
A

ISBN: 978-973-0-19447-0 

iunie

Oana Iacob     Gina Mocanu     Rodica Novac

OBȚINEREA REZIDENȚEI PE TERMEN LUNG
ŞI A CETĂŢENIEI ROMÂNE

Material pentru pregătirea specifică în 
vederea obţinerii cetăţeniei române

Ediția a II-a
Bucureşti 2015

OB
ȚI

NE
RE

A 
RE

ZI
DE

NȚ
EI

 P
E T

ER
M

EN
 LU

NG
 ŞI

 A
 CE

TĂ
ŢE

NI
EI

 R
OM

ÂN
E

Bu
cu

re
şti

  2
01

5
Ed

iți
a a

 II-
a



Oana Iacob     Gina Mocanu     Rodica Novac

OBȚINEREA REZIDENȚEI PE TERMEN LUNG
ŞI A CETĂŢENIEI ROMÂNE

Material pentru pregătirea specifică în 
vederea obţinerii cetăţeniei române 

Ediția a II-a

Bucureşti, 2015



ISBN: 978-973-0-19447-0



3ediția a II-a           București 2015

CUVÂNT ÎNAINTE

Procesul integrării străinilor în societatea românească este unul complex,
desfăşurându-se pe paliere multiple şi presupunând parcurgerea mai multor etape.
Obţinerea rezidenţei permanente şi, ulterior, a cetăţeniei române sunt două etape
cheie ce marchează evoluţia integrării sociale. Acestea indică, prin condiţiile ce se
impun a fi îndeplinite, un grad ridicat de adaptare a străinului la cadrul social, cultural,
politic şi economic al statului gazdă şi de asimilare a valorilor şi normelor specifice
acestuia. Acest grad de adaptare socială a străinului este corespunzător etapelor
finale ale procesului de integrare. 

Din cauza exigenţelor de integrare pe care statul român le impune pentru
obţinerea rezidenţei pe termen lung şi a cetăţeniei române, precum şi a complexităţii
condiţiilor procedurale care trebuie îndeplinite, străinii întâmpină, uneori, dificultăţi
în accesarea şi desfăşurarea cu succes a acestor proceduri, fiind necesar un sprijin
instructiv-educativ care să susţină şi să impulsioneze, în acelaşi timp, demersurile
celor care vor să-şi desăvârşească integrarea în societatea românească.

Prin intermediul prezentului ghid dorim să sprijinim eforturile cetăţenilor străini în
parcurgerea etapelor finale ale integrării sociale, oferindu-le informaţii variate, care
se  referă atât la desfăşurarea procedurilor propriu-zise în faţa autorităţilor statului,
cât şi la minimul de cunoştinţe din domenii specifice, necesar finalizării proce
sului de integrare prin obţinerea cetăţeniei române. 

Aşadar, acest material îndeplineşte o funcţie dublă: de ghid în cadrul demersurilor
birocratice pe care le presupune obţinerea rezidenţei pe termen lung şi a cetăţeniei
române şi, în acelaşi timp, de sprijin didactic în cadrul procesului de adaptare la
cultura și valorile societății românești, precum şi la sistemul său politic, economic şi
social, culminând cu asimilarea unei noi identități naționale. 

Publicaţia de faţă conţine informaţii structurate sintetic, care nu tratează în mod
exhaustiv domeniile vizate. Toate informaţiile sunt conforme cu legislaţia în vigoare
şi sunt prezentate în forma disponibilă la momentul redactării materialului. În
eventualitatea apariţiei unor modificări legislative şi/sau procedurale substanţiale,
le sugerăm celor interesaţi să se adreseze întotdeauna instituţiilor competente. 

Echipa ADO SAH ROM
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Rezidența pe termen lung1 reprezintă dreptul de ședere acordat pe o perioadă
nedeterminată de timp cetățenilor străini. Obţinerea rezidenţei pe termen lung este o
etapă premergătoare şi o condiţie necesară obţinerii cetăţeniei române. Aceasta
înseamnă că un străin nu poate cere acordarea cetăţeniei române decât dacă a
obţinut, în prealabil, dreptul de şedere pe termen lung. Obţinerea acestui drept are
semnificaţia intrării în fazele finale ale procesului de integrare a străinului în societatea
românească şi îi conferă cetăţeanului străin drepturi egale cu ale cetăţenilor români în
domenii precum angajarea în muncă (cu excepţia angajării în instituţii publice),
educaţie, asistenţă şi protecţie socială, asistenţă de sănătate etc. 

Procedura obţinerii rezidenţei pe termen lung şi statutul pe care aceasta îl conferă
cetăţeanului străin sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi de documente adoptate la nivelul Uniunii Europene,
ale căror prevederi se regăsesc în legislaţia naţională, respectiv de Directiva
2003/109/CE a Consiliului Uniunii Europene din 25 noiembrie 2003 privind statutul
resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung. Statele membre ale
Uniunii Europene trebuie să aplice această directivă în conformitate cu principiul
nediscriminării, conform articolului 10 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
(TFUE) şi articolului 21 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care
interzice orice discriminare pe motiv de cetățenie în domeniul de aplicare a tratatelor
și fără a aduce atingere dispozițiilor speciale ale acestora.

Prezenta secţiune cuprinde câteva informaţii structurate sintetic, sub forma răspunsurilor
la întrebările cele mai frecvente care sunt adresate, în general, de către cetăţenii străini.

Ce este domiciliul?
Potrivit legii române, domiciliul unei persoane fizice este acolo unde îşi are locuinţa
principală. Străinii care obţin dreptul de şedere pe termen lung în România au dreptul
să îşi stabilească sau să îşi schimbe domiciliul pe teritoriul României în aceleaşi condiţii
ca şi cetăţenii români. 

Când poate un cetăţean străin să ceară şi să primească dreptul de şedere pe
termen lung în România?
Poate să ceară dreptul de şedere pe termen lung în România cetăţeanul străin care:
a) se află în România de cel puţin 5 ani, cu viză de lungă ședere (muncă, reîntregirea
familiei, activităţi comerciale etc.), fără ca, în acest timp, să fi fost plecat din ţară mai
mult de 6 luni consecutiv într-un an sau 10 luni în total, în cei 5 ani; 

NU pot cere drept de şedere pe termen lung cetăţenii străini care au viză de scurtă şedere (de
exemplu, turiştii), viză pentru studii, viză diplomatică sau de serviciu sau cei care sunt solicitanţi de azil.

Pentru acordarea dreptului de şedere pe termen lung, NU se ia în considerare perioada în
care cetăţeanul străin a stat în România cu viză de scurtă şedere, cu viză diplomatică, viză de
serviciu sau ca lucrător sezonier. Perioada în care cetăţeanul străin a stat în România cu
viză de studii se ia în considerare doar pe jumătate.

1 Expresia rezidență pe termen lung se regăseşte în vorbirea curentă și sub alte denumiri, precum
domiciliu, stabilire, ședere permanentă.
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b) cât a stat în România nu a făcut vreo faptă care să fi dus la îndepărtarea lui din
ţară; 
c) se poate întreţine în România, fie muncind şi primind un salariu, fie având o firmă,
primind o pensie sau având bani în bancă. Persoana trebuie să primească, în fiecare
lună, bani la nivelul salariului minim pe economie. Studenţii şi elevii care au împlinit
18 ani pot dovedi ca sunt întreţinuţi de părinţii lor. Persoana poate dovedi că se poate
întreţine în România şi dacă are bani într-un cont bancar, deschis pe numele lui, la
nivelul salariului minim net pe economie pe 12 luni.

d) și-a plătit asigurările de sănătate;
e) are o locuinţă (ca proprietar, chiriaş, persoană luată în spaţiu etc.);
f) are cunoştinţe minime de limbă română;
g) a avut şi are un comportament bun, nu face şi nu a făcut fapte prin care să încalce
legile statului român sau să pună în pericol siguranţa naţională.

Ce trebuie să facă cetăţeanul străin care doreşte să obţină dreptul de şedere pe
termen lung în România?
� Pasul 1:

Cetăţeanul străin trebuie să contacteze Inspectoratul General pentru Imigrări din
judeţul în care are adresa din permisul de şedere, pentru a afla ce acte trebuie să
depună împreună cu cererea de acordare a dreptului de şedere pe termen lung în
România.

Cei care au reşedinţa în București, trebuie să contacteze Inspectoratul General
pentru Imigrări, Serviciul Cetăţeni State Terţe

Web-site:http://ori.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Sedere-pe-termen-lung-in-
Romania/79 
Adresă: str. Eforie, nr. 3-5, sector 5

Străinii care fac dovada că au investit cel puţin 1.000.000 de Euro în România sau că au
creat peste 100 de locuri de muncă cu normă întreagă pot obţine dreptul de şedere pe termen
lung, chiar dacă nu îndeplinesc condiţia privind perioada de şedere legală şi continuă.  

Membrii de familie ai cetăţenilor români NU trebuie să facă dovada că se pot întreţine în
România.

NU trebuie să facă dovada mijloacelor de întreţinere străinii care au investit cel puţin 1.000.000
de Euro în România sau care au creat peste 100 de locuri de muncă cu normă întreagă.

Străinii minori (care au sub 18 ani) pot primi dreptul de şedere pe termen lung în România
numai dacă cel puţin unul dintre părinţi a obţinut deja acest drept. Minorii NU trebuie să
îndeplinească condiţiile de mai sus.

Străinii de origine română (de exemplu, cei care au avut în trecut cetăţenia română şi au
renunţat la ea), cei care s-au născut în România, precum şi cei care aduc servicii deosebite
statului român pot obţine dreptul de şedere pe termen lung fără să îndeplinească condiţiile
de mai sus, dacă nu prezintă pericol pentru ordinea publică şi siguranţa naţională.



Telefon: 021310 13 24
Fax: 021311 18 27

Cetăţenii străini care nu au reşedinţa în București pot contacta formaţiunile teritoriale ale
Inspectoratului General pentru Imigrări. Informaţii privind adresele şi numerele de telefon
ale formaţiunilor teritoriale se găsesc pe pagina de web a Inspectoratului General pentru
Imigrări: http://ori.mai.gov.ro/formatiuni_teritoriale/index/ro. 

�� Pasul 2:
Cetăţeanul străin trebuie să-şi întocmească dosarul, conform listei stabilite de

Inspectoratul General pentru Imigrări.
� Pasul 3:

Cetăţeanul străin trebuie să depună personal cererea completată şi actele
doveditoare la Inspectoratul General pentru Imigrări. 
� Pasul 4:

Cererea şi dosarul persoanei vor fi verificate de o comisie special constituită din
cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări. Verificarea dosarului nu trebuie să
dureze mai mult de 6 luni de la data depunerii lui. Totuşi, şeful Inspectoratului General
poate prelungi această durată cu încă 3 luni, atunci când consideră că este nevoie de
mai mult timp pentru analiza dosarului, cu condiţia să informeze persoana în legătură
cu această prelungire.
� Pasul 5:

În urma examinării dosarului, comisia special constituită va propune şefului
Inspectoratului General pentru Imigrări:
• aprobarea cererii de acordare a dreptului de şedere pe termen lung, atunci
când sunt îndeplinite toate condiţiile;
• respingerea motivată a cererii de acordare a dreptului de şedere permanentă,
atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legea română. 
Persoana va primi răspunsul în scris în cel mult 15 zile lucrătoare.

� Pasul 6:
Dacă cererea a fost aprobată, străinul trebuie să se prezinte, în cel mult 30 de zile,

la Inspectoratul General pentru Imigrări pentru a cere eliberarea permisului de şedere
pe termen lung.

Ce drepturi are cetăţeanul străin care a primit dreptul de şedere pe termen lung
în România?

Străinii care au primit dreptul de şedere pe termen lung au aceleaşi drepturi ca şi
cetăţenii români în ceea ce priveşte: 

• angajarea în muncă (totuşi, nu se pot angaja în instituţii publice);
• educaţia – înscrierea în instituţii de învăţământ pe locurile de la buget sau

locurile cu taxă în lei (şcoală, facultate etc.), acordarea burselor de studiu;

Dacă cererea a fost respinsă, persoana poate să facă plângere la instanţa competentă (Curtea
de Apel) în cel mult 30 de zile de la data când a primit răspunsul.

Material pentru pregătirea specifică în vederea obținerii cetățeniei române8



• echivalarea studiilor şi recunoaşterea diplomelor;
• asistenţa şi protecţia socială;
• asistenţa de sănătate;
• deduceri de impozit şi scutiri de taxe;
• obţinerea de bunuri şi servicii publice, inclusiv obţinerea de locuinţe;
• libertatea de asociere şi apartenenţa la organizaţii profesionale sau sindicale.

Când încetează dreptul de şedere pe termen lung?
Străinul poate pierde dreptul de şedere pe termen lung:

1. Atunci când Inspectoratul General pentru Imigrări anulează dreptul de şedere pe
termen lung (de exemplu, atunci când se descoperă că străinul a dat informaţii false
sau a prezentat documente false);
2. Dacă Inspectoratul General pentru Imigrări revocă dreptul de şedere pe termen lung
(atunci când străinul săvârşeşte fapte penale grave pe teritoriul României şi este
considerat un pericol pentru ordinea publică);
3. Dacă străinul a obţ   inut dreptul de şedere pe termen lung pe teritoriul altui stat;
4. Dacă străinul a lipsit din România pentru o perioadă mai mare de 12 luni la rând. 

Nu pierde dreptul de şedere pe termen lung în România străinul care, în perioada de absenţă
de pe teritoriul român, a avut un drept de şedere temporară (de exemplu, pentru muncă, studii etc.)
pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. În acest caz, perioada de absenţă nu trebuie să
depăşească 6 ani consecutivi.

Cetăţeanul străin care a pierdut dreptul de şedere pe termen lung în România pentru că a lipsit
de pe teritoriul ţării mai mult de 12 luni la rând sau pentru că a obţinut rezidenţa permanentă în alt
stat, poate să ceară din nou acordarea acestuia numai după o şedere legală şi continuă de cel
puţin 12 luni şi dacă îndeplineşte celelalte condiţii prevăzute de lege. 

OBȚINEREA CETĂȚENIEI ROMÂNE

Obţinerea cetăţeniei române reprezintă etapa finală a procesului de integrare a
străinilor în societatea românească şi presupune un grad ridicat de adaptare socială.
Orice străin care solicită acordarea cetăţeniei române trebuie să îndeplinească o serie
de condiţii legate de perioada de şedere legală în România, vârsta, mijloacele de
întreţinere, locuinţa, comportamentul bun şi loial faţă de statul român şi, nu în ultimul
rând, cunoştinţele necesare de limba română, Constituţia României, istoria, geografia,
cultura şi civilizaţia României. Îndeplinirea acestor condiţii are menirea de a proba
integrarea străinului în societatea românească.

Străinii pot obţine cetăţenia română numai pe baza unei cereri depuse, conform
legislaţiei naţionale, la autoritatea competentă, împreună cu toate documentele care
dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, urmată de susţinerea unui interviu
în faţa unei comisii speciale (în cadrul căruia se vor verifica cunoştinţele de limba
română, Constituţie, istorie, geografie, cultură şi civilizaţie) şi de depunerea unui
jurământ de credinţă. Străinii nu pot obţine cetăţenia română prin căsătorie. Aceasta
înseamnă că străinul căsătorit cu cetăţean român îşi păstrează propria cetăţenie. 
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Obţinând cetăţenia română, străinul dobândeşte o nouă identitate naţională, în
virtutea căreia beneficiază de toate drepturile fundamentale prevăzute de Constituție și
legi – precum dreptul de a alege și de a fi aleși în organele reprezentative naționale,
dreptul de a fi angajați în orice funcție sau demnitate publică pentru care îndeplinesc
condițiile cerute de legile naționale, dreptul de a nu fi extrădați sau expulzați din România,
dreptul de a fi protejați diplomatic, atunci când se află în străinătate etc. – în acelaşi timp
având datoria de a îndeplini toate obligațiile stabilite prin Constituție și legile țării.

De reţinut este faptul că orice copil al străinului care a obţinut cetăţenia română,
născut după data depunerii jurământului de credinţă este automat cetăţean român. În
România, copiii dobândesc cetăţenia conform „dreptului sângelui”. Aceasta înseamnă
că un copil dobândeşte la naştere cetăţenia română, dacă are cel puţin un părinte
cetăţean român, indiferent dacă naşterea a avut loc pe teritoriul României sau în afara
acestuia ori dacă părinţii domiciliază în România sau în străinătate.
Legislația română permite dubla cetățenie, ceea ce înseamnă că, la dobândirea
cetățeniei române, străinii își pot păstra și cetățenia statului din care provin. Însă, există
anumite state care nu permit ca cetăţenii lor să obţină şi cetăţenia unui al doilea stat
(de exemplu, Japonia2).

Un străin care a obţinut cetăţenia română prin cerere o poate pierde prin retragere
sau renunţare. În România, cetățenia este reglementată de art. 5 din Constituția României,
Legea 21/1991 a cetățeniei române, precum și de Legea nr. 396/2002 privind ratificarea
Convenției europene asupra cetățeniei, adoptată de Consiliul Europei în anul 1997. 

Prezenta secţiune cuprinde câteva informaţii structurate sintetic, sub forma
răspunsurilor la întrebările cele mai frecvente care sunt adresate, în general, de către
cetăţenii străini.

Ce este cetăţenia română?
Cetăţenia română este legătura unei persoane cu statul român. Prin această legătură,
persoana primeşte protecţie din partea statului român. Astfel, cetăţeanul român
trăieşte, munceşte, studiază, votează etc., după legile statului român, beneficiind de
protecţie din partea lui atunci când are nevoie.

Cum devine o persoană cetăţean român?
O persoană devine cetăţean român dacă:
1. S-a născut în România sau în străinătate şi are cel puţin un părinte care este
cetăţean român.
2. Dacă este cetăţean străin şi a fost adoptată de un cetăţean român.
3. Dacă este cetăţean străin şi cere cetăţenia română, conform legilor române.

Când poate un cetăţean străin să ceară şi să primească cetăţenia română?
Poate să primească cetăţenia română, la cerere, cetăţeanul străin care:
a) s-a născut şi domiciliază pe teritoriul României sau, deşi nu s-a născut în România,
domiciliază legal pe teritoriul statului român de cel puţin 8 ani. Dacă cetăţeanul străin

2 The Nationality Law (Law No.147 of 1950, as amended by Law No.268 of 1952, Law No.45 of
1984, Law No.89 of 1993 and Law.No.147 of 2004,Law No.88 of 2008),  disponibilă pe site-ul
http://www.moj.go.jp/ENGLISH/information/tnl-01.html 
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este căsătorit cu un cetăţean român, pentru a obţine cetăţenia română trebuie să fi
domiciliat în România, convieţuind cu cetăţeanul român, de cel puţin 5 ani de la data
căsătoriei. Dacă persoana lipseşte din România mai mult de 6 luni consecutive într-
un an, anul respectiv nu se ia în considerare;
b) a avut şi are un comportament bun şi loial faţă de statul român, nu face şi nu a făcut,
în România sau în străinătate, fapte prin care să încalce legile statului român sau să
pună în pericol securitatea naţională;
c) a împlinit vârsta de 18 ani;
d) are o locuinţă (ca proprietar, chiriaş, persoană luată în spaţiu etc.);
e) se poate întreţine în România, fie muncind şi primind un salariu, fie având o firmă,
primind o pensie sau închiriind o locuinţă sau un lucru şi primind bani ca şi chirie.
Persoana trebuie să primească, lunar, bani la nivelul salariului minim net pe economie.
Studenţii şi elevii care au împlinit 18 ani pot dovedi ca sunt întreţinuţi de părinţii lor.
f) are cunoştinţe de limba română, scris, citit şi de cultură şi civilizaţie românească, la
nivel satisfăcător, astfel încât să se poată integra în societate;
g) cunoaşte prevederile Constituţiei României (legea fundamentală în statul român) şi
imnul naţional (simbol important al statului).

Ce trebuie să facă cetăţeanul străin care doreşte să obţină cetăţenia română?
�� Pasul 1:
Cetăţeanul străin trebuie să contacteze Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din
București, pentru a afla ce acte trebuie să depună împreună cu cererea de acordare
a cetăţeniei române.

Web-site: www.cetatenie.just.ro 
Adresă: Str. Smârdan, nr. 3, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030071 (accesul
publicului este permis prin strada Blănari, vis – a - vis de biserica Sf. Nicolae
Șelari).
Telefon: 021/201.93.55
Fax: 021/315.35.43
Email: cetatenie@just.ro

� Pasul 2:
Cetăţeanul străin trebuie să-şi întocmească dosarul, conform listei stabilite de
Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (lista cu actele necesare este publicată şi pe
site-ul instituţiei: http://cetatenie.just.ro/categorii-de-cereri/articolul-8/).
� Pasul 3:
Cetăţeanul străin trebuie să depună cererea completată şi actele doveditoare, personal
sau, în cazuri speciale (de exemplu, dacă cetăţeanul străin este bolnav şi nu se poate
deplasa), de o altă persoană, care prezintă o procură specială autentică (document
eliberat de notarul public), la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie. 

Program de lucru pentru depunere şi înregistrare dosare: în fiecare zi de
miercuri, în intervalul orar 9.00 -12.30; 13.30 – 17.00.

� Pasul 4:
Cererea şi dosarul persoanei vor fi verificate de Comisia pentru Cetăţenie din cadrul
Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.
Dacă se observă că dosarul nu este complet, Preşedintele Comisiei pentru Cetăţenie
îi va cere persoanei să-şi completeze dosarul.
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�� Pasul 5:
Atunci când dosarul este complet şi sunt îndeplinite toate condiţiile, Comisia pentru Cetăţenie
va chema persoana la un interviu, în cel mult 6 luni, pentru a se verifica cunoştinţele de
limba română, cultură şi civilizaţie românească, Constituţia României şi imnul naţional.
Termenul de 6 luni poate fi prelungit, dacă sunt necesare verificări suplimentare.
� Pasul 6:
Persoana trebuie să se pregătească pentru interviu. Autoritatea Naţională pentru
Cetăţenie a publicat pe site-ul său o tematică şi o bibliografie, pentru cei care se
pregătesc pentru interviul de verificare. În vederea pregătirii, se pot folosi şi alte materiale
(precum cele realizate de organizaţiile neguvernamentale cu experienţă în consilierea
şi asistarea cetăţenilor străini pe parcursul procedurii de obţinere a cetăţeniei române).
� Pasul 7:
Persoana trebuie să se prezinte la interviul de verificare, la data stabilită.
Neprezentarea nejustificată, fără a se cere amânarea duce la respingerea cererii de
acordare a cetăţeniei române.
� Pasul 8:
În urma interviului, Comisia pentru Cetăţenie îi propune Preşedintelui Autorităţii
Naţionale pentru Cetăţenie acordarea cetăţeniei române sau respingerea cererii de
acordare a cetăţeniei române. 
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie emite un ordin de acordare sau
respingere, care este comunicat imediat persoanei, prin scrisoare recomandată, cu
confirmare de primire.
� Pasul 9:
Dacă cererea este respinsă, persoana poate contesta ordinul  în 15 zile de la
comunicare, la Tribunalul Bucureşti, Secţia Contencios Administrativ. Hotărârea
tribunalului poate fi supusă recursului la Secţia de Contencios Administrativ a Curţii de
Apel Bucureşti.
Dacă cererea este respinsă, persoana poate să depună o altă cerere după 6 luni de
la primirea ordinului de respingere sau de la primirea hotărârii Curţii de Apel prin care
este respinsă plângerea.
Dacă cererea este admisă, persoana va fi chemată, în cel mult 3 luni de la
comunicarea ordinului, să depună jurământul pentru obţinerea cetăţeniei române.
� Pasul 10:
Persoana trebuie să se prezinte la data stabilită, la Autoritatea Naţională pentru
Cetăţenie, pentru depunerea jurământului de credinţă faţă de România.

� Pasul 11:
După depunerea jurământului, Comisia pentru Cetăţenie eliberează certificatul de
cetăţenie română.

12 Material pentru pregătirea specifică în vederea obținerii cetățeniei române

Copiii minori ai cetăţenilor străini primesc cetăţenia română împreună cu părinţii lor, fără
a fi necesară depunerea unor cereri separate.

Neprezentarea la ceremonia de depunere a jurământului duce la respingerea cererii
de acordare a cetăţeniei române.
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Străinii care aduc servicii deosebite statului român pot primi cetăţenia română cu titlu de
"cetăţenie de onoare", aceasta acordându-li-se de către Parlamentul României, la propunerea
Guvernului, fără nicio altă formalitate. Persoanele care au dobândit cetăţenia de onoare se
bucură de toate drepturile civile şi politice recunoscute cetăţenilor români, cu excepţia dreptului
de a alege şi de a fi ales şi de a ocupa o funcţie publică.

Străinii şi apatrizii (persoanele fără cetăţenie), foşti cetăţeni români, precum şi descendenţii
lor (copii, nepoţi şi strănepoţi) obţin cetăţenia română printr-o procedură specială (de
redobândire a cetăţeniei române). Aceştia nu trebuie să susţină interviul în faţa Comisiei
pentru Cetăţenie!

IMNUL NAŢIONAL AL ROMÂNIEI

1. Precizări generale

Imnul naţional al României este un cântec solemn, simbol al statului român. Primul
imn al României a fost Marș triumfal și primirea steagului și a Măriei Sale Prințul
Domnitor (1862-1884), în urma unirii Principatelor Române Moldova şi Ţara
Românească, în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, compozitor fiind Eduard
Hübsch. În 1881, cu prilejul încoronării Regelui Carol I, Vasile Alecsandri a scris
versurile unui imn regal, Trăiască Regele, muzica fiind compusă tot de Eduard Hübsch.
Imnul regal s-a cântat, în mod oficial, pentru prima dată, în 1884.

Odată cu instaurarea puterii comuniste în 1948, imnul regal este înlocuit cu Zdrobite
cătușe (versurile aparţinându-i lui Aurel Baranga, iar muzica lui Matei Socor). În
perioada comunistă, imnul a fost schimbat de 2 ori: în 1953 şi în 1977. În 1953,
Zdrobite cătuşe este înlocuit cu Te slăvim, Românie! (cu versuri de Eugen Frunză și
Dan Deșliu, iar muzica de Matei Socor), noul imn conţinând versuri ce ilustrau
“prietenia” dintre Uniunea Sovietică şi România. În 1977, Te slăvim, Românie! este
înlocuit cu Trei culori, piesă ce are la bază un cântec patriotic cu acelaşi titlu şi cu
aceeaşi muzică (compusă de Ciprian Porumbescu), dar cu versuri diferite. Trei culori
va rămâne imnul României până la Revoluţia din 1989 când, în urma căderii
comunismului, este înlocuit cu Deşteaptă-te, române!

2. Deşteaptă-te, române!

Deşteaptă-te, române! este imnul naţional al României din 1990. Versurile îi aparţin
lui Andrei Mureşanu (1816 – 1863), poet de factură romantică, care a redactat și
publicat în timpul Revoluției de la 1848 poemul Un răsunet. Acesta a fost pus pe note
şi cântat pentru prima oară la Braşov, în timpul revoluţiei. Compozitorul muzicii nu este
cunoscut, dar se crede că aceasta i-ar fi aparţinut lui Anton Pann (anul naşterii este
incert, dar este plasat în perioada 1793-1797; a decedat în 1854), poet, compozitor
de muzică religioasă şi folclorist.

Deşteaptă-te, române! a fost un cântec foarte îndrăgit de români de-a lungul istoriei,
marcând momente cruciale (precum războiul de independenţă din 1877, primul război
mondial, al doilea război mondial) şi fiind cântat deseori şi în timpul perioadei comuniste.



Imnul este alcătuit din 11 strofe, însă, de regulă, la ocazii solemne, se interpretează
doar strofele 1, 2, 4 și 11:

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani!

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
„Viaţă-n libertate ori moarte!” strigă toţi.

Preoţi, cu cruce-n frunte! căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost' pământ!

14 Material pentru pregătirea specifică în vederea obținerii cetățeniei române

Imnuri naţionale ale României Perioada

„Marș triumfal și primirea steagului 1862-1884
și a Măriei Sale Prințul Domnitor“
„Trăiască Regele“ 1884 - 1948
„Zdrobite cătușe“ 1948 - 1953
„Te slăvim, Românie!“ 1953 - 1977
„Trei culori „ 1977 - 1989
„Deşteaptă-te, române!“ 1990 - prezent
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MATERIAL PENTRU PREGĂTIREA SPECIFICĂ ÎN
VEDEREA OBȚINERII CETĂȚENIEI ROMÂNE

CAPITOLUL I - CONSTITUŢIA ROMÂNIEI

Constituţia României reprezintă legea fundamentală în stat, adică cea mai importantă
lege din România. Această lege stabilește regulile de bază ale organizării statului
român, explică atât modul în care funcţionează autorităţile, care sunt puterile şi
obligaţiile lor, cât şi drepturile şi obligaţiile principale ale cetăţenilor români. 
Constituţia României a fost adoptată la 21 noiembrie 1991 de Adunarea Constituantă
(care ţinea locul Parlamentului, la acea vreme) şi a început să fie aplicată de la 8
decembrie 1991, după ce a fost aprobată de populaţie, prin referendum. În anul 2003,
Constituţia a fost modificată pentru prima oară, astfel că astăzi, pe teritoriul României,
se aplică Constituţia din 1991, cu modificările făcute în 2003. 

Constituţia României cuprinde 156 de articole, împărţite în 8 titluri:
� Titlul I - Principii generale
� Titlul II - Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale
� Titlul III - Autoritățile publice
� Titlul IV - Economia și finanțele publice
� Titlul V - Curtea Constituțională
� Titlul VI - Integrarea euroatlantică
� Titlul VII - Revizuirea Constituției
� Titlul VIII - Dispoziții finale și tranzitorii

„Jur să fiu devotat patriei şi poporului român, să apăr drepturile şi interesele naţionale,
să respect Constituţia şi legile României."

Legea nr. 21/1991  a cetăţeniei române, art. 20 alin. (3)

Ştiaţi că �
Prima Constituţie a României a fost adoptată la 1 iulie 1866. Anterior, singurele legi cvasi-
constituţionale au fost Regulamentele Organice, adoptate în 1831-1832, de către autorităţile
imperiale ruseşti, în Ţara Românească şi în Moldova.
După Marea Unire din 1918 a fost aprobată o nouă Constituţie la 23 martie 1923. În timpul
perioadei comuniste, au fost adoptate 3 constituţii: în 1948, în 1952 şi în 1965. 
După Revoluţia din 1989 a fost adoptată Constituţia din 1991, care se aplică şi astăzi în
România, cu modificările făcute în anul 2003.

1. PRINCIPII GENERALE (art. 1 – 14)

1.1. Statul român 

� Forma de guvernământ
• Forma de guvernământ a României este republica. Statul român este condus
după voinţa cetăţenilor  români. Întreaga autoritate în stat le aparţine. Aceasta
înseamnă că suveranitatea naţională (conducerea) este a poporului.



Explicaţii
Formă de guvernământ = modul în care se exercită puterea politică într-un stat
Pluralism politic = existenţa mai multor partide politice
Supremaţia Constituţiei = Constituţia este legea cea mai importantă dintr-un stat
Suveranitate = independenţă, putere de a decide pentru sine

• Cetăţenii aleg, în mod liber, Preşedintele şi Parlamentul pentru a-i reprezenta la
conducerea statului. Reprezentanţii cetăţenilor sunt, de regulă, aleşi dintre persoanele
desemnate de diferite partide politice să candideze. Partidele politice sunt organizaţii ale
cetăţenilor, care propun un program de conducere a statului. În statele democratice, cum
este România, trebuie să existe mai multe partide politice, adică să existe pluralism politic.

�� Trăsăturile statului român
• Statul român are următoarele trăsături: este stat naţional, stat suveran şi
independent, stat unitar, stat indivizibil, stat de drept, stat democratic şi social.
• Statul român este stat naţional pentru că în România există o singură naţiune, un
singur popor, poporul român.
• Statul român este stat suveran şi independent pentru că decide liber cu privire
la toate treburile interne  şi externe, deci nu este supus nici unui alt stat. 
• România este stat unitar pentru că are un singur centru de putere - o singură
Constituţie, un singur Parlament, un  singur Guvern, un singur Preşedinte etc. 
• România este un stat indivizibil pentru că teritoriul său nu poate fi împărţit.
• România este un stat de DREPT pentru că toate autorităţile, instituţiile şi cetăţenii
unei ţări trebuie să respecte legile statului.
• România este stat democratic şi social pentru că cetăţenii participă la conducerea
treburilor publice, iar autorităţile publice (Parlament, Guvern, Preşedinte) se formează
prin voinţa poporului, care se manifestă prin vot. Ca stat social, România trebuie să
asigure protecţia socială a muncii, a nivelului de trai, a populaţiei în general.

� Principiul separaţiei puterilor în stat
• În România, autoritatea statală este divizată în 3 compartimente cu responsabilităţi
separate şi independente, astfel încât spunem că în România funcţionează 3 puteri:
puterea legislativă (Parlamentul), puterea executivă (Guvernul) şi puterea
judecătorească (instanţele judecătoreşti). Cele 3 puteri au responsabilităţi diferite şi
funcţionează separat. Totuşi, ele se controlează reciproc pentru a fi mereu în echilibru.
Aceasta este o regulă foarte importantă a organizării şi funcţionării statului român, care
se numeşte principiul separaţiei puterilor în stat. 
• Parlamentul, adică puterea legislativă, este format din reprezentaţii cetăţenilor
(deputaţi şi senatori), care adoptă legile statului. Toate autorităţile şi instituţiile şi toţi
cetăţenii trebuie să respecte legile statului. Toate legile adoptate în România trebuie să
respecte Constituţia pentru că aceasta este legea supremă în statul român.
• Puterea executivă (Guvernul) este formată din mai multe instituţii (ministere) care
asigură funcţionarea statului, aplicând legile adoptate de Parlament. Şi aceste instituţii
pot adopta unele acte şi regulamente care sunt obligatorii şi trebuie respectate.
• Puterea judecătorească este formată din instanţele judecătoreşti (judecătoriile,
tribunalele, curțile de apel și Înalta Curte de Casație și Justiție) la care se poate apela
atunci când legile statului nu sunt respectate.
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1.2. Teritoriul României
• Teritoriul României este organizat în judeţe, oraşe, comune şi sate. Unele oraşe
mai mari sunt declarate municipii, fiind considerate cele mai importante oraşe dintr-
un judeţ. Cel mai important oraş din ţară este capitala. Capitala României este
municipiul Bucureşti. 
• Teritoriul României nu poate fi înstrăinat (dat altui stat, de exemplu prin vânzare).
De aceea, spunem că teritoriul României este inalienabil.
• Teritoriul României nu poate fi împărţit, adică este indivizibil. Chiar dacă este
organizat în judeţe, oraşe, comune şi sate, această împărţire este doar administrativă,
adică este făcută doar în scopul bunei conduceri a teritoriului.

Figura 1 - Cele trei puteri

Fig. 2 – Teritoriul României – organizare administrativă

Statul român

Puterea legislativă
(Parlamentul)

Puterea executivă
(Guvernul)

Puterea judecătorească
(Instanțele)

Explicaţii 
Administrare = conducere
Inalienabil = care nu poate fi dat altcuiva (de exemplu, vândut)

Teritoriul României

Municipiul București
(Capitala)

Județe
(41)

Orașe Comune

Sate

1.3. Poporul român

� România – patria comună şi indivizibilă a cetăţenilor români
• Poporul român este format din toţi cetăţenii României. O persoană devine cetăţean
român dacă are cel puţin un părinte cetăţean român, dacă a fost adoptată de un cetăţean
român sau dacă a cerut şi a obţinut cetăţenia română, potrivit legii române. Cetățenia
română se obține prin naștere (din părinți cetățeni români), prin adopție sau la cerere.
• Toţi cetăţenii români sunt egali, uniţi şi solidari, fără deosebire de rasă, de naţionalitate,
de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere
sau de origine socială. Prin urmare, România este patria lor comună şi indivizibilă. 
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1.4. Simboluri ale României

• Simbolurile naţionale sunt acele reprezentări (semne, obiecte etc.) prin care
România se deosebește de celelalte state ale lumii ca stat naţional şi suveran. Ele
exprimă unitatea poporului român, a valorilor, culturii şi istoriei sale prin reprezentări
vizuale sau verbale.
• Simbolurile naţionale ale României sunt:

• Drapelul României (steagul) este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, în ordinea
următoare începând de la lance: albastru, galben, roşu.

• Ziua naţională a României este 1 Decembrie.
• Imnul naţional al României este "Deşteaptă-te române".
• Stema ţării şi sigiliul statului sunt stabilite prin lege.

Explicaţii 
Comun = aparţinând mai multor oameni
Identitate naţională =  cultura, limba, tradiţia, istoria etc. specifice unui popor
Indivizibil = care nu se poate împărţi
Limba oficială = limba utilizată, conform Constituției, în şcoli, instituţii, în faţa instanţelor
de judecată etc.
Minoritate naţională = grup de persoane care are cetăţenia statului în care locuieşte, având
propriile tradiţii, limbă, cultură sau caracteristici etnice și care dorește să-și păstreze identitatea 
Patrie = ţară
Patronate = organizaţii ale angajatorilor
Sindicate = organizaţii ale salariaţilor
Solidaritate = sentiment care-i determină pe oameni să se ajute între ei
Unitate = a forma un întreg, un tot

• Cetăţenii români au aceleaşi drepturi şi obligaţii, potrivit legilor statului român. Chiar
dacă părăsesc România, ei păstrează aceste drepturi şi obligaţii. Aceasta înseamnă
că ei trebuie să respecte legile statului român, chiar dacă se află în străinătate, iar
statul, la rândul său, este dator să-i protejeze.

�� Forme de asociere a cetăţenilor români 
• Pentru a-şi apăra drepturile, cetăţenii români se pot asocia, formând diferite
organizaţii care să le exprime voinţa (cum sunt asociaţiile profesionale, sindicatele,
patronatele etc.). De exemplu, sindicatele sunt organizaţii ale salariaţilor şi se ocupă
de apărarea drepturilor lor. Patronatele, la rândul lor, sunt organizaţii ale angajatorilor
şi apără drepturile acestora.

� Identitatea naţională şi dreptul la identitate
• Poporul român are o anumită identitate, adică o anumită cultură, limbă şi tradiţie.
Limba oficială a ţării este limba română.
• Cetăţenii români care au altă etnie (ex: unguri, rromi, germani, turci etc.), adică
provin din alte popoare sau comunităţi, care au propriile lor culturi, tradiţii, religii, se
numesc minorităţi naţionale. Statul român le recunoaşte minorităţilor naţionale dreptul
la propria lor identitate, adică dreptul de a-şi păstra tradiţiile, religia, cultura şi de a fi
educaţi (în şcoli) în limba maternă. 
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Foto: Stema României

Descrierea stemei:
• un vultur  cu aripile deschise pe un scut albastru;  în cioc

ține o cruce iar în gheare o spadă și un sceptru
• între aripile deschise ale vulturului se află un al doilea

scut 
• pe cel de-al doilea scut se află stemele  regiunilor

istorice:
• stânga sus – stema Ţării Româneşti;
•  stânga jos - stema Olteniei (atribuită şi Banatului);
•  dreapta sus – stema Moldovei;
•  dreapta jos – stema Transilvaniei (atribuită şi Crişanei

şi Maramureşului);
•  jos – stema Dobrogei.

Explicaţii 
Drapel = steag, bucată de pânză prinsă de un băţ, reprezentând semnul distinctiv,
caracteristic al unui stat
Imn național = cântec solemn, simbol al unui stat
Sigiliu = semn special imprimat pe un document oficial, ca dovadă a faptului că este
autentic, valabil
Sceptru = baston purtat de suverani ca simbol al autorităţii
Scut = armă defensivă de metal, de piele etc., de diverse forme și mărimi, cu care luptătorii
din antichitate și din evul mediu își apărau pieptul de lovituri
Spadă = armă formată dintr-o lamă dreaptă cu două tăișuri, din gardă și mâner, cu care se
poate tăia și împunge
Stemă = semn simbolic al unui stat
Tricolor = cu trei culori

TESTE

Testul nr. 1

1. Care sunt trăsăturile statului român?
Răspuns: România este: stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil, stat de drept,
democratic şi social.

2. Care este forma de guvernământ a României?
Răspuns: Forma de guvernământ a României este Republica.

3. Care sunt cele trei puteri în stat?
Răspuns: În România există trei puteri: puterea legislativă (adică Parlamentul), puterea
executivă (adică Guvernul) şi puterea judecătorească (alcătuită din instanţele judecătoreşti).
Cele trei puteri sunt separate şi independente, nu se supun una alteia.

4. Cum este organizat teritoriul României din punct de vedere administrativ?
Răspuns: Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în judeţe, oraşe, comune, sate. În
condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii.

5. Care sunt caracteristicile teritoriului României?
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Răspuns: Teritoriul României este inalienabil, adică nu poate fi înstrăinat (dat altui stat, de
exemplu, prin vânzare). De asemenea, teritoriul României este indivizibil, adică nu poate fi
împărţit. Chiar dacă este organizat în judeţe, oraşe, comune şi sate, această împărţire este
doar administrativă, adică este făcută doar în scopul bunei conduceri a teritoriului.

6. Care este capitala României?
Răspuns: Capitala României este municipiul Bucureşti.

Testul nr. 2

1. Care este limba oficială a României?
Răspuns: În România, limba oficială este limba română.

2. Cum se poate dobândi cetăţenia română?
Răspuns: Cetăţenia română se poate dobândi prin naştere, prin adopţie sau la cerere, potrivit legii.

3. Ce înseamnă dreptul de identitate?
Răspuns: Dreptul la identitate este dreptul minorităţilor naţionale de a-şi păstra tradiţiile, religia,
cultura şi de a fi educaţi în limba maternă.

4. Ce sunt sindicatele?
Răspuns: Sindicatele sunt organizații ale salariaților, care apără drepturile acestora.

5. Ce se înţelege prin pluralism politic?
Răspuns: Pluralismul politic înseamnă existenţa mai multor partide politice.

6. Care sunt simbolurile naţionale ale României?
Răspuns: Simbolurile naţionale ale României sunt:

•  Drapelul României 
• Ziua naţională a României 
•  Imnul naţional al României 
•  Stema ţării şi sigiliul 

Testul nr. 3

1. Ce înseamnă supremaţia Constituţiei?
Răspuns: Expresia „supremaţia Constituţiei” înseamnă că aceasta este legea cea mai
importantă din stat. Toate celelalte legi şi acte normative trebuie să fie în concordanţă cu legea
fundamentală, adică să nu conţină prevederi care ar fi contrare Constituţiei.

2. Ce înseamnă principiul separaţiei puterilor în stat?
Răspuns: Principiul separaţiei puterilor în stat este o regulă foarte importantă a organizării şi
funcţionării statului român, conform căreia cele trei puteri în statul român (puterea legislativă,
puterea executivă şi puterea judecătorească) au responsabilităţi diferite şi funcţionează separat.
Totuşi, ele se controlează reciproc, pentru a fi mereu în echilibru.

3. Ce sunt patronatele?
Răspuns: Patronatele sunt organizaţii ale angajatorilor şi apără drepturile acestora.

4. Ce sunt municipiile?
Răspuns: Municipiile sunt considerate cele mai importante oraşe dintr-un judeţ. Unele dintre
ele sunt declarate reşedinţe de judeţ.

5. Când este ziua naţională a României?
Răspuns: Ziua naţională a României este unul dintre simbolurile statului român şi se serbează
în fiecare an pe 1 decembrie, comemorându-se Marea Unire ce a avut loc în anul 1918.

6. Care este imnul naţional al României?
Răspuns: Imnul naţional al României este „Deşteaptă-te române!”. Acest cântec vechi şi mult
îndrăgit de români a fost ales ca simbol al statului român începând cu anul 1990, după revoluţia
prin care s-a înlăturat regimul comunist condus de Nicolae Ceauşescu.

Material pentru pregătirea specifică în vederea obținerii cetățeniei române20



2. DREPTURILE, LIBERTĂŢILE ŞI ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE(art. 15-60)

2.1. Reguli generale

�� Cine stabileşte drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale?
• Drepturile, libertăţile şi îndatoririle cetăţenilor români sunt stabilite de Constituţie
şi de alte legi. Legile produc efecte numai pentru viitor. Totuşi, dacă o lege penală
(care prevede infracţiuni) sau contravenţională prevede pedepse mai uşoare, ea se
aplică şi pentru trecut.
• Drepturile şi libertăţile fundamentale ale oamenilor în general (cetăţeni români sau
străini) sunt prevăzute şi în documente internaţionale (de exemplu, Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului), pe care România trebuie să le respecte. Dacă o lege
română se află în contradicţie cu o lege internaţională privind drepturile omului, se
aplică legea internaţională. Cu toate acestea, dacă legea română este mai favorabilă,
se va aplica legea română.

� Caracteristici ale drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale
• Universalitate - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle cetăţenilor sunt universale (se
aplică tuturor cetăţenilor, fără discriminare). 
• Egalitate - Toţi cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, adică au
aceleaşi drepturi şi obligaţii. Nimeni nu poate fi privilegiat sau discriminat.
• Nici o persoană sau instituţie nu poate avea sau stabili alte drepturi şi/sau obligaţii
decât cele prevăzute de lege pentru că nimeni nu este mai presus de lege.

� Drepturile cetăţenilor străini
• Protecţia generală a persoanelor şi a averilor - Cetăţenii străini sau apatrizii
(persoane fără cetățenie) care locuiesc în România se bucură de protecţia generală a
persoanelor şi a averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi. Aceasta înseamnă că
beneficiază de drepturile fundamentale privind persoana lor şi proprietatea.
• Extrădarea - Dacă un cetăţean străin sau un apatrid aflat în România face o faptă
penală pe teritoriul altui stat sau împotriva unui cetăţean din alt stat, el poate fi extrădat,
adică trimis în statul respectiv pentru a fi judecat. Extrădarea se hotărăşte de instanţa
de judecată şi se face doar dacă România a încheiat o convenţie cu statul respectiv,
cu privire la extrădare sau pe bază de reciprocitate.
• Cetăţenii români nu pot fi extrădaţi decât dacă există o convenţie internaţională.
• Expulzarea - Este îndepărtarea forţată a unui străin de pe teritoriul României din
motive de ordine publică, siguranţă naţională, sănătate publică etc. Se face motivat,
prin act administrativ.

� Cum se poate apăra persoana căreia îi sunt încălcate drepturile?
� Accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil

• Dacă drepturile unei persoane, cetăţean român, străin sau apatrid nu sunt respectate,
acea persoană se poate adresa justiţiei (instanțelor judecătorești). Orice persoană are
dreptul de acces liber la justiţie, adică se poate adresa instanţei atunci când îi sunt
încălcate drepturile, libertăţile sau interesele legitime. De asemenea, orice persoană are
dreptul la un proces echitabil, care să fie soluţionat în termen rezonabil.
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2.2. Drepturile şi libertăţile fundamentale prevăzute de Constituţie

Cetăţenii au următoarele drepturi şi libertăţi, prevăzute de Constituţia României:

�� Viaţa, libertatea
• Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică – Nimeni nu poate fi supus
torturii sau pedepselor/tratamentelor inumane. Pedeapsa cu moartea este interzisă în
România.
• Libertatea individuală – În România nici o persoană nu poate fi percheziţionată,
reţinută sau arestată decât dacă legea permite acest lucru. În cazul în care s-a comis
o faptă penală, o persoană poate fi reţinută, dar nu mai mult de 24 de ore. O persoană
poate fi arestată preventiv (atunci când s-a început un proces penal, dar persoana
nu a fost condamnată definitiv) numai dacă judecătorul hotărăşte că este necesar. O
persoană nu poate fi arestată preventiv pentru mai mult de 30 de zile. Dacă judecătorul
consideră că este necesar, arestarea preventivă se poate prelungi cu câte alte maxim
30 de zile, fără ca durata totală să depăşească 180 de zile. Orice reţinere sau arestare
a unei persoane trebuie motivată de către judecător. Persoana este considerată
nevinovată, în tot cursul procesului penal, până la pronunțarea unei hotărâri
judecătorești de condamnare definitive. 

� Familia, domiciliul
• Dreptul la viaţa intimă, familială şi privată; 
• Dreptul de a întemeia o familie – Orice persoană are dreptul să se căsătorească.
Soţii sunt egali în drepturi. Dacă se nasc şi copii, ambii părinţi au dreptul şi obligaţia
de a-i creşte, educa şi instrui.

� Avocatul Poporului
• Persoanele ale căror drepturi au fost încălcate se pot adresa şi Avocatului
Poporului. Avocatul Poporului este o instituţie a statului care se ocupă cu apărarea
drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice. Persoana care are funcţia de Avocat al
Poporului este aleasă pentru 5 ani. Pe baza activităţii sale, Avocatul Poporului prezintă
Parlamentului (anual sau la cerere) rapoarte care conţin recomandări pentru
îmbunătăţirea legislaţiei, în vederea protejării eficiente a drepturilor persoanelor.

Explicaţii
Acces = posibilitate/drept de a face ceva, de a ajunge până undeva
Apatrid/Apatrizi = persoană/persoane fără cetăţenia niciunui stat
Contravențional = privitor la contravenție; contravenție = încălcare a dispozițiilor unei legi,
ale unui regulament etc., care se sancționează cu o pedeapsă ușoară (amendă sau
sancțiune administrativă)
Echitabil = drept, just, nepărtinitor
Extrădare = a preda pe cineva urmărit sau condamnat altui stat, la cerere, în condiţiile
prevăzute de convenţiile internaţionale
Infracţiune/Faptă penală = faptă care prezintă pericol social şi încalcă o lege care apără
valori importante precum  viaţa, proprietatea etc.
Termen rezonabil = termen potrivit, acceptabil, care să nu fie nici prea lung, nici prea scurt
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• Dreptul la moştenire – Rudele unei persoane decedate (care a murit) au dreptul
să-i moştenească averea, conform legii.
• Inviolabilitatea domiciliului - Nimeni nu poate intra sau rămâne în domiciliul ori
în reşedinţa unei persoane fără voia ei. Legea prevede anumite excepţii, în mod expres
şi limitativ. Astfel, nu se consideră a fi violare de domiciliu pătrunderea în locuinţa unei
persoane fără acordul acesteia pentru:

- executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătoreşti;
- înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei

persoane;
- apărarea securităţii naţionale sau a ordinii publice;
- prevenirea răspândirii unei epidemii.

�� Sănătatea, protecţia copiilor şi tinerilor
• Dreptul la ocrotirea sănătăţii – Oamenii au dreptul la asistenţă medicală şi la
asigurări sociale în caz de accidente, boală, maternitate etc., precum şi la asigurarea
igienei şi sănătăţii publice de către stat (locurile publice – de exemplu, parcuri, străzi
– trebuie să fie curate).
• Protecţia copiilor şi a tinerilor, a persoanelor cu handicap – Statul acordă
alocaţii pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Copii
care au sub 15 ani nu pot fi angajaţi în muncă. Persoanele cu handicap se bucură de
protecţie specială.
• Dreptul la mediu sănătos – Orice persoană are dreptul să trăiască într-un mediu
înconjurător sănătos, dar, în acelaşi timp, are şi obligaţia de a proteja mediul.

� Educaţie, cultură
• Libertatea conştiinţei - Prin libertatea conştiinţei înţelegem libertatea gândirii şi a
opiniilor, libertatea ideilor proprii precum şi libertatea religiei.
• Libertatea de exprimare (a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea
creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte
mijloace de comunicare în public); 
• Dreptul la învăţătură – Orice persoană are dreptul de a fi educată într-un cadru
instituţional, adică are dreptul la: învăţământul general obligatoriu (şcoala generală),
învăţământul liceal şi cel profesional (liceu şi şcoli profesionale), învăţământul superior
(facultate, master, doctorat), precum şi la alte forme de instrucţie şi de perfecţionare
(cursuri de formare profesională etc.).
• Accesul la cultură (la artă, literatură, muzică etc., în general, la valori ale culturii
naţionale şi universale).

� Informaţie, petiţionare
• Dreptul la informaţie – Orice persoană are dreptul de a avea acces la orice
informaţie de interes public.
• Dreptul de petiţionare – Prin dreptul de petiţionare înţelegem că persoanele au
dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii scrise, prin scrisori.
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�� Comunicare, asociere
• Secretul corespondenţei (al scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale,
al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare: e-mail etc.);
• Libera circulaţie – O persoană poate circula în mod liber, în ţară sau în străinătate,
în condiţiile legii.
• Libertatea întrunirilor – Oamenii au dreptul să se întâlnească, să organizeze mitinguri
şi demonstraţii, dar acestea trebuie să se desfăşoare în mod paşnic, fără arme.
• Dreptul de asociere – Cetăţenii au dreptul să se asocieze în partide politice, în
sindicate, în patronate etc., dar toate aceste forme de asociere trebuie să respecte
principiile statului de drept, suveranitatea, independenţa şi integritatea României. Nu pot
intra în partide politice judecătorii şi procurorii, avocaţii poporului, militarii activi, poliţiştii
şi alte categorii prevăzute de lege. Asociaţiile cu caracter secret sunt interzise.

� Drepturile electorale
• Dreptul de vot – Toţi cetăţenii români au dreptul de a vota, dacă au împlinit 18
ani. Pierd acest drept numai cei care suferă de boli psihice şi sunt puşi sub ocrotirea
unei alte persoane sau a unei instituţii (sunt puşi sub interdicţie), precum şi cei care
au făcut o faptă penală şi au fost condamnaţi definitiv la pierderea dreptului de a vota
şi de a fi ales.
• Dreptul de a fi ales -  Au dreptul de a fi aleşi în funcţii publice toţi cetăţenii români
majori (bărbaţi sau femei) cu domiciliul în ţară. Dacă vor să fie aleşi în Camera
Deputaţilor sau în administraţia locală (primar, consilier local, consilier judeţean etc.),
cetăţenii trebuie să aibă cel puţin 23 de ani împliniţi. Dacă vor să fie aleşi în Senat,
trebuie să aibă cel puţin 33 de ani împliniţi, iar dacă vor să fie aleşi Preşedinte, trebuie
să aibă cel puţin 35 de ani. Cetăţenii români au şi dreptul de a alege şi de a fi aleşi în
Parlamentul European.

� Muncă
• Dreptul la muncă - interzicerea muncii forţate – Orice om este liber să-şi aleagă
profesia, meseria şi locul de muncă. Munca forţată este interzisă. Oamenii au dreptul
şi la măsuri de protecţie socială în muncă (de exemplu, la concediu de odihnă plătit,
repaus săptămânal, formare profesională etc.). Femeile şi bărbaţii au salariu egal
pentru muncă egală. 
• Dreptul la grevă - Salariaţii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor
profesionale, economice şi sociale.
• Libertatea economică – Persoanele au dreptul să acceseze o activitate
economică şi au şi dreptul la liberă iniţiativă în acest sens (adică au dreptul să înceapă
o activitate economică – de exemplu, să înfiinţeze o firmă).

� Proprietate
• Dreptul la proprietatea privată – este garantat. Averea dobândită licit nu poate
fi confiscată. Este interzisă naţionalizarea. Exproprierea este posibilă numai pentru
utilitate publică şi cu despăgubire.

� Apărare
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• Dreptul la apărare – Pe parcursul procesului, persoana are dreptul să fie asistată
de un avocat.
• Dreptul de a acţiona al persoanei vătămate de o autoritate publică – Dacă o
instituţie încalcă un drept al unei persoane, acea persoană se poate adresa instanţei
pentru a cere recunoaşterea dreptului şi repararea pagubei.

2.3. Exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale

• Persoanele îşi pot exercita aceste drepturi în mod liber. 
• Limitarea acestor drepturi nu este permisă decât dacă este prevăzută în lege şi numai
în cazuri excepţionale (de exemplu, pentru apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a
sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, prevenirea
consecinţelor unei calamităţi naturale sau ale unui dezastru deosebit de grav).

Explicaţii
Arestare preventivă = a închide, a priva de libertate o persoană bănuită că a făcut o faptă
penală (dar necondamnată definitiv), pentru a se realiza mai bine cercetarea judiciară
Asociere = grupare a mai multor persoane ce au scopuri/interese comune
Calamitate =  dezastru care loveşte o colectivitate (un uragan, un cutremur, inundaţie etc.)
Conştiinţă = gândirea, sentimentele, credinţa unei persoane
Contestaţie = plângere împotriva unei măsuri, hotărâri
Corespondenţă = schimb de informaţii între două sau mai multe persoane, realizat prin
scrisori, telegrame, telefon sau alte mijloace legale de comunicare
Epidemie = răspândirea (extinderea) unei boli contagioase (care se transmite de la om la
om) într-un timp foarte scurt
Grevă = încetare organizată a activității într-una sau mai multe instituții, firme etc., cu scopul
de a determina guvernul sau patronii să satisfacă unele cerinţe, nemulțumiri ale salariaților
(economice, politice etc.).
Informaţie de interes public = ştire, comunicare, lămurire care are importanţă socială şi
care ar fi de interes pentru toate persoanele
Inviolabilitate = se referă la ceva ce nu poate fi încălcat sau nerespectat; protecție specială
de care se bucură, teritoriul unui stat, persoana, domiciliul și corespondența acesteia
Întrunire = adunare, reuniune a mai multor persoane
Pagubă = pierdere suferită de o persoană
Percheziţie = cercetare făcută la un ordin al organelor puterii de stat asupra unei persoane
bănuite de o infracțiune, sau la domiciliul acesteia
Persoană vătămată = persoană care a suferit o pierdere sau a fost rănită prin fapta altcuiva
Petiţie = cerere, solicitare adresată unei instituţii sau autorităţi publice
Reţinere = a priva de libertate o persoană pe o durată scurtă de timp

2.4. Îndatoririle fundamentale prevăzute de Constituţie

Cetăţenii români au următoarele obligaţii fundamentale:
• fidelitatea faţă de ţară;
• apărarea ţării; 
• plata contribuţiilor financiare (a taxelor şi impozitelor);
• exercitarea drepturilor şi a libertăţilor cu bună credinţă, astfel încât să nu fie afectate
drepturile celorlalţi.
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TESTE

Testul nr. 1

1. Daţi exemple de drepturi şi libertăţi fundamentale ale cetățenilor români.
Răspuns: Câteva exemple de drepturi şi libertăţi fundamentale sunt: dreptul la viaţă şi la
integritate fizică şi psihică, dreptul la informaţie, dreptul la învăţătură, dreptul la muncă, dreptul
de vot, dreptul de a fi ales, libertatea de exprimare, libertatea întrunirilor.

2. Care sunt îndatoririle unui cetăţean român?
Răspuns: Îndatoririle unui cetăţean român sunt: fidelitatea faţă de ţară; apărarea ţării; plata
contribuţiilor financiare; exercitarea cu bună credinţă drepturilor şi a libertăţilor astfel încât să
nu fie afectate drepturile celorlalţi.

3. Ce înseamnă dreptul la apărare?
Răspuns: Dreptul la apărare se referă la faptul că, pe parcursul oricărui proces în faţa instanţelor
de judecată, orice persoană are dreptul să fie asistată de un avocat.

4. De la ce vârstă pot vota cetăţenii români?
Răspuns: Cetăţenii români pot vota de la vârsta de 18 ani.

5. Explicaţi ce înseamnă accesul liber la justiţie.
Răspuns: Prin acces liber la justiţie se înţelege faptul că orice persoană se poate adresa justiţiei
pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi a intereselor sale legitime.

6. Ce se înţelege prin inviolabilitatea domiciliului?
Răspuns: Prin inviolabilitatea domiciliului se înţelege faptul că nimeni nu poate intra sau rămâne
în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără voia ei. Nu se consideră a fi violare de domiciliu
pătrunderea în locuinţa unei persoane fără acordul acesteia pentru:

- executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătoreşti;
- înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei persoane;
- apărarea securităţii naţionale sau a ordinii publice;
- prevenirea răspândirii unei epidemii.

Testul nr. 2

1. Ce se înţelege prin universalitatea drepturilor şi a libertăţilor?
Răspuns: Prin universalitatea drepturilor şi libertăţilor se înţelege faptul că toţi cetăţenii
României, fără discriminare, au aceleaşi drepturi şi libertăţi.

2. De la ce vârstă pot cetăţenii români să candideze pentru Camera Deputaţilor și pentru
Senat? Dar pentru a fi Preşedintele României?
Răspuns: Pentru a candida la Camera Deputaţilor, cetăţenii trebuie să aibă cel puţin 23 de ani,

Explicaţii
Contribuţie financiară = sumă de bani cu care participă fiecare persoană la cheltuielile
comune (de exemplu, prin plata impozitelor şi a taxelor)
Exercitarea dreptului = a manifesta, a pune în acţiune un drept
Fidelitate = a fi cinstit, loial, devotat, credincios cuiva 
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pentru Senat trebuie să aibă cel puţin 33 de ani, iar pentru a candida la Preşedinţie trebuie să
aibă cel puţin 35 de ani. 

3. Care este regimul cetăţenilor străini şi al apatrizilor în România?
Răspuns: Cetăţenii străini şi apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecţia generală
a persoanelor şi a averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi.

4. Ce se înţelege prin libertatea conştiinţei? 
Răspuns: Prin libertatea conştiinţei se înţelege libertatea gândirii şi a opiniilor, libertatea ideilor
proprii precum şi libertatea religiei.

5. Ce se înţelege prin dreptul de petiţionare?
Răspuns: Prin dreptul de petiţionare se înţelege faptul că cetăţenii au dreptul să se adreseze
autorităţilor publice prin petiţii scrise, prin scrisori.

6. Ce înseamnă apatrid?
Răspuns: Apatrid este persoana fără cetățenie.

Testul nr. 3

1. Ce înseamnă libertatea întrunirilor?
Răspuns: Libertatea întrunirilor reprezintă dreptul persoanelor de a se întâlni şi de a organiza
mitinguri şi demonstraţii. Acestea trebuie, însă, să se desfăşoare în mod paşnic, fără arme.

2. Ce este dreptul de asociere?
Răspuns: Dreptul de asociere este dreptul cetăţenilor de a se asocia în partide politice, în
sindicate, în patronate etc. Toate aceste forme de asociere trebuie să respecte principiile statului
de drept, suveranitatea, independenţa şi integritatea României.

3. Cine are dreptul de a fi ales în funcţii publice?
Răspuns:Au dreptul de a fi aleşi în funcţii publice toţi cetăţenii români majori (bărbaţi sau femei)
cu domiciliul în ţară.

4. Când se pot limita drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor?
Răspuns: Limitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor nu este permisă decât
dacă este prevăzută în lege şi numai în cazuri excepţionale (de exemplu, pentru apărarea
securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor
cetăţenilor, prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale sau ale unui dezastru deosebit de
grav).

5. Ce este Avocatul Poporului?
Răspuns: Avocatul Poporului este o instituţie a statului care se ocupă cu apărarea drepturilor
şi libertăţilor persoanelor fizice. Persoana care are funcţia de Avocat al Poporului este aleasă
pentru 5 ani.

6. Când se pierde dreptul de vot?
Răspuns:Pierd dreptul de vot numai cei care suferă de boli psihice şi sunt puşi sub ocrotirea
unei alte persoane sau a unei instituţii (sunt puşi sub interdicţie), precum şi cei care au făcut o
faptă penală şi au fost condamnaţi definitiv la pierderea dreptului de a vota şi de a fi ales.
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3. AUTORITĂŢILE PUBLICE 

3.1. Parlamentul (art. 61-79)

A. Reguli generale

�� Ce este Parlamentul?
• Parlamentul este puterea
legislativă în România, adică este
unicul organ al statului care poate să
emită legi (este putere legiuitoare).

� Alcătuirea Parlamentului.
• Parlamentul este alcătuit din 2
Camere: Camera Deputaţilor (formată din deputaţi) şi Senatul (format din senatori). 

� Alegerea şi mandatul Parlamentului
• Membrii celor doua camere ale Parlamentului sunt aleși de cetăţeni pentru un
mandat de 4 ani, prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, pentru a le
reprezenta interesele şi a adopta norme care să exprime voinţa poporului. De aceea,
spunem că Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român.
• Deputaţii şi senatorii încep să lucreze de la data când se întâlneşte pentru prima
oară Camera din care fac parte. La începutul activităţii ei trebuie să depună un
jurământ.
• În situaţii speciale, precum stare de război, de asediu sau de urgenţă, mandatul
Parlamentului se prelungeşte de drept până la încetarea acestor situaţii.

� Reprezentarea minorităţilor naţionale în Parlamentul României
• Minorităţile naţionale au şi ele dreptul să fie reprezentate în Parlament. Chiar
dacă nu obţin voturi suficiente la alegerile parlamentare, minorităţile naţionale au
dreptul la câte un loc de deputat.
• O minoritate naţională poate fi reprezentată de un singur partid politic.

B. Deputaţii şi senatorii

� Condiţii pentru alegerea în funcţia de deputat sau de senator
• O persoană poate fi aleasă în funcţia de deputat sau de senator dacă
îndeplineşte următoarele condiţii:

• este cetăţean român şi are domiciliul în ţară;
• are drept de vot şi dreptul de a fi ales;
• are dreptul de a face parte dintr-un partid politic;
• are vârsta de cel puţin 23 de ani, dacă vrea să fie aleasă în Camera

Deputaţilor, respectiv de cel puţin 33 de ani, dacă vrea să fie aleasă în Senat.

Foto: Palatul Parlamentului  
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�� Mandatul reprezentativ al deputaţilor şi al senatorilor
• Deputaţii şi senatorii au mandat reprezentativ (reprezintă poporul român). Ei sunt
numai în serviciul poporului. Mandatul reprezentativ al deputaţilor şi senatorilor
înseamnă că aceştia, prin activitatea lor în Parlament, trebuie să reprezinte
interesele celor care i-au ales. Ei nu pot fi controlaţi şi nu pot primi ordine de la alte
persoane sau instituţii. Orice mandat imperativ este nul.

� Numărul deputaţilor şi al senatorilor
• Numărul parlamentarilor se stabileşte proporţional cu populaţia țării. 

Ştiaţi că �
Sediul Parlamentului Românei se află în Bucureşti, la Palatul Parlamentului.
Legislativul 2012 – 2016 este compus din 412 deputaţi  şi 176 de senatori.

� Incompatibilităţi
• Pe timpul cât îşi desfăşoară activitatea în cadrul Parlamentului, Constituţia
prevede anumite incompatibilităţi pentru deputaţi şi senatori. Aceasta înseamnă că
parlamentarii nu au voie să facă anumite lucruri sau să aibă anumite funcţii
considerate a fi nepotrivite sau contradictorii faţă de activitatea pe care o desfăşoară
în calitate de deputat sau de senator. Astfel, de exemplu, parlamentarii nu au voie:

• să fie deputaţi şi senatori în acelaşi timp;
• să aibă o altă funcţie publică, cu excepţia celei de membru al guvernului.

� Imunitatea parlamentară
• Pe timpul cât îşi desfăşoară activitatea în Parlament, deputaţii şi senatorii pot vota
şi îşi pot exprima opiniile în legătură cu diverse probleme care sunt dezbătute. Ei nu
pot fi traşi la răspundere juridică pentru aceste voturi şi opinii, adică nu pot fi acuzaţi
şi/sau condamnaţi pentru cum votează sau ce spun în Parlament, dacă toate acestea
au legătură cu activitatea lor de parlamentar. Aceasta se numeşte imunitate
parlamentară. Rolul ei este acela de a-i feri pe deputaţi şi pe senatori de abuzuri. 
• Însă deputaţii şi senatorii pot fi urmăriţi şi pot fi trimişi în judecată pentru fapte
care nu au legătură cu voturile şi opiniile lor. Cu toate acestea, ei nu pot fi
percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi, decât după ce Camera din care fac parte i-a
ascultat şi şi-a dat acordul în legătură cu percheziţia, reţinerea sau arestarea.
Excepţie face doar situaţia în care un deputat sau un senator este prins în timpul
săvârşirii unei fapte penale (infracţiune flagrantă). În acest caz, deputatul sau
senatorul poate fi reţinut sau percheziţionat pe loc.

Explicaţii 
A săvârşi = a face, a comite o faptă
A trage la răspundere juridică = a acuza, judeca şi condamna pe cineva pentru faptele
sale care contravin legii
Imunitate parlamentară = situaţie de care se bucură parlamentarii de a nu putea fi urmăriţi,
arestaţi sau condamnaţi pentru voturile şi opiniile lor politice.
Incompatibilitate = nepotrivire; interzicere legală de a desfăşura în același timp două
activităţi care sunt contradictorii (de a ocupa două funcții simultan)
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C. Organizarea Camerelor Parlamentului

Fiecare Cameră a Parlamentului este alcătuită din:
• un Preşedinte ales pe 4 ani
• un birou permanent (alcătuit din Preşedinte şi alţi membri aleşi)
• grupuri parlamentare
• comisii permanente
• comisii de anchetă sau alte comisii speciale
• Camerele pot forma şi comisii comune.

Infracţiune flagrantă = faptă care contravine legii descoperită chiar în momentul săvârşirii ei
Mandat reprezentativ al deputaţilor şi senatorilor = obligaţia deputaţilor şi senatorilor ca,
prin activitatea lor în Parlament, să reprezinte interesele cetăţenilor care i-au ales

Explicaţii 
Birou permanent = grup de parlamentari aleşi special pentru a asigura buna organizare şi
funcţionare a Camerei. Acest grup desfăşoară o activitate continuă, fără întreruperi.
Comisie de anchetă = grup de parlamentari constituit în mod special pentru a investiga
anumite situaţii
Comisie comună = grup din care fac parte membri din ambele Camere, adică atât deputaţi,
cât şi senatori 
Comisie permanentă = grup de parlamentari aleşi pentru a face propuneri şi a executa sarcini
speciale în anumite domenii
Grup parlamentar = grupare formată din parlamentari, reprezentanţi ai unui singur partid 

D. Funcţionarea Camerelor Parlamentului

• Camera Deputaţilor şi Senatul se întrunesc în fiecare an, în 2 sesiuni ordinare
(obişnuite):

• Prima sesiune durează din luna februarie până la sfârşitul lunii iunie.
• A doua sesiune durează din luna septembrie până la sfârşitul lunii decembrie.

• Cele două Camere ale Parlamentului se pot întâlni şi în sesiuni extraordinare,
dacă acest lucru este cerut de Preşedintele României, de biroul permanent al
fiecărei Camere sau de cel puţin o treime din numărul deputaţilor sau al senatorilor.
• În cadrul sesiunilor, Camerele lucrează, de obicei, în şedinţe separate.
• Camerele pot lucra şi în şedinţe comune, în situaţii speciale precum:

• primirea mesajului Preşedintelui României; 
• aprobarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat;
• declararea mobilizării totale sau parţiale; 
• declararea stării de război; 
• suspendarea sau încetarea ostilităţilor militare; 
• aprobarea strategiei naţionale de apărare a ţării;  
• numirea Avocatului Poporului; 
• stabilirea statutului deputaţilor şi al senatorilor, stabilirea salariilor şi a

celorlalte drepturi ale acestora;
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• Şedinţele sunt publice. În anumite situaţii, Camerele pot hotărî ca anumite
şedinţe să fie secrete.

Explicaţii 
Sesiune = perioadă de timp în care parlamentarii se întâlnesc pentru a dezbate legi sau alte
probleme şi pentru a desfăşura alte activităţi ce intră în atribuţiile lor 
Şedinţă = adunare a parlamentarilor cu scopul de a discuta, dezbate şi hotărî asupra
diverselor probleme; 
şedinţă comună = şedinţă la care participă şi deputaţi şi senatori; 
şedinţă publică = şedinţă la care poate participa oricine; 
şedinţă secretă = şedinţă la care nu pot participa decât parlamentarii şi alte persoane special
desemnate

E. Legiferarea

� Ce este legiferarea?
• Principala activitate a Parlamentului este aceea de a adopta legi (legiferare).
Cele 2 Camere mai adoptă, în afară de legi, şi hotărâri sau moţiuni.

�� Categorii de legi
• Parlamentul adoptă 3 categorii de legi:

• Legi constituţionale – Acestea sunt legile prin care se modifică Constituţia;
• Legi organice – Acestea sunt legi de organizare. Ele stabilesc felul în care

se aplică normele juridice în anumite domenii. De exemplu, se pot adopta
legi organice cu privire la: sistemul electoral; organizarea, funcţionarea şi
finanţarea partidelor politice; organizarea învăţământului; organizarea
administraţiei publice locale; statutul funcţionarilor publici; statutul minorităţilor
naţionale etc. 

• Legi ordinare – Acestea sunt legile obişnuite, adoptate în alte domenii.

Parlament

Legi constituţionale Legi organice Legi ordinare

Fig. 3 – Categorii de legi

� Etapele adoptării legilor
• Adoptarea unei legi are mai multe etape:

1. Iniţiativa legislativă
2. Sesizarea Camerelor Parlamentului şi adoptarea legii prin votul Camerelor
3. Promulgarea legii de către Preşedinte
4. Publicarea legii în Monitorul Oficial al României şi intrarea în vigoare a legii
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1. Iniţiativa legislativă – reprezintă momentul în care se formulează o propunere de lege. 
- Pot formula propuneri de lege (au drept de iniţiativă legislativă):

- Guvernul; 
- Deputaţii şi senatorii;
- Un număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni, provenind din cel puţin un sfert

din judeţele ţării. 
- Propunerile de lege se numesc proiecte de lege. Pentru a fi adoptate acestea

trebuie trimise Parlamentului şi supuse votului atât în Camera Deputaţilor, cât
şi în Senat.

2. Sesizarea Camerelor Parlamentului şi adoptarea legii prin votul Camerelor
În această etapă, proiectul de lege este transmis Parlamentului, pus în discuţie

în cadrul celor 2 Camere şi adoptat prin votul acestora. Camerele Parlamentului
sunt sesizate pe rând.

�� Sesizarea primei Camere
- Prima Cameră care primeşte proiectul de lege este Camera care are

competenţă decizională. 
- Aceasta trebuie să hotărască în termen de 45 de zile (60 de zile pentru legile

mai complexe) dacă este de acord sau nu cu adoptarea legii. 
- Dacă acest termen este depăşit, se consideră că proiectul de lege a fost adoptat. 

� Transmiterea proiectului de lege către cea de-a doua Cameră
- După ce proiectul de lege a fost votat în prima Cameră sesizată, acesta este

transmis celei de-a doua Camere.
- Aceasta trebuie să-l voteze în acelaşi termen (de 45, respectiv 60 de zile) şi în

aceleaşi condiţii ca şi prima Cameră.
- Proiectele de lege care sunt adoptate de prima Cameră şi respinse de cealaltă

Cameră se întorc la prima Cameră, care trebuie să ia decizia definitivă (A se vedea
Fig. 4).

Prima Cameră sesizată
Camera Deputaţilor -

competenţă decizională
A doua Cameră sesizată

SenatulCamera Deputaţilor
aprobă proiectul de lege

Senatul respinge
proiectul de lege

Camera Deputaţilor  
decide definitiv în

procedură de urgenţă

Proiectul de lege se întoarce la Camera Deputaţilor

Fig. 4 – Exemplu – sesizarea Camerelor - proiect de lege aprobat de Camera Deputaţilor şi
respins de Senat
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�� Adoptarea legii
- Pentru a putea adopta o lege, o hotărâre sau o moţiune, trebuie să fie

prezentă majoritatea parlamentarilor. Numărul de membri prezenţi, necesar pentru
adoptarea unui act, se numeşte cvorum legal.

