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DE ȚINUT MINTE! TERMENI NOI

   

abdicare – act prin care un rege 
renunță la tron

adopție – act prin care o persoană 
devine părintele unui copil cu 
care nu se înrudește biologic

veteran de război – militar care a 
luptat în război

ü Din cele mai vechi timpuri, societatea 
umană a fost împărțită în familii.

ü Viitorul omenirii este în mâinile familiei.
ü Fiecare familie are propria sa istorie.
ü Familiile se deosebesc prin cultură, religie 

sau limba vorbită.

Evenimentul

 

DA NU

 
Persoana

 
contemporană cu 

evenimentul  

III. Vorbește cu părinții și bunicii și a�ă dacă ei ori alte rude din trecutul familiei tale au 
fost contemporani cu unele din evenimentele din tabelul următor:

Părinții tăi au apărut pe lume, cel mai probabil, în anii '80 din secolul al XX-lea. Poate sunt 
profesori, medici sau ingineri și, de ce nu, s-au cunoscut la facultate, după terminarea căreia au 
decis că este potrivit să întemeieze o familie, un spațiu cald și primitor pentru tine și frații tăi.

Legăturile dintre membrii unei familii sunt atât de puternice încât deseori aceștia se 
întâlnesc să sărbătorească Paștele, Crăciunul, vreo onomastică sau o zi de naștere, se bucură 
împreună de Ziua Națională a României (1 Decembrie). Cu siguranță, în timpul acestor întâlniri, 
ai ascultat, poate, fascinat poveștile bunicului din partea mamei despre tatăl său, străbunicul 
tău, , care a luptat pentru țara sa în cel de-al Doilea Război Mondial. Ai a�at veteran de război
despre faptele lui de vitejie, despre rănile căpătate, despre faptul că a fost și prizonier, dar și 
despre cât de groaznic este războiul și cât de fericiți suntem noi că pacea domnește în jurul 
nostru.

1. Marea Unire de la 1918 

2. Încoronarea Regelui Ferdinand la Alba Iulia (1922)

3. Marea Criză Economică (1929 – 1933) 

4. Al Doilea Război Mondial (1939 – 1945)

5. Abdicarea forțată a Regelui Mihai I (1947)

6. Venirea la putere a lui Nicolae Ceaușescu (1965)

7. Revoluția din Decembrie 1989

Lecția 3 COMUNITATEA LOCALĂ ȘI NAȚIONALĂ

Știai că...?

ª ...Organizația Națiunilor Unite, ONU, este cea mai mare organizație, 
cuprinzând aproape toate statele din lume?

ª ...totalitatea locuitorilor care trăiesc alături de tine într-o comună sau 
oraș formează o comunitate locală?

ª ... toate comunitățile locale dintr-o țară compun comunitatea națională?
ª ...toate țările din lume alcătuiesc comunitatea internațională?

Uneori, unele țări din comunitatea interna-
țională se unesc pentru a se ajuta între ele, 
alcătuind organizații internaționale. România 
face parte dintr-o serie de asemenea orga-
nizații. Cele mai importante sunt Organizația 
Tratatului Atlanticului de Nord (N.A.T.O.) și 

Uniunea Europeană (UE).  N.A.T.O. este o alianță 
militară care își propune să apere pacea și să 
protejeze țările membre. Uniunea Europeană 
este o organizație care oferă membrilor săi 
șansa de a se dezvolta, pentru ca cetățenii lor să 
ducă un trai mai bun. 

I. Citește textul de mai jos, documentează-te cu ajutorul internetului și completează 
tabelul cu informațiile potrivite.

Națiunea este compusă din oameni care au o istorie comună, o limbă comună și tradiții 
comune. Românii au luat parte la acest proces, creând statul național român prin unirea 
Moldovei cu Țara Românească (24 ianuarie 1859). România și-a obținut independența în 
1878 și s-a unit cu toate teritoriile cu populație majoritar românească în 1918 (Marea Unire). 
Așa a apărut țara noastră cu care ne mândrim. 

Omul primitiv trăia în grupuri mai mari sau mai mici, care se mutau din loc în loc căutând 
hrană și adăpost. Aceste grupuri erau mici  compuse din persoane înrudite. comunități locale
Dar, la un moment dat, oamenii au descoperit agricultura și păstoritul, au ridicat orașe 
impresionante, iar populația a devenit tot mai mare. În aceste condiții, pentru a organiza 
viața oamenilor împreună a apărut  La început, statele erau mici, dar au devenit tot mai statul.
mari odată cu trecerea timpului. Statul crea legi pentru toți și se asigura că acestea sunt 
respectate de către toți și proteja poporul de pericolele interne și externe.

În urmă cu două secole, oamenii au început să creeze state naționale, pornind de la 
ideea că �ecare trebuie să aibă propriul stat. națiune 

 

 

Numărul de state 
care o alcătuiesc

Anul în care a fost primită
România în organizație 

Numele organizației
internaționale 

 
N.A.T.O.

UE
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II. Documentează-te on-line și scrie, în caiet, evenimentul important de care s-a legat 
numele �ecărei personalități prezentate în fotogra�ile de mai jos. Variante de răspuns: 
Unirea Moldovei cu Țara Românească, Războiul de Independență și formarea 
României Mari.

Comunitatea națională din care facem parte se 
diferențiază de alte comunități naționale printr-o serie de 
simboluri: (Fig. 4), (Fig. 5),  drapelul stema imnul național
(Deșteaptă-te, române!) și  (1 Decembrie). ziua națională
La 1 Decembrie 1918 s-a încheiat procesul de formare a 
României Mari prin unirea Transilvaniei cu „patria-mamă”. 
Pentru �ecare țară, ziua națională înseamnă un moment 
foarte important din istoria sa. Cele mai multe state, 
sărbătoresc ziua națională printr-o paradă militară. În cazul României, această paradă arată 
hotărârea românilor de a-și apăra țara și de a trăi în pace și înțelegere cu toate popoarele de pe 
planetă. 

Fig. 1 Alexandru Ioan Cuza Fig. 2 Carol I al României  Fig. 3 Ferdinand I al României

III. Citește textul de mai jos, privește imaginile, documentează-te on-line și răspunde, 
pe caiet, cerințelor.

Romanii, un important popor din Antichitate, au creat , o construcție pe sub Arcul de triumf
care treceau soldații care se întorceau victorioși din război. Această  a fost păstrată și de tradiție
popoarele din ziua de azi. Astfel, un asemenea Arc de triumf se găsește și în capitala României, 
București. De Ziua Națională, ostașii care iau parte la paradă defilează pe sub Arcul de triumf.

Fig. 4 Drapelul României 

Fig. 5 Stema României 

Fig. 6 Arcul de triumf al împăratului 
roman Constantin cel Mare  

Fig. 7 Arcul de triumf din București

2. Care era scopul acestei construcții?

4. Când și de ce a fost construită ea?

3. În România, există o asemenea construcție?

1. Ce popor antic a inventat Arcul de triumf?

TERMENI NOI

 
  

ü Omenirea este compusă din comunități locale 
și naționale.

ü Comunitățile naționale alcătuiesc comuni-
tatea internațională.

ü Fiecare comunitate națională are propriile 
simboluri: drapel, stemă, imn și zi națională.

ü România s-a constituit în 1859, a devenit 
independentă în 1878 și s-a întregit în 1918.

națiune – comunitate umană de mari 
dimensiuni unită prin limbă, 
istorie, tradiții și religie

triumf – 1. (în Roma antică) celebrarea 
unei victorii printr-o ceremonie 
grandioasă; 2. victorie de mare 
prestigiu în război

tradiție – totalitatea ideilor, obiceiurilor 
și credințelor care se formează 
de-a lungul timpului, în cadrul 
unor comunități

16 17

POȚI MAI MULT!
POȚI MAI MULT!

Fig. 6 De�lare de 1 Decembrie

DE ȚINUT MINTE!























































DE ȚINUT MINTE! TERMENI NOI

   

 

ü Strabon ne dă informații importante despre 
Burebista.

ü Burebista a creat regatul geto-dac ajutat de 
Deceneu.

