmând să intre în 

vigoare împreună și în același timp, 

iar instrumentele de ratificare 

trebuiau depuse la Paris. 

Nicolae Mișu și Alexandru Vaida-

Voevod au semnat ambele 

tratate, la 9 decembrie 1919, ca 

repezentanți al regelui României, 

Ferdinand I. 

Legea pentru ratificarea și aplicarea 

Tratatului cu Austria și Tratatului 

Minorităților. AMAE



Semnarea Tratatului de Pace cu Austria.

 L`Album de la Guerre/MNIR



Proces-verbal privind depunerea, de către 

reprezentantul României, a instrumentelor 

de ratificare a Tratatului Minorităților. AMAE

Delegația Austriei părăsind castelul Saint 

Germain -en-Laye după semnarea Tratatului 

de Pace. L`Album de la Guerre/MNIR



TRATATUL DE PACE CU BULGARIA 
(NEUILLY-SUR-SEINE, 27 NOIEMBRIE 1919; 
SEMNAT DE ROMÂNIA PE 9 DECEMBRIE 1919)



Î
n lunile septembrie-

octombrie 1919, în care s-a 

negociat tratatul cu Bulgaria, 

Marile Puteri au făcut presiuni 

asupra delegației române, dar și 

asupra guvernului român, legând 

semnarea tratatului cu Bulgaria 

de cel cu Austria și de Tratatul 

minorităților.

Pe 15 noiembrie 1919, Consiliul 

Suprem dădea un ultimatum, 

în termeni duri, statului român, 

ce era somat să semneze „fără 

discuții, fără rezerve și fără 

condiții” Tratatul cu Austria și 

Tratatul minorităților, altfel nu va 

semna nici tratatul cu Bulgaria, 

aflat în stadiul final. Guvernul 

Văitoianu a refuzat să dea curs 

ultimatumului și a răspuns că 

acesta nu era în spiritul alianței 

din 1916, protestele românești 

fiind legate nu de respectarea 

drepturilor minorităților, pe 

care statul român o afirma, ci 

de posibile ingerințe ale altor 

state în problemele interne ale 

Regatului Român. 
Tratatul de Pace cu Bulgaria (extrase). AMAE



Î
n urma acestor divergențe majore, guvernul Văitoianu cade la 30 noiembrie, iar România cere 

un nou răgaz pentru semnare, până la numirea unui nou cabinet. La 1 decembrie 1919 era numit 

guvernul condus de către Alexandru Vaida-Voevod, guvern care trebuia să deblocheze situația 

și să ajungă la un compromis cu Cei Patru. 

În această atmosferă încărcată, în care doleanțele statului român privind independența sa, 

neamestecul în legislația internă și în comerț fuseseră privite ca fiind „exagerate” de către Consiliul 

Suprem, a avut loc semnarea celor trei tratate la, 9 decembrie 1919: Tratatul cu Austria, Tratatul 

minorităților și Tratatul de la Neuilly-sur-Seine, cu Bulgaria. 

Tratatul de Pace cu Bulgaria 

(extrase). AMAE



D
elegația română a cerut și 

primit revenirea la granița 

comună româno-bulgară 

din anul 1913, după cel de-al Doilea 

Război Balcanic, fiindu-i restituire 

Dobrogea și Cadrilaterul ocupate 

în 1916 de către statul bulgar. 

De asemenea, România primea și 

despăgubiri din partea Bulgariei.  