- Votul în cadrul Camerelor - numărul de voturi necesar pentru adoptarea legilor:
– Legile organice trebuie să primească voturi de aprobare din partea

majorităţii deputaţilor, respectiv a majorităţii senatorilor (cel puţin jumătate
plus unu dintre membrii fiecărei Camere);

– Legile ordinare trebuie să primească voturi de aprobare din partea
majorităţii  deputaţilor prezenţi la şedinţă, respectiv a majorităţii senatorilor
prezenţi la şedinţă (adică cel puțin jumătate plus unu dintre cei prezenți la
ședință).

- O lege este adoptată dacă ambele Camere sunt de acord.
- Dacă cele două Camere nu se înţeleg, decizia finală va fi luată de aceea dintre

Camere care, potrivit legii, este competentă să decidă definitiv în acel domeniu (are
competenţă decizională).

3. Promulgarea legii
- Aceasta este etapa în care legea adoptată de Parlament este trimisă spre aprobare

Preşedintelui României. Promulgarea legii înseamnă aprobarea ei de Preşedinte. 
- Dacă Preşedintele nu este mulţumit de conţinutul legii, el poate să o trimită înapoi

Parlamentului pentru a fi reexaminată. El poate să facă acest lucru o singură dată.
- Dacă Preşedintele consideră că legea nu este conformă cu prevederile

Constituţiei, atunci el poate să o trimită Curţii Constituţionale, instituţie care trebuie
să verifice dacă legea respectă sau nu Constituţia. 

- În cazul în care Curtea Constituţională va considera că legea nu este
conformă Constituţiei, aceasta nu se va mai aproba de Preşedinte şi nu va
mai putea fi aplicată. 

- În cazul în care Curtea Constituţională va considera că legea respectă
Constituţia, decizia sa va fi transmisă Preşedintelui.

- După ce legea a fost examinată de Parlament şi trimisă din nou Preşedintelui
sau după ce Curtea Constituţională i-a transmis Preşedintelui decizia sa prin care a
stabilit că legea este conformă Constituţiei, Preşedintele trebuie să o adopte în
termen de 10 zile de la primirea ei în noua formă sau de la primirea deciziei
Curţii Constituţionale.

4. Publicarea în Monitorul Oficial şi intrarea în vigoare a legii
- După ce legea a fost aprobată de Preşedinte, ea este publicată în Monitorul

Oficial al României. Acesta este jurnalul oficial al statului român în care se publică
toată legislaţia, astfel încât aceasta să fie cunoscută de cetăţeni şi instituţii. 

- O lege intră în vigoare, adică începe să producă efecte în 3 zile de la publicarea
în Monitorul Oficial sau la o dată ulterioară prevăzută în conţinutul ei. Din acest
moment se cere ca legea să fie respectată de toţi.
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�� Adoptarea legilor constituţionale3

• Legile constituţionale sunt cele prin care se modifică (se revizuieşte) Constituţia.
Prin legile constituţionale se poate modifica (revizui) orice prevedere a Constituţiei, cu
unele excepţii. Astfel, nu se pot modifica articolele din Constituţie care se referă la:

• caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului român;
• forma republicană de guvernământ;
• integritatea teritoriului;
• independenţa justiţiei;
• pluralismul politic;
• limba oficială;
• drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor. Nu se pot desfiinţa

(suprima) drepturile existente.
• De asemenea, Constituţia nu poate fi revizuită (modificată) pe timp de război
ori pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă.
• Deoarece legile constituţionale modifică legea fundamentală a statului, ele au o
importanţă deosebită, iar procedura de adoptare este diferită. Deci, Constituția
României poate fi schimbată dacă sunt respectate anumite condiții:

1. Iniţiativa legislativă – Propunerea de modificare a Constituţiei poate fi
făcută de:

- Preşedintele României, la propunerea Guvernului;
- Cel puţin un sfert din numărul deputaţilor sau al senatorilor;
- Cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot, provenind din cel puţin

jumătate din judeţele ţării.

- Curtea Constituţională trebuie să se pronunţe asupra constituţionalităţii
propunerii de modificare a legii fundamentale.

- Curtea trebuie să se pronunţe în termen de 10 zile, iar, dacă e vorba de o
iniţiativă a cetăţenilor, în termen de 60 de zile.

Inițiativă legislativă Prima Cameră  sesizată A doua Cameră sesizată

Președinte

Monitorul Oficial

Proiect de lege

Lege adoptată

Lege promulgată

Proiect de lege aprobat

Fig. 5 – Adoptarea unei legi

3 A se vedea art. 150-152 din Constituţia României
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- În cazul în care Curtea aprobă iniţiativa de modificare a Constituţiei, procedura
de adoptare a legii de modificare îşi va urma cursul. 

- În cazul în care Curtea respinge iniţiativa, procedura de adoptarea a legii se va
opri.

2. Adoptarea legii - Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată
de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu o majoritate de cel puţin două treimi din
numărul parlamentarilor fiecărei Camere. Dacă cele două Camere ale Parlamentului
nu se înţeleg cu privire la adoptarea legii, atunci hotărârea va fi luată în şedinţa
comună a celor două Camere, cu votul a cel puţin 3 sferturi din numărul deputaţilor
şi al senatorilor.

3. Referendum – Revizuirea este definitivă după aprobarea ei de către cetăţeni,
prin referendum (cetățenii români sunt chemați la vot și răspund cu da sau nu, pentru
a-și spune  părerea asupra unei probleme importante a țării).

F. Consiliul Legislativ

• Pentru ca întreaga legislaţie să fie bine sistematizată şi organizată şi pentru a
se evita prevederile contradictorii, în cadrul Parlamentului funcţionează un organ
consultativ de specialitate numit Consiliul Legislativ.
• Acesta este o instituţie cu care se consultă Parlamentul în ceea ce priveşte
propunerile de lege care ar trebui adoptate şi cele care ar trebui respinse. 
• De asemenea, Consiliul Legislativ ţine evidenţa oficială a tuturor legilor
adoptate.

Explicaţii 
A intra în vigoare = a fi valabil, a începe să producă efecte
Competenţă decizională = autoritate de a lua decizia definitivă
Cvorum = număr minim de membri necesar pentru a se putea lua o hotărâre
Iniţiativă legislativă = dreptul de a propune o lege pentru a fi adoptată de Parlament
Legiferare = acțiunea de elaborare şi adoptare a legilor 
Majoritate = partea sau numărul cel mai mare dintr-o colectivitate; superioritate numerică
cerută (prin lege) sau obținută în alegeri.
Moţiune =  propunere făcută şi adoptată în Parlament
Proiect de lege = formă specială în care trebuie prezentată o propunere în faţa Parlamentului
Promulgare a legii = atestare oficială a unei legi de către Preşedinte, astfel încât aceasta să
poată fi făcută publică şi aplicată
Revizuire = modificare, schimbare
Sesizare a Camerelor = înştiinţare, comunicare, transmitere a proiectului de lege către
Camerele Parlamentului
Suprima = desfiinţa, elimina, înlătura
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TESTE

Testul nr. 1

1. Cum este organizat Parlamentul?
Răspuns: Parlamentul este organizat în două Camere: Camera Deputaţilor şi Senatul. 

2. Cum este ales Parlamentul României?
Răspuns: Parlamentul este ales de cetăţeni prin vot universal, egal, direct și liber exprimat,
potrivit legii electorale.

3. Cât durează mandatul Parlamentului?
Răspuns: Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese pentru un mandat de 4 ani, care se
prelungeşte de drept în stare de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, până la
încetarea acestora.

4. Care este rolul Parlamentului?
Răspuns: Parlamentul reprezintă poporul român şi este unica autoritate legiuitoare a ţări -
adoptă legi. 

5. Ce fel de mandat au deputaţii şi senatorii?
Răspuns: Deputaţii şi senatorii au mandat reprezentativ. Aceasta înseamnă că, prin activitatea
lor în Parlament, ei trebuie să reprezinte interesele celor care i-au ales. Ei nu pot fi controlaţi şi
nu pot primi ordine de la alte persoane sau instituţii. 

6. Cum lucrează Camera Deputaţilor şi Senatul?
Răspuns: Camera Deputaţilor şi Senatul lucrează în două sesiuni ordinare pe an: prima sesiune
durează din februarie până la sfârşitul lunii iunie, a doua sesiune durează din septembrie până
la finalul lunii decembrie. În cadrul sesiunilor, cele două Camerele lucrează în şedinţe separate.
Şedinţele celor două Camere sunt publice.

Testul nr. 2

1. Când se poate întruni Parlamentul în sesiuni extraordinare?
Răspuns: Camera Deputaților și Senatul se întrunesc în sesiuni extraordinare, la cererea
Președintelui României, a biroului permanent al fiecărei Camere ori a cel puțin o treime din
numărul deputaților sau al senatorilor.

2. Ce înseamnă imunitatea parlamentară?
Răspuns: Imunitatea parlamentară este situaţia de care se bucură deputaţii şi senatorii de a
nu putea fi traşi la răspundere juridică (adică de a fi urmăriţi, arestaţi sau condamnaţi) pentru
voturile şi opiniile lor politice.

3. Câte categorii (tipuri) de legi adoptă Parlamentul?
Răspuns: Parlamentul adoptă 3 categorii de legi: legi constituţionale (de modificare a
Constituţiei), legi organice (de exemplu, legea cetăţeniei, legea învăţământului, legile privind
dreptul la muncă etc.) şi  legi ordinare (obişnuite).

4. Cui îi  aparţine iniţiativa legislativă?
Răspuns: Iniţiativa legislativă este prima etapă în adoptarea unei legi, reprezentând momentul
în care se formulează propunerea de lege. Iniţiativa legislativă aparţine: Guvernului; deputaţilor
şi senatorilor; unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot.
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5. Când  intră în vigoare o lege?
Răspuns: Legea se publică în Monitorul Oficial al României (adică în jurnalul oficial al statului
român)  şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul
ei.

6. Ce este Consiliul Legislativ?
Răspuns: Consiliul Legislativ este o instituţie cu care se consultă Parlamentul în ceea ce
priveşte adoptarea sau respingerea propunerilor de lege. De asemenea, el ţine şi evidenţa
oficială a tuturor legilor adoptate.

Testul nr. 3

1. Ce condiţii trebuie să îndeplinească o persoană pentru a putea fi aleasă în funcţia de
deputat sau de senator?
Răspuns: O persoană poate fi aleasă în funcţia de deputat sau de senator dacă îndeplineşte
următoarele condiţii:
• este cetăţean român şi are domiciliul în ţară;
• are drept de vot şi dreptul de a fi ales;
• are dreptul de a face parte dintr-un partid politic;
• are vârsta de cel puţin 23 de ani, dacă vrea să fie aleasă în Camera Deputaţilor, respectiv

de cel puţin 33 de ani, dacă vrea să fie aleasă în Senat.

2. Care sunt incompatibilităţile prevăzute de Constituţie pentru deputaţi şi senatori?
Răspuns: Constituţia prevede că parlamentarii nu au voie:
• să fie deputaţi şi senatori în acelaşi timp;
• să aibă o altă funcţie publică, cu excepţia celei de membru al guvernului.

3. Ce este promulgarea unei legi?
Răspuns: Promulgarea legii este o etapă în procesul de legiferare, în care legea adoptată de
Parlament este trimisă spre aprobare Preşedintelui României. Promulgarea legii înseamnă
aprobarea ei de Preşedinte. 

4. Ce este cvorumul legal?
Răspuns: Cvorumul legal reprezintă numărul necesar de parlamentari care trebuie să fie
prezenţi la şedinţă pentru a se putea adopta o lege. Potrivit Constituţiei, pentru a se putea
adopta o lege, o hotărâre sau o moţiune trebuie să fie prezentă majoritatea parlamentarilor.

5. Ce este un proiect de lege?
Răspuns: Proiectul de lege este forma oficială pe care o îmbracă o propunere de lege atunci
când este transmisă Parlamentului.

6. Când este definitivă revizuirea Constituţiei?
Răspuns: Revizuirea Constituţiei este definitivă numai după aprobarea ei de către cetăţeni, prin
referendum. Astfel, cetățenii români sunt chemați la vot și răspund cu da sau nu, pentru a-și
spune  părerea cu privire la propunerea de modificare a Constituţiei.
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3.2. Preşedintele României (art. 80-101)

A. Reguli generale

�� Rolul Preşedintelui 
• Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei
naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.
• Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna
funcţionare a autorităţilor statului.
• El trebuie să fie obiectiv şi imparţial, având rolul de a asigura comunicarea şi
buna desfăşurare a relaţiilor dintre puterile statului, precum şi dintre autorităţi şi
cetăţeni. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere, adică trebuie să
asigure buna înţelegere dintre puterile statului şi dintre stat şi populaţie, astfel încât
să fie evitate tensiunile.

� Alegerea Preşedintelui
� Condiţii pentru alegerea Preşedintelui
• Poate fi aleasă Preşedinte al României persoana care îndeplineşte

următoarele condiţii: 
• este cetăţean român şi are domiciliul în ţară;
• are drept de vot şi dreptul de a fi ales;
• are dreptul de a face parte dintr-un partid politic;
• are vârsta de cel puţin 35 de ani.
• Preşedintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi

liber exprimat.

� Etape ale alegerii Preşedintelui
• Alegerile prezidenţiale pot avea două etape (numite tururi de scrutin):

- Etapa 1 - În prima etapă a alegerilor (primul tur de scrutin), este ales
preşedinte candidatul care a obţinut majoritatea voturilor alegătorilor înscrişi pe listele
electorale (liste cu toţi cetăţenii care au drept de vot). Dacă niciunul dintre candidaţi
nu a reuşit să obţină majoritatea de voturi, atunci, în termen de 2 săptămâni, se

Ştiaţi că �
Funcţia de Preşedinte al României a fost
creată în 1974 de către Nicolae
Ceauşescu, el fiind primul Preşedinte pe
care l-a avut România.

Sediul Preşedinţiei României se află la
Palatul Cotroceni, în Bucureşti.

Foto: Palatul Cotroceni
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organizează a doua etapă a alegerilor (al doilea tur de scrutin), la care vor participa
doar primii doi candidaţi care au obţinut cele  mai multe voturi în prima etapă. 

- Etapa 2 - În a doua etapă a alegerilor (al doilea tur de scrutin), este ales
preşedinte candidatul care obţine cel mai mare număr de voturi. 
• Rezultatele alegerilor sunt valabile după ce au fost verificate şi aprobate de
Curtea Constituţională. 
• Noul Preşedinte îşi începe activitatea după ce depune jurământul de credinţă în
faţa Parlamentului.

�� Mandatul Preşedintelui României
• Mandatul Preşedintelui este de 5 ani de la data depunerii jurământului de
credinţă. 
• Mandatul Preşedintelui poate fi prelungit doar în caz de război sau de catastrofă. 
• Nici o persoană nu poate îndeplini funcţia de Preşedinte al României decât
pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi şi succesive (unul după altul).
• Salariul Preşedintelui şi celelalte drepturi ale sale se stabilesc prin lege.

� Incompatibilităţi
• Pe timpul cât îşi desfăşoară activitatea, Preşedintele nu poate face parte dintr-
un partid politic, deoarece trebuie să rămână obiectiv faţă de forţele politice. 
• De asemenea, el nu poate avea alte funcţii publice sau private, pentru că trebuie
să se dedice în totalitate activităţilor pe care trebuie să le desfăşoare ca Preşedinte. 
• Exercitarea altor funcţii sau calitatea de membru al unui partid politic sunt
incompatibile cu funcţia de Preşedinte. 

� Imunitate
• Pe timpul cât îşi desfăşoară activitatea, Preşedintele beneficiază de imunitate,
adică nu poate fi percheziţionat, reţinut, arestat, urmărit şi judecat pentru faptele
săvârşite sau lucrurile spuse pe durata mandatului.

Ştiaţi că �
Iniţial, Constituţia României prevedea că mandatul Preşedintelui este de 4 ani (având
aceeaşi durată ca mandatul Parlamentului). Această prevedere a fost modificată în 2003.
Până atunci, alegerile prezidenţiale şi cele parlamentare aveau loc în acelaşi timp.

Explicaţii
A veghea = a păzi, a supraveghea
Garant = o persoană care dă asigurări cu privire la îndeplinirea unui fapt sau executarea
unei obligații
Listă electorală = listă a tuturor cetățenilor cu drept de vot
Mandate succesive = mandate care urmează unul după altul; o persoană care a avut 2
mandate succesive de Președinte = o persoană care a fost aleasă Președinte de două ori
la rând.
Mediere = mijlocire a relației dintre două sau mai multe părți
Scrutin = vot; tur de scrutin = rundă, etapă în cadrul alegerilor
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B. Activitatea Preşedintelui

�� Relaţia cu Guvernul
� Preşedintele are atribuţii privind numirea Guvernului:

- Preşedintele desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru. 
- Persoana desemnată ca prim-ministru întocmeşte lista Guvernului (lista ce

cuprinde persoanele propuse ca miniştri şi alţi membri ai Guvernului) şi programul
de guvernare. 

- Lista Guvernului şi programul de guvernare trebuie aprobate de Parlament. 
- După ce Parlamentul aprobă lista Guvernului, Guvernul depune jurământul

de credinţă în faţa Preşedintelui. Astfel, Preşedintele numeşte Guvernul, iar acesta
poate să-şi înceapă activitatea. 

� Preşedintele are atribuţii în numirea miniştrilor, atunci când se
eliberează posturile

- Dacă, ulterior, se eliberează posturi de miniştri (de exemplu, atunci când un
ministru decedează), Preşedintele numeşte alte persoane pentru a ocupa posturile
libere, la propunerea primului-ministru. 

- Dacă, pe parcursul desfăşurării activităţii Guvernului, primul-ministru
consideră că trebuie schimbaţi unii membri ai Guvernului (remaniere
guvernamentală), atunci propune alte persoane pentru acele posturi, iar
Preşedintele le numeşte în funcţie.

- Totuşi, dacă trebuie schimbaţi mai mulţi miniştri, astfel încât structura
Guvernului s-ar modifica în urma noilor numiri, atunci lista miniştrilor trebuie aprobată
mai întâi de Parlament. În acest caz, abia după aprobarea Parlamentului
Preşedintele poate să numească în funcţie noii miniştri.

� Preşedintele poate consulta Guvernul
- Pe parcursul desfăşurării activităţii sale, atunci când apar probleme urgente şi

foarte importante, Preşedintele poate consulta Guvernul cu privire la aceste probleme.

� Preşedintele poate participa la şedinţele Guvernului
- Atunci când se discută probleme foarte importante privind politica externă, apărarea

ţării sau ordinea publică, Preşedintele poate să participe la şedinţele Guvernului. 
- Primul-ministru îi poate cere Preşedintelui să participe la şedinţele

Guvernului şi în alte situaţii. Preşedintele României conduce (prezidează) şedinţele
Guvernului la care participă.

Explicaţii
A desemna = a indica o persoană pentru desfășurarea unei activități sau exercitarea unei
funcții
A prezida = a conduce
A se consulta (cu o persoană sau o instituție) = a cere o părere, un aviz, un sfat
Numire (într-o funcție) = act prin care se stabilește încadrarea într-o funcție
Remaniere guvernamentală = modificare a componenței Guvernului
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�� Relaţia cu Parlamentul
� Preşedintele poate adresa mesaje Parlamentului

- Atunci când sunt în discuţie cele mai importante probleme politice ale
României, Preşedintele adresează Parlamentului mesaje în această privinţă.

� Preşedintele se poate consulta cu Parlamentul
- Preşedintele se consultă cu Parlamentul atunci când se discută probleme

de interes naţional, pentru a hotărî dacă este cazul să ceară populaţiei să-şi exprime
acordul sau dezacordul, prin referendum. Președintele este cel care cere populației
să-și exprime voința prin referendum cu privire la aceste probleme.

� Preşedintele are atribuţii cu privire la dizolvarea Parlamentului
- Preşedintele poate dizolva Parlamentul, dar numai în situaţiile prevăzute

expres de lege. 
- Astfel, dacă Parlamentul refuză să aprobe lista Guvernului (lista miniştrilor

şi a altor membri) în 60 de zile şi dacă respinge cel puţin 2 liste cu propuneri de
miniştri, atunci Preşedintele României se consultă cu preşedinţii celor două Camere
ale Parlamentului şi cu persoanele care conduc grupurile parlamentare, cu scopul
de a găsi o soluţie. 

- Dacă se constată că întreaga activitate a statului se poate bloca din cauza
refuzului Parlamentului de a aproba lista de Guvern, atunci Preşedintele poate
dizolva Parlamentul. 

- După dizolvare, trebuie organizate noi alegeri parlamentare. 
- Parlamentul poate fi dizolvat doar o singură dată în cursul unui an. Nu se

poate dizolva Parlamentul în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui şi nici în
timpul războiului, asediului sau stării de urgenţă.

� Preşedintele României trebuie să ceară aprobarea Parlamentului în
următoarele situaţii:

a) Atunci când vrea să declare mobilizarea totală sau parţială a forţelor
armate. În acest caz, Preşedintele trebuie să ceară aprobarea Parlamentului înainte
de a lua hotărârea. Numai în cazuri extrem de grave, când întârzierea ar putea avea
consecinţe grave, Preşedintele poate lua hotărârea imediat, cu condiţia de a înştiinţa
Parlamentul şi de cere aprobarea măsurii luate în cel mult 5 zile.

b) Atunci când instituie starea de asediu sau starea de urgenţă. În acest caz,
Preşedintele trebuie să ceară aprobarea Parlamentului după ce a luat hotărârea, în
cel mult 5 zile.

Explicaţii 
Dizolvare = desființare
Mobilizare a forțelor armate = a chema, a aduna armata, în vederea trecerii la starea de război
Stare de asediu = regim special, impus de împrejurări excepționale, constând în
suspendarea temporară a unor drepturi și libertăți democratice și acordarea unor drepturi
speciale poliției și armatei
Stare de urgență = situație excepțională care impune adoptarea unor măsuri speciale cu
caracter politic, economic, militar etc.
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�� Atribuţiile Preşedintelui în domeniul apărării
• Preşedintele României este comandantul forţelor armate şi îndeplineşte funcţia
de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 
• El declară mobilizarea totală sau parţială a armatei. 
• În cazul unui atac armat din partea altei ţări (agresiune armată), Preşedintele ia
măsurile necesare pentru respingerea atacului.
• În situaţii excepţionale, Preşedintele este cel care declară ţara în stare de asediu
sau de urgenţă.

� Atribuţiile Preşedintelui în domeniul politicii externe
• Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele României. Tratatele
internaţionale sunt negociate de Guvern şi trebuie ratificate (aprobate) de Parlament.
• Preşedintele aprobă crearea, retragerea misiunilor diplomatice (ambasadelor şi
altor reprezentanţe diplomatice), sau schimbarea rangului acestora (există 3 ranguri
ale misiunilor diplomatice, acordate în funcţie de importanţa acestora).
• Ambasadorii altor state sunt numiţi (acreditaţi) pe lângă Preşedintele României.

Explicaţii
Agresiune armată = atac armat
Consiliul Suprem de Apărare a Țării = instituție care organizează și coordonează
activitățile care privesc apărarea țării și menținerea securității

Explicaţii 
Decorație = distincție (medalie, ordin, insignă), ce se acordă unei persoane pentru merite
deosebite 
Grad militar = loc pe care-l ocupă cineva în ierarhia militară; grad de mareșal = cel mai
înalt grad; grad de general = grad militar superior; grad de amiral = cel mai înalt grad din
marina militară 
Grațiere =  scutirea, iertarea de pedeapsă a unei persoane condamnate

Explicaţii
A ratifica = a confirma, a aproba; a da valabilitate unui act, unui tratat etc. prin aprobarea
sau confirmarea lui
Acreditat = numit ca reprezentant, împuternicit
Misiune diplomatică = reprezentanță diplomatică a unui stat, condusă de un ambasador
sau de un ministru cu depline puteri; rang al misiunii diplomatice = grad acordat misiunii
diplomatice, în funcție de importanța sa (rangul I – ambasadele și reprezentanțele
permanente; gradul II – misiunile conduse de un trimis special; gradul III – misiunile conduse
de însărcinații cu afaceri)

� Alte atribuţii ale Preşedintelui României
Preşedintele României îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

• conferă decoraţii şi titluri de onoare; 
• acordă gradele de mareşal, de general şi de amiral; 
• numeşte în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege; 
• acordă graţierea individuală (scutirea de pedeapsă a unei persoane
condamnate). 
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�� Actele Preşedintelui
• În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele emite decrete. 
• Unele decrete trebuie contrasemnate de primul-ministru (de exemplu, atunci
când se încheie tratate internaţionale, când se conferă decoraţii, când se hotărăşte
graţierea unei persoane, când se declară mobilizarea armatei, când se iau măsuri
de respingere a unui atac împotriva ţării, când se instituie starea de asediu sau de
urgenţă).
• Decretele trebuie publicate în Monitorul Oficial, altfel nu sunt valabile, nu există.

Explicaţii 
A contrasemna = a pune semnătura pe un act semnat înainte de cineva cu o funcţie
superioară
A emite = a adopta, a elabora o lege, un decret

C. Suspendarea Preşedintelui 

� Ce este suspendarea Preşedintelui?
• Suspendarea reprezintă întreruperea temporară a activităţii Preşedintelui, atunci
când acesta săvârşeşte fapte grave, prin care încalcă Constituţia. 

� Etapele suspendării Preşedintelui
1. În cazul în care Parlamentul consideră că Preşedintele a încălcat Constituţia,

cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor poate propune
suspendarea din funcţie a Preşedintelui. 

2. Propunerea de suspendare este comunicată imediat Preşedintelui. Acesta
poate da explicaţii în legătură cu faptele de care este acuzat.

3. În prima fază, Parlamentul consultă Curtea Constituţională. 
4. După consultarea Curţii Constituţionale, Parlamentul poate hotărî suspendarea

din funcţie, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.
5. Dacă propunerea de suspendare este aprobată, în termen de 30 de zile se

organizează un referendum prin care populaţia este întrebată dacă este de acord
sau nu cu demiterea Preşedintelui (încetarea definitivă a activității).

Ştiaţi că �
Traian Băsescu a fost suspendat de două ori din funcţia de Preşedinte al României: prima
oară în 2007 şi a doua oară în 2012. În niciunul dintre cazuri Traian Băsescu nu a fost demis
din funcţie.

� Suspendarea de drept a Preşedintelui
• Suspendarea Președintelui poate interveni și de drept (adică automat, fără a
exista vreo hotărâre a Parlamentului în acest sens), atunci când Președintele este
pus sub acuzare pentru fapta de înaltă trădare. 
• Punerea sub acuzare a Președintelui se hotărăște de Parlament, cu votul a cel
puțin două treimi din numărul deputaților și senatorilor. 
• Președintelui i se comunică imediat propunerea de punere sub acuzare și poate
da explicații în fața Parlamentului cu privire la fapta de care este acuzat. 
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• Fapta de înaltă trădare urmează a fi judecată de Înalta Curte de Casație și
Justiție (cea mai importantă instanță de judecată din România). 
• După ce hotărârea Curții rămâne definitivă, Președintele își încetează definitiv
activitatea (este demis). Până atunci el este suspendat de drept.

Explicaţii 
A pune sub acuzare = a învinovăți
Demitere = concediere, destituire
Suspendare = întrerupere temporară a activității

Explicaţii 
Demisie = renunțare la un post sau la o funcție
Vacant = liber, neocupat

D. Vacanța funcției de Președinte

• Funcția de Președinte este vacantă (liberă, neocupată) în cazul în care
Președintele își dă demisia, este demis (înlăturat din funcţie), decedează sau se
află în imposibilitate definitivă de a-și exercita atribuțiile (de exemplu, în caz de boală
foarte gravă, incurabilă).
• În acest caz, în termen de 3 luni, Guvernul va organiza alegeri pentru un nou Președinte.

E. Interimatul funcției de Președinte

�� Ce este interimatul?
• Interimatul este o situație provizorie, în care funcția de Președinte este exercitată
temporar de o altă persoană, numită președinte interimar.

� Când intervine interimatul funcţiei de Preşedinte?
• Interimatul intervine atunci când:

• funcția de Președinte devine vacantă (neocupată);
• Președintele este suspendat din funcție;
• Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile (de

exemplu, este bolnav, caz în care este înlocuit de interimar până la
însănătoșire). 

� Cine poate fi preşedinte interimar?
• Poate fi președinte interimar Președintele Senatului, iar, dacă acesta nu poate,
Președintele Camerei Deputaților.

� Care sunt atribuţiile preşedintelui interimar?
• Președintele interimar exercită toate atribuțiile Președintelui României, cu excepția
următoarelor:

• Președintele interimar nu poate transmite mesaje Parlamentului cu privire la
principalele probleme politice ale națiunii;
•  Președintele interimar nu poate dizolva Parlamentul;
• Președintele interimar nu poate cere poporului să-și exprime voința prin
referendum.
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TESTE

Testul nr. 1

1. Care este rolul Președintelui României?
Răspuns: Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei
naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării. Preşedintele României veghează la
respectarea Constituţiei. El trebuie să fie obiectiv şi imparţial, având rolul de a asigura buna
desfăşurare a relaţiilor dintre puterile statului, precum şi dintre autorităţi şi cetățeni.

2. Cum este ales Preşedintele României?
Răspuns: Preşedintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber
exprimat.

3. Care este durata mandatului Președintelui României?
Răspuns: Mandatul Preşedintelui României este de 5 ani şi se exercită de la data depunerii
jurământului de credinţă. Nici o persoană nu poate îndeplini funcţia de Preşedinte al României
decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi şi succesive (unul după altul).

4. Ce acte emite Președintele României?
Răspuns: Președintele României emite decrete.

5. Cine numește Guvernul?
Răspuns: Președintele României numește Guvernul, pe baza votului de încredere, adică a
aprobării acordate de Parlament.

6. Când poate Președintele să dizolve Parlamentul?
Răspuns: Președintele poate să dizolve Parlamentul dacă acesta refuză să aprobe lista
Guvernului (lista miniştrilor) în termen de 60 de zile de la prima cerere de aprobare şi dacă
respinge cel puţin 2 liste cu propuneri de miniştri.

Testul nr. 2

1. Când participă Președintele la ședințele Guvernului?
Răspuns: Președintele poate să participe la ședințele Guvernului atunci când se discută
probleme foarte importante privind politica externă, apărarea ţării sau ordinea publică. Primul-
ministru îi poate cere Preşedintelui să participe la şedinţele Guvernului şi în alte situaţii.
Preşedintele României conduce şedinţele Guvernului la care participă.

2. Care sunt atribuțiile Președintelui în domeniul politicii externe?
Răspuns: Atribuţiile Preşedintelui în domeniul politicii externe sunt următoarele: încheie tratate
internaţionale în numele României; aprobă crearea, retragerea misiunilor diplomatice, sau
schimbarea rangului acestora; ambasadorii altor state sunt acreditați pe lângă Președinte.

3. Care sunt atribuțiile Președintelui României în domeniul apărării?
Răspuns: Preşedintele României are următoarele atribuții în domeniul apărării: este
comandantul forţelor armate şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de
Apărare a Ţării; declară mobilizarea armatei sau respingerea unui atac din partea altei ţări; în
cazuri excepţionale, Preşedintele este cel care declară starea de asediu sau de urgenţă.

Explicaţii 
Interimat = situația celui care exercită în mod temporar funcția altei persoane.
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4. Când poate fi suspendat din funcție Președintele României?
Răspuns: Preşedintele poate fi suspendat din funcţie de către Parlament, în cazul în care comite
fapte grave prin care încalcă  Constituţia. El poate fi suspendat de drept atunci când este pus
sub acuzare pentru fapta de înaltă trădare.

5. Când intervine vacanța funcției de Președinte al României?
Răspuns: Funcţia prezidenţială poate rămâne vacantă (liberă) atunci când: Preşedintele renunţă
la atribuţiile deţinute (își dă demisia); este demis (concediat); intervine decesul acestuia; se
află în imposibilitate definitivă de a-și exercita atribuțiile.

6. Cine asigură interimatul funcției de Președinte al României?
Răspuns: În cazul în care Preşedintele este suspendat, funcţia sa rămâne vacantă sau se află
în imposibilitate temporară de exercitare a atribuțiilor sale, atribuţiile vor fi preluate temporar
de Preşedintele Senatului sau, dacă acesta nu poate, de Preşedintele Camerei Deputaţilor. 

Testul nr. 3

1. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a putea fi
aleasă în funcţia de Preşedinte al României?
Răspuns: Poate fi aleasă Preşedinte al României persoana care îndeplineşte următoarele
condiţii: 

• este cetăţean român şi are domiciliul în ţară;
• are drept de vot şi dreptul de a fi ales;
• are dreptul de a face parte dintr-un partid politic;
• are vârsta de cel puţin 35 de ani.

2. Ce reprezintă turul de scrutin?
Răspuns: Turul de scrutin reprezintă o rundă, o etapă în cadrul alegerilor prezidenţiale. Alegerile
prezidenţiale pot avea 2 etape (tururi de scrutin). În prima etapă a alegerilor (primul tur de scrutin),
este ales preşedinte candidatul care a obţinut majoritatea voturilor alegătorilor înscrişi pe listele
electorale (liste cu toţi cetăţenii care au drept de vot). Dacă niciunul dintre candidaţi nu a reuşit să
obţină majoritatea de voturi, atunci se organizează a doua etapă a alegerilor (al doilea tur de
scrutin), la care vor participa doar primii doi candidaţi care au obţinut cele  mai multe voturi în prima
etapă. În a doua etapă a alegerilor, este ales preşedinte candidatul care obţine cel mai mare număr
de voturi.

3. Cine stabileşte salariul Preşedintelui României?
Răspuns: Salariul Preşedintelui României se stabileşte prin lege.

4. Când adresează Preşedintele României mesaje Parlamentului?
Răspuns: Atunci când sunt în discuţie cele mai importante probleme politice ale României,
Preşedintele adresează Parlamentului mesaje în această privinţă.

5. În ce situaţii se consultă Preşedintele României cu Guvernul?
Răspuns: Pe parcursul desfăşurării activităţii sale, atunci când apar probleme urgente şi foarte
importante, Preşedintele poate consulta Guvernul cu privire la aceste probleme.

6. Daţi exemple de situaţii în care decretele emise de Preşedintele României trebuie
contrasemnate de primul-ministru.
Răspuns: Decretele Preşedintelui României trebuie contrasemnate de primul-ministru atunci
când se încheie tratate internaţionale, când se conferă decoraţii, când se hotărăşte graţierea
unei persoane, când se declară mobilizarea armatei, când se iau măsuri de respingere a unui
atac împotriva ţării, când se instituie starea de asediu sau de urgenţă.
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3.3. Guvernul României (art. 102-115)

A. Reguli generale

�� Rolul Guvernului
• Guvernul reprezintă puterea
executivă în statul român. El are rolul
de a asigura realizarea politicii interne
şi a politicii externe a ţării şi de a
exercita conducerea generală a
administraţiei publice. 

� Alcătuirea Guvernului
• Guvernul este alcătuit din primul-
ministru, miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege. Primul-ministru este cel care conduce
Guvernul.

� Numirea Guvernului
� Cine numeşte Guvernul?

• Preşedintele României numeşte Guvernul.

� Etapele numirii Guvernului (A se vedea Fig. 5):
a) Preşedintele României se consultă cu partidul care are mai mult de jumătate

dintre locurile de parlamentari (majoritate absolută) sau, dacă nici un partid nu are atât
de multe locuri, se consultă cu toate partidele reprezentate în Parlament.

b) Apoi Preşedintele desemnează o persoană ca prim-ministru.
c) Primul - ministru întocmeşte lista cu membrii Guvernului şi un program de

guvernare, pe care trebuie să le supună aprobării Parlamentului în termen de 10 zile
de la desemnare. 

d) Camerele Parlamentului se întâlnesc în şedinţă comună şi aprobă lista
Guvernului şi programul de guvernare (acordă votul de încredere), cu votul majorităţii
deputaţilor şi senatorilor. 

e) După ce primesc aprobarea Parlamentului, primul-ministru, miniştrii şi ceilalţi
membri ai Guvernului trebuie să depună jurământul de credinţă în faţa Preşedintelui.
Preşedintele numeşte astfel Guvernul.

Foto: Palatul Victoria

Preşedintele
desemnează primul-

ministru

Primul-ministru 
întocmeşte lista

Guvernului şi
programul de

guvernare

Parlamentul
acordă votul de

încredere
Membrii Guvernului
depun jurământul
de credinţă în faţa

Preşedintelui

Fig.  5 -  Numirea Guvernului
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�� Mandatul Guvernului
• Guvernul îşi începe activitatea de la data depunerii jurământului de credinţă. 
• Mandatul Guvernului este, de obicei, de 4 ani şi durează până la alegerea unui
nou Parlament.

� Incompatibilităţi
• Pe parcursul desfăşurării activităţii, membrii Guvernului nu au voie să aibă alte funcţii
publice. Acestea sunt considerate nepotrivite, contradictorii cu activitatea de membru al
Guvernului. Totuşi, membrii Guvernului pot fi, în acelaşi timp, deputaţi sau senatori.

B. Primul-ministru

� Rolul primului-ministru
• Este şeful Guvernului. Prin urmare, el conduce Guvernul şi coordonează
activitatea tuturor membrilor Guvernului. 

Ştiaţi că �
Sediul Guvernului se află la Palatul Victoria, în Bucureşti.
Primul ocupant al funcţiei de prim-ministru a fost Barbu Catargiu (1807 – 1862). Barbu
Catargiu era descendent direct al domnitorului Ţării Româneşti, Constantin Brâncoveanu,
a fost lider al Partidului Conservator şi a ocupat funcţia de prim-ministru al Principatelor
Unite, în timpul lui Alexandru Ioan Cuza, pentru o scurtă perioadă de timp, în anul 1862.
Barbu Catargiu a fost asasinat pe 8 iunie 1862.
Primul prim-ministru al României după Revoluţia din 1989 a fost Petre Roman. Acesta a
fost înlăturat de la guvernare în urma mineriadei din septembrie 1991.

� Relaţia primului-ministru cu Parlamentul
• În cadrul activităţii sale, primul-ministru trebuie să prezinte Parlamentului rapoarte
şi declaraţii cu privire la politica Guvernului.

� Relaţia primului ministru cu Președintele
• Primul-ministru nu poate fi revocat (îndepărtat din funcţie) de Preşedintele
României. 
• Dacă primul-ministru îşi încetează activitatea din alte motive (de exemplu, îşi dă
demisia, îşi pierde drepturile electorale, devine incompatibil sau decedează),
Preşedintele României trebuie să numească un prim-ministru interimar dintre ceilalţi
membri ai Guvernului. 

C. Răspunderea membrilor Guvernului

• Dacă vreunul dintre membrii Guvernului săvârşeşte o faptă penală, numai Camera
Deputaţilor, Senatul şi Preşedintele României au dreptul să ceară ca acesta să fie
urmărit penal. 
• Dacă s-a cerut urmărirea penală faţă de un membru al Guvernului, Preşedintele
României poate hotărî ca acesta să fie suspendat din funcţie. 
• Dacă membrul Guvernului este trimis în judecată (ajunge în faţa Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie), atunci el este suspendat automat din funcţie.
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D. Activitatea Guvernului

�� Raportul Guvernului cu Parlamentul
• Guvernul, prin activitatea sa, realizează politica internă şi politica externă a
ţării. Întreaga sa activitate este supusă controlului Parlamentului. Controlul
Parlamentului asupra activităţii Guvernului se realizează astfel:

� Solicitarea de informaţii sau documente
- Dacă Parlamentul cere informaţii sau documente cu privire la activitatea

Guvernului, acesta este obligat să le prezinte. 

� Interpelările
- Dacă Parlamentul le cere Guvernului sau membrilor săi să răspundă la întrebări

sau să dea explicaţii (să răspundă la interpelări) cu privire la activitatea pe care o
desfăşoară, aceştia sunt obligaţi să o facă. 

� Moţiunile simple cu privire la probleme de politică internă sau externă
- Parlamentul poate chiar să adopte hotărâri (moţiuni simple) prin care să-şi exprime

punctul de vedere cu privire la anumite probleme de politică internă sau externă.

� Răspunderea politică a Guvernului în faţa Parlamentului
- Guvernul răspunde politic pentru întreaga sa activitate numai în faţa Parlamentului. 
- De regulă, Parlamentul trebuie să fie de acord cu activitatea desfăşurată de Guvern.

a) Moţiunea de cenzură 
- Ce este moţiunea de cenzură? Este hotărârea Parlamentului de a retrage

aprobarea (votul de încredere) pe care i-a acordat-o Guvernului la început, atunci când
Parlamentul este nemulţumit de activitatea Guvernului.

- Etapele adoptării unei moţiuni de cenzură:
1. Cel puţin un sfert dintre deputaţi şi senatori pot cere retragerea votului de

încredere acordat Guvernului, prin adoptarea unei moţiuni de cenzură.
2. Moţiunea de cenzură se comunică imediat Guvernului.
3. Moţiunea de cenzură este adoptată de Parlament în şedinţă comună, cu votul

majorităţii deputaţilor şi senatorilor.
4. Guvernul este demis şi îşi încetează activitatea. Guvernul demis va continua,

totuşi, să îndeplinească actele strict necesare până la numirea noului Guvern.

b) Angajarea răspunderii
- Dacă Parlamentul nu este de acord cu un program, o declaraţie politică sau un

proiect de lege al Guvernului, acestea pot fi totuşi adoptate dacă Guvernul îşi
angajează răspunderea în faţa Parlamentului cu privire la ele, adică se declară în
totalitate responsabil pentru ele.

Explicaţii
Administraţie publică = totalitatea instituţiilor publice care asigură funcţionarea statului
Majoritate absolută = cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor; număr de voturi
egal cu cel puțin jumătate plus unu din total
Revocare (a unei persoane) = îndepărtare dintr-o funcţie, concediere
Vot de încredere = vot prin care Parlamentul aprobă Guvernul şi programul de guvernare
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- În cazul în care Guvernul îşi angajează răspunderea în faţa Parlamentului,
deputaţii şi senatorii care nu sunt de acord cu poziţia Guvernului pot să ceară
retragerea votului de încredere acordat Guvernului printr-o moţiune de cenzură.

- În acest caz, moţiunea de cenzură trebuie depusă în termen de 3 zile de la
prezentarea programului, a declaraţiei politice sau a proiectului de lege. 

• Dacă moţiunea de cenzură este aprobată, Guvernul este demis. 
• Dacă moţiunea este respinsă, programul, declaraţia sau proiectul de lege

se consideră a fi adoptate, iar aplicarea lor devine obligatorie.

E. Actele Guvernului

• Pe parcursul desfăşurării activităţii sale, Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe.
• Acestea sunt semnate de primul-ministru şi contrasemnate de ministrul care are
obligaţia de a le pune în aplicare. 
• Hotărârile şi ordonanţele Guvernului trebuie publicate în Monitorul Oficial, altfel nu
sunt valabile şi nu pot fi aplicate.
• În situaţii excepţionale, care trebuie reglementate cât mai curând, Guvernul adoptă
şi ordonanţe de urgenţă.

�� Ordonanţele Guvernului (O.G.)
• Ordonanţele Guvernului pot fi adoptate numai dacă există o lege de abilitare. 
• Legea de abilitare este o lege adoptată de Parlament prin care acesta îi permite
Guvernului să emită ordonanţe cu putere de lege în unele domenii. 
• Guvernul nu poate emite, în nici un caz, ordonanţe în domenii care fac obiectul
legilor organice. 
• Atunci când se adoptă o lege de abilitare, avem de-a face cu o delegare
legislativă, adică Parlamentul îi dă Guvernului sarcina de a adopta reguli juridice în
anumite domenii.
• Pentru a produce efecte, ordonanţele trebuie publicate în Monitorul Oficial.

Ştiaţi că �
În perioada 1989 – 2015, două Guverne ale României au fost demise prin moţiunea de
cenzură a Parlamentului: Guvernul Boc 1 (condus de Emil Boc), care şi-a desfăşurat
activitatea în perioada cuprinsă între 22 decembrie 2008 şi 23 decembrie 2009, a fost primul
guvern român care a căzut prin moțiune de cenzură după revoluție.
Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu, care a activat de la 9 februarie 2012 până la 27 aprilie
2012, a fost demis prin moțiune de cenzură, fiind al doilea guvern de după Revoluție care
a fost demis în felul acesta.

Explicaţii
A-şi angaja răspunderea = a-şi asuma întreaga responsabilitate pentru ceva
Interpelare = întrebare prin care se cere o explicaţie
Moţiune de cenzură = hotărâre a Parlamentului prin care acesta îşi retrage aprobarea
(votul de încredere) acordată Guvernului
Moţiune simplă = hotărâre a Parlamentului prin care acesta îşi exprimă punctul de vedere
cu privire la anumite probleme
Răspundere politică = faptul de a da socoteală, a fi responsabil pentru faptele, opiniile,
declaraţiile ce au caracter politic
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• Etapele adoptării ordonanţelor (A se vedea Fig. 6):
1. Parlamentul  adoptă o lege de abilitare.
2. Prin legea de abilitare, Guvernul preia sarcina de a adopta reguli juridice în

anumite domenii.
3. Guvernul emite ordonanţa.
4. Ordonanţa este publicată în Monitorul Oficial.

Uneori, legea de abilitare poate să prevadă obligaţia Guvernului de a cere
aprobarea Parlamentului cu privire la ordonanţa emisă. În acest caz, publicarea
ordonanţei în Monitorul Oficial va avea loc numai după ce se va obţine aprobarea din
partea Parlamentului.

5. Ordonanţa intră în vigoare, adică începe să producă efecte şi trebuie
respectată de toată lumea.

Parlament Lege de abilitare Guvern

Ordonanţă*

Monitorul Oficial

emite

emite

publicare

delegare legislativă

Figura 6 - Adoptarea ordonanţelor

*Atenţie! Dacă legea de abilitare prevede obligaţia Guvernului de a cere aprobarea Parlamentului
cu privire la ordonanţa emisă, aceasta va fi supusă aprobării Parlamentului şi doar dacă va fi
aprobată, va fi ulterior publicată în Monitorul Oficial. 

� Ordonanţele de urgenţă ale Guvernului (O.U.G.)
• În situaţii urgente, a căror reglementare nu poate fi amânată, Guvernul poate
adopta ordonanţe de urgenţă, având obligaţia de a motiva urgenţa. 
• Ordonanţa de urgenţă trebuie să fie depusă în cel mai scurt timp la Parlament (la
Camera competentă) pentru a fi discutată şi aprobată. 

• Camera sesizată trebuie să aprobe sau să respingă ordonanţa în termen de cel
mult 30 de zile. 

• Dacă nu se pronunţă în acest termen, ordonanţa se consideră adoptată şi se
transmite celeilalte Camere care trebuie, la rândul ei să se pronunţe de urgenţă. 
• Pentru a produce efecte, ordonanţa de urgenţă aprobată trebuie publicată în
Monitorul Oficial.

ATENŢIE!
Ordonanţele de urgenţă pot fi adoptate în orice domenii, cu excepţia: 
- domeniului legilor constituţionale;
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- regimului instituţiilor fundamentale ale statului; 
- drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor prevăzute de Constituţie; 
- drepturilor electorale; 
- măsurilor de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.

• Etapele adoptării ordonanţelor de urgenţă (A se vedea Fig. 7):
1. Guvernul emite ordonanţa de urgenţă.
2. Ordonanţa de urgenţă este trimisă Parlamentului pentru a fi aprobată de acesta.
3. Ordonanţa de urgenţă aprobată de Parlament se publică în Monitorul Oficial.
4. Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare, adică începe să producă efecte şi

trebuie respectată de toată lumea.
Figura 7 - Adoptarea ordonanţelor de urgenţă

Guvern Ordonanță de urgență Parlament

Ordonanţă aprobată

Monitorul Oficial

emite aprobare

Explicaţii 
Amânat = întârziat, lăsat pe altă dată
Delegare legislativă = împuternicire a Guvernului de a adopta acte cu putere de lege
Lege de abilitare = lege a Parlamentului prin care acesta îi conferă Guvernului dreptul de
a adopta acte cu putere de lege în anumite domenii
Reglementare = faptul de a adopta norme sau reguli pentru a pune în ordine o anumită situaţie
Trecere silită a unor bunuri în proprietate publică = obligarea unei persoane să dea
statului un bun al său, în schimbul unei despăgubiri

F. Încetarea activităţii

� Un membru al Guvernului îşi încetează activitatea dacă:
• îşi dă demisia;
• este revocat (concediat);
• îşi pierde drepturile electorale (dreptul de a alege şi de a fi ales);
• devine incompatibil (de exemplu, atunci când are o altă funcţie publică)
• decedează.

� Interimatul
• Atunci când unul dintre miniştri sau un alt membru al Guvernului îşi încetează
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activitatea, Preşedintele României, la propunerea primului-ministru, numeşte în locul
său un alt ministru sau un alt membru al Guvernului, ca interimar. 
• Dacă unul dintre miniştri sau un alt membru al Guvernului se află în imposibilitate
temporară de exercitare a activităţii, interimatul va dura până la revenirea acestuia la
post. 
• În toate celelalte cazuri, interimatul durează până la numirea altei persoane în
funcţia devenită vacantă (liberă). 
• În orice caz, interimatul nu poate dura mai mult de 45 de zile.

�� Întregul Guvern îşi încetează activitatea (mandatul) atunci când:
• este ales un nou Parlament;
• Parlamentul îşi retrage aprobarea (votul de încredere);
• primul-ministru îşi dă demisia, îşi pierde drepturile electorale, devine incompatibil,
decedează sau nu-şi poate exercita activitatea pentru mai mult de 45 de zile.
• Guvernul care-şi încetează activitatea va continua să îndeplinească actele strict
necesare până la numirea noului Guvern.

TESTE

Testul nr. 1

1. Care este rolul Guvernului? 
Răspuns: Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea
generală a administraţiei publice. 

2. Care este componenţa Guvernului?
Răspuns: Guvernul este format din primul-ministru, miniştrii şi alţi membri.

3. Cine conduce Guvernul?
Răspuns: Guvernul este condus de primul-ministru.

4. Cine îl desemnează pe primul-ministru?
Răspuns: Preşedintele României îl desemnează pe primul-ministru.

5. Care este durata mandatului Guvernului?
Răspuns: Mandatul Guvernului are o durată de 4 ani. Mandatul Guvernului încetează atunci
când este ales un nou Parlament.

6. Care sunt incompatibilităţile membrilor Guvernului?
Răspuns: Pe parcursul desfăşurării activităţii, membrii Guvernului nu au voie să aibă alte funcţii
publice. Acestea sunt considerate nepotrivite, contradictorii cu activitatea de membru al
Guvernului. Totuşi, membrii Guvernului pot fi, în acelaşi timp, deputaţi sau senatori.

Testul nr. 2

1. În ce situaţie poate Guvernul să-şi angajeze răspunderea în faţa Parlamentului?
Răspuns: Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Parlamentului atunci când vrea să
adopte un program sau un proiect de lege cu care Parlamentul nu este de acord. Angajându-
şi răspunderea, Guvernul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru programul sau proiectul
de lege respectiv.
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2. Cum se numesc actele Guvernului?
Răspuns: Guvernul emite hotărâri, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă.

3. Ce este moţiunea de cenzură?
Răspuns: Moţiunea de cenzură este o hotărâre a Parlamentului prin care acesta îşi retrage
votul de încredere acordat Guvernului. Drept urmare Guvernul este demis. Moţiunea de cenzură
este o  modalitate de control parlamentar, fiind forma cea mai gravă de sancţionare a
Guvernului. 

4. Când încetează funcţia de membru al Guvernului?
Răspuns: Funcţia de membru al Guvernului încetează atunci când acesta: îşi dă demisia; este
revocat (concediat); îşi pierde drepturile electorale (dreptul de a alege şi de a fi ales); devine
incompatibil (de exemplu, atunci când are o altă funcţie publică); decedează.

5. Când încetează mandatul Guvernului?
Răspuns: Mandatul Guvernului încetează atunci când: este ales un nou Parlament; Parlamentul
îşi retrage aprobarea (votul de încredere); primul-ministru îşi dă demisia, îşi pierde drepturile
electorale, devine incompatibil, decedează sau nu-şi poate exercita activitatea pentru mai mult
de 45 de zile.

6. Care este rolul primului – ministru?
Răspuns: Primul – ministru conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia.
El prezintă Parlamentului rapoartele și declarațiile cu privire la politica Guvernului.

Testul nr. 3

1. Cine numeşte Guvernul?
Răspuns: Guvernul este numit de Preşedintele României.

2. Ce este votul de încredere?
Răspuns: Votul de încredere reprezintă aprobarea pe care Parlamentul trebuie s-o dea listei
Guvernului şi programului de guvernare, propuse de persoana desemnată în funcţia de prim-
ministru. Abia după aprobarea Parlamentului, Preşedintele poate numi Guvernul.

3. În faţa cui răspunde politic Guvernul?
Răspuns: Guvernul răspunde politic pentru întreaga sa activitate numai în faţa Parlamentului.
Dacă Parlamentul este nemulţumit de activitatea Guvernului, el poate hotărî să-şi retragă
aprobarea (votul de încredere) pe care i-a acordat-o la început, prin adoptarea unei moţiuni de
cenzură.

4. De cine sunt judecaţi membrii Guvernului care săvârşesc fapte penale?
Răspuns: Membrii Guvernului care săvârşesc fapte penale sunt judecaţi de Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie (cea mai importantă instanţă de judecată din România).

5. Ce este legea de abilitare?
Răspuns: Legea de abilitare este o lege adoptată de Parlament prin care acesta îi permite
Guvernului să emită ordonanţe cu putere de lege în unele domenii. Atunci când se adoptă o
lege de abilitare, avem de-a face cu o delegare legislativă, adică Parlamentul îi dă Guvernului
sarcina de a adopta reguli juridice în domeniile stabilite.

6. Ce este remanierea guvernamentală?
Răspuns: Remanierea guvernamentală reprezintă modificarea componenţei Guvernului. Astfel,
dacă pe parcursul desfăşurării activităţii Guvernului, primul-ministru consideră că trebuie
schimbaţi unii membri ai Guvernului, atunci propune alte persoane pentru acele posturi, iar
Preşedintele le numeşte în funcţie.
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3.4. Administraţia publică (art. 116-123)

A. Generalităţi

�� Ce este administraţia publică?
• Administraţia publică cuprinde totalitatea instituţiilor publice care asigură
funcţionarea statului. Aceasta se împarte în două categorii: 

• administrația centrală (asigură conducerea şi organizarea la nivel naţional) 
şi
• administrația locală (asigură conducerea şi organizarea la nivel local, în

unităţile administrativ-teritoriale).
• Instituţiile centrale formează administraţia publică centrală de specialitate.
Acestea sunt: ministerele, forţele armate şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.
• Administrația publică locală este formată din: primarii, consiliile locale,
consiliile judeţene şi prefecţii.

� Ce limbă folosesc instituţiile administraţiei publice?
• În general, limba folosită în administraţia publică este limba română. Aceasta
înseamnă că toate documentele se întocmesc în limba română, iar cetăţenii folosesc
în relaţiile cu instituţiile doar limba română.
• Excepţie: Cu toate acestea, dacă într-un judeţ, într-un oraş sau într-o comună
există foarte mulţi cetăţeni care aparţin unei minorităţi naţionale, atunci, în relaţiile
cu instituţiile administraţiei publice locale, se va folosi, în scris şi oral şi limba
minorităţii naţionale respective.

B. Administraţia publică centrală de specialitate

� Ce este administraţia centrală?
• Administraţia publică centrală de specialitate cuprinde o serie de instituţii care au
autoritate asupra întregului teritoriu al României. Astfel de instituţii sunt ministerele,
forţele armate şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (A se vedea Fig. 8).

Administrația Publică Centrală

Ministere Forțele Armate Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării

Fig.  8 – Administraţia publică centrală de specialitate

� Ministerele
• Ministerele sunt instituţii care conduc activitatea statului în anumite domenii (de
exemplu, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Transporturilor etc.). 
• Ele se află în subordinea Guvernului şi sunt conduse de miniştri (aceştia sunt
membri ai Guvernului). 
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• Ministerele au şi ele în subordine diferite organe (comisii, secretariate de stat etc.)
pe care le înfiinţează cu aprobarea Curţii de Conturi (instituţie care controlează
administrarea resurselor financiare ale statului).

�� Armata
• Armata se află în slujba poporului.
• Ea apără suveranitatea, independenţa şi unitatea statului, integritatea
teritorială a ţării şi democraţia.
• În condiţiile legii şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte, armata
contribuie la apărarea colectivă (apărare împotriva unui atac ce ameninţă mai multe
state) în sistemele de alianţă militară (precum NATO) şi participă la acţiuni privind
menţinerea sau restabilirea păcii. 
• În asemenea situaţii, dacă legea sau tratatele internaţionale la care România este
parte o permit, pe teritoriul României pot fi primite trupe militare străine. 
• Orice alte activităţi militare, care nu sunt subordonate statului sau nu sunt
permise de tratatele internaţionale la care România este parte, sunt interzise.

Ştiaţi că �
Operaţiunile de menţinere a păcii reprezintă activităţi organizate desfăşurate cu scopul de
a crea condiţii favorabile păcii într-o regiune sau într-un stat. Operaţiunile de menţinere a
păcii sunt organizate, în principal, de ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite) şi de NATO
(Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord).
România este stat membru al ONU din 1955 şi stat membru NATO din 2004.
De exemplu, România a participat la operaţiunile de menţinere a păcii din Angola, Bosnia,
Albania, Afganistan şi a trimis 860 de trupe în Irak.

� Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT)
� Ce este Consiliul Suprem de Apărare a Ţării?

• Consiliul Suprem de Apărare a Ţării este instituţia care organizează şi
coordonează activităţile care privesc apărarea ţării şi securitatea naţională,
participarea la menţinerea securităţii internaţionale şi la apărarea colectivă în sistemele
de alianţă militară, precum şi la acţiuni de menţinere sau de restabilire a păcii (art. 119
– Constituţia României). Consiliul Suprem de Apărare a Ţării este condus de
Preşedintele României.

� Componenţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
• Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) este format din:

1. Preşedintele României, care conduce Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
2. Prim-ministrul Guvernului României, care îndeplineşte funcţia de

vicepreşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
3. Ministrul Apărării Naţionale
4. Ministrul Afacerilor Interne 
5. Ministrul Afacerilor Externe
6. Ministrul Justiţiei
7. Ministrul Economiei
8. Ministrul Finanţelor Publice

Material pentru pregătirea specifică în vederea obținerii cetățeniei române56



9. Directorul Serviciului Român de Informaţii
10. Directorul Serviciului de Informaţii Externe
11. Şeful Statului Major General
12. Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională
13. Secretarul CSATC.

Explicaţii 
Alianţă militară = înţelegere a mai multor state prin care acestea se obligă să acţioneze
împreună sau să se ajute unele pe altele în caz de război sau agresiune armată
Apărare colectivă = apărare a mai multor state împotriva unui atac ce le ameninţă
Menţinere a păcii = păstrare a stării de pace
Restabilire a păcii = revenire la starea de pace 
Resurse financiare ale statului = banii pe care-i deţine statul la un moment dat
Subordine = supunere; aflat în subordinea cuiva – aflat sub conducerea cuiva 

Explicații:
Autonomie = libertate, drept de a se conduce singur;
Deconcentrare = repartizare pe un spațiu mai larg; transferul unor atribuţii care revin
nivelului central de administrare, unor instituții subordonate
Descentralizare = a face ca ceva să nu mai depindă de puterea centrală; a acorda autonomie.

C. Administraţia publică locală

�� Ce este administraţia publică locală?
• Administraţia publică locală cuprinde totalitatea instituţiilor care se ocupă de
problemele publice care apar în oraşe, comune şi judeţe.
• Administrația publică locală este formată din: primari, consilii locale, consilii
judeţene şi prefecţi. (A se vedea Fig. 9)

� Principiile administraţiei publice locale
• Funcţionarea instituţiilor administraţiei publice locale are la bază următoarele principii:

• Autonomie;
• Descentralizare;
• Deconcentrare.

� Comunele şi oraşele
• Comunele şi oraşele sunt conduse de consiliile locale alese şi primarii aleşi. 
• Aceste instituţii  sunt autorităţi administrative autonome, adică se află în raporturi
de egalitate şi nu sunt supuse altor persoane sau instituţii. 
• Consiliile locale şi primarii conduc treburile publice în oraşe şi comune. 
• Primarii şi consiliile locale (alcătuite din consilieri locali) sunt aleși/alese prin vot
de cetăţenii din oraşul sau comuna respectivă.

� Municipiul Bucureşti
• Municipiul Bucureşti este administrat de:

• Primăria Generală şi
• Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
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• Bucureştiul este împărţit în 6 sectoare administrative.
• Fiecare sector este condus de o primărie proprie şi de un consiliu local. Prin
urmare, în sectoarele municipiului Bucureşti, treburile publice se rezolvă la nivel local
de primăriile şi consiliile locale de sector.
• Primăria Generală este responsabilă cu utilitățile (apa, transportul, bulevardele
principale), iar Primăriile sectoarelor au responsabilitatea contactului dintre cetățeni și
consiliile locale, străzile secundare, parcuri, școli și serviciile de salubrizare. În sectoarele
municipiului Bucureşti, treburile publice se rezolvă la nivel local de primăriile şi consiliile
locale de sector. 
• Primarul general şi consilierii din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti
sunt aleşi prin vot de cetăţenii cu domiciliul în Municipiul Bucureşti.
• Primarii de sector şi consilierii din cadrul consiliilor locale de sector sunt aleşi prin
vot de cetăţenii din sectorul respectiv.

�� Judeţele
� Consiliul judeţean 

• Consiliul judeţean este instituţia care se ocupă de problemele publice de la nivelul
unui judeţ. Consiliul judeţean este alcătuit din consilieri judeţeni care sunt aleşi prin
vot de cetăţenii din judeţul respectiv.
• Consiliul judeţean coordonează activitatea consiliilor locale din comune şi oraşe.

� Prefectul
• Pentru a se asigura buna administrare, Guvernul numeşte câte un prefect în fiecare
judeţ şi în municipiul Bucureşti. 
• Prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu şi conduce serviciile publice pe
care ministerele şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale le oferă la nivel local. 
• Prefectul nu este şeful  primarilor ori al consiliilor judeţene sau locale. El nu
controlează activitatea acestora. Chiar şi atunci când consideră că unele acte ale
primarilor ori ale consiliilor locale sau judeţene sunt ilegale, prefectul nu le poate anula.
În acest caz, totuşi, el se poate adresa instanţei de judecată pentru a cere anularea lor.

Figura 9 - Administraţia publică locală

Administrația Publică Locală

Primari aleşi

Oraşe şi comune,
Municipiul Bucureşti,

sectoarele
Municipiului Bucureşti

Judeţe, Municipiul
Bucureşti 

Consilii locale
alese

Consilii judeţene
alese

Prefecţi 
numiţi de Guvern

coordonare
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TESTE

Testul nr. 1

1. De câte feluri este administraţia publică?
Răspuns: Administraţia publică este de 2 feluri: administraţie publică centrală -  la nivel naţional
(pe toată ţara);  administraţie publică locală - la nivel local (judeţ, oraş, comună).

2. Cine conduce administraţia publică centrală?
Răspuns: Administraţia publică centrală este condusă de Guvernul României.

3. Care sunt instituţiile care alcătuiesc administraţia publică centrală?
Răspuns: Administraţia publică centrală este alcătuită din: ministere; forţele armate; Consiliul
Suprem de Apărare a Ţării.

4. În subordinea cui se află forţele armate ale României?
Răspuns: Forţele armate ale României sunt subordonate exclusiv voinţei poporului român. Ele
se află numai în slujba poporului.

5. Ce este Consiliul Suprem de Apărare a Ţării?
Răspuns: Consiliul Suprem de Apărare a Ţării este instituţia care organizează şi coordonează
activităţile care privesc apărarea ţării şi securitatea naţională, participarea la menţinerea
securităţii internaţionale şi la apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară, precum şi la
acţiuni de menţinere sau de restabilire a păcii. 

6. Care sunt instituţiile care alcătuiesc administraţia publică locală?
Răspuns: Administraţia publică locală este alcătuită din: consilii locale, primari, consilii judeţene,
prefecţi.

Testul nr. 2

1. Care sunt principiile care stau la baza administraţiei publice locale?
Răspuns: Administraţia publică locală are la bază principiile descentralizării, autonomiei locale
şi deconcentrării serviciilor administrative. 

2. Cine conduce treburile publice în oraşe şi comune?
Răspuns: În oraşe şi comune treburile publice sunt conduse de consiliile locale şi  primarii aleşi,
potrivit legii, de cetăţenii din oraşul sau comuna respectivă.

3. Ce este consiliul judeţean?
Răspuns: Consiliul judeţean este instituţia administraţiei publice locale care conduce treburile
publice la nivel de judeţ. În acest scop, consiliul judeţean coordonează activitatea consiliilor
locale care conduc oraşele şi comunele ce intră în componenţa judeţului respectiv.
4. Cine reprezintă Guvernul la nivel local?
Răspuns: Guvernul este reprezentat de prefect.

5. Cine numeşte  prefecţii?
Răspuns: Prefecţii sunt numiţi de Guvern.

6. Cine conduce Consiliul Suprem de Apărare a Ţării?
Răspuns: Consiliul Suprem de Apărare a Ţării este condus de Preşedintele României.
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Testul nr. 3

1. Ce limbă se foloseşte în administraţia publică?
Răspuns: În general, în administraţia publică se foloseşte limba română. Aceasta înseamnă că
toate documentele se întocmesc în limba română, iar cetăţenii folosesc în relaţiile cu instituţiile
doar limba română. Cu toate acestea, dacă într-un judeţ, într-un oraş sau într-o comună există
foarte mulţi cetăţeni care aparţin unei minorităţi naţionale, atunci, în relaţiile cu instituţiile
administraţiei publice locale, se va folosi, în scris şi oral şi limba minorităţii naţionale respective.

2. Ce sunt ministerele?
Răspuns: Ministerele sunt instituţii care conduc activitatea statului în anumite domenii (de
exemplu, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Transporturilor etc.). Ele
se află în subordinea Guvernului şi sunt conduse de miniştri (aceştia sunt membri ai
Guvernului).

3. Pot fi primite trupe militare străine pe teritoriul României?
Răspuns: Pe teritoriul României pot fi primite trupe străine în situaţii ce presupun apărarea
colectivă (apărare împotriva unui atac ce ameninţă mai multe state) în sistemele de alianţă
militară (precum NATO) sau participarea la acţiuni privind menţinerea sau restabilirea păcii.
Primirea trupelor străine pe teritoriul României este posibilă numai dacă legea sau tratatele
internaţionale la care România este parte o permit. Orice alte activităţi militare, care nu sunt
subordonate statului sau nu sunt permise de tratatele internaţionale la care România este parte,
sunt interzise.

4. Cine conduce treburile publice în sectoarele Municipiului Bucureşti?
Răspuns: În sectoarele municipiului Bucureşti, treburile publice sunt conduse la nivel local de
primarii şi consiliile locale de sector.

5. Care este relaţia dintre prefect, pe de o parte, şi primari, consilii locale şi consilii
judeţene, pe de altă parte?
Răspuns: Prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu şi conduce serviciile publice pe
care ministerele şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale le oferă la nivel local. Prefectul
nu este şeful primarilor ori al consiliilor judeţene sau locale. El nu controlează activitatea
acestora. Chiar şi atunci când consideră că unele acte ale primarilor ori ale consiliilor locale
sau judeţene sunt ilegale, prefectul nu le poate anula. În acest caz, totuşi, el se poate adresa
instanţei de judecată pentru a cere anularea lor.

6. Care este relaţia dintre primari, pe de o parte şi consiliile locale, pe de altă parte?
Răspuns: Primarii şi consiliile locale sunt autorităţi administrative autonome, adică se află în
raporturi de egalitate şi nu sunt supuse altor persoane sau instituţii.
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3.5. Economia României. Curtea de Conturi (art. 135-140)

A. Generalităţi privind economia României

�� Ce fel de economie are România?
• Economia României este o economie de piaţă, ce are la bază libera iniţiativă
şi concurenţa. Aceasta înseamnă că oamenii îşi desfăşoară activitatea în mod liber şi
autonom, fără a fi controlaţi de stat. 

� Atribuţiile statului român în desfăşurarea activităţii economice
• Atribuţiile statului român în desfăşurarea activităţii economice NU sunt atribuţii de
control, ci de protejare a intereselor naţionale, a intereselor cetăţenilor şi a
mediului înconjurător.
• Într-o economie de piaţă, statul trebuie să asigure: 

• libertatea comerţului, 
• protecţia concurenţei loiale (de exemplu, industriaşii sau comercianţii rivali, adică

cei care au produse asemănătoare, sunt liberi să obţină profituri cât mai mari, dar
numai dacă sunt corecţi, respectă toate regulile, iar produsele lor sunt de calitate), 

• protejarea intereselor naţionale în desfăşurarea activităţii economice, 
• ocrotirea mediului înconjurător, 
• stimularea cercetării ştiinţifice, 
• exploatarea resurselor naturale, 
• crearea condiţiilor pentru creşterea calităţii vieţii oamenilor etc.

Ştiaţi că �
În perioada comunistă (înainte de 1989), economia României era o economie de tip socialist,
planificată central (de stat), în care mijloacele de producţie aparţineau statului. 

� Proprietatea
• Proprietatea desemnează acele lucruri care sunt recunoscute ca aparţinând uneia
sau mai multor persoane, uneia sau mai multor instituţii sau organizaţii, comunelor,
oraşelor, judeţelor sau statului.
• Tipuri de proprietate – proprietatea este de 2 feluri.

1. proprietate privată – baza economiei de piaţă
2. proprietate publică

� Proprietatea privată
• Oamenii au nevoie de diferite bunuri (adică obiecte, case, apartamente, maşini
etc.). Bunurile sunt în proprietate privată atunci când aparţin numai persoanei care
este proprietara lor şi aceasta poate să facă ce vrea cu ele (le poate vinde, le poate
închiria, le poate dona etc.).

� Proprietatea publică
• Statul, judeţele, oraşele şi comunele au bunuri în proprietate. Aceasta se numeşte
proprietate publică.
• Bunurile care se află în proprietate publică sunt fie bunuri de interes public (precum
bogăţiile subsolului, apele, plajele, marea etc.), fie bunuri pe care statul, judeţul, oraşul
sau comuna le foloseşte în activitatea sa. 
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• Proprietatea publică este ocrotită şi garantată prin lege, este inviolabilă (adică
trebuie respectată, nu poate fi încălcată) şi inalienabilă (nu poate fi vândută, donată
etc.). Totuşi, unele bunuri ce aparţin statului pot fi închiriate sau date unor instituţii
publice pentru a fi administrate sau folosite în mod gratuit.

�� Bugetul public naţional
� Ce este bugetul public naţional?

• Pentru a putea funcţiona, statul are nevoie de resurse financiare (bani). Bugetul
public naţional este un proiect în care sunt puşi în balanţă banii pe care-i are statul la
un moment dat şi cheltuielile pe care trebuie să le facă pentru a putea funcţiona. 
• Bugetul naţional cuprinde bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat
(banii cu care statul plăteşte pensiile, ajutoarele sociale, ajutorul pentru şomaj etc.),
bugetele locale (banii oraşelor, comunelor şi judeţelor). (A se vedea Fig. 10).
Figura 10 - Bugetul public naţional

Bugetul public național

Bugetul statului Bugetul asigurărilor sociale
de stat

(resursele din care statul
plăteşte pensiile, şomajul

etc.)

Bugetele locale
(bugetul oraşelor, comunelor

şi judeţelor) 

� Legea privind bugetul naţional
• În fiecare an, resursele financiare ale statului sunt împărţite în funcţie de cheltuielile
ce trebuie făcute, printr-o lege privind bugetul naţional (aceasta cuprinde doar bugetul
statului şi bugetul asigurărilor sociale), astfel încât statul să-şi poată îndeplini toate
obligaţiile, iar instituţiile sale să poată funcţiona în condiţii cât mai bune.
• Proiectul bugetului este făcut de Guvern, dar el trebuie aprobat de Parlament
pentru a putea fi aplicat.
� Impozitele şi taxele

• O mare parte a finanţelor statului şi a finanţelor locale (ale judeţelor, oraşelor şi
comunelor) este formată din banii pe care-i plătesc cetăţenii ca impozite şi taxe (de
exemplu, fiecare persoană care are în proprietate o casă trebuie să plătească statului
o anumită sumă de bani ca impozit). 
• Impozitele şi taxele pe care trebuie să le plătească cetăţenii către stat sunt stabilite
numai prin lege. 
• Impozitele şi taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, în limitele
şi în condiţiile legii.

� Bancnote şi monede româneşti
• Leul românesc este unitatea monetară a României. Un leu are 100 de bani.

� Monede româneşti
• Moneda este un ban de metal, de valoare mică. 
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• La data redactării prezentului material, în România există 4 tipuri de monede de
valori diferite: 1 ban, 5 bani, 10 bani şi 50 de bani.

�� Bancnote româneşti
• Bancnota reprezintă o hârtie de valoare care are funcţia de mijloc de plată.
• La data redactării prezentului material, în România există 7 tipuri de bancnote de
valori diferite:

• Bancnota de 1 leu - Pe fața bancnotei de 1 leu se află portretul istoricului
Nicolae Iorga, iar pe verso Mănăstirea Curtea de Argeș și stema Țării Românești.

• Bancnota de 5 lei - Pe fața bancnotei se află portretul compozitorului George
Enescu, iar pe verso Ateneul Român, un pian și un fragment de partitură muzicală.

• Bancnota de 10 lei - Pe fața bancnotei se află portretul pictorului Nicolae
Grigorescu, iar pe verso un fragment dintr-o pictură de-a sa și o culă oltenească.

• Bancnota de 50 de lei - Pe fața bancnotei se află portretul aviatorului și
inventatorului Aurel Vlaicu, iar pe verso un model de avion realizat de el și un cap de vultur.

• Bancnota de 100 de lei – Pe fața bancnotei se află portretul scriitorului Ion Luca
Caragiale, iar pe verso o statuie a sa și vechea clădire a Teatrului Național din București.

• Bancnota de 200 de lei – Pe fața bancnotei se află portretul scriitorului și
filosofului Lucian Blaga, iar pe verso statuia Gânditorul de la Hamangia și o veche
moară de apă.

• Bancnota de 500 de lei -  Pe fața bancnotei se află portretul poetului Mihai
Eminescu, iar pe verso o pagină din ziarul „Timpul” (un important ziar apărut la
București în care a publicat Mihai Eminescu), un tei și clădirea Bibliotecii Centrale
Universitare din Iași.

Ştiaţi că �
„Gânditorul de la Hamangia” reprezintă un complex de 2 statui foarte vechi (peste 5000 de
ani), specifice culturii Hamangia ce s-a dezvoltat cu mult timp în urmă (mileniile 4 – 2 î. Hr.)
pe teritoriul de astăzi al României.
Cele 2 statui sunt: 

- Gânditorul - un bărbat așezat pe un scăunel, având coatele așezate pe genunchi și
sprijinindu-şi capul în mâini.

- Femeia Gânditorului – o femeie aşezată, ţinându-şi ambele mâini pe un genunchi. 
Cele 2 statui au fost descoperite în anul 1956, într-un mormânt antic de la Cernavodă. Ele
fac parte din tezaurul național.