ü Herodot ne spune că zeul suprem al geto-
dacilor se numea Zalmoxis.

ü Decebal a fost ultimul rege al geto-dacilor.
ü Despre războaiele daco-romane a scris 

Cassius Dio.
ü Împăratul Traian a cucerit Dacia, în anul 106 d.H.

ü Prima știre scrisă despre geto-daci provine de 
la Herodot.

provincie – (aici) regiune a Imperiului 
roman

zeu – divinitate din religiile antice

stăpânire – putere care conduce un 
stat

asasinat – uciderea cu intenție a unei 
persoane

42 43
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III. Citește textul de mai jos și răspunde, pe caiet, cerințelor.

  3. Ce a ajuns în mâinile romanilor?

4. Ce a făcut Decebal? De ce?

2. Precizează calitățile de care au dat dovadă
  Traian și ostașii săi?

1. Cum „a purtat” Traian războiul?

POȚI MAI MULT!

PORTOFOLIU

„Traian trecu Istrul [Dunărea] pe acest pod; și a purtat război mai mult cu chibzuială decât cu 
înfocare, biruindu-i pe daci după îndelungi și grele strădanii. El însuși dădu multe dovezi de 
pricepere la comandă și de vitejie, iar oștenii 
trecură împreună cu dânsul prin multe 
primejdii și dădură dovadă de vrednicie. (...) 
Când a văzut Decebal că scaunul lui de 
domnie și toată țara sunt în mâinile dușma-
nului, că el însuși este în primejdie să fie luat 
prizonier, își curmă zilele.”

Cassius Dio, Istoria romană

Realizează o , la alegere, despre Burebista, Decebal sau Traian, după �șă biogra�că
următorul plan: 1.  2.  3.  4.  5.  Documentează-te on-line Cine? Unde? Când? Cum? De ce?
accesând  ori alte site-uri pe care le consideri utile. www.enciclopediaromaniei.ro

Fig. 3. Zona sacră de la Sarmizegetusa  
Regia, capitala lui Decebal 

Lecția 2

Știai că...?

ª ...în Legenda lui Negru Vodă se povestește despre întemeierea Țării 
Românești.

ª ...Matia Corvin, �ul lui Iancu de Hunedoara, a fost unul dintre cei 
mai importanți regi ai Ungariei (1458 – 1490)?

ª ...unirea celor trei țări române, realizată de Mihai Viteazul în 1600, 
a inspirat ideea creării unui stat care să cuprindă toate teritoriile 
românești?

EVUL MEDIU. FIGURI LEGENDARE DE VOIEVOZI, DOMNITORI 
ȘI CONDUCĂTORI LOCALI ÎN OPERELE LITERARE ȘI ISTORICE

Imediat după formarea poporului român, în sec. al IX-lea d.H., au apărut și primele state 
românești, care nu erau foarte întinse și se numeau , după voievodate  ducate  cnezate, sau
titlul conducătorului lor. Un astfel de stat a fost ducatul lui , Gelu
care se găsea în Transilvania, în sec. al IX-lea și al X-lea d.H. Gelu 
a murit luptând împotriva maghiarilor conduși de Tuhutum. 
Treptat, maghiarii au cucerit Transilvania. 

Românii a�ați la sud și est de Munții Carpați au reușit să-și 
creeze state proprii.  (Fig. 1) l-a învins la Posada (1330) Basarab I
pe regele Ungariei, Carol Robert de Anjou, și a obținut 
independența Țării Românești. Regiunea de la est de Carpați a 
fost supusă Ungariei de către voievodul maramureșean 
Dragoș, care a  în anul 1347. În 1363, a „descălecat” „descălecat”
din Maramureș voievodul , acesta i-a învins pe Bogdan
maghiari și a întemeiat Țara Moldovei, care se întindea între 
Munții Carpați și râul Nistru.

Fig. 1. Basarab I, domn al 
Țării Românești (1310 – 1352) 

II. Citește textele următoare și răspunde, pe caiet, cerințelor.

I. Plasează pe o axă a timpului anii când au fost întemeiate Țările Române.

A. „Și, după ce a sosit, i-a spus multe stăpânului său despre bogățiile acelei țări 
[Transilvania]: că pământul acela este udat de cele mai bune râuri, că din nisipul lor se culege 
aur, că aurul din acea țară este cel mai bun aur, că de acolo se scoate aur și materii sărate și că 
locuitorii din acea țară sunt cei mai nevoiași oameni din toată lumea. Fiindcă sunt români și 
slavi care nu au alte arme decât arcuri și săgeți, iar ducele lor Gelu e puțin statornic și n-are ostași 
buni în jurul său.”

Anonymus, Faptele ungurilor

POȚI MAI MULT!
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1. Caută on-line informații despre pecenegi.

2. Enumeră, pe caiet, avantajele primite de către sași.

3. De ce au primit sașii atâtea avantaje?

 b) cu ziduri, șanțuri și forti�cații.

1. Cine era Vladislav Vlaicu?

2. Din „mila” cui conducea el Țara Românească?

6. Alege varianta potrivită pentru a completa următorul enunț:

4. Cine locuia în jurul orașului, conform sursei B? Dar în oraș?

 Orașul Brașov era apărat...

 a) cu șanțuri și forti�cații;

3. Ce avantaje a oferit el negustorilor brașoveni?

5. Pentru ce era vestit Brașovul, după sursa B?

În Transilvania medievală, oamenii locuiau, ca și astăzi, 
în sate și orașe. În sate locuiau mai ales românii care se 
îndeletniceau cu agricultura, iar cei mai mulți depindeau 
de nobili și se numeau . Desele războaie au făcut ca iobagi
în satele săsești și secuiești să �e ridicate sute de biserici 
forti�cate, în care se puteau refugia sătenii în caz de 
pericol. Multe dintre acestea există și astăzi (Fig. 2).

Un rol foarte important în dezvoltarea orașelor din 
Transilvania l-au jucat sașii. Buni gospodari, aceștia au 
întemeiat majoritatea orașelor pe care le găsim și astăzi, 
printre care se numără Bistrița, Sighișoara, Sibiu sau 
Brașov. Orașele erau apărate cu ziduri, iar populația se 
ocupa mai ales cu meșteșugurile și comerțul. Brașovul 
(Fig. 3), de pildă, numit Kronstadt în limba germană, a fost 
amintit prima dată într-un document din anul 1234. 
Negustorii brașoveni au fost foarte activi și au primit 
multe avantaje din partea domnilor din Moldova și Țara 
Românească. 

Fig. 2. Biserica forti�cată din 
 Biertan (jud. Sibiu)

Fig. 3. Brașovul în anul 1689

POȚI MAI MULT!

II. Citește, cu creionul în mână, textele de mai jos și răspunde la întrebări.

Sprijin acordat negustorilor brașoveni

A. „Vladislav, din mila lui Dumnezeu și a maiestății regești, voievod  [al Țării transalpin
Românești] și  de Severin, prin cuprinsul scrisorii de față dăm de știre tuturor cărora se cuvine ban
că (...) am hotărât să hărăzim pe veci sus-zișilor orășeni și locuitori ai provinciei Brașov libertățile 
acestea: ca toți negustorii din Brașov și din districtul Brașovului, trecând spre țări străine, pe orice 
drum al țării noastre Românești, afară de drumul Brăilei, vor fi datori să ne plătească pentru 
mărfurile lor numai de două ori  și anume o dată la ducere și a doua oară la întoarcere, tricesima
așa fel încât la intrarea în țara noastră să ne plătească numai o dată tricesima.”

 de domnul Țării Românești, Vladislav Vlaicu (1368)

B. „Corona sau Brașovul, oraș vestit prin mărfurile turcești, e așezat între munții cei mai 
frumoși și întărit bine cu ziduri, șanțuri și , are trei suburbii aflătoare pe trei văi fortificații
deosebite. (...) Iar suburbiile împlinesc ce mai rămâne din văi în afara zidurilor. Acolo locuiesc 
amestecați acești sași împreună cu secuii. Aproape toată partea ce rămâne din acest loc până 
chiar printre strâmtorile munților o ocupă românii. (...) Dar în oraș nu sunt primiți să locuiască 
decât germanii.”