Hărți ale 

Dobrogei 

folosite 

în timpul 

Conferinței 

de Pace. AMAE



Semnarea Tratatului de Pace cu Bulgaria. L`Album de la Guerre/MNIR

Proces-verbal privind depunerea, de către 

reprezentantul României, a instrumentelor 

de ratificare a Tratatului cu Bulgaria. AMAE



Tratatul de Pace dintre Puterile 
Aliate și Asociate și Ungaria 
(Palatul Trianon, Paris  4 iunie 
1920) 

TRATATUL DE PACE CU UNGARIA 
(PALATUL TRIANON,  4 IUNIE 1920) 



U
nirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și 

Maramureșului cu Regatul Român, realizată la 

1 Decembrie 1918, prin adunarea plebiscitară 

de la Alba Iulia, trebuia să se regăsească într-un tratat 

internațional, prin care să fie recunoscută. Stabilirea 

noii frontiere dintre România și noua Republică Ungaria 

se putea realiza doar în urma negocierilor și odată cu 

apariția unei comisii internaționale de experți, care să 

traseze și să valideze frontiera. 

Conferința de Pace de la Paris urma să fie locul în 

care se puteau realiza negocierile  și se puteau alege 

comisiile de experți privind frontierele noilor state. 

Sala Palatului Trianon în care s-a semnat Tratatul 

cu Ungaria.  L`Album de la Guerre/MNIR



D
upă proclamarea Dictaturii proletariatului în Ungaria, 

la 21 martie 1919, și preluarea puterii de către Bela 

Kun, pericolul bolșevizării Ungariei, dar și a altor 

teritorii din centrul Europei a crescut considerabil. Populația 

română din teritoriile aflate încă sub administrație maghiară 

cerea ajutorul statului din care făcea acum parte. România 

a cerut Consiliului celor Zece, în primăvara anului 1919, 

autorizația de a ocupa întreaga Transilvanie, iar Aliații au 

hotărât să înceapă negocierile cu guvernul Bela Kun. Consiliul 

Suprem Aliat a impus o blocadă statului ungar și l-a trimis la 

Budapesta pe generalul sud-african Smuts.Armata română distribuind hrană 

populației din Budapesta.  MNIR



A
rmata română, răspunzând 

atacurilor forțelor lui Bela 

Kun, a trecut la ofensivă, 

la mijlocul lunii aprilie 1919, 

ajungând pe malul stâng al Tisei, 

fiind apoi somată de către Consiliul 

Suprem Aliat să nu treacă râul și să 

nu pătrundă pe teritoriul Ungariei. 

În perioada care a urmat, în fața 

provocărilor și acțiunilor ostile ale 

guvernului Kun, armata română 

a trecut peste Tisa și, la începutul 

lunii august 1919, a ocupat 

Budapesta. Acest lucru a pus capăt 

războiului, iar focarele bolșevice au 

fost pe rând anihilate.  

Armata română în fața clădirii 

Parlamentului din Budapesta.  MNIR



D
e la sfârșitul lunii octombrie 

1919, Aliații au cerut 

imperativ retragerea 

treptată a Armatei Române până 

la linia de demarcație de pe Tisa. 

Retragerea s-a făcut cu întârziere, 

cauzată și de lipsa de mijloace de 

transport, iar relațiile delegației 

României la Paris cu Aliații au 

rămas tensionate. Semnarea 

tratatului dintre cele două țări a 

fost condiționat de totala retragere 

a armatelor române. Conferința Interaliată de la 

Budapesta. 8 noiembrie 1919.  MNIR



L
a începtul anului 1920, relațiile 

României cu Consiliul Suprem 

au rămas tensionate, chiar după 

semnarea, la 9 decembrie 1919, a 

celor trei tratate – cu Austria, Tratatul 

minorităților și cu Bulgaria. Alexandru 

Vaida-Voevod, noul președinte al 

Consiliului de Miniștri, a revenit 

la Paris cu dorința de a negocia și 

a relua bunele relații cu Cei Patru. 

Misiunea sa era extrem de importantă 

– negocierea Tratatului cu Ungaria, 

a frontierei comune, a unui eventual 

schimb de populație, precum și a 

reparațiilor clamate de la statul ungar 

pentru perioada de ocupație. 

