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MAREA UNIRE,  

Moment decisiv al istoriei românilor 
 

Excursie tematică de două zile pe traseul București – Alba Iulia și 

retur 
 
ZIUA 1   

 Plecare din Bucureşti 

spre Alba Iulia pe ruta 

Pitesti, Câmpulung Muscel, 

Culoarul Rucăr Bran.  

Pe traseu se  face o 

oprire la Mausoleul Eroilor 

sau Mausoleul de la 

Mateiaș la Valea Mare – 

Pravăț, în județul Argeș, la 

11 km de Câmpulung 

Muscel în drumul spre 

Brașov (pe șoseaua Brașov – Pitești). Drumul continuă prin Codlea, Făgăraș, 

Sibiu - Alba Iulia ( cazare și masa). 
 

Mausoleul ”Mateiaș” 

 
                                                                                                              sursa foto- ziarulargesenilor.ro 

Traseu ziua I 
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Mausoleul este situat în comuna Valea Mare – Pravăţ, satul Valea Mare 

– Pravăţ, pe Dealul Mateiaş.  

Monumentul a fost ridicat în memoria eroilor români decedaţi în 

Primul Război Mondial, şi a fost construit între anii 1928-1935 din iniţiativa 

locuitorilor din Câmpulung Muscel, cu sprijinul Societăţii „Cultul Eroilor“. 

Autorul lucrării este De Nicolo, având la bază proiectul arhitectului Dumitru 

Ionescu Berechet. În mausoleul de la Mateiaş sunt înhumaţi 416 eroi români, 

cunoscuţi şi necunoscuţi. 

Mausoleul a fost restaurat între anii 1979-1984, căpătând înfăţişarea 

unui impunător complex monumental. În interior au fost fixate basoreliefuri 

care ilustrează scene de luptă şi chipuri de eroi.  

În apropierea vechiului mausoleu s-a construit un muzeu, în cadrul 

căruia au fost expuse documente şi obiecte care redau aspecte referitoare la 

luptele desfăşurate în zonă de către trupele române, în toamna anului 1916.  
 

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=1479 

https://www.armataromaniei.ro/content/mausoleul-eroilor-de-la-mateia%C5%9F-dragoslavele-

jude%C5%A3ul-arge%C5%9F 

 

 

ZIUA 2 

 

1. Vizită Cetatea Alba Carolina      

Puncte de interes: 

- Catedrala Reîntregirii, simbol al unirii neamului romanesc;  

- Catedrala Romano – Catolică; 

- Muzeul Național al Unirii; 

- Poarta III  și Garda Cetăţii. 

- Obeliscul lui Horea, Cloşca și Crişan;       

- Cetatea Alba Carolina.  

Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia, cunoscută şi sub 

numele „Catedrala Încoronării”, este un monument istoric de importanţă 

naţională, simbol al reîntregirii României şi a Unirii. Aici au fost încoronaţi 

regele Ferdinand I şi regina Maria în 15 octombrie 1922 în calitate de 

suverani ai României Mari. A fost construită între anii 1921-1922, în stil 

neo-românesc, cu elemente de tradiţie bizantină. 

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=1479
https://www.armataromaniei.ro/content/mausoleul-eroilor-de-la-mateia%C5%9F-dragoslavele-jude%C5%A3ul-arge%C5%9F
https://www.armataromaniei.ro/content/mausoleul-eroilor-de-la-mateia%C5%9F-dragoslavele-jude%C5%A3ul-arge%C5%9F
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                                      (sursa foto-reintregirea.ro) 

 

Catedrala Romano-Catolică Sfântul Mihail, situată în interiorul cetății 

Alba Iulia, este cel mai valoros monument de arhitectură romanică din 

Transilvania. Lăcașul deține două recorduri: este cea mai veche și totodată 

cea mai lungă (93 m în ax) catedrală din România.  

Catedrala Romano-Catolică Sfântul Mihail are o înălțime de 63 de 

metri și adăpostește monumente funerare din diferite epoci iar între cei 

înmormântați în catedrală se află Iancu de Hunedoara (†1456), Ioan Miles 

(†1442) fratele său, Ladislau (†1456) fiul cel mare, Regina Isabella (†1559) 

și Principele Ioan Sigismund(†1571) și primul arhitect al cetății bastionare 

Alba Carolina Giovanni Morando Visconti (†1717).  

