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„Basarabia dintre Nistru şi Prut este leagănul

autentic al civilizaţiei româneşti. Fără 

Basarabia, România nu are trecut, prezent şi 

viitor “.

Dimitrie Cantemir



HERALDICA BASARABIEI



,,De pe chip se vede bourul ce-I place

C-ar vre-a toată vremea să stea ţara-n 

pace”. Dosoftei



STEMA BASARABIEI

Stema Guberniei ţariste Basarabia 

1878-1917

Stema  Basarabiei ţariste autonome 

1826-1878



„Nimic nu poate fi mai scump 

la un popor decît începutul 

său, numele ce-l poartă, 

pământul pe care-l locuieşte”.
Aaron Florian



ISTORIA BASARABIEI





„Istoria este emulul timpului, 

depozit al acţiunilor, martor al 

trecutului, exemplu şi înştiinţare 

a prezentului, avertisment al 

viitorului”.
Miguel de Cervantes   









BASARABIA 1812 – 1947 

„… Dialogul cultural dintre 

cele două maluri ale 

Prutului continuă...”
Hunor Kelemen



„Această unire românească n-ar avea nici o 

valoare dacă nu s-ar sprijini pe însăşi 

conştiinţa noastră despre necesitatea ei, 

despre caracterul ei sacru, nezguduit, 

despre aceea că ea e astăzi, ceea ce nu 

înţelege o mulţime de lume, o condiţie 

pentru existenţa însăşi a poporului nostru”.
Nicolae Iorga



BASARABIA 1812-1917







HARTA GUBERNIEI BASARABIA, 1883



„Piatra nu speră să fie nimic altceva 

decît piatră. Dar, colaborînd, se 

alătură altor pietre şi devine 

templu”.
Antoine de Saint Exupery



1859 - Unirea Basarabiei cu Principatele Române





„Unirea şi unimea naţională 

sunt bunuri mari, importante şi 

însufleţitoare, care nu cer mai 

mult decît voinţa tare de a fi a 

rămâne un singur popor”.
George Barit



UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA 1918









JUDEŢELE ŞI REGIUNILE ISTORICE ALE ROMÂNIEI MARI  

1920 -1926



SFATUL ŢĂRII



Actul istoric al unirii Basarabiei 
cu România a specificat: 
”În numele poporului Basarabiei, Sfatul 
Țării declara: Republica democratică 
moldoveneasca (Basarabia) în hotarele 
ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea 
Neagră, și vechile granițe cu Austria, 
ruptă de Rusia acum o sută și mai bine 
de ani, din trupul vechii Moldove, în 
puterea dreptului istoric și dreptului de 
neam, pe baza principiului ca noroadele 
singure să-și hotărască soarta lor, de azi 
înainte și pentru totdeauna se unește cu 
mama sa România.” 



MEMBRII SFATULUI ŢĂRII

Fotografie cu membrii Sfatului Țării 
care au semnat

pentru unirea Basarabiei cu 
România

Membrii Sfatului Ţării, sala în care s-a
semnat Actul Unirii Republicii Democrate 

Moldoveneşti (succesoarea guberniei 
Basarabiei, fostă parte componentă a 

Ţării Moldovei) cu Ţara Mamă (România), 
27 martie 1918



„Din ţăranul care ieri a fost 

soldat, să facem azi un gospodar 

şi mâine un cetăţean [...] Poporul 

întreg să fie de azi înainte cel 

care hotărăşte asupra sorţii lui.”
O. Goga



BASARABIA DUPĂ UNIRE



„Dulce este cuvîntul pace, şi 

ea însăşi este binefăcătoare...”
Cicero



BASARABIA ÎN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL





„Nu aştepta viitorul ca o scăpare de 

prezent, pentru că atunci când acest viitor 

vine, ne dăm seama că el e înşelător şi ne 

este dor de acel prezent care a rămas în 

trecut.”

Serghei Ţurcan



ANII 1990-1992





ANII 1992-2009





„Independenţa este suma 

vieţii noastre istorice”

Mihai Eminescu



SIMBOLURILE DE STAT ALE REPUBLICII MOLDOVA

STEMA DE STAT A 

REPUBLICII MOLDOVA

(Regulamentul cu privire la Stema de Stat a 

fost aprobat prin Legea nr.337-XII din 3 

noiembrie 1990, Vestile, nr. 11/267, 1990)

DRAPELUL DE STAT AL

REPUBLICII MOLDOVA

(Regulamentul cu privire la Drapelul de Stat a fost 

aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 17-XII din 

12 mai 1990, Vestile, nr.5/93, 1990)



„Nu există ceva mai bun pentru un 

stat decît legile bine organizate.”

Euripide



HARTA MOLDOVEI ÎN PREZENT



IMNUL REPUBLICII MOLDOVA

VERSURI- MUZICA-

ALEXEI MATEEVICI                                               ALEXANDRU CRISTEA

LIMBA NOASTRĂ
Limba noastră-i o comoară 
În adîncuri înfundată, 
Un şirag de piatră rară 
Pe moşie revărsată.

Limba noastră-i foc, ce arde 
Într-un neam, ce fără veste 
S-a trezit din somn de moarte,
Ca viteazul din poveste.

Limba noastră-i frunză verde,
Zbuciumul din codrii veşnici, 
Nistrul lin, ce-n valuri pierde 
Ai luceferilor sfeşnici.

Limba noastră-i limbă sfîntă, 
Limba vechilor cazanii, 
Care-o plîng şi care-o cîntă 
Pe la vatra lor ţăranii.

Răsări-va o comoară 
În adîncuri înfundată, 
Un şirag de piatră rară 

 Pe moşie revărsată.



GÎNDURI DESPRE BASARABIA





Basarabia pe cruce!
Se urcă Basarabia pe cruce

Şi cuie pentru ea se pregătesc

Şi primăvara jertfe noi aduce

Şi plînge iarăşi neamul românesc.

Noi n-avem nici un drept la fericire,

Mereu în casă moare cineva

Şi n-are ţara dreptul să respire

Şi nici pe-acela, simplu, de-a visa.

De-acolo unde s-a sfîrşit pămîntul,

Vin triburi, să ne ia pămînt şi fraţi

Şi-n faţa lor abia rostim cuvîntul

Şi, prin tăcere, suntem vinovaţi.

Ce cale poate ţara să apuce?

În tragica, neconvertita zi,

Se urcă Basarabia pe cruce

Şi nu ştim învierea cînd va fi.
Adrian Păunescu







„Istoria nu este doar o simplă

înşiruire de fapte şi evenimente, ea 

este o ştiinţă ce permite cunoaşterea 

trecutului prin raportarea la prezent”.
Anca Daniela Hut



PUBLICAŢII PERIODICE







„Adevărul este lucrul cel mai valoros 

pe care îl avem. Să-l economisim”.
Mark Twain



RESURSE ELECTRONICE

http://forum.md/Themes/84/197394

http://basarabialiterara.com.md/?p=8583

http://istoriabasarabiei.wordpress.com/

http://www.timpul.md/articol/basarabia--1812--o-problema-nationala-in-

context-international-31815.html

http://www.youtube.com/watch?v=OZsTS4zsco8

http://news.moldova.ms/?l=ru&i=77835

http://www.noi.md/md/news_id/11988
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