Georg Reicherstorffer – Despre Brașov (1550)

DE ȚINUT MINTE!

  

TERMENI NOI

transalpin – situat dincolo de munți

spațiu multietnic – loc în care trăiesc 
mai multe etnii

ban – (în Evul Mediu) conducător local 
în Europa de Sud-Est 

iobag – țăran din Transilvania, lipsit de 
pământ, care depindea de nobil, 
�ind obligat să muncească pentru 
acesta

forti�cații – construcții militare (ziduri, 
turnuri) ridicate pentru a apăra o 
localitate

tricesima – taxă medievală plătită de 
negustori, reprezentând a 30-a 
parte din valoarea mărfurilor 
transportate

ü Maghiarii au încurajat venirea germanilor în 

Transilvania.

ü Secuii i-au ajutat pe maghiari să cucerească 

Transilvania.

ü Germanii stabiliți în Ardeal sunt numiți sași.

ü Românii sunt cei mai vechi și mai numeroși 

locuitori ai Transilvaniei. 

ü Transilvania a fost ocupată de maghiari 

între sec. al IX-lea și al XI-lea.

Andrei al II-lea (1205 – 1235) – rege al 
Ungariei din dinastia creată de Arpad

Vladislav Vlaicu (1364 – 1377) – domn 
al Țării Românești, nepot al lui Basarab I

OAMENI CARE AU LUMINAT TRECUTUL
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ª ...principele Transilvaniei, Gabriel Bethlen (1613 – 1629), care s-a 
născut în localitatea Ilia, azi în județul Hunedoara, cunoștea limba 
română?

ª ...răsculații conduși de Gheorghe Doja au cerut egalitate în 
drepturi pentru locuitorii din Transilvania?

ª ...manuscrisul care conținea descoperirile lui Conrad Haas a fost 
descoperit la Sibiu abia în anul 1961 și a fost studiat de istoricul 
Dimitrie-Doru Todericiu?

Știai că...?

ISTORICI ȘI CRONICARI DESPRE PERSONALITĂȚI
ALE MINORITĂȚILORLecția 4

GHEORGHE DOJA (1470 – 1514) a fost un mic nobil secui care 
s-a remarcat în luptele cu turcii. În 1513, papa Leon al X-lea a cerut 
statelor creștine să se unească contra otomanilor. Pentru a avea cât 
mai mulți soldați, în Regatul Ungariei au fost chemați la război 
chiar și țăranii iobagi, care s-au strâns în tabăra de la Rákos, sub 
conducerea lui Gheorghe Doja. În tabără, țăranii plecați să lupte au 
a�at că nobilii, rămași fără cei care munceau pentru ei, s-au 
răzbunat pe familiile lor. Sub comanda lui Doja, ei s-au răsculat și 
astfel s-a ajuns la un război între răsculați și nobili. După o serie de 
succese, armata lui Gheorghe Doja a fost învinsă lângă Timișoara, 
iar el a fost capturat și ucis. Răscoala a dus la înrăutățirea situației 
țăranilor iobagi.

Fig. 1. Gheorghe Doja 

CONRAD HAAS (1509 – 1576) s-a născut lângă Viena, în 
Austria. A îmbrățișat meseria armelor și a luptat în mai multe 
războaie. A fost pasionat de armele de foc și de praful de pușcă. 
Această pasiune l-a determinat să studieze și să perfecționeze 
rachetele. În 1551, a fost trimis la Sibiu pentru a se ocupa de 
armele și munițiile din acest oraș. Avea să rămână la Sibiu până la 
sfârșitul vieții, timp în care a lucrat la dezvoltarea rachetei în trepte 
(Fig. 2), una dintre invențiile sale. Această rachetă este compusă 
din unirea mai multor rachete. În timpul zborului, racheta care și-a 
consumat combustibilul se desprinde de celelalte și astfel racheta 
devine mai ușoară și poate zbura mai sus. Racheta în trepte a fost 
folosită pentru explorarea spațiului cosmic, în secolul al XX-lea.Fig. 2. Racheta în trepte, 

desen de Conrad Haas

POȚI MAI MULT!

I. Citește textul de mai jos și răspunde cerințelor. II. Studiază Fig. 2, citește textul de mai jos și explică-le colegilor cum se construiește 
o rachetă în trepte.

POȚI MAI MULT!

„Înainte de toate e necesar să dispui de trei corpuri de rachetă, astfel alcătuite ca o rachetă 
să fie mai mare decât cealaltă, și anume așa ca una să intre în cealaltă, adică cea mai mică să 
intre în cea mijlocie și cea mijlocie, având-o pe cea mică în ea, să intre în cea mai mare. (...) După 
aceea lipește-le cu clei și hârtie. După ce totul s-a uscat bine, împinge cele două  rachete puse 
una în alta în racheta mare, dar așa ca să stea tot atât de strâns una peste alta și să nu o 
depășească una pe alta la partea superioară. După ce toate trei rachetele sunt încleiate sus, 
lipește-le un vârf de formă potrivită.”

Conrad Haas – Despre cum se construiește o rachetă în trepte

„În tabere, cetele țărănești s-au despărțit de cele nobiliare, organizându-se aparte de ele. 
Între cele două grupuri au început neînțelegeri și certuri, care au ajuns chiar la veritabile hărțuieli; 
speriată de numărul mare al iobagilor, care părăsiseră ogoarele tocmai în timpul muncilor 
agricole de primăvară, nobilimea a început să-i oprească pe țărani de a se mai îndrepta spre 
taberele de adunare, iar pe cei plecați să-i silească la a se întoarce acasă. (...) Dar răsculații nu se 
mai înspăimântau de niciun fel de amenințări: «Îndrăzneți și obraznici, țăranii nu mai țineau 
seama de nicio religie, disprețuind chiar puterea regelui», mărturisea cronicarul Paolo Giovo.”

Istoria Românilor, vol. IV, 2010 – Despre cauzele răscoalei conduse de Gheorghe Doja

4. Cum s-au comportat țăranii amenințați față de nobili? Dar față de rege?

3. Din ce cauză au încercat nobilii să-i oprească sau să-i întoarcă pe țărani?

2. Cum se comportau cele două grupuri?

1. Ce au făcut cetele țărănești din tabere?
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5. Enumeră îndatoririle domnului Moldovei, conform textului B.

6. Explică înțelesul fragmentului subliniat din textul B?

1. Enumeră cele șapte state europene care au decis unirea Moldovei cu Țara Românească.

2. Unde și cum a fost decisă unirea?

4. Explică înțelesul fragmentului subliniat din textul A?

3. Cum urma să se numească statul apărut prin unirea Moldovei cu Țara Românească?

 

Jurământul lui A. I. Cuza ca domn al Moldovei (5 ianuarie 1859)

B. „Jur în numele prea Sfintei Treimi și în fața țărei mele, că voi păzi cu sfințenie drepturile și 
interesele patriei că voi fi credincios Constituției în textul și în spiritul ei, că în toată domnia mea 
voi priveghea la respectarea legilor pentru toți și în toate, uitând toată prigonirea și toată ura, 
iubind deopotrivă pe cei ce m-au iubit și pe cei ce m-au urât, neavând înaintea ochilor mei decât 
binele și fericirea nației române.”

II. Citește textul de mai jos, cu creionul în mână, apoi formulează cel puțin 
trei întrebări cu privire la conținutul său. Răspunde la întrebările formulate de tine.

POȚI MAI MULT!

Stăpâni liberi pe brațele și pe ogoarele voastre nu uitați mai înainte de toate că sunteți 
plugari, că sunteți muncitori de pământ. Nu părăsiți această frumoasă meserie, care face 
bogăția țării, și dovediți și în România, ca pretutindeni, că munca liberă produce îndoit decât 
munca silită.”

Mesajul lui A. I. Cuza pentru țăranii care 
au primit pământ (14 august 1864)

„Uitați dar zilele grele prin care ați trecut; uitați toată ura și toată vrajba; fiți surzi la glasul 
acelora care vă vor întărâta în contra stăpânilor de moșii și în legăturile de bună voie ce veți mai 
avea de aici înainte cu proprietarii, nu vedeți în ei decât pe vechii voștri sprijinitori și pe viitorii 
voștri amici și buni vecini. Au nu suntem toți fii ai aceleiași țări? Au pământul României nu este 
mama care vă hrănește pe toți?