Decretul regal de numire 

a lui Alexandru Vaida-Voevod 

ca plenipotențiar la Conferința 

de Pace.  AMAE

Adresă trimisă de P.A. Hankey, secretarul 

britanic, către Alexandru Vaida-Voevod, 

cu privire la o discuție cu premierul 

britanic David Lloyd George în privința 

tratatului cu Ungaria și posibilitatea 

de a se întâni. ANR 



N
egocierile tratatului cu Ungaria erau dificile. Frontierele fuseseră stabilite de către 

experții Consiliului Suprem și comunicate, încă din 12 octombrie 1919, părților. Era vorba 

de un compromis între cele patru variante: americană, franceză, engleză și italiană. 

România ceruse, înainte cu câteva zile de primirea documentelor, modificări de frontieră. 

După patru luni, la 12 februarie 1920, delegația maghiară a protestat împotriva comunicatului 

Consiliului Suprem și a trimis 38 de puncte care, în viziunea sa, trebuiau rediscutate, ideea de 

„Ungaria Mare” nedispărând dintre cerințele acestora. 

Pe 3 martie 1920, Consiliul Suprem a respins doleanțele Ungariei, pentru ca, la 8 martie 1920, 

Consiliul Miniștrilor de Externe și Consiliul Ambasadorilor să facă același lucru. 

Adresă trimisă de către Alexandru 

Vaida-Voevod, președintele 

Consiliului de Miniștri al României 

și plenipotențiar la Conferința de 

Pace, lui David Lloyd George, cu 

privire la stabilirea frontierei dintre 

România și Ungaria și evacuarea 

trupelor române de pe teritoriul 

Ungariei.  20 februarie 1920. ANR



L
a Londra s-a luat decizia 

formării unei comisii 

cu privire la retragerea 

Armatei Române din Ungaria 

și stabilirea frontierei 

româno-ungare, comisie a 

cărui președinte a fost numit 

generalul britanic Edmund 

Ironside (foto), care a colaborat 

cu Marele Cartier General al 

Armatei Române, astfel că 

retragerea s-a făcut treptat 

până la aliniamentul Tisei. 

Generalul Ironside a fost corect, 

îndeplinindu-și misiunea fără 

partizanate, în concordanță 

cu negocierile frontierelor și 

deciziile luate de către Consiliul 

Suprem întrunit în a doua parte 

a lunii martie la Paris.  

Telegramă a lui Vaida-Voevod, 

trimisă lui Ștefan Cicio-Pop, cu 

privire la sosirea la București 

a generalului Ironside pentru 

stabilirea datei până la care trupele 

române trebuiau să evacueze 

teritoriul Ungariei.  ANR



L
a 6 mai 1920, la Paris, 

Consiliul Suprem a trimis 

delegației maghiare 

forma finală a tratatului cu 

Ungaria, formă care nu mai 

putea fi modificată, ci doar 

luată la cunoștință, și s-au 

început pregătirile pentru 

ceremonia de semnare a 

tratatului. Alături de tratat, 

a fost trimis răspunsul la 

cele 38 de note și memorii 

înaintate de către delegația 

Ungariei, răspuns semnat de 

A. Millerand, președintele 

Consiliului de Miniștri al 

Franței. 

Scrisoare oficială a lui Alexandre 

Millerand, prim-ministrul Franței, 

adresată președintelui Delegației 

Ungariei la Conferința de Pace, cu 

privire la hotărârea luată de către 

Aliați privind Tratatul cu Ungaria 

(română și franceză). ANR



T
ratatul de Pace, dintre 

Puterile Aliate și Asociate 

și Ungaria a fost semnat pe 

4 iunie 1920, la Palatul Trianon 

din Paris. Regele Ferdinand i-a 

delegat, prin decret regal, pe dr. Ion 

Cantacuzino și pe Nicolae Titulescu 

să semneze tratatul din partea 

României. 

Tratatul de Pace cu Ungaria 

cuprindea 14 părți (364 articole): 

I. Pactul Societății Națiunilor; II. 

Fruntariile Ungariei; III. Clauze 

politice europene; IV. Interese 

ungare în afară de Europa; V. Clauze 

militare, navale și aeriene; VI. 