Explicaţii 
Asigurări sociale de stat = formă de ocrotire a populaţiei de către stat, constând în
acordarea unor sume de bani  (pensii, şomaj etc.), ajutoare materiale sau asistenţă medicală
Buget = balanţă a veniturilor şi cheltuielilor; totalitatea veniturilor şi cheltuielilor unei
persoane/stat într-o anumită perioadă de timp
Concurenţă = totalitatea relaţiilor (de rivalitate) dintre cei care acţionează pe aceeaşi piaţă,
urmărind îndeplinirea unor scopuri asemănătoare (de exemplu, firme care au produse
asemănătoare şi se adresează aceluiaşi tip de consumatori); concurenţa este loială atunci
când rivalii (adversarii) încearcă să-şi atingă scopurile, respectând toate regulile, fiind
corecţi.
Culă = construcţie fortificată, în formă de turn, specifică secolelor 18-19. De obicei, culele
erau locuite de boieri. 
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B. Curtea de Conturi

�� Ce este Curtea de Conturi?
• Curtea de Conturi este instituţia statului care controlează modul în care se
formează, se administrează şi se folosesc finanţele statului.
• Curtea de Conturi se bucură de independență financiară, funcțională,
organizatorică.

� Consilierii de conturi
• Curtea de Conturi este formată din consilieri de conturi. 
• Consilierii de conturi îşi desfăşoară activitatea în camere de conturi judeţene.
• Consilierii de conturi sunt numiţi de Parlament pentru un mandat de 9 ani.
Mandatul lor nu poate fi prelungit sau înnoit. 
• Consilierii de conturi sunt independenţi şi inamovibili (nu pot fi transferaţi,
înlocuiţi sau înlăturaţi din funcţie). 
• Pe timpul cât îşi desfăşoară activitatea la Curtea de Conturi, ei nu pot avea alte
funcţii, în afara celor de cadre didactice în învăţământul superior (profesori, conferenţiari,
lectori sau asistenţi universitari în cadrul unei facultăţi). Orice altă funcţie este
considerată incompatibilă (nepotrivită, contradictorie) cu funcţia de consilier de conturi. 
• Consilierii de conturi pot fi revocaţi (concediaţi, înlăturaţi din funcţie) de Parlament.

� Atribuţiile Curţii de Conturi

� Controalele Curţii de Conturi
• Curtea de Conturi realizează controale în vederea identificării eventualelor erori
sau neregularități în folosirea banilor publici.
• Controalele se efectuează după un plan anual, se inițiază din oficiu și nu pot fi
oprite decât de Parlament și numai în cazul depășirii competențelor stabilite de lege.

� Raportul Curţii de Conturi cu Parlamentul României
• În fiecare an, Curtea de Conturi prezintă Parlamentului rapoarte cu privire la modul
în care au fost folosite finanţele statului, informându-l cu privire la neregulile constatate. 
• De asemenea, Senatul sau Camera Deputaţilor îi pot cere Curţii de Conturi să
controleze modul în care sunt folosiţi banii statului şi să raporteze Parlamentului
constatările sale.

Economie de piaţă = formă de organizare şi funcţionare a economiei unei ţări, în care
activitatea economică se desfăşoară în mod liber, autonom
Exploatare = folosire, valorificare
Finanţe = bani; totalitate a mijloacelor băneşti de care dispune un stat
Liberă iniţiativă = libertate de a propune, de a organiza şi de a începe o acţiune
Mileniu = o mie de ani
Moară = instalaţie pentru măcinarea cerealelor (grâu, porumb etc.)
Ocrotire = apărare, protejare
Proprietate = stăpânire deplină a unui bun (obiect, casă, maşină etc.)
Stimulare = încurajare, susţinere
Tei = copac cu frunze mari în formă de inimă, cu flori albe sau albe gălbui, puternic parfumate
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Explicaţii 
Cadru didactic = persoană angajată în procesul de învăţământ, care asigură educaţia
elevilor sau studenţilor
Cont/conturi = socoteală, raport cu privire la veniturile şi cheltuielile pe o anumită perioadă
de timp
Inamovibil = o persoană care nu poate fi transferată, înlocuită sau înlăturată din funcţia sa

TESTE

Testul nr. 1

1. Ce tip de economie are România?
Răspuns: Economia României este o economie de piaţă, ce are la bază libera iniţiativă şi
concurenţa. Aceasta înseamnă că oamenii îşi desfăşoară activitatea în mod liber şi autonom,
fără a fi controlaţi de stat.

2. De câte feluri este proprietatea?
Răspuns: Proprietatea este de două feluri: proprietate publică şi proprietate privată.

3. Cui aparţine proprietatea publică?
Răspuns: Proprietatea publică aparţine statului şi unităţilor administrativ-teritoriale (judeţe,
oraşe, comune).

4. Cum este proprietatea publică?
Răspuns: Proprietatea publică este ocrotită şi garantată prin lege, este inviolabilă (adică trebuie
respectată, nu poate fi încălcată) şi inalienabilă (adică nu poate fi vândută, donată etc.).

5. Din ce este alcătuit bugetul public naţional? 
Răspuns: Bugetul naţional cuprinde bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat (banii
cu care statul plăteşte pensiile, şomajul etc.), bugetele locale (banii oraşelor, comunelor şi
judeţelor).

6. Cine elaborează proiectul bugetului?
Răspuns: Proiectul bugetului este elaborat de Guvern, dar trebuie aprobat de Parlament.

Testul nr. 2

1. Cine stabileşte impozitele şi taxele pe care trebuie să le plătească cetăţenii?
Răspuns: Impozitele şi taxele pe care trebuie să le plătească cetăţenii sunt stabilite numai prin
lege.

2. Ce este Curtea de Conturi? 
Răspuns: Curtea de Conturi este instituţia statului care controlează modul în care se formează,
se administrează şi se folosesc finanţele statului.

3. Cine numeşte consilierii de conturi?
Răspuns: Consilierii de conturi sunt numiţi de Parlament pentru un mandat de 9 ani.
4. Cum sunt consilierii de conturi în timpul mandatului?
Răspuns: În timpul mandatului, consilierii de conturi sunt independenţi şi inamovibili (nu pot fi
transferaţi, înlocuiţi sau înlăturaţi din funcţie).
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5. Care sunt atribuţiile Curţii de Conturi?
Răspuns: În fiecare an, Curtea de Conturi prezintă Parlamentului rapoarte cu privire la modul
în care au fost folosite finanţele statului, semnalând neregulile constatate. De asemenea,
Senatul sau Camera Deputaţilor îi pot cere Curţii de Conturi să controleze modul în care sunt
folosiţi banii statului şi să raporteze Parlamentului constatările sale.

6. Cum sunt bunurile proprietate publică?
Răspuns: Bunurile proprietate publică sunt inalienabile (nu se pot înstrăina).

Testul nr. 3

1. Ce atribuţii are statul în economia României?
Răspuns: Economia României este o economie de piaţă, ce are la bază libera iniţiativă şi
concurenţa. Aceasta înseamnă că oamenii îşi desfăşoară activitatea în mod liber şi autonom,
fără a fi controlaţi de stat. Statul român are şi el nişte atribuţii în desfăşurarea activităţii
economice, dar acestea nu sunt atribuţii de control, ci de protejare a intereselor naţionale, a
intereselor cetăţenilor şi a mediului înconjurător. Astfel, statul trebuie să asigure: libertatea
comerţului, protecţia concurenţei loiale, protejarea intereselor naţionale în desfăşurarea
activităţii economice, ocrotirea mediului înconjurător, stimularea cercetării ştiinţifice, exploatarea
resurselor naturale, crearea condiţiilor pentru creşterea calităţii vieţii oamenilor etc.

2. Care este moneda folosită în activitatea economică?
Răspuns: Moneda folosită în activitatea economică este leul. Un leu are 100 de bani.

3. Ce este proprietatea privată?
Răspuns: Proprietatea privată reprezintă dreptul pe care-l are o persoană asupra bunurilor sale.
Astfel, o persoană poate să facă ce doreşte cu bunurile care-i aparţin (le poate vinde, le poate
închiria, le poate dona etc.).

4. Ce sunt bugetele locale?
Răspuns: Bugetele locale reprezintă resursele financiare ale oraşelor, comunelor şi judeţelor.

5. De unde provine cea mai mare parte a finanţelor publice?
Răspuns: Cea mai mare parte a finanţelor publice provine din banii pe care-i plătesc cetăţenii
ca impozite şi taxe.

6. Cine îi poate revoca pe consilierii Curţii de Conturi?
Răspuns: Consilierii Curţii de Conturi pot fi revocaţi de Parlament.
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4. PUTEREA JUDECĂTOREASCĂ (art. 124-134)

4.1. Reguli generale

� Ce este puterea judecătorească?
• Autoritatea judecătorească este una dintre cele 3 puteri în statul român. 
• În alcătuirea ei intră instanţele judecătoreşti, Ministerul Public şi Consiliul Superior
al Magistraturii. (A se vedea Fig. 11)

Autoritatea judecătorească

Instanțele judecătorești Ministerul public
(parchetele)

Consiliul Superior al
Magistraturii

Fig. 11 – Autoritatea judecătorească

� Realizarea justiţiei
� Ce este justiţia?

• Justiţia reprezintă procesul prin care se restabileşte echilibrul după ce o lege a fost
încălcată. 
• Justiţia se realizează în numele legii, adică se urmăreşte ca orice situaţie care
nu este conformă legii să fie îndreptată. 
• Justiţia este:

• unică (este aceeaşi pentru toţi);
• imparţială (este corectă şi se face numai în conformitate cu adevărul şi dreptatea);
• egală (se realizează în aceeaşi măsură pentru toată lumea).

� Cine realizează justiţia?
• Instanţele 

• Instanţele judecătoreşti se ocupă cu soluţionarea oricăror conflicte care privesc
respectarea şi aplicarea legii şi care pot să apară între persoane, între instituţii, între
persoane şi instituţii, între persoane şi stat sau între instituţii şi stat.

• În România există 4 tipuri de instanţe: judecătorii, tribunale, curţi de apel şi
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

• Cei care fac judecata în cadrul instanţelor sunt judecătorii. 

• Parchetele (Ministerul Public)  
• Pe lângă fiecare instanţă de judecată funcţionează câte un parchet. Totalitatea

parchetelor formează Ministerul Public.
• Parchetele şi, în general, Ministerul Public, sunt instituţii judiciare care apără

interesele generale ale societăţii, ordinea de drept şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor.
• Ele conduc şi supraveghează activitatea poliţiei atunci când se săvârşesc fapte

penale (de exemplu, furt, loviri sau vătămări, omor etc.). Această activitate este
desfăşurată, în cadrul parchetelor, de procurori. 
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�� Cum se realizează justiţia?
• În toate instanţele, cazurile sunt judecate în şedinţe de judecată. 
• Şedinţele de judecată sunt, de obicei, publice. 
• În cadrul judecăţii, toate procedurile se desfăşoară în limba română. Cu toate
acestea, cetăţenii români care aparţin minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime
în propria lor limbă (limba maternă), în faţa instanţelor de judecată. Cetăţenii străini
sau apatrizii care nu cunosc limba română au dreptul de a participa la judecată prin
interpret asigurat de instanță gratuit (o persoană care traduce pe loc ceea ce spune
cineva într-o altă limbă).

Explicaţii 
Dezbătut = analizat în amănunt, examinat şi discutat pe larg
Interpret = persoană autorizată să traducă pe loc ceea ce spune cineva într-o altă limbă
Parchet = instituţie judiciară care funcţionează pe lângă o instanţă judecătorească, în cadrul
căreia activează procurori, având rolul de a conduce şi supraveghea activitatea poliţiei şi
de a susţine interesele celor păgubiţi, vătămaţi, deci ale victimelor infracţiunii, în cadrul
proceselor penale
Procedură = (de judecată) totalitatea actelor şi formalităţilor care trebuie îndeplinite în
cadrul activităţii de realizare a justiţiei
Şedinţă de judecată = cadru în care se analizează şi se discută cazurile în faţa instanţei
de judecată

4.2. Magistraţii

• Judecătorii (care activează în cadrul instanţelor) şi procurorii (care activează în
cadrul parchetelor) se numesc magistraţi. Ei au cele mai importante sarcini în
realizarea justiţiei. Magistraţii sunt numiţi în funcţie de Preşedintele României.

� Judecătorii
• Judecătorii sunt funcţionarii judiciari care au sarcina de a judeca toate cazurile
aduse în faţa lor, în scopul realizării dreptăţii. 
• Judecătorii sunt numiţi de Preşedintele României şi sunt inamovibili (adică nu
pot fi îndepărtaţi din funcţie, înlocuiţi sau transferaţi împotriva voinţei lor). 
• Ei sunt independenţi, adică nici o altă persoană sau instituţie nu le poate controla
judecata şi se supun numai legii. 
• Pentru ca nimic să nu le afecteze activitatea, judecătorii nu au voie să aibă alte
funcţii publice sau private, în afara celor didactice în învăţământul superior (adică
profesor, conferenţiar, lector sau asistent într-o universitate). Orice altă funcţie este
considerată incompatibilă cu funcţia de judecător.

� Procurorii
• Procurorii sunt funcţionarii judiciari care au sarcina de a conduce şi de a
supraveghea activitatea poliţiei şi de a apăra interesele generale ale statului şi ale
societăţii într-un proces. 
• Atunci când cazul ajunge în faţa judecătorului (deci în faţa instanţei), procurorul participă
la judecată, apărând interesele celor păgubiţi, vătămaţi, deci ale victimelor infracţiunii. 
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• Principiile care stau la baza desfăşurării activităţii procurorilor sunt: 
• principiul legalităţii (ei trebuie să respecte întru totul legea);
• al imparţialităţii (trebuie să fie corecţi şi obiectivi, iar prin activitatea lor trebuie

să contribuie la stabilirea adevărului);
• al controlului ierarhic (aceasta înseamnă că activitatea lor este controlată

de superiori – procurorul şef, procurorul general). 
• Spre deosebire de judecători (care îşi desfăşoară activitatea în mod independent
şi nu sunt supuşi decât legii), întreaga activitate a procurorilor se află sub controlul
ministrului justiţiei.
• Nici procurorii nu au voie să aibă alte funcţii publice sau private, în afara celor
didactice în învăţământul superior. Orice altă funcţie este considerată incompatibilă
cu funcţia de procuror.

Explicaţii 
Control  ierarhic = verificarea activităţii unei persoane sau instituţii de către o instituţie
superioară sau o persoană cu o funcţie superioară
Infracțiune = încălcare a unei legi penale
Judiciar = care ține de justiție, privitor la justiție
Legalitate = însuşire de a fi legal, conform cu legea
Magistraţi = judecători, procurori şi magistraţi asistenţi (activează în cadrul Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie); funcţionari judiciari care îndeplinesc cele mai importante sarcini în cadrul
activităţii de realizare a justiţiei.

4.3. Instanţele judecătoreşti  şi parchetele

� Precizări generale
• Deoarece conflictele care pot să apară sunt foarte diferite, din punctul de vedere al
domeniului şi al importanţei normelor încălcate, şi pentru că, uneori, pot să apară
nemulţumiri sau clarificări ale unor date şi fapte după ce judecătorul a luat decizia, au fost
create mai multe instanţe de judecată, pentru care s-a stabilit o ordine pe trepte.
Indiferent de felul instanţelor, în cadrul tuturor justiţia se realizează de judecători. 
• În România există 4 tipuri de instanţe: judecătorii, tribunale, curţi de apel şi
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (A se vedea Fig. 12)
• Pe lângă fiecare instanţă funcţionează câte un parchet. Astfel, ierarhia instanţelor
determină şi o ierarhie a parchetelor care funcţionează pe lângă ele. (A se vedea Fig. 13)
• Hotărârile date de judecători pot fi contestate (prin căile de atac) la instanţele
superioare, de părţi sau de procurori.
• Se pot ataca în faţa instanţei de judecată şi actele administrative emise de
instituţiile publice. Pentru aceasta, persoana trebuie să se adreseze secţiilor de
contencios administrativ din cadrul instanţelor.

� Categorii de instanţe şi parchete 
�� Judecătoriile şi parchetele de pe lângă judecătorii

• Pe prima treaptă (cea mai mică în grad), la bază, se află judecătoriile, care judecă
cele mai multe cazuri. 
• Ele judecă, în principiu, toate cererile, în primă instanţă (pentru prima oară, în fond). 
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• Persoana sau procurorul nemulţumit de hotărârea dată de un judecător de la o
judecătorie pot să ceară schimbarea ei, adresându-se unei instanţe superioare. 
• În România există aproximativ 300 de judecătorii.
• Pe lângă fiecare judecătorie funcţionează un parchet.

�� Tribunalele şi parchetele de pe lângă tribunale
• Pe a doua treaptă în ierarhia instanţelor se află tribunalul. 
• Tribunalul judecă pentru prima oară (în fond, în primă instanţă) unele cazuri mai grave.
• Persoana sau procurorul nemulţumit de hotărârea dată de tribunal pot să ceară
schimbarea acesteia (să facă apel sau recurs) la o instanţă superioară, respectiv
Curtea de Apel. 
• De regulă, în fiecare judeţ există câte un tribunal. 
• Pe lângă fiecare tribunal funcţionează un parchet.

� Curţile de apel şi parchetele de pe lângă curţile de apel
• Pe următoarea treaptă se află Curtea de apel. 
• Curtea de Apel judecă în primă instanţă (pentru prima oară) cazuri grave. 
• De asemenea, Curtea de Apel rejudecă hotărârile date de tribunale şi cele date de
judecătorii, atunci când una dintre părţi sau procurorul cer acest lucru. 
• Dacă persoana sau procurorul este nemulţumit de hotărârea dată de un judecător
de la Curtea de Apel, atunci aceştia pot să ceară schimbarea hotărârii la cea mai înaltă
instanţă din România, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
• De obicei, fiecare Curte de Apel are în competenţa sa soluţionarea cazurilor dintr-
un număr de judeţe (3-4 judeţe). 
• Pe lângă fiecare Curte de Apel funcţionează un parchet.

� Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
• Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este cea mai importantă instanţă din România. 
• Ea  judecă în primă instanţă (pentru prima oară) cazurile cele mai grave (de
exemplu, cazurile în care sunt implicaţi parlamentari, Preşedintele României şi alţi
demnitari). 
• De asemenea, Înalta Curte rejudecă hotărârile date de celelalte instanţe, dacă se
cere acest lucru. Hotărârile date de Înalta Curte sunt irevocabile (nu mai pot fi
contestate, atacate). 
• În plus, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este singura instanţă din România
care poate interpreta legea. Aceasta înseamnă că atunci când o lege este
interpretată şi aplicată în diferite moduri de diferite instanţe (judecătorii, tribunale, curţi
de apel), pentru a se asigura că legea este aplicată corect şi la fel pentru toată lumea,
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie emite decizii prin care stabileşte un singur mod
de interpretare a legii, astfel încât ea să fie aplicată unitar (să fie aplicată la fel de
către toate instanţele). 
• Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are competenţă asupra întregului teritoriu al
României.
• Pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie funcţionează, de asemenea, un
parchet (cel mai important din ţară).
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�� Alte instanţe
• În afara acestor instanţe, mai există şi tribunale militare care se ocupă de
soluţionarea cazurilor în care sunt implicaţi militari. 
• De asemenea, se mai pot înfiinţa şi instanţe specializate (dacă există un număr
foarte mare de cazuri care apar într-un anumit domeniu – de exemplu, tribunal pentru
minori şi familie). 
• Nu se pot înfiinţa instanţe extraordinare (care să funcţioneze temporar, numai
pentru anumite situaţii).

Explicaţii 
Cale de atac = mijloc prin care o hotărâre judecătorească este reexaminată, corectată,
modificată de către o instanţă superioară
Ierarhie = ordine pe niveluri, pe trepte, având la bază un sistem de subordonare
Instanţă de fond = instanţa care analizează o cauză pentru prima oară, în conţinutul ei 
Instanţe specializate = instanţe care judecă doar cazuri din anumite domenii (de exemplu,
tribunale pentru minori și familie; tribunale de muncă și asigurări sociale; tribunale
comerciale; tribunale administrativ-fiscale). 
Parte = contractant, persoană interesată, care participă la un act juridic.

4.4. Consiliul Superior al Magistraturii

� Rolul Consiliului Superior al Magistraturii 
• Consiliul Superior al Magistraturii este instituţia care are rolul de garant al
independenţei justiţiei. 
• Această instituţie trebuie să se asigure că justiţia se realizează numai în numele
legii şi nu este supusă niciunui control.

� Membrii Consiliului Superior al Magistraturii
• Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din 19 membri, numiţi pentru un
mandat de 6 ani:

Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie

Curte de Apel

Tribunal 

Judecătorie 

Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie

şi Justiţie

Parchetul de pe lângă
Curtea de Apel

Parchetul de pe lângă
Tribunal 

Parchetul de pe lângă
Judecătorie 

Figura 12 - Instanţele judecătoreşti                       Fig. 13 - Parchetele
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• 14 membri sunt aleşi de magistraţi şi aprobaţi de Senat;
• 2 membri sunt reprezentanţi ai societăţii civile (se referă la oamenii şi organizaţiile
din societate, care exprimă interesele şi voinţa cetăţenilor şi care nu depind de guvern)
aleşi de Senat;
• Ministrul justiţiei;
• Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
• Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
• Consiliul Superior al Magistraturii este condus de un preşedinte ales pentru un
mandat de 1 an (care nu poate fi reînnoit) dintre cei 14 membri aleşi de magistraţi şi
aprobaţi de Senat.
• Preşedintele României poate participa şi el la şedinţele Consiliului Superior al
Magistraturii. Preşedintele României prezidează (conduce) şedinţele la care participă.

� Activitatea Consiliului Superior al Magistraturii 
• Consiliul Superior al Magistraturii trebuie ca, prin activitatea sa, să se asigure că
justiţia se realizează numai în numele legii şi nu este supusă altor interese sau presiuni.
În acest sens, el are următoarele atribuţii (sarcini) principale:
• propune Preşedintelui României numirea în funcţie a judecătorilor şi procurorilor;
• judecă toate cazurile în care judecătorii şi procurorii răspund disciplinar (adică
atunci când aceştia au făcut fapte care încalcă regulile de conduită pe care trebuie să
le respecte magistraţii). În acest caz, hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii pot
fi atacate (contestate) la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
• În îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii emite hotărâri.
Acestea se iau prin vot secret de membrii săi. 
• Toate hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii (cu excepţia celor date cu
privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor) sunt definitive şi
irevocabile (nu mai pot fi atacate, contestate în faţa instanţelor de judecată).

Explicaţii
A răspunde disciplinar = a da socoteală pentru o faptă care încalcă regulile de conduită
(de comportament)
Hotărâre definitivă şi irevocabilă = hotărâre care nu mai poate fi contestată şi modificată
Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie =
procurorul care conduce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Societate civilă = oamenii şi organizaţiile din societate, care exprimă interesele şi voinţa
cetăţenilor şi care nu depind de guvern

TESTE

Testul nr. 1

1. Care este componenţa autorităţii judecătoreşti? 
Răspuns: Autoritatea judecătorească este formată din: instanţe judecătoreşti (judecătorii,
tribunale, curţi de apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie); Ministerul Public; Consiliul Superior
al Magistraturii.
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2. Care sunt caracteristicile justiţiei în România? 
Răspuns: Justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi.

3. Cum se înfăptuieşte justiţia în România? 
Răspuns: Justiţia se înfăptuieşte în numele legii. Judecata nu poate avea loc în altă parte decât
în instanţă.

4. Care este rolul Ministerului Public?
Răspuns: Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de
drept drepturile şi libertăţile cetăţenilor.

5. Cum funcţionează Ministerul Public?
Răspuns: Ministerul Public este alcătuit din parchete (instituţii judiciare care apără interesele
generale ale societăţii, ordinea de drept şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor), în cadrul cărora
activează procurorii. Procurorii conduc şi supraveghează activitatea poliţiei atunci când se
săvârşesc fapte penale (de exemplu, furt, loviri sau vătămări, omor etc.). Atunci când cazul
ajunge în faţa judecătorului (deci în faţa instanţei), procurorul participă la judecată, apărând
interesele celor păgubiţi, vătămaţi, deci ale victimelor infracţiunii.

6. Care este statutul judecătorilor? 
Răspuns: Judecătorii sunt cei care realizează justiţia în cadrul instanţelor. Ei sunt independenţi
şi se supun numai legii. De asemenea, judecătorii sunt inamovibili, adică nu pot fi îndepărtaţi
din funcţie, înlocuiţi sau transferaţi fără voia lor. Judecătorii nu pot avea alte funcţii în afara celei
de cadru didactic la universitate. 

Testul nr. 2

1. Cine îi numeşte pe judecători? 
Răspuns: Judecătorii sunt numiţi în funcţie de Preşedintele României, pe baza propunerii
Consiliului Superior al Magistraturii.

2. Care sunt principiile care stau la baza desfăşurării activităţii de către procurori? 
Răspuns: Principiile care stau la baza desfăşurării activităţii procurorilor sunt: principiul legalităţii
(ei trebuie să respecte întru totul legea), al imparţialităţii (trebuie să fie corecţi şi obiectivi, iar
prin activitatea lor trebuie să contribuie la stabilirea adevărului) şi al controlului ierarhic (aceasta
înseamnă că activitatea lor este controlată de superiori – procurorul şef, procurorul general).

3. Cine controlează întreaga activitate a procurorilor?
Răspuns: Întreaga activitate a procurorilor se află sub controlul ministrului justiţiei.

4. Care este cea mai importantă instanţă din România? 
Răspuns: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este cea mai importantă instanţă din România.

5. Care este rolul Consiliului Superior al Magistraturii?
Răspuns: Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei.

6. Din câți membri este alcătuit Consiliul Superior al Magistraturii?
Răspuns: Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din 19 membri: 14 magistrați, 2
reprezentanți ai societății civile, ministrul justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție
și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
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Testul nr. 3

1. Cum se face judecata în cadrul instanţelor?
Răspuns: În toate instanţele, judecata se face în şedinţe de judecată. În cadrul acestora sunt
judecate cazurile. Şedinţele de judecată sunt publice. Aceasta înseamnă că, în principiu, orice
persoană poate participa la şedinţele de judecată. 

2. În ce limbă se desfăşoară procedurile în cadrul judecăţii?
Răspuns: În cadrul judecăţii, toate procedurile se desfăşoară în limba română. Cu toate acestea,
cetăţenii români care aparţin minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în propria lor limbă
(limba maternă) în faţa instanţelor de judecată. Cetăţenii străini sau apatrizii care nu cunosc limba
română au dreptul de a participa la judecată prin interpret asigurat de instanță gratuit. 

3. De câte feluri sunt instanţele de judecată?
Răspuns: Instanțele de judecate sunt: judecătoriile, tribunalele, curţile de apel şi Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie. În afara acestor instanţe, mai există şi tribunale militare care se ocupă de
soluţionarea cazurilor în care sunt implicaţi militari. De asemenea, se mai pot înfiinţa şi instanţe
specializate (dacă există un număr foarte mare de cazuri care apar într-un anumit domeniu – de
exemplu, tribunal pentru minori şi familie).

4. Ce sunt parchetele?
Răspuns: Parchetele sunt instituţii judiciare care funcţionează pe lângă instanţele judecătoreşti,
în cadrul cărora activează procurori, având rolul de a conduce şi supraveghea activitatea poliţiei
şi de a susţine interesele celor păgubiţi, vătămaţi, deci ale victimelor infracţiunii, în cadrul
proceselor penale

5. O persoană poate ataca în faţa instanţei de judecată un act emis de o autoritate publică?
Răspuns: Da, se pot ataca în faţa instanţei de judecată şi actele administrative emise de instituţiile
publice. Pentru aceasta, persoana trebuie să se adreseze secţiilor de contencios administrativ
din cadrul instanţelor.

6. Care sunt principalele atribuţii ale Consiliului Superior al Magistraturii?
Răspuns: Principalele atribuţii ale Consiliului Superior al Magistraturii sunt următoarele: 

• propune Preşedintelui României numirea în funcţie a judecătorilor şi procurorilor;
• judecă toate cazurile în care judecătorii şi procurorii răspund disciplinar (adică atunci

când aceştia au făcut fapte care încalcă regulile de conduită pe care trebuie să le respecte
magistraţii). În acest caz, hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii pot fi atacate (contestate)
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
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5. CURTEA CONSTITUŢIONALĂ (art. 142-147)

5.1. Generalităţi

� Ce este Curtea Constituţională?
• Curtea Constituţională este instituţia care asigură respectarea Constituţiei, ca lege
fundamentală în statul român. Este garantul supremaţiei Constituţiei.

� Judecătorii Curţii Constituţionale 
• Curtea Constituţională este formată din 9 judecători. 
• Judecătorii Curţii Constituţionale trebuie să-şi desfăşoare activitatea în mod
independent (fără a se supune sau a da socoteală altor persoane sau instituţii) şi sunt
inamovibili (nu pot fi transferaţi, înlocuiţi, îndepărtaţi din funcţie) pe durata mandatului lor.

�� Numirea judecătorilor Curţii Constituţionale
• Pentru a se asigura un echilibru în componenţa Curţii Constituţionale, cei 9
judecători sunt numiţi astfel:

• 3 dintre judecători sunt numiţi de Camera Deputaţilor;
• 3 sunt numiţi de Senat;
• 3 sunt numiţi de Preşedintele României.

• Curtea Constituţională este condusă de un preşedinte, ales prin vot secret de
judecătorii Curţii, pentru o perioadă de 3 ani.

� Condiţii pentru numirea în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale
• Pot fi numiţi judecători ai Curţii Constituţionale cei care:

- au pregătire juridică superioară (au absolvit studii de drept);
- au o înaltă competenţă profesională (sunt cunoscuţi ca fiind foarte buni profesionişti);
- lucrează de cel puţin 18 ani în domeniul juridic sau în învăţământul superior juridic.

� Mandatul judecătorilor Curţii Constituţionale
• Componenţa Curţii se înnoieşte cu o treime din numărul judecătorilor din 3 în 3 ani.
• Mandatul judecătorilor Curţii Constituţionale durează 9 ani şi nu poate fi prelungit
sau înnoit. 

� Incompatibilităţi
• Pe parcursul desfăşurării activităţii ca judecători ai Curţii Constituţionale, aceştia
nu au voie să aibă alte funcţii, în afara celei de cadru didactic în învăţământul superior
juridic (la facultăţile de drept). Orice altă funcţie este considerată incompatibilă cu
funcţia de judecător al Curţii. 

5.2. Activitatea Curţii Constituţionale

� Atribuţiile Curţii Constituţionale
• Prin întreaga sa activitate, Curtea Constituţională verifică, supraveghează şi asigură
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respectarea Constituţiei României. Prin urmare, Curtea Constituţională are printre
atribuţiile sale următoarele:

• decide cu privire la constituţionalitatea legilor (dacă legile respectă sau nu
Constituţia). Aşadar, dacă se consideră că o lege nu respectă Constituţia, poate fi
sesizată Curtea Constituţională care, în urma verificărilor, se pronunţă (ia o decizie)
cu privire la constituţionalitatea legii respective. 

• decide dacă tratatele sau acordurile internaţionale respectă Constituţia;
• decide dacă regulamentele Parlamentului respectă Constituţia;
• supraveghează respectarea procedurii de alegere a Preşedintelui României şi

confirmă rezultatele alegerilor;
• supraveghează respectarea procedurii de organizare a referendumului şi

confirmă rezultatele sale;
• dă aviz consultativ (îşi expune punctul de vedere) cu privire la suspendarea din

funcţie a Preşedintelui României.

� Deciziile Curţii Constituţionale
• În îndeplinirea atribuţiilor sale, Curtea Constituţională emite decizii. 
• Aceste decizii trebuie publicate în Monitorul Oficial. 
• De la data publicării în Monitorul Oficial, deciziile devin obligatorii şi au efecte numai
pentru viitor (nu se pot anula actele sau faptele realizate în trecut în baza unei
prevederi pe care Curtea a declarat-o neconstituţională). 
• Deciziile Curţii Constituţionale au următoarele efecte:

- Dacă, potrivit deciziei Curţii Constituţionale, o prevedere dintr-o lege în vigoare
(care deja produce efecte) nu respectă Constituţia, atunci acea prevedere este
suspendată de drept (efectele sale sunt întrerupte temporar) de la data publicării
deciziei Curţii. În termen de 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii, Parlamentul
trebuie să modifice prevederea, astfel încât aceasta să devină conformă Constituţiei.
Dacă nu se întâmplă acest lucru, iar termenul de 45 de zile trece fără ca prevederea
să fie modificată, atunci aceasta încetează definitiv să mai producă efecte juridice.
Aceasta înseamnă că acea prevedere nu mai trebuie respectată.

- Dacă, potrivit deciziei Curţii Constituţionale, o prevedere dintr-o lege care încă nu
a intrat în vigoare (deci nu a fost aprobată de Preşedinte şi publicată în Monitorul Oficial)
nu respectă Constituţia, atunci legea nu poate intra în vigoare până când Parlamentul nu
o reexaminează şi nu o modifică astfel încât să devină conformă Constituţiei.

- Dacă, potrivit deciziei Curţii Constituţionale, un tratat internaţional nu respectă
Constituţia, atunci acel tratat nu poate fi ratificat (aprobat) de Parlament. Prin urmare,
nu poate produce efecte pe teritoriul României.

Explicaţii 
A se pronunţa = (despre o instanţă)  a lua o decizie, a hotărî
Aviz consultativ = punct de vedere, părere, recomandare, fără caracter obligatoriu
Constituţionalitatea unei legi sau unui act =  o lege sau un act care respectă Constituţia
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TESTE

Testul nr. 1

2. Care este rolul Curţii Constituţionale? 
Răspuns: Curtea Constituţională este instituţia care asigură respectarea Constituţiei, ca lege
fundamentală în statul român. Este garantul supremaţiei Constituţiei.

3. Cine numeşte judecătorii Curţii Constituţionale? 
Răspuns: Curtea Constituţională este alcătuită din 9 judecători numiţi după cum urmează: 3
dintre judecători sunt numiţi de Camera Deputaţilor, 3 sunt numiţi de Senat şi 3 de Preşedintele
României.

4. Cât durează mandatul judecătorilor Curţii Constituţionale?
Răspuns: Mandatul judecătorilor Curţii Constituţionale durează 9 ani.

5. Ce condiţii trebuie să îndeplinească o persoană pentru a fi numită judecător al Curţii
Constituţionale?
Răspuns: Pot fi numite judecători ai Curţii Constituţionale persoanele care au pregătire juridică
superioară (au absolvit studii de drept), o înaltă competenţă profesională (sunt cunoscuţi ca
fiind foarte buni profesionişti) şi lucrează de cel puţin 18 ani în domeniul juridic sau în
învăţământul superior juridic.

6. Cum sunt judecătorii Curţii Constituţionale pe perioada mandatului lor?
Răspuns: În timpul mandatului lor, judecătorii Curţii Constituţionale sunt independenţi şi
inamovibili.

7. Care sunt incompatibilităţile judecătorilor Curţii Constituţionale?
Răspuns: Pe parcursul desfăşurării activităţii ca judecători ai Curţii Constituţionale, aceştia nu au
voie să aibă alte funcţii, în afara celei de cadru didactic în învăţământul superior juridic (la facultăţile
de drept). Orice altă funcţie este considerată incompatibilă cu funcţia de judecător al Curţii.

Testul nr. 2

1. Ce atribuţii are Curtea Constituţională?
Răspuns: Curtea Constituţională are printre atribuţiile sale următoarele: decide cu privire la
constituţionalitatea legilor (dacă legile respectă sau nu Constituţia); decide dacă tratatele sau
acordurile internaţionale respectă Constituţia; decide dacă regulamentele Parlamentului
respectă Constituţia; supraveghează respectarea procedurii de alegere a Preşedintelui
României şi confirmă rezultatele alegerilor; supraveghează respectarea procedurii de
organizare a referendumului şi confirmă rezultatele sale; dă aviz consultativ (îşi expune punctul
de vedere) cu privire la suspendarea din funcţie a Preşedintelui României și așa mai departe.

2. Cum se numesc actele emise de Curtea Constituţională? 
Răspuns: Curtea Constituţională emite decizii.

3. De la ce dată devin obligatorii deciziile Curţii Constituţionale? 
Răspuns: Deciziile Curţii Constituţionale devin obligatorii de la data publicării în Monitorul Oficial.
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4. Ce se întâmplă atunci când Curtea Constituţională decide că o prevedere dintr-o lege
în vigoare este neconstituţională?
Răspuns: Dacă, potrivit deciziei Curţii Constituţionale, o prevedere dintr-o lege în vigoare nu
respectă Constituţia, atunci acea prevedere este suspendată de drept de la data publicării
deciziei Curţii. În termen de 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii, Parlamentul trebuie să
modifice prevederea, astfel încât aceasta să devină conformă Constituţiei. Dacă nu se întâmplă
acest lucru, iar termenul de 45 de zile trece fără ca prevederea să fie modificată, atunci aceasta
încetează definitiv să mai producă efecte juridice. Aceasta înseamnă că acea prevedere nu
mai trebuie respectată.

5. Ce se întâmplă atunci când Curtea Constituţională decide că un tratat internaţional
este neconstituţional?
Răspuns: Dacă, potrivit deciziei Curţii Constituţionale, un tratat internaţional nu respectă
Constituţia, atunci acel tratat nu poate fi ratificat (aprobat) de Parlament. Prin urmare, nu poate
produce efecte pe teritoriul României.

6. La ce perioadă de timp este înnoită componența Curții Constituționale?
Răspuns: Componenţa Curţii se înnoieşte cu o treime din numărul judecătorilor din 3 în 3 ani.

Testul nr. 3

1. Cine conduce Curtea Constituţională?
Răspuns: Curtea Constituţională este condusă de un preşedinte, ales prin vot secret de
judecătorii Curţii, pentru o perioadă de 3 ani.

2. Cum se aplică în timp deciziile Curţii Constituţionale?
Răspuns: Deciziile Curţii Constituţionale au efecte numai pentru viitor, de la data publicării lor
în Monitorul Oficial. Aceasta înseamnă că nu se pot anula actele sau faptele realizate în trecut
în baza unei prevederi pe care Curtea a declarat-o neconstituţională.

3. Preşedintele României îi poate controla pe judecătorii Curţii Constituţionale?
Răspuns: Nu, judecătorii Curţii Constituţionale sunt independenţi, iar activitatea lor nu poate fi
controlată de nicio instituţie sau persoană.

4. Care este rolul Curţii Constituţionale în alegerile prezidenţiale?
Răspuns: Curtea Constituţională supraveghează respectarea procedurii de alegere a
Preşedintelui României şi confirmă rezultatele alegerilor.

5. Care este rolul Curţii Constituţionale în procedura suspendării Preşedintelui
României?
Răspuns: Curtea Constituţională dă aviz consultativ (îşi expune punctul de vedere) cu privire
la suspendarea din funcţie a Preşedintelui României. Punctul său de vedere are valoarea unei
recomandări şi nu are caracter obligatoriu.

6. Ce înseamnă inamovibilitatea judecătorilor Curţii Constituţionale?
Răspuns: Inamovibilitatea judecătorilor Curţii Constituţionale înseamnă că aceştia, pe durata
mandatului, nu pot fi transferaţi, înlocuiţi, îndepărtaţi din funcţie, împotriva voinţei lor.
Inamovibilitatea are menirea de a-i proteja pe judecători de abuzuri şi presiuni.
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1. FORMAREA POPORULUI ROMÂN ŞI A LIMBII ROMÂNE4

1.1. Strămoșii poporului român 

� Precizări generale
• Formarea poporului român a început în urmă cu 2000 – 2500 de ani în urmă, deși
teritoriul României de astăzi a fost locuit încă de acum zeci de mii de ani.
• Strămoşii poporului român sunt:

• Dacii
• Romanii

• Teritoriul României de astăzi era locuit în antichitate de daci şi se numea Dacia. 
• Dacia a fost cucerită de Imperiul Roman, un imperiu antic, imens şi puternic. 
• După cucerirea Daciei de către Imperiul Roman, cele două civilizaţii, dacă şi romană
s-au întrepătruns. Dacii au preluat limba latină (limba vorbită de romani), precum şi
obiceiurile şi  modul de viaţă roman.
• Aşadar, baza formării poporului român a constituit-o unirea dacilor și a romanilor.
• Mai târziu, la formarea poporului român și a limbii române au contribuit și populațiile
migratoare (populaţii ce se deplasau dintr-o regiune în alta), care au ajuns în acest
teritoriu şi de la care poporul român a preluat unele elemente de limbă, cultură şi
civilizaţie. Dintre aceste populaţii, cea mai mare influenţă au avut-o slavii. 

� Romanii
• Romanii erau locuitorii unui stat antic, mare şi puternic, cu capitala la Roma.
• Romanii au organizat o armată puternică, alcătuită din legiuni, cu ajutorul căreia au
reuşit să stăpânească întreaga Peninsulă Italică și o mare parte a lumii antice, punând
bazele celui mai mare imperiu al timpului, Imperiul Roman. 
• Imperiul Roman a cuprins teritorii largi, pornind din Peninsula Italică (Italia de
astăzi) şi extinzându-şi limitele stăpânirii la sudul fluviului Dunărea. 
• Extinzându-şi teritoriul, romanii au ajuns în contact direct cu dacii. 
• Romanii doreau să elimine toate ameninţările din partea statelor vecine şi din partea
popoarelor migratoare şi să stabilească o graniţă puternică la nord de Dunăre. 
• Printre cei mai cunoscuţi conducători romani sunt: Cezar, împăratul Domiţian,
împăratul Traian, împăratul Hadrian, împăratul Marcus Aurelius, împăratul Aurelian etc.

� Dacii 
�� Cine au fost dacii?

• Dacii locuiau pe teritoriul numit Dacia ce cuprindea şi teritoriul României de astăzi.
• Dacia se întindea un teritoriu cuprins între: 

• râul Tisa (vest);
• râul Nistru și Marea Neagră (est);

CAPITOLUL al II-lea - ISTORIA ROMÂNIEI

4  Formarea poporului român și a limbii române mai este cunoscută și sub numele de etnogeneza
românească.
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• Dunăre (sud);
• Carpații Păduroși (nord).

• S-a spus despre daci că făceau parte dintr-un popor mai mare numit traci. Tracii
erau un popor numeros şi puternic ce se întindea până în Balcani. 
• Dacii mai erau cunoscuţi şi sub numele de geţi sau geto-daci. Denumirea de “geţi”
a fost dată de greci şi cea de “daci” de către romani.
• Prima informaţie pe care o avem despre daci este cuprinsă în scrierile istoricului
grec Herodot, considerat părintele istoriei. Acesta afirmă despre daci că sunt: „cei mai
viteji şi mai drepţi dintre traci.”

�� Organizarea socială a dacilor
• Societatea dacă era formată din două clase sociale:

• Oamenii liberi: producători (agricultori, meşteşugari) şi negustori (comercianţi).
Aceştia se numeau comati sau capillati. Erau dacii de rând, oamenii simpli, care purtau
părul lung şi capul descoperit. 

• Aristocraţia militară şi sacerdotală (militari şi preoţi). Aceştia se numeau
tarabostes sau pileati. Erau dacii nobili, care purtau capul acoperit cu căciulă. Dintre
ei erau aleşi conducătorii.

� Organizarea politică a dacilor
• Din punct de vedere politic, dacii erau organizați în triburi şi uniuni de triburi
conduse de un șef militar (numit basileu).
• Triburile şi uniunile de triburi îşi aveau centrul într-o așezare, de obicei fortificată,
numită dava5. 

5 Ramona Ionescu, Camil – Gabriel Ionescu, Memorator de istorie pentru clasa a VIII-a, Editura
Booklet, Bucureşti, 2011, p. 10.

Ştiaţi că �
Costobocii, carpii, burii, sucii sunt exemple de triburi dace.
Exemple de aşezări dace (dave):
- Cumidava –fostă aşezare a dacilor ce se află astăzi pe teritoriul oraşului Râşnov, în
judeţul Braşov;
- Buridava – fostă aşezare a dacilor, care era capitală tribului dac numit buri; pe teritoriul
ei se află astăzi oraşul Ocnele Mari, din judeţul Vâlcea;
- Sucidava – fostă aşezare a dacilor, care era capitală a tribului dac numit suci; pe
teritoriul ei se află astăzi oraşul Corabia, judeţul Olt.

Explicații
Fortificat = protejat printr-un sistem de fortificații (construcţii militare destinate apărării)
Traci = popor ce provenea din Asia
Trib/triburi = formă de organizare a oamenilor, în trecut; grupuri de oameni

� Ocupaţiile dacilor
• Dacii au practicat: 

• Agricultura;
• Creşterea animalelor;
• Creşterea albinelor (apicultura);
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• Meşteşugurile (olăritul şi prelucrarea metalelor). Pentru olărit, dacii au preluat
roata olarului de la vecinii lor (greci, celți); 

• Mineritul fierului, aurului şi argintului; 
• Dacii se ocupau şi cu comerţul. Făceau comerţ cu grecii, macedonenii și cu romanii.
De la romani au preluat moneda ca mijloc de plată.
• Dacii au inventat murus dacicus - zidul dacic  pentru apărarea cetăţilor, care era gros
de 3 metri și înalt de 10 m. Zidul dacic era unic, construit într-un stil caracteristic dacilor. 

Ştiaţi că �
Grecii au început să migreze spre Dacia în secolul VII î.Hr., ridicând pe malul Mării Negre
oraşe şi cetăţi, precum Histria, Tomis, Callatis şi intrând astfel în contact cu dacii, cu care
au intrat în relaţii comerciale. Pe teritoriul unora dintre cetăţile greceşti antice, construite pe
coasta Mării Negre, se află astăzi importante oraşe româneşti: 
- Tomis este astăzi oraşul Constanţa;
- Callatis este astăzi oraşul Mangalia.

�� Religia dacilor
• Dacii erau politeiști - credeau în mai mulţi zei;
• Cel mai important zeu al dacilor (zeul suprem) se numea Zalmoxis;
• Exemple de alţi zei sunt: Gebeleizis (zeul furtunii) și Bendis (zeița vânătorii).

� Arta şi ştiinţa
• Dacii foloseau roata olarului pentru a face obiecte din ceramică fină, de culoare neagră;
• De asemenea, dacii făceau obiecte de podoabă (bijuterii) din aur şi argint;
• Cunoșteau scrisul cu caractere latine și grecești, iubeau muzica și dansul;
• Aveau preocupări ştiinţifice, mai ales în următoarele domenii: matematică, botanică
(ştiinţă care se ocupă cu studiul plantelor), elaborarea calendarului, astronomie (ştiinţă
care se ocupă cu studiul planetelor şi al universului).6

� Cei mai importanţi conducători ai dacilor
• Cei mai importanți conducători ai geto-dacilor au fost: Burebista şi Decebal.
• Burebista (82-44 î.Hr.)

• Burebista (cu ajutorul preotului Deceneu) a unit triburile dacilor, a ocupat prin forţă
şi alte teritorii (inclusiv cetăţile greceşti de la Marea Neagră) şi a creat primul stat dac,
organizat ca monarhie militară.

• Statul lui Burebista se întindea între Carpaţii Păduroşi (la nord), Dunărea mijlocie
şi Slovacia (la vest), Marea Neagră şi gurile Bugului (la est) şi Munţii Balcani (la sud).7

• Capitala statului dac se afla la Sarmizegetusa  Regia (în Munţii Orăştiei). 
• Pentru apărarea statului său, Burebista a construit cetăţi puternice, fortificate (de

exemplu, Blidaru, Costeşti, Piatra Roşie).
• Relaţia statului dac condus de Burebista cu romanii – Statul lui Burebista era

mare şi puternic, iar romanii erau nemulţumiţi de forţa acestuia şi de cuceririle lui. Însă, la
acea vreme, romanii nu au putut interveni în Dacia pentru că, după anul 48 î. Hr., statul

6 Ibidem, p. 11
7 Ibidem, p. 13
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roman se afla în război civil. Cei doi lideri romani care se luptau pentru putere erau Cezar
şi Pompei. Pompei i-a promis lui Burebista că, dacă îl sprijină în lupta împotriva lui Cezar,
îi va recunoaşte toate cuceririle. Burebista l-a sprijinit pe Pompei, însă acesta a fost învins
de Cezar. Noul conducător roman, Cezar, se pregătea să atace statul lui Burebista, însă
a fost asasinat în urma unui complot al aristocraţiei (nobililor) romani, iar atacul împotriva
statului lui Burebista nu a mai avut loc. 

• Forţa lui Burebista nu i-a nemulţumit numai pe romani, ci şi pe aristocraţii (nobilii)
daci, care l-au asasinat pe Burebista în anul 44 î.Hr. (la scurt timp după moartea lui Cezar).

• După moartea lui Burebista, statul său puternic s-a împărţit în 4, apoi în 5 state mai
mici. Unul dintre ele a păstrat capitala la Sarmizegetusa şi a fost condus de preotul Deceneu.

• Decebal (87 – 106)
• Decebal a refăcut în parte statul lui Burebista.
• Statul dac condus de Decebal era mai mic

decât statul lui Burebista, dar mai bine organizat.
• Statul lui Decebal cuprindea şi Transilvania,

Banatul, Moldova până la Siret, Oltenia şi o parte a
Munteniei.8

• Capitala Daciei conduse de Decebal se afla tot
la Sarmizegetusa Regia, în Munţii Orăştiei.

• Relaţia Daciei conduse de Decebal cu
Imperiul Roman – În anul 87 (primul an al domniei lui
Decebal), romanii conduşi de împăratul Domiţian
organizează prima campanie în Dacia. Marea bătălie
a avut loc la Tapae (o aşezare fortificată a Daciei, ce
făcea parte din sistemul de fortificaţii al
Sarmizegetusei). Decebal reuşeşte să obţină victoria.
În anul 88, însă, romanii revin în Dacia, bătălia dintre
daci şi romani având loc tot la Tapae. De data aceasta, romanii sunt victorioşi, însă armata
romană era atât de slăbită, încât Decebal reuşeşte, în anul 89, să negocieze o înţelegere
pentru pace cu împăratul Domiţian, care era destul de avantajoasă pentru daci. În urma
înţelegerii, Decebal devine client al Romei, primind de la romani bani, instructori militari
etc. Urmează 12 ani de pace, în care armata dacilor devine din ce în ce mai puternică,
iar Decebal încearcă să încheie înţelegeri cu state inamice ale Imperiului Roman.

• Războaiele daco-romane – După cei 12 ani de pace, care au urmat înţelegerii
dintre Decebal şi împăratul roman Domiţian, în anul 101 confruntările cu romanii reîncep.
De data aceasta la conducerea Imperiului Roman se afla împăratul Traian (98-117).

- Primul război daco-roman a avut loc în anii 101-102. Dacii sunt înfrânţi şi
sunt nevoiţi să încheie o înţelegere de pace cu romanii. Potrivit înţelegerii, Decebal
este forţat să renunţe la unele teritorii, să dărâme fortificaţiile şi să primească militari
romani în Dacia. Decebal nu respectă înţelegerea şi, în consecinţă, în anul 105 începe
al doilea război daco-roman.

Foto: Regele dac Decebal 

8 Ibidem, p. 14.
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- Al doilea război daco-roman a avut loc între anii 105-106. Pentru că Decebal a
refuzat să respecte înţelegerea de pace pe care o făcuse cu împăratul Traian, romanii se
reîntorc în Dacia, trecând Dunărea pe podul construit de Apolodor din Damasc la Drobeta.
Romanii îi atacă pe daci din mai multe părți şi aceştia sunt înfrânţi. Decebal a fost nevoit
să se retragă în munți, dar a fost ajuns de soldații romani și, pentru a nu deveni prizonier,
s-a sinucis. În urma celui de-al doilea război daco-roman, Dacia este cucerită de
romani şi este transformată în provincia romană Dacia Felix.

Ştiaţi că �
După cucerirea Daciei, împăratul Traian a dat ordin să se construiască un monument care
să comemoreze victoria sa  asupra Daciei. Astfel,  la Roma, s-a construit Columna lui Traian,
pe care sunt sculptate scene din războaiele daco-romane. Construcţia a fost finalizată în
anul 113 şi s-a păstrat până în zilele noastre. 
De cucerirea Daciei de către romani este legată legenda Traian şi Dochia. Legenda spune
că Decebal avea o fiică, pe nume Dochia, de care Traian s-a îndrăgostit. După cucerirea
Daciei, Dochia a refuzat să-l urmeze şi s-a refugiat pe muntele Ceahlău (muntele sacru al
dacilor – aflat în Carpaţii Orientali, judeţul Neamţ de astăzi). Pentru că Traian nu dorea să
renunţe la ea, Dochia i-a cerut ajutor zeului suprem al dacilor, Zalmoxis, care a transformat-
o în stană de piatră, împreună cu turma sa de oi.

1.2. Daco-romanii

� Romanizarea
• În anul 106, Dacia a fost cucerită de romani şi transformată în provincie romană.
• Romanii aduc în Dacia administraţia şi armata romană, dreptul roman, iar în
şcolile dace învăţământul se face de acum în limba latină.
• De asemenea, în Dacia sunt aduşi romani (colonişti şi veterani de război), care
se stabilesc pe teritoriul dac şi aduc cu ei stilul de viaţă roman.
• Romanii construiesc oraşe noi în Dacia (precum Napoca, Apulum).
• Civilizaţia romană se impune peste tot şi are loc un proces de romanizare a
dacilor.
• În consecinţă, civilizaţia dacă se amestecă cu civilizaţia romană, din toate
punctele de vedere (al limbii, culturii, religiei etc.) şi o nouă populaţie ia naştere -
daco-romanii.
• Populaţia daco-romană va sta la baza formării poporului român.

� Organizarea administrativă a Daciei romane
• Dacia romană era condusă de un reprezentant al împăratului roman, care se
numea legatus Augusti propraetore.
• În Dacia a fost impusă administraţia romană.
• Capitala Daciei romane se afla la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, construită de
către romani la 40 de kilometri distanţă faţă de capitala fostului stat dac,
Sarmizegetusa Regia.
• Dacia romană a trecut de-a lungul timpului prin mai multe procese de organizare
administrativă.

• Împăratul Hadrian (117-138) împarte Dacia în 3: Dacia Superior; Dacia
Inferior şi Dacia Porolissensis.

ediția a II-a           București 2015 83



• Împăratul Marcus Aurelius (161-180)
împarte Dacia în: Dacia Apulensis, Dacia
Malvensis, Dacia Porolissensis.

� Retragerea romanilor din Dacia
• În anii 271 – 274, împăratul roman Aurelian
decide retragerea romanilor din Dacia, proces ce
este cunoscut sub denumirea de retragere aureliană. 
• Prin urmare, armata şi administraţia romană sunt
retrase de pe teritoriul Daciei, împăratul Aurelian
stabilind graniţa Imperiului Roman pe linia Dunării.

1.3. Populaţiile migratoare şi apariţia poporului
român

• După retragerea aureliană, Dacia devine traseul
preferat al populaţiilor migratoare care doreau să
ajungă la Roma, bogata capitală a Imperiului
Roman.9
• Prin urmare, în Dacia au ajuns mai multe popoare migratoare care i-au invadat
teritoriul şi au adus elemente noi în civilizaţia daco-romană existentă, ducând la apariţia
poporului român şi a limbii române. 
• Prin Dacia au trecut:

• Goţii;
• Hunii;
• Avarii;
• Gepizii;
• Slavii.

• Dintre aceştia cea mai mare influenţă asupra formării poporului român şi a limbii
române au avut-o slavii. 
• Slavii s-au aşezat pe teritoriul locuit de daco-romani în secolele 6-7 şi s-au
amestecat cu ei. Limba, cultura şi civilizaţia daco-romană s-a amestecat cu limba,
cultura şi civilizaţia slavă.
• Din secolul 9, putem vorbi deja de existenţa unui nou popor care locuia pe vechiul
teritoriu al Daciei – poporul român.  

9 Ibidem, p. 18

Foto: Scena din Columna lui Traian  

Explicații
A întemeia = a înființa (un stat)
Colonist/Coloniști =  persoană care a părăsit locul unde s-a născut și s-a stabilit într-un
loc străin
Legiune = unitate militară a romanilor, formații militare, mod de organizare a armatei folosită
de romani
Meșteșug = meserie, ocupație, profesie
Prizonier =  persoană prinsă de către dușmani și lipsită de libertate; militar capturat în război
Proces de romanizare = a adopta limba, obiceiurile, cultura, modul de organizare a romanilor
Provincie =  teritoriu cucerit de către romani, supus legilor și conducerii romane
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1.4. Formarea poporului român şi a limbii române – etnogeneza românească

• Etnogeneza românească reprezintă procesul de formare a poporului român şi a
limbii române.

� Etapele formării poporului român
• Poporul român este un popor romanic, care s-a format în 3 etape:

1. Existenţa civilizaţiei dacilor, care, ulterior, au fost cuceriţi de romani;
2. Amestecul culturii şi civilizaţiei dacilor cu cultura şi civilizaţia romanilor, în urma

cuceririi Daciei de către romani. Astfel, a apărut populaţia daco-romană. 
3. Amestecul populaţiei daco-romane cu migratorii slavi, în secolele 6-7. 

• Din secolul 9, se poate vorbi de existenţa poporului român la nord de Dunăre.
• În documentele istorice românii erau numiţi: vlahi, valahi, blachi (de către maghiari).

� Formarea limbii române
• Formarea limbii române a parcurs aceleaşi etape ca şi formarea poporului român:

1. Limba dacilor;
2. Amestecul limbii dacilor cu limba latină, în urma cucerii Daciei de către romani;
3. Puternicele influenţe ale limbii slave, în urma invaziei migratorilor slavi.

• Limba română vorbită astăzi a preluat şi cuvinte maghiare, turcice și grecești. O
influență puternică a avut-o limba franceză în secolul al XIX-lea.
• Limba română este o limbă romanică, din grupul italic al familiei de limbi indo-
europene, prezentând multe similarități cu limbile franceză, italiană, spaniolă,
portugheză, catalană și reto-romană.
• Cele mai multe cuvinte din limba română sunt de origine latină. 
• Din limba dacilor, după diferite opinii s-au păstrat în cea română 170-180 de cuvinte,
printre care: baltă, barză, brad, brânză, căciulă, cioban, copac, doină etc.

Explicații
Înrudit = asemănător, care prezintă trăsături comune
Similar = De aceeași natură, de același fel; asemănător
Turcic(ă) = familie de limbi (turca, tătara) vorbite din sud-estul Europei până în Siberia și China

TESTE
Testul nr. 1

1. Care sunt strămoşii poporului român?
Răspuns: Strămoşii poporului român sunt dacii şi romanii. Poporul român s-a format prin unirea
dacilor și a romanilor, prin însușirea limbii latine, a obiceiurilor și a modului de viață roman. La
formarea poporului român și a limbii române au contribuit și populațiile migratoare, mai ales slavii. 

2. Unde se afla Dacia?
Răspuns: Dacia ocupa un teritoriu cuprins între: râul Tisa (vest), râul Nistru și Marea Neagră
(est), Dunăre (sud) și Carpații Păduroși (nord).

3. Cine locuia pe teritoriul Daciei?
Răspuns: Teritoriul Daciei era locuit de geto-daci, consideraţi ca fiind ramura nordică a tracilor,
popor numeros şi puternic ce se întindea până în Balcani. 
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4. Cum erau organizaţi geto-dacii?
Răspuns:  Geto-dacii erau organizați în triburi sau uniuni de triburi conduse de un șef militar, cu
centrul într-o așezare, de obicei fortificată, numită dava. Societatea geto-dacă era formată din
aristocrația militară și a preoților și oamenii liberi (meșteșugari și agricultori).

5. Care au fost cei mai importanţi conducători ai statului dac?
Răspuns: Cei mai importanţi conducători ai statului dac au fost Burebista şi Decebal.

6. Unde se afla capitala statului dac?
Răspuns: Capitala statului dac a fost la Sarmizegetusa Regia, aflată în Munţii Orăştiei, în județul
Hunedoara de astăzi.

Testul nr. 2

1. Când a avut loc primul război daco-roman?
Răspuns: În anii 101-102 a avut loc primul război daco-roman încheiat cu o pace.

2. Când a avut loc al doilea război daco-roman?
Răspuns: În anii 105-106 a avut loc cel de-al doilea război daco-roman.

3. Cine a fost Traian?
Răspuns: Traian a fost împărat al Imperiului Roman; el l-a învins pe Decebal și a cucerit Dacia.

4. Când s-au retras romanii din Dacia? 
Răspuns: Romanii au fost retrași din Dacia de către împăratul Aurelian, aflat la conducerea
Imperiului Roman, în anul 271.

5. Cum s-a format limba română?
Răspuns: Limba română s-a format din limba dacilor şi din limba romanilor, la care s-au adăugat
puternicele influențe slave.

6. Din ce categorie de limbi face parte limba română?
Răspuns: Limba română este o limbă romanică, din grupul italic al familiei de limbi indo-
europene, prezentând multe similarități cu limbile franceză, italiană, spaniolă, portugheză,
catalană și reto-romană.

Testul nr. 3

1. Cine a fost Burebista?
Răspuns: Burebista a fost primul mare rege al dacilor (82-44 î.Hr.) Împreună cu preotul Deceneu,
Burebista a reunit triburile dace şi a pus bazele primului stat dac, organizat ca monarhie militară.

2. Cine a fost Decebal?
Răspuns: Decebal a fost al doilea mare rege al dacilor (87-106 d.Hr.). Decebal a purtat mai
multe războaie împotriva Imperiului Roman, condus la vremea respectivă de împăratul Traian.
Dintre acestea, cele mai importante au fost cele din anii 101-102, 105-106 d. Hr., pe care le-a
pierdut; Dacia a fost cucerită şi a devenit provincie a Imperiului Roman.

3. Cum se numea zeul suprem al dacilor?
Răspuns: Zeul suprem al dacilor se numea Zalmoxis.

4. Ce este Columna lui Traian?
Răspuns: Columna lui Traian este un monument antic din Roma construit din ordinul împăratului
Traian, pentru comemorarea victoriei sale în Dacia, care s-a păstrat până în zilele noastre.
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5. Cine a fost împăratul Aurelian?
Răspuns: Împăratul Aurelian a fost un împărat roman în timpul căruia s-a realizat retragerea
romanilor din Dacia (271 – 275 d. H.).

6. Ce popoare au venit în Dacia după retragerea aureliană?
Răspuns: După retragerea aureliană, în Dacia au venit popoare migratoare: goţi, huni, gepizi, slavi.

2. FORMAREA PRINCIPATELOR ROMÂNE

2.1. Primele formaţiuni prestatale românești

� Cauzele apariţiei primelor formaţiuni prestatale româneşti
• Apariţia primelor formaţiuni prestatale româneşti a fost determinată de necesitatea
asigurării apărării în faţa atacurilor diverselor popoare:
• Popoarele migratoare – ale căror invazii au continuat până în secolul 13.
• Regatul Ungar – format în secolul 11. După apariţia Regatului Ungar, maghiarii au
început să atace teritoriul Transilvaniei de astăzi, pe care doreau să-l cucerească.
• Tătarii, mongolii (statul Hoarda de Aur) şi cnezatele ruseşti – care au organizat
numeroase atacuri împotriva românilor pentru a le ocupa teritoriile. 
• Numeroasele ameninţări şi nevoia de asigurare a apărării au determinat unificarea micilor
formaţiuni româneşti existente şi dezvoltarea unor forme noi de organizare politică şi statală. 

� Apariţia primelor formaţiuni prestatale româneşti
• Primele formațiuni prestatale românești au apărut în secolele 9-13 şi s-au dezvoltat
din obştile săteşti.
• Obştea sătească reprezenta forma de bază a organizării românilor, fiind moştenită
de la daci şi daco-romani. 
• Treptat obştile săteşti s-au unit şi au format uniuni de obşti, mici forme de organizare
prestatală, care purtau diverse denumiri: codri, câmpuri, cnezate, judeţe, voievodate
etc. Conducătorii acestora se numeau cnezi, juzi, voievozi etc. 
• Formarea statelor medievale româneşti – Transilvania, Ţara Românească şi Moldova
– s-a realizat prin unirea formelor de organizare prestatală existente în fiecare regiune.

� Formaţiuni prestatale româneşti din Transilvania
• Cele mai vechi formaţiuni prestatale româneşti au fost semnalate pe teritoriul
Transilvaniei de astăzi, în secolul 9, respectiv 10:

• Voievodatul lui Menumorut – în Crişana;
• Voievodatul lui Glad – în Banat;
• Voievodatul lui Gelu – în Podişul Transilvaniei.

� Formaţiuni prestatale româneşti din Ţara Românească
• În secolul 13 sunt atestate documentar următoarele formaţiuni prestatale în
regiunea Țării Românești:

• Cnezatul lui Ioan – în sudul Olteniei;
• Cnezatul lui Farcaş – în nordul Olteniei;
• Voievodatul lui Litovoi – între Olt şi Jiu;
• Voievodatul lui Seneslau – în stânga Oltului;
• Ţara Severinului – în estul Banatului şi vestul Olteniei.10
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�� Formaţiuni prestatale româneşti din Moldova
• Primele formaţiuni prestatale din Moldova se numeau codri, câmpuri, ocoale, ţări –
de exemplu:

• Codrii Cosminului;
• Codrii Herţei;
• Câmpul lui Dragoş;
• Ţara Sipeniţiului.

10 Ibidem, p. 23.
11 Ibidem, p. 26.

Explicații
Cneaz/cnezi = denumire dată persoanei care conducea mai multe persoane
Jude/Juzi = denumire dată persoanei care conducea mai multe persoane
Obște/Obști = grup de oameni, comunitate, populație

2.2. Statele medievale româneşti

• Statele medievale româneşti – Transilvania, Ţara Românească, Moldova - s-au
format prin unirea formaţiunilor prestatale existente, în secolele 13-14.
• Formarea statelor medievale româneşti a fost determinată de necesitatea de a
rezista în faţa ameninţărilor externe.
• Evoluţia celor 3 ţări române în secolele 14 – 18 a fost influenţată de vecinătatea
unor mari puteri care doreau să le ocupe:

• Ungaria;
• Polonia;
• Imperiul Otoman (turc), care se extinde în secolul 14 până Dunăre;
• Imperiul Rus;
• Imperiul Habsburgic (austriac).

• Politica ţărilor române în această perioadă a fost una a rezistenţei - fie pe cale
militară, fie pe cale diplomatică - în faţa ambiţiilor marilor puteri, pentru menţinerea
independenţei şi integrităţii statale (chiar dacă uneori ţările române au acceptat
suzeranitatea – influenţa politică – a altor state).

2.2.1. Transilvania

� Formarea Transilvaniei 
• Statul Transilvania s-a format prin unirea formaţiunilor prestatale existente.
• Voievodatele lui Gelu, Glad şi Menumorut au încercat să reziste în faţa atacurilor
Regatului Ungar care dorea să cucerească teritoriul Transilvaniei.
• În anul 1003, Transilvania devine parte a Regatului Ungar.
• După cucerirea Transilvaniei de către unguri, zonele centrale ale acesteia sunt
cuprinse în structurile regalităţii maghiare, fiind împărţite în comitate. Totuşi, în zonele
de margine ale Transilvaniei, continuă să existe formaţiuni autonome româneşti numite,
de regulă, ţări: Ţara Almaşului, Ţara Făgăraşului, Maramureşul ş.a.11
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• Pentru a-și întări stăpânirea asupra teritoriului Transilvaniei, dar și pentru a se apăra
împotriva invaziilor migratorii, regii unguri au adus în Transilvania secui și sași, în
secolul al XII-lea. Transilvania a devenit astfel un loc de întâlnire a mai multor culturi,
obiceiuri și civilizații.

Ştiaţi că �
Numele Transilvaniei are origini latine, spaţiul numindu-se iniţial „terra ultra silvam” ce
însemna „ţara de peste pădure”.
Transilvania mai este cunoscută şi sub numele de „Ardeal”. Această denumire are
provenienţă maghiară, fiind derivată din cuvântul  maghiar „erdo” ce înseamnă „pădure”.

� Organizarea politică a Transilvaniei
�� Perioada ocupaţiei maghiare

• În perioada ocupaţiei maghiare, până în 1541, instituţia centrală în Transilvania a fost
voievodatul, care avea anumite obligaţii faţă de regele ungar, dar îşi păstra autonomia.
• Voievodatul Transilvaniei era condus de un voievod, ajutat de un Sfat.
• Voievodul Transilvaniei avea atribuţii judecătoreşti, administrative şi militare.

� Perioada 1541 – 1688 
• În perioada 1541 - 1688, Transilvania a fost stat autonom, deşi se afla sub suzeranitatea
Imperiului Otoman. Teritoriul său cuprindea, în plus, şi Crişana, Sătmarul şi Maramureşul.
• În această perioadă, Transilvania a avut ca instituţie centrală principatul, condus
de un principe.
• Principele era numit de Dieta ungară (instituţie a statului ungar) şi confirmat de
Sultan (conducătorul Imperiului Otoman).
• Principele era ajutat de un Sfat şi de o Dietă.
• În această perioadă, capitala Transilvaniei a fost la Alba Iulia şi la Sibiu.

� Perioada ocupaţiei habsburgice
• În perioada cuprinsă între 1688 şi 1867, Transilvania a fost organizată ca Principat
ce făcea parte din Imperiul Habsburgic.
• În 1765, Principatul Transilvania a fost ridicat la rangul de Mare Principat.

� Organizarea socială a Transilvaniei
• În Transilvania existau următoarele clase sociale: nobilii, orăşenii şi ţărănimea.

� Nobilii
• Nobilii erau oamenii bogaţi, care deţineau pământuri. 
• Ei reprezentau principala forţă economică şi politică. 
• Puteau primi funcţii publice (dregătorii). 
• Din secolul 14, românii din Transilvania nu au mai avut acces la titlurile nobiliare,
decât dacă acceptau să devină catolici (în condiţiile în care românii erau, în majoritate,
de religie ortodoxă). Pentru că puţini români au acceptat să renunţe la religia lor, treptat,
aceştia au ajuns să fie îndepărtaţi de la conducerea Transilvaniei, deşi mai mult de 60
% din populaţia acesteia era formată din români.

� Orăşenii – populaţia care locuia în oraşe.
• Orașele erau centre de producție și de schimb, ce îndeplineau numeroase funcții:
economice, administrative, culturale etc.
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• În Transilvania, orașele se bucurau de o mare autonomie.

�� Ţărănimea
• Ţăranii se împărţeau în 2 categorii: 

1. ţăranii liberi -  care puteau să deţină pământ, erau organizaţi în obşti săteşti
şi nu aveau obligaţii decât faţă de stat;  

2. ţăranii dependenţi – se numeau iobagi sau şerbi – ei nu deţineau pământ în
nume propriu, ci primeau unele loturi de pământ pe care le puteau lucra; aveau obligaţii
mari faţă de nobili (în muncă, în produse – din pământul pe care-l lucrau, în bani);
aveau obligaţii şi faţă de stat şi faţă de biserică. 
• De mai multe ori, ţăranii dependenţi din Transilvania (iobagii) s-au răsculat, cerând
reducerea obligaţiilor şi, uneori, chiar desfiinţarea iobăgiei. Cele mai cunoscute
răscoale ale ţăranilor sunt: Răscoala de la Bobâlna (1437), Răscoala condusă de
Gheorghe Doja (1514) şi Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan (1784). 

� Biserica în Transilvania
• Românii din Transilvania erau, în mare parte, ortodocşi.
• Cu toate acestea, după cucerirea Transilvaniei de către Ungaria, biserica oficială a
Transilvaniei este biserica catolică (pentru că religia catolică era religia oficială în
Regatul Ungar). Biserica catolică din Transilvania cuprindea 3 episcopii: la Alba Iulia,
Oradea şi Cenad.
• Puţini români din Transilvania au acceptat religia catolică. De aceea cei mai mulţi
dintre români se supuneau autorităţilor bisericeşti din celelalte state româneşti –
Moldova şi Ţara Românească – unde religia oficială era religia ortodoxă.

� Iancu de Hunedoara (voievod al
Transilvaniei între anii 1441 – 1456)
• În Transilvania este cunoscut ca un
domnitor important Iancu de
Hunedoara, (care a fost și guvernator
al Ungariei), provenit dintr-o familie de
români (familia Huniade).
• Iancu de Hunedoara a fost numit de
către regele Ungariei voievod în
Transilvania în anul 1441. Scopul
numirii lui a fost acela de a lupta
împotriva Imperiului Otoman. 
• Iancu de Hunedoara a organizat o armată numeroasă, formată din nobili, țărani
liberi și orășeni.
• Acesta a condus cruciada creştină împotriva otomanilor, câştigând lupte
importante, cu răsunet în toată Europa, precum:

• „Campania cea lungă” (1443-1444) 
• bătălia de la Belgrad (1456) prin care voievodul a apărat oraşul de armata lui

Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. 
• La scurt timp după victoria de la Belgrad, Iancu de Hunedoara s-a îmbolnăvit de

Foto: Castelul Corvinilor
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ciumă și a murit, fiind înmormântat în catedrala catolică (Sf. Mihail) de la Alba Iulia. Pe
piatra de mormânt au fost scrise cuvintele: ”S-a stins lumina lumii”.
• În timpul lui Iancu de Hunedoara a fost construit Castelul Hunedoarei, cunoscut şi
sub numele de Castelul Huniazilor sau al Corvinilor (numele de „Corvini” vine de la
stema familiei Huniade – un corb). Castelul Hunedoarei este considerat unul dintre
cele mai frumoase castele din lume. 

Ştiaţi că �
Fiul lui Iancu de Hunedoara, Matei Corvin, avea să devină unul dintre cei mai străluciţi regi
ai Ungariei. Matei Corvin a condus Regatul Ungariei între 1458 şi 1490, domnind 32 de ani. 

Explicații
Invazie = pătrundere pe teritoriul altei țări a unei armate, cu scopul de a cuceri acel teritoriu
Iobag = serv, persoană care, după dreptul din trecut, nu se bucura de libertate personală,
nici de dreptul de proprietate și care trăia ca lucrător agricol pe pământurile marilor moșieri.
Această situație juridică s-a perpetuat în Ungaria și Transilvania, din 1514 până în 1848
Nobil = persoană care face parte din nobilime
Răscoală = revoltă, protest, mișcare spontană împotriva unei nedreptăți, a unei asupriri
Voievodat = teritoriile care erau conduse de persoane numiți voievozi

2.2.2. Ţara Românească

� Formarea Țării Românești
• Țara Românească s-a format prin unificarea formațiunilor prestatale existente
pentru a se asigura apărarea acestui teritoriu în fața amenințărilor externe.
• Principala amenințare împotriva teritoriului Țării Românești venea, la vremea
respectivă, din partea Regatului Ungar.
• Basarab I (1310-1352) este considerat fondatorul Țării Românești, cel care, în jurul
anului 1300, a unit cnezatele și voievodatele existente.
• Se spune că la formarea Țării Românești au contribuit și românii din Transilvania
(românii din regiunile de margine ale Transilvaniei), menționându-se sprijinul pe care
Negru Vodă din Făgăraș l-a acordat românilor din sud, în anul 1290 (acest sprijin este
cunoscut sub denumirea de ”descălecatul lui Negru Vodă”).
• În anul 1324, Basarab I a recunoscut suzeranitatea (influenţa politică) ungurilor
asupra statului său. La rândul lor, ungurii îi recunoșteau lui Basarab I domnia și
stăpânirea asupra teritoriilor unificate.
• În toamna anului 1330 are loc Bătălia de la Posada între Regatul Ungariei și Țara
Românească. Această bătălie a marcat eliberarea Țării Românești de sub controlul
ungurilor. Țara Românească devine stat independent.
• Instituțiile Țării Românești ca stat independent au fost create și dezvoltate în timpul
urmașilor lui Basarab I: Nicolae Alexandru, Vladislav Vlaicu, Radu I, Dan I.12

� Organizarea politică și administrativă a Țării Românești
• În perioada cuprinsă între secolul 14 și secolul 18, instituția centrală în Țara
Românească a fost domnia.