 

DE ȚINUT MINTE!

ü Înfrângerea Rusiei în 1856 a atras atenția 
asupra națiunii române.

ü Românii au fost sprijiniți de Napoleon al 
III-lea, împăratul Franței .

ü În 1858, marile puteri ale Europei au decis uni-
rea parțială a Moldovei cu Țara Românească.

ü Alexandru Ioan Cuza a domnit până în 1866 
și a realizat reforme importante.

ü În 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales 
domn al Moldovei și al Țării Românești.

  
TERMENI NOI

a abdica – act prin care un monarh 
renunță la tron

locotenență domnească – grup de trei 
persoane care țin locul domnitorului 
și exercită atribuțiile lui

exil – părăsirea forțată a țării natale

constituție – cea mai importantă lege 
dintr-un stat care stabilește 
organizarea și funcționarea statului

 

Cu toate că majoritatea poporului a bene�ciat de pe urma reformelor, o parte a 
populației era nemulțumită de felul în care conducea domnitorul Alexandru Ioan Cuza. 
Așadar, persoane importante au pus la cale îndepărtarea domnului de pe tron. La 11 
februarie 1866, Cuza a fost obligat  și să plece în  unde a și murit în 1873. să abdice exil
Conducerea țării a fost preluată de o  alcătuită din trei persoane, locotenență domnească
care a căutat să aducă pe tron un prinț dintr-o importantă dinastie europeană. 

PORTOFOLIU

Realizează, împreună cu colegul de bancă, o listă cu cel puțin 3 dintre calitățile lui A. I. Cuza,  
conform informațiilor din lecție. Adaugă lista la portofoliu. 

Alexandru Ioan Cuza a domnit peste Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei până în 
1866, timp în care s-a străduit să modernizeze societatea românească și să unească deplin 
cele două principate. A stabilit simbolurile naționale:  (Fig. 3),  (Fig. 4), drapelul tricolor stema
ziua națională capitala, iar  a fost �xată la București, acolo unde este și astăzi. Treptat, a 
început să �e folosit și numele de . S-a preocupat de școală și a decis ca România
învățământul primar să devină gratuit și obligatoriu. Au fost create legi noi, moderne, iar 
țăranii au fost împroprietăriți cu pământ (1864). 

Fig. 3. Drapelul Principatelor Unite 

Fig. 4. Stema 
Principatelor Unite 

Fig. 5. Proclamarea unirii Moldovei cu 
Țara Românească (pictură de Theodor Aman)
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Cea mai mare realizare a domniei lui Carol I a fost 
obținerea independenței României față de Imperiul 
Otoman. În anul 1877 a izbucnit un război între Rusia și 
Imperiul Otoman. Armata rusă a întâmpinat mari 
greutăți la Plevna (Fig. 3), localitate în Bulgaria de azi, și a 
cerut sprijinul armatei române. Ostașii români conduși 
de Carol I au venit în ajutorul armatei rusești trecând 
Dunărea în Bulgaria. Războiul 
s-a încheiat în 1878 cu victoria
Rusiei și României. În urma 
acestei victorii, Marile Puteri ale 

Europei, care s-au reunit la Berlin (1878), au recunoscut independența 
țării și au acceptat unirea Dobrogei cu România (harta 1, pag. 99). 
În 1881 țara noastră a devenit regat, iar Carol I a fost încoronat rege. 

Carol I a continuat munca începută de 
A. I. Cuza. A dat țării o nouă Constituție, a 
emis leul, moneda națională pe care o 
folosim și astăzi; a sprijinit economia și 
construcția de căi ferate, poduri (Fig. 2), 
porturi și orașe moderne. Carol I a fost 
preocupat și de dezvoltarea școlii româ-
nești. În timpul său a fost creată Academia 
Română, instituție care reunea pe cei mai 
de seamă savanți și artiști. Așadar, în 
timpul celei mai lungi domnii din istoria 
poporului român (1866-1914), a fost 
întemeiată România modernă.

ª ...numele țării noastre, România, a fost stabilit prin Constituția din 
1866?

ª ...regele Carol I al României a fost o�țer în armata Prusiei, un important 
stat german din sec. al XIX-lea?

ª ...soția regelui Carol I a fost Elisabeta de Wied, o prințesă germană, cu 
care s-a căsătorit în 1869?

ª ...regina Elisabeta a publicat opere literare sub numele de Carmen 
Sylva?

Știai că...?

Locotenența domnească, care a preluat conducerea României 
după abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza, a căutat să aducă pe tron 
un prinț străin, dintr-o dinastie importantă din Europa. Astfel, 
tronul Principatelor Unite i-a fost oferit lui Carol de Hohenzollern-
Sigmaringen (Fig. 1), prinț de origine germană. Acesta a acceptat 
și, la 10 mai 1866, a jurat credință noii sale țări, în calitate de 
domnitor. Carol I a întemeiat o dinastie care s-a a�at pe tronul țării 
până în anul 1947.

Din Cuvântarea rostită de Carol I, la 10 mai 1866

I. Citește textul de mai jos și răspunde cerințelor.

„Ales de către națiune, cu spontaneitate, Domn al Românilor, mi-am părăsit, fără a sta la 
îndoială, și țară și familie, spre a răspunde la chemarea acestui popor care mi-a încredințat 
destinele sale. Punând piciorul pe acest pământ sacru, am și devenit român. (...) Cetățean 
astăzi, mâine, de va fi nevoie, soldat, eu voi împărtăși cu dumneavoastră soarta cea bună ca 
și  pe  cea  rea.”

1.   Cine l-a ales pe Carol domn?

2.   Cum a răspuns el acestei alegeri?

4.   Ce ar � devenit Carol, dacă ar � fost nevoie?

3.   Ce a devenit el, odată ajuns în țară?

5.   Explică înțelesul enunțului subliniat.

6.   Pornind de la acest text, precizează două calități ale lui Carol I.

II. Citește textele de mai jos și răspunde cerințelor:

Din Proclamația adresată țării de Carol I cu ocazia intrării în război (27 august 1877)

A. „Români, după două secole de slăbiciune și de înjosire națională, voi astăzi ați reluat arma 
în mână. Oștirile țării au trecut Dunărea! (...) Intrând în Bulgaria, noi intrăm în partea activă a unui 
război, pe care nu l-am dorit, nu l-am provocat, pe care cu toții am încercat să-l înlăturăm, dar pe 
care, odată fiind nevoiți a-l primi, vom ști a-l purta cu curajul și statornicia unui popor care are 
conștiința drepturilor sale, care are virtutea de a le susține.”

POȚI MAI MULT!

POȚI MAI MULT!

Fig. 1. Carol I, portret din anul 1873 

Fig. 2. Podul Carol I, de la Cernavodă, construit 
de inginerul Anghel Saligny peste Dunăre, 
între anii 1890 – 1895 

5958

Fig. 4. Coroana regelui Carol I, realizată din oțelul unui tun turcesc capturat la Plevna

Lecția 6 CAROL I ȘI INDEPENDENȚA. CAROL DAVILA

Fig. 3. Cucerirea redutei Grivița, 
(pictură de Henryk Dembitzky)
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În 1918, într-un moment foarte greu pentru țara noastră, Imperiul rus s-a destrămat, ceea 
ce a permis unirea Basarabiei, teritoriul dintre râurile Prut și Nistru, cu România, la 9 aprilie. 

După câteva luni și soarta românilor din Austro-
Ungaria s-a schimbat. Victoria, la obținerea căreia 
a contribuit și România, a fost obținută de Antantă, 
iar Austro-Ungaria s-a dezmembrat. În aceste 
condiții, la 28 noiembrie 1918 Bucovina s-a unit cu 
România. În �nal, la 1 decembrie 1918, Marea 
Adunare Națională de la Alba Iulia (Fig. 3) a 
hotărât unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și 
Maramureșului cu România. Astfel s-a realizat 
Marea Unire, pentru care s-au sacri�cat atâția 
soldați români. Regele Ferdinand, pe bună drep-
tate, a mai primit un supranume, Ferdinand 
Întregitorul.