 

 
                                                       sursa foto: ziarulevenimentul.ro 
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Cetatea Alba Carolina este o cetate de tip Vauban în formă de stea cu șapte 

bastioane și ziduri groase de cărămidă, înconjurată de două rânduri de șanțuri 

de apărare,. Constructia cetății a durat nu mai puțin de 23 de ani, în perioada 

1715 – 1738, și a fost ridicată (pe rând) de Giovanni Visconti Morando, Iosif 

de Quadri și Konrad von Weiss.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mnuai.ro/ 

 

 

2. Blaj                                                               

Drumul se continuă spre Blaj ( 38 km) pentru a cinstii Marea Unire și 

pe Câmpia Libertății ( Câmpul Blajului). 

Câmpia Libertăţii din Blaj nu este doar o câmpie, aşa cum îi este 

denumirea. Pe o suprafaţă de peste 55.000 de metri pătraţi, aici sunt 

amplasate 26 de busturi din bronz ale celor mai de seamă cărturari şi 

revoluţionari din ţările româneşti, dar şi ansamblul monumental ”Gloria” 

care reprezintă cele trei mari provincii istorice româneşti: Moldova, 

Muntenia şi Ardealul, ridicat la 1977, când s-a aniversat Centenarul 

independenţei de stat a României.  
 

sursa foto-ziarulunirea.ro 

http://blog.hotelguru.ro/alba-iulia-cetatea-alba-carolina/
https://mnuai.ro/
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                            sursa foto- primariablaj.ro                                                                 sursa foto - panoramio.com 
                                                                                                                                        

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Adunarea_Na%C5%A3ional%C4%83_de_la_Blaj 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Blaj 
 

3. Retur – Blaj- Sibiu- Tălmaciu- Călimănești- Râmnicu Vâlcea-Pitești- București  

 

Traseu retur  

 
                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Monumentul Marelui Razboi- Brezoi, Valea Oltului 

Construit în centrul oraşului, lângă vechiul sediu al primăriei şi 

judecătoriei, monumemtul este ridicat în patru trepte largi, urmând coama 

unui pinten muntos ce se opreşte lângă primărie.  

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Adunarea_Na%C5%A3ional%C4%83_de_la_Blaj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Blaj
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Axul central are în partea superioară un postament de marmură, iar 

simetric, stânga-dreapta, sunt amintite toate provinciile româneşti. Intercalate 

cu numele provinciilor sunt plasate plăci de marmură albă, pe care sunt 

gravate numele celor căzuţi în luptă. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/monumentele-marelui-razboi-monumentul-eroilor-
din-localitatea-brezoi-judetul-valcea 

 

SCOPUL EXCURSIILOR:  

a) inter-relaționarea elevilor într-un context educațional nou și interesant; 

b) dezvoltarea și consolidarea unor deprinderi, atitudini și valori utile în contextul 

vieții moderne (spirit de echipă, competitivitate, strângerea informațiilor și procesarea 

lor, folosirea informației cunoscute în contexte noi, documentare și sintetizare a 

informațiilor); 

c) dobândirea unor cunoștințe prin metode interactive, participative; 

d) utilizarea deprinderilor de comunicare în contextul prezentării materialelor 

realizate de către elevi. 

 

OBIECTIVE EDUCATIVE VIZATE: 

- îmbogățirea cunoștințelor despre istoria poporului român; 

- identificarea elementelor de interes cultural și geografic specifice  regiunilor 

vizitate;    

 

EVALUARE: 

- observare directă; 

- panou de prezentare al excursiei; 

sursa foto-primariabrezoi.ro 
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- realizarea de către elevii participanți a unui portofoliu al excursiei în care vor fi 

menționate obiectivele vizitate, importanța lor și fotografii. 

 

POSIBILITĂȚI DE DEZVOLTARE ULTERIOARĂ   

Cunoașterea altor evenimente prin care s-a realizat visul secular- Unirea tuturor 

provinciilor locuite de români.  

  

Notă:  

Fiecare școală va posta pe site-ul ISMB, scanat, cel mai bun portofoliu; 

Toate școlile participante vor fi premiate de Editura CD Press.  