12 Ibidem, p. 27
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• Țara era condusă de un domn, ales după principiul ereditar-electiv, din dinastia
Basarabilor.
• Domnul era: stăpânul întregului pământ al țării, comandant al armatei, judecător
suprem, cel care adopta legi, numea dregători, stabilea impozite, declara război,
încheia pace etc.
• Domnul era ajutat la conducerea țării de:

• Sfatul domnesc - format din dregători. Dregătorii erau un fel de funcționari
publici (boieri cu funcții publice), care aveau diferite sarcini - administrative,
judecătorești, politice. Cea mai importantă dregătorie din Țara Românească era funcția
de Ban al Olteniei (acesta era, de fapt, conducătorul administrativ al Olteniei).

• Adunarea Țării - formată din reprezentanții ai diferitelor clase sociale (chiar
și ai țăranilor liberi, însă nu și ai țăranilor dependenți).
• Din punct de vedere administrativ-teritorial, Țara Românească era împărțită în
județe, fiecare dintre ele fiind condus de un reprezentant al domnului numit județ.
• Capitala Țării Românești a fost, la început, la Curtea de Argeș și Câmpulung
Muscel, apoi la Târgoviște și la București.
• Țara Românească mai era cunoscută și sub denumirile de Muntenia, Valahia, Țara
Basarabească, Transalpina, Ungro-Vlahia.

� Organizarea socială a Țării Românești
• În Țara Românească existau următoarele clase sociale: boierii, orăşenii şi
ţărănimea.

�� Boierii
• La fel ca și nobilii din Transilvania, boierii din Țara Românească și din Moldova
erau oamenii bogaţi, care deţineau pământuri. 
• După mărimea pământului pe care-l dețineau, boierii se împărțeau în boieri mari,
boieri mijlocii și boieri mici.
• Ei puteau primi funcţii publice (dregătorii) din partea domnilor. 
• Boierii trăiau, de regulă, în locuințe solide, construite din piatră și cărămidă

� Orăşenii – populaţia care locuia în oraşe, care se numea burghezie.
• Și în Țara Românească și în Moldova orașele erau considerate proprietate a
domnului.
• Orășenii erau subordonați domnului, care-și exercita autoritatea prin reprezentanții
săi - vornici și pârcălabi (aceștia erau dregători cu funcții administrative).

� Ţărănimea
• Ţăranii se împărţeau în 2 categorii: 

1. ţăranii liberi - în Țara Românească se numeau moșneni. Ei puteau să deţină
pământ, erau organizaţi în sate care se administrau singure şi nu aveau obligaţii decât
faţă de stat;  

2. ţăranii dependenţi – în Țara Românească se numeau rumâni – ei nu
deţineau pământ în nume propriu, ci primeau unele loturi de pământ pe care le puteau
lucra; aveau obligaţii mari faţă de nobili (în muncă, în produse – din pământul pe care-
l lucrau, în bani); aveau obligaţii şi faţă de stat şi faţă de biserică. 
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• Țăranii locuiau, de obicei, în bordeie - locuințe din chirpici, îngropate pe jumătate
în pământ, cu una sau două camere.

Știați că ...
În Evul Mediu a apărut, ca formă de organizare semi-urbană, târgul. Târgul era o așezare
cu funcții comerciale, unde se schimbau diverse bunuri. Târgurile s-au dezvoltat din sate
mai vechi care au crescut datorită faptului că se aflau pe un drum comercial sau datorită
resurselor economice din zona respectivă.

� Biserica în Țara Românească
• În Țara Românească, religia oficială era religia ortodoxă. 
• Principala autoritate religioasă a ortodocșilor era Patriarhia de la Constantinopol.
• În anul 1359, Nicolae Alexandru, fiul lui Basarab I, a înființat ca instituție religioasă
ortodoxă a românilor, Mitropolia Țării Românești cu sediul la Curtea de Argeș. În
1517, sediul Mitropoliei s-a mutat la Târgovişte, iar în 1668, la Bucureşti.

� Armata Țării Românești
• Armata Țării Românești era formată din „oastea cea mică” (a boierilor) și ”oastea
cea mare” (a țăranilor). 

� Domnitori importanți din Țara Românească
• Cei mai importanți domnitori din Țara Românească au fost: Mircea cel Bătrân, Vlad
Țepeș, Neagoe Basarab, Mihai Viteazul,  Matei Basarab, Șerban Cantacuzino,
Constantin Brâncoveanu.

�� Mircea cel Bătrân (1386-1418) 
• Mircea cel Bătrân a consolidat economia, armata, administrația și biserica din Țara
Românească.
• El a reușit să se opună Regatului Ungar și Poloniei, care doreau să obțină controlul
asupra gurilor Dunării, și să oprească forțele otomane aflate în plină expansiune în Balcani.
• Printre cele mai importante confruntări pe care le-a avut Mircea cel Bătrân cu turcii sunt: 

• Bătălia de la Rovine, din anul 1395, când otomanii conduşi de sultanul Baiazid
au atacat Ţara Românească. Mircea cel Bătrân a fost victorios și a menținut
independenţa Țării Românești. 

• Bătălia de la Nicopole, din anul 1396 - Mircea cel Bătrân se alăturase alianţei
antiotomane franco – valaho – maghiare (cruciada antiotomană), care, însă, a fost
învinsă la Nicopole. 
• Țara Românească a continuat lupta antiotomană, reușind să-i oprească pe turci în
anul următor și în 1400. 
• În vara anului 1402, sultanul Baiazid a fost învins și luat prizonier de către mongolul
Timur Lenk. În perioada următoare, în Imperiul Otoman, fiii lui Baiazid - Mehmed, Musa
și Mustafa - se luptă pentru putere. Mircea  cel Bătrân i-a sprijinit pe Musa și apoi pe
Mustafa, însă câștigător a ieșit Mehmed.
• În timpul Sultanului Mehmed I, din 1415, Țara Românească va fi nevoită să le
plătească turcilor o sumă de bani pentru răscumpărarea păcii (numită tribut). 
• Mircea cel Bătrân a murit în anul 1418 şi a fost înmormântat la mănăstirea Cozia
(Călimănești, județul Vâlcea).
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�� Vlad Țepeș (1448; 1456-1462; 1476)
• Vlad Țepeș era nepot al lui Mircea cel Bătrân (tatăl
său, Vlad Dracul, a fost fiul lui Mircea cel Bătrân).
• Vlad a avut 3 domnii.
• Pe când era copil, iar tatăl său, Vlad Dracul, era
domn al Țării Românești (1436 - 1447), sultanul
Imperiului Otoman l-a cerut pe Vlad ostatic, ca
garanţie a domniei tatălui său. Vlad a fost ostatic al
otomanilor până în 1447, când a fost eliberat, după
moartea tatălui său.13

• În 1447, Vlad Dracul a fost ucis de boierii din
Târgoviște, la comanda lui Vladislav al II-lea, care
dorea să devină domn în Țara Românească. Prin
urmare, în 1448, la doar 17 ani, Vlad preia puterea
în Țara Românească, însă, după doar 2 luni, este
înlăturat de adversarul său, Vladislav al II-lea.
• În 1456, Vlad reușește să-l ucidă pe Vladislav și
redevine domn al Țării Românești.
• Vlad era recunoscut pentru ambiția de a impune cinstea și ordinea și pentru pedepsele
pline de cruzime pe care le aplica celor care nu-i respectau deciziile. El pedepsea
infracțiunile precum trădarea, furtul și tâlhăria prin trasul în țeapă (de aici i s-a tras și
numele de ”Țepeș”). Cei mai crunt pedepsiţi au fost boierii.
• Vlad stabileşte capitala Ţării Româneşti la Bucureşti (în timpul domniei tatălui său,
capitala fusese la Târgovişte).
Relația cu Imperiul Otoman – Ţara Românească trebuia să-i plătească Sultanului
Imperiului Otoman un tribut imens. Bazându-se pe o înţelegere pe care Vlad a încheiat-
o cu noul rege al Ungariei, Matei Corvin, şi pe faptul că se plănuia o nouă cruciadă
împotriva turcilor, din 1459, Vlad refuză să mai plătească tributul. Turcii au încercat să
oprească înţelegerea dintre Vlad Ţepeş şi Matei Corvin, prin tot felul de mijloace. Drept
urmare, în perioada 1461-1462, Vlad a desfăşurat o campanie de pedepsire a turcilor
la sud de Dunăre, atacând şi distrugând cetăţile turceşti şi punctele de trecere ale
armatelor otomane. Sultanul a fost surprins şi indignat de acţiunile întreprinse de Vlad
şi s-a pregătit să-i răspundă pe măsură. Astfel, în primăvara anului 1462, sultanul
Mahomed al II-lea a trecut Dunărea în fruntea unei armate uriașe, de cca 100-120.000
de oameni. Armata lui Vlad Țepeș nu depășea, după estimările cele mai generoase,
30.000 de soldați. În faţa imensului pericol, Vlad a constatat că sprijinul pe care-l
aştepta la regele ungar, Matei Corvin, nu avea să mai vină. Vlad era singur, cu o armată
mică în faţa unei mari primejdii. Prin urmare, domnitorul a hotărât să folosească o
tactică veche de luptă a românilor: a ars satele, a otrăvit fântânile şi a hărţuit în continuu
armatele otomane care înaintau pe teritoriul românesc. După 12 zile, armata turcilor
obosise, dar era încă puternică. Atunci, Vlad Ţepeş s-a gândit la o soluţie nouă – un
atac prin surprindere, noaptea. Atacul de noapte a avut loc la Târgoviște, la data
de 16-17 iunie 1462, românii încercând chiar să-l ucidă pe sultan. Sultanul a reuşit să
scape, însă marea armată a turcilor a fost învinsă.

13 Teodora Stănescu Stanciu, Marea istorie ilustrată a lumii –România  de la începuturi la Iancu de
Hunedoara, editura Litera International, Bucureşti, 2009, p. 73

Foto: Vlad Ţepeș 
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• În ciuda victoriilor obţinute împotriva turcilor, problemele din Ţara Românească erau
mari: boierii erau nemulţumiţi şi nu-l mai doreau pe Vlad ca domn, susţinându-l pe
fratele său, Radu cel Frumos (care dorea pacea cu Imperiul Otoman). La sfârşitul
anului 1462, Vlad a fost forţat să fugă în Transilvania, unde i-a cerut ajutorul lui Matei
Corvin. Matei Corvin, însă, l-a acuzat de trădare (pe baza unei scrisori adresate
sultanului – un fals care a fost probabil scris de boieri - în care Vlad îi cerea iertare
acestuia). Vlad a fost arestat şi închis. A fost eliberat abia în 1475. În 1476 s-a întors
în Ţara Românească şi a redevenit domn, însă, la sfârşitul lunii decembrie 1476, Vlad
Ţepeş a fost asasinat. Corpul lui a fost decapitat, capul fiindu-i trimis sultanului, care
l-a expus în vârful unei ţepe, ca semn al victoriei.14

14 Ibidem, p. 76.

Ştiaţi că �
Se spune că Vlad Ţepeş a fost sursă de inspiraţie pentru celebrul vampir Dracula, creaţie
a scriitorului britanic, Bram Stoker. Într-adevăr lui Vlad i se spunea şi „Drăculea”. Numele
„Drăculea”  însemna „fiul lui Dracul” deoarece tatăl lui Vlad Ţepeş se numea „Vlad Dracul”.
Tatăl lui Vlad a primit acest nume întrucât făcea parte dintr-o societate militaro-religioasă,
care se numea „Ordinul Dragonului” şi care avea ca scop apărarea creştinismului şi cruciada
împotriva turcilor. Apelativul „Dracul” vine de la cuvântul „dragon”.

Știați că ...
De construcția Mănăstirii Curtea de Argeș este legată legenda Meșterului Manole, care este, de
altfel, și subiectul baladei populare ”Monastirea Argeșului”. O veche superstiție spunea că, pentru
a rezista, orice construcție trebuie să aibă zidită în temelii o ființă. Balada povestește drama
Meșterului Manole, care primește ordin din partea domnitorului să construiască o mănăstire unică
prin frumusețe și măreție. În mod tragic, măreața mănăstire nu poate fi înălțată pentru că tot ce se
construiește în timpul zilei, se dărâmă noaptea. Meșterul Manole are un vis în care i se arată că,
pentru a rezista construcția, între zidurile ei trebuie închisă prima femeie ce va veni a doua zi cu
mâncare. A doua zi, îndurerat, Manole vede că prima femeie ce se îndreaptă înspre mănăstire este
chiar soția lui, Ana. Manole o va sacrifica pe Ana zidind-o în peretele mănăstirii, astfel încât
construcția lui să reziste. Se spune că mormântul Anei se află în peretele sudic al mănăstirii.

�� Neagoe Basarab (1512-1521)
• În timpul lui Neagoe Basarab, Țara
Românească a cunoscut o mare
dezvoltare economică și culturală. 
• Domnul a sprijinit dezvoltarea
comerțului și meșteșugurilor.
• Pe plan extern, Neagoe Basarab a
încercat să mențină relații de prietenie
cu Regatul Ungar și să stabilească
relații diplomatice cu Roma.
• De asemenea, a încercat să
realizeze o coaliție (o înțelegere) a
statelor răsăritene împotriva turcilor.
• Din ordinul lui Neagoe Basarab a fost construită Mănăstirea Curtea de Argeș,
construcția fiind începută în anul 1512 și finalizată în 1517.
• Neagoe Basarab este autorul unei cunoscute opere ale literaturii românești vechi -
Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul sau Teodosie  - lucrare monumentală ce
cuprinde principii de educare a tinerilor, dar și principii de guvernare politică.

Foto: Mânăstirea Curtea de Argeș
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�� Mihai Viteazul (1593-1601) 
• Mihai Viteazul (sau Mihai Bravu) a fost un domnitor foarte important din Țara
Românească, care a realizat pentru prima dată unirea politică a țărilor române
(Țara Românească, Transilvania și Moldova), în anul 1600. 
• Nu se știe sigur care sunt originile lui Mihai Viteazul. Se știe că s-a născut în 1558,
la Târgul de Floci, un oraș dispărut din Țara Românească, și că, în tinerețe, a fost
negustor de vite și de bijuterii. Treptat, a obținut dregătorii (funcții publice) importante,
culminând cu funcția de ban al Craiovei. A devenit domn al Țării Românești în 1593,
bucurându-se de o mare susținere.
• La vremea când a preluat Mihai puterea, Țara Românească trecea printr-o situație
foarte dificilă: pe plan intern, existau numeroase nemulțumiri pentru că oamenii erau
împovărați de taxe, iar pe plan extern, turcii începuseră să înainteze și să se așeze la
nord de Dunăre.
• Lupta antiotomană 

• În 1594, Mihai intră într-o alianță antiotomană, constituită de Papă, numită Liga
Sfântă creștină (din care făceau parte state precum Statul Papal, Spania, Austria,
Toscana ș.a.), la care aderă și Transilvania și Moldova.

• La sfârşitul anului 1594, Mihai Viteazul pornește o ofensivă generală împotriva
Înaltei Porți, atacând cetățile turcești de pe ambele părți ale Dunării (Giurgiu, Hârșova,
Silistra ș.a.). 

• Urmează o serie de victorii împotriva tătarilor și turcilor. 
• 1595 - comandând o armată de cca. 16.000 de ostași, la care se adăugau 7.000

de transilvăneni, Mihai Viteazul obține contra turcilor victoria de la Călugăreni.
• Urmează apoi eliberarea unor orașe ocupate de turci.
• Întreaga creștinătate l-a privit pe Mihai ca pe un eliberator (îl numeau ”steaua

lor răsăriteană”).
• Totuși luptele împotriva turcilor au slăbit Țara Românească din punct de vedere

financiar și, după alte câteva confruntări pe linia Dunării, Mihai a făcut pace cu Imperiul
Otoman în 1597. În schimbul acceptării suzeranității otomane și a plății tributului, Înalta
Poartă a recunoscut domnia voievodului pe întreaga durată a vieții sale. 

• În 1598, Mihai încheie un tratat și cu împăratul habsburgic, Rudolf al II-lea,
acceptând și suzeranitatea acestuia, în schimbul sprijinului pentru întreținerea armatei
și recunoașterii domniei pe viață.

• Turcii au ripostat, nemulțumiți de încheierea tratatului cu habsburgii, urmând
încă o serie de confruntări militare.15

• Unirea 
• Între timp, vechea alianță antiotomană părea să se destrame. Moldova și

Transilvania se îndepărtau de alianță. Atunci Mihai se vede nevoit să pună în aplicare
așa-numitul ”plan dacic” - unirea celor 3 țări române.16 După ce primește acordul
împăratului Rudolf al II-lea, Mihai intră în Transilvania. 

• Transilvania - În 1599 l-a învins pe Andrei Bathory, principele Transilvaniei din
acea perioadă, iar la 1 noiembrie 1599 a intrat cu mare fast în Alba-Iulia. 

• Deși a fost recunoscut de Dietă17 doar ca guvernator imperial, Mihai a fost
15 Teodora Stănescu Stanciu, Marea istorie ilustrată a lumii. România de la Mihai Viteazul la

Uniunea Europeană, editura Litera International, București, 2009, p. 8
16 Ibidem
17 Dieta Transilvaniei a fost organul constituțional și politic preparlamentar al Principatului Transilvania.
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conducătorul de facto al Transilvaniei. De la început, Mihai a încercat să-și impună
propriul sistem de guvernare și a întemeiat o catedrală ortodoxă la Alba Iulia.

• Moldova - În mai 1600, Mihai Viteazul îl alungă de pe tronul Moldovei pe Ieremia
Movilă (care se apropiase de Polonia și se îndepărtase de Liga Sfântă) și realizează,
astfel, prima unire a țărilor române. 

• Titulatura folosită de voievod era: "Domn al Țării Românești și Ardealului și
a toată țara Moldovei". 
• Destrămarea unirii și moartea lui Mihai Viteazul

• Ambițiile politice ale lui Mihai nu le-au convenit marilor puteri, pentru că veneau
în contradicție cu propriile lor interese: Imperiul Habsburgic voia să-și mențină controlul
asupra Transilvaniei, Imperiul Otoman nu putea renunța la Țara Românească, iar
Polonia avea pretenții teritoriale asupra Moldovei.

• În plus, Mihai avea probleme serioase și pe plan intern: în Transilvania, nobilii
maghiari (conduși de generalul Basta, fost aliat al lui Mihai) s-au revoltat cerând
înlăturarea ”tiranului valah”.18 În septembrie 1600 a avut loc bătălia de la Mirăslău.
Mihai a fost înfrânt de ungurii conduşi de generalul Basta și a pierdut Transilvania.
Transilvania avea să fie condusă de Sigismund Bathory.

• După Mirăslău, în câteva zile armata poloneză a intrat în Țara Românească și
în Moldova. Mihai a pierdut şi Moldova şi Ţara Românească şi a fost nevoit să fugă,
căutând refugiu la Praga, la curtea lui Rudolf al II-lea. La conducerea Ţării Româneşti
a venit Simion Movilă.

• În 1601, cu sprijinul lui Rudolf la II-lea și al generalului Basta (care, având un
interes deosebit în Transilvania, i-a redevenit deodată aliat), Mihai reușește să-l alunge
pe Sigismund Bathory de la conducerea Transilvaniei și pe Simion Movilă din Țara
Românească. Atenția i se îndreaptă din nou asupra Transilvaniei pe care dorește s-o ia
în stăpânire, reluând ambițiile de unificare a celor 3 țări române. Reunificarea țărilor
române nu i-ar fi convenit nici lui Rudolf al II-lea și nici generalului Basta, care dorea
Transilvania pentru sine. Motiv pentru care, pe 9/10 august 1601, la Câmpia Turzii, din
ordinul generalului, Mihai este arestat și apoi, pentru că a refuzat să se supună, a fost
ucis. Capul lui Mihai Viteazul este înmormântat la mănăstirea Dealu de lângă Târgoviște. 

18 Teodora Stănescu Stanciu, op. cit., p. 8

Ştiaţi că �
Mihai Viteazul a fost căsătorit cu Doamna Stanca (se crede că cei doi s-ar fi căsătorit în
1584) şi a avut 2 copii: Nicolae Pătraşcu şi Domniţa Florica. Doamna Stanca împreună cu
copiii au locuit în Cetatea Făgăraşului. După moartea lui Mihai, Doamna Stanca a rămas în
Cetatea Făgăraşului ca roabă (sclavă) până la moartea sa, în 1603. În faţa Cetăţii
Făgăraşului se află astăzi un bust al Doamnei Stanca, sculptura fiind realizată în 1938 de
sculptorul Spiridon Georgescu, la propunerea istoricului Nicolae Iorga.

�� Matei Basarab (1632 - 1654)
• Matei Basarab a fost căpitan în armata lui Mihai Viteazul.
• Bucurându-se de un oarecare sprijin, Matei Basarab a fost ales domn al Țării
Românești în 1632. 
• Noul domn a vrut să-și asigure o domnie lungă și liniștită, motiv pentru care a optat
pentru o strânsă colaborare cu boierii.
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• Matei Basarab a luat măsuri importante:
• Măsuri pentru dezvoltarea economică a țării, a stimulat dezvoltarea industriei

extractive, meșteșugurile, agricultura etc.
• A tipărit principalele legi;
• S-a preocupat de organizarea armatei, încurajând angajarea mercenarilor;
• A construit peste 30 de biserici.

• Pe plan extern, Matei Basarab a încercat să realizeze o alianță antiotomană cu
Polonia și Imperiul Habsburgic.19

�� Șerban Cantacuzino (1678-1688)
• Șerban Cantacuzino făcea parte din familia Cantacuzinilor, o mare familie de boieri
de origine bizantină, care au ocupat funcții publice importante și din care au provenit
mai mulți domni din Țara Românească și din Moldova. 
• În timpul domniei sale:

• Autoritatea domnului a fost consolidată, slăbind poziția marilor boieri;
• S-a intensificat comerțul cu alte state;
• A fost introdus porumbul în Țara Românească care, în curând, avea să devină

hrană de bază (porumbul este, de fapt, originar din America Centrală - Mexic);
• În timpul lui apare prima traducere completă a Bibliei în limba română - celebra

Biblie de la București, apărută în 1688. 
• Pe plan extern, în 1683, Șerban Cantacuzino, la fel ca și domnii din Moldova și
Transilvania, a fost nevoit să participe alături de turci la al doilea Asediu al Vienei (un
mare război al turcilor împotriva creștinilor) și să lupte împotriva creștinilor (deși se
spune că tunurile sale trăgeau cu paie). Turcii au fost învinși.
• Ulterior, se pare că Șerban Cantacuzino a conceput un plan ambițios de alungare
a turcilor din Europa, dorind să-i atragă pe bulgari și pe sârbi și să organizeze o mare
răscoală, care să ducă la ocuparea Constantinopolului. Șerban Cantacuzino și-ar fi
dorit să fie un protector al creștinilor din Imperiul Otoman.20

• A încercat să încheie o înțelegere cu Imperiul Habsburgic, însă a fost ucis prin
otrăvire de către boieri. 

� Constantin Brâncoveanu (1688-1714)
• Constantin Brâncoveanu a fost nepot al domnului Şerban Cantacuzino şi a preluat
conducerea Ţării Româneşti, fiind susţinut de marii boierii.
• A avut una dintre cele mai lungi domnii din istoria Principatelor Române.
• În timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, Ţara Românească s-a bucurat de o
lungă perioadă de pace şi dezvoltare economică şi culturală.
• Domnul a fost un mare protector al culturii (care s-a deschis către influenţele
occidentale), tiparului și al școlilor, a inițiat construcții religioase și laice (Palatul de la
Mogoşoaia), a înființat în 1695 Academia de la Sf. Sava, o școală superioară („colegiu
public pentru pământeni și străini”) având ca limbă de predare greaca veche. 
• Dezvoltarea arhitecturii și artelor plastice în Țara Românească din timpul domniei
lui Constantin Brâncoveanu au condus la crearea Stilului brâncovenesc, denumit și
arta brâncovenească.

19 Ramona Ionescu, Camil-Gabriel Ionescu, op. cit., p. 53
20 Teodora Stănescu Stanciu, op. cit., p. 15
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• Constantin Brâncoveanu a încercat să modernizeze aparatul de stat, reorganizându-
l în aşa fel încât Ţara Românească să comunice mai bine cu puterile străine.
• Domnul a încercat să stabilească relaţii bune cu toate marile puteri ale timpului,
inclusiv cu Rusia, condusă de ţarul Petru I.21

• Deşi sultanul îi recunoscuse domnia pe viaţă lui Constantin Brâncoveanu, domnul
nu avea încredere în turci şi a încercat mereu să-şi asigure o poziţie care să-i permită
refugiul în străinătate, în caz de nevoie.
• În 1714, aflând de legăturile domnului cu Rusia, turcii l-au acuzat de trădare şi l-au
detronat (mazilit). Constantin Brâncoveanu, împreună cu cei 4 fii ai săi, au fost arestaţi
imediat şi duşi la Constantinopol, neavând răgazul de a scăpa. Domnul şi fiii săi au
fost torturaţi şi ucişi de turci. Cu toții sunt venerați de către Biserica Ortodoxă Română,
sub numele de Sfinții Mucenici Brâncoveni, pe 15 august.

21 Ibidem, p. 16

Explicații
A venera = a avea un adânc respect religios
Alianță =  coaliție, înțelegere între două state bazată pe un tratat
Asasinat =  omorât, ucis
Autonomie = drept (al unui stat, al unei regiuni, al unei naționalități etc.) de a se administra
singur, în cadrul unui stat condus de o putere centrală
Complot = înțelegere secretă a unor persoane, împotriva unei alte persoane
Detronat = înlăturat de la domnie, alungat de pe tron
Imperial = care aparține împăratului sau imperiului, care se referă la împărat sau la imperiu
Rivalitate = dușmănie, ură
Suzeranitate = influenţă politică a unui stat asupra altui stat, care nu este complet independent
Tribut = obligație în bani plătită de către domnitori către Poarta Otomană; bir

2.2.3. Moldova

� Formarea Moldovei
• În secolul 14, între anii 1352-1353, în faţa ameninţărilor ce veneau din partea
tătarilor, în nord-vestul Moldovei de astăzi s-a format o marcă de apărare, condusă de
voievodul Dragoş din Maramureş (voievodul venea din partea de nord a Transilvaniei,
dintr-una dintre „ţările” autonome, iar evenimentul poartă denumirea de „descălecatul
lui Dragoş”). Voievodatul lui Dragoş se afla sub controlul Regatului Ungar. Se pare
că Dragoş nu a domnit decât 2 ani. În timpul urmaşilor lui Dragoş I (fii săi Sas şi Balc),
teritoriul Moldovei se extinde spre sud şi est.
• În jurul anului 1360, în Moldova ajunge Bogdan din Maramureş. Bogdan era un
cneaz din Transilvania ce căzuse în dizgraţia regelui maghiar, fiind nevoit să fugă şi
să se refugieze dincolo de munţi, în Moldova („descălecatul lui Bogdan”). Împreună
cu o armată mică, Bogdan reuşeşte să-i alunge pe urmaşii lui Dragoş care erau supuşii
regelui maghiar. Toate încercările ungurilor de a-l supune pe Bogdan eşuează şi, după
mai multe confruntări militare, maghiarii sunt învinşi, iar Moldova devine
independentă. Bogdan devine domn al Moldovei independente în 1363.
• Urmaşii lui Bogdan vor consolida statul moldovean din punct de vedere instituţional
şi teritorial: Laţcu (1368 – 1375), Petru Muşat (1375 – 1391), Roman I (1391-1394),
Ştefan I (1394-1399).
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� Organizarea politică și administrativă Moldovei
• În perioada cuprinsă între secolul 14 și secolul 18, Moldova  şi Ţara Românească
au fost organizate din punct de vedere instituţional în mod similar. 
• Şi în Moldova instituția centrală era domnia.
• Țara era condusă de un domn, ales după principiul ereditar-electiv, din dinastia
Muşatinilor.
• Domnul era: stăpânul întregului pământ al țării, comandant al armatei, judecător
suprem, cel care adopta legi, numea dregători, stabilea impozite, declara război,
încheia pace etc.
• Domnul era ajutat la conducerea țării de:

• Sfatul domnesc - format din dregători. Cea mai importantă dregătorie din
Moldova era funcția de Portar al Sucevei.

• Adunarea Țării - formată din reprezentanți ai diferitelor clase sociale.
• Din punct de vedere administrativ-teritorial, Moldova era împărțită în ţinuturi, fiecare
dintre ele fiind condus de un reprezentant al domnului numit staroste sau pârcălab.
• Capitala Moldovei a fost, la început, la Baia, apoi la Siret, Suceava şi Iaşi.

� Organizarea socială a Moldovei
• La fel ca şi în Ţara Românească, în Moldova existau următoarele clase sociale:
boierii (împărţiţi, în funcţie de mărimea pământului pe care-l deţineau, în boieri mari,
boieri mijlocii şi boieri mici), orăşenii (burghezia) şi ţărănimea. 
• În Moldova, ţăranii liberi se numeau răzeşi, iar ţăranii dependenţi, vecini.

� Biserica în Moldova
• În Moldova, religia oficială era religia ortodoxă. 
• În anii 1381-1386, Petru Muşat a pus bazele Mitropoliei Moldovei, ca autoritate
bisericească a ortodocşilor din Moldova, cu sediul iniţial la Rădăuţi (judeţul Suceava
de astăzi). În 1401, Mitropolia Moldovei a fost recunoscută de Patriarhia de la
Constantinopol (cea mai înaltă autoritatea bisericească a ortodocşilor). Sediul
Mitropoliei a fost mutat la Suceava. La mijlocul secolului 17, sediul Mitropoliei s-a mutat
la Iaşi, acolo unde se află şi astăzi. 

� Domnitori importanți din Țara Moldova
• Cei mai importanți domnitori din Țara Românească au fost: Alexandru cel Bun,
Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanu, Vasile Lupu şi Dimitrie Cantemir. 

�� Alexandru cel Bun (1400 – 1432)
• În timpul domniei lui Alexandru cel Bun, Moldova s-a bucurat de o perioadă de
relativă pace.
• Domnul s-a dedicat organizării politicii, administrative şi bisericeşti a Moldovei.
• În timpul său, Patriarhia de la Constantinopol a recunoscut Mitropolia Moldovei cu
sediul la Suceava.

Ştiaţi că �
Numele „Moldova” vine de la râul Moldova pe valea căruia apărut primul nucleu al
voievodatului. Statul moldovean independent, întemeiat de Bogdan I, a mai fost cunoscut
şi sub numele de „Bogdania”.
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• Pe plan extern, Alexandru cel Bun a dus o politică abilă, încercând să menţină un
echilibru în relaţiile cu Polonia şi Ungaria. Domnul a recunoscut suzeranitatea Poloniei,
asigurându-şi sprijinul acesteia împotriva oricăror pretenţii ale Ungariei.
• De asemenea, tot în timpul domniei sale au avut loc primele confruntări dintre
Moldova şi Imperiul Otoman, în 1420, turcii încercând fără succes să ocupe cetăţile
Chilia şi Cetatea Albă.22

• Alexandru cel Bun a murit la 1 ianuarie 1432 din cauza unei boli pe care o
contractase în timpul luptelor dintre Ungaria şi Polonia.

�� Ştefan cel Mare (1457 – 1504)
• Domnia lui Ştefan cel Mare a fost una dintre cele
mai lungi (47 de ani) şi cele mai importante domnii
din Moldova, dar şi din spaţiul românesc, în general.
• Pe vremea lui Ştefan cel Mare, teritoriul Moldovei
s-a extins, cuprinzând toate ţinuturile, de la Carpaţii
Orientali şi până la Nistru, iar Moldova a devenit un
stat bogat, important şi respectat.23

• Domnitorul s-a născut în 1433, la Borzeşti24 şi era
fiul lui Bogdan al II-lea (urmaş al lui Alexandru cel
Bun şi domn al Moldovei între 1449 şi 1451).
• Tatăl lui Ştefan, Bogdan al II-lea, a fost ucis de
fratele său, Petru Aron, care dorea să preia puterea
în Moldova.
• După 6 ani de la uciderea tatălui său, tânărul
Ştefan, în fruntea unei mici armate, îl atacă pe Petru
Aron, pe care-l învinge în confruntarea de la Doljeşti.
Apoi îi adună pe boieri, orăşeni, ostaşi şi „toată ţara” pe Câmpia Direptăţii (Dreptăţii) de la
Suceava şi îi întreabă dacă doresc să le fie domn. Cu acordul lor, Ştefan devine domn al
Moldovei în 1457.
• Pe plan intern, Ştefan a întărit autoritatea domnească, extinzându-şi atribuţiile şi
a redus ponderea marilor boieri în Sfatul Domnesc25 (domnul a vrut, astfel, să
descurajeze orice opoziţie a boierilor). A reorganizat armata, a introdus artileria (armele
de foc) şi a consolidat fortificaţiile.
• Moldova devenise o ţară stabilă, cu drumuri sigure şi un traseu preferat al
comercianţilor, care se duceau înspre sau veneau dinspre Orient cu mirodenii, metale
şi pietre preţioase, covoare arme etc. Aceştia trebuiau să plătească o taxă pentru a fi
lăsaţi să treacă prin Moldova cu mărfurile lor, iar banii ajungeau în vistieria domnească
(vistieria era o instituţie care se ocupa cu administrarea banilor statului). Moldova
devenea, de asemenea, un stat bogat.
• Pe plan extern, Ştefan a încercat să-şi asigure graniţele şi să stabilească relaţii cu
marile puteri, astfel încât să menţină independenţa şi suveranitatea ţării.

22 Ramona Ionescu, Camil-Gabriel Ionescu, op. cit., p. 46.
23 Teodora Stănescu Stanciu, Marea istorie ilustrată a lumii –România  de la începuturi la Iancu de

Hunedoara, editura Litera International, Bucureşti, 2009, p. 77.
24 Din 2005, Borzeşti este un cartier al municipiului Oneşti, judeţul Bacău.
25 Ibidem.
26 Ibidem, p. 78.
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• Principalul pericol pentru Moldova lui Ştefan cel Mare era Imperiul Otoman, care
continua să se extindă spre centrul Europei.
• Încă de la începutul domniei, Ştefan recunoaşte suzeranitatea Poloniei (linie tradiţională
a politicii externe moldovene), îndepărtându-se astfel de Ungaria şi de Ţara Românească.26

• Apoi, pentru a-şi asigura cea mai bună poziţie posibilă de apărare împotriva turcilor,
în 1465 Ştefan cucereşte cetatea Chilia. Cetatea Chilia şi Cetatea Albă erau puncte
strategice de extremă importanţă. La vremea respectivă, Cetatea Chilia îi fusese cedată
de regele ungar, Matei Corvin, domnului Ţării Româneşti, Radu cel Frumos. Deci luptele
pentru Chilia au avut loc între românii din Moldova şi românii din Ţara Românească.
• Matei Corvin a fost revoltat de acţiunile întreprinse de Ştefan. Drept urmare, în
1467, o armată ungară condusă de regele însuşi a intrat în Moldova. Marea
confruntare dintre români şi unguri a avut loc la Baia şi s-a finalizat cu victoria
românilor (regele ungar a fost rănit şi scos pe targă de pe câmpul de luptă).
• Bătălia pentru Chilia nu a fost singurul conflict în care au intrat Moldova şi Ţara
Românească, în vremea lui Ştefan cel Mare. Radu cel Frumos, domnul Ţării Româneşti
era supus al turcilor. Or Ştefan, care ştia că va trebui să se lupte în curând cu Imperiul
Otoman, avea nevoie de un domn prieten în Ţara Românească. De aceea, între 1470 şi
1473, Ştefan a încercat să-l alunge pe Radu cel Frumos şi să scoată Ţara Românească
de sub influenţa turcilor. În cele din urmă, Radu este nevoit să fugă din Ţara Românească.
• Turcii au reacţionat rapid faţă de intervenţiile lui Ştefan în Ţara Românească, sultanul
Mehmed al II-lea organizând o campanie de pedepsire a Moldovei. În decembrie 1474,
sultanul trimite o armată mare (120.000 de soldaţi), care urma să se lupte cu armata lui
Ştefan, de cel mult 40.000 de oameni. Pentru ca înaintarea turcilor în Moldova să fie
cât mai dificilă, Ştefan foloseşte vechea tactică de luptă a românilor: arde satele şi lasă
totul pustiu în calea turcilor, apoi caută un loc potrivit pentru luptă în care să-i atragă.
Locul ales este Podul Înalt, Vaslui, un  teren mlăştinos, înconjurat de păduri. Bătălia
are loc pe 10 ianuarie 1475, o zi ceţoasă care i-a încurcat şi mai mult pe turci. A avut
loc un măcel îngrozitor, iar turcii au suferit o înfrângere totală, dezastruoasă. 
• În ciuda victoriei de la Vaslui, Ştefan ştia că turcii nu se vor opri. Sultanul pregătea
deja o nouă expediţie împotriva Moldovei. Ba mai mult, din iunie 1475, tătarii din
Crimeea îi deveniseră supuşi, sultanul urmând să beneficieze şi de sprijinul lor.
• Ştefan şi-a dat seama că va avea nevoie de aliaţi puternici pentru următoarea
confruntare cu turcii. De aceea, încă din ianuarie 1475, după victoria de la Vaslui, a
trimis o scrisoare către toţi monarhii creştini din Europa. Din păcate, n-a primit nici un
sprijin din partea lor, ci doar felicitări. Drept urmare, Ştefan se vede nevoit să-i ceară
ajutorul lui Matei Corvin, regele Ungariei, vechiul său adversar, cu care încheie, în
august 1475, un tratat de alianţă (înţelegere) antiotomană.
• Următoarea confruntare cu turcii a avut loc pe 26 iulie 1476, la Valea Albă sau
Războieni. De data aceasta, armata lui Ştefan suferă pierderi importante. Totuşi,
turcii n-au putut să fructifice victoria, întrucât armata turcă era slăbită de boală şi
foamete. În plus, o armată transilvană se pregătea să intre în Moldova în sprijinul lui
Ştefan. Prin urmare, turcii sunt nevoiţi să se retragă.
• După alte câteva confruntări cu turcii, în 1487, pentru că nu mai avea nici un sprijin din
partea marilor puteri, Ştefan ajunge la o înţelegere cu sultanul şi începe să-i plătească
tribut.
• Ultimii ani de domnie au fost ani de pace, însă Ştefan nu a încetat să se gândească
la o coaliţie antiotomană.
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• Ştefan cel Mare a murit în 1504 şi a fost înmormântat la Mănăstirea Putna, în
judeţul Suceava, mănăstire construită din ordinul său, în 1466.
• Tradiția spune că a zidit 44 de biserici şi mănăstiri, câte una după fiecare luptă
câștigată. Mai multe dintre bisericile și mănăstirile construite în timpul domniei sale
sunt astăzi pe lista locurilor din patrimoniul mondial.

�� Petru Rareş (1527 – 1538; 1541 – 1546)
• Era fiul nelegitim al lui Ştefan cel Mare.
• A încheiat alianţe antiotomane cu Polonia şi Imperiul Habsburgic.27

• În 1538 a fost înfrânt de turcii conduşi de sultanul Soliman Magnificul. După
înfrângerea lui Petru Rareş, sultanul l-a impus pe Ştefan Lăcustă la conducerea
Moldovei. Era pentru prima oară când domnul Moldovei nu era ales de boieri, ci impus
prin voinţa sultanului.28

• În 1541, Petru Rareş a revenit la domnia Moldovei, după ce i-a cerut iertare sultanului.

� Alexandru Lăpuşneanu (1552 – 1561; 1564 – 1568)
• În timpul lui Alexandru Lăpuşneanu, Moldova a fost sub suzeranitatea (influenţa
politică) a Poloniei.
• Turcilor nu le convenea înţelegerea dintre Moldova şi Polonia. De aceea, în 1555,
l-au chemat pe domn la Constantinopol. Alexandru nu s-a dus, dar, în schimb i-a trimis
sultanului bani, cumpărându-i bunăvoinţa. Astfel, Alexandru şi-a asigurat domnia, fiind
protejat şi de polonezi şi de turci.
• În 1561, Alexandru este detronat de un apropiat al său, Iacob Eraclide, care era de
origine greacă şi care a preluat conducerea Moldovei, numindu-se Despot Vodă.
Despot Vodă a fost omorât în 1563 de Ştefan Tomşa, care, cu sprijinul boierilor, devine
domn al Moldovei.
• Între timp, Alexandru Lăpuşneanu le cere ajutor turcilor şi le plăteşte o sumă mare
de bani pentru a redeveni domn în Moldova. În 1563, sprijinit de armatele turceşti
revine în Moldova şi se luptă cu Ştefan Tomşa. Marii boieri îl susţineau pe Tomşa şi se
crede că aceştia ar fi încercat să-l convingă pe Lăpuşneanu să renunţe la luptă,
spunându-i că ei sunt mulţumiţi de domnul lor, Ştefan Tomşa. Atunci Lăpuşneanu le-
ar fi spus: „dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”. După un război civil sângeros, în 1564,
Lăpuşneanu revine la conducerea Moldovei. Primul lucru pe care-l face este să-i
pedepsească pe boierii trădători (care-l susţinuseră pe Tomşa), deşi, la început,
promisese că-i va ierta.
• Ca domn supus turcilor, Lăpuşneanu este forţat să-şi ardă cetăţile, pentru ca ţara
să fie lipsită de apărare. (De fapt, Lăpuşneanu a făcut în aşa fel încât cetăţile să nu fie
foarte avariate de pe urma incendierii.)
• În 1568, Alexandru Lăpuşneanu se îmbolnăveşte grav. Se spune că domnul ar fi
cerut să fie călugărit înainte să moară. Aflându-se în agonie şi boierii crezând că domnul
este aproape de moarte, aceştia s-au grăbit să-l călugărească. Însă domnul şi-a revenit
şi, auzind că a fost călugărit, le-a zis boierilor: „de mă voi scula, pe mulţi am să popesc
şi eu” – dându-le de înţeles boierilor că, dacă îşi va reveni, îi va pedepsi crunt. Boierii
s-au speriat şi pentru a evita pedepsirea, l-au otrăvit pe Lăpuşneanu, pe 11 martie 1568. 
27 Ramona Ionescu, Camil-Gabriel Ionescu, op. cit., p. 50
28 Teodora Stănescu Stanciu, Marea istorie ilustrată a lumii –România  de la începuturi la Iancu de

Hunedoara, editura Litera International, Bucureşti, 2009, p. 85.
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�� Vasile Lupu (1634 – 1653)
• În timpul domniei sale, Moldova a cunoscut o perioadă de dezvoltare economică,
mai ales datorită comerţului intens cu Polonia.
• Vasile Lupu a fost un mare protector al bisericii, căreia i-a acordat importante ajutoare
financiare. Domnul a zidit numeroase biserici, dintre care cea mai frumoasă este Biserica
„Sfinţii Trei Ierarhi” de la Iaşi. Pe lângă această biserică a construit o şcoală şi o tipografie. 
• Vasile Lupu a încurajat tipărirea cărţilor bisericeşti în limba română, dar şi a cărţilor
de  legi (precum „Pravilele împărăteşti”).
• Din punctul de vedere al politicii externe, domnul era un supus al Imperiului Otoman (Înalta
Poartă). Cu sprijinul otomanilor, Vasile Lupu a încercat să ia în stăpânire celelalte două ţări
româneşti – Ţara Românească şi Transilvania. A avut câteva confruntări cu Matei Basarab,
domnul Ţării Româneşti, pe care a încercat să-l înlăture de la domnie, însă nu a reuşit.
• Mormântul său se află în Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi.

� Dimitrie Cantemir (1710 – 1711)
• A fost fiu al domnului moldovean, Constantin Cantemir.
• La numai 14 ani a fost trimis la Constantinopol, unde a fost ţinut ostatic de otomani, ca
garanţie a domniei tatălui său (după obiceiul turcilor). A crescut şi a studiat acolo, bucurându-
se de încrederea sultanului. În 1710, a fost numit domn al Moldovei de către sultan.
• De îndată ce a devenit domn al Moldovei, Dimitrie Cantemir a încheiat o alianţă cu
Rusia condusă de Ţarul Petru I, prin care dorea să înlăture dominaţia otomană asupra
Moldovei şi obţinea recunoaşterea domniei ereditare în familie. În războiul dintre Rusia
şi Imperiul Otoman ce a urmat, l-a susţinut pe Petru I. Cu toate acestea, armata ruşilor
a fost înfrântă de turci în bătălia de la Stănileşti, care a avut loc în vara anului 1711.
Petru I a încheiat o pace cu Imperiul Otoman, iar Dimitrie Cantemir a fost nevoit să se
refugieze în Rusia, unde va rămâne până la moartea sa, în 1723. În Rusia, a avut funcţia
de consilier al Ţarului Petru I şi titlul de principe al Imperiului Rus.
• Dimitrie Cantemir a fost un mare cărturar, cu abilităţi şi cunoştinţe în diverse domenii:
geografie, istorie, etnografie, filozofie, lingvistică, muzicologie ş.a. A scris lucrări
importante, dintre care cea mai cunoscută este „Descrierea Moldovei” (1716) – o
descriere geografică, istorică, culturală şi instituţională a Moldovei.
• Deşi a murit în Rusia şi a fost înmormântat acolo, osemintele lui au fost aduse în
România, în 1935, prin efortul istoricului Nicolae Iorga, iar astăzi mormântul său se află
la Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi.

TESTE
Testul nr. 1

1. Cum se numeau formaţiunile prestatale româneşti?
Răspuns: Formaţiunile prestatale româneşti se numeau cnezate, județe sau voievodate.

2. Care au fost primele voievodate atestate documentar?
Răspuns: Primele voievodate atestate documentar au fost Voievodatele lui Gelu, Glad și
Menumorut, din Transilvania.
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Ştiaţi că �
Cea de-a doua domnie a lui Alexandru Lăpuşneanu este descrisă în cunoscuta nuvelă
istorică, cu titlul „Alexandru Lăpuşneanul”, scrisă de Costache Negruzzi în 1840.



3. Care au fost Principatele Române?
Răspuns: Principatele Române erau voievodatele cu populație majoritar românofonă constituite în
Evul Mediu pe teritoriul carpato-dunărean, numite în limbajul popular  Țările române: Transilvania,
Moldova, Țara Românească (zisă și „Vlahia”, sau „Valahia” în limbile străine) și  Dobrogea.

4. Cine a fost Iancu de Hunedoara?
Răspuns: Iancu de Hunedoara a fost un voievod al Transilvaniei şi guvernator al Ungariei, provenit dintr-o
familie de români. Acesta a fost numit de către regele Ungariei domn în Transilvania între anii 1441-1456.

5. Cum a fost întemeiată Ţara Românească?
Răspuns: Ţara Românească a fost întemeiată în jurul anului 1300 prin unirea cnezatelor şi
voievodatelor existente, sub conducerea lui Basarab I.

6. Cine a fost Mircea cel Bătrân?
Răspuns: Mircea cel Bătrân a fost domnitor în Țara Românească, între anii 1386-1418, care  a reuşit
ca, pe perioada domniei sale, să dezvolte viaţa economică şi capacitatea de apărare a Ţării Româneşti.

Testul nr. 2

1. Cine a fost Vlad Ţepeş?
Răspuns: Vlad Țepeș a fost un voievod român, urmaș al lui Mircea cel Bătrân în Țara Românească.
Vlad era recunoscut pentru ambiția de a impune cinstea și ordinea. Aproape orice infracțiune, de
la minciună și furt până la omor, putea fi pedepsită prin trasul în țeapă, de unde i s-a tras și numele.

2. Cine a fost Mihai Viteazul?
Răspuns: Mihai Viteazul a fost un domnitor foarte important din Țara Românească, care a realizat pentru
prima dată unirea politică a țărilor române (Țara Românească, Transilvania și Moldova), în anul 1600. 

3. Cine a fost Constantin Brâncoveanu?
Răspuns: Constantin Brâncoveanu a condus Țara Românească timp de 26 de ani, în perioada
1688-1714. A fost un mare protector al culturii, tiparului și al școlilor. Dezvoltarea arhitecturii și
artelor plastice în Țara Românească din timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu au condus la
crearea Stilului brâncovenesc, denumit și arta brâncovenească.

4. Cine a fost Ştefan cel Mare?
Răspuns: Ştefan cel Mare a fost cel mai cunoscut domn al Moldovei în perioada medievală,
reprezentant al luptei duse împotriva Imperiului Otoman pentru apărarea țării. A domnit 47 de ani,
în perioada 1457-1504, având cea mai lungă domnie din istoria Moldovei. Ștefan cel Mare a murit
în anul 1504 şi a fost înmormântat la mănăstirea Putna.

5. Cine a fost Dimitrie Cantemir?
Răspuns: Dimitrie Cantemir a fost domnitor în Moldova în perioada 1710-1711. El a încercat să
elibereze ţara de sub dominaţia turcească făcând o alianţă deschisă cu Rusia şi implicându-se în
războiul dintre ruşi si otomani. A fost cărturar, compozitor, filozof, istoric, muzicolog, om politic și
scriitor român – cea mai importantă lucrare a sa fiind „Descrierea Moldovei”.

6. Cine a condus răscoala ţăranilor români din 1784?
Răspuns: Răscoala țăranilor români din anul 1784 a fost condusă de Horea, Cloşca şi Crişan. 
Explicaţie: Răscoala ţăranilor români din anul 1784 a fost purtată pentru drepturi şi libertate
naţională, marcând un moment important în evoluţia istorică.

Testul nr. 3

1. Cine a fost Basarab I?
Răspuns: Basarab I (1310-1352), supranumit și Întemeietorul, este considerat fondatorul Țării
Românești. În jurul anului 1300, acesta a unit cnezatele şi voievodatele existente.

2. Cine a fost Bogdan I?
Răspuns: Bogdan I este considerat întemeietorul Moldovei ca stat de sine stătător. El a domnit în
Moldova până în 1365.
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3. Daţi exemple de domnitori din Ţara Românească.
Răspuns: În Ţara Românească cei mai importanţi domnitori au fost: Mircea cel Bătrân (1386-1418),
Vlad Ţepeş (care a avut 3 domnii: 1448; 1456-1462; 1476), Mihai Viteazul (1593-1601), Constantin
Brâncoveanu (1688-1714).

4. Daţi exemple de domnitori din Moldova.
Răspuns: În Moldova cei mai importanţi domnitori au fost: Alexandru cel Bun (1400-1432), Ştefan
cel Mare (1457-1504), Petru Rareş  (care a avut 2 domnii: prima, între 1527 şi 1538, iar cea de-a
doua, între 1541 şi 1546) şi Dimitrie Cantemir (1710-1711).

5. Daţi exemple de domnitori din Transilvania.
Răspuns: În Transilvania, cei mai importanţi domnitori au fost: Iancu de Hunedoara (1441-1456)
şi Matei Corvin (1458-1490).

6. Care era cea mai importantă clasă socială în perioada evului mediu?
Răspuns: Încă din evul mediu, cea mai importantă clasă socială a fost reprezentată de țărănime,
împărțită în două categorii: țăranii liberi, care puteau deține pământ și aveau anumite libertăți, și
țăranii dependenți, numiți iobagi în Transilvania sau rumâni în Țara Românească.

3. CREAREA STATULUI NAŢIONAL ROMÂN

3.1. Regimul fanariot în Ţara Românească şi Moldova

• La începutul secolului 18, influenţa Imperiului Rus condus de Petru I era foarte
mare. Domnii din Ţara Românească şi din Moldova, încercând să înlăture dominaţia
otomanilor asupra principatelor române, se apropiau din ce în ce mai mult de Imperiul
Rus, relaţiile cu turcii fiind din ce în ce mai tensionate. 
• În perioada 1710 – 1713, a avut loc un război ruso-turc, în timpul căruia domnul
Moldovei, Dimitrie Cantemir, s-a aliat cu Rusia. În final, ruşii au pierdut războiul, iar
Dimitrie Cantemir a fost obligat să părăsească Moldova şi să se refugieze în Rusia.
Pentru turci acesta a fost momentul crucial în care au decis ca, pentru restabilirea
controlului asupra ţărilor române, să nu mai permită alegerea domnilor români, ci
să-i numească în mod direct ei înşişi. Acest regim al numirii domnilor de către
turci a fost introdus mai întâi în Moldova, în 1711, şi, apoi, la scurtă vreme, în
1716, şi în Ţara Românească.
• La vremea respectivă, grecii aveau o mare influenţă în cadrul Imperiului Otoman,
elita grecilor fiind reprezentată de fanarioţi. Aceştia erau aristocraţi greci, provenind
din cartierul Fanar din Constantinopol (Istanbulul de astăzi). Ei doreau să ocupe cele
mai bune posturi din cadrul administraţiei otomane. Când turcii au decis să nu mai
permită alegerea domnilor în Ţările Române, fanarioţii au devenit foarte interesaţi de
obţinerea domniilor în Moldova şi în Ţara Românească, pentru că cele două principate
erau ţări destul de bogate şi autonome. Prin urmare, în schimbul unor mari sume de
bani, fanarioţii au început să cumpere domniile din Moldova şi Ţara Românească.
• De aceea, perioada cuprinsă între 1711/1716 şi 1821 (când regimul fanariot a
fost înlăturat), a fost cunoscută sub denumirea de perioada fanariotă.
• Perioada fanariotă a fost o perioadă dificilă în istoria ţărilor române. Politica dusă
de unii dintre domnii fanarioţi a avut efecte negative asupra populaţiei şi a evoluţiei
ţărilor române, în general. 
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• Domnii fanarioţi îşi cumpărau domniile şi încercau să se îmbogăţească din ce în ce
mai mult, cât se aflau la putere. De aceea, au impus taxe foarte mari asupra populaţiei. 
• În această perioadă, ţările române n-au mai avut armată şi nici o politică externă
proprie şi au pierdut unele teritorii importante (Banatul – ocupat de austrieci în 1718,
Bucovina – ocupată tot de austrieci în 1775, Basarabia – ocupată de ruşi în 1821).
• Lupta pentru obţinerea domniilor în ţările române era foarte dură. Unii dintre domnii
fanarioţi au sfârşit violent, fiind exilaţi sau executaţi.29

• Domniile fanariote au fost numeroase şi scurte: au fost 40 de domnii în Ţara
Românească şi 36 în Moldova. Unii domni au fost numiţi de mai multe ori, preluând
conducerea când în Ţara Românească, când în Moldova. De exemplu, Constantin
Mavrocordat a avut 10 domnii – 6 în Ţara Românească şi 4 în Moldova.
• Unii dintre domnii fanarioţi – precum Constantin Mavrocordat, Alexandru Vodă
Ipsilanti, Ioan Caragea – au luat şi măsuri care au contribuit la modernizarea societăţii
româneşti, în domeniul social, juridic, al educaţiei etc. 30Constantin Mavrocordat a fost
cel care a desfiinţat dependenţa ţăranilor faţă de boieri (şerbia), atât în Ţara
Românească (1746), cât şi în Moldova (1749).
• Regimul fanariot a fost înlăturat din ţările române în urma revoluţiei românilor din
anul 1821, condusă de Tudor Vladimirescu.

3.2. Transilvania în secolul 18

• În timp ce Moldova şi Ţara Românească se aflau în plină epocă fanariotă,
Transilvania se afla sub stăpânirea Imperiului Habsburgic (austriecilor). 
• În 1765, Principatul Transilvania a fost ridicat la rangul de Mare Principat în cadrul
Imperiului Habsburgic.
• Românii transilvăneni erau lipsiţi de drepturi, având statut de „toleraţi”, deşi
reprezentau majoritatea populaţiei din Transilvania. Ei nu aveau acces la titlurile
nobiliare şi nici la funcţiile publice. Doar „naţiunile privilegiate” – maghiarii, saşii şi secuii
– aveau acces la conducerea statului.
• Însă cei mai asupriţi şi dur exploataţi erau ţăranii dependenţi din Transilvania, care
ajunseseră să presteze peste 200 de zile pe an de muncă pentru nobili (în timp ce în
Moldova şi Ţara Românească aceştia prestau 12, respectiv 24 de zile de muncă pe an).

� Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan
• În 1784 a avut loc o mare revoltă a ţăranilor dependenţi din Transilvania (iobagii).
Mişcarea a fost iniţiată de Vasile Ursu – poreclit Horea. Ulterior acesteia i s-au adăugat
şi alte grupuri conduse de Cloşca şi de Crişan.
• Răsculaţii cereau desfiinţarea nobilimii, împărţirea pământurilor, plata impozitelor
de către întreaga populaţie şi, mai apoi, desfiinţarea iobăgiei.31

• În vara anului 1784, răscoala se extinsese deja în întreaga Transilvanie. În
decembrie 1784, în urma intervenţiei armatei austriece, răscoala a fost înăbuşită, iar

29 Teodora Stănescu Stanciu, Marea istorie ilustrată a lumii –România de la Mihai Viteazul la
Uniunea Europeană, editura Litera International, Bucureşti, 2009, p. 19

30 Ramona Ionescu, Camil-Gabriel Ionescu, op. cit., p. 65.
31 Teodora Stănescu Stanciu, Marea istorie ilustrată a lumii –România de la Mihai Viteazul la

Uniunea Europeană, editura Litera International, Bucureşti, 2009, p. 26.
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conducătorii acesteia – Horea, Cloşca şi Crişan – au fost prinşi. Crişan s-a sinucis în
închisoare, iar Horea şi Cloşca au fost executaţi (traşi pe roată – cea mai dură
pedeapsă, care nu a mai fost aplicată după aceea în Imperiul Habsburgic).
• Totuşi, răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan a avut o urmare pozitivă – în februarie
1785, iobăgia a fost desfiinţată.32

� Şcoala Ardeleană
• Şcoala Ardeleană a fost o mişcare de emancipare politică şi socială a românilor din
Transilvania.
• Unul dintre documentele reprezentative ale Şcolii Ardelene a fost Supplex Libellus
Valachorum (1791, 1792). Acesta era, de fapt, un memoriu adresat împăratului
habsburg prin care se cerea recunoaşterea drepturilor românilor transilvăneni,
înlăturarea statutului lor de toleraţi şi recunoaşterea naţiunii române ca parte
constitutivă a Principatului Transilvaniei.33 Împăratul habsburg refuză soluţionarea
memoriului. Prin urmare, pentru că nu era suficient de puternică din punct de vedere
economic şi politic pentru a se transforma într-o revoluţie, mişcarea se extinde pe plan
cultural, încercând să trezească conştiinţa naţională românească: se înfiinţează şcoli
în limba română, se tipăresc cărţi în limba română, se formulează diverse teorii
lingvistice şi istorice cu privire la originea românilor din Transilvania.
• Cei mai importanţi reprezentanţi ai Şcolii Ardelene au fost: Petru Maior, Samuil Micu,
Gheorghe Șincai, Ion Budai Deleanu.

3.3. Revoluţia din anul 1821

• 1821 a fost anul în care s-a desfăşurat revoluţia din
Ţara Românească, condusă de Tudor Vladimirescu.
• Tudor Vladimirescu provenea dintr-o familie de
ţărani liberi din Ţara Românească, a fost arendaş, a
făcut negoţ, s-a înrolat în armată şi a participat la
războiul ruso-turc din 1806 – 1812, în timpul căruia
s-a făcut remarcat prin curaj.
• În ianuarie 1821, domnul Ţării Româneşti,
Alexandru Şuţu, era pe moarte. Marii boieri români au
profitat de situaţie şi s-au organizat într-un Comitet,
mandatându-l pe Tudor Vladimirescu „să ridice
poporul la arme”, pentru înlăturarea domnilor fanarioţi. 
• Programul revoluției urmărea instaurarea unei
vieți politice și administrative românești, reforma
justiției, dezvoltarea educației, rezolvarea
problemelor fiscale etc. Programul revoluţiei a fost
cuprins în documentele sale: „Proclamaţia de la
Padeş”, „Cererile norodului românesc”. Conţinutul acestuia a fost, însă, considerat de
boieri mult prea înflăcărat şi prea revoluţionar.

32 Ibidem, p. 27.
33 Ibidem, p. 29.

Foto: Tudor Vladimirescu  
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• Mişcarea lui Tudor Vladimirescu se afla în legătură cu Eteria, societate greacă care
lupta pentru independenţa Greciei, condusă de Alexandru Ipsilanti (fiul al domnului
Ţării Româneşti, Constantin Ipsilanti). Tudor Vladimirescu a fost trădat de Ipsilanti,
care l-a acuzat că a colaborat cu otomanii, l-a capturat şi l-a ucis.
• Deşi a fost înfrântă, revoluţia lui Tudor Vladimirescu a avut consecinţe politice şi
ideologice în ţările româneşti. În urma revoluţiei, regimul fanariot a fost înlăturat din
Moldova şi Ţara Românească, la conducerea acestora fiind aleşi, din nou, domnitori
români. Primii domni români (pământeni) aleşi după 1821 au fost: Ioniţă Sandu
Sturdza (1822 – 1828) în Moldova şi Grigore Ghica (1822 – 1828) în Ţara Românească.

3.4. Regulamentele Organice

• În 1828 – 1829 a avut loc un război între ruşi şi turci, în timpul căruia Principatele
române s-au aflat sub ocupaţia militară a ruşilor. Războiul s-a finalizat prin victoria
ruşilor şi încheierea Tratatului de la Adrianopol din 1829, dintre ruşi şi turci. Conform
Tratatului de la Adrianopol, în Principate se instituia protectoratul rusesc, care urma
să funcţioneze alături de suzeranitatea otomană.
• În timpul ocupaţiei ruseşti (1828-1834), în Principate au fost introduse primele
documente cu valoare constituţională din istoria modernă a românilor, cunoscute sub
numele de Regulamente Organice.34

• Regulamentele Organice au fost elaborate de un grup de boieri din Moldova şi din
Ţara Românească, condus de generalul rus, Pavel Kiseleff. La vremea respectivă, Pavel
Kiseleff conducea administraţia militară rusească în Ţara Românească. În martie 1830,
Regulamentele Organice au fost finalizate şi au fost trimise în Rusia pentru a fi aprobate. 
• Regulamentele Organice au fost introduse în 1831 în Ţara Românească şi în 1832
în Moldova.
• Aceste documente au o importanţă deosebită în istoria modernă a românilor,
reprezentând un pas important spre unirea celor 2 Principate. Astfel, Regulamentele,
primele constituţii din Ţara Românească şi Moldova, stabilesc un sistem de guvernare
identic în cele 2 ţări şi contribuie la modernizarea organizării lor politice.
• Regulamentele Organice au pus bazele unui regim parlamentar incipient şi au
introdus principiul separaţiei puterilor în stat:

• Puterea executivă revenea domnului;
• Puterea legislativă aparţinea Adunării Obşteşti;
• Puterea judecătorească era exercitată de tribunalele judeţene, instanţele

de apel şi de Înaltul Divan Domnesc.35

• Domni în timpul Regulamentelor Organice („domni regulamentari”) au fost: Dimitrie
Ghica (1834 – 1842) în Ţara Românească şi Mihail Sturdza (1834 – 1849) în Moldova.
• Regulamentele Organice au fost abrogate în 1856 când, în urma unui război dintre
Imperiul Rus şi Imperiul Otoman (1853 – 1856 – „Războiul Crimeii”), a avut loc
Congresul de Pace de la Paris (1856), în cadrul căruia s-a decis scoaterea
Principatelor de sub protectoratul rus şi s-a pus problema unirii celor 2 ţări române.
• În ciuda elementelor prin care Regulamentele Organice au contribuit la dezvoltarea

34 Ramona Ionescu, Camil-Gabriel Ionescu, op. cit., p. 68.
35 Ibidem, p. 69.
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ţărilor române, în perioada acestora situaţia internă din Ţara Românească şi din
Moldova era nemulţumitoare: domnii regulamentari aveau un regim autoritar de
conducere a statelor, privilegiile boierilor erau menţinute, lipseau drepturile şi libertăţile
cetăţeneşti, iar dominaţia puterilor străine era greu de suportat.

3.5. Revoluţia din anul 1848 (Revoluţia paşoptistă)

• Anul 1848 a fost marcat de izbucnirea mișcărilor revoluționare în întreg spațiul
european. Aceste mișcări au fost pregătite de marile transformări economice și sociale
din societatea europeană. Mişcările revoluţionare europene de la 1848 au fost
înăbuşite, în mare parte, cu sprijinul Imperiului Rus.
• Contextul european a fost ocazia revoluției române, cauzele ei erau însă specifice
românești. 

� Obiectivele revoluţiei
• Revoluționarii români cereau libertate și egalitate în drepturi, eliminarea
privilegiilor boiereşti, emanciparea şi împroprietărirea ţăranilor, libertatea
cuvântului, înlăturarea controlului străin asupra Principatelor şi chiar unirea
Moldovei cu Ţara Românească. În Transilvania, revoluționarii urmăreau să obțină
drepturi politice pentru națiunea română, supusă Imperiului Habsburgic.

� Documentele revoluţiei
• Cererile românilor au fost cuprinse în documentele revoluţiei precum: Petiţiunea
Proclamaţiune (Moldova), adoptată la Iaşi, redactată de Vasile Alecsandri; Proclamaţia
de la Islaz (Ţara Românească), redactată de Ion Heliade Rădulescu, Petiţia Naţională
(Transilvania), adoptată la Blaj şi redactată de Simion Bărnuţiu.

� Desfăşurarea revoluţiei
• La revoluţie au participat următoarele categorii sociale: intelectualii, ţărănimea,
boierimea liberală.36

• Pregătirea revoluţiei s-a realizat cu ajutorul unor societăţi secrete (precum „Frăţia”,
în Ţara Românească) şi al unor reviste (precum „Dacia literară”, editată de Mihail
Kogălniceanu).37

�� Moldova
• Revoluția a început în Moldova, în martie 1848, în urma unei adunări de la Iași.
Documentul revoluţiei, Petiţiunea Proclamaţiune, care conţinea cererile revoluţionarilor,
a fost redactat de Vasile Alecsandri şi prezentat domnului Moldovei, Mihail Sturdza.
• Drept urmare, Mihail Sturdza i-a arestat pe revoluţionari şi mişcarea a fost înăbuşită. 
• Au participat activ la mişcarea revoluţionară din 1848, desfăşurată în Moldova:
Alexandru Ioan Cuza, Costache Negri, Alecu Russo, Mihail Kogălniceanu.

� Ţara Românească
• S-a format un Comitet revoluţionar alcătuit din 13 membri, printre care Nicolae
Bălcescu, Ion C. Brătianu, C.A. Rosetti, Ion Ghica.
• Documentul revoluţiei, Proclamaţia de la Islaz, a fost redactat de Ion Heliade
Rădulescu şi a fost citit în faţa unei mulţimi, în iunie 1848.
• Domnul Ţării Româneşti, Gheorghe Bibescu a aprobat Proclamaţia şi a abdicat. S-
a format un guvern provizoriu, alcătuit din revoluţionari.

36 Ibidem, p. 70.
37 Ibidem, p. 71.
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• Trupele turceşti intervin în Ţara Românească, înlăturând guvernul revoluţionar şi
învingându-i pe români la Dealul Spirii, în septembrie 1848. Revoluţia este înfrântă. 

�� Transilvania
• Mişcarea românească s-a desfăşurat în contextul revoluţiei maghiare, care a
urmărit, printre altele, şi unirea Transilvaniei cu Ungaria.
• În primăvara anului 1848, românii transilvăneni au redactat numeroase manifeste prin care
se respingea anexarea Transilvaniei la Ungaria şi se cereau drepturi politice pentru români.
• În mai 1848, programul revoluţiei, Petiţia Naţională, redactat de Simion Bărnuţiu,
a fost citit la Blaj, în faţa unei mulţimi, ca o adevărată declaraţie de independenţă a
naţiunii române.38

• Armata ungară a intervenit în Transilvania. Rezistenţa românească a fost organizată
de Avram Iancu. Până în primăvara anului 1849, ungurii au reuşit să ocupe aproape
toată Transilvania, cu excepţia Munţilor Apuseni, unde românii conduşi de Avram
Iancu au obţinut victorii importante. În vara lui 1849, trupe militare ruseşti şi austriece
intervin în Transilvania şi pun capăt revoluţiei.
• Deşi a fost oprită,  Revoluţia de la 1848 a contribuit la formarea statului naţional
independent unitar român. 

38 Teodora Stănescu Stanciu, Marea istorie ilustrată a lumii –România de la Mihai Viteazul la
Uniunea Europeană, editura Litera International, Bucureşti, 2009, p. 39.

Explicații
Epoca fanarioților = perioadă din istoria României cuprinsă între anii 1711 și 1821
Fanariot = grec din clasa înstărită (bogată) care locuia în cartierul Fanar din Constantinopol;
demnitar al Porții Otomane ori dregător sau domn în țările românești care provenea din
această pătură greacă înstărită
Iobag = țăran care era dependent de un stăpân (boier, nobil) și care trebuia să muncească
pe pământurile acestuia, fără să aibă dreptul să plece la alt stăpân
Proclamație = Comunicare prin care se aduce la cunoștința publică un fapt de mare importanță
Revendicare = cerere, pretenție, solicitare

3.6. Unirea Principatelor Române din 1859 („Mica Unire”)

� Context internaţional
• Între 1853 şi 1856 a avut loc un mare război între Imperiul Rus, pe de o parte şi
Imperiul Otoman, aliat cu Franţa, Marea Britanie şi Sardinia, pe de altă parte, cunoscut
sub numele de Războiul Crimeii (pentru că cea mai mare parte a luptelor s-au purtat
în Peninsula Crimeea de la Marea Neagră). Războiul Crimeii s-a sfârşit cu victoria
otomanilor şi a aliaţilor occidentali şi avea să afecteze pentru totdeauna percepţia
ruşilor asupra occidentalilor europeni.
• La sfârşitul războiului, în 1856, s-a organizat Congresul de Pace de la Paris, în
cadrul căruia s-a pus în discuţie şi situaţia Principatelor române. Astfel, s-a ivit ocazia
realizării unuia dintre cele mai vechi proiecte româneşti – unirea Principatelor.
• Dorința românilor de a se uni într-un singur stat a fost susținută printr-o amplă
mișcare națională, care s-a bucurat și de sprijinul unor state europene printre care
Franța, Sardinia și Prusia. (Sardinia voia unificarea Italiei, iar Prusia a Germaniei,
dușmanul comun fiind monarhia austro-ungară; Franţa dorea formarea unui stat care
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să contrabalanseze expansiunea ruşilor şi să contribuie la subminarea Austro-Ungariei).
• Ideea unirii a fost promovată de români prin diverse forme: publicaţii – precum
„Junimea română” sau „România viitoare”; apeluri la opinia publică europeană; memorii
către marile puteri; atragerea sprijinului unor mari personalităţi europene etc.
• În martie 1856, s-a încheiat Tratatul de Pace de la Paris, care stabilea, printre altele,
cu privire la ţările române:

• Scoaterea ţărilor române de sub protectorat rusesc şi punerea lor sub garanţia
colectivă a marilor puteri;

• Menţinerea suzeranităţii otomane;
• Alegerea unor adunări ad-hoc (divanuri ad-hoc) reprezentative în Principate,

care să exprime poziţia românilor cu privire la unire etc.

� Unirea Moldovei şi Ţării Româneşti
• În 1857 s-au organizat adunările ad-hoc în Ţara
Românească şi în Moldova. La acestea au participat
reprezentanţi ai tuturor categoriilor sociale. 
• În final, adunările ad-hoc din ambele ţări au
adoptat o serie de rezoluţii similare prin care
solicitau, printre altele: unirea celor două ţări într-un
singur stat numit România; o adunare legislativă şi
un guvern reprezentativ sub garanţia colectivă a
marilor puteri; numirea la conducerea ţării a unui
prinţ străin dintr-o familie domnitoare europeană.
• În 1858 a avut loc Conferinţa de la Paris, în
cadrul căreia propunerile adunărilor ad-hoc au fost
puse în discuţie în faţa marilor puteri. În urma
conferinţei s-a adoptat Convenţia de la Paris, care
stabilea statutul internaţional al Principatelor şi
organizarea internă a acestora.39 Aceasta prevedea,
printre altele:

• Unirea formală a celor două Principate, sub
numele de Principatele Unite ale Moldovei şi Valahiei;

• Cele două ţări aveau să fie conduse separat de doi domni, două guverne şi două
adunări. Cele două Principate urmau să aibă doar 2 instituţii comune, ambele cu sediul
la Focşani: Comisia Centrală şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

• Domnii celor două principate aveau să fie aleşi prin votul adunărilor elective
constituite.
• În urma Convenţiei de la Paris, în Principate s-au constituit adunările elective care
urmau să-i aleagă pe cei doi domni. Alegerile au avut loc în ianuarie 1859. Astfel:

• 5 ianuarie 1859 – Adunarea Electivă din Moldova l-a ales ca domn pe
Alexandru Ioan Cuza;

• 24 ianuarie 1859 – Adunarea Electivă din Ţara Românească l-a ales ca
domn tot pe Alexandru Ioan Cuza.
• Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn în cele două ţări separate a fost o soluţie
ingenioasă găsită de români şi a însemnat de fapt unirea lor în cadrul unui singur stat,
ce va purta numele de „Principatele Unite ale Moldovei şi Tării Româneşti”.

39 Ramona Ionescu, Camil-Gabriel Ionescu, op. cit., p. 77.
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• În acelaşi an, se organizează o nouă Conferinţă la Paris, în cadrul căreia marile puteri
recunosc dubla alegere a lui Cuza (doar Imperiul Otoman şi Austro-Ungaria au creat unele
dificultăţi, considerând, iniţial, alegerea lui Cuza o încălcare a Convenţiei de la Paris).

� Domnia lui Alexandru Ioan Cuza (1859 – 1866)
• După dubla alegere din ianuarie 1859, Cuza a trecut imediat la realizarea unirii
depline, prin unificarea aparatului de stat din cele două ţări române. 
• Astfel, Cuza a unificat legislaţia, armata, cursul monetar, serviciile poştale; în 1862,
a constituit primul guvern unic, sub conducerea lui Barbu Catargiu (considerat
primul prim-ministru al României) şi a stabilit, în 1861, capitala ţării la Bucureşti.
• A urmat apoi o perioadă de profunde reforme interne, promovate cu sprijinul lui Mihail
Kogălniceanu (prim-ministru în perioada 1863 – 1865), care au fixat un cadru modern de
dezvoltare a țării, unele dintre ele provocând, însă şi neînţelegeri şi disensiuni interne:
secularizarea averilor mânăstirești (1863), reforma agrară (1864), reforma învățământului
(1864) – se introduce învăţământul primar obligatoriu, reforma justiției, introducerea codului
civil şi a codului penal de inspiraţie franceză (1864) ș.a. Primele universităţi moderne din
România au fost înfiinţate de Alexandru Ioan Cuza la Iaşi (1860) şi la Bucureşti (1864).
• Reformele lui Cuza introduceau schimbări mari şi rapide, care nu erau întotdeauna
pe placul oamenilor politici ai vremii, cu atât mai mult cu cât unii dintre aceştia au privit,
de la început, domnia lui Cuza ca pe una provizorie (adunările ad-hoc din 1857 ceruseră
un prinţ străin). Reforma agrară (prin care ţăranii urmau să primească pământ agricol
în proprietate) a provocat cele mai mari neînţelegeri. Aceste neînţelegeri au culminat
cu desfiinţarea Adunării Legislative din mai 1864 (lovitura de stat din mai 1864). 
• În urma desfiinţării Adunării Legislative, Cuza adoptă un nou act constituţional numit
Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris, prin care atribuţiile domnului creşteau.

Ştiaţi că �
Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris, actul constituţional adoptat de Alexandru
Ioan Cuza în 1864, introducea pentru prima oară structura bicamerală a Parlamentului.
Conform acestui act, Parlamentul urma să aibă 2 camere: Camera Deputaţilor şi Senatul
(cameră nou creată, introdusă prin Statut în structura instituţională).