Regele Carol I a murit în anul 1914 și a 
fost urmat la tron de nepotul său, Ferdinand 
care a domnit între anii 1914 – 1927. Deși 
de origine germană, Ferdinand a fost �del 
țării sale, România, conducând poporul 
român la război împotriva Austro-Ungariei 
și Germaniei. Atitudinea sa din acei ani i-a 
adus  de Ferdinand . supranumele cel Loial
Împreună cu soția sa, regina Maria, Ferdinand 
(Fig. 2) a făcut tot ceea ce i-a stat în putință 
pentru a realiza visul de veacuri al poporului român, refacerea unirii realizate la 1600 de către 
Mihai Viteazul. 

FERDINAND ȘI MAREA UNIRELecția 8

Fig. 3. Participanți la Marea Adunare 
Națională de la Alba Iulia 

POȚI MAI MULT!

1.   Enumeră vecinii României.
2.   Identi�că regiunile care făceau parte din Regatul României înainte de Marea Unire.
3.   Precizează regiunile care s-au unit cu România în anul 1918.

I. Studiază harta (Fig. 4) și rezolvă cerințele.

În anii care au urmat, marile puteri învingătoare în război au recunoscut Unirea înfăptuită 
de români la 1918. Astfel, s-a deschis o perioadă de mari transformări și realizări pentru 
poporul român. Tot mai mulți cetățeni au primit dreptul de a vota și majoritatea țăranilor au 
primit pământ. Cetățenii minorităților naționale din România Mare au fost tratați cu respect și 
au primit drepturi egale cu cetățenii români. 

ª ...Ferdinand și Maria au fost încoronați la Alba 
Iulia, în anul 1922, și au devenit primii regi ai 
României Mari?

ª ...în amintirea celor căzuți pentru patrie în 
Primul Război Mondial, au fost ridicate nume-
roase monumente, printre care și  Mausoleul
de la Mărășești (Fig. 1)?

Știai că...?

Fig. 2. Regele Ferdinand 
și regina Maria în anul 1922 

Fig. 4. Marea Unire de la 1918 

Fig. 1. Partea interioară a cupolei 
Mausoleului de la Mărășești 
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ª ...în perioada în care România a fost condusă de generalul Ion Antonescu 
(1940 – 1944), evreii din România au fost persecutați ?

ª ...în perioada interbelică, Bucureștiul era supranumit „Micul Paris”?

ª ...în anii 1980, din cauza dictaturii comuniste, poporul român găsea cu 
greutate chiar și alimentele?

ª ...în 1930, România avea o populație de peste 18 milioane de locuitori?

Știai că...?

PERIOADA INTERBELICĂ sau perioada 
dintre cele două războaie mondiale, a fost o 
etapă plină de realizări. Au apărut noi partide 
politice, a fost votată o nouă Constituție 

(1923), iar economia și cultura au în�orit. România era considerată unul dintre „grânarele” 
Europei și se a�a pe primele locuri la producția de petrol, gaze naturale ori aur. În această 
perioadă s-au remarcat scriitori, precum Lucian Blaga, Camil Petrescu, Mircea Eliade etc.,  
Constantin Brâncuși, unul dintre cei mai mari sculptori ai secolului al XX-lea, violonistul și 
compozitorul George Enescu, considerat cel mai important muzician român.

În istoria românilor, epoca contemporană 
începe cu Marea Unire de la 1918 și conține 
mai multe perioade: 1. Perioada interbelică 
(1918 – 1939); 2. Al Doilea Război Mondial 
(1939 – 1945); 3. Perioada comunistă (1945 – 
1989); 4. Perioada postdecembristă (1989 – 
până azi). 

EPOCA CONTEMPORANĂ. 
ROMÂNIA LA CUMPĂNA DINTRE MILENIILecția 9

I. Completează textul următor cu termenii potriviți din lista dată și răspunde, în scris, la 
întrebări.

„Vom închina toate puterile noastre consolidării Unității ...Vom da României întregite ... 
așteptată. Vom face o politică de dreptate socială, asigurând astfel … sănătoase liniștea 
necesară pentru a se … roadele dobândite prin sufragiu universal. Vom desăvârși pentru … 
aplicarea reformei agrare și vom veghea la îmbunătățirea stării lor materiale, … .și morale. Ne 
vom strădui să îmbunătățim soarta … de la orașe.”

Din Programul Partidului Național Liberal (1922)

POȚI MAI MULT!

Fig. 1. Imagine din Bucureștiul interbelic 

muncitorimii; culturale; țărani; dezvolta; democrației; Constituția; Naționale
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DE ȚINUT MINTE!

ü Regele Ferdinand I a luptat pentru realizarea 
României Mari.

ü Ferdinand a condus țara până în anul 1927.

ü În 1918 Basarabia, Bucovina și Transilvania 
s-au unit cu România.

ü După regele Carol I, în anul 1914, tronul a fost 
ocupat de Ferdinand I.

ü Ferdinand I era nepotul lui Carol I.

ü La 1 decembrie 1918, Transilvania s-a unit cu 
România desăvârșind astfel Marea Unire.

  

TERMENI NOI

mausoleu – monument funerar 
ridicat pentru a-i cinsti pe eroii 
neamului

supranume – nume adăugat unei 
persoane în semn de apreciere

PORTOFOLIU

Formați grupe de câte 3-4 elevi pentru a organiza un „colț muzeistic” în clasa voastră, 
dedicat Zilei Naționale a României, 1 Decembrie. Fiecare grupă propune un titlu pentru 
expoziție și întocmește un a�ș prin care îi invită pe colegii din celelalte clase să viziteze „colțul 
muzeistic”. Cereți-le vizitatorilor să voteze cel mai convingător și mai frumos a�ș. Fiecare 
membru al grupului va adăuga la portofoliul personal o copie a a�șului realizat de grupa lui. 

POȚI MAI MULT!

II. Citește textele de mai jos și răspunde cerințelor:

2. Care erau frontierele Basarabiei?

B. „Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească 
[Crișana], adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba-Iulia în ziua de 1 Decembrie 1918 
decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România.”

Din Hotărârea de Unire a Basarabiei cu România (9 aprilie 1918)

5. Care dintre teritoriile care s-au unit în 1918 cu „patria mamă” nu mai aparțin astăzi 
României? Caută detalii on-line!

3. Pe ce se baza hotărârea luată de Sfatul Țării?

Din Hotărârea de Unire a Transilvaniei cu România (1 decembrie 1918)

4. Unde, când și de către cine s-a hotărât ca Transilvania, Banatul și Țara Ungurească (Crișana) 
să se unească cu România?

A. „În numele poporului Basarabiei, Sfatul Țării declară: Republica Democratică 
Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, 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 a 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.”

1. Cine și în numele cui a luat hotărârea de unire?
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PERIOADA COMUNISTĂ a început în 
1945 când sovieticii, noii noștri aliați, au 
impus în fruntea țării un guvern comunist 
condus de Petru Groza. Însă comuniștii 
vor prelua controlul total asupra țării în 
1948. Perioada comunistă a durat până în 
1989 și a pricinuit multe suferințe popo-
rului român. Comuniștii  au con�scat
terenuri, fabrici, case sau utilaje care 
aparțineau cetățenilor. Mai mult, au trimis 
în închisori orice persoană care nu era de 
acord cu ei. Mulți dintre cei arestați și-au 
găsit sfârșitul în închisoare. Printre ei și Iuliu Maniu, om politic, fost prim-ministru, care a jucat 
un rol important în realizarea Unirii de la 1918.

În perioada comunistă, după anul 1948, România a avut doi conducători: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej (1948 – 1965) și Nicolae Ceaușescu (1965 – 1989). Ambii au condus fără să 
țină cont de dorințele sau nevoile poporului și au provocat multe suferințe cetățenilor țării. 
În decembrie 1989, poporul român s-a ridicat împotriva lui Nicolae Ceaușescu pe care l-a 
răsturnat de la putere (Fig. 4), iar România a redevenit un stat democratic.