Prizonieri de război și morminte; 

VII. Sancțiuni; VIII. Reparațiuni, 

IX. Clauze financiare; X. Clauze 

economice; XI. Navigația aeriană; 

XII. Porturi, căi pe apă și căi ferate; 

XIII. Muncă și XIV. Clauze Diverse. 

Ion Cantacuzino și Nicolae 

Titulescu, semnatari ai Tratatului 

cu Ungaria, din partea României. 

MNIR; ANR



T
extul tratatului cu Ungaria 

este clar structurat, similar 

celorlalte tratate semnate 

anterior cu Germania, Austria 

și Bulgaria, și acoperea toate 

problemele existente în materie 

de politică, de frontiere, de 

reparații financiare, economice, 

despăgubiri, schimb monetar, 

situația cetățenilor de alte 

naționalități și a proprietăților lor, 

până la problemele militare, dar și 

cele privind condițiile de muncă. 

După semnare, se prevedea 

formarea unor  Comisii de 

delimitare care aveau deplină 

putere de decizie, dată de tratat. 

Hotărârile trebuiau luate cu 

majoritate de voturi și erau 

obligatorii pentru statele vizate 

direct, iar cheltuielile comisiilor 

trebuiau suportate în mod egal de 

statele implicate.

Tratatul cu Ungaria - paginile cu numele delegaților. AMAE



Î
n partea a II-a se făcea 

pe larg referire la 

„Fruntariile Ungariei”, ce 

erau trasate, fiind anexate 

hărți. Astfel, articolul 27 

stabilea frontierele efective: 

aliniatul 1 – frontiera 

cu Austria; aliniatul 2 – 

frontiera cu Statul sârb-

croat-sloven; aliniatul 3 

– frontiera cu România și 

aliniatul 4 – frontiera cu 

Ceho-Slovacia. Articolul 

28 venea cu adăugiri la 

articolul 27 al tratatului: 

„Fruntariile descrise prin 

Tractatul de față sunt 

indicate pentru părțile lor 

definite, pe o hartă la scară 

1/1.000.000.000, anexată 

tractatului de față. În caz de 

divergență între text și hartă, 

textul va avea precădere”. 

Tratatul cu Ungaria (extrase). 

AMAE



P
rin articolele 29, 30 

și 31 erau stipulate 

clar modul de 

trasare a frontierelor 

și obligațiile părților, 

printre care cea de a da 

Comisiilor de delimitare 

toate documentele 

necesare. De asemenea, 

autoritățile locale erau 

obligate să coopereze cu 

membrii comisiilor. La 

final trebuiau întocmite 

„procese verbale 

definitive de delimitare”, 

care să aibă anexate 

hărți și documente, în 

trei exemplare originale, 

câte unul pentru fiecare 

stat limitrof și al treilea 

guvernului Franței, 

ce avea să elibereze 

copii autentice tuturor 

puterilor semnatare ale 

tratatului. 

Tratatul cu Ungaria 

(extrase). AMAE

Semnarea Tratatului 

cu Ungaria. BNF



P
artea a III-a a Tratatului 

cu Ungaria cuprindea 

„Clauzele politice”. 

Secțiunea a III-a era dedicată 

României. Astfel, conform 

articolului 45, „Ungaria renunță, 

în ceea ce o privește, în favoarea 

României, la toate drepturile și 

titlurile asupra teritoriilor fostei 

monarhii austro-ungare situate 

dincolo de fruntariile Ungariei, 

astfel cum sunt fixate la 

articolul 27, Partea II (Fruntariile 

Ungariei) și recunoscute prin 

prezentul Tractat sau prin orice 

alte Tractate încheiate în scop 

de a regula afacerile actuale, ca 

făcând parte din România”. 