• În perioada 1864 – 1866, guvernarea lui Cuza va
fi una autoritară. Oamenii politici ai vremii erau
nemulţumiţi de manifestările autoritare ale domnului.
Aceştia au format o înţelegere, cunoscută în epocă
sub numele de monstruoasa coaliţie, şi l-au forţat
pe Cuza să renunţe la conducerea ţării (să abdice)
în februarie 1866. Alexandru Ioan Cuza a părăsit
ţara şi a murit în Germania, în anul 1873. 

3.7. Domnia lui Carol de Hohenzollern (regele
Carol I) – 1866 - 1914

• După domnia lui Alexandru Ioan Cuza, politicienii
au hotărât să aducă la conducerea țării un principe
străin. La 10 mai 1866 era  numit domnitor al
României principele german Carol de
Hohenzollern (regele Carol I). Foto: Regele Carol I al României  

ediția a II-a           București 2015 113



� Constituţia din 1866
• Domnia lui Carol a debutat cu adoptarea primei Constituţii, în adevăratul sens
al cuvântului, a României moderne, în 1866. 
• Constituţia din 1866 a fost adoptată după modelul Constituţiei Belgiei din 1831 şi a
fost considerată una dintre cele mai democratice constituţii din Europa. Constituţia a
fost promulgată de Carol, fără a fi supusă aprobării marilor puteri.
• Conform noului act constituţional:

• se impunea pentru prima oară numele oficial al statului – România;
• forma de organizare a statului era monarhia constituţională;
• se consacra principiul suveranităţii naţionale;
• se consacra principiul separaţiei puterilor în stat: puterea legislativă aparţinea

Parlamentului (bicameral) şi Domnului; puterea executivă – Domnului şi guvernului;
puterea judecătorească – tribunale, curţi de justiţie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

• se consacrau drepturi şi libertăţi cetăţeneşti (de exemplu, libertatea
conştiinţei, dreptul la educaţie, inviolabilitatea domiciliului etc.) ş.a.m.d.

� Formarea partidelor politice
• În timpul domniei lui Carol s-au format principalele partide politice ale României
moderne (partidele politice istorice) – Partidul Naţional Liberal şi Partidul Conservator.

�� Partidul Naţional Liberal
• Partidul Naţional Liberal a fost constituit în 1875, primul său preşedinte fiind Ion C.
Brătianu (preşedinte al partidului până în 1891).
• Alţi reprezentanţi importanţi ai partidului au fost: C.A. Rosetti, Dumitru Brătianu,
Dimitrie Sturdza şi, mai târziu, Ion I. C. Brătianu, Vintilă Brătianu, I. G. Duca,
Constantin I.C. Brătianu.
• Reprezenta interesele unei părţi a intelectualilor, industriaşilor, liberilor profesionişti,
micii burghezii (micii comercianţi, micii producători, funcţionarii).
• Deviza lor era: Prin noi înşine!
• Erau adepţii schimbărilor rapide şi radicale ale societăţii româneşti, bazate pe
industrializare și urbanizare, după  modelul  Europei Occidentale.
• În timpul domniei lui Carol, Partidul Naţional Liberal a fost la guvernare în perioada
1876-1888.

Ştiaţi că �
Carol I s-a căsătorit în 1869 cu Elisabeta de Wied, o prinţesă de origine germană, care avea
să devină prima regină a României, cunoscută ca Regina Elisabeta a României. Regina
Elisabeta a fost o mare susţinătoare a artelor, cunoscută poetă, eseistă şi scriitoare (a scris
sub numele de Carmen Sylva) şi fondatoare a numeroase instituţii caritabile (fapt pentru
care oamenii din popor o numeau „mama răniţilor”).
Regele Carol I şi Regina Elisabeta au avut un singur copil, o fetiţă – Principesa Maria de
România – născută în 1870, care a murit la vârsta de 4 ani.
Din 1866, Carol I a locuit în Casa Golescu, care avea să devină, ulterior, Palatul Regal din
Bucureşti. În prezent, Palatul Regal este sediul Muzeului Naţional de Artă.
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• Carol de Hohenzollern a domnit 48 de ani, timp în care a obținut independenţa
României, creșterea prestigiului statului român, redresarea economiei, progresul social și
cultural, echilibrarea vieţii politice. În anul 1881, România a devenit regat. Prin urmare,
Carol a deţinut titlul de principe între 1866 şi 1881 şi pe acela de rege între 1881 şi 1914. 



�� Partidul Conservator
• Partidul Conservator a fost constituit în 1880, prin unirea unor grupuri conservatoare
existente.
• Câţiva dintre reprezentanţii importanţi ai partidului au fost: Costache Epureanu,
Lascăr Catargiu, Petre P. Carp, Gheorghe Cantacuzino, Titu Maiorescu. (Aceştia
au ocupat şi funcţia de preşedinte al partidului.)
• Partidul reprezenta interesele marilor proprietari de pământ, ale unei părţi a
intelectualilor şi ale burgheziei.
• Politica lor era aceea a paşilor mărunţi. Nu doreau schimbări bruşte şi rapide. Erau
adepţii unui  model de dezvoltare bazat pe tradiția României de țară agricolă și care
punea accentul pe menținerea structurilor sociale și valorilor culturale tradiționale.
• În timpul domniei lui Carol, Partidul Conservator a fost la guvernare în perioada
1888-1895, cel mai important guvern conservator fiind cel condus de Lascăr Catargiu,
în perioada 1891-1895.
• În perioada cuprinsă între 1895 şi 1916, pentru a evita eventualele crize politice şi
economice, pe care le putea genera oscilarea între cele două modele de dezvoltare
diferite propuse de cele două mari partide, Carol I se foloseşte de prevederea
constituţională care-i dădea dreptul de a-l numi pe primul ministru pentru a impune un
sistem al alternanţei la guvernare a Partidului Naţional Liberal şi a  Partidului Conservator,
fiecare conducând pe câte o perioadă de 4 ani (sistemul rotativei guvernamentale).
• În 1918, Partidul Conservator a dispărut de pe scena politică.

� Cucerirea independenței de stat (1877-1878) 
• De numele lui Carol I este legată proclamarea independenţei României faţă
de Imperiul Otoman. De fapt, obţinerea independenţei a fost unul dintre obiectivele
principale ale domniei lui Carol.
• Iniţial, s-a încercat obţinerea independenţei pe cale diplomatică, însă acest lucru
nu a fost posibil. Din acest motiv, dorinţa de independenţă a românilor a trebuit să se
manifeste în contextul unei apropieri faţă de Rusia.
• În perioada 1877-1878 a avut loc un război ruso-turc, la care România a participat
alături de Rusia.
• În urma acestui război (cunoscut drept Războiul de Independenţă), România a
reuşit să-şi obţină independenţa faţă de turci. 
• În timpul războiului, armata română - alături de Rusia - a câştigat lupte importante
la Plevna, Rahova şi Vidin. 
• La 10 mai 1877, Carol I a promulgat decretul privind independenţa de stat, însă
recunoaşterea oficială a independenţei de către marile puteri a avut loc în vara lui
1878, în cadrul Congresului de la Berlin. 
• În urma războiului, România a câștigat Dobrogea, Delta Dunării şi Insula Şerpilor,
iar Carol a dispus ridicarea primului pod peste Dunăre, între Fetești și Cernavodă, care
să lege noua provincie de restul țării.
• În urma obţinerii independenţei, în 1881, România a devenit regat. După război,
în perioada imediat următoare, Partidul Naţional Liberal avea să domine viaţa politică
a ţării, primul ministru şi omul politic de frunte al epocii fiind Ion C. Brătianu.40

40 Teodora Stănescu Stanciu, Marea istorie ilustrată a lumii –România de la Mihai Viteazul la
Uniunea Europeană, editura Litera Internațional, Bucureşti, 2009, p. 49.
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TESTE

Testul nr. 1

1. Daţi 2 exemple de revoluţii ce au avut loc Ţările Române.
Răspuns: o Revoluţia din anul 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, a avut cauze naționale, economice
și sociale. La acea vreme, ţările române erau conduse de către conducători fanarioţi, domnitori de origine
greacă impuşi de către Imperiul Otoman. Programul revoluției urmărea instaurarea unei vieți politice și
administrative românești, reforma justiției, dezvoltarea educației, rezolvarea problemelor fiscale etc. Deşi
a fost înfrântă, în urma revoluţiei, Imperiul Otoman a pus capăt domniilor fanariote.

o Revoluţia din anul 1848, numită şi revoluţia paşoptistă, a izbucnit pe fondul marilor transformări
economice şi sociale din Europa. Revoluționarii români cereau libertate și egalitate în drepturi,
libertatea cuvântului etc. Deşi a fost oprită, iar conducătorii revoluţiei au fost obligaţi să părăsească
ţara, Revoluţia de la 1848 a contribuit la formarea statului naţional independent unitar român. 

2. Cine a fost Tudor Vladimirescu?
Răspuns: Tudor Vladimirescu a fost o figură emblematică pentru istoria Ţării Româneşti, fiind
conducătorul revoluţiei din 1821.

3. Care au fost cei mai importanţi reprezentanţi ai mişcării revoluţionare de la 1848, de pe
teritoriul ţărilor române?
Răspuns: Cei mai importanţi reprezentanţi ai mişcării revoluţionare pe teritoriul ţărilor române au fost Nicolae
Bălcescu, Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Alexandru Ioan Cuza, Simion Bărnuţiu și Avram Iancu. 

4. Cine a fost Alexandru Ioan Cuza?
Răspuns: Alexandru Ioan Cuza a fost primul domnitor al Principatelor Unite și al statului național
România. A participat activ la mișcarea revoluționară de la 1848 din Moldova și la lupta pentru unirea
Principatelor. Cuza a fost obligat să abdice în anul 1866 de către o largă coaliție a partidelor vremii,
denumită și Monstruoasa Coaliție.

5. Cum s-a realizat unirea Principatelor Române de la 1859?
Răspuns: Între 1853-1856 are loc un război ruso-austro-turc, care duce la ocuparea Principatelor
române de către armate străine. Pentru evitarea unui conflict armat viitor, s-a propus crearea unui
stat care să împiedice contactul dintre cele 3 puteri, stat rezultat din unirea Ţării Românești cu
Moldova. Astfel în cadrul tratativelor de pace de la Paris din 1856, s-a pus problema unirii celor două
principate, unirea bucurându-se de suportul Franței, Prusiei, Sardiniei şi al Angliei. Primul pas în
pregătirea unirii s-a făcut prin convocarea, în cele două țări, a adunărilor ad-hoc, la care au participat
reprezentanți ai țăranilor, boierilor, orășenilor, intelectualilor. Deși prin Convenția de la Paris, din anul
1858 se prevedea existența a doi domni, două guverne și două adunări generale, nu se prevedea ca
domnul ales să fie diferit. Astfel românii l-au ales pe Alexandru Ioan Cuza ca domn, în ianuarie 1859,
atât în Țara Românească, cât și în Moldova. Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn în cele două
ţări separate a însemnat de fapt unirea lor în cadrul unui singur stat, ce va purta numele de
„Principatele Unite ale Moldovei şi Tării Româneşti”.

6. Când a fost adoptată prima Constituţie a României?
Răspuns: Prima Constituţie a României a fost adoptată în anul 1866, în timpul domniei principelui
Carol de Hohenzollern (regele Carol I), care i-a succedat la conducerea ţării lui Alexandru Ioan Cuza.
Prima Constituţie a României a avut ca model Legea fundamentală a Belgiei.

Testul nr. 2

1. Când a fost proclamată independenţa României?
Răspuns: Independenţa României a fost proclamată în anul 1877, în urma războiului de independenţă
purtat împotriva Imperiului Otoman.

2. Când a avut loc Primul Război Mondial?
Răspuns: Primul Război Mondial a avut loc între anii 1914 și 1918. Acesta s-a declanșat în Europa
Centrală și s-a întins pe întregul continent, apoi în întreaga lume. Existau conturate două mari alianţe:
Puterile Centrale (Germania, Austro-Ungaria) şi Antanta (Franţa, Anglia, Rusia).

3. De partea căror puteri a intrat România în Primul Război Mondial?
Răspuns: România a intrat în război de partea Antantei (formată din Franţa, Anglia, Rusia) în 1916.
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4. Care au fost regii României?
Răspuns: Carol I – Rege al României în perioada 1866 – 1914; Ferdinand I- Rege al României în
perioada 1914 – 1927; Carol al II-lea – Rege Al României în perioada 1930 – 1940; Mihai I – Rege
al României cu 2 domnii: prima domnie a avut loc în perioada 1927 – 1930, iar cea de-a doua în
perioada 1940 – 1947.

5. Când a avut loc Marea Unire a României?
Răspuns: Marea Unire a avut loc după Primul Război Mondial, la 1 decembrie 1918, în urma Marii
Adunări Naţionale de la Alba Iulia. Ziua de 1 decembrie a devenit, după revoluţia din decembrie 1989
și Ziua Națională a României.

6. În timpul cărui rege al României s-a realizat Marea Unire?
Răspuns: Marea Unire s-a realizat în timpul Regelui Ferdinand I. 

Testul nr. 3

1. Cine a fost Carol I?
Răspuns: Regele Carol I de Hohenzollern a fost un principe străin, numit domnitor al României la 10
mai 1866. Carol a deţinut titlul de principe între 1866-1881 şi pe acela de rege între 1881-1914. Pe
parcursul domniei sale a fost adoptată prima Constituție a României, în anul 1866. De asemenea, a
avut loc proclamarea independenţei faţă de Imperiul Otoman, în urma războiului împotriva otomanilor
din anii 1877-1878 (cunoscut drept Războiul de Independenţă). Din 1881, România a devenit regat,
Carol I fiind rege. În cei 48 de ani ai domniei sale (cea mai lungă domnie din istoria statelor
românești), Carol I a obținut creșterea prestigiului statului român, redresarea economiei, progresul
social și cultural. A construit la Sinaia, în munții Carpați, castelul Peleș, care este cel mai vizitat
obiectiv turistic din România. A murit în 1914 şi a fost înmormântat la Mănăstirea Curtea de Argeş.

2. Cine a fost Ferdinand I?
Răspuns: Ferdinand I al României (1914-1927) a fost al doilea rege al României. Acesta  era nepotul de
frate al lui Carol I şi a fost căsătorit cu Regina Maria. În ciuda originilor sale germane, Ferdinand I a intrat
în Primul Război Mondial alături de Franţa, Anglia şi Rusia împotriva Germaniei şi a Austro-Ungariei,
având ca scop eliberarea Transilvaniei. În timpul vieții sale a fost realizată unirea tuturor românilor,
Ferdinand fiind încoronat rege al României Mari, la 15 octombrie 1922, în Catedrala din Alba Iulia.

3. Cine a fost Carol al II-lea?
Răspuns: Carol al II-lea a fost fiul lui Ferdinand şi al treilea rege al României. Carol al II-lea a inițiat
o monarhie autoritară. Pe 10 februarie 1938 a desființat partidele politice, ceea ce îi asigura puterea
supremă. Doi ani mai târziu, în anul 1940, forțat de presiunea politică a Uniunii Sovietice, Germaniei,
Bulgariei și a Ungariei să cedeze părți din teritoriul României, Carol a fost obligat de opoziție să
abdice în favoarea generalului Ion Antonescu și în favoarea fiului său Mihai. 

4. Cine a fost Mihai I?
Răspuns: Mihai I a fost fiul lui Carol al II-lea şi ultimul rege al României. Regele Mihai a fost regele
ţării în două perioade: 1927-1930 şi 1940-1947. În prima perioadă, acesta a devenit principe
moştenitor după moartea lui Ferdinand I, însă ţara era condusă de o Regenţă, deoarece Mihai era
minor. A doua perioadă a domnit sub dictatura mareşalului Antonescu, numit prim-ministru la plecarea
lui Carol al II-lea din ţară. La 23 august 1944, Regele Mihai l-a arestat pe mareșal și a aliat România
coaliției antihitleriste formate din marile puteri. Astfel, forțele germane au fost obligate să părăsească
România. În perioada 1945-1946, Regele a încercat să se împotrivească impunerii comunismului în
România. La 30 decembrie 1947, Petru Groza și Gheorghe Gheorghiu-Dej l-au obligat pe rege să
abdice. A părăsit România pe 3 ianuarie 1948 și a revenit în țară în 1997.

5. Cine a fost Mihail Kogălniceanu?
Răspuns: Mihail Kogălniceanu a fost unul dintre reprezentanţii mişcării revoluţionare de la 1848. A
fost un om politic de orientare liberală, avocat, istoric și publicist român, originar din Moldova, care a
devenit prim-ministru al României în 1863, după Unirea din 1859 a Principatelor, în timpul domniei lui
Alexandru Ioan Cuza, și mai târziu a servit ca ministru al afacerilor externe sub domnia lui Carol I. 

6. Cine a fost Barbu Catargiu?
Răspuns: Barbu Catargiu (1807-1862) a fost un politician român, prim ministru al Principatelor Unite
în 1862 (în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza) până când a fost asasinat, pe 20 iunie al aceluiași
an. A fost primul deţinător al funcţiei de prim-ministru după unirea Principatelor Române (primul
premier din istoria României unite).
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4. ROMÂNIA ÎN PERIOADA CONTEMPORANĂ (SECOLELE 20 – 21)

4.1. România în Primul Război Mondial și Marea Unire de la 1 decembrie 1918

� Primului Război Mondial – precizări generale
�� Ce este Primul Război Mondial?

• Primul Război Mondial a fost un conflict militar ce a implicat un număr mare de state
din întreaga lume. A fost primul conflict de o asemenea amploare, marcând schimbarea
profundă a ordinii internaţionale. Războiul s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 28
iulie 1914 şi 11 noiembrie 1918. S-a declanșat în Europa Centrală și s-a extins pe
întregul continent, apoi în întreaga lume. Combatanţii erau grupaţi în două mari
alianţe: Puterile Centrale (Germania, Austro-Ungaria, Imperiul Otoman, Bulgaria şi
alţii) şi Antanta (Franţa, Anglia, Rusia, Serbia, Japonia, la care se vor adăuga Statele
Unite al Americii şi alţii). 

� De ce s-a declanșat Primul Război Mondial?
• Cauzele Primului Război Mondial sunt complexe, implicând un număr mare de
factori ce caracterizau societatea internaţională de la începutul secolului 20 şi care
aveau origini în trecut, în schimbările prin care a trecut lumea internaţională în secolul
19 şi în structura relaţiilor internaţionale.
• A doua jumătate a secolului 19 şi începutul secolului 20 au avut ca principală caracteristică
rivalitatea dintre marile puteri cu privire la controlul asupra spaţiului din afara Europei. 
• În plus, Germania devenise cel mai puternic stat din Europa, ceea ce era îngrijorător
şi ameninţător pentru celelalte mari puteri. Aceasta a determinat schimbări importante
în relaţiile dintre ele şi în sistemul lor de alianţe. 
• O altă problemă era că lumea se afla încă într-o epocă a imperiilor multinaţionale, ce
reuneau un număr mare de popoare diferite, popoare care, însă, manifestau o dorinţă din
ce în ce mai puternică de independenţă. Aceasta cu atât mai mult cu cât multe dintre aceste
imperii erau conduse în mod absolutist, nedemocratic (precum Imperiul Otoman, Imperiul
Austro-Ungar, Imperiul Rus, Imperiul German), iar aspiraţiile naţionale ale popoarelor nu
erau luate în seamă sau era respinse în mod brutal. În mod clar, în Europa se simţea o
tensiune gravă şi a fost nevoie de un singur eveniment pentru a declanşa conflictul.

� Evenimentul care a declanșat Primul Război Mondial - asasinarea lui
Franz Ferdinand al Austriei
• În 1908, Imperiul Austro-Ungar a anexat, prin forţă şi împotriva voinţei populaţiei,
Bosnia Herţegovina. Serbia, care îşi obţinuse independenţa faţă de Imperiul Otoman
la începutul secolului 20,  dorea Bosnia-Herţegovina pentru sine. 
• În urma războaielor balcanice care au avut loc la începutul secolului 20, Serbia şi-
a mărit teritoriul cu 80%. O Serbie mai mare şi mai puternică începea să exercite
presiuni şi să se implice din ce în ce mai mult în Bosnia.

Ştiaţi că �
Războaiele balcanice au avut loc între 1912 şi 1913: 
• primul război balcanic s-a purtat împotriva Imperiului Otoman, care a pierdut aproape toate
teritoriile pe care le stăpânea în Europa în favoarea a 4 state balcanice - Serbia, Bulgaria,
Grecia şi Muntenegru, care doriseră unirea cu teritoriile locuite de etnicii lor;
• al doilea război balcanic s-a purtat împotriva Bulgariei (la acesta a participat şi România,
care a obținut sudul Dobrogei de la Bulgaria, în urma  războiului). 
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• Pe 28 iunie 1914, un student naţionalist sârb, în vârstă de 19 ani l-a asasinat pe
moştenitorul tronului Austro – Ungariei, Franz Ferdinand al Austriei, aflat în vizită la Sarajevo. 
• Imperiul Austro-Ungar şi-a dat seama că guvernul Serbiei era implicat în asasinat,
dar, probabil, a văzut în asasinarea lui Franz Ferdinand şi un prilej pentru un război
împotriva Serbiei, care să oprească intervenţiile acesteia în Bosnia. Şi alte state au
văzut în acest eveniment un prilej pentru a-şi urmări propriile lor interese.
• Asasinarea lui Franz Ferdinand a fost evenimentul care a pus în mişcare un sistem
complex de alianţe, cu un lanţ de declaraţii de război ce avea să extindă conflictul în
întreaga lume: Austro-Ungaria a atacat Serbia; Rusia, aliata Serbiei, şi-a pregătit armata
pentru a o sprijini; Germania, aliata Austro-Ungariei, a declarat război Rusiei şi apoi Franţei;
Anglia a declarat război Germaniei; Austro-Ungaria a declarat război Rusiei ş.a.m.d. Cert
este că fiecare dintre statele implicate în război îşi urmărea propriul său interes şi tot atât
de adevărat este şi că statele dintr-o tabără se temeau de cele din cealaltă tabără. 

�� Cum s-a sfârșit Primul Război Mondial?
• Războiul se va sfârși cu victoria Antantei și cu încheierea Tratatului de Pace de la
Versailles. Prin acest tratat, Germaniei i s-au impus condiții grele, care au lipsit-o de
prestigiul de care se bucurase în perioada anterioară.
• Conflictul a fost dezastruos. Secolul 19 fusese perioada marilor progrese tehnologice
(revoluţia industrială), astfel că armele pe care le-au folosit combatanţii erau puternice şi
distrugătoare. Primul Război Mondial a fost primul conflict în care s-au folosit
bombardamentele aeriene. Aproximativ 17.000.000 de oameni au murit (7 milioane erau civili).
• Una dintre consecințele cele mai importante ale primului război mondial a fost
dispariția celor 4 imperii mari - German, Austro-Ungar, Rus și Otoman - și apariția unor
noi state independente.

� Participarea României la Primul Război Mondial şi Marea Unire
� Regele Carol I şi decizia neutralităţii

• Bineînţeles că, la începutul secolului 20, România era şi ea implicată în jocurile
marilor state. Geografic, România se afla chiar între cele două blocuri de combatanţi:
Antanta şi Puterile Centrale. Era o poziţie strategică importantă, pe care marile puteri
voiau s-o exploateze pentru că putea face diferenţa între a pierde şi a câştiga războiul.
• România trecuse, în ultima jumătate de secol, printr-un proces rapid de modernizare
şi dezvoltare economică, în cadrul căruia, însă, se investise mai puţin în armată (în tot
cazul insuficient pentru participarea la un război de o asemenea amploare). Implicarea
în război (inevitabilă, de altfel) trebuia bine gândită şi momentul acesteia trebuia ales
cu atenţie. Pe de o parte, existau puteri care aveau pretenţii teritoriale în România. Pe
de altă parte, România avea un ideal de atins: unirea cu teritoriile româneşti aflate sub
ocupaţie străină – Transilvania, Bucovina şi Basarabia. Primul război mondial era o
ocazie pentru realizarea unirii.
• Tradiţional, România era aliata Germaniei, nu neapărat pentru că Regele Carol I
era de origine germană, dar pentru că Germania era, la vremea respectivă un stat
foarte puternic (mai ales din punct de vedere militar) şi o apropiere faţă de ea oferea
un sentiment de siguranţă. În 1883, Regele Carol I încheiase un tratat secret cu Austro-
Ungaria (Germania li s-a alăturat ulterior), prin care adera la blocul Puterilor Centrale.
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Prin acesta, România îşi luase angajamentul de a-şi sprijini aliaţii în cazul unui atac
(din partea Rusiei, deşi nu se preciza în mod explicit) şi de a nu intra în alianţe
îndreptate împotriva unuia dintre ei.
• Imediat după izbucnirea războiului, Germania (Puterile Centrale) i-a cerut României
să-şi facă datoria de aliat şi să intre în război de partea Puterilor Centrale, conform
tratatului încheiat în 1883. Pe de altă parte, Rusia (Antanta) i-a propus României
intrarea în război de partea Antantei, promiţându-i Transilvania şi Bucovina. 
• În România, părerile erau împărţite: Regele Carol I susţinea Puterile Centrale,
opinia publică şi majoritatea liderilor politici erau favorabili Antantei. Pe 3 august 1914,
s-a întrunit un Consiliu de Coroană, la castelul Peleş din Sinaia. În cadrul acestuia,
Regele Carol I, susţinut de un grup mic condus de conservatorul Petre Carp, a propus
intrarea în război de partea Puterilor Centrale, conform tratatului de alianţă încheiat.
Ceilalţi lideri politici (care susţineau Antanta) au propus rămânerea în neutralitate,
invocându-se faptul că atacurile împotriva Imperiului Austro-Ungar nu au fost
neprovocate (astfel cum trebuiau să fie conform tratatului de alianţă). După dezbateri
aprinse, Regele Carol a fost nevoit să accepte rămânerea în neutralitate.
• Regele Carol I a murit pe 10 octombrie 1914. La conducerea ţării a venit Regele
Ferdinand I, care se va dovedi mult mai dispus să asculte opinia publică.

�� Regele Ferdinand I şi Marea Unire
• După moartea Regelui Carol I, la tronul României a venit Ferdinand, nepotul de
frate al lui Carol. Ferdinand a fost rege al României de la 10 octombrie 1914 până
la moartea sa din 20 iulie 1927.  Ferdinand era căsătorit cu Principesa Maria, nepoată
a Reginei Victoria a Marii Britanii. Regina Maria a României a fost o personalitate
puternică şi complexă, care a influenţat decisiv această perioadă istorică a României.
Ea s-a opus de la început intrării în război alături de Puterile Centrale şi a susţinut
alianţa cu Antanta, în scopul realizării României Mari.
• România va rămâne neutră până în august 1916. În cei doi ani de neutralitate,
Antanta şi Puterile Centrale au încercat să atragă România de partea lor.
• În cele din urmă, pe 17 august 1916, România a semnat un tratat cu Antanta prin
care se angaja să intre în război de partea ei, în schimbul recunoaşterii drepturilor sale
asupra teritoriilor româneşti aflate sub ocupaţia Imperiului Austro-Ungar (Transilvania
şi Bucovina). Pe 27 august 1916, România a declarat război Puterilor Centrale.
• Deşi situaţia pe front nu era foarte bună, lupta a început relativ bine pentru
România, armata română înaintând în Transilvania și învingând armata austro-ungară.
Una dintre cele mai strălucite personalităţi participante la primul război mondial a fost
generalul Constantin Prezan, care a condus, în mod organizat şi disciplinat, Armata
de Nord a României.
• Între 1 şi 6 septembrie 1916 a avut loc bătălia de la Turtucaia, unde armata
română a fost înfrântă de bulgari şi de germani. Înfrângerea de la Turtucaia va
influenţa negativ cursul războiului.
• În noiembrie 1916, regele a părăsit Bucureştiul şi s-a retras la Iaşi, care a devenit,
temporar, capitala României.
• În timpul iernii anului 1916, armata română s-a refăcut cu ajutorul aliaţilor. 
• În vara lui 1917 s-au purtat marile bătălii de la Mărăşti, Oituz şi Mărăşeşti, unde
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românii au obţinut victorii memorabile. În timpul bătăliilor de la Mărăşti şi Oituz, armata
română a fost condusă de generalul Alexandru Averescu (care a devenit, ulterior,
mareşal). Bătălia de la Mărăşeşti, care a avut loc între 6 şi 16 august 1917 ocupă un
loc special în istoria românilor, fiind considerată una dintre cele mai strălucite victorii
ale românilor din timpul primului război mondial, datorită eroismului de care au dat
dovadă ostaşii români, precum sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu, căpitanul
Grigore Ignat şi generalul Eremia Grigorescu. Deviza ostaşilor români a fost „Pe
aici nu se trece!” – expresie rămasă celebră în istoria românilor.
• Începutul anului 1918 va aduce schimbări mari în desfăşurarea războiului: Rusia –
care reprezenta principalul sprijin al României pe front – iese din război şi încheie
pace cu Puterile Centrale. În martie 1917, Ţarul Nicolae al II-lea al Rusiei fusese forţat
să abdice, din cauza instabilităţii cu care se confrunta Rusia şi a insatisfacţiei generale
cu privire la desfăşurarea războiului. În octombrie 1917, Partidul Bolşevic condus de
Lenin a preluat puterea în Rusia şi, ulterior, în martie 1918, a decis ca Rusia să iasă
din război, prin încheierea Tratatului de la Brest-Litovsk cu Puterile Centrale.
• După ieşirea Rusiei din război, armata română a rămas complet izolată pe front,
înconjurată de forţe inamice. Drept urmare, s-a decis ieşirea României din război şi
semnarea unui tratat de pace cu Puterile Centrale (Pacea de la Buftea - București).
• În toamna anului 1918, Antanta obține mari victorii, iar Puterile Centrale sunt
înfrânte. România reintră în război împotriva Puterilor Centrale pe 10 noiembrie
1918, iar a doua zi (11 noiembrie), Germania capitulează și războiul se sfârșește.

Ştiaţi că �
În timpul primului război mondial, Tezaurul României - cuprinzând 93,4 tone de aur, valori
ale Băncii Naționale a României, ale unor bănci private românești, ale unor persoane fizice
și societăți comerciale, bijuterii, colecții de artă, arhive etc. - a fost trimis în Rusia (aliata
României) cu scopul de a fi protejat de Puterile Centrale care ocupaseră o parte importantă
a teritoriului românesc. După abdicarea Țarului Nicolae al II-lea, din martie 1917 şi venirea
la putere a bolşevicilor, Rusia a rupt relațiile diplomatice cu România și a sechestrat tezaurul
românesc. Deși s-au făcut mai multe încercări de recuperare a tezaurului, doar o parte a
acestuia a fost restituită în 3 tranșe: în 1935, 1956 și 2008. Cele 93,4 tone de aur nu au fost
recuperate până în  prezent.

• În anul 1919 se va încheia Tratatul de Pace de la Versailles, iar în perioada 1919-
1920 se vor încheia tratatele prin care se va recunoaște și marea unire a românilor. 
• După Primul Război Mondial, România şi-a putut îndeplini idealul unităţii naţionale.
În urma unirii Basarabiei cu România la 27 martie 1918 şi a Bucovinei cu România la
15 noiembrie 1918, a avut loc Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia. La această
adunare, ce a avut loc pe 1 decembrie 1918, au participat peste 100.000 de români
din Transilvania şi Banat şi a fost proclamată unirea Transilvaniei cu România. Acest
eveniment poartă numele de Marea Unire. Marea Unire a fost recunoscută de către
marile puteri după o îndelungată luptă diplomatică, în perioada 1919 – 1920.
Ferdinand I al României a fost încoronat rege al României Mari, la 15 octombrie
1922, în Catedrala din Alba Iulia.
• Ziua de 1 decembrie a devenit, după evenimentele din decembrie 1989 și Ziua
Națională a României.
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4.2. Situația României între cele două războaie mondiale (perioada interbelică)

� Precizări generale
• Perioada interbelică reprezintă intervalul de 21 de ani dintre cele două războaie
mondiale (1918-1939). 
• După Marea Unire din 1918 au fost luate măsuri pentru integrarea provinciilor
românești care s-au unit cu țara, pentru realizarea unificării administrative și politice. 
• Modificarea teritorială ce a apărut după Marea Unire a dus la necesitatea adoptării
unei noi constituţii, în locul celei din 1866, precum și la o nouă organizare. 
• În 1918, s-a introdus votul universal, egal și direct (acordat doar bărbaților cu vârsta
de peste 21 de ani), iar în 1919, au avut loc primele alegeri parlamentare în
România Mare. În 1921 s-a realizat reforma agrară, în urma căreia au primit pământ
peste 1.400.000 de familii.
• În anul 1923 a fost adoptată de către Parlament o nouă Constituție, în timpul
Guvernului condus de I.C. Brătianu. Potrivit acestei legi fundamentale, România era o
monarhie constituțională, stat național, unitar, indivizibil, cu teritoriul inalienabil. 
• Caracterul democratic al Constituției a favorizat apariția unor partide şi grupări politice: 

• Partidul Naţional Liberal - a fost principala forță politică a țării. Deviza lor era
”prin noi înșine” (liberalii susțineau o politică de protejare a capitalului românesc în
economie). Personalități importante (președinți ai partidului): Ion I.C. Brătianu (prim
ministru al României de mai multe ori; personalitate politică dominantă în perioada
interbelică, în timpul domniei lui Ferdinand), Vintilă Brătianu, Ion G. Duca,
Constantin I.C. Brătianu;

• Partidul Naţional Ţărănesc - a fost principalul partid de opoziție în perioada
interbelică. S-a format în 1926. Politica sa era aceea a ”porților deschise” (concepție
economică ce permitea accesul liber al capitalului străin în economie). Președinți ai
partidului: Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Alexandru Vaida-Voievod;

• Partidul Comunist - partid de extremă stângă, înfiinţat în anul 1921 şi trecut în
ilegalitate în anul 1924. În 1925 s-a înființat așa-numitul Bloc Muncitoresc - Țărănesc,
care era, de fapt, partidul legal al comuniștilor și care, la alegerile parlamentare din
1931, a reușit să obțină 5 locuri de deputați (unul dintre acestea a fost ocupat de
Lucrețiu Pătrășcanu);

• Mișcarea legionară (Legiunea Arhanghelului Mihail, Garda de Fier sau
Partidul Totul pentru Țară) - partid de extremă dreaptă, înființat în 1927 de Corneliu
Zelea Codreanu. Acesta era un partid de orientare naţionalist-fascistă, cu un puternic
caracter mistic-religios, anticomunist şi antisemit. Garda de Fier se dorea a fi „un gard
împotriva expansiunii comunismului”. Legionarii i-au atribuit lui Zelea Codreanu titlul
de Căpitanul, acesta având controlul absolut al organizației până la moartea sa. După
moartea ”Căpitanului”, Legiunea s-a divizat în două tabere inamice, una dintre ele
condusă de Horia Sima. 

• Partidele minorităţilor naţionale: Partidul Maghiar, Partidul German etc..

Explicații
Legionar/ legionari = persoană care făcea parte dintr-o organizație politică naționalistă și
care era împotriva comunismului
Perioadă interbelică = perioadă  dintre cele două Războaie Mondiale
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• Din punct de vedere social, se poate spune că în această perioadă burghezia și intelectualii
au jucat rolul cel mai important pe plan politic și economic. Influența marilor proprietari de
pământ a scăzut, iar țărănimea a rămas, în continuare, principala forță de muncă.
• Pe plan extern, s-a intensificat colaborarea cu Marea Britanie și Franța. De
asemenea, România a intrat într-o serie de înțelegeri regionale: Mica Antantă (formată
din România, Cehoslovacia și Iugoslavia) și Înțelegerea Balcanică (formată din
România, Grecia, Iugoslavia și Turcia). Un rol deosebit în realizarea politicii externe a
României în perioada interbelică l-a avut Nicolae Titulescu, care a fost de mai multe
ori ministru al afacerilor externe. În 1919, România a devenit membră a Ligii Națiunilor
- organizație internațională ce avea ca scop menținerea păcii și securității
internaționale. Din 1921, Nicolae Titulescu a fost delegat permanent al României la
Liga Națiunilor, fiind ales de 2 ori Președinte al acesteia (în 1930 și 1931).
• Pe plan intern, în perioada 1925 - 1926, România s-a confruntat cu o criză
dinastică: fiul lui Ferdinand I, principele Carol (viitorul Carol al II-lea) a renunțat
la tronul României și s-a stabilit în Franța, la Paris, sub numele de Carol Caraiman.
Ferdinand I a decis să accepte renunțarea la tron a fiului său.
• În vara anului 1927, Ferdinand I a încetat din viață, fiind înmormântat în biserica
Mănăstirii Curtea de Argeș. Rege al României a devenit Mihai, nepotul lui Ferdinand, fiul lui
Carol al II-lea. În 1927 Mihai nu avea decât 6 ani, motiv pentru care conducerea urma
să fie exercitată de o Regență (un fel de guvern provizoriu format din mai multe persoane). 
• Regența (aflată la putere între anii 1927 și 1930) era formată din: principele
Nicolae (al doilea fiu al lui Ferdinand), Miron Cristea - Patriarhul României și Gheorghe
Buzdugan - Președintele Înaltei Curți de Casație. Regența nu a reușit să se ridice la
înălțimea provocărilor timpului, guvernarea sa fiind slabă. La aceasta s-a adăugat și
faptul că, în 1927 a murit Ion I. C. Brătianu, ceea ce a dus la un relativ declin al
Partidului Național Liberal. În acest context și pe fondul unei mari crize economice și
financiare, în 1930, principele Carol decide să se întoarcă în România, îl
detronează pe fiul său, Mihai, și devine Regele Carol al II-lea al României.

Ştiaţi că �
Carol al II-lea s-a căsătorit în 1921 cu Principesa Elena, fiica regelui Constantin al Greciei
(cunoscută ca ”Regina mamă Elena”), cu care a avut un singur fiu, Mihai (viitorul Rege Mihai
I al României). În 1925, Carol și-a părăsit familia și a început o relație cu Elena Lupescu. Carol
a divorțat de principesa Elena după moartea regelui Ferdinand. În 1930, când Carol a decis
să se întoarcă în țară, Elena a fost nevoită să părăsească România. Stabilită în Italia, la
Florența, Elenei nu i s-a permis să-și vadă  fiul decât 2 luni în fiecare an. Principesa s-a întors
în România în 1940, după abdicarea Regelui Carol al II-lea, și a primit titlul de ”Regină mamă”.

� Domnia lui Carol al II-lea (1930 - 1940)
• Domnia lui Carol al II-lea a fost marcată de la început de marea criză economică prin
care a trecut Europa și întreaga lume capitalistă în perioada cuprinsă între 1929 - 1933,
perioadă ce a favorizat avântul mișcărilor și partidelor extremiste (mai ales antisemite).

�� Măsurile interne - instaurarea dictaturii
• Revenirea lui Carol în 1930 a fost negociată de Iuliu Maniu, care, la vremea
respectivă, era primul ministru al României. În curând, însă, Iuliu Maniu avea să fie
înlăturat de la putere și să devină principalul adversar și critic al regimului, iar Carol al
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II-lea avea să înceapă o guvernare care va slăbi principiile democratice, va diviza
partidele politice democratice (Partidul Național Liberal și Partidul Național Țărănesc)
și va încuraja partidele extremiste. În perioada cuprinsă între anii 1928 şi 1938,
România se va confrunta cu o mare instabilitate politică: în această perioadă, s-au
schimbat nu mai puţin de 25 de guverne.
• Domnia lui Carol al II-lea va fi puternic influențată de camarila sa (un grup de
oameni influenți care determină, în conformitate cu interesele lor personale, actele
regelui și treburile statului). Treptat, Regele își instaurează o dictatură personală. 
• În decembrie 1937 au avut loc ultimele alegeri democratice din România până la
revoluția din 1989, înainte ca Regele să instaureze dictatura. Alegerile din 1937 au
marcat eșecul regimului democratic în România. Niciun partid nu a reușit să obțină
majoritatea parlamentară. S-a remarcat, însă, avântul partidului de extremă dreaptă,
Totul pentru Țară, al mișcării legionare. Regele l-a desemnat pentru constituirea unui
guvern pe Octavian Goga, președintele Partidului Național-Creștin, care ieșise pe locul
4 în cadrul alegerilor și avea un program antisemit.
• Alegerile din 1937 au provocat o stare de confuzie politică și de teamă, generată mai
ales de ascensiunea partidului legionar. Carol profită de criză și, în februarie 1938,
desființează guvernul Goga şi îl înlocuieşte cu un guvern nou, condus de patriarhul
Miron Cristea (un guvern fidel voinţei regelui), instituie starea de asediu în țară și adoptă
o nouă Constituție. Constituția din 1938, adoptată de Carol al II-lea menținea unele
principii, drepturi și libertăți democratice, dar creștea mult puterea Regelui.
• Până la sfârșitul anului 1938, Carol al II-lea îi arestează pe liderii mișcării legionare,
unii dintre ei fiind executați, dizolvă Parlamentul și desființează partidele politice.
S-a înființat, în schimb, un partid politic unic - Frontul Renașterii Naționale. 
• În mai 1939, Carol al II-lea emite un decret prin care schimbă legea electorală: de
acum aveau drept de vot numai cei care știau să scrie și să citească și care lucrau în
agricultură, comerț, industrie sau aveau ocupații intelectuale. Prin decretul din 1939,
pentru prima oară în istoria României, primeau drept de vot și femeile.

�� Politica externă
• Pe plan extern, acțiunile lui Carol al II-lea se vor desfășura într-un context
internațional ce prevestea izbucnirea celui de-al doilea război mondial. În august 1936,
Carol al II-lea l-a înlăturat din guvern pe Nicolae Titulescu, ministrul de externe, și a
preluat conducerea politicii externe a țării. 
• În 1937, Japonia atacase China, iar în 1938, Germania condusă de Hitler ocupase
Austria și primise o parte importantă a teritoriului Cehoslovaciei. Dorința de expansiune
a celor două puteri (Japonia și Germania) era evidentă. Mai ales Germania, al cărei
statut internațional fusese grav afectat de înfrângerea din primul război mondial și de
Tratatul de la Versailles, dorea să-și recapete forța și măreția.
• În fața unui conflict ce părea greu de evitat (în ciuda încercărilor marilor puteri
europene de a ajunge la o înțelegere cu Hitler), România trebuia să ia măsuri pentru
protejarea integrității sale teritoriale, obținute după primul război mondial. În toamna
anului 1938, Carol al II-lea a încercat să obțină sprijinul Marii Britanii și Franței, însă
fără prea mare succes. Ulterior, Regele a inițiat discuții și cu Uniunea Sovietică (rușii),
dar sovieticii nu păreau a fi interesați. Hitler a fost, însă, mai receptiv, iar în primăvara
lui 1939, s-a încheiat un acord economic între România și Germania.
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4.3. România în anii celui de-al doilea război mondial (1939 - 1945)

� Începutul războiului şi neutralitatea României
�� Pactul Ribbentrop - Molotov - 23 august 1939

• Pe 23 august 1939, Germania nazistă, condusă de Hitler și Rusia sovietică,
condusă de Stalin au încheiat un acord secret privind împărțirea influenței în zona
cuprinsă între Marea neagră și Marea Baltică și împărţirea în două a teritoriilor
rămase neocupate și/sau neîmpărțite din Europa. În tratat, rușii arătau că sunt
interesaţi de Basarabia. 
• Tratatul de ”împărțire a lumii” între naziști și sovietici va rămâne în istorie sub
denumirea de ”Pactul Ribbentrop - Molotov”, după numele miniștrilor de externe ai
celor două țări. 
• Pactul pregătea declanșarea celui de-al doilea război mondial.

� Ce este cel de-al doilea război mondial?
• Cel de-al doilea război mondial s-a desfășurat în perioada 1 septembrie 1939 și 4
septembrie 1945 și a fost cel mai distructiv și sângeros război din istoria omenirii. Peste 70
de milioane de oameni au murit (o treime din populația globului la vremea respectivă). Pe
parcursul războiului s-au folosit arme cu putere distructivă imensă (inclusiv bomba atomică).
• Principala cauză a războiului se poate spune că a fost dorința de expansiune a
Germaniei și Japoniei (cauzele profunde sunt, însă, mai complexe).
• În al doilea război mondial s-au confruntat două mari blocuri: Aliații (cuprinzând
Polonia, Marea Britanie, Franța, la care se vor adăuga Statele Unite ale Americii și alții)
și Axa (cuprinzând Germania, Japonia, Italia și alții). Inițial, rușii i-au sprijinit pe germani,
conform Pactului de neagresiune Ribbentrop - Molotov. În 1941, rușii aveau să schimbe
tabăra, trecând de partea Aliaților. La începutul războiului, România a ales să rămână
neutră, nealăturându-se niciuneia dintre tabere. Pe 6 septembrie 1939, în România s-
a întrunit un Consiliu de Coroană care a decis rămânerea în neutralitate a țării.
• Conflictul a izbucnit prin invadarea Poloniei de către Germania, la 1 septembrie 1939.
• Polonia era aliată cu Franţa şi Marea Britanie. În ciuda acestui fapt, după invadarea
Poloniei de către Germania, Marea Britanie şi Franţa nu au intervenit imediat, situaţie
ce a durat până în mai 1940 şi a rămas cunoscută ca „războiul ciudat”. Armata poloneză
a continuat să reziste în faţa Germaniei naziste, chiar şi după ce a fost ocupată.
• Rusia sovietică a respectat înţelegerea pe care o încheiase cu Germania (Pactul
Ribbentrop – Molotov) şi nu a intervenit în conflict împotriva naziştilor. Polonia a fost
împărţită între Germania şi Rusia, conform înţelegerii, Rusia ocupând partea de est a ţării. 
• SUA, la rândul lor, iniţial şi-au declarat neutralitatea şi s-au păstrat în afara
conflictului, considerând că acesta nu-i privea, fiind „războiul altora”. 
• Drept urmare, în aceste condiţii, Germania lui Hitler a făcut ravagii: a invadat Danemarca
şi Norvegia, apoi Franţa, Belgia, Olanda şi Luxemburg. În iunie 1940, Franţa a capitulat şi
a fost ocupată de germani. Apoi Hitler şi-a îndreptat atenţia spre Marea Britanie, pe care a
atacat-o. Flota britanică a fost distrusă în parte, însă Anglia a refuzat să ceară pacea. În
aceste condiţii, în multe dintre ţările europene s-au instalat guverne pro-naziste. 

ediția a II-a           București 2015 125



�� Pierderile teritoriale ale României din anul 1940
• După căderea Franţei, România a devenit foarte vulnerabilă. Integritatea ei
teritorială se afla în pericol, sovieticii, ungurii şi bulgarii, susţinuţi de Germania,
manifestând deja pretenţii teritoriale. 
• În iunie 1940, Rusia sovietică a ocupat Basarabia, Bucovina de nord şi Ţinutul
Herţei (deşi cu privire la acesta din urmă nu se făcuse nicio menţiune în Pactul
Ribbentrop – Molotov). 
• Guvernul român condus de Ion Gigurtu a încercat să se apropie de Germania
lui Hitler, introducând în ţară o legislaţie antisemită, scopul apropierii fiind acela de a
proteja restul teritoriilor româneşti. Germania, însă, îi sprijinea pe cei care pierduseră
în primul război mondial şi doreau acum să-şi recupereze pierderile teritoriale. 
• Ungaria, încurajată de succesul Rusiei sovietice în anexarea teritoriilor româneşti,
a prezentat propriile sale pretenţii teritoriale. Germania şi Italia s-au oferit să
„arbitreze” problemele dintre Ungaria şi România. Contextul extern, slăbiciunea şi
deruta guvernului condus de Ion Gigurtu, precum şi lipsa de curaj a regelui, care nu a
îndrăznit să-l confrunte pe Hitler au dus la încheierea, pe 30 august 1940, a Dictatului
de la Viena (cunoscut şi ca Al Doilea Arbitraj de la Viena), prin care România a fost
obligată de Puterile Axei (Germania şi Italia) să-i cedeze Ungariei aproape
jumătate din teritoriul Transilvaniei (Transilvania de nord). Totuşi, Ungaria nu a
obţinut întreaga Transilvanie, ceea ce a nemulţumit-o profund. 
• Consiliul de Coroană, convocat de regele Carol al II-lea, a aprobat prevederile
Dictatului de la Viena, în schimbul angajamentului Germaniei şi Italiei de a garanta
noile graniţe ale României, astfel încât să nu se mai piardă şi alte teritorii. În
septembrie, însă, sub presiunea lui Hitler, România a fost nevoită să-i cedeze
Bulgariei sudul Dobrogei (Cadrilaterul).
• La vremea respectivă, Marea Britanie şi SUA au refuzat să recunoască prevederile
Dictatului de la Viena. În România, ca urmare a Dictatului, s-a instalat o criză politică gravă.

� Abdicarea lui Carol al II-lea şi regimul lui Ion Antonescu
• În ţară s-a declanşat un val de proteste împotriva Dictatului de la Viena, proteste
care au fost alimentate de legionari şi transformate în manifestări împotriva regelui
Carol al II-lea, considerat principalul vinovat de criza în care se afla România. 
• Guvernul Ion Gigurtu a fost forţat să demisioneze, sub presiunea legionarilor,
conduşi de Horia Sima. Carol a înţeles că, dacă vrea să-şi păstreze puterea, trebuie
să ajungă la o înţelegere cu legionarii. 
• Sub presiunea legionarilor şi a naziştilor, la 4 septembrie 1940, regele l-a numit
prim-ministru pe Ion Antonescu, cu condiţia ca acesta să formeze un guvern de uniune
naţională, la care să participe şi partidele istorice. Acest lucru nu s-a întâmplat, însă. Pe
5 septembrie 1940, Antonescu îi cere regelui să abdice şi să părăsească ţara. A doua
zi, Carol al II-lea a abdicat, cedându-i tronul fiului său, Mihai, care avea doar 19 ani.
• Ion Antonescu nu avea vreo formaţie politică proprie (nu era legionar) şi nici nu mai
fusese lider politic, însă Hitler l-a  preferat și l-a susținut la conducerea ţării, deşi
legionarii reprezentau principala forţă politică şi paramilitară în ţară, tocmai pentru a-i
putea ţine sub control, în caz de nesupunere.
• Antonescu a suspendat constituţia, a dizolvat Parlamentul şi, în urma înțelegerii
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cu legionarii, a constituit „Statul Naţional Legionar Român”. Regele Mihai a
semnat decretul privind înfiinţarea Statului Naţional Legionar, pierzând orice
control politic asupra statului. 
• În România s-a instaurat un regim dictatorial, caracterizat prin desfiinţarea
instituţiilor democratice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, a principiului separaţiei
puterilor în stat, prin antisemitism şi naţionalism. Antonescu s-a autoproclamat
„conducător al statului”.
• Legionarii erau, totuși, nemulţumiţi de puterea prea mare a lui Antonescu şi de
sprijinul pe care acesta îl primea din partea lui Hitler şi au încercat să ocupe aparatul
de stat. Terorism, tortură, asasinate, arestări ilegale – toate au fost folosite de legionari
împotriva celor care li se opuneau. În noiembrie 1940 a fost asasinat istoricul Nicolae
Iorga şi peste 64 de deţinuţi politici (foşti demnitari care li s-au opus legionarilor în
trecut) au fost ucişi în cadrul masacrului de la închisoarea militară Jilava. Simțindu-se
ameninţat, Antonescu i-a cerut ajutorul lui Hitler, în ianuarie 1941. Hitler şi Antonescu
şi-au promis sprijin reciproc. Legionarii au reacţionat. 
• Astfel că, în perioada 21-23 ianuarie 1941 a avut loc o rebeliune legionară
împotriva lui Ion Antonescu, condusă de Horia Sima. Rebeliunea a pus capăt Statului
Naţional Legionar şi a dus la instaurarea dictaturii militare a lui Antonescu. În
contextul revoltei legionarilor conduşi de Horia Sima s-au săvârşit numeroase acte de
terorism, îndreptate împotriva militarilor, demnitarilor şi evreilor. Rebeliunea s-a sfârșit
cu înfrângerea legionarilor, aceștia fiind înlăturaţi de la conducerea statului. 
• Crimele împotriva evreilor, săvârşite de legionari în timpul rebeliunii au rămas în
istorie sub numele de „Pogromul de la Bucureşti”. În jur de 100 de evrei au fost
torturaţi şi ucişi (masacrul din Pădurea Jilava, masacrul de la Abator). 
• În iunie 1941 a avut loc un alt pogrom împotriva evreilor – Pogromul de la Iaşi –
organizat de Ion Antonescu, de această dată. În 3 zile, peste 13.000 de evrei au fost
ucişi. În general, politica antisemită a lui Ion Antonescu a fost una dură, manifestată
prin masacrarea şi jefuirea unui număr mare de cetăţeni români de origine evreiască.
În timpul guvernării lui Antonescu, în aplicarea politicii de purificare etnică au fost ucişi
în număr mare şi rromii.
• Antonescu colabora foarte bine cu Hitler. Acesta i-a promis că-l va sprijini pentru
redobândirea teritoriilor româneşti pierdute. Convins că Hitler va câştiga războiul,
Antonescu a semnat în noiembrie 1940 actul prin care România adera la Axa formată
din Germania, Italia şi Japonia. Regele Mihai I, lipsit de orice putere politică nu a fost
informat în legătură cu decizia ca România să intre în război alături de Puterile Axei.

� Participarea României la al doilea război mondial
�� Alianţa cu Puterile Axei

• Deşi Germania nazistă şi Rusia sovietică încheiaseră Pactul Ribbentrop – Molotov
(un tratat de neagresiune), din punctul de vedere al lui Hitler această înţelegere era doar
de faţadă. Cele două ţări nu erau aliaţi tradiţionali, ci dimpotrivă. În plus, Hitler şi Stalin
aveau idei foarte diferite cu privire la felul în care ar trebui organizat şi condus un stat.
Înţelegerea dintre cei doi inamici fireşti părea cel puţin ciudată în ochii celorlalte state,
însă pentru Hitler ea nu era decât o parte a planului său de cucerire a Rusiei europene şi
de supunere a populaţiei slave pe care o considera inferioară, din punct de vedere rasial.
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• Armata Rusiei era numeroasă, însă era lipsită de militari experimentaţi şi competenţi
pentru că Stalin omorâse o mare parte dintre aceştia, în timpul unor campanii de eliminare
a “duşmanilor”, cunoscute sub numele de „Marea Epurare”. Hitler ştia acest lucru.
• Încrezător în şansele sale, pe 22 iunie 1941, Hitler a atacat Rusia (atacul poartă
numele de Operaţiunea Barbarossa). La aceeaşi dată, România intra în al doilea
război mondial, armata română  trecând Prutul şi atacând Rusia sovietică, alături
de Germania şi aliaţii săi.
• La începutul campaniei, ruşii, luaţi prin surprindere şi nepregătiţi au suferit înfrângeri
zdrobitoare. Cu toate acestea, armata rusă s-a dovedit mult mai rezistentă decât îşi
imaginaseră germanii. 
• Până la sfârşitul lunii iulie 1941, Basarabia şi Bucovina de nord fuseseră eliberate. În acest
moment, liderii partidelor politice istorice (Maniu şi Brătianu, în special) i-au cerut lui Antonescu
să se retragă. Antonescu a refuzat, însă şi a ales să continue lupta, rămânându-i fidel lui Hitler.
Hitler l-a recompensat pe Antonescu dându-i în administrare Transnistria (regiune situată între
râurile Bug şi Nistru, în Ucraina). Antonescu va folosi Transnistria ca spaţiu de exterminare a
evreilor (peste 120.000 au fost deportaţi acolo) şi rromilor (lagărul de la Podolia).
• Hitler a continuat lupta, însă odată cu venirea iernii, din cauza lipsei de rezerve şi
a extraordinarei capacităţi de rezistenţă şi regrupare a armatei Rusiei, ofensiva
germană a slăbit mult. În decembrie 1941, germanii sufereau o grea înfrângere în
Bătălia de la Moscova. Operaţiunea Barbarossa a germanilor a eşuat.
• Tot în decembrie 1941, Statele Unite i-au declarat război Japoniei, în urma unui
atac al japonezilor la Pearl Harbor, în Hawai. La rândul său, Germania, aliata Japoniei,
le-a declarat război Statelor Unite, oferindu-le, astfel, pretextul pentru implicarea în
războiul din Europa. Intrarea Statelor Unite în război avea să fie decisivă pentru
soarta acestuia, pentru că astfel se crea o puternică şi capabilă alianţă între SUA,
Marea Britanie şi Rusia sovietică.
• România a continuat să lupte alături de Hitler, însă, în urma înfrângerii dezastruoase
a germanilor în Bătălia de la Stalingrad, Antonescu a iniţiat discuţii cu Aliaţii pentru
încheierea unei păci separate. În urma negocierilor, ruşii au impus, ca şi condiţie a
încheierii păcii, capitularea necondiţionată a României, ceea ce Antonescu a refuzat.

�� Lovitura de stat de la 23 august 1944 şi întoarcerea armelor împotriva
Germaniei naziste
• În faţa iminentei înfrângeri şi a pătrunderii armatelor ruseşti în România, în vara anului
1944, partidele democratice – Partidul Naţional Liberal (reprezentat de Constantin I.
C. Brătianu), Partidul Naţional Ţărănesc (reprezentat de Iuliu Maniu) şi Partidul Social
Democrat (reprezentat de Constantin Titel Petrescu), la care s-a adăugat Partidul
Comunist Român (reprezentat de Lucreţiu Pătrăşcanu) – au constituit o coaliţie numită
Blocul Naţional Democrat, care şi-a propus înlăturarea lui Antonescu, încheierea
păcii şi reinstaurarea regimului democratic. Regele Mihai a fost de acord cu
înlăturarea lui Antonescu, dacă acesta avea să refuze încheierea păcii.
• Pe 23 august 1944, în urma unei discuţii dintre Ion Antonescu şi regele Mihai, în
cadrul căreia Antonescu şi-a exprimat refuzul de a ieşi din război, regele Mihai a decis
demiterea şi arestarea lui Ion Antonescu, ieşirea României din alianţa cu Puterile
Axei şi începerea negocierilor de pace cu Aliaţii. Evenimentul va rămâne în istorie
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sub numele de „lovitura de stat de la 23 august 1944”.  România a declarat imediat război
Germaniei şi Ungariei, însă pacea cu aliaţii s-a încheiat abia în septembrie 1944, motiv
pentru care ruşii au continuat să considere România stat inamic şi au confiscat tot ce au
putut: armament, avioane, flota românească civilă şi militară etc. Reacţia imediată a
germanilor a fost aceea de a bombarda Bucureştiul, distrugând o parte din Palatul Regal.
• Pe parcursul anului 1944, armata română va participa alături de Aliaţi la
eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei. Transilvania de nord a fost recucerită.
• Cel de-al doilea război mondial s-a sfârşit în Europa în primăvara anului 1945,
după capitularea totală a Germaniei. Hitler s-a sinucis. 
• Ion Antonescu a fost judecat de Tribunalul Poporului de la Bucureşti (unul dintre
tribunalele înfiinţate după cel de-al doilea război mondial pentru anchetarea criminalilor
de război), condamnat la moarte şi executat pe 1 iulie 1946.
• La 10 februarie 1947 s-a semnat Tratatul de Pace de la Paris, dintre Aliaţi şi
Puterile Axei, în cadrul căruia România a fost considerată stat învins şi obligată să
plătească mari despăgubiri de război. Ca recompensă pentru contribuţia sa militară
de partea Aliaţilor, de după 23 august 1944, România primea înapoi Transilvania de
nord, însă pierdea definitiv Basarabia şi Bucovina de nord, care rămâneau ale
URSS, şi Sudul Dobrogei, care rămânea al Bulgariei.

� Intrarea României în sfera de influenţă sovietică şi abdicarea regelui Mihai I
• Una dintre cele mai importante consecinţe ale loviturii de stat de la 23 august 1944
a fost intrarea României în sfera de influenţă sovietică. Sovieticii au început o campanie
sistematică pentru preluarea totală a puterii. 
• După demiterea lui Antonescu, Mihai îl numise prim-ministru pe Constantin
Sănătescu. La presiunile Rusiei sovietice, guvernul Sănătescu este dizolvat în
decembrie 1944 şi înlocuit cu guvernul Nicolae Rădescu, care avea să fie ultimul
guvern român liber până la revoluţia din 1989. În guvernul Rădescu, comuniştii
au ocupat posturi importante: Lucreţiu Pătrăşcanu – ministru al justiţiei şi
Gheorghe Gheorghiu-Dej – ministru al transporturilor.
• Pe 6 martie 1945, sovieticii impun guvernul comunist condus de Petru Groza,
în calitate de prim-ministru. Pentru că în cadrul guvernului Groza nu erau incluși
reprezentanți ai Partidului Naţional Liberal şi ai Partidului Naţional Ţărănesc, în august
1945, regele Mihai începe „greva regală”, refuzând să mai promulge actele emise
de guvernul comunist.
• În noiembrie 1946 sunt organizate primele alegeri parlamentare de după război,
care, însă, au fost falsificate, astfel încât victoria să fie a comuniştilor. De fapt, se
pare că rezultatele reale indicau victoria Partidului Naţional Ţărănesc. 
• Partidul Naţional Ţărănesc a fost dizolvat în iulie 1947 şi liderii săi (printre care
şi Ion Mihalache) au fost arestaţi, în urma unei înscenări puse la cale de comunişti.
• Ulterior, Partidul Naţional Liberal s-a autodizolvat.
• În cele din urmă, sovieticii au decis să-şi desăvârşească „opera” prin desfiinţarea
monarhiei şi instaurarea unei republici populare în România. Pe 30 decembrie 1947,
regele Mihai a fost obligat să abdice şi să părăsească ţara. În aceeaşi zi, s-a
proclamat instaurarea republicii populare.
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Ştiaţi că �
Istoria evenimentului de la 23 august 1944 a fost complet falsificată de comunişti,
întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste şi arestarea lui Ion Antonescu  fiind
prezentate ca realizări exclusive ale Partidului Comunist şi cunoscute ca „ziua insurecţiei
armate antifasciste şi începutul revoluţiei populare în România”. În perioada comunistă
(1948 – 1989),  ziua de 23 august a fost ziua naţională a României.

Explicații
A abdica = a renunța, voluntar sau constrâns, la tron
Adunări ad-hoc = adunări de oameni care s-au întâlnit pentru a alegerea domnitorul și care
erau formate din toate clasele sociale
Coaliție = Alianţă între două sau mai multe state, grupări politice, clase sociale etc.,
încheiată în scopul unei acţiuni comune
Dictatură = putere de stat în care o persoană (sau un grup de persoane) este învestită cu
autoritate nelimitată prin legi și adesea bazată pe violență
Mareșal = grad înalt în armată, ofițer cu acest grad în armată
Monarh = conducător suprem al unei monarhii; suveran
Principe = titlu purtat de conducătorul unui principat și de membrii unor familii princiare,
regale sau imperiale; persoană având acest titlu; prinț
Regență = persoană (grup de persoane) care guvernează provizoriu o monarhie, ținând
locul monarhului în timpul unei regențe
Secularizare = trecere în patrimoniul statului (în schimbul unei

Fig. 1 REGII ŞI REGINELE ROMÂNIEI

LEOPOLD REGELE CAROL I
(1866 – 1914)

REGELE
FERDINAND I
(1914 – 1927)

REGELE CAROL II
(1930 – 1940)

REGELE MIHAI I
(1927 – 1930 şi 1940 – 1947)

REGINA MARIA A
ROMÂNIEI

Elena de Grecia
REGINA MAMĂ ELENA

REGINA ELISABETA
A ROMÂNIEI

Principesa MARIA
(1870 – 1874)  decedată la

vârsta de 4 ani
Căsătorit cu 

Căsătorit cu 

Căsătorit cu 

fiică

frate
fiu

fiu

fiu

TESTE
Testul nr. 1

1. Ce este perioada interbelică?
Răspuns: Perioada interbelică este perioada dintre cele două războaie mondiale (dintre 1918 și 1939).

2. Când au avut loc primele alegeri parlamentare în România Mare?
Răspuns: Primele alegeri parlamentare în România Mare au avut loc în anul 1919.

3. Când a fost adoptată a doua Constituție în România?
Răspuns: A doua Constituţie a României a fost adoptată în anul 1923.

4. Ce formă de guvernământ avea România potrivit Constituţiei de la 1923?
Răspuns: Potrivit Constituţiei de la 1923, România era monarhie constituţională.
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5. Cine conducea guvernul României atunci când a fost adoptată Constituţia de la 1923?
Răspuns: La data adoptării Constituţiei din 1923, guvernul era condus de Ion I.C. Brătianu, un apreciat
om politic român, preşedinte al Partidului Naţional Liberal, care a trăit între 1864 şi 1927.

6. Daţi exemple de partide politice din timpul perioadei interbelice.
Răspuns: În perioada interbelică, regimul de conducere a ţării fiind democratic, au apărut mai multe
partide şi grupări politice:Partidul Naţional Liberal, Partidul Naţional Ţărănesc, Partidul Comunist
(înfiinţat în anul 1921 şi trecut în ilegalitate în anul 1924), mișcarea legionară precum şi partidele
minorităţilor naţionale.

Testul nr. 2

1. Ce regi a avut România în timpul perioadei interbelice?
Răspuns: În timpul perioadei interbelice, la conducerea României s-au aflat Regele Ferdinand I şi
Regele Carol al II-lea.

2. Ce teritorii a fost nevoită să cedeze România potrivit Pactului Ribbentrop-Molotov şi a
Dictatului de la Viena şi cui?
Răspuns: Potrivit Pactului Ribbentrop-Molotov şi Dictatului de la Viena, România este silită în anul
1940 să cedeze Uniunii Sovietice Bucovina de Nord, ținutul Herței și Basarabia, Ungariei Transilvania
de Nord, iar Bulgariei Dobrogea de Sud (la sud de linia Ostrov-Vama Veche).

3. Cine a fost mareşalul Ion Antonescu?
Răspuns: Mareşalul Ion Antonescu a fost un om politic român, ofițer de carieră, general, care în perioada
cuprinsă între 4 septembrie 1940 şi 23 august 1944 a fost prim-ministru al României și Conducător al Statului
cu puteri dictatoriale. Antonescu a decis intrarea României în al Doilea Război Mondial de partea puterilor
Axei, pe baza promisiunilor lui Hitler că teritoriile românești pierdute în 1940 ca urmare a Dictatului de la Viena
și Pactului Ribbentrop-Molotov vor fi retrocedate României sub presiunile Germaniei.

4. Când a avut loc Al Doilea Război Mondial ?
Răspuns: Al Doilea Război Mondial a avut loc în perioada cuprinsă între 1 septembrie 1939 şi 2 septembrie
1945, opunând cele 2 mari blocuri: Axa şi Aliaţii. Puterile Axei au fost, iniţial, Germania, Italia şi Japonia, în
timp ce printre Puterile Aliaţilor se aflau Anglia, Uniunea Sovietică şi Statele Unite ale Americii.

5. De partea căror puteri a intrat România, în cel de-al Doilea Război Mondial?
Răspuns: Odată cu preluarea puterii de către mareșalul Ion Antonescu, România se aliază, în octombrie
1940, cu Puterile Axei (Germania nazistă, Italia fascistă și Japonia imperialistă) și intră în război de partea
acestora în iunie 1941, în scopul de a recupera teritoriile pierdute potrivit Pactului Ribbentrop-Molotov şi
a Dictatului de la Viena. După numeroase înfrângeri, la 23 august 1944 (în urma arestării mareșalului la
comanda regelui Mihai I), România a trecut de partea Aliaţilor (Uniunea Sovietică, Anglia, Statele Unite
ale Americii) şi a luptat împotriva Germaniei până la sfârşitul războiului.

6. La sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, România a semnat Tratatul de Pace de la Paris
din 1946, ca stat învins sau ca stat învingător?
Răspuns: România a semnat Tratatul de pace de la Paris (1946) ca stat învins, întrucât la încheierea
războiului, pe plan diplomatic, a fost luată în calcul doar participarea statului român de partea Axei.

Testul nr. 3

1. Ce este mişcarea legionară?
Răspuns: Mişcarea legionară (denumită şi Legiunea Arhanghelului Mihail sau, neoficial, „Cămăşile
Verzi”) a fost înfiinţată în 1927, în România interbelică, de Corneliu Zelea Codreanu, ca o organizaţie
de orientare naţionalist-fascistă, cu un puternic caracter mistic-religios, anticomunist şi antisemit. În
1930, Corneliu Zelea Codreanu a înfiinţat Garda de Fier, care se dorea a fi „un gard împotriva
expansiunii comunismului”. Garda de Fier era un fel de partid-umbrelă pentru racolarea altor partide în
scopul prezentării la alegeri ca un front comun. Singurul partid care a aderat la acest front a fost
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Legiunea Arhanghelul Mihail. La 4 septembrie 1940 Legiunea s-a aliat cu Ion Antonescu, formând
„Statul Național-Legionar” în al cărui guvern legionarii constituiau principala forță politică.

2. Cine a fost Corneliu Zelea Codreanu?
Răspuns: Corneliu Zelea Codreanu (1899 -1938) a fost liderul extremei-drepte naționalist creștine din
România interbelică. El a înfiinţat şi a condus Mişcarea Legionară şi partidul Garda de Fier. Legionarii
i-au atribuit lui Zelea Codreanu titlul de Căpitanul, acesta având controlul absolut al organizației până
la moartea sa. În mai 1938 este condamnat la 10 ani de muncă forţată, iar în noiembrie 1938 este
ucis, împreună cu alţi legionari de către jandarmii care-i transportau la închisoarea Jilava. După
moartea sa, Legiunea s-a divizat în două tabere inamice.

3. Cine a fost Horia Sima?
Răspuns: Horia Sima a fost un politician fascist român, președintele partidului Garda de Fier şi
comandantul Mișcării Legionare, după moartea lui Corneliu Zelea Codreanu. Horia Sima a declanșat și
condus rebeliunea legionară împotriva generalului Ion Antonescu și a armatei române, pentru care a fost
condamnat la moarte în lipsă. În același timp cu rebeliunea, în fruntea legionarilor, Sima a inițiat și condus
cel mai mare și cel mai violent pogrom împotriva evreilor din istoria Munteniei, Pogromul de la București.

4. Cine a fost Ion Gigurtu?
Răspuns: Ion Gigurtu a fost un om politic de extremă dreaptă, pro-german, care, pentru 40 de zile a
deţinut funcţia de prim-ministru al României, în perioada cuprinsă între 4 iulie şi 4 septembrie a anului
1940. În timpul guvernării sale, România a cedat Ungariei 2/5 din teritoriul Transilvaniei, inclusiv orașul
Cluj. În cadrul politicii sale pro-naziste, Ion Gigurtu a fost de acord și cu cedarea a 8.000 km pătrați
din Dobrogea de sud în favoarea Bulgariei. Guvernul lui Ion Gigurtu a demisionat pe 4 septembrie
1940, în urma marilor proteste care au izbucnit împotriva cedărilor teritoriale. Gigurtu a fost arestat,
împreună cu soția sa, la 5 mai 1950. A fost judecat și condamnat la 15 ani de închisoare pentru
represiunea Partidului Comunist.

5. Care sunt teritoriile fostei Românii Mari care nu mai fac parte din România de astăzi?
Răspuns: Teritoriile fostei Românii Mari care nu mai fac parte din România sunt: Basarabia, jumătatea
de nord a Bucovinei, ținutul Herța, Cadrilaterul și Insula Șerpilor.

6. Cine a fost Iuliu Maniu?
Răspuns: Iuliu Maniu a fost unul din cei mai importanți oameni politici dintre cele două războaie
mondiale. A fost președintele Partidului Naţional Ţărănesc (în perioadele 1926-1933 și 1937-1947) și
de trei ori prim-ministru al României între 1928 și 1933. Iuliu Maniu a refuzat colaborarea cu guvernul
legionar şi a fost un opozant al regimului lui Ion Antonescu. După lovitura de stat de la 23 august 1944
(prin care a fost înlăturat de la putere Ion Antonescu), s-a opus preluării puterii de către comunişti,
fiind  încrezător în sprijinul marilor puteri occidentale. Iuliu Maniu a obținut, alături de Partidul Naţional
Țărănesc, o victorie zdrobitoare în alegerile din 19 noiembrie 1946, rezultatele fiind eliminate însă
prin falsificarea alegerilor de către comuniști. A fost arestat la 14 iulie 1947 de autoritățile comuniste
și judecat pentru „înaltă trădare”, fiind condamnat la închisoare pe viaţă. Iuliu Maniu s-a stins din viață
la 5 februarie 1953 la Sighet, în timp ce se afla în detenţie, cadavrul său fiind aruncat într-o groapă
din Cimitirul Săracilor, de la marginea orașului Sighet.

4.4. România în perioada comunistă

• Politica de forță a URSS-ului şi prezenţa Armatei Roşii au dus la preluarea puterii
de către comuniști, îndepărtarea regelui Mihai I la 30 decembrie 1947 şi proclamarea
Republicii Populare Române, conduse de un prezidiu format din 5 persoane.
• După proclamarea republicii, s-a început realizarea statului totalitar (a dictaturii
comuniste).
• În Partidul Comunist existau 3 grupări: gruparea „moscovită” (comuniştii care-şi
petrecuseră anii războiului la Moscova) – formată din Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari
Georgescu şi alţii; gruparea „comuniştilor din închisori” (cei care în anii războiului
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fuseseră în închisori şi lagăre) – Gheorghe Gheorghiu-Dej şi alţii; gruparea
„comuniştilor secretariatului” (comuniştii moderaţi) – Lucreţiu Pătrăşcanu şi alţii.
• Gheorghe Gheorghiu-Dej era prim-secretar al Partidului Comunist, însă până în
1952 puterea reală a deţinut-o gruparea moscovită – Ana Pauker, Vasile Luca,
Teohari Georgescu. Treptat, însă, cu sprijinul lui Stalin, Gheorghiu-Dej a câştigat lupta
pentru putere în interiorul partidului. Ana Pauker şi gruparea moscovită au pierdut
puterea în 1952, iar Lucreţiu Pătrăşcanu a fost arestat încă din 1948, condamnat la
moarte şi executat în 1954.  

� Regimul lui Gheorghe Gheorghiu - Dej
• Gheorghe Gheorghiu – Dej a fost liderul comunist al României din 1948 până la
moartea sa, în 1965. Era un stalinist convins şi, în timpul conducerii sale, a început
procesul de stalinizare a României şi de instaurarea a dictaturii.
• Pe plan intern, primele măsuri luate pentru instaurarea dictaturii au fost:

• Desfiinţarea tuturor partidelor politice şi crearea partidului unic – Partidul
Muncitoresc Român (februarie 1948) prin unirea Partidului Comunist Român cu
Partidul Social - Democrat;

• Adoptarea unei noi Constituţii, realizate după model sovietic (aprilie 1948).
Potrivit noii Constituţii, puterea în stat îi aparţinea unui Parlament cu o singură cameră
numit Marea Adunarea Naţională. Se organizau alegeri parlamentare, însă candidaţii
la alegeri erau desemnaţi de partidul unic.

• S-au naţionalizat întreprinderile;
• S-au etatizat băncile, minele etc.
• S-a colectivizat agricultura. Ţăranii erau obligaţi să se înscrie în „gospodăriile

colective” şi să renunţe la pământurile lor. Cei care refuzau erau arestaţi (conform
statisticilor oficiale, peste 80.000 de ţărani au fost arestaţi).41

• Presa şi publicaţiile au fost cenzurate;
• Oamenii de cultură care refuzau să se alăture comuniştilor erau arestaţi sau

marginalizaţi;
• Învăţământul a fost organizat după model sovietic. S-a introdus manualul unic

(manualele nu erau, însă, făcute de Ministerul Educaţiei, ci de Comisia de Învăţământ
a Direcţiei de Agitaţie şi Propagandă din cadrul Partidului). Istoria a fost rescrisă pe
baze marxist – leniniste.