PERIOADA POSTDECEMBRISTĂ a fost grea pentru români, însă, cu ajutorul statelor din 
vest, țara noastră a reușit să �e primită în N.A.T.O (2004) și apoi în Uniunea Europeană (2007). 
N.A.T.O. (Fig. 6) este o alianță militară formată din 30 de țări din Europa și America de Nord, 
având ca obiectiv principal crearea unui sistem comun de apărare împotriva unui atac venit 
din exterior. Uniunea Europeană (Fig. 7) este o organizație politico-economică compusă din 
27 de state europene, care promovează democrația și egalitatea deplină în drepturi și 
libertăți a tuturor cetățenilor europeni. Pentru prima dată în istoria sa, România este la 
adăpost de orice amenințare și se poate dezvolta în toate domeniile, cu sprijinul Uniunii 
Europene.

POȚI MAI MULT!

III. Datează și ordonează cronologic enunțurile următoare.
1.   Nicolae Ceaușescu este răsturnat de la putere.

5.   România a redevenit o țară democratică.

2.   Gheorghe Gheorghiu-Dej a ajuns la conducerea țării.
3.   Sovieticii îl impun la putere pe Petru Groza.
4.   Iuliu Maniu a jucat un rol important în realizarea Marii Uniri. 

POȚI MAI MULT!

1.   Ce doreau să consolideze liberalii?
2.   Caută on-line semni�cația termenilor sufragiu și partid?
3.   Ce măsuri promiteau liberalii pentru țărani? Dar pentru muncitori?

AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL a izbucnit la 1 septembrie 
1939 când  a atacat Polonia. România se a�a de Germania nazistă
partea Franței și Marii Britanii, dar a fost nevoită să-și declare 
neutralitatea. Însă în vara anului 1940 România a suferit pierderi 
teritoriale grele. Mai întâi, U.R.S.S. a obligat țara noastră să-i 
cedeze Basarabia și Nordul Bucovinei (iunie 1940). Apoi, 
Germania și Italia au forțat România să cedeze Ungariei Nord-
Vestul Transilvaniei. În �nal, statul român  Bulgariei a cedat
Cadrilaterul (Dobrogea de Sud), în posesia căruia intrase în anul 
1913. 

Pierderile teritoriale au dus la abdicarea regelui Carol al II-lea 
(septembrie 1940). La conducerea țării a venit regele Mihai I 
(Fig. 2), dar adevărata putere era în mâinile generalului Ion Antonescu (Fig. 3), care a 
orientat țara înspre o alianță cu Germania lui Adolf Hitler. Acest fapt a dus la intrarea 

României în război, la 22 iunie 1941, când a 
atacat U.R.S.S., alături de Germania, pentru a 
recupera Basarabia și Nordul Bucovinei. 
România a părăsit alianța cu Germania, la 23 
august 1944, când s-a alăturat sovieticilor, 
americanilor și britanicilor, pentru a elibera 
Nord-Vestul Transilvaniei. La încheierea 
războiului în Europa (mai 1945) România se 
găsea în tabăra învingătoare. Fig. 3. Ion Antonescu și Adolf Hitler (iunie 1941) 

Fig. 2. Regele Mihai I al României 
(1927-1930, 1940-1947) 

II. Citește textul de mai jos și răspunde cerințelor:

1.   În ce fel de moment se găsea națiunea?
2.   Ce  a luat regele? Cum a luat această decizie?decizie

Din Proclamația regelui Mihai I către țară (23 august 1944)

3.  Care erau puterile Axei? Documentează-te on-line!
4.   Care erau cele mai importante state din  Națiunilor Unite? Documentează-te on-line!coaliția

„Români, în ceasul cel mai greu al istoriei noastre am socotit, în deplină înțelegere cu poporul 
meu, că nu există decât o singură cale pentru salvarea țării de la o catastrofă totală: ieșirea noastră 
din alianța cu puterile Axei și imediata încetare a războiului cu Națiunile Unite.”

Fig. 4. Revoluționari români pe străzile 
Bucureștiului (decembrie 1989) 

Fig. 5. Nicolae Ceaușescu 
(1918 – 1989)











I. Studiază imaginile de mai jos și enumeră asemănările și deosebirile dintre acestea.
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ª ...Moscheea „Esmahan Sultan”, din Mangalia, ridicată în sec. 
al XVI-lea, este cel mai vechi locaș de cult islamic din țara 
noastră?

ª ...Mihai Eminescu, cel mai mare poet român, s-a născut la Ipotești 
( jud. Botoșani), iar casa părintească a devenit muzeu – 
Casa Memorială „Mihai Eminescu”?

ª ...mănăstirea Vodița care se a�ă în Drobeta Turnu-Severin a fost 
construită între anii 1370 – 1372, în timpul domniei lui Vladislav 
Vlaicu (1364 – 1377)?

Știai că...?

LOCURI ISTORICE DIN COMUNITATELecția 1

74 75

POȚI MAI MULT!

Mănăstirea este un așezământ religios în care se retrag, spre a se dedica rugăciunii, 
călugări sau călugărițe. Primele mănăstiri din lumea creștină au apărut în Egipt, în sec. al 
IV-lea d.H. În Țara Românească și Moldova istoria mănăstirilor a început în sec. al XIV-lea, în 
timp ce în Transilvania au fost ridicate mănăstiri catolice începând din sec. al XII-lea. 

În Evul Mediu, domnitorii din Țara Românească și 
Moldova au construit foarte multe mănăstiri pentru a-și 
arăta credința și pentru a sprijini cultura. Mănăstirile 
ortodoxe erau construite în jurul unei biserici și de multe 
ori aveau ziduri puternice pentru a se putea apăra în caz 
de primejdie. Mulți călugări știau să scrie și să citească și 
de aceea copiau sau scriau cărți s�nte, pictau icoane și 
realizau veșminte preoțești. Așadar, mănăstirile erau 
locașuri religioase și totodată centre de cultură.

MĂNĂSTIRILE

Fiecare comunitate are o istorie veche și bogată ce poate � văzută la tot pasul. Satele și 
orașele României au păstrat foarte multe străzi și case istorice. Orașele mari au câteva străzi 
principale de-a lungul cărora se înalță clădiri remarcabile, mai noi sau mai vechi.

STRĂZI ȘI CASE ISTORICE DIN COMUNITATE

Multe străzi din București, capitala României, din anul 1862, au fost martore ale unor 
importante evenimente din istoria țării noastre. Printre acestea se numără și  Calea Victoriei
(Fig. 2-4), care există din timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu (1688 – 1714). 
Numele actual l-a primit în anul 1878, �indcă pe această cale au intrat în București soldații 
români victorioși în Războiul de Independență. Printre clădirile care se pot admira pe Calea 
Victoriei se numără: Muzeul Național de Istorie a României, clădirea C.E.C., Teatrul Odeon, 
Biserica Crețulescu sau Muzeul Național de Artă al României, fostul palat regal.

MONUMENTE ALE EROILOR

Mausoleul de la Mărășești a fost construit între anii 1923 și 1938 pe locul unde s-a 
desfășurat, în anul 1917, o mare bătălie. Românii au obținut o victorie strălucită împotriva 
trupelor Puterilor Centrale, dar au și plătit un mare preț. Mii de soldați români au pierit acolo 
pentru apărarea patriei și o parte dintre ei își dorm somnul de veci în acest mausoleu. 

Pentru a ne aminti de eroii neamului, pe teritoriul României au fost înălțate 
monumente în memoria faptelor eroice ale celor care s-au jert�t pentru binele nostru. 
Printre cele mai cunoscute sunt:  (Fig. 5),  Mausoleul de la Mărășești Crucea Eroilor
Neamului Mormântul Eroului Necunoscut (Fig. 6) de pe muntele Caraiman și  (Fig. 7) 
(București). 

Fig. 1. Mănăstirea Snagov a fost 
ridicată în timpul lui Mircea cel Bătrân 

Fig. 2. Calea Victoriei în 1895 Fig. 3. Calea Victoriei în 1940 Fig. 4. Calea Victoriei azi 

II. ază imaginile de mai jos, caută mai multe informații on-line și enumeră Studi 3-4 
asemănări și deosebiri  cele trei monumenteîntre .