Proces-verbal cu privire 

la depunerea instrumentelor 

de ratificare a Tratatului 

cu Ungaria. AMAE



L
a secțiunea a IX-a a 

tratatului, „Dispozițiuni 

generale”, prin articolul 

74, se spunea clar că 

„Ungaria declară de pe acum 

că recunoaște și primește 

fruntariile Austriei, Bulgariei, 

Greciei, Poloniei, României, 

Statului serbo-croato-sloven și 

ale Statului ceho-slovac, astfel 

precum aceste fruntarii vor 

fi fixate de către Principalele 

puteri aliate și asociate. 

Ungaria se obligă a recunoaște 

deplina valoare a tractatelor 

de pace și a convențiunilor 

adiționale, care sunt sau vor 

fi încheiate de Puterile Aliate 

și Asociate cu puteri cari au 

combătut alături de fosta 

monarhie austro-ungară, să 

primească dispozițiunile cari 

au fost luate sau se vor lua cu 

privire la teritoriile fostului 

Imperiu german, ale Austriei, 

ale Regatului Bulgariei și 

ale Imperiului Otoman, și 

să recunoască noile state în 

fruntariile ce le sunt fixate”. 

Hartă a României folosită 

la Conferința de Pace.  Autor: 

A. D. Atanasiu. 1919. AMAE



T
ratatul de Pace cu 

Ungaria, semnat la 

Trianon la 4 iunie 

1920, este actul internațional 

care a recunoscut Unirea 

Transilvaniei, Banatului, 

Crișanei și Maramureșului 

cu Regatul Român și a fixat 

și granița comună româno-

ungară, datoriile Ungariei 

către statul român, dar și ale 

statului român către Puterile 

Aliate și Asociate, în virtutea 

faptului că o parte a noului 

său teritoriu național făcuse 

parte din Imperiul Austro-

Ungar. 

Tratatul de Pace de la 

Trianon a respectat principiul 

majorității etnice din regiunile 

fostului Imperiu Austro-

Ungar și a confirmat justețea 

hotărârilor adunărilor 

naționale din regiunile 

unite cu Regatul României, 

Regatul Sârbilor, Croaților și 

Slovenilor și Cehoslovacia. 

Hartă etnografică a României 

folosită la Conferința de Pace.  

Autor: A. D. Atanasiu. 1919. AMAE



D
in 1920 și până în 

1925 a funcționat 

Comisia de delimitare 

a frontierelor dintre România 

și Ungaria, formată din cinci 

responsabili, delegați din 

cinci țări: Franța, Marea 

Britanie, Italia, România și 

Ungaria. Acești cinci delegați 

coordonau echipele de lucru 

ale fiecărei țări. 

Comisia a emis două 

documente oficiale, anexe 

ale Tratatului de la Trianon, 

prin care a stabilit: secțiunile 

liniilor de frontieră, 

regulile generale adoptate 

pentru trasarea frontierei, 

materializarea liniilor de 

frontieră, descrierea plasării 

bornelor de frontieră, 

utilizarea registrului de 

înregistrare a liniilor și 

bornelor de frontieră, 

corespondența numelor 

localităților în română și 

maghiară și prezentarea 

informațiilor tehnice de lucru.

Hartă etnografică 

a Transilvaniei folosită 

la Conferința de Pace.  

Autor: A. D. Atanasiu. 

1919. AMAE



C
omisia de delimitare a 

frontierelor dintre România 

și Ungaria a fost formată 

din: general de brigadă Robert 

Meunier (Franța) – președinte, 

locotenent-colonel A.V.F. Russel 

(Marea Britanie), locotenent colonel 

Teodoro Paolotti (Italia), general de 

brigadă Constantin S. Dumitrescu 

(România) și căpitan Alfred de 

Dietrich Sachsenfelsm (Ungaria). 

Frontiera, în lungime totală de 448 

de km, a fost împărțită în sectoare: 

A, B, C – unde au existat cele mai 

multe probleme, D, E, F, G, H, K și 

L. A fost negociată lățimea liniei 

de frontieră, așezarea bornelor 

de frontieră, tipurile de borne. 