• Biserica a fost subordonată statului, iar biserica catolică a fost forţată să se
unească cu cea ortodoxă;

• În 1948, s-a înfiinţat poliţia politică – Securitatea – cu ajutorul căreia comuniştii
au luat măsuri împotriva celor care se opuneau regimului, împotriva foştilor demnitari
politici, împotriva ţăranilor care se opuneau colectivizării, oamenilor de cultură care nu
se alăturau partidului etc. Au apărut lagăre şi închisori în toată ţara. Cu ajutorul miliţiei
înfiinţate în ianuarie 1949, „duşmanii poporului” au fost arestaţi şi trimişi, fie în închisori
(Sighet, Gherla, Aiud, Piteşti), fie în lagărele de muncă forţată (de exemplu, Canalul
Dunăre – Marea Neagră), unde erau efectiv anihilaţi fizic şi psihic. Penitenciarul Piteşti
este renumit pentru aşa-zisele încercări de reeducare a deţinuţilor politici – numite

41 Sorin Oane, Maria Ochescu, op. cit., p. 160.
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generic “Experimentul Piteşti”. Prin  administrarea unor bătăi și torturi brutale, deţinuţii
erau obligaţi să cedeze şi să devină complici ai călăilor. Un alt loc sinistru din perioada
comunistă a fost Canalul Dunăre – Marea Neagră, unde au fost închişi 80.000 de
oameni, mulţi dintre ei murind din cauza condiţiilor inumane de muncă şi existenţă.42

• Pe plan extern, în această perioadă România s-a aflat sub controlul URSS.
• Influența economică sovietică s-a materializat prin crearea companiilor mixte
SovRom, prin care economia română a fost transformată după modelul economiei
planificate centralizate sovietice.
• La nivel politic, toate inițiativele românești trebuiau să aibă aprobarea lui Stalin
• În 1949, România a semnat acordul de constituire a Consiliului de Ajutor Român
Reciproc (CAER), iar în 1955 a participat la constituirea Pactului de la Varşovia – o
alianţă militară a statelor aflate sub controlul URSS, care se opunea NATO (blocul
militar al statelor occidentale).43

• În mai 1948 are loc ultima cedare teritorială în favoarea Uniunii Sovietice: România
îi cedează acesteia Insula Şerpilor (ministru de externe al României era, la vremea
respectivă, Ana Pauker).
• După moartea lui Stalin (în 1953), puterea în URSS a fost preluată de Hruşciov,
care a instituit un regim sovietic mai liberal şi a denunţat politica predecesorului său.
Dej nu era un susţinător al lui Hruşciov, însă nici nu a renunţat la modelul sovietic. A
trecut, în schimb, la o politică externă caracterizată prin deschiderea şi faţă de alte
state ale lumii, deci la o detaşarea progresivă faţă de URSS. Dej a fost inițiatorul unei
noi politici externe și economice semiautonome în cadrul Pactului de la Varșovia și a
CAER-ului la sfârșitul deceniului al șaselea. După moartea lui Stalin, au fost luate
măsuri pentru eliminarea influenței SovRom-urilor și a influenței culturale a URSS-ului.
• Dej a luat hotărârea dezvoltării industriei grele, în contradicție cu planurile Moscovei
de a face din România grânarul blocului comunist. A fost înființat Combinatul siderurgic
de la Galați, a cărui producție se baza pe minereuri de fier importate din India și Australia,
precum și Întreprinderea de Rulmenți Bârlad, care a ajuns la un număr de cca. 9.000 de
salariați, cam 1/9 din populația orașului (cca. 80.000 de locuitori la nivelul anului 1989).
• Pe plan politic, după moartea lui Stalin şi denunţarea lui de către Hruşciov, Dej
începe o campanie de eliminare a „elementelor staliniste” din partid (de fapt, de
înlăturarea a adversarilor săi politici), căreia îi cade victimă, printre alţii şi Ana Pauker.

42 Ibidem.
43 Ibidem.

� Regimul lui Nicolae Ceauşescu
• După moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceauşescu (1965-1989) a
devenit conducător al ţării.
• Perioada 1965 – 1974 a regimului lui Ceaușescu este una de destindere şi chiar
de relativă liberalizare. Ceauşescu face unele concesii cu scopul de a-şi întări puterea
(fără a pune, însă, în pericol sistemul):

• Sunt reabilitate unele dintre victimele regimului lui Dej;
• Circulaţia în străinătate devine posibilă;
• Învăţământul este reorganizat; se permite studierea limbilor străine, iar limba

rusă este aproape eliminată din şcoală;
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44 Ibidem.

• Literatura este mai puţin cenzurată şi cunoaşte un real avânt.44

• Ceauşescu adoptă o nouă Constituţie, în 1965 şi decide schimbarea numelui oficial
al țării din Republica Populară Română (R.P.R.) în Republica Socialistă România (R.S.R.). 
• Din punct de vedere economic, s-au stabilit obiective ample, fără a se ţine seama
de posibilităţile reale ale ţării: construirea Canalului Dunăre – Marea Neagră, a unor
combinate siderurgice etc.
• Pe plan extern, la începutul carierei sale ca șef al statului, Nicolae Ceaușescu s-a
bucurat de o oarecare popularitate, adoptând un discurs politic independent față de
Uniunea Sovietică. Astfel, de exemplu, România nu ia parte la invazia trupelor statelor
comuniste în Cehoslovacia, în timpul Primăverii de la Praga, din 1968 (perioadă de
libertate politică a acestui stat) şi condamnă această intervenție armată. 
• La 28 martie 1974, Marea Adunare Națională instituie (creează) funcția de
președinte al Republicii Socialiste România, iar Nicolae Ceaușescu este ales în
unanimitate primul președinte al României. 
• După 1974, Ceauşescu a instituit un regim dictatorial bazat pe cultul personalităţii şi
guvernarea de familie (împreună cu soţia sa, Elena Ceauşescu). Regimul său era bazat
pe opresiune şi propagandă. Cultura a fost subordonată statului, în scopul răspândirii
propagandei de partid. Apar numeroşi disidenţi (persoane cu opinii diferite decât cele
ale partidului). Scriitori, artişti, profesori universitari, care se opuneau regimului, au părăsit
România (unii au fost expulzaţi), continuându-şi protestul din străinătate. Opozanţii
regimului rămaşi în România erau arestaţi sau hărţuiţi de Securitate. De asemenea, au
avut loc greve împotriva regimului dictatorial, precum greva minerilor din Valea Jiului
(1977) sau demonstraţia muncitorilor de la Braşov (1987).

Ştiaţi că �
Poetul Mircea Dinescu şi traducătoarea şi publicista Doina Cornea au fost doi cunoscuţi
disidenţi, participanţi la Revoluţia din 1989.

• Pe plan extern, Nicolae Ceaușescu încheie acorduri internaționale cu alte state ale
lumii şi duce o politică externă abilă, menţinând relaţii bune atât cu ţările arabe, cât şi
cu statele vestice, atrăgând simpatia și aprecierile unor mari lideri politici ca Charles
de Gaulle și Richard Nixon.
• În această perioadă, regimul Ceaușescu a beneficiat de unele împrumuturi din partea
acestor state, pentru finanțarea programelor sale economice. Astfel, în această „epocă”
se construiesc Metroul din București, Canalul Dunăre - Marea Neagră şi zeci de mii de
noi blocuri de locuințe. 
• România este una dintre cele două țări comuniste europene care au participat la
Jocurile Olimpice organizate la Los Angeles, în Statele Unite ale Americii în 1984. De
asemenea, România este singura țară, cu excepția URSS, care întreținea relații
diplomatice cu Comunitatea Europeană, cu Israelul și cu Republica Federală Germania.
Un tratat incluzând România pe lista țărilor favorizate de Comunitatea Europeană este
semnat în 1974, iar în 1980 este semnat un acord vizând schimburile de produse
industriale între România și Comunitatea Europeană. Acest fapt a determinat vizitarea
oficială a României de către doi președinți ai Statelor Unite ale Americii (Nixon și Ford). 
• Însă, între 1971-1982, datoria externă a crescut de la 1,2 miliarde $ la aproape 13
miliarde $, în timp ce veniturile din comerțul exterior al României au scăzut, în 1982, cu
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Explicații
A anihila = a distruge, a nimici
Bloc comunist = în timpul războiului rece, termenul blocul răsăritean (numit și blocul
sovietic sau blocul de Est) era folosit pentru a defini Uniunea Sovietică și țările aflate sub
dominația sa din Europa Centrală și Răsăriteană (Bulgaria, Cehoslovacia, Germania
Răsăriteană, Ungaria, Polonia, România și – până la începutul deceniului al șaptelea al
secolului al XX-lea – Albania).
CAER = Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER) a fost creat la inițiativa URSS în
1949, ca organizație economică a statelor comuniste europene pentru a constitui un
echivalent al Comunității Economice Europene. El avea misiunea de a stimula comerțul
dintre țările din blocul estic. Membre ale CAER erau: URSS, RDG, Bulgaria, Polonia,
Cehoslovacia, Ungaria și România.
Cenzură = control anterior efectuat, în unele state, asupra conținutului publicațiilor,
spectacolelor, emisiunilor de radioteleviziune și, în anumite condiții, asupra corespondenței
și convorbirilor telefonice; organ care exercită acest control.
Colectivizarea agriculturii = trecerea agriculturii în posesia statului, prin deposedarea
țăranilor de pământ
Deposeda = a lua cuiva un lucru, bun, o proprietate, un drept
Destrăma = a se dezmembra; a se descompune.
Economie centralizată = economie subordonată unei conduceri unice (de la centru).
Economie planificată = un sistem economic în care deciziile cu privire la producție și
investiții pentru unul sau mai mulți ani (plan cincinal) sunt planificate de autoritatea centrală,
de obicei de guvern, prin ministerele de resort
Grânar = ținut sau țară care produce grâne din abundență și care aprovizionează cu ele și
alte țări sau alte regiuni
Institui = a înființa, a crea, a întemeia
Invazie = intrare neașteptată, năvălire a unei armate inamice într-o țară (cu scopul de a o
cuceri, de a o subjuga)
Naționalizare = confiscare, trecere din proprietate privată, în proprietatea statului
Opozanții regimului =  persoane care nu erau de acord cu măsurile luate de către comuniști
Pactul de la Varșovia = Pactul de la Varșovia sau Tratatul de la Varșovia, numit în mod

17% față de anul precedent. În același timp, slaba productivitate din agricultură și industrie,
calamitățile naturale (inundațiile din 1970 și cutremurul din 1977), precum și realizarea
unor obiective impunătoare (Casa Poporului, a cărei construcție au fost estimată la 3
miliarde Euro în 2006, Canalul Dunăre - Marea Neagră), construirea unor combinate
siderurgice supradimensionate au contribuit la înrăutățirea situației economice. 
• Ceaușescu a decis să achite rapid datoriile externe, fără a mai lua noi credite. În
acest scop, o mare parte a producției agricole și industriale a țării ia calea exportului.
Începând cu anii 1986-1987 se instituie raționalizarea produselor de bază, iar benzina
și alimente ca pâinea, uleiul, zahărul, făina, orezul au început să fie distribuite pe bonuri
sau cartele. Plata întregii datorii externe, în valoare nominală de 10 miliarde dolari, se
încheie în primăvara lui 1989, cu câteva luni înaintea căderii regimului comunist.
• Contextul internaţional definit de destrămarea Uniunii Sovietice în anul 1989 şi de
trecere a statelor din Europa Centrală şi de Est la regimuri democratice, dar şi contextul
intern, determinat de lipsa celor mai elementare alimente și bunuri de consum, au
determinat evenimentele din 1989, începute cu protestele de la Timișoara, din 16
decembrie 1989. Ceauşescu a încercat să fugă, dar a fost prins și, în data de 25
decembrie a fost judecat şi executat la Târgovişte, alături de soţia sa, Elena.
România a fost singura țară socialistă în care trecerea la un sistem democratic a avut
loc prin mișcări de stradă violente și în care conducătorii comuniști au fost uciși.
Statisticile victimelor revoluției din decembrie 1989, potrivit Ministerului Sănătății, indică,
în total, 1.104 morți și 3.321 răniți.
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oficial Tratatul de prietenie, cooperare și asistență mutuală a fost o alianță militară a țărilor
socialiste (Albania, Bulgaria, Cehia, Germania Democrată, Polonia, România, Ungaria și
URSS), care voiau să se apere împotriva amenințării pe care o percepeau din partea alianței
NATO (care a fost fondată în 1949).
Raționaliza = a limita consumul unor produse (supunându-l anumitor restricții)
Represiune = înăbușirea, reprimarea prin violență a unei acțiuni de opoziție, de revoltă
SovRom = Sovrom-urile au fost societăți mixte româno-sovietice înființate în 1945 în urma
unui acord între România și Uniunea Sovietică, cu scopul oficial de a gestiona recuperarea
datoriilor României față de Uniunea Sovietică (vezi Tratatele de pace de la Paris, 1947).
Sovrom-urile au funcționat până în 1956, când au fost dizolvate. Sovrom-urile au reprezentat
cea mai durabilă și mai rentabilă formă de exploatare de către URSS a bogățiilor naturale
ale țării și, în general, a economiei românești.
Supradimensionat = care are dimensiuni mai mari decât este normal

TESTE
Testul nr. 1

1. Când a abdicat regele Mihai I al României?
Răspuns: Regele Mihai I al României a abdicat la 30 decembrie 1947, puterea fiind preluată de către
comunişti.

2. Care au fost partidele politice istorice care s-au opus preluării puterii de către comunişti?
Răspuns: Partidul Naţional Liberal şi Partidul Naţional Ţărănesc.

3. Cine a fost Gheorghe Gheorghiu-Dej?
Răspuns: Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost liderul comunist al României din anul 1948 până la moartea
sa, în 1965 și Președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române în perioada 21 martie 1961
- 18 martie 1965. În toată această perioadă, România s-a aflat sub controlul Uniunii Sovietice.

4. Ce modificări profunde a suferit România în timpul perioadei comuniste?
Răspuns: În perioada comunistă România a suferit profunde modificări din punct de vedere politic,
economic, cultural, organizatoric. Au fost naționalizate întreprinderile și băncile, agricultura a fost
subordonată statului comunist, iar industrializarea a fost mai degrabă forțată. Colectivizarea s-a realizat
prin deposedarea forțată a țăranilor de pământ, unelte agricole sau animale, iar cei care se împotriveau
erau condamnați la muncă forțată sau închiși în închisori comuniste. Învățământul a fost reorganizat după
modelul sovietic, s-a practicat pe scară largă cenzura iar biserica ortodoxă a fost subordonată statului.

5. Cine a fost primul Preşedinte al României?
Răspuns: Nicolae Ceaușescu a devenit conducător al ţării în 1965, iar la 28 martie 1974, Marea Adunare
Națională a instituit (înființat) funcția de președinte al Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu
este ales în unanimitate primul președinte al României.

6. Care a fost numele oficial al ţării în timpul lui Nicolae Ceauşescu?
Răspuns: În 1965, Ceaușescu a decis schimbarea numelui oficial al țării din Republica Populară Română
(R.P.R.) în Republica Socialistă România (R.S.R.).

Testul nr. 2

1. Ce relaţii avea România cu celelalte state ale lumii în timpul lui Nicolae Ceauşescu?
Răspuns: Nicolae Ceaușescu a încheiat acorduri internaționale cu alte state ale lumii şi a dus o politică externă
abilă, menţinând relaţii bune atât cu ţările arabe, cât şi cu statele vestice, atrăgând simpatia și aprecierile unor
mari lideri politici ca Charles de Gaulle și Richard Nixon. De asemenea, România era singura țară, cu excepția
URSS, care întreținea relații diplomatice cu Comunitatea Europeană, cu Israelul și cu Republica Federală
Germania. Nicolae Ceauşescu a adoptat un discurs politic independent față de Uniunea Sovietică.

2. Daţi exemple de construcţii şi proiecte realizate în timpul lui Nicolae Ceauşescu?
Răspuns: În timpul lui Nicolae Ceauşescu s-au realizat construcţii şi proiecte precum Casa Poporului,
Canalul Dunăre-Marea Neagră, Metroul Bucureşti.
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3. Ce măsuri a luat Nicolae Ceauşescu pentru a plăti datoria externă a României?
Răspuns: Pentru a plăti datoria externă a României, care crescuse foarte mult în perioada 1971 – 1982,
Nicolae Ceauşescu a hotărât ca o mare parte a producției agricole și industriale a țării să ia calea exportului.
De asemenea, începând cu anii 1986-1987 a instituit raționalizarea produselor de bază, iar benzina și
alimentele precum pâinea, uleiul, zahărul, făina, orezul au început să fie distribuite pe bonuri sau cartele.

4. Când a avut loc ultima revoluție în România?
Răspuns: Ultima revoluţia română a avut loc în decembrie 1989. Revoluţia din 1989 a fost determinată
de lipsurile grave suportate de populaţie, dar şi de contextul internaţional definit de destrămarea Uniunii
Sovietice şi de trecerea statelor din Europa Centrală şi de Est la regimuri democratice.

5. Ce s-a întâmplat cu sistemul comunist în urma revoluţiei din 1989?

Răspuns: În urma revoluţiei din 1989, sistemul comunist a căzut, iar România a trecut la un sistem democratic.
6. Ce s-a întâmplat cu Nicolae Ceaușescu?
Răspuns: Nicolae Ceaușescu a fost judecat şi executat la data de 25 decembrie 1989, la Târgovişte,
alături de soţia sa, Elena.

Testul nr. 3

1. Cine a fost Petru Groza?
Răspuns: Petru Groza (1884 - 1958) a fost un avocat și om politic român interbelic și, după al doilea război
mondial, prim-ministru în primele guverne comuniste al României, între 1945 și 1952. A fost Președinte al
Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Române, funcție asimilată celei de șef al statului,
în perioada 1952 - 1958.

2. Cine a fost Ana Pauker?
Răspuns: Ana Pauker a fost o militantă comunistă din România, care a deținut funcţia de  ministru de externe
al României și vicepremier între 1947-1952, fiind prima femeie din lume care a deținut această funcție
guvernamentală. În această calitate, a semnat, între altele, actul prin care România ceda Uniunii Sovietice
Insula Șerpilor. În 1952 Pauker a fost îndepărtată de către Gheorghe Gheorghiu-Dej de la putere și din partid.

3. Cine a fost Lucreţiu Pătrăşcanu?
Răspuns: Lucrețiu Pătrășcanu a fost un om politic român, fondator şi membru al conducerii Partidului
Comunist Român, avocat, ministru al justiţiei. În calitate de ministru al Justiției, Lucrețiu Pătrășcanu a fost
promotor al epurărilor și proceselor de tip stalinist în spațiul românesc. În 1945, după ce prim-ministru
devenise Petru Groza, a înființat Tribunalele Poporului. Spre sfârșitul anilor '40 se descoperă opoziția lui
Pătrășcanu față de politicile staliniste. În 1948 este acuzat de naţionalism şi arestat. În 1954, după un
proces îndelungat, este condamnat la moarte şi executat.

4. Care au fost imnurile României în timpul perioadei comuniste?
Răspuns: Odată cu instaurarea puterii comuniste în 1948, imnul României devine Zdrobite cătușe. În
perioada comunistă, imnul a fost schimbat de 2 ori: în 1953 şi în 1977. În 1953, Zdrobite cătuşe este
înlocuit cu Te slăvim, Românie!, noul imn conţinând versuri ce ilustrau “prietenia” dintre Uniunea Sovietică
şi România. În 1977, Te slăvim, Românie! este înlocuit cu Trei culori, piesă ce are la bază un cântec
patriotic cu acelaşi titlu şi cu aceeaşi muzică (compusă de Ciprian Porumbescu), dar cu versuri diferite.
Trei culori va rămâne imnul României până la Revoluţia din 1989.

5. Câte constituţii au fost adoptate în România în timpul perioadei comuniste?
Răspuns: În timpul perioadei comuniste au fost adoptate 3 constituţii: în 1948, în 1952 şi în 1965. 

6. Daţi exemple de închisori şi/sau lagăre de muncă în care au fost încarcerate elitele intelectuale,
politice și religioase care prezentau un pericol pentru autoritățile comuniste.
Răspuns: În perioada comunistă, elitele intelectuale, politice și religioase au fost încarcerate (închise) în
închisori şi lagăre de muncă, în încercarea  regimului de a anihila orice rezistenţă anticomunistă. Astfel, un
număr mare de membri ai fostelor partide politice, scriitori, preoţi etc. şi-au pierdut viaţa în închisorile şi
lagărele comuniste, ca urmare a torturilor şi tratamentelor inumane la care au fost supuşi. Printre cele mai
cunoscute astfel de închisori şi lagăre sunt: penitenciarul Sighet (situat în Sighetul Marmaţiei, judeţul
Maramureş), penitenciarul de la Aiud (judeţul Alba), penitenciarul de la Piteşti (renumit pentru aşa-zisele
încercări de reeducare a deţinuţilor politici – numite generic “Experimentul Piteşti” - prin  administrarea unor
bătăi și torturi brutale), lagărul de muncă de la Canal (pentru construirea Canalului Dunăre - Marea Neagră).
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4.5. România după revoluţia din 1989

• După revoluția ce a avut loc în anul 1989 România a devenit un stat democratic, în
care existau mai multe partide politice (pluralism politic). 
• Imediat după revoluţie, statul a fost condus de un organ provizoriu numit Consiliul
Frontului Salvării Naționale, al cărui președinte era Ion Iliescu.
• În februarie 1990, Consiliul Frontului Salvării Naționale a fost transformat în partid politic,
numit Frontul Salvării Naţionale. Majoritatea membrilor frontului erau intelectuali, studenți,
ofițeri de armată, dar liderii acestuia au fost aproape toți foste oficialități comuniste.
• În această perioadă au apărut/reapărut şi alte partide politice precum: Partidul
Naţional Liberal (PNL), Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat (PNŢCD), partide
ale minorităţilor naţionale (precum Uniunea Democrată a Maghiarilor din România) etc.
• În mai 1990 au avut loc primele alegeri democratice de după revoluţie. Frontul Salvării
Naţionale a obținut 66,31% din voturile pentru Camera Deputaților, iar candidatul partidului
la președinție, Ion Iliescu a fost ales ca Președinte al României cu 85,07%. Principalii
contracandidaţi ai lui Ion Iliescu au fost reprezentantul Partidului Naţional Liberal – Radu
Câmpeanu – şi cel al Partidului Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat – Ion Raţiu.
• Primul premier al României după Revoluţia din 1989 a fost Petre Roman, un profesor
universitar, o figură a Revoluției care, la vremea respectivă, nu avea un trecut politic.
• Pe 21 noiembrie 1991, cele 2 camere ale Parlamentului reunite ca Adunare
Constituantă au adoptat o nouă Constituţie. Conform noii Constituţii, Republica
Socialistă România și-a schimbat numele în România. Cetățenilor li s-au recunoscut
drepturi și libertăți fundamentale prevăzute în legea fundamentală din stat. Constituţia
a fost modificată în anul 2003 și este în vigoare și în prezent, bazându-se pe principiile
suveranităţii naţionale, supremaţiei legii, separării puterilor în stat şi drepturilor
cetăţenilor. Potrivit Constituţiei, România are ca formă de guvernământ republica şi
este stat naţional, unitar, suveran, independent şi indivizibil. În plan economic, România
a adoptat economia de piață, a privatizat întreprinderile de stat, a restituit o parte din
proprietățile confiscate de regimul comunist. Societatea civilă a devenit activă, prin
înființarea organizațiilor neguvernamentale, a sindicatelor și ale organizațiilor patronale.
• După adoptarea noii Constituţii, în 1992 s-au organizat din nou alegeri. FSN s-a
scindat în două partide: unul condus de Ion Iliescu, numit Frontul Democrat al Salvării
Naționale (FDSN) – actualul  Partid Social Democrat (PSD) - și celălalt Frontul Salvării
Naționale (FSN), condus de Petre Roman. La alegeri Ion Iliescu a participat ca
reprezentant al Frontului Democrat al Salvării Naţionale şi a fost ales din nou
Preşedinte al României. Prim – ministru a devenit Nicolae Văcăroiu.
• Pe plan intern, printre evenimentele care au marcat perioada de după revoluţie s-
au aflat nemulţumirile şi violenţele minerilor, cunoscute ca mineriade. În total, după
revoluţie, au avut loc 6 mineriade: în ianuarie, februarie şi iunie 1990, în septembrie
1991, în ianuarie şi februarie 1999.
• În 1996 au fost organizate noi alegeri, în urma cărora Emil Constantinescu a devenit
Preşedinte al României. Prim-ministru a devenit Victor Ciorbea. Ion Iliescu va reveni la
putere pentru un nou mandat în urma alegerilor din 2000. Alegerile din 2004 au fost
câştigate de Traian Băsescu, membru al Partidului Democrat şi reprezentant al Alianţei
Dreptate şi Adevăr (D.A.) – alianţă formată din Partidul Naţional Liberal şi Partidul
Democrat. Traian  Băsescu a mai obţinut un mandat în 2009. Din 2014, Preşedinte al
României este Klaus Iohannis.
• Pe plan internaţional, România şi-a consolidat poziţia, aderând la organizaţii importante
precum Organizația Tratatului Atlanticului de Nord – NATO şi Uniunea Europeană. 

ediția a II-a           București 2015 139



• România a aderat la NATO în martie 2004, în timpul celui de-al doilea mandat al lui Ion
Iliescu. La vremea respectivă premier al României era Adrian Năstase. NATO este o alianță
politico-militară stabilită în 1949, prin Tratatul Atlanticului de Nord semnat în Washington la 4
aprilie 1949. Actualmente cuprinde 19 state din Europa și America de Nord45.
• România a aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, în timpul mandatului
lui Traian Băsescu. Premier era, la vremea respectivă, Călin Popescu Tăriceanu.
Negocierile de aderare a României la UE se finalizaseră, însă, în 2004, în timpul celui
de-al doilea mandat al lui Ion Iliescu.
• În prezent se dorește intrarea României în Spațiul Schengen, care reprezintă o
zonă de libertate de mișcare, unde controalele la frontierele interne ale statelor
semnatare au fost eliminate și a fost creată o singură frontieră externă, controalele
desfășurându-se conform unui set de reguli clare46.
• Ca evenimente semnificative, care să ilustreze poziţia României pe plan
internaţional, s-ar putea aminti faptul că, în anul 2007, municipiul Sibiu a fost desemnat
capitala europeană a culturii, iar în anul 2008 România a fost gazda summit-ului NATO.

Președinte Mandate

Nicolae Ceauşescu 28 martie 1974 - 22 decembrie 1989
– Preşedinte al Republicii Socialiste România

Ion Iliescu 27 decembrie 1989 - 6 februarie 1990
6 februarie 1990 - 18 iunie 1990
18 iunie 1990 - 11 octombrie 1992
30 octombrie 1992- 29 noiembrie 1996 
(considerat primul mandat constituțional)
20 decembrie 2000 - 20 decembrie 2004

Emil Constantinescu 29 noiembrie1996 - 20 decembrie 2000
Traian Băsescu 20 decembrie 2004– 21 decembrie 2009

21 decembrie 2009 – 21 decembrie 2014
Klaus Iohannis 21 decembrie 2014 – prezent

Fig. 2 – Persoanele care au deţinut funcţia de Preşedinte al României

TESTE
Testul nr.1

1. Ce evenimente s-au petrecut în decembrie 1989?
Răspuns: În decembrie 1989 a avut loc revoluţia ce a dus la căderea comunismului.

2. Când a fost adoptată noua Constituţie după revoluţia din decembrie 1989?
Răspuns: O nouă Constituţie a fost adoptată în 1991.

3. Ce tip de economie a adoptat România după 1989?
Răspuns: După 1989 România a adoptat economia de piaţă.

4. Ce formă de guvernământ a adoptat România potrivit Constituţiei din 1991?
Răspuns: Potrivit Constituţiei din 1991, România este un stat democratic, care are ca formă de
guvernământ republica.

5. Când au fost organizate primele alegeri democratice de după revoluţie?

45 Sursă: http://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Tratatului_Atlanticului_de_Nord
46 Sursă: http://www.schengen.mai.gov.ro/
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Răspuns: Primele alegeri democratice de după revoluţie au fost organizate în mai 1991. 

6. Când s-a realizat prima modificare a Constituţiei din 1991?
Răspuns: Constituţia din 1991 a fost modificată pentru prima oară în 2003.
Testul nr. 2

1. Cine este Ion Iliescu?
Răspuns: Ion Iliescu a fost Preşedinte al României în perioadele 1989-1996 şi 2000-2004.

2. Cine este Emil Constantinescu?
Răspuns: Emil Constantinescu a fost Preşedinte al României în perioada 1996-2000.

3. Cine este Traian Băsescu?
Răspuns: Traian Băsescu a fost Preşedintele României. Primul său mandat s-a desfăşurat în perioada
2004-2009. Al doilea mandat a durat din 2009 până în 2014.

4. Când a intrat România în NATO?
Răspuns: România a intrat în NATO în anul 2004.

5. Când a intrat România în Uniunea Europeană?
Răspuns: România a intrat în Uniunea Europeană în anul 2007.

6. Câte state sunt membre ale Uniunii Europene în prezent?
Răspuns: În prezent, 28 de state sunt membre ale Uniunii Europene (Croaţia este ultimul stat care a
aderat la Uniunea Europeană, în 2013).

Testul nr. 3

1. Ce este Frontul Salvării Naţionale (FSN)?
Răspuns: Frontul Salvării Naționale (FSN) a fost o formațiune politică, înregistrată în registrul partidelor
politice în februarie 1990, ca urmare a transformării în partid politic a Consiliului Frontului Salvării Naționale,
organ provizoriu al puterii de stat rezultat după revoluția română din 1989, al cărui președinte a fost Ion
Iliescu. Membrii frontului au fost în marea majoritate intelectuali, studenți, ofițeri de armată, dar liderii au
fost aproape toți foste oficialități comuniste. La alegerile din 1990 partidul a obținut 66,31% din voturile
pentru Camera Deputaților, iar candidatul partidului la președinție, Ion Iliescu, a fost ales ca Președinte al
României. În 1992, FSN s-a scindat în două partide: unul condus de Ion Iliescu, numit Frontul Democrat
al Salvării Naționale (FDSN) – actualul  Partid Social Democrat (PSD) - și celălalt Frontul Salvării Naționale
(FSN), condus de Petre Roman. În 1993, FSN şi-a schimbat numele în Partidul Democrat.

2. Cine a fost primul preşedinte al României după Revoluţia din 1989?
Răspuns: Primul preşedinte al României după revoluţia din 1989 a fost Ion Iliescu, candidatul Frontului
Salvării Naţionale la alegerile din 1990. Ion Iliescu, a fost ales ca Președinte al României, din primul tur
de scrutin (cu 85% din voturile electoratului), prima și ultima dată în istoria postcomunistă când nu a existat
un al doilea tur de scrutin.

3. Cine a fost primul premier al României după Revoluţia din 1989?
Răspuns:  Primul premier al României după Revoluţia din 1989 a fost Petre Roman, un profesor universitar, o
figură a Revoluției care, la vremea respectivă, nu avea un trecut politic. Acesta  a iniţiat câteva reforme pentru
piața liberă. În urma mineriadei din septembrie 1991, Petre Roman a demisionat din funcţia de prim-ministru.

4. Ce sunt mineriadele?
Răspuns: Mineriadele sunt violenţele exercitate de mineri după revoluţia din 1989. În total, au avut loc 6
mineriade: în ianuarie, februarie şi iunie 1990, în septembrie 1991, în ianuarie şi februarie 1999.

5. În timpul cărui preşedinte a aderat România la NATO?
Răspuns: România a aderat la NATO în martie 2004, în timpul celui de-al doilea mandat al lui Ion Iliescu.
La vremea respectivă, premier al României era Adrian Năstase.

6. În timpul cărui preşedinte a aderat România la Uniunea Europeană?
Răspuns: România a aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, în timpul mandatului lui Traian
Băsescu. Premier era, la vremea respectivă, Călin Popescu Tăriceanu. Negocierile de aderare a României
la UE se finalizaseră, însă, în 2004, în timpul celui de-al doilea mandat al lui Ion Iliescu.
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CAPITOLUL al III - lea

GEOGRAFIA ROMÂNIEI
1. AȘEZAREA GEOGRAFICĂ ŞI RELIEFUL ROMÂNIEI

1.1. Așezarea geografică pe glob și în Europa a României

• România este situată în emisfera nordică, la intersecția paralelei de 45º latitudine
nordică cu meridianul de 25º longitudine estică. 
• Localitățile aflate în punctele extreme ale României sunt: în nord Horodiștea, în
sud Zimnicea, în est Sulina, iar în vest Beba Veche.
• În Europa, România se află în partea central-sudică a continentului, la distanțe
egale (2900 km) față de munții Ural în est, Oceanul Atlantic în vest și la numai 900 km
de Marea Mediterană, în sud.
• România este o țară de mărime mijlocie, cu o suprafață de 238 391 km2. 
• Vecinii României sunt: Ucraina (în nord); Moldova (în nord-est); Ungaria (în nord-
vest); Serbia (în sud-vest); Bulgaria (în sud). 
• Lungimea totală a hotarelor României este de 3150 km. Acestea sunt fie naturale
(când hotarul este format din fluviul Dunărea sau Marea Neagră), fie convenționale (în
nordul sau vestul țării).
• Elementele naturale de importanţă europeană ce definesc România sunt: Munţii
Carpaţi, care ocupă jumătate din lungimea totală a lanţului Munţilor Carpaţi; Fluviul
Dunărea care limitează sau străbate teritoriul României pe aproape 2/5 din lungimea
sa; Marea Neagră, România având o deschidere de 245 de kilometri. 

Ştiaţi că �
Din punct de vedere geostrategic România are o așezare deosebită: la răscrucea
drumurilor comerciale ce leagă Europa Vestică (dezvoltată) de Europa Estică (mai puțin
dezvoltată), deci între Occident și Orient.
Despre România se spune că este o țară carpatică (datorită munților Carpați), dunăreană (datorită
fluviului Dunărea), pontică (având un litoral de 245 km la Marea Neagră) și central europeană.

1.2. Relieful României

1.2.1. Caracteristicile reliefului României

• În România sunt întâlnite toate formele principale de relief: munţi, podişuri, dealuri,
câmpii, lunci, deltă. În mijlocul țării se înalță Munții Carpați, care înconjoară
Depresiunea Transilvaniei. La exteriorul munților și spre interior se află dealurile și
podișurile. Acestea formează a doua treaptă de relief, mai joasă decât munții. Câmpiile
și luncile ocupă suprafețe întinse, în special în sudul și vestul țării. Ele formează cea
de-a treia treaptă de relief și au înălțimea cea mai mică.
• Caracteristicile generale ale reliefului sunt:

• relieful este variat, cuprinde multe forme de relief: munţi, dealuri, podişuri,
depresiuni, câmpii, lunci, deltă;

• relieful este proporţionat: munţii, dealurile împreună cu podişurile şi câmpiile
ocupă fiecare aproximativ o treime din suprafaţa ţării47;

47 Munții ocupă 31% din suprafață, dealurile și podișurile 36%, iar câmpiile și luncile 33%.
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• relieful este concentric: tipurile de relief sunt aşezate concentric, adică de-a lungul
unor cercuri imaginare care au acelaşi centru situat în Depresiunea Transilvaniei.
• accesibilitate pentru locuire şi activităţi socio-umane: relieful este de altitudine
redusă, cu văi, depresiuni şi pante puţin înclinate şi permite dezvoltarea aşezărilor umane
şi a activităţilor economice (agricultura, extracţia resurselor naturale, industrie, pescuit etc.)

1.2.2. Munții Carpați

�� Caracteristici generale
• Munţii Carpaţi se întind pe o lungime de 1500 de km, pe teritoriul a opt state: Austria,
Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Ucraina, România și Serbia. 800 de km,
reprezentând 54% din Munţii Carpaţi se află pe teritoriul României. 
• Munţii Carpaţi se împart în trei mari grupe: Carpaţii Orientali, Carpaţii Meridionali
şi Carpaţii Occidentali.
• Carpaţii s-au format în mare parte prin încreţirea scoarţei terestre. Vestul Carpaţilor
Orientali s-a format  în urma unor erupţii vulcanice.
• Cele mai înalte vârfuri din Munţii Carpaţi sunt Vârful Moldoveanu, având 2544 m
şi Vârful Negoiu, cu o înălţime de 2535 m.
• Spre deosebire de Alpi, Carpații au mari depresiuni intramontane, iar culmile lor se
prezintă sub forma unor suprafețe întinse, acoperite cu pajiști. 
• Clima Carpaților este continentală, precipitațiile cresc odată cu altitudinea iar
vegetația este dispusă în etaje (pajiști alpine sus, păduri de conifere și făget pe pante
și pe înălțimile mai mici).
• Carpații nu prezintă vârfuri stâncoase, zone înzăpezite extinse, ghețari întinși,
cascade înalte, sau lacuri întinse care sunt comune în Alpi. Nici o zonă din Carpați nu
este înzăpezită tot anul și nu prezintă niciun ghețar.
• Cele mai importante râuri care izvorăsc din Munţii Carpaţi sunt: Tisa (cu afluenții
săi Someș, Criș și Mureș), Jiu, Olt, Argeș, Siret, Prut și Nistru.
• Orașe importante care se regăsesc în interiorul sau apropierea Carpaților sunt: Cluj
Napoca, Braşov, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş, Baia Mare, Piatra Neamţ, Suceava etc.
• Există peste 12.000 de peşteri în România, dintre care cele mai renumite sunt: Peştera
Gheţarul de la Scărişoara, Peştera Muierilor, Peştera Polovragi, Peştera Urşilor, Peştera
Dâmbovicioara etc. Peştera Vântului este cea mai lungă din România. În Peştera Albastră
din judeţul Timiş se organizează concerte, peştera având o acustică foarte bună.

� Grupele Munţilor Carpaţi
� Carpaţii Orientali 

• Au altitudini mijlocii; înălțimile variază în jurul a 2000 m, sunt fragmentați de
depresiuni numeroase (unele foarte întinse, cum ar fi depresiunile Brașovului și
Maramureșului), văi și trecători, au forme variate de relief. 
• Ating altitudinea maximă în Munţii Rodnei, Vârful Pietrosu, cu 2303 m. 
• În Carpații Orientali se disting trei grupe majore de munți:

• Carpații Maramureșului și Bucovinei, sau grupa nordică;
• Carpații Moldo-Transilvani, sau grupa centrală;
• Carpații de Curbură, sau grupa sudică.
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�� Carpaţii Meridionali
• Reprezintă cea mai impresionantă regiune montană a țării, având unele asemănări
cu munții Alpi. 
• Au depresiuni intramontane foarte puţine, sunt masivi, cu văi abrupte şi platouri
utilizate pentru păşunat. 
• Sunt acoperiţi de vegetaţie alpină, păduri de conifere şi de foioase (stejar, fag). 
• Carpaţii Meridionali se împart în patru grupe: 

• Grupa Bucegi (în Munţii Bucegi se află Vârful Omu); 
• Grupa Făgăraş;
• Grupa Parâng;
• Grupa Retezat-Godeanu. 

• Munții Făgăraș sunt cei mai spectaculoși, înalți și sălbatici munți ai României, cu
11 vârfuri depăşind 2500 de metri.

� Carpaţii Occidentali 
• Au altitudini mici, cel mai înalt vârf fiind în Munţii Bihor, cu 1849 m.
• Au numeroase depresiuni intramontane, cu multe peşteri (Scărişoara, Urşilor,
Meziad, Vânturilor) şi chei. 
• Se împart în trei grupe: 

• Munţii Banatului;
• Munţii Apuseni;
• Munţii Poiana Ruscă. 

� Fauna Munţilor Carpaţi
• România este ţara cu cel mai mare număr de animale carnivore mari din Europa:
lup, urs, râs (linx) şi pisică sălbatică.
• Alte animale care cresc în Munţii Carpaţi sunt: cerbul, mistreţul, vulpea, capra
neagră (animal aflat pe cale de dispariţie), veveriţa, păsări (vulturul, şoimul, bufniţa),
şerpi (vipera), broaşte, broaşte ţestoase etc. În Munţii Rodnei şi Retezat a supravieţuit
zimbrul, dar numai în rezervaţii naturale.
• Vipera este singurul şarpe veninos din România; poate fi recunoscută după litera
V sau X care este desenată pe capul ei.
• Păstrăvul este o specie de pește care trăieşte în special în apele de munte, la înălţimi
de peste 1000 metri, dar poate fi găsit și în zonele mai joase, în apele bine oxigenate. 
• Ursul, râsul, cerbul carpatin, vulpea, mistreţul, cocoşul de munte, acvila, păstrăvul,
vulturul pleşuv, corbul sunt animale ocrotite de lege. Capra neagră a fost declarată
monument al naturii.

� Flora Munţilor Carpaţi
• România este printre ultimele ţări europene care deţine păduri virgine, în suprafaţă
de 225.000 ha şi este ţara cu ultimul peisaj forestier intact din zona de climă temperată
a Europei (munţii Retezat, Godeanu, Ţarcu).
• Cele mai importante păduri sunt cele de fag, molid, brad, arţar, paltin, plop,
mesteacăn. Alte plante prezente sunt jneapănul, afinul, merişorul, murul, precum şi
flori ca: ghioceii, brebeneii, brânduşa. 
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• Floarea de colţ sau Floarea-reginei este declarată monument al naturii şi este
ocrotită prin lege din anul 1933. 
• Alte plante protejate sunt Crinul de Pădure, Garofiţa Pietrei Craiului, Laleaua
Pestriţă, Macul Galben. 
• Roua Cerului este una dintre puţinele plante carnivore care trăiesc în România.

� Obiective turistice
• Sfinxul şi Babele din Munţii Bucegi - Sfinxul din Munţii Bucegi este situat la 2.216
m altitudine. Numele Sfinxului se datorează asemănării sale cu un cap uman, respectiv
cu Sfinxul Egiptean. S-a format în urma eroziunii vântului.
• La Sinaia se află Castelul Peleş, reşedinţa de vară a primului cuplu regal al
României, regele Carol I (1866-1914) şi regina Elisabeta. Castelul Pelişor, aflat lângă
Castelul Peleș a fost reşedinţa de vară a cuplului regal Ferdinand şi Maria și a fost
decorat de Regina Maria. Muzeul Naţional Peleş este cel mai vizitat muzeu din România.
• Castelul Bran este un monument istoric și arhitectonic, situat în Pasul Bran-Rucăr,
la 30 de kilometri de Brașov. Deși a intrat în circuitul și folclorul turistic drept castelul
lui Dracula, Vlad Țepeș nu a locuit niciodată în acest castel.
• Transfăgărășanul face parte din Drumul Național 7C și este unul din cele mai
spectaculoase drumuri din România, numit și „drumul din nori”, care leagă regiunea
istorică a Munteniei cu Transilvania. Drumul construit peste Munții Făgăraș, cel mai
înalt lanț muntos din România, este un drum care, în apropierea Lacului Bâlea ajunge
la altitudinea de 2042 m.
• Transalpina este cel mai înalt drum rutier din România, atingând 2145 m. La
inaugurarea drumului, în anul 1939 a participat și regele Carol al II-lea, însoțit de viitorul
rege Mihai I. După inaugurare, drumul a fost cunoscut sub denumirea de Drumul Regal
sau Drumul Regelui. Drumul a mai fost reabilitat în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, când germanii aveau nevoie de această cale de acces din motive militare şi,
începând cu 2008, fiind repus în circulaţie recent.

Ştiaţi că �
Cei mai vechi munţi din România sunt Munţii Măcin din Dobrogea.

1.2.3. Dealurile şi podişurile

• Regiunile de dealuri şi de podişuri au înălţimi mici, aflate între 200 şi 1000 metri,
rocile sunt mai puţin dure decât cele ale munţilor.
• Dealurile și podișurile din România se întind în exteriorul Carpaților, în interiorul arcului
carpatic, precum și în sud-estul țării, în zona cuprinsă între Dunăre și Marea Neagră. 
• Astfel: Dealurile de Vest sunt situate la exteriorul Carpaţilor Occidentali şi au
înălţimi de 200-300 de metri; Podişul Getic se află la sud de Carpaţii Meridionali;
Podişul Moldovei se află în nord-estul ţării, este cel mai întins podiş ca suprafaţă
şi este bogat în gaze naturale, sare, păduri, păşuni şi soluri fertile; Podişul Dobrogei
se află în sud-estul ţării, între Dunăre şi Marea Neagră, conţine soluri de fertilitate mare
şi cuprinde lacuri, lagune şi limanuri.

� Subcarpaţii
• Subcarpaţii sunt formaţi din dealuri situate în exteriorul Carpaţilor Orientali şi
Carpaţilor Meridionali, care au altitudini cuprinse între 300-1000 m. Maxima este de
1018 m, în Subcarpații Getici. 
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• Sunt împărţiţi în trei grupe: Subcarpaţii Moldovei, Subcarpaţii Curburii şi
Subcarpaţii Getici. 
• Resursele aflate în Subcarpați includ: petrol, cărbune, gaze naturale, sare (de
exemplu, la Târgu Ocna în Subcarpaţii Moldovei), păduri, păşuni, ape minerale.
• Obiective turistice: Vulcanii Noroioşi (Berca), Focurile Vii de la Andreiaşu (în
Subcarpaţii de Curbură).

� Depresiunea Transilvaniei
• Depresiunea Transilvaniei mai este cunoscută şi sub numele de ”Podişul
Transilvaniei” şi este situată în partea centrală a țării, în interiorul arcului carpatic. 
• Relieful este alcătuit din dealuri cu înălţimi de 500-700 de metri, văi şi depresiuni. 
• Resursele includ gaz metan, sare, păduri, păşuni, soluri potrivite pentru agricultură. 
• Podişul este străbătut de râurile Someş, Mureş, Târnava Mare, Arieş şi altele, iar
în masivele de sare se află lacuri sărate, cum sunt cele de la Ocna Mureş, Turda,
Sovata, Ocna Sibiului. 

1.2.4. Câmpiile

• Câmpiile sunt forme de relief joase (200-300 m), întinse și netede, cu soluri fertile,
bune pentru cultura plantelor, cerealelor, legumelor etc. În România există zone joase,
cu aspect de câmpie așezate între regiunile înalte din Carpați sau în podișuri ori pe
văile unor ape (Câmpia Transilvaniei, Câmpia Moldovei). Totuși unitățile de relief care
prezintă caracteristicile specifice câmpiei sunt Câmpia Română și Câmpia de Vest.
• Câmpia Română: este situată în sudul ţării, este cea mai întinsă regiune de
câmpie dar şi cea mai productivă din punct de vedere al agriculturii. Prezența
nisipurilor determină apariția unui relief de dune, ca în sudul Olteniei, în estul Câmpiei
Române (de-a lungul Ialomiței, Călmățuiului) și Câmpia Tecuciului (la Hanu Conachi). 
• Câmpia de Vest: este situată în vestul ţării, este o mare regiune agricolă, bogată în
resurse de petrol şi gaze naturale dar şi izvoare termale (ape fierbinţi ce ies din pământ).

1.2.5. Delta Dunării

• Delta Dunării, aflată în mare parte în Dobrogea şi, parţial în Ucraina este a doua
deltă ca mărime din Europa. 
• Este cea mai joasă unitate de relief din țară, având maxim 12 m altitudine şi s-a
format datorită lipsei mareelor în Marea Neagră şi pantelor de scurgere mică ale Dunării. 
• Delta Dunării este o câmpie în curs de formare şi ocupă spaţiul aflat între cele trei
braţe ale Dunării: Chilia, Sulina şi Sfântul Gheorghe. 
• Delta Dunării se află pe locul doi în Europa, ca mărime şi pe locul trei în lume ca
biodiversitate, având 5400 de specii şi 30 de habitate.
• Delta Dunării face parte din patrimoniul universal UNESCO din 1991 şi este unica
deltă din lume declarată rezervație a biosferei.
• Vegetația Deltei este reprezentată în mare parte de stuf şi papură, în amestec cu
salcia pitică. Mai există plante acvatice (nufărul), păduri de salcie, frasin, arin, plop,
stejar, ulm, plante agățătoare.
• Fauna include peste 4000 de specii, cum ar fi: pelicanul, vulturul, berzele, lebedele,
gâştele, vidra, nurca, mistreţul, vulpea, pisica sălbatică şi altele. Speciile majore de
pești în cadrul Deltei Dunării sunt știuca și somnul, sturionii.
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• 313 specii de păsări, 22 de specii de peşti şi 22 specii de mamifere din Delta
Dunării sunt protejate prin lege, cum ar fi pelicanul, lopătarul, egreta. 
• În Deltă există 25 de localităţi, din care un singur oraş – Sulina, care este punctul
cel mai estic al Uniunii Europene.
• Cimitirul din Sulina este singurul cimitir din România care reuneşte cimitire ale mai
multor religii (cimitirul ortodox, cimitirul ortodox de rit vechi - lipovenesc, cimitirul
bisericilor europene occidentale, cimitirul musulman şi cimitirul evreiesc). 

Ştiaţi că �
Rezervația naturală reprezintă o arie de interes național, protejată prin lege. Cele mai mari
rezervaţii naturale din România sunt: Delta Dunării, Parcul Natural Retezat, Parcul Natural
Porţile de Fier. Alte exemple de rezervaţii naturale cunoscute sunt: Rezervaţia marină 2 mai
– Vama Veche (pe litoralul Mării Negre), Parcul Național Cozia, Pădurea Letea (în Deltă),
Rezervaţia Naturală Pietrosul Rodnei, Detunatele etc.

1.3. Apele din România

� Fluviul Dunărea
• Fluviul Dunărea este al doilea ca lungime între fluviile Europei (după Volga),
fiind singurul fluviu european ce curge de la vest la est. 
• În România, Dunărea are o lungime de 1075 km (între Baziaș și Sulina) şi adună
aproape toate râurile din țară. Reprezintă graniţa naturală cu Bulgaria.
• Dunărea izvorăște din munții Pădurea Neagră, din Germania, traversează Europa
Centrală de la est la vest, trecând prin 10 țări48 și 4 capitale: Viena, Bratislava,
Budapesta și Belgrad. 
• Pe teritoriul României intră pe la Baziaş. Între Brăila şi vărsarea în Marea Neagră
există un sector de Dunăre maritimă, care se numeşte astfel pentru că navigaţia se
face cu nave de mare tonaj, care pot circula şi pe mare.
• Fluviul Dunărea se varsă în Marea Neagră prin 3 braţe – Sulina, Sfântul Gheorghe
şi Chilia – şi formează la vărsare Delta Dunării.
• În fluviul Dunărea se varsă multe dintre râurile care străbat România. Aceste râuri
se numesc afluenți ai Dunării. Afluenți ai Dunării sunt, de exemplu: Olt, Jiu, Argeș,
Ialomița, Siret, Prut, Tisa, Timiș, Caraș, Nera.
• Porturi fluviale sunt: Cernavodă, Giurgiu, Călăraşi, Drobeta Turnu Severin.

� Apele curgătoare - râurile
• Râurile (ca și fluviile) sunt ape curgătoare - curg într-o albie și se varsă în altă apă.
Acestea se clasifică după zona de relief pe care o străbat: ape de munte, de deal și de
podiș, de câmpie; după caracterul debitelor se clasifică în: permanente sau temporare. 

�� Râuri din vestul României 
• Someșul; Crișurile – Crişul Alb, Crişul Negru, Crişul Repede; Mureșul.

� Râuri din sud-vestul României
• Caraş; Nera; Timiş - principalul râu din Banat.

� Râuri din sudul României
• Jiu; Olt; Argeş; Dâmboviţa - care trece prin București; Ialomița etc. 
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Ştiaţi că �
O categorie aparte a bogăţiilor de subsol o constituie cele peste 2000 de izvoare de ape
minerale, folosite  pentru consum şi tratamente medicale. În România se găsesc numeroase
izvoare de apă minerală, în stațiuni balneare ca: Govora, Căciulata, Călimănești, Biborțeni,
Zizin, Bodoc, Vâlcele, Covasna, Borsec, Sângeorz, Vatra Dornei, Băile Slănic, Lipova.

�� Râuri din sud – estul României (Dobrogea)
• Casimcea; Slava; Teiţa.

� Râuri din estul României
• Siretul - adună mari afluenți din Carpați (între care Moldova, Bistrița, Putna, Trotuş,
Buzău) și din Podișul Moldovei (Bârladul), înregistrând, aproape de vărsarea în
Dunăre, cel mai mare debit al râurilor interioare; Prutul (la graniţa cu Republica
Moldova), deși mai lung, are afluenți mici și un debit mai redus.

� Râuri din nordul României
• Tisa – formează pe o distanţă de 60 de km graniţa cu Ucraina. În Tisa se varsă cea
mai mare parte a râurilor din vest.

� Râuri din centrul României
• Târnava Mare; Târnava Mică; Arieş. Acestea străbat depresiunea Transilvaniei.

� Apele stătătoare (lacurile)
• Lacurile sunt întinderi de ape, închise între maluri.
• În România, lacurile acoperă 1,1% din suprafața țării. 
• Se împart în două categorii:

• Lacuri naturale – formate natural. Acestea sunt, la rândul lor, de 3 feluri: 
- Glaciare – formate prin topirea gheţarilor. Lacul Bâlea este situat în munţii

Făgăraş şi reprezintă unul dintre cele mai importante obiective turistice din România,
datorită faptului că se află la o altitudine de 2034 m. Cel mai mare lac glaciar din
România este Lacul Bucura din Munţii Retezat. Cel mai adânc lac glaciar este Lacul
Zănoaga, aflat tot în Munţii Retezat. Alte lacuri glaciare: lacul Lala (Munţii Rodnei),
Lacul Iezer etc.

- Vulcanice – formate în craterele foştilor vulcani. Lacul Sfânta Ana este
singurul lac vulcanic din România şi din Europa. Se află în Masivul Ciomatu.

- Sărate – cu apă sărată, cunoscute pentru proprietăţile lor terapeutice– Lacul
Amara, Lacul Sărat, Lacul Ursu, Lacul Roşu. 

• Lacuri artificiale – create de oameni. Sunt de 2 tipuri:
- Lacuri de acumulare – formate prin construirea de baraje, pentru

exploatarea resurselor energetice, de regulă. Cel mai mare lac de acumulare din
România este cel de la Porţile de Fier, pe Dunăre. Lacul de acumulare "Izvorul
Muntelui", cunoscut şi sub numele de "Lacul Bicaz", este situat pe râul Bistriţa şi s-
a format în urma construirii barajului hidroenergetic cu acelaşi nume. Lacul Vidraru
este format în urma construirii Barajului Vidraru, pe râul Argeş, în 1965. A fost primul
baraj în arc construit în România.  

- Lacuri de agrement – construite în scop de agrement. De exemplu, în Bucureşti
sunt lacuri de agrement: Lacul Tei, Lacul Floreasca, Lacul Băneasa, Lacul Herăstrău.
• Există peste 3000 de lacuri, dintre care 2000 sunt naturale şi 1000 sunt artificiale.
Cea mai mare zonă de lacuri din România este cea de pe ţărmul Mării Negre, numită
Complexul Razim-Sinoe.
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� Marea Neagră
• Marea Neagră este situată în sud-estul țării și are o suprafaţă de aproximativ de două
ori mai mare decât cea a României. Este un rest al unei vechi mări, Marea Sarmatică și
este o mare de tip continental, fiind înconjurată  din toate părțile de uscat. Suprafața
Mării Negre este de 451 490 km2.  Adâncimea maximă a Mării Negre este de 2211 m.
• Au deschidere la Marea Neagră 6 ţări: România, Bulgaria, Turcia, Georgia, Rusia,
Ucraina. 
• Litoralul românesc are o lungime de 245 km.
• În Marea Neagră se află importante resurse de gaze naturale şi petrol, de peşte, iar
litoralul Mării Negre a facilitat dezvoltarea turismului. Pe litoralul românesc există foarte
multe staţiuni turistice: Mamaia, Neptun, Olimp, Jupiter, Saturn, Costineşti, Mangalia etc.
• În sudul litoralului românesc este situată Rezervaţia marină 2 Mai – Vama Veche,
între localitatea 2 Mai şi graniţa cu Bulgaria, pe o suprafaţă de cca 5.000 ha, de-a
lungul a 7 km de coastă. Rezervaţia adăpostește o mare varietate de specii rare sau
aflate în pericol, printre ele aflându-se multe specii de peşti şi căluţul de mare.
• Porturi la Marea Neagră (porturi maritime) sunt: portul Constanţa, portul Mangalia
şi portul Midia Năvodari.
• Porturi fluvio – maritime (porturi la mare şi la Dunăre) sunt: Brăila, Tulcea, Galaţi.

Explicații
Altitudine = Înălțime a unui punct de pe suprafața pământului, măsurată în raport cu nivelul
mării sau față de alt punct de pe suprafața terestră. Folosim termenul de altitudine, în
general, când ne referim la înălțimea munților etc.
Biodiversitate = diversitate/varietate din punctul de vedere al elementelor biologice
Biosferă = Totalitatea fiinţelor care trăiesc pe pământ, în apă şi în partea inferioară a
atmosferei (sub pământ)
Carst = Formă de relief rezultată în urma eroziunii și dizolvării rocilor (pietrelor, stâncilor)
de către apele subterane și de suprafață
Chei = Defileu, strâmtoare, vale îngustă, cu versanți înalți, abrupți, săpați în roci dure,
apărut/ă ca urmare a eroziunii apei. (ex. Cheile Bicazului, Cheile Turzii, Cheile Nerei).
Depresiune = O formă de relief situată la un nivel mai jos decât regiunile înconjurătoare.
Emisferă = Fiecare din cele două jumătăți ale globului pământesc (sudică şi nordică)
Făget = Pădure de fag
Fertilitate = Însușire a pământului de a produce multe roade, de a asigura din belșug
plantelor cultivate apa și substanțele nutritive de care au nevoie
Habitat = Suprafață locuită de o populație, de o specie de plante sau de animale
Latitudine = Distanța în grade a unui punct de pe glob față de ecuator, măsurată pe
meridianul locului
Longitudine = Distanță în grade, măsurată pe Ecuator, dintre meridianul care trece printr-
un punct dat și primul meridian (meridianul 0, care trece prin Greenwich), constituind
împreună cu latitudinea cele două coordonate geografice
Luncă = Porțiune inundabilă de teren, situată de-a lungul unei ape curgătoare și
caracterizată printr-o vegetație specifică. Pădurice situată pe malul unei ape.
Păduri virgine = Zone unde natura a supravieţuit în forma sa pură, fără nicio intervenţie
umană, datorită faptului că sunt inaccesibile şi valoarea economică a lemnului provenit de
la arborii bătrâni este scăzută.
Păşune = Loc acoperit cu vegetație ierboasă, unde pasc animalele
Terapeutică = Ramură a medicinii care studiază tratamentul bolilor, metodă de vindecare a
unei boli; tratament
Vale = Depresiune, adâncitură de teren, străbătută (permanent sau temporar) de o apă curgătoare.
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TESTE
Testul nr. 1

1. Unde este situată România pe glob?
Răspuns: Pe glob, România este situată în emisfera nordică, la intersecţia paralelei de 45 grade
latitudine nordică, cu meridianul de 25 grade longitudine estică. 

2. Unde este situată România în Europa?
Răspuns: România se află în sud – estul Europei Centrale. 

3. Care este suprafaţa României?
Răspuns: Suprafaţa României este de 238.391 km pătraţi.

4. Care sunt vecinii României?
Răspuns: Ţările vecine României sunt: Ucraina (în nord); Republica Moldova (în nord-est); Ungaria
(în nord-vest); Serbia (în sud-vest); Bulgaria (în sud). 

5. Care sunt elementele naturale de importanţă europeană ce definesc România?
Răspuns: Elementele naturale de importanţă europeană ce definesc România sunt: Munţii Carpaţi,
Fluviul Dunărea, Delta Dunării și Marea Neagră.

6. Care sunt formele de relief ale României?
Răspuns: Formele de relief ale României sunt munţi, podişuri, dealuri, câmpii, lunci, deltă.

Testul nr. 2
1. Care sunt caracteristicile generale ale reliefului României?
Răspuns: Caracteristicile generale ale reliefului sunt următoarele: relieful este variat; relieful este
proporţionat - munţii, dealurile împreună cu podişurile şi câmpiile ocupă fiecare aproximativ o treime
din suprafaţa ţării - relieful este concentric.

2. Cum se numesc munții din România și cum sunt ei împărțiți?
Răspuns: Munții din România se numesc Munții Carpați și se împart în trei mari grupe: Carpaţii Orientali
(din care fac parte, de exemplu, Munţii Rodnei, Munţii Rarău, Masivul Ceahlău), Carpaţii Meridionali
(din care fac parte, de exemplu, Munţii Bucegi, Munţii Făgăraş, Munţii Retezat) şi Carpaţii Occidentali
(din care fac parte, de exemplu, Munţii Bihor, Munţii Apuseni, Munţii Semenic).

3. Care este cel mai înalt vârf din România?
Răspuns: Cel mai înalt vârf  din România este vârful Moldoveanu din Munţii Făgăraş, care are 2544 metri. 

4. Ce lungime are lanţul Munţilor Carpaţi şi cât din el este situat la noi în ţară?
Răspuns: Lungimea totală a lanțului carpatic este de 1600 km, din care 800 km se află pe teritoriul
României.

5. Dați exemple de animale care trăiesc în  Munții Carpați.
Răspuns: În Munţii Carpaţi trăiesc: lupul, ursul, râsul (linxul), pisica sălbatică, cerbul, mistreţul, vulpea,
capra neagră (animal aflat pe cale de dispariţie), veveriţa etc.

6. Dați exemple de peșteri.
Răspuns: Peştera Gheţarul de la Scărişoara, Peştera Muierilor, Peştera Polovraci, Peştera Urşilor,
Peştera Dâmbovicioara.

Testul nr. 3
1. Unde se află Subcarpații României?
Răspuns: Subcarpații sunt situați la exteriorul arcului carpatic, făcând trecerea de la munții Carpați la
regiunile mai joase de deal sau câmpie.

2. Unde este situată Depresiunea Transilvaniei?
Răspuns: Depresiunea Transilvaniei se află în centrul ţării şi este înconjurată de Munţii Carpaţi. 

3. Daţi exemple de dealuri şi podişuri.
Răspuns: Dealurile de Vest, Podişul Getic, Podişul Moldovei, Podişul Dobrogei.

4. Care este cel mai mare (cel mai întins) podiș din România?
Răspuns: Cel mai întins podiş din România este Podișul Moldovei.
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5. Care este cel mai vechi, (cel mai bătrân) pământ din România?
Răspuns: Podişul Dobrogei este considerat cel mai bătrân pământ din România.

6. Daţi exemple de câmpii din România.
Răspuns: Câmpia de Vest, Câmpia Română, Câmpia Moldovei.  

Testul nr. 4
1. Care este cel mai tânăr pământ din România?
Răspuns: Delta Dunării este cel mai tânăr pământ din România. Este cel mai nou pământ românesc,
o câmpie în formare.

2. Care este importanţa Deltei Dunării?
Răspuns: Delta Dunării este rezervaţie naturală, aici aflându-se foarte multe specii de păsări şi animale.

3. Daţi exemple de râuri din România.
Răspuns: În vestul ţării se găsesc râuri precum: Someşul, Crişul Alb, Crişul Negrul, Crişul Repede,
Mureşul, Timişul şi Bega; în sudul ţării: Cerna, Jiul, Oltul, Dâmboviţa şi Ialomiţa; în estul ţării: Siretul
şi Prutul; în zona Dobrogei: se află râuri mici care se varsă în lacurile de pe ţărmul Mării Negre.

4. Daţi exemple de lacuri din România.
Răspuns: Bâlea, Bucura, Amara, Sfânta Ana, Lacul Sărat etc.

5. Cum se varsă Dunărea, în Marea Neagră?
Răspuns: Dunărea se varsă în Marea Neagră prin trei brațe: Chilia, Sulina şi Sfântul Gheorghe. 

6. Unde este situată Marea Neagră?
Răspuns: Marea Neagră este situată în sud-estul țării și are o suprafaţă aproximativ de două ori mai
mare decât cea a României.

Testul nr.  5
1. Care sunt cele mai importante râuri din România?
Răspuns: Cele mai importante râuri din România sunt: (fluviul) Dunărea, Mureș, Olt, Prut, Siret, Someș,
Crișurile (Crișul Alb, Crișul Negru și Crișul Repede), Timiș, Jiu, Argeș și Ialomița.

2. Ce râu traversează capitala României?
Răspuns: Orașul București este străbătut de râul Dâmbovița.

3. Numiţi două râuri din vestul ţării.
Răspuns: Mureș și Someș.

4. Enumeraţi două râuri din estul ţării.
Răspuns: Siretul și Prutul.

5. Daţi exemple de râuri din Dobrogea.
Răspuns: Râurile dobrogene sunt puține la număr și cu un debit redus: Casimcea, Slava, Teița.

6. Ce lungime are litoralul românesc?
Răspuns: Litoralul românesc are 245 de km lungime.

Testul nr. 6
1. Care sunt extremele geografice ale României?
Răspuns: Cel mai vestic punct: Beba Veche, judeţul Timiș, cel mai sudic punct: Zimnicea, judeţul
Teleorman, cel mai estic punct: Sulina, judeţul Tulcea, cel mai nordic punct: Horodiștea, judeţul
Botoșani.

2. Ce fel de ţară este România, în funcţie de zona în care este situată?
Răspuns: România este ţară carpato-danubiano-pontică. Astfel, România este ţară carpatică pentru
că 54% din lanţul Munţilor Carpaţi se găseşte pe teritoriul României, este ţară danubiană pentru că o
treime din bazinul Dunării se află pe teritoriul României şi este ţară pontică întrucât are deschidere la
Marea Neagră (în trecut Marea Neagră se numea Pontus Euxinus).

3. Dați un exemplu de un lac vulcanic din România.
Răspuns: Lacul Sfânta Ana este singurul lac vulcanic din România și din Europa.
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4. Daţi exemple de saline naturale din România.
Răspuns: Salina Târgu Ocna, Salina Slănic Prahova, Salina de la Ocnele Mari, Salina Turda.

5. Care este cel mai înalt vârf din Munţii Bucegi?
Răspuns: Cel mai înalt vârf din Munţii Bucegi este vârful Omu, având o înălţime de 2505 m.

6. Ce floră există în Delta Dunării?
Răspuns: În Delta Dunării se găsesc: sălcii, plopi, stuf, papură, nuferi. Între braţele Chilia şi Sulina se
găseşte Pădurea Letea, monument al naturii, declarată rezervaţie naturală a biosferei, în care se
găsesc specii de plante rare precum viţa sălbatică şi liana. În Pădurea Letea se mai găsesc: stejari
brumării, plopi albi, ulmi, frasini, tei etc.

2. CLIMA ROMÂNIEI 

• România are climă temperat-continentală cu influențe mediteraneene. 
• Temperatura diferă de la un anotimp la altul și de la o formă de relief la alta. 
• Precipitațiile variază în funcţie de anotimp şi formele de relief. 
• Vânturile care suflă diferă după direcție. Vânturile cele mai cunoscute sunt:

• Crivățul (dinspre nord-est) – vânt aspru, care iarna produce viscol şi geruri,
primăvara aduce precipitații, iar vara uscăciune;

• Austrul (dinspre sud-vest), care vara este cald şi secetos şi iarna este cald şi umed;
• Vânturile de vest;
• Brizele;
• Foehnul - este un tip vânt care se formează prin ridicarea unei mase de aer pe

versantul unui munte, urmată de coborârea acesteia pe celălalt versant. Duce la
creșterea bruscă a temperaturii în zonele joase din apropierea muntelui.
• Temperaturile maxime medii anuale oscilează între 22°C și 24°C în timpul verii,
respectiv între -3°C și -5°C, în timpul iernii. Temperaturile extreme înregistrate în
România au fost de -38.5°C, la Bod (județul Brașov), în 1942 și de +44.5°C la Ion Sion
(județul Brăila), în 1951. 
• Vara (iunie, iulie, august) este un anotimp călduros. În sudul României există peste
40 de zile „tropicale” (cu temperaturi peste 35 de grade Celsius) și peste 90 de zile de
vară (cu temperaturi peste 25-30 de grade Celsius). 
• Toamna (septembrie, octombrie, noiembrie) este un anotimp cu perioade lungi de
uscăciune alternând cu perioade de ploi. În a II-a parte a lunii octombrie vin primele
înghețuri, iar în noiembrie primele ninsori. 
• Iarna (decembrie, ianuarie, februarie) este un anotimp friguros, în care masele de
aer rece venite din Est aduc temperaturi de până la -20 de grade Celsius sau chiar sub.
• Primăvara (martie, aprilie, mai) este un alt anotimp de tranziție, când temperatura
crește cu repeziciune, înghețurile dispărând în luna aprilie.
• Clima, alături de relief, apă și soluri, este un factor de mediu care determină o
anumită vegetație naturală și fauna specifică.  

Explicații
Climă = Felul cum evoluează temperatura, vântul și precipitațiile, într-un număr mare de
ani, pe un teritoriu foarte întins
Precipitații = Vapori de apă care cad pe pământ sub formă de ploaie, brumă, zăpadă, ceață
Sol = Strat afânat, moale de la suprafața scoarței pământești, care (împreună cu atmosfera
din jur) constituie mediul de viață al plantelor. Mai este cunoscut și cu numele de pământ.
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3. FLORA ŞI FAUNA

• Vegetația naturală (flora) este formată din totalitatea plantelor răspândite pe
suprafața țării.
• Fauna reprezintă totalitatea animalelor sălbatice.
• Cele trei mari zone de vegetație din România sunt: 

• zona de stepă;
• zona de pădure;
• zona alpină.

� Zona de stepă
• Reprezintă zona de plante de înălţime mică, iarbă, tufişuri, copaci mici.
• Este specifică zonelor joase - câmpie, lunci, deltă.
• Solurile specifice zonei de stepă (solul este stratul pământului în care se dezvoltă
vegetația) - cernoziomurile (soluri bune mai ales pentru cultivarea cerealelor).

�� Câmpie
• Flora - la câmpie, cresc ierburi mărunte și păduri mici. 
• Fauna este reprezentată de mamifere (căprioare), rozătoare (şoareci de câmp,
popândăi, iepuri), păsări (prepelița, potârnichea, ciocârlia, mierla) şi şerpi. În apele de
câmpie, peștele cel mai des întâlnit este crapul. În Dunăre și în afluenții ei se mai
găsesc și: carasul, știuca, șalăul etc.

� Delta Dunării
• Flora - în Deltă cresc sălcii, plopi, stuf, papură, salcia pitică. Mai există plante
acvatice (nufărul), păduri de salcie, frasin, arin, plop, stejar, ulm, plante agățătoare.
• Fauna - în Deltă trăiesc diferite păsări (lebede, pelicani, berze, gâște) şi mamifere
iubitoare de apă. Se mai întâlnesc și: vidra, nurca, mistreţul, vulpea, pisica sălbatică
şi altele.  În apă trăiesc numeroși pești - știuca, somnul, sturionii, nisetru, morun.

� Zona de pădure
• Reprezintă zona de copaci înalţi. 
• Este specifică dealurilor, podișurilor și munților până la înălțimi de 1800 de metri.
• Există păduri de foioase (copaci ale căror frunze cad toamna: stejar, fag, paltin, tei
etc.) sau de conifere (copaci verzi tot anul: molid, brad, tisă, pin etc.), în funcţie de
altitudinea la care se află.

� Pădurile de stejar 
• Pădurile de stejar cresc în zonele de dealuri și podișuri cu înălțimi cuprinse între
300 și 500 de metri. Aceste zone se numesc etajul stejarului.
• Fauna specifică etajului stejarului: mistrețul, viezurele sunt specifice; animalele de pradă:
lupul, vulpea, pisica sălbatică; iepurele, căprioara și veverița; păsări: ciocănitoarea, cinteza.
• Solurile specifice zonelor acoperite cu păduri de stejar sunt solurile cenușii și brun
roșcate - argiluvisolurile - și solurile brune și brune acide - cambisolurile. Solurile
brune sunt fertile, bune pentru cultivarea pomilor fructiferi, viței-de-vie, cerealelor. 

� Pădurile de fag
• Pădurile de fag cresc în zonele de dealuri înalte și munți joși, la înălțimi cuprinse
între 500 și 1200 de metri. Aceste zone se numesc etajul fagului.
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• Fauna specifică etajului fagului este formată, la fel ca și în cazul etajului stejarului,
din: mistreț, viezure; lup, vulpe, pisica sălbatică; iepure, căprioara și veverița; păsări:
ciocănitoarea, cinteza. În apele care curg prin aceste zone de altitudine medie se
găsesc pești precum mreana.
• Solurile specifice zonelor acoperite cu păduri de fag sunt: solurile cenușii și brun
roșcate - argiluvisolurile - și solurile brune și brune acide - cambisolurile.

�� Pădurile de conifere (brad, molid, pin etc.)
• Brazii, molizii, pinii și alte conifere cresc în zonele de munte, cu înălțimi cuprinse
între 1200 și 1800 de metri. Aceste zone se numesc etajul coniferelor.
• Fauna specifică etajului coniferelor este formată din: urs, cerb, râs, cocoș de munte,
găinușa de alun. În apele reci și repezi de munte se găsește păstrăvul.
• Solurile specifice etajului coniferelor sunt solurile podzolice, soluri acide.

� Zona alpină
• Este specifică zonelor înalte de munte (de peste 1800 de metri înălțime).
• Flora zonei alpine este formată din vegetație rară și mică - mușchi, ierburi mărunte,
pajiști - tufișuri de jneapăn, ienupăr; arbuști pitici - afin, merișor; floarea de colț
(monument al naturii).
• Fauna este formată din: capra neagră (declarată monument al naturii și protejată
prin lege), acvila de munte, cocoșul de munte.
• Solurile specifice zonei alpine sunt solurile alpine, brune, acide numite spodosoluri.

4. POPULAŢIA 

• Populația României este de peste 20 de milioane de locuitori.49

• Populaţia este împărţită aproximativ egal între mediul urban (oraşele - 52,8%) şi
mediul rural (satele şi comunele de la ţară – 47,2%).
• În ultimii 20 de ani, populația României a scăzut, această scădere producându-se
pe fondul migraţiei crescute către ţări din Europa occidentală, dar şi către Australia,
Canada sau SUA. 

� Grupuri etnice
• Principalul grup etnic în România îl formează românii. Ei reprezintă, conform
recensământului din 2011, 88,9 % din numărul total al populației. 
• Maghiarii reprezintă în jur 6,5 % din populație, respectiv un număr de peste
1.230.000 de cetățeni.50

• După datele oficiale, în România trăiesc peste 600 000 de rromi (în jur 3,2%)51. 
• Alte comunități importante sunt cele ale germanilor, ucrainenilor, lipovenilor, turcilor,
tătarilor, sârbilor, slovacilor, bulgarilor, croaților, grecilor, rutenilor, evreilor, cehilor,
polonezilor, italienilor și armenilor. 

� Religia
• Religia majoritară în România este religia ortodoxă, însă viața religioasă în România
se desfășoară conform principiului libertății credințelor religioase, principiu care se
găsește în Constituția României, alături de libertatea gândirii și a opiniilor.

49 Conform recensământului din 2011.
50 Sursă: http://ro.wikipedia.org/wiki/Demografia_Rom%C3%A2niei. 
51 http://www.recensamantromania.ro
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• La recensământul din 2011, 81% dintre persoane s-au declarat de religie ortodoxă; 4,3%
s-au declarat de religie romano-catolică, 3% de religie reformată, iar 1,8% penticostală.
Ponderi între 0,5% - 0,8% au înregistrat următoarele religii: greco-catolică (0,75%) și baptistă
(0,56%). Persoanele de altă religie decât cele prezentate mai sus reprezintă 2.05%52. 