POȚI MAI MULT!

Fig. 5. Mausoleul de la Mărășești  Fig. 6. Crucea Eroilor Neamului, 
de pe Muntele Caraiman 

Fig. 7. Mormântul Eroului 
Necunoscut (București) 
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POȚI MAI MULT!

III. Citește următorul fragment din povestirea „Sobieski și românii”, de Costache 
Negruzzi și răspunde cerințelor.

CETATEA DEVA (Fig. 6) a fost construită în sec. al XIII-lea, 
pe un deal abrupt din apropierea râului Mureș (azi județul 
Hunedoara). Este pomenită pentru prima dată într-un 
document din anul 1269. Cetatea controla accesul pe Valea 
Mureșului, importantă rută comercială. Pe aici se trans-
porta sarea și lemnul, cu plute și corăbii. Ea a fost utilă în 
luptele purtate de Regatul Ungariei contra tătarilor și, mai 
târziu, contra turcilor. În sec. al XV-lea, cetatea s-a a�at sub 
stăpânirea lui Iancu de Hunedoara. În anul 1784, în timpul 
răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan, mulți nobili transilvăneni s-au refugiat în Cetatea Deva de 
frica iobagilor. Cetatea Deva a fost folosită de militarii austrieci până în sec. al XIX-lea. Astăzi, ea 
este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Transilvania.

Fig. 6 Cetatea Deva

POȚI MAI MULT!

II. Citește textul de mai jos și răspunde cerințelor.
„2. Nobilimea să nu mai fie, ci fiecare nobil, dacă va putea să capete vreo funcțiune 

împărătească, să trăiască din aceea. 3. Că dânșii nobili să părăsească o dată pentru totdeauna 
moșiile nobilitare. 4. Că dânșii nobili să plătească impozite întocmai ca poporul... 
5. Pământurile nobilitare să se împărțească între poporul plebeu în conformitate cu ordinul ce-l 
va da Majestatea sa Împăratul [Iosif al II-lea].”

Din cererile lui Horea, trimise nobililor care s-au 
adăpostit în Cetatea Deva (11 noiembrie 1784)

2. obiliiN  urmau să trăiască din...

3. Ce spune Horea despre moșii? Dar despre impozite?

5. Crezi că acceptarea cererilor iobagilor ar � dus la apariția unei lumi mai bune? 
 Argumentează-ți răspunsul!

1. Ce dorea Horea să ? se des�ințeze

 a) propriile moșii  b) funcții împărătești

4. Ce trebuia să se întâmple cu pământurile nobililor?

CETATEA NEAMȚ (Fig. 7) a fost construită, probabil, în 
timpul domniei lui Petru I Mușat, care a condus Moldova în 
perioada 1375 – 1391. În anul 1395, Sigismund de Luxemburg, 
regele Ungariei, a încercat să cucerească Moldova în fruntea 
căreia să a�a domnitorul Ștefan I (1394 – 1399). Regele 
Ungariei a asediat și Cetatea Neamț dar n-a putut să o ocupe. 
În timpul lui Ștefan cel Mare, Cetatea Neamț și-a dovedit 
valoarea în timpul luptelor cu turcii. Din sec. al XVI-lea, pe 
măsură ce Moldova era tot mai dependentă de Imperiul 
Otoman, cetatea nu a mai jucat un rol important. În anul 1691, Ioan al III-lea Sobieski, regele 
Poloniei, a invadat Moldova și, printre altele, a cucerit și Cetatea Neamțului care a fost apărată 
vitejește de un număr mic de oșteni. Cetatea este astăzi  un important obiectiv turistic.

Fig. 7 Unul dintre zidurile 
Cetății Neamț

 Ce an este indicat de autorul povestirii?

6.  Identi�că trei aspecte din povestire care nu corespund cu adevărul istoric.

Cum am zis, mergea încet și gânditor. Hatmanii lângă dânsul păzeau tăcere, respectând 
supărarea sa de care și ei se împărtășeau.

Și însă această oaste, în stare așa ticăloasă, e acea ce a îngiosit de atâte ori trufia semilunii, iar 
acei trei fruntași ofițeri sunt hatmanii Iablonovski și Potoțki, și cel din mijlocul lor însuși Ion 
Sobiețki, regele Poloniei.

„Pe drumul ce duce către cetatea Neamțului, 
pe la sfârșitul lui septembrie 1686, se vedea o oaste 
mergând. După un trup de  ce deschidea lănceri
marșa, urmau douăsprezece tunuri mari trase de 
boi, apoi o ceată de ofițeri călări în fruntea cărora 
erau trei; unul în floarea vârstei, posomorât, 
gânditor, necăjit, și doi mai bătrâni. Tustrei în 
haine poloneze. În sfârșit venea duiumul oștei: 
trăsuri, bagaje, pedestrași, șleahtă pospolită, amestecați, în neregulă, cu steagurile strânse, cu 
capul plecat, cu armele răsturnate, cu întristarea pe față și cu durerea în inimă. Nu se auzea nici 
surlă, nici dobă, numai tropotul cailor, și pasul oamenilor ce abia se mișcau, pentru că de zece zile 
caii n-au ros decât coaja copacilor, și oamenii s-au hrănit numai cu poame.

– Ce castel e acesta? întrebă Sobiețki când, rădicând capul, zări pe sprinceana dealului, 
înălțându-se trufașă dinaintea lui, cetățuia Neamțu. Cu bună seamă vrun cuib a tâlharilor 
acestor de moldoveni!

Și cum să nu fie supărat și necăjit vestitul rege? El, Sobiețki, fala leșilor, eroul creștinătății, 
mântuitorul Vienii, să fie nevoit pentru a doua oară a da pas turcilor, a se trage dinaintea tătarilor 
și a moldovenilor, a-și privi oastea ticăloșită de lipsa merindelor, horopsită de dușmanii carii îl 
urmează mișelește, fără a îndrăzni să-și deie piept fățiș cu el, și fac pradă tot ce cade, tot ce 
rămâne pe urmă; a nu întâmpina în drumul său decât o fioroasă pustietate!

– Așa! Să mergem dar să-l luăm. Oh! voi să-mi răzbun pre Cantemir care mă înșălă, și mă făcu 
să pierd atâța viteji!”

– La vreme de război, aici domnii Moldovei obicinuiesc a-și trimite averile lor, răspunse 
Potoțki.

Costache Negruzzi, Sobieski și românii
1.  În ce an a cucerit Sobieski Cetatea Neamțului? 

2.  Descrie armata poloneză așa cum este ea prezentată în text.
3.  Caută on-line semni�cația cuvântului hatman.
4.  De ce era supărat regele Poloniei?
5.  De ce a decis Sobieski să cucerească cetatea?

7.  Citește povestirea „Sobieski și românii”, de Costache Negruzzi și realizează un desen în 
care să ilustrezi partea care ți-a plăcut cel mai mult.





U
n
it
a
te
a
	I
II

84 85

POȚI MAI MULT!
IV. Realizează corespondența între personalitățile și monumentele istorice enumerate  
în cele două coloane.

DE ȚINUT MINTE!

ü Castelul Peleș a fost realizat la cererea lui 
Carol I.

ü Castelul Bran a fost construit de brașoveni cu 
acordul regelui Ungariei, Ludovic I de Anjou.

ü Castelul de la Hunedoara a fost ridicat din 
ordinul lui Iancu de Hunedoara.

ü Cetatea Neamț a fost zidită în timpul 
domnitorului Moldovei Petru I Mușat.

ü Cetatea Poenari este una dintre realizările 
celei de-a doua domnii a lui Vlad Țepeș.

ü Cetatea Deva a fost construită pentru a 
apăra sudul Transilvaniei.

