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PORTRET ISTORIC 
ALEXANDRU IOAN CUZA 

---

• S-a născut în 1820.
• A studiat la laşi şi la Paris.
• Era ofiţer şi provenea dintr-o veche 

familie de boieri moldoveni. 
• A participat la evenimente istorice

importante (Revoluţia de la 1848), ante
rioare numirii sale ca domn al Principa
telor Române Unite. 

• S-a remarcat prin calităţile sale mo
rale, prin spiritul de dreptate şi prin viziu
nea sa înnoitoare cu privire la un stat 
modern. 

• Din 1866 până în 1873, anul morţii
sale, a trăit în exil. Trupul său neîn
sufleţit a fost îngropat la moşia de la 
Ruginoasa, în prezenţa a mii de ţărani. 

• Astăzi, rămăşiţele domnitorului se
află la Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi 
din laşi. 

Fig. 8 - Universitatea din Bucureşti,
înfiinţată prin reforma învăţământului 

În secolul al XIX-iea, Ţările Române erau învecinate cu mari 
puteri (Imperiul Otoman, Imperiul Habsburgic şi Imperiul Rus), 
care doreau să-şi extindă teritoriile. Astfel, cărturarii români care 
trăiau în străinătate au susţinut ideea unirii principatelor, cerând 
sprijin ţărilor din vestul Europei. 

Înfăptuirea unirii a fost pregătită din timp. În 1857 au avut 
loc consultări ale reprezentanţilor ţăranilor, boierilor, orăşenilor, 
intelectualilor, în cadrul adunărilor ad-hoc. Printre cei care 
susţineau ideea unirii se numărau Mihail Kogălniceau, Vasile 
Alecsandri, Costache Negri, C.A. Rosetti. 

În ianuarie 1859, românii din Moldova şi Ţara Românească 
l-au ales domn pe Alexandru Ioan Cuza, realizându-se astfel
unirea într-un singur stat numit Principatele Române, apoi, din
1862, România, cu capitala la Bucureşti.

Domnia lui Cuza a fost marcată de eforturile de recunoaştere 
a noului stat de către puterile străine şi de organizarea statului. 

După recunoaşterea unirii, Cuza a acordat o atenţie deosebită 
modernizării statului prin adoptarea unor reforme. Între acestea, 
cele mai importante sunt reforma agrară (împroprietărirea 
ţăranilor) şi reforma învăţământului (învăţământul primar a 
devenit obligatoriu şi gratuit). 

Importanţa domniei lui Cuza a constat în modernizarea şi 
progresul ţării. 

APLICĂM 
1. Numeşte cauzele care au favorizat realizarea unirii.

2. Precizează care au fost urmările reformelor lui Cuza.

3. Citeşte îndemnurile adresate lui Cuza de Mihail Kogălniceanu.

„Fii simplu, Măria Ta, fii bun, fii domn cetăţean, urechea 
ta să fie pururea deschisă la adevăr şi Închisă la minciună şi 
linguşire." 

• Găseşte argumente prin care să dovedeşti că Alexandru Ioan
Cuza a fost „un domn cetăţean". 

4. Identifică trăsăturile morale ale lui Cuza, aşa cum reies din
fragmentul următor. 

„Colonelul Cuza are una dintre calităţile cele mai rare şi, În 
consecinţă, cea mai preţioasă, sinceritatea. Am găsit la el, de 
asemenea, bunul simţ şi modestia. Ar fi omul pe care-l cere 
situaţia să vină, un om cinstit, plin de dragoste pentru ţara 
sa, foarte hotărât să pună În practică unirea şi ideile sale de 
reformă şi progres." 

Leon Bec/ard, consul francez la Bucureşti 
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Fortificațiile dacice din Munții Orăștiei 
au fost ridicate între secolele I î.Hr. și I d.Hr., 
având drept scop apărarea în fața primejdiilor 
din exterior, inclusiv cea romană.

În vremea regelui dac Decebal, siste-
mul fortificat de apărare cuprindea cetățile 
Sarmi ze ge tusa Regia (fig. 7), Luncani-Piatra 
Roșie, Costești-Blidaru, Costești-Cetățuie, 
Căpâlna și Bănița.

Fig. 11 – Fortificațiile dacice  
din Munții Orăștiei

Bisericile de lemn din Maramureș, 
majoritatea datând din secolele XVII-XVIII, 
se disting de cele din restul țării. Au trecut 
printr-un proces de restaurare între anii 
1900-1945.

Sunt înguste și înalte, cu turle suple și 
lungi în partea vestică a construcției. Sunt 
acoperite cu șindrilă (fig. 4).

APLICĂM
1. Observă cele două lăcașuri de cult din imagini.

• Compară-le.

AM ÎNVĂȚAT!
• UNESCO, organizație mondială 

de conservare a monumentelor și 
locurilor istorice și naturale, a înscris 
pe lista sa de protejare și unele zone 
unice din România.

PORTOFOLIU
• Realizează un afiș de prezentare a 

uneia dintre zonele incluse în patri mo-
niul UNESCO.

• Însoțește textul cu imagini sugestive.

Fig. 12 – Biserici de lemn  
din Maramureș






