TESTE
Testul nr. 1:

1. Cum este clima în România?
Răspuns: Clima României este temperat-continentală, cu influenţe mediteraneene.

2. Câte anotimpuri sunt în România?
Răspuns: Patru anotimpuri: primăvara, vara, toamna și iarna.

3. Care este tipul de sol specific zonei de câmpie?
Răspuns: Solurile specifice zonei de câmpie sunt cernoziomurile, soluri bune pentru cultivarea cerealelor.  

4. Care sunt vânturile cele mai cunoscute din România?
Răspuns: Vânturile cele mai cunoscute în România sunt: Crivățul – vânt aspru, care iarna produce
viscol şi geruri, primăvara aduce precipitații, iar vara uscăciune; Austrul care vara este cald şi secetos
şi iarna este cald şi umed; vânturile de vest; brizele; foehnul.

5. Care sunt cele trei zone de vegetație din România?
Răspuns: Cele trei mari zone de vegetație din România sunt: zona alpină, zona de pădure și zona de stepă.

6. Ce păduri există în România? 
Răspuns: În România există păduri de foioase (copaci ale căror frunze cad toamna: stejar, fag, paltin, tei
etc.) sau de conifere (copaci verzi tot anul: molid, brad, tisă etc.), în funcţie de altitudinea la care se află.

Testul nr. 2

1. Cum este fauna în România?
Răspuns: Fauna sau totalitatea animalelor sălbatice cuprinde atât animale mici care trăiesc în zonele
de stepă, cât şi animale mari, specifice pădurilor. În România găsim: ierbivore (căprioara, cerbul),
rozătoare (iepuri), carnivore (vulpea, lupul, ursul, râsul, pisica sălbatică etc.), păsări (vulturul, șoimul,
uliul, barza, rândunica, prepelița, potârnichea), șerpi (vipera), broaște, insecte.

2. Ce fel de animale sălbatice pot fi întâlnite în România?
Răspuns: În România întâlnim vulpea, lupul, cerbul, ursul, rozătoarele, mistreţul etc.

3. Care este populaţia în României?
Răspuns: România are o populaţie de aproximativ 20 milioane locuitori.

4. Ce minorităţi există în România?
Răspuns: În România există rromi, maghiari, saşi, secui, turci, tătari, polonezi, cehi etc.

5. Care este religia majoritară în România?
Răspuns: Religia majoritară în România este religia ortodoxă.

6. Care este principiul care guvernează viața religioasă în România?
Răspuns: Viața religioasă în România se desfășoară conform principiului libertății credințelor religioase,
principiu care se găsește în Constituția României.

52 Sursă: http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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Testul nr. 3

1. Ce faună se găseşte în Delta Dunării?
Răspuns: În Delta Dunării trăiesc animale precum vidra, nurca, mistrețul, vulpea, pisica sălbatică și
altele. De asemenea, în Deltă se găsesc peşti precum somnul, crapul, şalăul şi trăiesc numeroase
specii de păsări, din care 313 specii sunt protejate prin lege. Între acestea se află: pelicanul, lopătarul
egreta, cormoranul, stârcul.

2.  Ce animale cresc pe vârfurile de munte?
Răspuns: Pe vârfurile de munte cresc: cocoșul de munte, acvila de munte, capra neagră (declarată
monument al naturii).

3. Ce pești trăiesc în apele din Munții Carpați?
Răspuns: Păstrăvul trăiește în apele din Munții Carpați. 

4. Ce se cultivă în România?
Răspuns: În România se cultivă plante (cum sunt legumele, cerealele, floarea soarelui, sfecla de zahăr,
rapița), vița de vie, pomii fructiferi.

5. Daţi exemple de rezervaţii naturale din România?
Răspuns: Parcul Național Retezat (cea mai mare rezervaţie naturală din România), Parcul Național
Cozia, rezervațiile naturale din Parcul Natural Porțile de Fier, Rezervația Naturală Pietrosul Rodnei,
Detunatele (rezervație geologică).

6. Ce este floarea de colţ?
Răspuns: Floarea de colţ sau Floarea Reginei este o plantă rară ce creşte în munţii calcaroşi (în piatră),
la înălţimi mari. În România creşte în Munţii Carpaţi (de exemplu, în Munţii Rarău, Munţii Bucegi, Munţii
Rodnei), fiind declarată monument al naturii şi ocrotită prin lege.

5. ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

• Din punct de vedere administrativ, teritoriul României este organizat în sate,
comune, oraşe (cele mai importante orașe sunt declarate municipii), judeţe.
• Satele sau aşezările rurale sunt cele mai mici forme de organizare administrativă;
mai multe sate pot forma o comună. 
• Comuna este o unitate de bază administrativ-economică, alcătuită din unul sau
mai multe sate și condusă de un primar.
• Orașele sunt localităţi cu peste 5000 de locuitori şi sunt centre industriale,
comerciale, administrative şi culturale. Oraşele importante poartă numele de municipii
(de exemplu, Municipiul Bucureşti, care este şi capitala ţării). Oraşele sunt conduse
de către un primar şi de către consiliile locale. 

Ştiaţi că �
La 31 decembrie 2011 în România existau: 320 de oraşe şi municipii (103 municipii), 2.861
comune şi 12.957 sate53. 

53 Sursa : http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Romania%20in%20cifre_%202012.pdf

• Judeţele sunt unităţi administrativ-teritoriale de rang superior, având în componență
mai multe orașe și comune. Județele sunt conduse de consiliile județene. În România
sunt 41 de județe, la care se adaugă Municipiul București. 
• Municipiul Bucureşti este condus de Primăria Generală, împreună cu Consiliul
General al Municipiului Bucureşti. Acesta este împărţit în 6 sectoare, fiecare din
acestea fiind condus de câte un primar de sector şi de un consiliu local.
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• Judeţele cel mai dens populate sunt: Ilfov (230,1 loc/kmp), Prahova (156,0
loc/kmp), Iaşi (132,1 loc/kmp), Dâmboviţa (123,8 loc/kmp), Galaţi (113,6 loc/kmp), Cluj
(98,8 loc/kmp), Braşov (94,2 loc/kmp), Constanţa (89,2 loc/kmp).
• Densităţile cele mai scăzute s-au înregistrat în judeţele: Tulcea (23,7 loc/kmp), Caraş-
Severin (32,2 loc/kmp), Harghita (45,9 loc/kmp), Mehedinţi (51,6 loc/kmp) Bistriţa-Năsăud
(51,9 loc/kmp), Arad (52,8 loc/kmp), Alba (52,4 loc/kmp) şi Covasna (55,6 loc/kmp)54.

6. REGIUNILE GEOGRAFICE ŞI PRINCIPALELE ORAŞE DIN ROMÂNIA

6.1. Muntenia 

• Muntenia este o regiune istorică din
sudul României, aflată între Munţii
Carpați, râul Olt, fluviul Dunărea, râurile
Milcov, Putna și Siret. 
• Are în componență județele Argeș,
Brăila, Buzău, Călărași, Dâmbovița,
Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Teleorman,
Municipiul București şi oraşul Predeal. 
• Cele mai importante orașe în
această regiune sunt: București,
Alexandria, Brăila, Buzău, Călărași,
Giurgiu, Pitești, Ploiești, Slatina, Slobozia și Târgoviște.

� Municipiul Bucureşti:
• Este capitala României, sediul administrativ şi politic al ţării55. 
• A fost menţionată pentru prima dată în 1459, ca reşedinţă a domnitorului Ţării
Româneşti, Vlad Țepeș şi a devenit capitala ţării în anul 1862, când s-a format primul
guvern unic al Principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești şi s-a deschis primul
parlament al României. 
• Este situată în sud-estul României, la 60 de km de graniţa cu Bulgaria, pe malurile
Râului Dâmboviţa.
• Populaţia capitalei se ridică la 1,6 milioane persoane (conform recensământului din
2011), dar se estimează că aproape 3 milioane de persoane locuiesc aici.
• În Bucureşti se află sediul celor mai importante instituţii ale statului: Preşedinţia României,
Guvernul României, Parlamentul României, Curtea Constituţională, Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, Avocatul Poporului, Ministerele, agenţiile şi alte instituţii guvernamentale.
• Municipiul Bucureşti este împărţit în 6 sectoare, fiecare având o primărie şi un consiliu
local. De asemenea, există Primăria Bucureşti şi Consiliul Local al municipiului Bucureşti.
• Bucureşti este cel mai important centru universitar din România şi un important
centru cultural. 
• Prima instituţie de învăţământ superior a fost înfiinţată în 1694 (Academia Sfântul
Sava), cu predare în limbile greacă şi latină.

Foto: Harta României  cu zonele geografice

55 A fost atestată documentar prima dată în anul 1459 ca apoi, în secolele ce au urmat, să devină un
important centru meșteșugăresc.
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• În 1864, în timpul lui Alexandru Ioan Cuza, este înființată Universitatea din București.
• În Bucureşti există: 

• Academia Română, cea mai înaltă autoritate în domeniul științei și culturii din
România. Rolul principal al Academiei constă în dezvoltarea limbii și literaturii române,
studierea istoriei naționale și cercetarea în cele mai importante domenii științifice. 

• Peste 60 de institute de cercetare,
• Universităţi (Universitatea din Bucureşti, Universitatea Politehnică din

Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” etc.),
• Biblioteci (Biblioteca Naţională, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”,

Biblioteca Academiei), 
• Teatre (Teatrul Naţional „Ion Luca Caragiale”, Teatrul Nottara, Teatrul Odeon,

Teatrul Mic, Teatrul Foarte Mic), 
• Opera Naţională, 
• Centrul Naţional al Dansului,
• Săli de concerte (Ateneul Român, Sala Radio, Sala Palatului)
• Muzee (Muzeul Naţional de Istorie, Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul

Ţăranului Român, Muzeul Satului, Muzeul Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa”,
Muzeul Colecţiilor de Artă, Muzeul Naţional Cotroceni, Muzeul Naţional Militar „Regele
Ferdinand I”, Muzeul Naţional de  Geologie), 

• Arcul de Triumf, 
• Palatul Parlamentului, 
• Biserici şi mânăstiri (Catedrala Patriarhală, Catedrala Romano-catolică Sfântul

Iosif, Moscheea din Bucureşti, Templul Coral, Biserica Reformată, Biserica
Armenească, Biserica Rusă),

• Palate (Palatul Parlamentului, Palatul Regal, Palatul Cotroceni, Palatul
Creţulescu, Palatul C.E.C)

• Parcuri (Grădina Cişmigiu, Parcul Tineretului, Parcul Herăstrău, Grădina
Botanică, Parcul Carol)

• Cimitire (în Cimitirul Bellu sunt îngropate personalităţi ale culturii româneşti:
scriitori, actori, pictori, poeţi, solişti etc.; în Cimitirul Eroii Revoluţiei sunt înmormântate
victimele evenimentelor politice din 1989.)

• Bucureşti este singurul oraş din România unde există metrou. 
• În București există în prezent două aeroporturi: Aeroportul Internațional Henri

Coandă (inițial „Otopeni”) și Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu (inițial „Băneasa”).
Compania naţională de transport aerian se numeşte TAROM.

Ştiaţi că �
Importante aeroporturi internaționale există și la Suceava, Sibiu, Timișoara, Arad, Cluj. De
asemenea, aeroporturi se găsesc și la Iași, Bacău, Constanța etc.

� Târgovişte (reședința județului Dâmbovița)
• Reședință domnească și capitală între 1396 și 1714, orașul Târgovişte a deținut
mai bine de trei secole statutul de cel mai important centru economic, politico-militar
și cultural-artistic al Țării Românești.
• Prima mențiune a orașului a fost făcută la 1396.
• În timpul domniei lui Mircea cel Bătrân orașul a devenit principala reședință
domnească a Țării Românești. 
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• Curtea Domnească, Turnul Chindiei, muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti,
muzeul Gheorghe Petraşcu (pictor) sunt principalele obiective turistice.

� Ploieşti (reședința județului Prahova)
• A fost desemnat de Mihai Viteazul în 1597 ca bază pentru operațiuni militare. 
• În Ploieşti a fost construită prima rafinărie din lume. 
• Deoarece Ploieștiul era cel mai mare producător de petrol din Europa, acesta a fost
denumit „Capitala aurului negru”, orașul având patru rafinării și alte industrii legate de
această ramură (construcții de mașini, echipamente electrice, întreținere). 
• În 1 august 1943 şi în vara anului 1944 Ploieşti a fost ţinta unui bombardament
aerian al Statelor Unite asupra rafinăriilor aflate sub control german.

� Curtea de Argeş (municipiu aflat în județul Argeș)
• A fost prima capitală a Țării Românești.
• În orașul Curtea de Argeș se află Mânăstirea Curtea de Argeș, construită în timpul
lui Neagoe Basarab, între 1512 - 1517. Mânăstirea este inclusă în Lista monumentelor
istorice din România. La Mănăstirea Curtea de Argeș sunt înmormântați regii și reginele
României: Carol I și Elisabeta, Ferdinand și Maria, precum și Carol al II-lea (nu însă și
Regina Elena, care este înmormântată în Elveția).

� Slobozia (reședința județului Ialomița)
• În jurul oraşului Slobozia se află localităţi cunoscute pentru apele minerale
sulfuroase, nămolurile terapeutice sau pentru apele termale identificate la Amara,
Fundata, Ciulnița și Perieți. 
• În Slobozia funcţionează unicul Muzeu Naţional al Agriculturii din ţară, precum şi
centrul Cultural „Ionel Perlea”, care face parte din circuitul UNESCO.

� Buzău (reședința județului Buzău)
• Oraşul a fost atestat documentar pentru prima dată în anul 376, principalele activităţi
economice fiind comerţul şi agricultura. 
• În oraşul Buzău au locuit temporar scriitorul Ion Luca Caragiale, sculptorul Constantin
Brâncuși, care și-a instalat sculptura Rugăciune în cimitirul Dumbrava și biologul George
Emil Palade, laureat al Premiului Nobel pentru medicină, care a studiat în Buzău.
• Vulcanii Noroioşi din judeţul Buzău se află într-o rezervaţie naturală de tip geologic
şi s-au format datorită erupţiilor de gaze din pământ, care aduc la suprafaţă nămol şi
apă. Peisajul în zonă este arid, acoperit de un strat gros de nămol, crăpat, cu cratere
din loc în loc, în care „fierbe” noroiul rece.

� Giurgiu (reședința județului Giurgiu)
• Port fluvial important și punct de frontieră cu Bulgaria
• Prima cale ferată din Regatul României a fost construită între București și Giurgiu,
stația de la Giurgiu fiind inaugurată în 1869. 
• Între 1952-1954, regimul comunist, sprijinit de URSS, a construit Podul Giurgiu-
Ruse (sau Podul Prieteniei), primul pod peste Dunăre care leagă România de Bulgaria. 

6.2. Oltenia

• Oltenia este o regiune istorică din sud - vestul României delimitată, la est de râul
Olt, la sud și vest de Dunăre, iar la nord de Carpații Meridionali.
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• Oltenia cuprinde judeţele Dolj, Gorj, Olt şi Vâlcea. 
• Cel mai mare oraş din Oltenia este Craiova.

� Craiova (reşedinţa judeţului Dolj)
• Este unul dintre cele mai mari centre economice şi un important centru industrial.
Aici se produce energie electrică prin termocentrale şi există fabrici de maşini (aici se
fabricau maşinile „Cielo”)
• Este străbătută de râul Jiu.
• Obiective turistice: Casa Băniei (în perioada medievală funcţia de Ban al Craiovei era
cea mai importantă dregătorie din Ţara Românească), fântânile (fântâna Jianului, fântâna
Purcarului, fântâna Popova, fântâna muzicală), Mitropolia Olteniei, Muzeul de Artă.
• În Craiova s-a născut cunoscutul diplomat şi om politic român Nicolae Titulescu.

� Târgu Jiu (reşedinţa judeţului Gorj)
• Este străbătut de râul Jiu.
• Este cunoscut mai ales pentru ansamblul sculptural realizat de Constantin Brâncuşi
în memoria soldaţilor care au murit în primul război mondial. Ansamblul sculptural este
format din: Coloana Infinitului, Masa Tăcerii, Poarta Sărutului şi Aleea Scaunelor.
• În Târgu Jiu se află şi casa memorială a Ecaterinei Teodoroiu, sublocotenent în
armata română, participantă la primul război mondial și decedată pe câmpul de luptă.

� Băile Olănești și Băile Govora (stațiuni aflate în județul Vâlcea)
• Cele două stațiuni sunt cunoscute pentru izvoarele de apă minerală. Asemenea
izvoare se găsesc și la Călimănești, tot în județul Vâlcea.

6.3. Banat și Crișana

• Granițele naturale ale Banatului sunt râurile Mureș și Tisa, Dunărea și masivele
Poiana-Ruscă și Retezat. Banatul cuprinde judeţele: Timiş, Caraş Severin şi Mehedinţi.
Timişoara este cel mai mare centru urban din Banat şi din vestul ţării.
• Crișana este situată între râurile Mureș, Someș, Tisa și Munții Apuseni. Regiunea
este traversată de râurile Crişul Alb, Crişul Repede, Crişul Negru. Crişana cuprinde
judeţele Bihor şi Arad. Oradea şi Arad sunt principalele oraşe din Crişana.

� Timişoara (reşedinţa judeţului Timiş)
• Timişoara este reședința și cel mai mare oraș al județului Timiș din regiunea istorică
Banat. 
• Este străbătută de râul Bega.
• A fost supranumită „oraşul florilor”.
• În Timişoara a fost construită prima fabrică de bere, în anul 1718 şi a apărut primul
ziar din România (1771) iar în 1854 a fost înfiinţat primul serviciu telegrafic într-un oraș
al României de azi. 
• A fost primul oraș din Europa continentală cu străzile iluminate electric (1884), locul
unde au avut loc primele proiecții cinematografice pe teritoriul actual al țării noastre (1897) şi
singurul oraș european cu trei teatre de stat în română, maghiară și germană (1953). 
• În Timişoara a început revoluția română împotriva regimului comunist din 1989.
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� Băile Herculane (oraş din judeţul Caraş Severin)
• Băile Herculane este una dintre cele mai vechi stațiuni din lume, atestată documentar
în 153 î.e.n. Este cunoscută pentru calitatea apelor termale și a climatului specific.

� Parcul Natural Porţile de Fier (aflat în judeţele Caraş Severin şi Mehedinţi)
• Parcul Natural Porțile de Fier se află în sud-vestul României, este cel de-al doilea
parc natural ca mărime din ţară (după Parcul Natural Retezat)  şi cuprinde 18 rezervaţii.
Cazanele Mici şi Cazanele Mari ale Dunării fac parte din Parcul Natural Porțile de Fier. 
• Porțile de Fier este numele unui defileu aflat pe fluviul Dunăre, care face parte din
granița dintre Serbia și România, dar şi al barajului hidroelectric aflat în apropierea
orașului Orșova. 

� Orşova (oraş din judeţul Mehedinţi)
• Pe malul stâncos al Dunării, în apropiere de orașul Orșova se poate observa, săpat
în stâncă, chipul lui Decebal. Statuia lui Decebal a fost construită între anii 1994 şi
2004 şi este cea mai mare statuie din Europa (are 55 de metri înălţime), fiind cu doar
şase metri mai mică decât Statuia Libertăţii din New York.

� Oradea (reşedinţa judeţului Bihor)
• Oradea este unul dintre cele mai importante oraşe din Crişana.
• Este străbătută de râul Crişul Repede.
• Este situat la doar 8 km de granița cu Ungaria
• Atestat în 1113, sub numele latin de Varadinum, orașul a fost administrat pe rând
de către Principatul Transilvaniei, Imperiul Otoman și monarhia habsburgică.
• Există peste 100 de locuri religioase de cult diferit în Oradea, inclusiv trei sinagogi,
cea mai mare Biserica Baptistă din Europa de Est și Biserica cu Lună – care are un
ceas astronomic care descrie fazele Lunii. 
• Universitatea din Oradea este una dintre cele mai mari din Europa de Est. 
• Muzeul Țării Crișurilor, muzeu de artă și știință situat în municipiul Oradea se află în
clădirea restaurată a Palatului Baroc (sau Palatul Episcopal). Muzeul are mai multe secţii,
în care sunt expuse: documente referitoare la Revoluția Română din 1848, Unirea din
1918, Primul Război Mondial, al Doilea Război Mondial; picturi aparținând pictorilor români
din secolul XX, printre care: Nicolae Tonitza, Gheorghe Petrașcu, Theodor Pallady, Camil
Ressu, Iosif Iser, Corneliu Baba, Alexandru Ciucurencu, Ion Țuculescu și alții; sculpturi
de Dimitrie Paciurea, Ion Jalea, Militza Pătrașcu, Claudia Millian, Ion Irimescu.
• Stațiunile balneare Băile Felix și Băile 1 Mai se află la o distanță de 8 km, respectiv
4 km de Oradea, unde se găsesc ape termale recunoscute pentru efectele terapeutice.
Băile Felix sunt cunoscute şi pentru frumoasa rezervaţie de nuferi. Băile 1 Mai sunt
cunoscute nu doar pentru lacul termal, ci şi pentru speciile de plante şi de animale
foarte vechi ce se găsesc acolo.

6.4. Transilvania și Maramureș

• Transilvania este o regiune istorică și geografică situată în centrul României, în
interiorul arcului carpatic. 
• Maramureşul şi Sătmarul se află în nordul ţării. 
• Transilvania este un spaţiu de diversitate culturală şi etnică, în care se amestecă
tradiţiile culturale româneşti, germane şi maghiare. 
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• Transilvania cuprinde următoarele judeţe: Alba, Bistriţa – Năsăud, Braşov,
Covasna, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mureş, Sălaj, Sibiu.
• Maramureşul şi Sătmarul cuprind judeţele Maramureş şi Satu Mare.
• Cele mai importante oraşe din Transilvania sunt: Braşov, Sighişoara, Sibiu, Alba
Iulia, Târgu Mureş, Cluj Napoca, Hunedoara etc. 

� Sighișoara (municipiu aflat în judeţul Mureş)
• Cetatea Sighişoara este centrul istoric vechi al municipiului Sighișoara. A fost
construită în secolul al XII-lea și s-a păstrat aproape neschimbată până astăzi, fiind
locuită și în prezent. În 1999 cetatea a fost înscrisă pe lista patrimoniului cultural
mondial UNESCO.

� Sibiu (reşedinţa judeţului Sibiu)
• A fost capitala statului medieval Transilvania. 
• Aici a fost înfiinţată prima farmacie (1494), primul teatru (1788), primul muzeu (1817
– Muzeul Brukenthal) şi prima grădină zoologică (1928). 
• Oraşul Sibiu a fost în anul 2007 Capitala Culturală Europeană, împreună cu
Luxemburg.
• În judeţul Sibiu se află staţiunea de iarnă Păltiniş (unde se pot practica sporturi de
iarnă, precum schi – ul).

� Braşov (reşedinţa judeţului Braşov)
• Unul dintre obiectivele turistice importante ale oraşului este Biserica Neagră. În 1377
a început construcţia Bisericii Sfânta Maria din Braşov, cunoscută mai târziu sub numele
de Biserica Neagră, după un incendiu. Construcţia a fost finalizată după 100 de ani.
• Alte obiective turistice din Braşov sunt: Piaţa Sfatului, Aleea după ziduri etc. În
Braşov a fost înfiinţată prima şcoală românească cu predare în limba română, în secolul
16, în interiorul Bisericii Sfântul Nicolae din cartierul Șcheii Brașovului. Astăzi, aici există
Muzeul „Prima Şcoală Românească” (însă clădirea acestuia datează din secolul 18).
• În 1559, Diaconul Coresi tipărește la Brașov prima sa carte în limba română:
„Întrebare creștinească”. 
• În 1911 Aurel Vlaicu efectuează un zbor cu noul său aparat, decolând din curtea
Gimnaziului „Andrei Șaguna” din Braşov. 
• În 1987 brașovenii se revoltă împotriva regimului comunist, pentru neplata salariilor
cuvenite și înăsprirea condițiilor de trai. Revolta a fost înăbușită de forțele comuniste,
iar liderii ei întemnițați și supuși la torturi și deportări.
• În judeţul Braşov există cunoscute staţiuni de iarnă în care se pot practica sporturi
specifice sezonului, precum Poiana Braşov şi Predeal.

� Alba Iulia (reşedinţa judeţului Alba)
• Municipiul Alba Iulia este reşedinţa judeţului Alba şi este situat pe malul Râului Mureş. 
• Este un oraş foarte vechi, care se numea în antichitate Apulum.
• A fost capitala Principatului Transilvania.
• Alba Iulia are o semnificaţie istorică majoră pentru români, aici având loc
evenimente importante:

• În 1599, Mihai Viteazul a intrat în Alba Iulia, realizând unirea politică a
Transilvaniei, Moldovei și Țării Românești. 
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• La Alba Iulia a avut loc Marea Adunare Națională de la 1 decembrie 1918, în
care s-a decis unirea Transilvaniei și a Banatului cu Regatul României. 

• În anul 1922 a avut loc la Alba Iulia ceremonia oficială de încoronare a regilor
României Mari, Ferdinand I și Maria. 

• La 1 decembrie 1990, la Alba Iulia s-a sărbătorit pentru prima oară ziua națională
a României. 
• Principala zonă istorică a orașului este Cetatea Albă Carolina, dezvoltată foarte
mult de Carol al VI-lea. Fortăreața are 7 bastioane, în formă de stea şi a fost construită
în perioada 1716-1735. Principalele obiective turistice care sunt situate în interiorul
cetăţii sunt: Catedrala Reîntregirii, Muzeul și Sala Unirii, Celula lui Horea, Cloșca și
Crișan, Palatul Apor, Palatul Principilor, Universitatea 1 Decembrie etc.

� Cluj-Napoca (reședința județului Cluj)
• Este al doilea oraș ca mărime din România și una dintre capitalele istorice ale
Transilvaniei.
• Este un oraș foarte vechi. În antichitate, pe vremea dacilor și romanilor, se numea
Napoca.
• Este un important centru de cultură și unul dintre orașele cu cele mai dinamice
economii din România. 
• Aici se află cea mai mare universitate din România - Universitatea Babeș-Bolyai
(cu peste 45.500 de studenți).
• Obiective turistice: Teatrul Național ”Lucian Blaga” - cea mai importantă instituție
teatrală din Transilvania; Palatul Banffy - sediul Muzeului de Artă, unde se găsesc
opere ale unor artiști români importanți; Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei;
Cimitirul Hajongard (datând din secolul 14); Grădina Botanică (cea mai bogată din
Europa centrală și de est); Cetățuia (de unde se poate admira cea mai frumoasă
panoramă a Clujului); centrul istoric al orașului (cu clădiri datând din secolul 15); Piața
Unirii; Parcul Central (vechi de 100 de ani) etc.
• În Cluj-Napoca se află un aeroport internațional - Aeroportul Internațional ”Avram Iancu”. 

� Hunedoara (municipiu aflat în judeţul Hunedoara)
• Oraşul a fost atestat documentar în 1265 sub numele Hungnod, Hunedoara va juca
un rol important în istorie, ca puternic centru de prelucrare al fierului. 
• În preajma revoluției din 1989, în Hunedoara, se produceau peste 3 mil. tone de
oțel, peste 2 mil. tone cocs metalurgic, încălțăminte, tricotaje etc. 
• Obiective turistice: Castelul Hunedoarei, numit și Castelul Corvinilor, al
Corvineștilor sau al Huniazilor, ridicat în secolul al XV-lea este cetatea medievală a
Hunedoarei, unul din cele mai importante monumente de arhitectură gotică din
România şi unul dintre cele mai frumoase castele.
• Biserica Sfântul Nicolae din satul Densuş, judeţul Hunedoara, este una dintre cele
mai cunoscute din România. Cu o arhitectură unică în lume, ea este cea mai veche
biserică de piatră în care sunt oficiate slujbe şi astăzi (a fost construită în secolul 13).

� Baia Mare (reședința județului Maramureș)
• Baia Mare este un oraș vechi, atestat documentar la începutul secolului 14,
cunoscut pentru bogățiile sale subsolice, dar și pentru peisajul deosebit de frumos care
îl înconjoară (orașul e situat în aria unei depresiuni). În secolele 14-15, orașul s-a
dezvoltat ca un important centru aurifer (de acolo se extrăgea aur).
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• În prezent, cele mai importante centre miniere ale județului Maramureș se află în
apropierea municipiului Baia Mare.
• În anul 2000, în apropiere de Baia Mare s-a produs unul dintre cele mai mari
accidente ecologice din România - scurgerea de cianuri de la societatea ”Aurul”.
• Obiective turistice: Centrul Istoric Baia Mare, Casa Iancu de Hunedoara, Turnul
Măcelarilor, Biserica Sfânta Treime, Planetariul și Observatorul Astronomic, Muzeul
de Etnografie și Artă Populară Baia Mare etc.

� Satele maramureșene
• În județul Maramureș există un
număr mare de sate, renumite pentru
frumusețea arhitecturii lor tradiționale. 
• Cel mai important element de
arhitectură tradițională a satelor
maramureșene este poarta de lemn
maramureșeană. 
• Printre cele mai frumoase sate
maramureșene se află satul Breb (unul
dintre cele mai fotografiate locuri din
Maramureș) și satul Preluca Nouă. 
• De asemenea, satul Săpânța este
celebru pentru cimitirul său, cunoscut ca ”Cimitirul Vesel de la Săpânța”. Cimitirul
este renumit pentru crucile viu colorate ale mormintelor și picturile naive reprezentând
scene din viața și ocupația persoanelor decedate. Pe unele cruci există chiar versuri
în care sunt amintite, cu umor, persoanele respective. Crucile gravate și colorate sunt
opera unui cioplitor în lemn, Stan Ioan Pătraș, datând din 1935.

6.5. Moldova și Bucovina

• Acestea se află în partea de est și nord-est a României. Moldova cuprinde judeţele:
Bacău, Botoşani, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Vaslui, şi Vrancea. Judeţul Suceava se află în
regiunea Bucovinei.

� Iaşi (reşedinţa judeţului Iaşi)
• Municipiul Iaşi este unul dintre cele mai importante oraşe din România. A fost
capitala Moldovei timp de 300 de ani.
• În timpul primului război mondial, între 1916 şi 1918, Iaşiul a fost, temporar, capitala
României, regele Ferdinand I mutându-şi reşedinţa aici pentru o perioadă.
• Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a înfiinţat aici prima universitate din România, în
anul 1860. 
• Obiective turistice: Palatul Culturii, Biserica Trei Ierarhi, Catedrala Metropolitană
sunt cele mai cunoscute construcţii cu valoare istorică. 
• În Iaşi se află casele memoriale ale unor importanţi scriitori români: Ion Creangă,
Mihail Sadoveanu, George Topârceanu, Otilia Cazimir etc.
• Muzeul Unirii, Primăria oraşului, aflată în Palatul Roznovanu, Muzeul Mihai
Eminescu, Grădina Copou, Teatrul Naţional ”Vasile Alecsandri”, filarmonica, opera fac
parte din patrimonial cultural românesc.

Foto: Poartă din lemn maramureșană
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� Bacău (reşedinţa judeţului Bacău)
• Cu o istorie de 600 de ani, oraşul Bacău găzduieşte Casa memorială a poetului
George Bacovia, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea”, Observatorul
Astronomic.
• Observatorul astronomic al Bacăului este unul dintre puținele din România. 
• În oraș se află și cea mai mare catedrală catolică din Estul Europei, precum şi
Biserica și ruinele Curții Domnești unde a locuit Alexandru-Vodă, fiul și co-regentul lui
Ștefan cel Mare.

� Botoşani (reşedinţa judeţului Botoşani)
• Botoșani a fost un important centru de comerț ce a crescut până către a doua
jumătate a secolului XIX. 
• Marii voievozi ai Țării Moldovei, Ștefan cel Mare și Petru Rareș au construit Biserica
Sf. Nicolae din Dorohoi (1495) și Biserica Sf. Nicolae Popăuți (1496), azi monumente
istorice. 
• Tot monumente istorice sunt ctitoriile Doamnei Elena, soția voievodului Petru Rareș:
bisericile Sf. Gheorghe din Botoșani (1551) și Uspenia (1552). 
• În Botoşani se află Casa memorială a istoricului Nicolae Iorga, Muzeul memorial
Octav Onicescu, Galeriile de artă "Ștefan Luchian" etc.
• În Botoşani s-a născut poetul Mihai Eminescu, casa sa părintească aflându-se în
satul Ipoteşti.

� Târgu Neamț (oraș aflat în județul Neamț)
• La Târgu Neamţ, se află vechea cetate a Neamţului, construită  de  Petru I şi
fortificată de Ştefan cel Mare.
• În apropiere de Târgu Neamț, se afla satul Humuleşti (astăzi, acesta este cartier al
orașului), unde s-a născut marele povestitor Ion Creangă și unde se găsește, astăzi,
casa sa memorială.
• În nordul județului Neamț, în apropiere de orașul Târgu Neamț, se află aproximativ
20 de mănăstiri ortodoxe, unele dintre ele cu o importantă valoare artistică și culturală
(de exemplu, Mănăstirea Agapia și Mănăstirea Văratec).

� Galaţi (reşedinţa judeţului Galaţi)
• Galaţi este unul dintre cele mai mari centre economice din România, respectiv
Moldova. Orașul are o istorie încărcată și datorită faptului că este plasat pe Dunăre,
cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre–Main–Rin.
• Este port fluvialo-maritim.
• Viața economică s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul
Combinatului Siderurgic Arcelor Mittal și a Portului Mineralier.

� Suceava (reşedinţa judeţului Suceava)
• Este unul dintre cele mai vechi oraşe din România.
• A fost capitala Moldovei.
• Este centru universitar.
• Obiective turistice: Cetatea de Scaun, Curtea Domnească, Palatul Administrativ
(în care se află şi astăzi Prefectura şi Consiliul Judeţean.
• În Suceava se găseşte casa memorială a compozitorului Ciprian Porumbescu şi
cea a poetului Nicolae Labiş.
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• În nordul Moldovei, în județul Suceava, există 8 biserici pictate ce aparțin unor
mănăstiri ortodoxe, construite la sfârșitul secolului 15 și începutul secolului 16, care au
fost înscrise din 1993 pe lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO. Printre ele
se află Biserica Sfântul Gheorghe a frumoasei Mănăstiri Voroneț, aflată în orașul Gura
Humorului. Mănăstirea Voroneț a fost ridicată de Ștefan cel Mare în 1488 și își păstrează
și astăzi, în mare măsură, forma inițială. Pictura interioară a bisericii datează, în cea
mai mare parte, din timpul lui Ștefan cel Mare. Alte monumente valoroase de arhitectură
religioasă sunt: Mănăstirea Moldovița, Mănăstirea Sucevița, Mănăstirea Humor.

6.6. Dobrogea 

• Dobrogea include judeţele Tulcea şi Constanţa, fiind teritoriul aflat între Delta Dunării,
Munţii Măcinului şi Marea Neagră. 
• Principalele oraşe situate în Dobrogea sunt: Constanţa, Tulcea, Mangalia, Medgidia
şi staţiunile turistice aflate pe malul mării: Mamaia, Eforie, Costineşti.
• România deţine 3 porturi maritime - Constanţa, Midia şi Mangalia.
• Populaţia Dobrogei este formată din români, turci, ruşi, lipoveni, tătari, greci, aromâni.

� Constanţa (reședința județului Constanța)
• Constanța este orașul cel mai vechi atestat de pe teritoriul României. Prima
atestare documentară datează din 657 î.Hr. când s-a format o colonie greacă numită
Tomis. Localitatea a fost cucerită de romani în 71 î.Hr. și redenumită Constantiana după
sora împăratului Constantin cel Mare. Constanţa este port la Marea Neagră şi important
centru economic al României.
• Aici se află Muzeul Naţional de Istorie şi Arhitectură, Cazinoul, Marea Moschee, sau
Moscheea Carol, monument de arhitectură ridicat între anii 1920 şi 1912. 
• Constanța este port la Marea Neagră.
• Podul Regele Carol I (redenumit mai apoi Podul Anghel Saligny, după proiectantul
și executantul podului) a fost construit între 1890 și 1895 pentru a asigura legătura
feroviară între București și Constanța. Podul este înscris în Lista Monumentelor Istorice
sub denumirea Podul Carol I cu statuile "Dorobanții". Anghel I. Saligny, academician
şi inginer constructor este considerat unul dintre pionierii tehnicii mondiale în
proiectarea și construcția podurilor.
• Canalul Dunăre-Marea Neagră este un canal navigabil aflat în județul Constanța,
ce leagă porturile Cernavodă de pe Dunăre și porturile Constanța, Midia Năvodari de
la Marea Neagră, scurtând drumul spre portul Constanța cu aproximativ 400 km.

� Tulcea (reședința județului Tulcea)
• Orașul Tulcea este un important port din timpuri străvechi (port fluvio - maritim). 
• Fondat în secolul 7 î.Hr. de către daci, Aegyssus, cum a fost cunoscut în antichitate,
a fost cucerit de romani care l-au reconstruit după planurile lor. Orașul a fost succesiv
sub ocupaţie bizantină, genoveză și otomană înainte de a fi reunit cu România în 1878. 
• Printre cele mai importante monumente se numără Biserica Sf. Nicolae (1865),
Moscheea Azzizie (1924), Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie și Arheologie, Biserica
Sfântul Gheorghe cu Ceas, monument istoric inclus în patrimoniul naţional. Minoritățile
locale de lipoveni, ruși și turci dau orașului o aromă multi-etnică. 

� Mangalia (oraș aflat în județul Constanța)
• A fost colonie greacă. În antichitate se numea Callatis.
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• Muzeul de arheologie şi Moscheea Esmahan Sultan - construită în anul 1575 sunt
principalele obiective turistice. Moscheea este cel mai vechi lăcaș de cult musulman din
România, ridicat în anul 1575. A fost construită de fiica sultanului Selim al II-lea şi este
înconjurată de cimitirul mahomedan ce conține morminte vechi de peste 300 de ani.
• Peştera Movile de lângă Mangalia, declarată rezervaţie speologică este singurul
ecosistem din lume cu peste 35 de specii unice.

Alba Alba-Iulia
Arad Arad
Argeş Piteşti
Bacău Bacău
Bihor Oradea
Bistriţa – Năsăud Bistriţa
Botoşani Botoşani
Braşov Braşov
Brăila Brăila
Buzău Buzău
Caraş – Severin Reşiţa
Călăraşi Călăraşi
Cluj Cluj – Napoca 
Constanţa Constanţa
Covasna Sfântu Gheorghe
Dâmboviţa Târgovişte
Dolj Craiova
Galaţi Galaţi
Giurgiu Giurgiu
Gorj Târgu Jiu
Harghita Miercurea Ciuc

Hunedoara Deva
Ialomiţa Slobozia
Iaşi Iaşi
Ilfov Buftea
Maramureş Baia Mare
Mehedinţi Drobeta Turnu 

Severin
Mureş Târgu Mureş
Neamţ Piatra Neamţ
Olt Slatina
Prahova Ploieşti
Satu Mare Satu Mare
Sălaj Zalău
Sibiu Sibiu
Suceava Suceava
Teleorman Alexandria
Timiş Timişoara
Tulcea Tulcea
Vaslui Vaslui
Vâlcea Râmnicu Vâlcea
Vrancea Focşani

Judeţ Reşedinţa de judeţ     Judeţ Reşedinţa de judeţ

7. REŞEDINŢELE DE JUDEŢ

8. AGRICULTURA ŞI INDUSTRIA ROMÂNIEI

8.1. Agricultura

• Clima, relieful şi bogăţia apelor au permis dezvoltarea agriculturii, mai ales în zonele
de câmpie şi deal. Prin combaterea eroziunii solurilor (împăduriri), fixarea nisipurilor
(plantarea pomilor fructiferi şi a viţei-de-vie), precum şi prin realizarea unor lucrări de
construcţie a digurilor şi a sistemelor de irigaţii a fost extinsă suprafaţa cultivată. 
• Ramurile agriculturii din România sunt: cultura plantelor, creşterea animalelor şi pescuitul.

� Cultura plantelor 
�� Cultivarea cerealelor (grâu, porumb, orz, ovăz)

• Grâul se cultivă pe acest teritoriu de 6000 de ani. În prezent, se cultivă grâu mai
ales în Câmpia Română, Câmpia Moldovei, Dobrogea.
• Porumbul nu este o plantă autohtonă. A fost adus din America Centrală în secolul
17, devenind, în scurt timp, hrană de bază. În prezent, se cultivă pe întregul teritoriu
al României în zonele de câmpie, dar şi în regiunile de deal (chiar şi la înălţimi de 800
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de metri). România este unul dintre statele europene cu producţie mare de porumb.
• Datorită producţiei mare de cereale, s-a dezvoltat foarte mult industria morăritului
şi a panificaţiei. De asemenea, este dezvoltată industria berii (se găsesc fabrici de
bere, de exemplu, la Solca – judeţul Suceava, Azuga – judeţul Prahova, Bucureşti, Sibiu).

�� Cultivarea plantelor tehnice (floarea soarelui pentru ulei, sfecla de zahăr pentru
zahăr, inul pentru ulei, cânepa pentru ulei şi ţesături, rapiţa pentru biodiesel, soia etc.)
• Inul şi cânepa sunt plante textile, din care se fac fibre, folosite pentru realizarea
materialelor pentru îmbrăcăminte, de exemplu. Inul şi cânepa se cultivă de multă vreme
pe teritoriul României, în Podişul Transilvaniei, Podişul Sucevei etc. Se găsesc ţesătorii
la Fălticeni, Botoşani, Sighişoara etc.
• Floarea soarelui şi soia sunt plante uleioase, folosite, în principal, pentru
fabricarea uleiurilor. Soia se cultivă în zonele de câmpie. Floarea soarelui se cultivă,
de exemplu, în Câmpia Română, Podişul Moldovei, Dobrogea. Fabrici de ulei se
găsesc la: Bucureşti, Craiova, Constanţa, Iaşi, Oradea etc.
• Sfecla de zahăr – a fost adusă în România în secolul 19 şi este folosită pentru
fabricarea zahărului. Se cultivă în Câmpia Română, Podişul Moldovei, Podişul
Transilvaniei, Câmpia de Vest, Culoarul Siretului.  Fabrici de zahăr se găsesc la:
Craiova, Giurgiu, Buzău, Roman, Sascut, Botoşani, Oradea, Târgu Mureş etc.

� Cultivarea legumelor şi leguminoaselor
• Legumele se cultivă mai ales în Câmpia Română, Câmpia de Vest, Dobrogea. Se
găsesc sere foarte mari la: Bucureşti, Craiova, Ploieşti, Oradea, Braşov etc.
• Cartoful a fost adus din America de Sud, în secolul 15. Se cultivă în nordul
Moldovei (mai ales în Suceava), în sud-estul Transilvaniei, nord-vestul ţării (Satu Mare,
Bistriţa Năsăud).

� Viticultura – cultivarea viţei de vie
• Se cultivă viţa de vie mai ales în Subcarpaţii de Curbură. Podgorii se găsesc la:
Panciu, Odobeşti (judeţul Vrancea), Dealu Mare, Valea Călugărească (judeţul Prahova).
• Alte podgorii cunoscute se găsesc:

• în Moldova: Cotnari (judeţul Iaşi), Huşi (judeţul Vaslui)
• în Dobrogea: Murfatlar (judeţul Constanţa),
• în Transilvania: Târnava (judeţul Sibiu), Alba Iulia (judeţul Alba)
• În Oltenia: podgoria Sâmburești (județul Olt)
• în Câmpia de Vest: Arad

� Pomicultura – cultivarea de pomi fructiferi
• În România se cultivă: pruni, meri, peri, cireşi, vişini, piersici, nuci şi alţi pomi.

• Pomii fructiferi se cultivă mai ales:
• În Subcarpaţi – din Vrancea până în Vâlcea – în special pruni şi meri.
• În Transilvania (nord, sud şi sud-vest), în Maramureş, Bistriţa Năsăud, Sălaj –

mai ales meri.

� Creşterea animalelor
• În România se cresc: oi (ovine), vaci (bovine), porci (porcine), cai (cabaline), păsări
(mai ales găini), albine, viermi de mătase.
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• Bovinele se cresc mai mult în zonele de deal şi de munte.
• Ovinele se cresc în zonele de deal, de munte, dar şi în zonele de câmpie (în
Câmpia Română, în  Câmpia de Vest). Se cresc atât oi cu lâna fină (merinos), cât şi
oi cu lâna groasă (ţurcană).
• Creşterea albinelor (apicultura) este răspândită mai ales în Câmpia Română,
nordul Dobrogei, Delta Dunării etc.
• Creşterea viermilor de mătase (sericicultura) se practică mai ales în Banat şi în
sudul ţării.

8.2. Industria

� Precizări generale
• Industria s-a dezvoltat foarte mult în perioada comunistă dar a suferit numeroase
restructurări după introducerea economiei de piaţă.
• Principalele ramuri ale industriei din România sunt:

• Industria extractivă şi energetică;
• Industria metalurgică;
• Industria constructoare de maşini şi a prelucrării metalelor;
• Industria chimică;
• Construcţii şi materiale de construcţii etc.

• Resursele minerale utile ale României sunt variate: petrol; gaze naturale; cărbuni,
în special huilă, cărbune brun și lignit; minereuri feroase și neferoase; zăcăminte de
aur, argint, bauxită; mari rezerve de sare, precum și o serie de resurse nemetalifere.
• Existenţa materiilor prime, căile de comunicaţii, pieţele de consum influenţează
repartiţia industriei pe teritoriul ţării. 
• Cele mai importante zone industriale din România sunt:

• Bucureşti, 
• Baia Mare (extracţia metalelor neferoase, utilaj minier, industrie chimică), 
• Bacău, Oneşti (industrie chimică), 
• Braşov (construcţii de maşini, electrocasnice), 
• Brăila (celuloză şi hârtie), 
• Craiova (construcţii de maşini - Ford, locomotive, industria chimică), 
• Constanţa (cel mai mare şantier naval), 
• Galaţi (industria siderurgică – Arcelor Mittal, şantierul naval), 
• Hunedoara (industria siderurgică), 
• Năvodari (industria chimică), Mangalia (construcţii de nave),
• Ploieşti (industria chimică şi petrolieră), 
• Piteşti (construcţii de maşini - Dacia Renault), 
• Târgu Jiu (cele mai mari termocentrale din ţară), 
• Iaşi, Timişoara, Arad,  Oradea, Buzău etc.

• România are un potenţial foarte bun pentru dezvoltarea turismului, a agriculturii
ecologice, a industriei balneo-climaterice şi a industriei sporturilor de iarnă.

� Industria energetică
�� Resursele energetice primare ale României

• Resursele energetice primare ale României sunt:
• Cărbunii – în România se găsesc, în cantităţi mai mari, lignitul şi huila. Lignitul
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este un tip de cărbune care se extrage din Subcarpaţii Getici – bazinele Motru-Rovinari
şi Alunu Cuceşti. Huila se extrage mai ales din Petroşani şi din Munţii Banatului. În
România se mai găsesc cărbunii bruni, care se extrag mai ales la Comâneşti.

• Petrolul – se extrage cel mai mult din sudul ţării, din zona dintre Carpaţi, Dunăre
şi Marea Neagră. Petrolul se extrage, de exemplu, din Subcarpaţii Getici, din zona dintre
Dâmboviţa şi Buzău (la Moreni, Berca), din estul Câmpiei Române, din Marea Neagră,
dar şi din Subcarpaţii Moldovei, din Câmpia de Vest şi Dealurile de Vest, Depresiunea
Braşovului etc. Industria petrolieră – rafinarea petrolului se face mai ales la Ploieşti, pe
valea Trotuşului (la Borzeşti, Dărmăneşti), pe ţărmul Mării Negre (la Midia Năvodari).

• Gazele naturale – se găsesc în România sub două forme: gazul metan şi gazul
de sondă. Gazul metan se extrage mai ales din Podişul Transilvaniei, în nord (Puini,
Luduş) , dar şi în sud – pe Valea Mureşului (de exemplu, la Bazna, Copşa Mică). Gazul
de sondă se extrage odată cu petrolul.

�� Resursele energetice neconvenţionale
• Resursele energetice neconvenţionale sunt insuficient exploatate în România.
Acestea sunt:

• Soarele – producerea de energie solară prezintă potenţial mai ales în Câmpia
Română şi în Dobrogea;

• Vântul – producerea de energie eoliană are potenţial în Câmpia Română, în
Dobrogea şi în zonele înalte de munte;

• Apele termale – energie geotermală se produce, de pildă, la Băile Felix, Baziaş.
La Oradea există o centrală electrică pentru producerea acestui tip de energie.

� Producerea energiei electrice
• În România, energia electrică se produce în termocentrale şi hidrocentrale (3/4 din
energia electrică a României se produce astfel), dar şi în atomocentrale.
• În România se găsesc termocentrale la: Turceni (cea mai mare), Brăila, Bucureşti,
Brazi, lângă Craiova etc.
• În România se găsesc foarte multe hidrocentrale. Cele mai mari sunt: cele două
hidrocentrale de pe Dunăre – la Porţile de Fier I şi II; Vidraru – pe râul Argeş; Stejaru
– Bicaz – pe râul Bistriţa. Râul Olt are 32 de hidrocentrale, râul Argeş are 15
hidrocentrale, iar Bistriţa are 13.
• Există o singură atomocentrală în România – la Cernavodă (aici se produce
energie nucleară).

� Industria metalurgică – extragerea şi prelucrarea metalelor
• În România, fierul se găseşte în cantităţi mici. Fier se extrage în Munţii Poiana
Ruscă (este exploatat la Ghelari şi Teliuc). 
• Combinate siderurgice există, de exemplu, la: Galaţi (cel mai mare), Hunedoara, Reşiţa.
• În România, este dezvoltată şi metalurgia neferoasă – adică extragerea şi
prelucrarea de metale neferoase, precum cupru, plumb, zinc, aur, argint, bauxită etc.
Metale neferoase se extrag mai ales din grupa nordică a Carpaţilor Orientali şi din
Munţii Apuseni (aurul şi argintul se extrag din Munţii Metaliferi şi din Munţii Gutâi).

� Industria construcţiilor de maşini
• În România, se construiesc automobile, locomotive şi vagoane de tren, autobuze
şi autocamioane, vapoare, avioane, dar şi electronice şi electrocasnice.
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• Automobile se construiesc, de exemplu, la Craiova, Piteşti, Câmpulung.
• Locomotive se construiesc la Reşiţa, Bucureşti, Craiova. Vagoane de tren se fac
la Arad şi Bucureşti.
• Autobuze şi autocamioane se construiesc la Bucureşti şi Braşov.
• Şantiere navale pentru construcţia de vapoare se găsesc la Galaţi, Brăila, Giurgiu,
Mangalia, Constanţa.
• Avioane se construiesc la Bucureşti, Braşov, Craiova, Bacău.
• Electronice se fabrică la Bucureşti, Craiova, Timişoara, Târgu Mureş.

� Industria chimică
• Pe teritoriul României, se găsesc combinate petrochimice la Ploieşti, Brazi,
Borzeşti, Piteşti, Midia Năvodari etc. Cauciuc se fabrică la Borzeşti şi Brazi. Plastic se
fabrică la Brazi, Piteşti.
• Fabrici de medicamente se găsesc, de exemplu, la București, Cluj Napoca, Iași,
Timișoara.
• Hârtie se fabrică la Bacău, Piatra Neamț, Bușteni.

� Industria lemnului
• Cel mai mult lemn se obține din pădurile Carpaților Orientali.
• Fabrici de mobilă există, de exemplu, la Iași, Brașov, Târgu Mureș, Satu Mare, Cluj.

� Industria materialelor de construcţii
• În România, se găsesc, de pildă, granit, calcar, marmură etc.
• Granitul se extrage mai ales din Dobrogea. Calcarul - din Carpații Orientali,
Transilvania, Dobrogea. Marmură se găsește la Rușchița, Alun, Porumbacu etc.
• Var se fabrică, de exemplu, la Câmpulung, Constanța, Turda, Brașov. Ceramică -
la Cluj, Arad, Sibiu. Fabrici de sticlă se găsesc la Mediaș, Buzău, București, Azuga.

TESTE
Testul nr. 1

1. Cum este organizată România din punct de vedere administrativ?
Răspuns: Din punct de vedere administrativ, România este organizată în unităţi administrativ –
teritoriale. Acestea sunt: judeţele, oraşele, comunele şi satele.

2. Care sunt cele mai mari unități administrativ-teritoriale?
Răspuns: Cele mai mari unităţi administrativ – teritoriale sunt județele. Ele sunt formate din mai
multe orașe și comune.

3. Câte judeţe sunt în România?
Răspuns: România este împărţită în 41 de judeţe.

4. Care este județul cu cea mai densă populație din țară (cel mai populat)?
Răspuns: Cel mai populat judeţ din România este judeţul Ilfov, care are 230 de locuitori pe kilometrul
pătrat.

5. Care este județul cu numărul cel mai mic de cetățeni (densitatea cea mai scăzută)?
Răspuns: Judeţul cu numărul cel mai mic de locuitori este Tulcea, cu 23 de locuitori pe kilometrul
pătrat. 
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6. Cine conduce judeţele?
Răspuns: Judeţele sunt conduse de un prefect şi de un consiliu judeţean. Oraşul în care este situată
prefectura poartă numele de reşedinţă de judeţ.

Testul nr. 2

1. Cine conduce oraşele?
Răspuns: Oraşele sunt conduse de primari şi de consiliile locale.

2. Care este reşedinţa de judeţ a judeţului Maramureş?
Răspuns: Reşedinţa de judeţ a judeţului Maramureş este municipiul Baia Mare.

3. Care este reşedinţa de judeţ a judeţului Vrancea?
Răspuns: Reşedinţa de judeţ a judeţului Vrancea este municipiul Focşani.

4. Câte sectoare are municipiul București?
Răspuns: Municipiul București este împărțit în 6 sectoare.

5. Cine conduce municipiul Bucureşti?
Răspuns: Municipiul Bucureşti este condus de Primăria Generală, împreună cu Consiliul General
al Municipiului Bucureşti. 

6. Care sunt regiunile geografice ale României?
Răspuns: Regiunile geografice ale României sunt: Muntenia, Oltenia, Moldova, Transilvania,
Dobrogea, Banat, Crişana, Maramureş.

Testul nr. 3

1. Daţi exemple de porturi din România.
Răspuns: Portul Constanţa, portul Mangalia, portul Midia, Galaţi, Tulcea, Giurgiu.

2. Daţi exemple de oraşe în care există aeroporturi internaţionale.
Răspuns: Există aeroporturi internaţionale, de exemplu, la: Bucureşti (Aeroportul Internaţional Henri
Coandă), Iaşi, Cluj, Constanţa, Arad, Timişoara, Bacău, Suceava.

3. Daţi exemple de podgorii din România.
Răspuns: În România există 7 regiuni viticole, fiecare dintre acestea cuprinzând mai multe podgorii,
cu mai multe centre viticole. De exemplu, podgoria Murfatlar (din regiunea viticolă Dobrogea),
podgoriile Cotnari, Coteşti, Panciu, Iaşi (din regiunea viticolă a Moldovei), podgoria Sâmbureşti (din
regiunea viticolă a Olteniei).

4. Ce resurse naturale are România?
Răspuns: Gaze naturale, petrol, cărbune, zăcăminte de aur și argint, sare, minereuri feroase și
neferoase etc. 

5. Care sunt principalele industrii din România?
Răspuns: În România există industrie extractivă și energetică, industrie metalurgică, industrie
chimică, construcții și materiale de construcții, construcții de mașini și altele.

6. Care sunt cele mai importante zone industriale din România?
Răspuns: București, Galați, Brăila, Ploiești, Brașov, Pitești, Hunedoara, Constanța, Iași, Timișoara
și altele.
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CAPITOLUL al IV-lea

REPERE ALE CULTURII ȘI CIVILIZAŢIEI ROMÂNEȘTI
1. PRECIZĂRI GENERALE

• Caracteristicile culturii românești au fost influențate de cadrul geografic și istoric în
care aceasta s-a dezvoltat. Românii sunt singurii creștini ortodocși printre
popoarele de origine latină, iar România este ”o insulă de latinitate într-o mare slavă”,
fiind sigura țară cu o limbă latină dintre vecinii săi. Identitatea românească are la bază
elemente dacice și romane, cu influențe slave, grecești, turcești și germane. 
• Cultura modernă română a apărut și s-a dezvoltat sub influența culturilor din vestul
Europei, în special cultura franceză și germană. Diverse alte comunități etnice stabilite
în cursul secolelor pe teritoriul românesc au influențat, de asemenea, cultura română:
cumanii, mai târziu romii, evreii, armenii etc. Astfel, cultura și civilizația română a
cunoscut două curente care au existat simultan, alternativ sau care s-au îmbinat: unul
european și altul oriental. Caracterul rural al comunităților românești a încurajat
dezvoltarea culturii populare, care și-a pus amprenta pe literatura română.

2. CULTURA ROMÂNEASCĂ ÎN EVUL MEDIU

� Tiparul şi cartea
• În cultura românească, cartea s-a regăsit, la început, sub formă de manuscris.
• Însă, chiar şi aşa, manuscrisele erau rare. Unele dintre ele erau gravate cu miniaturi
şi erau considerate obiecte preţioase, de mare valoare.
• Cele mai vechi manuscrise cu miniaturi sunt: Tetraevangheliarul slavo-grec (de la
Mănăstirea Neamţ), scris în 1429, şi Evangheliarul de la Mănăstirea Humor, scris în 1473.

Ştiaţi că �
Cel mai vechi document scris în limba română este Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung,
din 1521, scrisă cu litere chirilice, către primarul din Brașov și se referă la mișcările militare
ale turcilor la Dunăre. Scrisoarea a fost descoperită în 1894 în Arhivele Naționale ale
județului Brașov, unde este păstrată și astăzi. 

• Tiparul a fost inventat în secolul 15 de germanul Gutenberg, iar în spaţiul românesc a
fost introdus mai întâi în Ţara Românească, în 1508, de către călugărul Macarie. Prima
carte tipărită în spaţiul românesc a fost Liturghierul slavon56(scrisă în limba slavonă). 
• În Ţara Românească, activitatea tipografică a fost intensă mai ales în timpul domniilor
lui Şerban Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu. În 1688, a apărut prima traducere
completă a Bibliei în limba română – Biblia de la Bucureşti. Aceasta a fost începută în
timpul lui Şerban Cantacuzino şi terminată în timpul lui Constantin Brâncoveanu.
• Tot în Ţara Românească, un rol important în producerea şi răspândirea cărţii tipărite l-
a avut Antim Ivireanul, care a tipărit peste 40 de cărţi la Snagov, Râmnic şi Târgovişte.
• În 1528, tiparul a fost introdus şi în Transilvania, la Sibiu. În 1544, la Sibiu apărea
prima carte în limba română, numită Catehismul lutheran.
• În Moldova, tiparul a fost introdus în secolul 17, în timpul domnului Vasile Lupu, care a
adus o tiparniţă la Biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi. Prima carte tipărită în Moldova a fost
Cartea românească de învăţătură.
56 Sorin Oane, Maria Ochescu, op. cit., p. 86.
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Ştiaţi că �
Diaconul Coresi  a fost un cunoscut tipograf şi traducător de cărţi în limba română, care a
avut un rol important în conturarea limbii române literare. Originar din Târgovişte, Coresi a
tipărit, în a doua jumătate a secolului 16, 35 de cărţi în Ţara Românească şi în Scheii
Braşovului (de exemplu, „Octoih”, „Evanghelia”, „Psaltirea”, „Liturghierul”, „Cazania”). Cărţile
lui Coresi au circulat în tot spaţiul românesc, contribuind la păstrarea unităţii spirituale a
poporului român.57

• Introducerea tiparului în spaţiul românesc a dus la apariţia unui număr mare de cărţi în
limba română şi la impunerea limbii române ca limbă de cultură. Drept urmare, au apărut
şi primele biblioteci, la început pe lângă mănăstiri (Bistriţa în Ţara Românească, Neamţ şi
Putna în Moldova, Igris în Transilvania).

57 Ibidem, p. 87.
58 Ibidem, p. 84.

� Primele scrieri laice (care nu au un caracter religios)
• Primele scrieri laice din spaţiul românesc au apărut în secolele 15-16, fiind, în cea
mai mare parte, istorice.
• Ele apar sub influenţa umanismului şi a răspândirii ideilor cu privire la originea latină
a poporului român şi unitatea limbii române. 
• Prima scriere laică (nedesprinsă, însă, total de influenţa bisericii) a apărut în secolul
15, în Moldova, şi se numea Letopiseţul de când cu voia lui Dumnezeu a început Ţara
Moldovei. Letopiseţul fusese scris din porunca lui Ştefan cel Mare. În secolul 16, apar
cronicile lui Macarie, Eftimie şi Azarie.
• În Ţara Românească, prima operă originală de literatură română veche a fost
Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie.58

• În Transilvania, Nicolae Olahus (născut la Sibiu, ocupant al unor funcţii
administrative importante şi autor al unor lucrări în limba latină precum Hungaria) a fost
printre primii care au susţinut ideea originii istorice comune a poporului român. Tot în
Transilvania, sasul Johannes Honterus numea Dacia întregul teritoriu locuit de români. 
• Începând cu secolul 17, apar primele cronici istorice în limba română.
• Printre cei mai importanţi cronicari se află:

• Grigore Ureche (1590 – 1647) – care a scris „Letopiseţul Ţării Moldovei”;
• Miron Costin (1633 – 1691) – a scris o continuare a letopiseţului scris de Grigore

Ureche, numită tot „Letopiseţul Ţării Moldovei” şi o altă lucrare importantă – „De
neamul moldovenilor”;

• Ion Neculce (1672 – 1745) – a continuat letopiseţul scris de Miron Costin –
continuarea se numea tot „Letopiseţul Ţării Moldovei” şi o altă lucrare numită „O
samă de cuvinte”;

• Constantin Cantacuzino – care a scris „Istorie a Ţării Româneşti” şi alte
lucrări importante;

• Janos Bethlen şi Georg Kraus au scris lucrări despre Transilvania.
• Un rol important în cultura românească medievală l-a avut Dimitrie Cantemir.
Dimitrie Cantemir a fost cea mai mare personalitate a perioadei medievale din Moldova.
El a fost scriitor, cărturar, compozitor, enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric,
lingvist, muzicolog, om politic. Dimitrie Cantemir a fost cunoscut în Europa ca un savant
remarcabil, autor al mai multor scrieri în latină: Descrierea Moldovei (Descriptio
Moldaviae, comandată de Academia de la Berlin, membru al căreia a devenit în 1714),
o istorie a Imperiului Otoman, tipărită ulterior și în limbile engleză, franceză și germană,
dar și Kitab-i-musiki, Cartea muzicii, scrisă în limba turcă, care cuprinde un studiu al
muzicii otomane laice și religioase.
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� Învăţământul românesc în Evul Mediu
• Primele şcoli au apărut pe lângă mănăstiri şi biserici. Educaţia elevilor o făceau
preoţii şi călugării, iar meseriile pentru care erau pregătiţi în cadrul acestor şcoli erau,
în mod special, acelea de copist şi grămătic. 
• Primele şcoli au apărut, în Transilvania, la Şcheii Braşovului (pe lângă Biserica
Sfântul Nicolae), iar în Moldova, pe lângă mănăstirile Neamţ şi Putna. 
• Treptat au apărut şi primele şcoli laice – orăşeneşti sau create de domni. Primele
şcoli orăşeneşti au apărut la Sibiu, Cluj, Timişoara, Haţeg. 
• Şcoli create de domnie au apărut:

• În Transilvania: în 1581 – Colegiul Academic din Cluj; în 1622 – Colegiul
Academic de la Alba Iulia.

• În Moldova: în 1562 – Colegiul latin de la Cotnari – înfiinţat de Despot Vodă; în
1640 – Academia domnească de la Iaşi – întemeiată de Vasile Lupu.

• În Ţara Românească – în 1646 – Şcoala domnească de la Târgovişte – înfiinţată
de matei Basarab; în 1694 – Academia de la Sfântul Sava (Academia domnească de
la Bucureşti) – întemeiată de Constantin Brâncoveanu.

� Arhitectura
• A fost unul dintre cele mai importante domenii artistice din perioada Evului Mediu.
Principalele materiale folosite erau lemnul, piatra şi cărămida.
• Arhitectura religioasă, concretizată prin construirea de mănăstiri şi biserici, a fost
foarte răspândită în această perioadă. De pildă, în perioada medievală au apărut:
Mănăstirea Curtea de Argeş (ctitorie a lui Neagoe Basarab), Biserica Neagră de la
Braşov (construită în stil gotic), frumoasele biserici şi mănăstiri ctitorite de Ştefan cel
Mare în stil specific moldovenesc (Putna, Voroneţ, Neamţ etc.). Construcţii religioase
importante au apărut în timpul domniilor lui Vasile Lupu (de exemplu, Biserica Sfinţii
Trei Ierarhi din Iaşi), Matei Basarab şi, mai ales, în timpul domniei lui Constantin
Brâncoveanu, care impune un stil arhitectural specific – stilul brâncovenesc (de
exemplu, Biserica Mănăstirii Hurezi, Biserica Stavropoleos din Bucureşti).
• Arhitectura laică s-a concretizat în construcţia de:

• cetăţi de apărare (de exemplu, cetatea Hunedoarei – în Transilvania; cetatea
Giurgiu – în Ţara Românească; cetatea Neamţ, Cetatea Albă – în Moldova);

• curţi domneşti (de exemplu, la Târgovişte, Bucureşti, Suceava);
• palate şi castele (Castelul Hunedoarei – în Transilvania, Palatul Mogoşoaia – în

stil brâncovenesc);
• conace boiereşti.

� Pictura şi sculptura
• În perioada medievală, în spaţiul românesc, pictura se realiza mai ales pe zidurile
(exterioare şi interioare) ale bisericilor şi mănăstirilor. Celebre sunt pentru picturile lor
exterioare mănăstirile Voroneţ, Moldoviţa şi Suceviţa. De asemenea, răspândită era

Ştiaţi că �
Primele acte juridice scrise din spaţiul românesc au apărut în secolele 15- 16. Unul dintre
primele texte juridice scrise în limba română este „Pravila de isprava oamenilor şi de toate
păcatele şi greşelile”, apărut în 1570, în Moldova. În secolul 17, în timpul domniilor lui Vasile
Lupu (în Moldova) şi Matei Basarab (în Ţara Românească) apar cunoscutele culegeri de
legi: „Cartea românească de învăţătură” sau „Pravilele împărăteşti” – Vasile Lupu;
„Îndreptarea legii” – Matei Basarab.

ediția a II-a           București 2015 175



şi pictura de icoane (mai ales cu foiţe de aur şi de argint). În Moldova, existau
adevărate centre de pictură de icoane pe lângă marile mănăstiri.
• Sculptura în perioada medievală se realiza mai ales în piatră şi lemn şi era folosită, în
special, pentru a decora construcţiile arhitecturale. Cunoscute pentru frumuseţea, fineţea
şi amploarea lor sunt sculpturile realizate în stil brâncovenesc (de exemplu, sculpturile în
lemn ce decorează uşile mănăstirii Hurezi şi pe cele ale Bisericii Stavropoleos din Bucureşti).

Explicații
A se îmbina = a se amesteca, a se combina
Alternativ = când unul, când altul, pe rând
Caracteristici = însușiri specifice care diferențiază o ființă de alta, un lucru de altul
Catehism = Carte în care sunt expuse principiile bisericii creștine sub formă de întrebări și
răspunsuri
Cărturar = Învățat, persoană cultă, erudit
Chirilic = vechi alfabet slav, compus de Chiril în sec. al IX-lea și utilizat în România (oficial)
până în 1860, care a servit drept bază pentru alfabetele folosite de popoarele slave ortodoxe
Cumani = persoane aparținând unei populații de neam turcic care, migrând dinspre est, în
sec. al XI-lea, s-au așezat pe teritoriul țărilor românești, unde, în parte au fost asimilați de
populația românească
Elită = grup de persoane care reprezintă ceea ce este mai bun, mai valoros într-o
comunitate, societate etc.
Enciclopedist = Autor de enciclopedii
Etnic = privitor la formele de cultură și de civilizație specifice unui popor
Etnografie = Știință care se ocupă cu originea, modul de viață, cultura și obiceiurile
popoarelor; etnograf – specialist în etnografie
Evul mediu = perioadă din istoria omenirii cuprinsă între antichitate și epoca modernă
Filologie = Știință care se ocupă cu studiul culturii scrise a popoarelor, în special cu studiul
textelor vechi și al operelor literare din punct de vedere al limbii, al influențelor suferite,
precum și cu editarea lor
Identitate națională = reprezentare a unei țări ca un întreg, cuprinzând cultura, tradițiile,
limba, precum și politica
Influență = acțiune pe care o exercită cineva sau ceva asupra unui lucru sau a unei ființe,
modificându-i trăsăturile (de formă, de conținut, de caracter etc.)
Laic = care este independent față de confesiunile religioase
Latinitate = Faptul de a avea origine latină sau caracter latin
Lingvist = Persoană care studiază limbile din punct de vedere științific
Medieval = care aparține evului mediu, privitor la evul mediu
Otoman = turcesc
Principatele române = nume purtat de Țara Românească și Moldova în perioada dinaintea Unirii
Savant = Persoană cu cunoștințe vaste și profunde; (foarte) învățat; erudit
Simultan = în același timp, concomitent, odată
Slavonă = limba slavă bisericească și literatura care s-a dezvoltat în Rusia, Serbia și
Bulgaria din vechea slavă bisericească

3. CULTURA ROMÂNEASCĂ DIN SECOLUL 19 PÂNĂ ÎN PREZENT

• Din punctul de vedere al dezvoltării culturale, secolul 19 a fost unul spectaculos. Mai
ales a doua jumătate a secolului 19 a cunoscut o înflorire a artei şi literaturii. Este
perioada marilor creaţii în domeniul literar şi artistic, cunoscută ca „perioada clasică a
culturii româneşti”. În această perioadă au apărut şi primele publicaţii de presă româneşti.
• În secolul 19 s-a înfiinţat Academia Română, importantă instituţie culturală având
ca scop promovarea culturii româneşti (avea 3 secţii – literară, istorică şi ştiinţifică).59

• În secolul 19, cultura română a fost puternic influenţată de cultura occidentală,

59 Ramona Ionescu, Camil-Gabriel Ionescu, op. cit., p. 96.
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integrând multe elemente ale acesteia. În prima jumătate a secolului 20, în perioada
interbelică, esenţială devine, însă, căutarea specificului cultural naţional.
• Al doilea război mondial a influenţat dramatic cultura naţională, mulţi oameni de
cultură fiind ucişi în această perioadă, dar schimbări profunde au intervenit odată cu
instaurarea puterii comuniste şi introducerea stalinismului cultural. Stalinismul cultural
a însemnat ruperea legăturilor cu occidentul şi adoptarea modelului cultural sovietic.60

Presa şi publicaţiile au început să fie cenzurate şi mulţi oameni de cultură au fost
persecutaţi sau arestaţi. O oarecare liberalizare s-a resimţit în timpul lui Nicolae
Ceauşescu, în perioada 1965 – 1974, însă după 1974, odată cu instaurarea regimului
prezidenţial bazat pe cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu, cultura a fost pur şi
simplu sufocată de ofensiva ideologică şi propagandistică.

� Învăţământul
• În secolul 19, unul dintre domeniile care au cunoscut dezvoltarea cea mai dinamică
a fost învăţământul. 
• Legea instrucţiunii publice adoptată de Cuza în 1864 a organizat sistemul de
învăţământ pe 3 trepte: primar (decretat gratuit şi obligatoriu), secundar şi superior.
Consecinţa principală a adoptării acestei legi a fost creşterea nivelului educaţional al
populaţiei (mai ales în mediul rural). În timpul lui Cuza apar şi primele universităţi
moderne – la Iaşi (1860) şi la Bucureşti (1864).
• Ulterior, în timpul lui Carol I, învăţământul continuă să se dezvolte: în 1869 se
înfiinţează Facultatea de Medicină (întemeietorul şcolii medicale româneşti este
considerat Carol Davilla); în 1896, Petru Poni (Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii)
iniţiază Legea Casei Şcoalelor, care urma să sprijine construirea de noi şcoli, editarea
manualelor şi a altor publicaţii şcolare.61

• Cele mai importante şi valoroase modificări în domeniul învăţământului au fost
realizate din iniţiativa lui Spiru Haret care, în 1898, în timp ce ocupa funcţia de Ministru
al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, a adoptat o lege şcolară care a aşezat pe baze
moderne întreg învăţământul românesc (a fost reorganizat învăţământul secundar şi
s-a introdus bacalaureatul; s-au creat grădiniţele pentru copii etc.). Între 1901 şi 1904,
Spiru Haret a iniţiat o mişcare de ridicare a satelor prin cultură, prin care învăţătorii
deveneau factorii centrali în viaţa satelor şi desfăşurau activităţi de alfabetizare şi
răspândire a cunoştinţelor generale (mişcarea purta denumirea de „haretism”).62

• După Marea Unire de la 1 decembrie  1918, a fost necesară integrarea sistemelor
de învăţământ ale provinciilor unite. Astfel, sistemele austriac şi ungar care se aplicau
în Bucovina şi Transilvania au fost eliminate, iar modelul lui Spiru Haret a fost extins.
Până la sfârşitul perioadei interbelice, numărul celor care ştiau să scrie şi să citească
ajunsese la aproape 80%, deşi la sate analfabetismul se menţinea la cote ridicate.
• După al doilea război mondial, odată cu instaurarea comunismului în România, s-
a introdus sistemul educaţional sovietic, educaţia devenind instrument de propagandă,
în vederea creării „omului nou”. Profesori şi educatori competenţi au fost arestaţi sau
ucişi, şi înlocuiţi cu alţii ce serveau interesele partidului. O uşoară liberalizare s-a simţit
după 1965, în timpul lui Ceauşescu, când învăţământul a fost reorganizat pe baze
naţionale, însă lucrurile s-au schimbat odată cu instaurarea regimului bazat pe cultul
personalităţii lui Ceauşescu.
60 Sorin Oane, Maria Ochescu, op. cit., p. 160.
61 Sorin Oane, Maria Ochescu, Istorie. Manual pentru clasa a VIII-a, editura Humanitas Educaţional,

Bucureşti, 2013, p. 126.
62 Ibidem.
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• În linii mari, învăţământul în perioada comunistă s-a caracterizat prin următoarele:
s-au introdus materii noi precum limba rusă şi studiul sovietic; şcolile private au fost
închise; ştiinţele sociale (sociologia, psihologia, dreptul, filosofia) au fost fie eliminate,
fie comasate, fie reformate (pe baze staliniste); s-a realizat alfabetizarea în masă
(trecând peste procentul de 90%) etc.
• După 1989, sistemul educaţional românesc a trecut printr-un proces continuu de
reformare şi reorganizare.

� Literatura
�� Literatura în secolul 19

• În prima jumătate a secolului 19, în 1829, apar primele publicaţii de presă: Curierul
Românesc (Bucureşti) şi Albina românească (Iaşi). În 1837 apare la Bucureşti primul
cotidian din istoria presei româneşti, numit România.63 În 1838, apare la Braşov
Gazeta de Transilvania.
• Începuturile marilor creaţii literare româneşti ale secolului 19 sunt legate de apariţia,
în 1840, la Iaşi  a revistei Dacia literară, sub redacţia lui Mihail Kogălniceanu. Revista
a avut un rol foarte important în pregătirea revoluţiei de la 1848, Mihail Kogălniceanu
sintetizând, în primul număr al acesteia, idealurile literare ale scriitorilor paşoptişti
(combaterea imitaţiei scriitorilor străini; crearea unei literaturi specifice româneşti;
unitatea limbii române; dezvoltarea spiritului critic).
• Este perioada în care cel mai promovat gen literar este poezia romantică. 
• În această perioadă publică: Vasile Alecsandri (poezii, piese de teatru, cântece şi
balade populare, precum Mioriţa), Grigore Alexandrescu (poezii, fabule), Vasile
Cârlova (poezii), Ion Heliade Rădulescu (poezie, eseuri, filozofie), Costache
Negruzzi (proză şi poezie), Nicolae Filimon (proză).