  

asediu – atacare cu forțe armate a 
unui loc întărit (cetate) pentru 
a-l cuceri

Consiliu de Coroană – (aici) întâlnire 
a celor mai de seamă oameni 
din Regatul României pentru a 
lua o hotărâre de mare 
însemnătate

lăncer – lăncier, soldat care lupta 
călare și era înarmat cu o lance

Castelul Bran       Vlad Țepeș
Castelul de la Hunedoara    Petru I Mușat

Cetatea Poenari     Principesa Ileana
Cetatea Neamț     Iancu de Hunedoara

Castelul Peleș      Horea, Cloșca și Crișan
Cetatea Deva      Carol I

CETATEA POENARI (Fig. 8) este situată pe un 
munte din zona Cheilor Argeșului. Cetatea a fost 
construită la porunca voievodului Țării Românești, 
Vlad Țepeș, în timpul celei de-a doua domnii (1456 – 
1462), pe locul unde se a�a un turn de apărare. 
Domnitorul se aștepta la o invazie a armatei otomane 
și avea nevoie de un loc sigur unde să se refugieze. 
Cetatea avea cinci turnuri și ziduri groase de 2-3 metri. 
Nu se știe dacă Vlad Țepeș a avut ocazia să se 
folosească de trăinicia cetății. În secolele care au urmat, Cetatea Poenari a fost neglijată de 
domnii Țării Românești.

Fig. 8 Cetatea Poenari

OAMENI CARE AU LUMINAT TRECUTUL
Bram Stoker (1847 – 1912) – celebru scriitor irlandez, autor al romanului Dracula

 (1808 – 1868) – scriitor și om politic românCostache Negruzzi

Știai că...?

ª ...lucrările  de construcție la Biserica Neagră din Brașov au 
început în sec. al XIV-lea și s-au încheiat în sec. al XV-lea?

ª ...domnitorul Moldovei, Vasile Lupu (1634 – 1653), a ridicat 
biserica Trei Ierarhi din Iași, unde este înmormântat 
Alexandru Ioan Cuza?

ª Palatul Mogoșoaia, lângă București, a fost construit de către 
domnitorul Constantin Brâncoveanu (1688 – 1714)?

C.  Construcții religioase și ctitorii lor

MĂNĂSTIREA PUTNA (Fig. 2) a fost zidită 
între anii 1466 și 1469 prin grija lui Ștefan cel 
Mare, domnul cu cea mai lungă domnie din 
Evul Mediu românesc. Ștefan cel Mare este 
cunoscut și pentru grija pe care a arătat-o față 
de cultură și biserică, fapt dovedit și de 
Mănăstirea Putna. Ștefan cel Mare a murit în 
anul 1504 și a fost înmormântat la Mănăstirea 
Putna. În sec. al XVII-lea, mănăstirea a suferit 
stricăciuni din partea oștirilor cazace, dar a 
fost refăcută în mai multe rânduri. Poetul 
Mihai Eminescu a numit Putna Ierusalimul 
Neamului Românesc.  

MĂNĂSTIREA COZIA (Fig. 1) se a�ă în orașul 
Călimănești, pe malul râului Olt. Acest lăcaș de 
cult a fost ridicat de Mircea cel Bătrân (1386 – 
1418) la începutul domniei sale, între anii 1387 și 
1391. Biserica a fost s�nțită în anul 1388. În 
interiorul bisericii mănăstirii s-a păstrat o pictură 
care îl înfățișează pe . Mircea cel Bătrân s-a ctitor
preocupat de dezvoltarea  sale unde în ctitoriei
1415 a început să funcționeze și o școală 
mănăstirească. Mircea cel Bătrân a murit la 31 
ianuarie 1418 și a fost înmormântat la Mănăstirea 
Cozia. 

Fig. 1 Biserica Mănăstirii Cozia

Fig. 2 Mănăstirea Putna
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DE ȚINUT MINTE! TERMENI NOI

ü Petru Rareș, domnul Moldovei, a ctitorit 
Mănăstirea Probota.

ü Mănăstirea Cozia a fost cea mai importantă 
ctitorie a lui Mircea cel Bătrân.

ü Mănăstirea Hurezi este cea mai frumoasă 
dintre ctitoriile lui Constantin Brâncoveanu.

ü Mănăstirea Putna a fost ctitorită de către 
Ștefan cel Mare.

ü Mănăstirea Antim a fost zidită la cererea lui 
Antim Ivireanul, Mitropolit al Țării Românești.

ü Biserica episcopală de la Curtea de Argeș a fost 
ctitorită de domnul Neagoe Basarab. letopiseț – scriere istorică a 

cronicarilor din Moldova și 
Țara Românească

ctitorie – locaș de cult ridicat de 
un ctitor

tezaur – cantitate mare de bogății 
depozitate la un loc

ctitor – întemeietor al unui locaș 
de cult în Evul Mediu 
românesc

patriarh – cel mai mare rang în 
Biserica Ortodoxă

PORTOFOLIU

Realizează o compunere în care să descrii o mănăstire pe care ai vizitat-o sau ai văzut-o 
într-un documentar, ori on-line. Urmează următorul plan: Când a fost construită? Cine a 
fost ctitorul ei? Prin ce se remarcă mănăstirea? Ce evenimente istorice importante au legă-
tură cu mănăstirea aleasă? Citește compunerea colegilor. Votați cea mai bună compunere. 

MĂNĂSTIREA HUREZI (Fig. 8) a fost ctitorită de 
Constantin Brâncoveanu, domnul Țării Românești în 
perioada 1688 – 1714. Mănăstirea a fost ridicată între anii 
1690 – 1693. Este fără îndoială cea mai frumoasă mănăstire 
realizată în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, 
care a arătat mult interes față de cultură și Biserică. Din 
păcate, Constantin Brâncoveanu a avut parte de un sfârșit 
tragic (Fig. 9). În 1714, a fost mazilit și arestat împreună cu 
ginerele și �ii săi. Cu toții au fost duși la Constantinopol (azi 
Istanbul, Turcia) unde, la 15 august 1714, au fost uciși. 
Astăzi, ei sunt considerați martiri ai neamului românesc. 

Fig. 9. Martiriul Brâncovenilor, 
(pictură de Constantin Lecca)

Fig. 8. Mănăstirea Hurezi

II. Citește textul de mai jos și răspunde, pe caiet, cerințelor.

POȚI MAI MULT!

„Între altele să cuvintează și aceasta cum că sunt strein și nu s-au cuvenit să fiu eu mitropolit. În 
Hristos suntem toți una. Și apoi nu am fost numai eu episcop și mitropolit străin în țara 
Românească, ci au fost și alții, mulți, precum se văd în condice și precum să politicește în toată 
biserica, precum și domni au stătut și de țară și de străini, ca și în toată lumea; că Dumnezeu au 
făcut lumea slobodă pentru toți.”

1.  Ce se spunea despre Antim Ivireanul?

2.  Au mai fost în Țara Românească și alți episcopi și mitropoliți care nu erau români? 
      Dar domni?

4.  Explică înțelesul enunțului subliniat.

Antim Ivireanul către Constantin Brâncoveanu (1712)

3.  De ce credea Antim Ivireanul că o persoană nu trebuie judecată după etnia sa?

POȚI MAI MULT!

III.  Citește textul de mai jos și răspunde, pe caiet, cerințelor.

4. Ce s-a întâmplat cu martirii Brâncoveni?

5. Imaginează-ți că Brâncoveanu și �ii săi au fost salvați. 

 Cine și de ce ar � făcut asta?

2. Ce îndemn le-a adresat �ilor săi?

1. Ce a făcut Brâncoveanu călăul?când a venit 

3. Ce decizie a luat Marele Vizir? De ce?

Martiriul Brâncovenilor (15 august 1714), după Anton Maria del Chiaro

„Când Brâncoveanu văzu că se apropie cu sabia în mână, făcu o scurtă rugăciune, și se adresă 
fiilor săi cu următoarele cuvinte: Fiii mei, fiți curajoși, am pierdut tot ce am avut în această lume; 
cel puțin să salvăm sufletele noastre și să ne spălăm păcatele cu sângele nostru. (...) Se strânse 
multă lume în jurul acestor cadavre, iar Marele Vizir, temându-se de vreo răscoală, căci înșiși turcii 
se îngroziseră de o asemenea nedreptate, ordonă aruncarea cadavrelor în mare, de unde, pe 
ascuns, fură pescuite de câțiva creștini și îngropate într-o mănăstire numită Calchi, nu departe de 
Constantinopol.”
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