Secțiunea C – teritoriul cuprins care 

„începe la schimbarea de direcție 

a limitei comunale a Battonyei de 

lângă Heimtanya (Novaktanya) și 

sfârșește la punctul comun celor trei 

comune Kevermes-Elek-Curtici” a 

avut un document aparte, deveni 

anexă a Tratatului de pace cu 

Ungaria, deoarece aici disputele au 

fost cele mai aprige. 

Harta Ungariei 

conform Tratatului 

de la Trianon. AMAE



Documente realizate de Comisia de delimitare a 

frontierelor dintre România și Ungaria. AMAE



P
roblema optanților a 

reprezentat un alt capitol 

al disputelor diplomatice 

interbelice dintre România 

și Ungaria, dar și al relațiilor 

Ungariei cu Cehoslovacia 

și Iugoslavia. Pledoariile 

lui Nicolae Titulescu, în 

procesle optanților unguri, 

la Societatea Națiunilor, au 

rămas în istorie. Problema a 

fost rezolvată în anul 1930 

prin semnarea Convenției de 

la Paris, când se crea un Fond 

Agrar pentru plata optanților 

unguri, fond format din renta 

de împroprietărire depusă 

de România, Cehoslovacia 

și Iugoslavia la dispoziția 

optanților unguri, la care s-au 

adăugat creanțele datorate de 

Ungaria, Angliei, Franței, Italiei, 

Belgiei, Portugaliei şi Japoniei, 

pe care aceste state le-au cedat 

Fondului Agrar. 

Reuniune a Societății Națiunilor. 

1930. MNIR



Harta României 

conform Tratatului 

de la Trianon. AMAE



„HARTA ROȘIE” A UNGARIEI

(Autor: Pál Teleki; scara 1 : 1 000 000; 

folosită de delegația maghiară la Conferința 

de Pace).

Fiecare mm2 colorat reprezintă 100 de 

locuitori.

Roșul aprins reprezintă populația maghiară.

Mov deschis reprezintă populația 

românească.

Regiunile cu mai puțin de 20 locuitori/

km2 sunt necolorate. Populația, covârșitor 

românească, a acestor zone albe, a fost 

atribuită zonelor din imediata vecinătate, 

care aveau mai mult de 20 locuitori/

km2. Harta induce în mod eronat ideea că 

această populație, dată fiind densitatea 

mai mică, nu influența „balanța” etnică din 

Transilvania. 

În Transilvania populația românească era 

majoritară. Conform recensământului din 

1910 (cel pe care se întemeiază și datele 

prezentate de autorul hărții) erau aproape 

1,2 milioane de români mai mulți decât 

maghiari. Dacă se mai adăugau și cei 

peste 560 000 de germani s-ar realiza o 

imagine corectă asupra situației etnice din 

Transilvania în perioada Conferinței de la 

Pace de la Paris.



Harta etnografică 

a Ungariei, realizată 

de Ferencz Rethey. 1880.



Harta etnografică 

a României, realizată 

de Paul Langhans. 1915. MNIR



« Répartition des 

nationalités dans les 

pays où dominent les 

Roumains » - hartă 

etnografică realizată 

de geograful francez 

Emmanuel de Martonne 

(foto) și folosită în timpul 

Conferinței de Pace. 1919. 

nubis.univ-paris1.fr



Harta României cu noile 

frontiere stabilite la 

Conferința de Pace de la 

Paris. 1919. MNIR



T
impul a dovedit 

viabilitatea hotărârilor 

Conferinței de Pace de 

la Paris. Cu puține excepții, 

granițele trasate în 1919 - 1920,  

care corespundeau realităților 

etnice și istorice, sunt valabile 

și astăzi. A contesta, acum, 

aceste realități înseamnă 

altceva decât refuzul de a 

învăța din lecțiile trecutului 

și lipsa  unei percepții realiste 

asupra prezentului și viitorului.
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