• Vasile Alecsandri – a scris poezie (de exemplu, volumul Pasteluri – 1868) -
exemple de poezii - Iarna; Vestitorii Primăverii; Dan, căpitan de plai; teatru. Vasile
Alecsandri este considerat creator al teatrului românesc şi al literaturii dramatice din
România (comediile – Chiriţa în Iaşi, Chiriţa în provinţie; Chiriţa în voiagiu; Chiriţa în
balon). Vasile Alecsandri a cules și publicat poezii populare, cântece și balade precum
Miorița, Monastirea Argeș, Toma Alimoș și altele.

Ştiaţi că �
Miorița este o baladă populară cu peste 1500 de variante, culese din toate regiunile
României. Se spune că varianta „culeasă” de Vasile Alecsandri a fost, de fapt, „îndreptată”
de acesta în spiritul ideilor care circulau, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
„Mioriţa » spune povestea a trei ciobani care coboară cu oile la vale ("Pe-un picior de plai,
/ Pe-o gură de rai"). Fiecare dintre ei provine dintr-una dintre regiunile istorice românești:
"Unu-i moldovan, / Unu-i ungurean (transilvănean) / Și unu-i vrâncean (sau muntean)". Doi
dintre ei se sfătuiesc să îl omoare pe al treilea pentru a-i lua averea ("Că-i mai ortoman / Ș-
are oi mai multe, / Mândre și cornute"). Mioriţa – oaia năzdrăvană - îi spune ciobanului care
sunt intențiile celor doi tovarăși ai săi, sfătuindu-l totodată să se apere ("Stăpâne, stăpâne,
/ Îți cheamă ș-un câne / ... / Că l-apus de soare / Vreau să mi te-omoare"). Ciobanul îşi
exprimă dorința de a fi îngropat "în dosul stânii", iar la cap să-i fie așezat un fluier şi îi cere
mioarei să nu-i spună măicuţei sale şi nici celorlalte oi despre faptul că a fost ucis, pentru a
le scuti de suferinţă ("Iar tu de omor / Să nu le spui lor"). În schimb, îi cere mioarei să le
spună acestora că s-a căsătorit cu o fată de crai. (Să le spui curat / Că m-am însurat / C-o
mândră crăiasă, / A lumii mireasă").

53 Sorin Oane, Maria Ochescu, op. cit., p. 128.
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• Mihai Eminescu (născut pe 15 ianuarie
1850, la Botoşani  – decedat pe 15 iunie 1889) a fost
considerat cel mai mare poet român şi creator al
limbii române literare. 
• A fost un poet romantic, cu o mare cultură
filosofică, opera sa fiind influențată de scrierile marilor
filosofi ai timpului, dar și de cultura clasică și de
folclorul românesc. Creația sa a influențat, la rândul
său, întreaga literatură românească ce i-a urmat. 
• Eminescu era un om înzestrat cu o inteligență
deosebită, cu o personalitate atipică, fiind descris de
contemporanii săi ca un visător, de multe ori indiferent
față de condițiile materiale și de convențiile sociale. 
• A scris poezii despre iubire, natură, moarte,
condiţia geniului. Prima poezie pe care a publicat-o

• Grigore Alexandrescu – a scris poezie (de exemplu, Umbra lui Mircea-La
Cozia); fabule. Grigore Alexandrescu este cel mai important fabulist român. A scris
peste 40 de fabule (de exemplu, Câinele şi căţelul, Boul şi viţelul, Vulpea liberală). 

• Vasile Cârlova - a scris doar 50 de poezii, dar a rămas în istoria literaturii
române pentru că a introdus tema preromantismului european. Opere mai importante
- Odă oștirei române. A murit în 1831, la doar 22 de ani.

• Ion Heliade Rădulescu - a fost poet, eseist, filosof, participant la revoluția din
1848. A militat pentru unificarea limbii române literare - prin lucrarea Gramatica
românească (1828). Este autorul cunoscutului poem Zburătorul.

• Costache Negruzzi – a scris proză (de exemplu, nuvelele Alexandru
Lăpuşneanu, Sobieski şi românii); poezie. 

• Nicolae Filimon - cunoscut prozator român, autor al romanului Ciocoii vechi și
noi, ce descrie societatea românească de la începutul secolului 19.
• După 1870 are loc o adevărată explozie literară, făcându-se remarcaţi marii clasici
ai literaturii române: Mihai Eminescu (cel mai important poet român), Ion Creangă
(cel mai mare povestitor român), Ion Luca Caragiale (cel mai mare dramaturg român),
Ioan Slavici (important prozator român). Aceşti scriitori din a doua jumătate a secolului
19 sunt consideraţi clasicii literaturii româneşti. Promovarea operelor lor s-a realizat,
în mare parte, cu ajutorul Societăţii Junimea, înfiinţată în 1863 la Iaşi, director fiind Titu
Maiorescu. Revista Societăţii „Junimea” – „Convorbiri literare” promovează o nouă
direcţie în literatura românească – „arta pentru artă”.  În revista „Convorbiri literare”
sunt publicate multe dintre operele scrise marii clasici ai literaturii române (de exemplu,
Mihai Eminescu publică în această revistă numeroase poezii).

Ştiaţi că �
Titu Maiorescu (1840 – 1917) a fost una dintre personalităţile remarcabile ale sfârşitului
secolului 19 şi începutului secolului 20.  A fost  avocat, critic literar, eseist, filosof, politician
și scriitor român, prim-ministru al României între 1912 și 1914, ministru de interne, membru
fondator al Academiei Române. Titu Maiorescu este considerat întemeietorul spiritului critic
în cultura românească. A publicat articole prin care critica deformările cauzate de adoptarea
prea rapidă şi fără substanţă a instituţiilor şi mentalităţilor occidentale (făcând referire la
„beţia de cuvinte” şi „formele fără fond”).  Teoria „formelor fără fond” formulată de Titu
Maiorescu a fost baza junimismului politic conservator, pe care s-au construit operele lui
Eminescu, Creangă, Caragiale şi Slavici.

Foto: Mihai Eminescu
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a fost La mormântul lui Aron Pumnul, în 1866, scrisă în memoria profesorului său de limba
română care murise în ianuarie 1866. Poezia este publicată în broșura comemorativă
scoasă de elevi. Apoi Eminescu publică poezia De-aș avea...în revista Familia.
• Deși la moartea poetului existau 46 de volume de poezii manuscrise, în timpul vieţii
i-a fost publicat doar un singur volum de poezie – Poesii - 1884 ( din acest volum
făceau parte, de exemplu, Luceafărul, Glossă, Criticilor mei, Epigonii, Somnoroase
păsărele, Revedere, La steaua, Pe lângă plopii fără soţ, Scrisoarea a III-a, Mai am un
singur dor etc.). 
• Multe poezii scrise de Eminescu au ca subiect condiţia geniului, adică felul în care
omul de geniu se raportează la societatea în care trăieşte, societate superficială şi
incapabilă să-l înţeleagă. Exemple de astfel de poezii sunt: Luceafărul, Scrisoarea I,
Glossă, Odă (în metrul antic).
• Unele dintre poeziile sale despre natură evocă copilăria pe care poetul și-a petrecut-
o la Botoșani și la Ipotești, în casa părintească, liber și în contact cu natura (de
exemplu, O, rămâi, Fiind băiet..., Revedere - fragment:”Codrule, codruțule/ Ce mai
faci, drăguțule, / Că de când nu ne-am văzut/ Multă vreme au trecut/ Și de când ne-
am depărtat, / Multă lume am îmblat.”). 
• Tot astfel unele dintre poeziile sale despre iubire reflectă stările prin care poetul a
trecut de-a lungul relației tumultoase pe care a avut-o cu poeta Veronica Micle, pe
care a iubit-o foarte mult (Iubind în taină, Venin și farmec, Gelozie). 
• Eminescu a scris și proză (de exemplu, Sărmanul Dionis, Cezara, Geniu pustiu,
basme în proză – Făt-Frumos din lacrimă, Călin Nebunul etc.). 
• De asemenea, poetul a avut și o intensă activitate de jurnalist politic. Principiile
gândirii sale politice erau, în mod esențial, conservatoare (Eminescu a și fost redactor
al ziarului Timpul, ziarul Partidului Conservator). 
• În perioada 1874-1877, Eminescu a trăit la Iași, unde a fost, printre altele, și director al
Bibliotecii Centrale. În această perioadă se pare că s-a atașat de un tei din Parcul Copou,
din Iași, sub care petrecea mult timp. Copacul respectiv (care are vârsta de 458 de ani) a
devenit un adevărat simbol pentru orașul Iași și este cunoscut ca “Teiul lui Eminescu”. 
• Poetul a murit pe 15 iunie 1889 și a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din București,
sub un tei. La înmormântare, s-a interpretat Mai am un singur dor (fragment din
poezia Mai am un singur dor: ”Mai am un singur dor / În liniștea serii / Să mă lăsați să
mor / La marginea mării,”). Pe 3 august 1889, poeta Veronica Micle, marea iubire a lui
Eminescu, s-a sinucis la Mănăstirea Văratec, din județul Neamț.

Glossă
de Mihai Eminescu

(fragment)
..

Vreme trece, vreme vine,
Toate-s vechi și nouă toate;

Ce e rău și ce e bine
Tu te-ntreabă și socoate;
Nu spera și nu ai teamă,
Ce e val ca valul trece;

De te-ndeamnă, de te cheamă,
Tu rămâi la toate rece.


Viitorul și trecutul

Sunt a filei două fețe,
Vede-n capăt începutul
Cine știe să le-nvețe;

Tot ce-a fost ori o să fie
În prezent le-avem pe toate,

Dar de-a lor zădărnicie
Te întreabă și socoate .

.
Sursa : http

://ro.wikisource.org/wiki/Gloss%C4%83 
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Criticilor mei
de Mihai Eminescu

(fragment)
.
E ușor a scrie versuri,

Când nimic nu ai a spune,
Înșirând cuvinte goale

Ce din coadă au să sune.

Dar când inima-ți frământă
Doruri vii și patimi multe,

Ș-a lor glasuri a ta minte
Stă pe toate să le-asculte,

.
Ah! atuncea ți se pare

Că pe cap îți cade cerul
Unde vei găsi cuvântul
Ce exprimă adevărul?

...
Sursa: http://ro.wikisource.org
/wiki/Criticilor_mei_(Eminescu)

• Ion Creangă (născut în 1837, la Humuleşti, judeţul Neamţ – decedat în 1889,
la Iaşi) – este considerat cel mai mare povestitor român; cunoscut mai ales pentru
opera sa autobiografică – Amintiri din copilărie (1880-1881), în care-și descrie, cu mult
talent, copilăria petrecută la țară, în satul Humulești, apoi în Fălticeni și Iași. Creangă
a scris, de asemenea, o serie de basme pentru copii – Capra cu trei iezi, Povestea lui
Harap Alb, Punguţa cu doi bani, Soacra cu trei nurori, Dănilă Prepeleac, Ivan Turbincă
- și povestiri - Păcală, Moș Ion Roată și Unirea, Prostia omenească, Ursul păcălit de
vulpe. Ion Creangă a studiat teologia și a fost dascăl și diacon la mai multe biserici din
Iași. A fost, de asemenea, învăţător şi a participat la elaborarea unor manuale şcolare
(printre care şi un Abecedar). După ce a divorțat de soția sa, Creangă a fost exclus
din rândurile clerului. După divorț, scriitorul s-a mutat într-o căsuță din cartierul Țicău,
din Iași. Căsuța, cunoscută sub numele de Bojdeuca lui Creangă, a devenit muzeu
memorial în 1918, fiind prima casă memorială din România. Ion Creangă era un prieten
apropiat al lui Mihai Eminescu. Se spune că cei doi erau văzuți adesea stând de vorbă
sub teiul din Parcul Copou. Povestitorul a fost profund afectat de moartea lui Eminescu
și a Veronicăi Micle. A murit în același an ca și Eminescu, pe 31 decembrie.

• Ion Luca Caragiale (1852 – 1912) – cel mai mare dramaturg român. A scris
doar 9 piese de teatru, însă acestea reflectă extraordinar realitățile timpului său,
limbajul și comportamentul românilor. Piesele sale sunt actuale și astăzi și se joacă
adesea pe scenele teatrelor românești. Câteva dintre celebrele sale piese de teatru
sunt: O noapte furtunoasă, O scrisoare pierdută, D’ale carnavalului (comedii), Năpasta
(dramă). De asemenea, Caragiale a scris o serie de nuvele şi povestiri foarte apreciate
(de exemplu, D-l Goe, Bubico, Căldură mare, Lanţul slăbiciunilor). Pentru scurtă vreme,
Caragiale a fost director al Teatrului Național Român. Fiii lui I.L. Caragiale, Mateiu
Caragiale și Luca Caragiale, au fost, la rândul lor, scriitori, cel mai cunoscut fiind Matei
Caragiale, cu opera sa Craii de Curtea-Veche, publicată în 1929.

• Ioan Slavici – a scris proză. Cele mai importante opere ale sale sunt Mara
(roman), Moara cu noroc (nuvelă) și Pădureanca (nuvelă). A fost un apropiat al lui
Mihai Eminescu.

• Alţi scriitori care s-au făcut remarcaţi în a doua jumătate a secolului 19 au fost:
Dimitrie Bolintineanu (poezie şi proză), George Coșbuc (poezie), Alexandru
Macedonski (poezie), Alexandru Vlăhuță (proză), Duiliu Zamfirescu (proză), Barbu
Ștefănescu Delavrancea (proză şi piese de teatru), Emil Gârleanu (proză), Bogdan
Petriceicu Hașdeu, Iulia Haşdeu (poezie).

• Dimitrie Bolintineanu - a scris poezie și proză; a fost participant la revoluția
de la 1848. Cunoscute sunt poezia Muma lui Ștefan cel Mare și Legendele istorice
(care sunt poezii în proză).
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• George Coșbuc - poet - a scris poezii dedicate naturii (Iarna pe uliță, Vestitorii
primăverii), poezii despre viața satului (La oglindă), poezii cu subiect istoric sau de
evocare a trecutului (Trei, Doamne, și toți trei, Moartea lui Gelu), balade (Moartea lui
Fulger, Nunta Zamfirei).

• Alexandru Macedonski - poet român simbolist. Cele mai cunoscute opere -
ciclul Nopților (din care face parte, de  exemplu, Noapte  de decemvrie); Rondelurile
(de exemplu, Rondelul rozelor de mor, Rondelul crinilor).

• Alexandru Vlăhuță - a fost prozator român. Cea mai cunoscută operă a sa este
România pitorească.

• Duiliu Zamfirescu - scriitor român, cunoscut pentru romanele Viața la țară și
Tănase Scatiu.

• Barbu Ștefănescu Delavrancea - prozator și dramaturg. Este autorul unor nuvele
și povestiri cunoscute, precum - Sultănica, Hagi Tudose, Domnul Vucea. Delavrancea a
scris și basme, precum Neghiniță, dar și piese de teatru, de mare importanță fiind Trilogia
Moldovei, ce cuprinde 3 piese: Apus de soare, Viforul și Luceafărul.

• Emil Gârleanu - prozator, cunoscut mai ales pentru volumul numit Din lumea
celor care nu cuvântă, ce cuprinde povestiri fantastice din viața gâzelor, animalelor și
plantelor. Emil Gârleanu a fost, de asemenea, regizor de film - a regizat filmul Cetatea
Neamțului, apărut în 1914.

• Bogdan Petriceicu Hașdeu - a fost un scriitor, filolog și istoric român, o
personalitate extraordinară a secolului 19, dar și a culturii românești în general. A fost
un mare savant, având cunoștințe vaste în diverse domenii. Printre lucrările sale cele
mai importante se află: piesa de teatru Răzvan și Vidra și operele istorice - Ioan Vodă
cel Cumplit, Istoria critică a românilor, Arhiva istorică - dar și vasta sa lucrare
neterminată - Etymologicum Magnum Romaniae - un dicționar etimologic al limbii
române (deși Hașdeu a scris 4 volume din acest dicționar, a ajuns doar până la
cuvântul bărbat). Hașdeu a fost membru în Partidul Național Liberal și deputat în
Parlamentul României. Fiica sa, Iulia Hașdeu, a fost, la rândul ei, o talentată poetă (a
scris poezii în limba franceză) și scriitoare. Iulia Hașdeu era extrem de inteligentă, un
copil supradotat, care la doar 11 ani absolvea Colegiul Sf. Sava din București. Ulterior,
a absolvit Conservatorul de muzică din București, după care, la doar 16 ani, s-a înscris
la studii la Sorbona, în Paris, fiind prima româncă care a studiat acolo. În 1888, la 19
ani, Iulia Hașdeu a murit din cauza unei tuberculoze, eveniment ce l-a tulburat profund
pe tatăl său. După moartea Iuliei, Bogdan Petriceicu Hașdeu a construit un castel la
Câmpina, în memoria fiicei sale, și a devenit preocupat de spiritism.

�� Literatura interbelică
• După Marea Unire din 1918, literatura română se dezvoltă extraordinar, fiind
dominată, de această dată, de roman.  
• În perioada interbelică, scriitorul Liviu Rebreanu, considerat creatorul romanului
românesc modern publică celebrele sale romane: Ion (primul roman obiectiv din
literatura română – descrie realităţile satului ardelean de la începutul secolului 20 şi
lupta pentru pământ), Pădurea spânzuraţilor (inspirat din participarea României la
primul război mondial; este primul roman de analiză psihologică), Răscoala (inspirată
de revolta ţărănească de la 1907). 
• Iniţiatori ai romanului modern sunt consideraţi şi: Camil Petrescu, care publică în
această perioadă cunoscutul roman Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război
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(roman în care se regăseşte experienţa trăită de autor în timpul primului război
mondial); Hortensia Papadat-Bengescu, cu romanul Concert din muzică de Bach.
• Între cele două războaie mondiale apare şi trilogia Fraţii Jderi (romane care evocă
epoca lui Ştefan cel Mare), scrisă de Mihail Sadoveanu. 
• Cunoscut este şi prozatorul Ionel Teodoreanu, pentru romanul său La Medeleni,
care evocă copilăria şi adolescenţa.
• În această perioadă se remarcă şi George Călinescu, atât ca romancier (cu
capodopera sa Enigma Otiliei), cât şi în calitate de critic literar (publică „Istoria literaturii
române de la origini până în prezent”).
• Şi în poezie apar autori importanţi: Tudor Arghezi (care a revoluţionat poezia
românească – de exemplu, volumul Flori de mucegai), poetul simbolist George
Bacovia (volumul Plumb), poetul Ion Barbu (volumul Joc secund). 
• Personalităţi importante ale acestei perioade sunt şi poetul şi filosoful Lucian
Blaga, precum şi Mircea Eliade, considerat cel mai mare istoric al religiilor.

• Lucian Blaga (1895-1961) a fost un filozof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist,
profesor universitar, academician și diplomat român. A fost o personalitate impunătoare a
culturii interbelice. În 1956, Lucian Blaga a fost propus pentru Premiul Nobel pentru
Literatură. Exemple de volume de versuri: Poemele Luminii, Paşii Profetului. Creaţia sa
filosofică a fost grupată în 3 categorii: Trilogia Cunoaşterii, Trilogia Culturii şi Trilogia Valorilor. 

• Mircea Eliade (1907 - 1986), a fost un gânditor şi scriitor român. Filozof şi istoric
al religiilor, Eliade a fost profesor la Universitatea din Chicago din 1957, titular al
catedrei Sewell L. Avery din 1962, naturalizat cetăţean american în 1966, onorat cu
titlul de Distinguished Service Professor. Autor a 30 de volume ştiinţifice, opere literare
şi eseuri filozofice traduse în 18 limbi şi a circa 1200 de articole şi recenzii cu o tematică
extrem de variată, foarte bine documentate. Lucrările sale cele mai cunoscute sunt:
Tratat de istorie a religiilor, Sacrul și profanul, romanele: Romanul adolescentului miop,
Maitreyi, Întoarcerea din rai, Noaptea de Sânziene, Huliganii, Domnișoara Christina,
Nuntă în cer, În curte la Dionis, etc. Ioan Petru Culianu a continuat cu mare succes
opera istorică a lui Eliade, în Statele Unite.
• În domeniul teatrului, în perioada interbelică, se remarcă Tudor Muşatescu, cu
piesa Titanic vals şi Victor Ion Popa, cu piesa Take, Ianke şi Cadâr.

�� Literatura în perioada comunistă
• În perioada comunistă literatura a fost cenzurată, pentru a se asigura că aceasta
serveşte scopurilor propagandistice ale partidului. O liberalizare s-a resimţit în perioada
1965-1974, perioadă în care au publicat câţiva autori importanţi. De asemenea,
atitudinea naţionalistă şi antisovietică a lui Nicolae Ceauşescu a făcut ca, în ultima
parte a perioadei comuniste, lucrări importante să scape de cenzură.
• Au căzut victime ale represiunii comuniste, ajungând în închisori şi lagăre şi fiind supuşi
torturilor, o serie de personalităţi culturale notabile precum: filosoful Petre Ţuţea, filosoful
Constantin Noica şi scriitorul Nicolae Steinhardt (care a scris Jurnalul fericirii).
• Poate cel mai important autor al perioadei de după cel de-al doilea război mondial a
fost prozatorul Marin Preda. Cele mai importante romane ale sale au fost: Moromeţii
(roman publicat în două volume, în 1955 şi 1967, descriind viaţa unei familii de ţărani înainte
de război şi după război, la începutul perioadei comuniste în România) şi Cel mai iubit
dintre pământeni (ultimul şi cel mai important roman al său, publicat în 1980, care descrie
perioada comunistă, reuşind să treacă de cenzura din timpul lui Nicolae Ceauşescu).
• Cei mai importanţi poeţi din perioada comunistă au fost: Nichita Stănescu (a
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publicat volume de poezii precum Sensul iubirii – 1960, O viziune a sentimentelor –
1964, În dulcele stil clasic – 1970), Marin Sorescu, Adrian Păunescu (de exemplu,
volumul Totuşi iubirea – 1983), Ana Blandiana.

• Adrian Păunescu este cunoscut şi ca organizator al Cenaclului Flacăra, o
întrunire culturală ce avut loc între 1973 şi 1985, în cadrul căreia erau promovaţi artişti
care-şi prezentau creaţiile (poezii, muzică) în faţa publicului. În cadrul cenaclului se recitau
poezii ale unor poeţi mai mult sau mai puţin cunoscuţi şi se interpretau piese muzicale
aparţinând unor genuri diferite (de la muzică populară la muzică clasică, folk sau rock).
• Din exil scriu dramaturgul Eugen Ionescu (din Franţa), filosoful şi scriitorul Emil Cioran
(tot din Franţa, principalele sale opere fiind scrise în limba franceză), Mircea Eliade (din
Statele Unite ale Americii), scriitoarea germană, originară din România, Herta Müller.

� Literatura contemporană
• Sfârșitul secolului al 20-lea și începutul secolului al 21-lea sunt marcate de scriitori
precum: Mircea Cărtărescu, Gabriel Liiceanu, Horia Roman Patapievici, Andrei
Pleșu, Herta Müller - scriitoare germană de limbă germană și română, originară din
România, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură pentru anul 2009. Poeți
contemporani cunoscuți sunt, de exemplu, Ana Blandiana și Mircea Dinescu.

Poeti:
• Vasile Alecsandri – exemple de poezii: Iarna, Vestitorii primăverii, Dan, căpitan de plai;
• Grigore Alexandrescu – exemple de poezii – fabulele Câinele şi căţelul, Boul şi viţelul;
• Tudor Arghezi; volume de poezii – Cuvinte potrivite, Flori de mucegai; poezii cunoscute: Testament,

Psalmi, poezia pentru copii Zdreanţă;
• George Bacovia; opere – Plumb
• Ion Barbu; opere – Joc secund, După melci ;
• Lucian Blaga – de exemplu, volumul Poemele luminii;
• Ana Blandiana – de exemplu, volumele A treia taină, Poeme, Întâmplări din grădina mea; 
• Dimitrie Bolintineanu - cunoscute sunt poezia Muma lui Ștefan cel Mare și Legendele istorice (care

sunt poezii în proză);
• Otilia Cazimir – autoare de versuri pentru copii – de exemplu, volumul Jucării, publicat în 1938; 
• Vasile Cârlova;
• George Coşbuc; opere – Iarna pe uliţă, La oglindă; Trei, Doamne, şi toţi trei, Moartea lui Fulger, Nunta Zamfirei;
• Mircea Dinescu;
• Mihai Eminescu – volumul Poesii; poezii cunoscute: Luceafărul, Scrisoarea I, Scrisoarea a III-a,

Glossă, Pe lângă plopii fără soţ, Somnoroase păsărele, Revedere etc.
• Elena Farago – autoare de poezii pentru copii – din perioada interbelică – exemple de poezii

cunoscute: Căţeluşul şchiop, Gândăcelul;
• Iulia Haşdeu;
• Ion Heliade Rădulescu – poezie cunoscută – Zburătorul;
• Alexandru Macedonski - ciclul Nopților (din care face parte, de  exemplu, Noapte  de decemvrie);

Rondelurile (de exemplu, Rondelul rozelor ce mor, Rondelul crinilor).
• Veronica Micle;
• Adrian Păunescu – volum de poezii – Totuşi iubirea;
• Marin Sorescu, opere – La lilieci
• Nichita Stănescu; opere – Sensul iubirii, În dulcele stil clasic;
• George Topârceanu; volume de poezii – Balade vesele şi triste, Parodii originale; poezie cunoscută

– Balada unui greier mic;
• Tristan Tzara – fondator al dadaismului – curent cultural şi  artistic nonconformist.

Prozatori:
• George Călinescu; romanele – Enigma Otiliei, Bietul Ioanide; marea sa lucrare „Istoria literaturii

române de la origini până în prezent” ;

Exemple de lucrări ale autorilor români
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• Mircea Cărtărescu – de exemplu, romanul Orbitor;
• Emil Cioran – de exemplu, Pe culmile disperării, Amurgul gândurilor, Ţara mea;
• Ion Creangă – Amintiri din copilărie; poveştile Capra cu trei iezi, Punguţa cu doi bani, Povestea lui

Harap Alb etc.
• Mircea Eliade – de exemplu, romanele: Romanul adolescentului miop, Maitreyi, Întoarcerea din rai,

Noaptea de Sânziene, Huliganii, Domnișoara Christina, Nuntă în cer, În curte la Dionis; nuvela La ţigănci;
• Nicolae Filimon - nuvelele Alexandru Lăpuşneanu, Sobieski şi românii;
• Emil Gârleanu - volumul numit Din lumea celor care nu cuvântă, ce cuprinde povestiri fantastice din

viața gâzelor, animalelor și plantelor.
• Gabriel Liiceanu – de exemplu, Jurnalul de la Păltiniş;
• Herta Müller – romanele Animalul inimii, Leagănul respiraţiei;
• Costache Negruzzi - nuvelele Alexandru Lăpuşneanu, Sobieski şi românii;
• Hortensia Papadat-Bengescu – romanul Concert din muzică de Bach;
• Camil Petrescu; opere – Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Patul lui Procust;
• Marin Preda; opere – Cel mai iubit dintre pământeni, Moromeţii;
• Liviu Rebreanu; opere – Pădurea Spânzuraţilor, Ion, Răscoala;
• Mihail Sadoveanu; opere – Fraţii Jderi, Neamul Şoimăreştilor;
• Ioan Slavici; romanul – Mara; nuvelele Moara cu noroc, Pădureanca;
• Barbu Ștefănescu Delavrancea; nuvelele Sultănica, Hagi Tudose, Domnul Vucea;
• Ionel Teodoreanu – romanul La Medeleni;
• Alexandru Vlahuţă - România pitorească;
• Duiliu Zamfirescu – romanele Viaţa la ţară, Tănase Scatiu.

Dramaturgi:
• Vasile Alecsandri – comediile – Chiriţele (Chiriţa în provinţie, Chiriţa la Iaşi, Chiriţa în balon etc.);
• Eugen Ionescu (Eugène Ionesco); opere – Cântăreaţa cheală, Setea şi foamea;
• Ion Luca Caragiale – comediile – O noapte furtunoasă, O scrisoare pierdută, D-ale carnavalului;

drama Năpasta;
• Tudor Muşatescu – Titanic vals;
• Camil Petrescu – de exemplu, Jocul ielelor;
• Victor Ion Popa – Take, Ianke şi Cadâr;
• Mihail Sebastian; opere – Jocul de-a vacanţa, Steaua fără nume;
• Barbu Ștefănescu Delavrancea - Trilogia Moldovei, ce cuprinde 3 piese: Apus de soare, Viforul și Luceafărul.

� Istoria
• În secolul 19, un rol important în acest domeniu l-au avut reprezentanţii Şcolii
Ardelene: Gheorghe Şincai – care a scris prima istorie completă a poporului român,
numită Hronicul românilor şi a mai multor neamuri – şi Petru Maior – care abordează
originea poporului român, în lucrarea sa Istoria pentru începutul românilor în Dachia.66

• De istorie au fost preocupaţi şi Bogdan Petriceicu Haşdeu şi Mihail
Kogălniceanu, însă în secolul 19 și începutul secolului 20 ies în evidență cei care
aveau să fie cei mai mari istorici ai României:

• Nicolae Bălcescu (1819 – 1852) a fost un istoric, scriitor şi revoluţionar român
de la 1848. Marea sa operă a fost „Românii supt Mihai-Voievod Viteazul”, pe care a
scris-o în exil, începând cu 1849, rămasă în manuscris și publicată de Alexandru
Odobescu, în 1861 - 1863. Opera sa Istoria românilor supt Mihai Vodă Viteazul a avut
o mare influenţă în epocă.

• Nicolae Iorga (1871 – 1940) a fost un istoric, critic literar, dramaturg, poet,
enciclopedist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar și academician
român. Este cunoscut în lume ca istoric al artelor și filozof al istoriei. A studiat în România,
Italia, Franța și Germania. Iorga devine în 1893, la numai 23 de ani, membru

66 Ibidem, p. 132.



corespondent al Academiei Române. În 1894, la 24 de ani, obține prin concurs catedra
de istorie la Universitatea din București. Printre cele mai importante opere ale sale se află
Istoria românilor, Istoria literaturii românești contemporane și Istoria Imperiului Otoman. 

67 Ibidem

Explicații
Baladă populară = cântec bătrânesc
Basm = narațiune cuprinzând fapte posibile sau reale
Contemporan = care a trăit în aceeași perioadă cu o altă persoană
Dadaism = mișcare artistică
Dramaturg = autor de piese de teatru
Har = Calitate care face pe cineva vrednic de admirație
Huligan = persoană care încalcă în mod grosolan normele de conduită în societate
Miop = persoană care suferă de miopie; miopie = defect al vederii constând în
imposibilitatea de a vedea obiectele aflate la distanță
Mioriță = diminutiv de la mioară; animal din mitologia românească, prezent mai ales în
balade, care îi spune unui cioban despre faptul că alți ciobani doresc să-i facă rău; oaia
năzdrăvană, cu puteri supranaturale
Naturaliza = a acorda unui străin cetățenia statului în care locuiește
Nonconformist = persoană care are convingeri proprii, care dovedește originalitate
Pamflet = specie literară în versuri sau în proză, cu puternic caracter satiric, atacând, într-
o tonalitate violentă și agresivă, atitudini și trăsături de caracter, concepții și realități sociale,
politice, religioase, morale ș.a. Pamfletar – autor de pamflete
Poveste = istorisire, povestire fantastică, care relatează întâmplări fantastice ale unor
personaje imaginare în luptă cu personaje negative și în care binele triumfă
Povestire = creație literară în proză care are un subiect mai puțin complicat și dimensiuni
mai reduse decât un roman
Profan = care nu ține de religie, care nu reprezintă sau nu exprimă un punct de vedere
religios; laic
Prozator = autor de opere literare în proză, scriitor în proză
Publicist = persoană care publică în presă articole (cu tematică social-politică, culturală)
Recenzie = scurtă analiză cu comentarii și cu aprecieri critice a unei lucrări științifice sau
opere de artă
Sacru = cu caracter religios; privitor la religie, care aparține religiei

� Arhitectura
• Secolul 19 este perioada unor valoroase creaţii în domeniile arhitecturii. În această
perioadă, oraşele româneşti sunt modernizate şi înfrumuseţate. Bucureştiul şi Iaşiul
trec prin schimbări profunde din punct de vedere arhitectural, cunoscând o puternică
influenţă franceză. Deşi, iniţial, construcţiile au fost realizate de arhitecţi străini, treptat,
lucrările au început să fie încredinţate unor arhitecţi români.
• Ion Mincu (1852 – 1912) a fost un arhitect, inginer, profesor; a fost creatorul şcolii
româneşti de arhitectură, promovând stilul specific românesc în arhitectură, prin
valorificarea elementelor de arhitectură tradiţională.67 Exemple de lucrări realizate de Ion
Mincu: Casa Lahovari, Bufetul din Şoseaua Kiseleff; a decorat interiorul Palatului de Justiţie.
• Exemple de mari construcţii realizate în secolul 19 sunt:

• Ateneul român – a fost construit în București între anii 1886-1888 (a fost
inaugurat în 1888); s-a clădit cu banii dintr-o subscripție publică, în urma organizării
unei loterii naționale (500.000 de bilete în valoare de un leu), apelul adresat cetățenilor
fiind: "Dați un leu pentru Ateneu!". Conceput de arhitectul francez Albert Galleron,
Ateneul Român a găzduit concerte, expoziții, prelegeri, concursuri, precum și Festivalul
Național ”George Enescu”.
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• Vechiul Teatru Naţional din Bucureşti – a fost construit iniţial pe Calea Victoriei
(Podul Mogoşoaiei, pe vremea aceea) şi inaugurat în 1852. Clădirea a fost construită
în stil baroc, după planul unui arhitect catalan, Xavier Villacrosse. Teatrul a fost distrus
în întregime, în timpul celui de-al doilea război mondial, iar terenul pe care s-a aflat a
rămas viran până în 1990. În prezent, în locul în care s-a aflat Teatrul Naţional s-a
construit Hotelul Novotel, a cărui intrare reproduce fidel faţada fostului teatru. Actualul
Teatru Naţional Ion Luca Caragiale a fost construit în perioada comunistă, în 1973.

• Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi – a fost construit între 1894 şi
1896, după planurile unor arhitecţi vienezi. În prezent, este considerat cel mai vechi şi
cel mai frumos teatru din ţară. Numele „Vasile Alecsandri” l-a primit în 1956.

• Castelul Peleş – a fost construit la Sinaia, în munții Carpați, în perioada 1873
– 1914, în timpul lui Carol I, după planurile arhitecţilor Johannes Schultz, Carol
Benesch și Karel Liman. A fost reşedinţa de vară a regilor României. În prezent, este
cel mai vizitat obiectiv turistic din România.

• Palatul Cotroceni din Bucureşti – în 1888, Carol I decide să ridice un palat
care să-i folosească ca reşedinţă oficială în Bucureşti, în incinta unei mănăstiri
(Mănăstirea Cotroceni) construită de Şerban Cantacuzino (construcţia mănăstirii fiind
continuată ulterior de Constantin Brâncoveanu). Planurile de construcţie a palatului au
fost realizate de un arhitect francez, în stil clasic veneţian. Palatul Cotroceni a devenit,
în cele din urmă, reşedinţa Principelui Ferdinand (nepotul de frate al lui Carol I şi
succesorul său la conducerea României), care s-a mutat acolo în 1896, împreună cu
soţia sa, Principesa Maria. În perioada comunistă, Palatul Cotroceni a devenit Palatul
Pionierilor. Marele cutremur din 1977 a distrus în parte construcţia. La refacerea
Palatului avariat după cutremur s-a lucrat 10 ani, lucrările fiind conduse de arhitectul
român, Nicole Vlădescu. Biserica vechii mănăstiri construite de Şerban Cantacuzino
a fost dărâmată din ordinul lui Nicolae Ceauşescu, în 1984. În prezent, Palatul este
reşedinţa oficială a Preşedintelui României. Din 1991, corpul istoric al Palatului a
devenit muzeu şi a fost deschis spre vizitare. Biserica Cotroceni a fost supusă unor
ample lucrări de restaurare şi astăzi face parte din complexul muzeal Cotroceni..

• Palatul Poştelor din Bucureşti – a fost construit în timpul lui Carol I, în perioada
1894 – 1900, după planurile arhitectului Alexandru Săvulescu, după modelul palatului
poştelor din Geneva. Poşta Bucureştiului a funcţionat aici până în 1970. Din anul 1972,
este sediul Muzeului Naţional al României.

• Palatul Universităţii – se află în Piaţa Universităţii din Bucureşti. A fost construit
între anii 1857 şi 1869, după planurile arhitectului Alexandru Orăscu.
• În perioada interbelică, arhitectura se dezvoltă în oraşele mai mari. În această
perioadă, se remarcă arhitectul Petre Antonescu. Acesta a proiectat monumentul
Arcul de Triumf din Bucureşti, realizat între anii 1921-1922, pentru a comemora
victoria românilor în timpul primului război mondial. Petre Antonescu a realizat şi
planurile de construcţie a Palatului Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti
(1935). De asemenea, tot în această perioadă, în 1937, a fost construit Palatul
Victoria din Bucureşti (actualul sediu al Guvernului României) şi Palatul Elisabeta,
în 1936, planurile pentru ambele construcţii fiind realizate de arhitectul Duiliu Marcu.
• În perioada comunistă, au predominat construcţiile utilitare de clădiri de blocuri şi
fabrici, în timp ce multe clădiri istorice au fost dărâmate. În 1978, Nicolae şi Elena
Ceauşescu au început un proiect grandios de „reconstruire” a Bucureştiului (aşa-
numitul Proiect Bucureşti), după modelul oraşului Phenian, capitala Coreei de Nord.
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Arhitectă a proiectului a fost numită Anca Petrescu. Proiectul a demarat în 1980, cu
demolarea unor clădiri istorice din centrul vechi al capitalei (astfel au dispărut
Mănăstirea Văcăreşti, Spitalul Brâncovenesc, Arhivele Naţionale şi altele). Proiectul
viza construcţii majore, precum: Casa Poporului, Casa Radio, Casa Academiei
Române, Parcul Izvor, Bulevardul Unirii. În 1983, a început construcţia Casei
Poporului (actualul Palat al Parlamentului), Anca Petrescu fiind arhitectul ce a
conceput planul clădirii. Casa Poporului este o construcţie imensă, ridicată pe un deal
(numit Dealul Arsenalului). Costurile construcţiei au fost estimate la 3 miliarde de Euro.
Casa Poporului este a doua clădire administrativă din lume, ca mărime (depăşită doar
de clădirea Pentagonului), fiind, în acelaşi timp, cea mai grea clădire şi cea mai scumpă
clădire administrativă din lume.68

68 http://www.worldrecordacademy.com/biggest/largest_administrative_building_
world_record_set_by_the_Palace_of_the_Romanian_Parliament_80185.htm

• Secolul 19 marchează începuturile picturii moderne românești. Aceasta este
perioada în care se remarcă pictori români celebri: Theodor Aman, Gheorghe
Tattarescu, Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, Ștefan Luchian.
• Theodor Aman - pictor român, cunoscut nu doar datorită operelor sale, dar și pentru
faptul că este cel care a întemeiat Școlile de Arte Frumoase de la Iași și București
(1864). Multe dintre operele sale evocă scene istorice, reflectând preocupările sociale
și politice din perioada formării statului român - de exemplu, Cea din urmă noapte a lui
Mihai Viteazul; Unirea principatelor; Tudor Vladimirescu.
• Gheorghe Tattarescu - pictor român clasic, participant la revoluția din 1848. A pictat
portretele unor revoluționari precum Gheorghe Magheru și Ștefan Golescu, În 1851, a
pictat portretul lui Nicolae Bălcescu (cel mai cunoscut portret al acestuia). A fondat
împreună cu Theodor Aman Școala de Arte Frumoase de la București, unde a activat
ca profesor de pictură. Multe dintre picturile sale au subiecte revoluționare (de exemplu,
Deșteptarea României), patriotice (de exemplu, Unirea Principatelor) sau istorice.
• Nicolae Grigorescu - pictor român; este unul dintre fondatorii picturii române
moderne; folosește mijloace inovatoare de exprimare a limbajului plastic și va deveni
un adevărat simbol pentru artiștii de la începutul secolului 20. În tinerețe, a pictat
biserici și mănăstiri, precum Mănăstirea Zamfira, din județul Prahova, și frumoasa
Mănăstire Agapia, din județul Neamț. Cu ajutorul lui Mihail Kogălniceanu, a primit o
bursă de studii, care i-a oferit ocazia de a frecventa cursurile Școlii de Belle - Arte de
la Paris. În 1877, în timpul războiului de independență, a însoțit armata română pe
front, ca “pictor de front” și a realizat desene ale luptelor de la Grivița și Rahova. A
pictat foarte mult în Franța, la Paris și, mai ales, la Vitre (orășel care apare adesea în
picturile lui). Din 1890, s-a stabilit la Câmpina, unde a început să picteze peisaje cu
specific românesc, portrete de țărănci și care cu boi pe drumuri prăfuite. Printre picturile
sale cele mai cunoscute se află: Car cu boi, Fetița cu basma roșie, Țărancă din Muscel,
Țărancă voioasă.
• Ion Andreescu - pictor român, considerat unul dintre fondatorii picturii române
moderne. Andreescu este cunoscut pentru operele sale reprezentând, cel mai adesea,
peisaje, portrete și naturi statice. A studiat la Școala de Arte Frumoase de la București
și a fost profesor de desen la Buzău. În 1878, a plecat în Franța pentru a-și continua
studiile. Acolo l-a întâlnit pe Nicolae Grigorescu. S-a întors în țară în 1881, bolnav de
tuberculoză și a murit în 1882, la doar 32 de ani. Pictura sa cea mai cunoscută este
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Stejarul. Stejarul redat în pictura lui Andreescu există și astăzi în parcul Crâng din Buzău.
• Ștefan Luchian - pictor român, cunoscut mai ales pentru picturile sale cu flori. A
studiat la Școala de Arte Frumoase din București, apoi în Germania și Franța. A fost
susținut, îndrumat și încurajat de Nicolae Grigorescu. Deși a pictat mult și era cunoscut
printre artiștii timpului, Ștefan Luchian nu a avut succes multă vreme. Lucrările lui nu
se vindeau, pictorul fiind lipsit de mijloace materiale. În 1900, s-a îmbolnăvit de o
cumplită maladie - scleroza în plăci – care-l va lăsa infirm pentru tot restul vieții. Luchian
a murit în 1916, la 48 de ani, dar din 1909 nu s-a mai putut mișca, fiind imobilizat în
fotoliul său din care picta. Spre sfârșitul vieții nu mai putea ține penelul în mână, însă
cerea ca acesta să-i fie legat de încheietura mâinii. A pictat mai ales peisaje, portrete
și flori. Din 1908, își concentrează întreaga energie pentru pictura florilor. Picturile sale
sunt adevărate capodopere, prin simplitate, finețe, amestec de culori și forme,
transmițând un intens dramatism. Opera sa cea mai cunoscută este Anemone , pictată
în 1910. Alte opere cunoscute sunt: Dumitrițe, Maci, Un zugrav - autoportret,
Spălătoreasa, Portret de femeie, Safta Florăreasa.
• În perioada interbelică, se remarcă pictorii Nicolae Tonitza (cunoscut pentru
portretele sale de copii şi naturile moarte cu flori), Camil Ressu (ale cărui picturi sunt
inspirate din lumea satului), Theodor Pallady (cunoscut pentru portretele sale) şi Ion
Ţuculescu (cu picturi ce evoluează spre abstract şi cubism).69

• În perioada comunistă, se remarcă pictorul Lucian Grigorescu (printre cele mai
cunoscute lucrări ale sale de numără: Peisaj cu biserică roșie, Dealul alb, Uliță
dobrogeană, Cafeneaua lui Mamut, Țărăncuță cu mărgele roșii etc.).

� Sculptura
• Secolul 19 este perioada în care se remarcă sculptori precum Ion Georgescu și
Dimitrie Paciurea și își începe cariera artistică Constantin Brâncuși, întemeietor al
sculpturii moderne şi cel mai strălucit reprezentant al său.

• Ion Georgescu - a fost sculptor și pictor român. A studiat la Școala de Arte
Frumoase de la București și apoi la Paris. Printre lucrările sale mai importante se află:
Izvorul, Aruncătorul de lance (lucrare în bronz). A realizat busturile unor personalități
române, de exemplu - Bustul lui Mihai Eminescu -
care se află astăzi în Parcul Mihai Eminescu, din
Botoșani, locul unde s-a născut poetul.

• Dimitrie Paciurea - sculptor român. A studiat
la Școala de Arte Frumoase din București, apoi la
Paris. S-a făcut remarcat prin elementele originale,
distinctive, mitice care se regăsesc în sculptura sa.
Printre lucrările sale mai cunoscute se află: seria
Himerelor (Himera pământului, Himera văzduhului,
Himera apei, Himera nopții) și statuia Gigant din
Parcul Carol din București.

• Constantin Brâncuși (1876-1957) este cel
mai cunoscut sculptor român, membru al Academiei
Române. În 1903 primește prima comandă a unui
monument public, bustul generalului medic Carol

69 Sorin Oane, Maria Ochescu, op. cit., p. 153. Foto: Coloana Infinitului
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Davila, care este singurul monument public al lui Brâncuși din București. A expus
pentru prima dată la Société Nationale des Beaux-Arts și la Salon d'Automne din Paris
în 1906. A creat Ansamblul Monumental din Târgu-Jiu, care include Poarta Sărutului,
Masa Tăcerii și Coloana Infinitului. În 1914, Brâncuși deschide prima expoziție în
Statele Unite ale Americii la Photo Secession Gallery din New York City, care provoacă
o enormă senzație. Opere importante: Sărutul, Rugăciunea, Muza Adormită,
Domnișoara Pogany, Pasărea Măiastră, Fațǎ de Copil.

• Alţi reprezentanţi importanţi ai sculpturii sunt:
• Ion Jalea (1887-1993) a fost un sculptor român, membru al Academiei Române.

A fost nevoit să sculpteze toată viaţa doar cu mâna dreaptă, întrucât şi-a pierdut mâna
stângă luptând în Primul Război Mondial. Exemple de sculpturi: Arcaş odinindu-se,
Lupta lui Hercule cu Centaurul.

• Ion Irimescu (1903 – 2005), sculptor român, profesor şi membru al Academiei
Române. Opere: Bustul lui Constantin Brâncuşi din Parcul Herăstrău, Bucureşti (1967).

� Muzica
• În secolul 19, muzica românească capătă un pronunțat caracter național.

• În prima jumătate a secolului 19, compune Anton Pann - poet și compozitor.
Anton Pann a compus muzică bisericească  și nu numai, dar a și cules cântece
populare, lăsând în urmă mai multe culegeri și colecții (ce cuprind atât piese culese,
cât și creații proprii), dintre care cea mai importantă este colecția Spitalul Amorului sau
Cântătorul dorului. Din această colecție fac parte piese precum: Bordeiaș, bordei,
bordei, Pe când nu te iubeam, Sub poale de codru verde etc. Anton Pann este
considerat compozitorul actualului imn al României - Deșteaptă-te române!  - pe
versurile lui Andrei Mureșanu (poezia Un răsunet). Se crede că acest cântec a fost
cântat pentru prima oară în timpul revoluției de la 1848.  

• În cea de-a doua jumătate a secolului 19 se remarcă compozitori precum Ciprian
Porumbescu și Gheorghe Dima și își începe cariera artistică George Enescu.

• Ciprian Porumbescu - a fost unul dintre cei mai cunoscuți compozitori români ai
secolului 19. Cele mai cunoscute opere ale sale sunt Balada pentru vioară și orchestră.
Op. 29 și opereta Crai nou (pe versurile poetului Vasile Alecsandri). Tot el a scris:
Rapsodia română pentru orchestră, Serenada,  Odă ostașilor români. Ciprian
Porumbescu a compus și muzica cântecului patriotic Trei culori, care avea să devină
ultimul imn național al României din perioada comunistă. Tot Porumbescu a compus și
celebrul cântec Pe-al nostru steag e scris Unire. Muzica acestui cântec este, astăzi imnul
național al Albaniei. Compozitorul a murit în 1883, la doar 29 de ani, de tuberculoză.

• Gheorghe Dima - compozitor și dirijor român. A compus cântece pentru voce și
pian, punând pe muzică poeziilor unor mari poeți - Somnoroase păsărele - de Mihai
Eminescu; De ce nu-mi vii? de Mihai Eminescu; A venit un lup din crâng - de George
Coșbuc ș.a.Gheorghe Dima s-a remarcat și prin compozițiile pentru cor, din nou
punând pe muzică versurile unor poeți cunoscuți: Hora - Vasile Alecsandri; Primăvara
- Vasile Alecsandri; Ziua ninge - versurile poeziei Iarna, de Vasile Alecsandri ș.a.m.d.

• George Enescu (1881 - 1955) a fost un compozitor, violonist, pedagog, pianist şi
dirijor. Este considerat cel mai important muzician român. Activitatea sa pedagogică
a avut o importanţă considerabilă. Printre elevii săi se numără violoniştii Christian Ferras,
Ivry Gitlis, Arthur Grumiaux şi Yehudi Menuhin. Printre lucrările sale cele mai importante
se află opera Oedip, Rapsodia Română nr. 1 și 2, simfonii, sonate etc.
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• Dinu Lipatti (1917 - 1950) a fost un celebru pianist, compozitor şi pedagog
român. A fost ales postum membru al Academiei Române. În 1943 pleacă în Elveţia
unde devine profesor de pian la Conservatorul din Geneva. Îşi continuă cariera
concertistică în recitaluri de pian sau ca solist împreună cu orchestre dirijate de Herbert
von Karajan sau Alceo Galliera, realizează în studio imprimări pe discuri.

Alte personalităţi importante sunt:
• Alexandru Tomescu, violonist
• Mihail Jora, compozitor
• Paul Constantinescu, compozitor
• Constantin Dimitrescu, compozitor
• Mariana Nicolesco, Angela Gheorghiu, soprane
• Sergiu Celibidache, dirijor
• Gheorghe Zamfir, naist și compozitor

• Reprezentanţi ai muzicii populare româneşti, ca gen muzical distinct, sunt: Maria
Tănase (numită şi „Regina cântecului românesc”), Maria Lătăreţu, Irina Loghin,
Nicolae Furdui Iancu, Maria Dragomiroiu etc.

Ştiaţi că �
Maria Tănase (1913-1963) a fost o cunoscută interpretă de muzică populară.  În 1939 a
participat la Expoziția Universală de la New York (New York World’s Fair), alături de George
Enescu, prof. Dimitrie Gusti și Constantin Brâncuși. În 1940 Garda de Fier (Mișcarea
Legionară) distruge toate discurile existente cu Maria Tănase în discoteca Radio-ului, sub
pretextul că distorsionau folclorul românesc autentic, adevăratul motiv al acestei acțiuni fiind
faptul că în cercul de prieteni ai Mariei Tănase se găseau și o serie de intelectuali evrei sau
democrați. În martie 1941 întreprinde un turneu artistic în Turcia, unde cântă în revista
Melody Revue de la Istanbul cu prilejul inaugurării Teatrului de vară „Taxîm”. Aici este
desemnată cetățean de onoare de președintele Turciei.

� Teatru şi film
�� Regizori

• Liviu Ciulei (1923 - 2011) este o personalitate importantă a teatrului şi filmului,
actor, regizor, arhitect, scenograf, profesor. Activitatea sa creatoare de peste 50 de ani
a marcat atât arta scenică românească dar şi lumea filmului românesc şi internaţional.
În anul 1965, Liviu Ciulei a primit Premiul pentru regie, la Festivalul de la Cannes,
pentru filmul Pădurea spânzuraţilor. A lucrat în multe ţări din Europa, precum şi în
Statele Unite ale Americii, Canada şi Australia. A părăsit România în anul 1980 şi a
fost director artistic al teatrului Tyrone Guthrie din Minneapolis, Minnesota (Statele
Unite), iar din 1986, profesor de teatru la Columbia University şi New York University
în New York City. S-a întors în ţară după 1989, regizând o serie de piese celebre. A
fost numit Director de Onoare al Teatrului Bulandra, ca un semn de recunoaştere al
meritelor sale extraordinare aduse scenei şi ecranului românesc.
• Andrei Șerban (1943) este regizor de teatru și de operă de origine română. În anul
1971 este invitat de compania "La MaMa", în SUA, la New York, cu o bursă Ford. A
obținut un succes imediat, în urma căruia Peter Brook îl invită la centrul său de
cercetări teatrale, unde Andrei Șerban colaborează la realizarea mai multor spectacole.
Ca regizor, a pus în scenă spectacole de teatru și operă în 39 de țări. Andrei Șerban
a fost și este profesor la numeroase universități: Yale School of Drama, Harvard
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University, Le Conservatoire de Paris, Stockholm Dramatic School, Theatre School of
Tokyo, University of California - San Diego, Carnegie-Mellon, Paris Conservatoire d"Art
Dramatique și A.R.T. Institute for Advanced Theatre Training. 
• Cristi Puiu, regizor, câștigător al Premiului ”Un Certain Regard” la Festivalul de
film de la  Cannes în 2005, pentru filmul Moartea domnului Lăzărescu;
• Corneliu Porumboiu, regizor, câștigător al premiului Caméra d’Or la Festivalul de
film de la  Cannes în 2006, pentru filmul A fost sau n-a fost?;
• Cristian Mungiu, regizor, câștigător al premiului Palme d'Or la Festivalul de film
de la Cannes în 2007, pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile;
• Cristian Nemescu, regizor, câștigător al premiului ”Un Certain Regard” la Festivalul
de film de la  Cannes în 2007, pentru filmul California Dreamin' (nesfârșit);
• Călin Peter Netzer, regizor care a câștigat Premiul Ursul de Aur la Festivalul
Internațional de Film de la Berlin în 2013, pentru filmul Poziţia copilului.

�� Actori:
• Constantin I. Nottara (1859-1935);
• Maria Ventura (1886/1888 - 1954) a fost o actriţă româncă în limbile franceză şi
română, de origine evreiască.
• Lucia Sturdza Bulandra (1873-1961), renumită actriţă de teatru din România. Din
1941 este actriță a Teatrului Municipal din București, iar din 1947 până la sfârșitul vieții
a fost directoarea acestui teatru, care astăzi poartă denumirea de Teatrul Bulandra.
• Elvira Popescu (1894-1993), actriţă româncă de teatru şi film, care a făcut o
strălucită carieră în Franţa;
• Maria Filotti; Gina Patrichi; Toma Caragiu; Amza Pellea; Draga Olteanu-Matei;
Florin Piersic; Maia Morgenstern; Stela Popescu; Alexandru Arşinel; Dem
Rădulescu; Horaţiu Mălăiele; Radu Beligan.

� Tehnica
• La sfârșitul secolului 19, se introduce iluminatul electric și telefonul și are loc prima
proiecție cinematografică în București.70

• Se remarcă în acest domeniu:
• Petrache Poenaru – a fost inginer şi matematician, cunoscut ca inventator al

stiloului. Petrache Poenaru şi-a brevetat invenţia la Viena şi apoi la Paris, în 1827. A
participat la revoluţia din 1848.

• Gogu Constantinescu – inginer român, ce a inventat sonicitatea.
• Augustin Maior – fizician şi inventator român. A inventat telefonia multiplă.
• Herman Oberth (1894 – 1989) – născut la Sibiu, însă stabilit ulterior în

Germania. A fost unul dintre fondatorii astronauticii şi rachetei.
• Anghel I. Saligny - academician, inginer constructor. A fost unul dintre

întemeietorii ingineriei românești. A construit, între 1890 – 1895, podul peste Dunăre
de la Cernavodă, care era, la acea vreme, cel mai lung din Europa și printre cele mai
importante poduri metalice din lume, având o lungime de 4.088 m între malul stâng și
cel drept al văii Dunării.

70 Ramona Ionescu, Camil-Gabriel Ionescu, op. cit.,p. 98.
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• Traian Vuia -  a fost un aviator, inventator român, pionier al aviației mondiale.
A construit aparate de zbor (avioane). Pe 18 martie 1906 la Montesson, lângă Paris,
aparatul său de zbor, Vuia I, a zburat pentru prima dată. După o accelerație pe o distanță
de 50 de metri, aparatul s-a ridicat la o înălțime de aproape un metru, pe o distanță de
12 m, după care palele elicei s-au oprit și avionul a aterizat. Multe ziare din Franța,
Statele Unite și Marea Britanie au scris despre primul om care a zburat cu un aparat
mai greu decât aerul, echipat cu sisteme proprii de decolare, propulsie și aterizare.
• Aurel Vlaicu - a fost un aviator, inginer român, inventator şi pionier al aviaţiei
româneşti şi mondiale. A început construcţia primului său avion, Vlaicu I, în toamna anului
1909. În iunie 1910, avionul zboară fără modificări (până atunci nu se mai întâmplase acest
lucru). Al doilea avion, Vlaicu II, a fost construit în anul 1911, iar în anul 1912 câştigă 5
premiii (1 premiu I și 4 premii II) la mitingul aerian de la Aspern, Austria. La 13 septembrie
1913, în timpul unei încercări de a traversa munţii Carpaţi cu avionul său, Vlaicu II, Aurel
Vlaicu suferă un atac de cord şi se prăbuşeşte în apropiere de Câmpina.  
• Henri Marie Coandă - a fost un academician și inginer român, pionier al
aviației, a inventat avionul cu reacţie (a făcut motorul cu reacție și a descoperit
efectul care îi poartă numele - Efectul Coandă). Henri Coandă a construit mai multe
tipuri de avioane, primul tren aerodinamic din lume, dar și un rezervor din beton
subacvatic pentru depozitarea petrolului, în Golful Persic.
• Dumitru Prunariu – cosmonaut, aviator, inginer. Este primul cosmonaut român (de
fapt, până în prezent, este singurul român care a zburat în spaţiul cosmic).

� Știința
�� Matematicieni:
• Spiru Haret (1851 – 1912) a fost un matematician, fizician şi om politic român,

membru al Academiei Române. Este cunoscut ca cel mai mare reformator al şcolii
româneşti din secolul 19. A fost membru în Partidul Naţional Liberal şi a ocupat funcţia
de Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice de 3 ori. În timpul mandatelor sale de
ministru au fost construite 1980 de şcoli.71

• Gheorghe Țițeica - a fost unul dintre cei mai mari matematicieni români. A fost
profesor la Universitatea din București și la Școala Politehnică din București și membru
al Academiei Române. A făcut eforturi pentru popularizarea acestei științe și pentru
creșterea nivelului învățământului matematic din România (a fost unii dintre fondatorii
revistei Gazeta matematică).

� Biologi:
• Emil Racoviță a fost un savant, explorator, speolog și biolog român, considerat

fondatorul biospeologiei (studiul faunei din subteran - peșteri și pânze freatice de apă). A fost
ales academician în 1920 și a fost președinte al Academiei Române în perioada 1926 - 1929.

• Grigore Antipa a fost un naturalist, biolog, zoolog, ecolog, oceanolog și profesor
universitar român. Este savantul care a renovat total și instalat în 1906 Muzeul Național
de Istorie Naturală, care acum îi poartă numele, în actualul său sediu din București.

• Dimitrie Brândză a fost medic și botanist român. A fondat Grădina Botanică din
București.

71 Sursa - http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Spiru_Haret
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�� Chimiști:
• Petru Poni a fost un chimist, fizician  şi om politic român, considerat

întemeietorul şcolii româneşti de chimie. A studiat la Paris şi a fost profesor universitar
(şef al Catedrei de Chimie) în cadrul Universităţii din Iaşi. Petru Poni a publicat primele
manuale de chimie şi de fizică  în limba română şi a organizat primele laboratoare de
chimie. A fost membru al Academiei Române. Petru Poni a fost unul dintre membrii
importanţi ai Partidului Naţional Liberal şi a ocupat funcţia de Ministru al Cultelor şi
Instrucţiunii Publice de 3 ori.

• Nicolae Teclu a fost un mare chimist român, care a contribuit în mod substanțial
la dezvoltarea chimiei mondiale. Este inventatorul unui tip de arzător (un instrument
folosit în laboratoarele de chimie pentru a încălzi substanțele). Acest tip de arzător îi
poartă numele - Arzătorul Teclu - și este răspândit întreaga lume.

• Lazăr Edeleanu a fost un chimist român care a descoperit noi metode de
extracție și rafinare a petrolului.

� Medici:
• Carol Davila, pe numele de naștere Carlo Antonio Francesco d’Avila (în

franceză Charles d'Avila) (1828 - 1884) a fost un medic și farmacist român, de origine
franceză, născut în Italia, cu studii în Germania și Franța. Carol Davila este considerat
întemeietorul școlii medicale românești, al învățământului farmaceutic și a celui
veterinar. Davila sosește în România în 1853, la nici 25 de ani, după ce și-a dat
doctoratul la Paris. În 1869 înființează Facultatea de Medicină. Împreună cu farmacistul
Hepites pune bazele farmaciei române. Davila este cel care a organizat serviciul
românesc de ambulanțe. Tot ideea lui este introducerea consultațiilor gratuite în spitale,
pentru bolnavii săraci. A primit cetățenia română în 1868.

• Victor Babeș a fost un bacteriolog român, membru al Academiei Române din
1893. În colaborare cu Victor André Cornil este autorul primului tratat de
bacteriologie din lume (Bacteriile și rolul lor în anatomia și histologia patologică a
bolilor infecțioase), prin care a pus bazele moderne ale acestei științe. De asemenea,
este fondatorul școlii românești de microbiologie.

• Nicolae Constantin Paulescu a fost un om de știință român, medic și fiziolog,
profesor la Facultatea de Medicină din București, ce a contribuit la descoperirea insulinei.

• Gheorghe Marinescu - a fost medic neurolog român, profesor la Facultatea de
Medicină din București și membru al Academiei Române. A fondat școala românească
de neurologie.

• Mina Minovici (1858 – 1933) a fost medic legist şi farmacist român. Minovici a
fost fondator al sistemului medico-legal modern şi una dintre cele mai proeminente
personalități europene din acest domeniu. A fondat şcoala română de medicină
judiciară și a condus primul institute de medicină legală din România.

• Ion Cantacuzino (1863 – 1934) a fost medic român, fondator al şcolii
româneşti de imunologie şi patologie.

• Dimitrie Gerota – a fost medic român. A făcut primele radiografii din România,
fiind considerat primul radiolog român. În 1907 a înfiinţat Sanatoriul Dr. Gerota, unde
au fost operaţi şi trataţi numeroşi bolnavi. A predat anatomia la Şcoala de Arte
Frumoase din Bucureşti, unde l-a avut ca student pe Constantin Brâncuşi. Doctorul
Gerota l-a sprijinit mult pe tânărul Brâncuşi (inclusiv financiar), ajutându-l să plece la
Paris, pentru a-şi continua studiile.
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• Constantin Ion Parhon (1874 – 1969) – a fost medic endocrinolog şi
neuropsihiatru.  În perioada cuprinsă între 13 aprilie 1948 şi 2 iunie 1952, Parhon a
îndeplinit funcţia de de președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii
Populare Române (șeful statului).

• Ana Aslan (1897 - 1988) – director al primului Institut de geriatrie din lume. A
fost medic român specialist în gerontologie, academician din 1974, director al
Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie (1958 - 1988).

�� Agronomie:
• Ion Ionescu de la Brad a participat la revoluția din 1848. A studiat la Iași, apoi

în Franța, agronomia, științele naturii și științele economice. Este considerat
întemeietorul științei agricole din România.

� Sociologie:
• Dimitrie Gusti (1880 – 1955) – este considerat creatorul sociologiei româneşti.

A fost ministru al învățământului între 1932 și 1933. Între 1925 şi 1948, a coordonat
acțiunea de cercetare monografică a satelor din România. În 1939, a obținut legiferarea
serviciului social (1939). A fost unul dintre creatorii Muzeului Satului (1936).

Explicaţii�
Aerodinamic = făcut în așa fel încât să întâmpine la înaintare o rezistență foarte mică din
partea aerului
Arta scenică = artă teatrală, privitoare la teatru
Artistic = care aparține artei, privitor la artă, din domeniul artei
Bacteriologie = ramură a biologiei care studiază bacteriile 
Brevet = document oficial care permite deținătorului să exercite anumite funcții (să fie pilot,
de exemplu)
Concertistic = referitor la concert
Conservator = instituție de învățământ de grad superior, unde se studiază muzica
Ecolog = specialist în ecologie
Efect = rezultat, urmare, consecință, acțiune
Exil = părăsirea, plecarea voluntară a cuiva din propria țară sau localitate, de obicei pentru
a scăpa de represiune
Farmaceutic = privitor la farmacie
Fiziolog = specialist în fiziologie; fiziologie = ramură a biologiei care se ocupă cu studiul
proceselor ce au loc în organismele vii
Geriatrie = ramură a medicinii care studiază și tratează bolile bătrâneții
Gerontologie = studiul aspectelor sociale, psihologice și biologice ale îmbătrânirii
Horticultor = persoană care se ocupă cu horticultura; horticultură = știință care se ocupă
cu studiul cultivării pomilor, legumelor, florilor
Întemeietor = fondator, inițiator
Naturalist = persoană care se ocupă cu studiul științelor naturii
Oceanolog = specialist în oceanologie; oceanologie = știință care se ocupă cu studiul oceanelor
Pedagogic = care se referă la pedagogie, care aparține pedagogiei; pedagogie = știință
care se ocupă cu metodele de educație și de instruire a oamenilor
Pionier = persoană care lucrează cea dintâi într-un domeniu nou, încă necercetat, care pune bazele
unei metode noi, unei activități noi; deschizător de drumuri într-un domeniu oarecare de activitate
Propulsie = sistem tehnic prin care se realizează mișcarea de înaintare
Rapsodie = compoziție muzicală, compusă din motive și fragmente variate, inspirate adesea
din folclor
Recital = program artistic susținut de un singur interpret
Savant = persoană cu cunoștințe vaste și temeinice, care creează în domeniul științei; erudit.
Siloz = construcție de mari dimensiuni dotată cu instalații speciale de uscare, de transport
etc. care servește la depozitarea și păstrarea pe termen lung a unor cantități mari de
produse agricole sau de alte materiale
Speolog = specialist în speologie; speologie = știință care se ocupă cu studiul peșterilor
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Ştiaţi că ...
Nadia Comăneci este o gimnastă română, considerată a fi una dintre cele mai bune gimnaste
ale lumii şi una dintre cele mai mari sportive ale secolului 20. A fost prima gimnastă din lume care
a primit nota zece într-un concurs olimpic de gimnastică (la Jocurile Olimpice de Vară din 1976,
de la Montreal, a obţinut scorul perfect de zece de 7 ori). A obţinut cinci medalii olimpice de aur. 

• Box – Leonard Doroftei;
• Baschet – Gheorghe Mureșan;
• Atletism – Gabriela Szabó.

4. TRADIŢII ROMÂNEŞTI

Cultura reprezintă o moștenire ce se transmite prin gesturi, cuvinte, scris, ritualuri,
cunoștințe, norme, religie, arte, mass media. Cultura include concepții, obiceiuri și
credințe care rezistă în timp în cadrul unei comunități și care se transmit, prin viu grai,
din generație în generație. Nu se poate vorbi despre cultură și civilizație fără a pune în
evidență tradițiile și obiceiurile specifice poporului român. Iată câteva dintre acestea:

Ritualuri
• Botezul are loc, de obicei, în primele luni de la naştere şi reprezintă modalitatea

de intrare în comunitatea creştină. 
• Nunţile au loc numai în anumite perioade ale anului. Înainte de nuntă se

încheie logodna. Nunta se oficiază în biserică, numai după căsătoria civilă.
• Majoritatea românilor adoptă tradiția de a-și îngropa apropiații după deces.

Aproape 1.000 de persoane sunt incinerate anual în crematoriul „Cenușa” din
București. Ritualurile de înmormântare durează aproximativ 3 zile şi sunt urmate de
diverse practici şi obiceiuri: pregătirea unor alimente speciale (coliva, făcută din grâu
fiert, nucă şi zahăr), împărţirea de lumânări aprinse, mâncare, chiar haine sau obiecte
de mobilier celor apropiaţi, slujbe speciale oficiate în biserică sau la cimitir etc.

Sărbători

A. Sărbătorile de iarnă
• Sărbătorile de iarnă încep în România pe 6 decembrie cu sărbătoarea Sfântul
Nicolae, când copii primesc daruri. După această zi urmează Ajunul Crăciunului, pe
24 decembrie, apoi prima zi de Crăciun pe 25 decembrie. 
• Crăciunul este pentru creştini sărbătoarea naşterii lui Isus Cristos, o sărbătoare celebrată
la 25 decembrie în fiecare an. De Crăciun se împodobesc brazi şi se oferă cadouri.
• În România, unde creștinii sunt majoritari, Crăciunul e, de asemenea sărbătoare, legală,
iar sărbătoarea se prelungește şi în ziua următoare, 26 decembrie, a doua zi de Crăciun.
• Sezonul sărbătorilor continuă cu Anul Nou, pe 31 decembrie. 
• De Crăciun şi Anul Nou copii şi tinerii umblă din casă în casă cântând colinde
specifice anumitor zone. Gazdele le oferă covrigi, fructe, nuci, prăjituri.
• În prima zi din noul an se sărbătoreşte Sfântul Vasile. Pe 6 ianuarie se sărbătoreşte
Boboteaza, o importantă sărbătoare ortodoxă, urmată de sărbătoarea Sfântul Ion. 

� Sport
• Fotbal – Gheorghe Hagi;
• Tenis – Ion Țiriac, Ilie Năstase, Andrei Pavel;
• Gimnastică – Nadia Comăneci, Simona Amânar, Lavinia Miloșovici, Cătălina

Ponor și Sandra Raluca Izbașa;
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B. Sărbători de primăvară 
• Dragobetele este o sărbătoare populară celebrată pe 24 februarie, considerată
echivalentul sărbătorii Valentine's Day, sau ziua Sfântului Valentin, sărbătoarea iubirii.
Dragobetele este un obicei românesc care marchează începutul primăverii. În mediul
rural, Dragobetele se sărbătorea prin logodne simbolice şi prin jocuri de iubire. În
mediul urban aceste tradiţii sunt inexistente.
• Mărțișorul este un mic obiect de podoabă legat de un șnur împletit dintr-un fir alb și
unul roșu. Sărbătoarea Mărţişorului - o tradiţie veche, datând de pe vremea strămoşilor
noştri daci - se celebrează pe 1 martie (prima zi a primei luni de primăvară). Femeile
și fetele primesc mărțișoare și le poartă pe durata lunii martie, ca semn al sosirii
primăverii. Împreună cu mărțișorul se oferă adesea și flori timpurii de primăvară:
ghiocei, zambile, lalele.
• Pe data de 8 martie se sărbătoreşte ziua internaţională a femeii, când se oferă flori
(în număr impar) şi cadouri.

C. Paştele
• Paştele este o sărbătoare religioasă anuală de primăvară cu semnificații diferite,
întâlnită în creștinism și iudaism. 
• Paştele creştin comemorează Învierea lui Iisus Hristos, considerat Fiul lui
Dumnezeu în religiile creștine, în a treia zi după răstignirea Sa din Vinerea Mare. 
• Cel mai răspândit obicei creștin de Paște este vopsirea de ouă roșii, deși în prezent
se vopsesc ouă și de alte culori. În multe regiuni ouăle vopsite sunt împodobite cu
desene pictate, cu ajutorul cerii topite şi a vopselurilor de diferite culori. 
• Mâncărurile tradiţionale de Paşte sunt drobul de miel, cozonacul, pasca. Paştele
este, de asemenea, sărbătoare legală.

D. Alte sărbători
• Rusaliile – Coborârea Sfântului Duh (Sfântului Spirit) reprezintă o sărbătoare
creştină importantă, prăznuită duminica, în a 50-a zi de la Paşte. Se comemorează
coborârea Sfântului Duh asupra ucenicilor lui Iisus după 50 de zile de la Învierea
acestuia. Din 2008, este sărbătoare legală, adică zi liberă conform legii.
• Adormirea Maicii Domnului este o sărbătoare creştină prăznuită pe 15 august. Se
comemorează moartea (adormirea) Fecioarei Maria, mama lui Iisus. Este, de
asemenea, sărbătoare legală.
• Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României – Pe 30 noiembrie, este comemorat
Sf. Andrei, apostol al lui Iisus, care a murit ca martir în Grecia, încercând să
consolideze comunităţile creştine de acolo. Sf. Andrei este considerat de Biserica
Ortodoxă Română ocrotitorul României. Ziua de 30 noiembrie este sărbătoare legală.

Costumul popular românesc
• Portul popular românesc sau costumul popular românesc reprezintă
îmbrăcămintea tradiţională, specifică poporului român. În România există o mare
varietate de costume populare, acestea putând fi împărţite în mai multe categorii, în
funcţie de regiunea de provenienţă (Moldova, Muntenia, Oltenia, Transilvania, Banat,
Dobrogea etc.). Deşi portul popular românesc are aceeaşi structură pe întregul teritoriu
al ţării, în funcţie de regiunile folclorice apar diferenţe privind croiul, forma şi culoarea.
• Costumul femeiesc este format din: cămaşă (se mai numeşte ie; este făcută din
pânză de bumbac, de in sau de borangic), fustă (mai poartă numele de zăvelcă,
catrinţă, fotă), brâu (care se prinde în talie; este, de obicei, făcut din lână şi colorat),
pe cap se pune cârpă, tulpan, năframă. Fetele poartă pe cap somot din catifea, de
obicei, şi împodobit cu mărgele.
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5. PROVERBE ŞI ZICĂTORI ROMÂNEŞTI

� Exemple de zicători româneşti
1. A se duce pe apa sâmbetei înseamnă a se pierde.
2. A arunca vorbe în vânt înseamnă a vorbi în zadar.
3. A-i da cuiva apă la moară înseamnă a-i crea cuiva o situație favorabilă, a-i înlesni

să facă un anumit lucru; a încuraja, a stimula.
4. A pune paie peste foc înseamnă a înrăutăți și mai mult o situație.
5. A nu avea nici după ce bea apă înseamnă a fi extrem de sărac.
6. A despica firul în patru înseamnă a cerceta prea detaliat.
7. A-i pune cuiva bețe în roate înseamnă a-i face cuiva dificultăți pentru a împiedica o

acțiune, un plan.
8. A căuta acul în carul cu fân înseamnă a se apuca de o muncă zadarnică, inutilă.
9. A se băga ca musca-n lapte înseamnă a sosi undeva într-un moment rău ales sau

• Costumul bărbătesc are mai puţine piese şi decoraţii. Este compus din: cămaşă,
vestă (jaletcă sau cheptar), pantaloni (iţari, izmene, nădraji), brâu bărbătesc. Pe cap
bărbaţii poartă pălării de fetru sau de paie, în timpul verii, şi cuşme ţuguiate din piele
de miel, în timpul iernii. Pe timp de iarnă, bărbaţii mai poartă suman (o haină lungă
mai jos de genunchi), cojoc (haină făcută din blană de oaie) sau gubă (îmbrăcăminte
miţoasă specifică păstorilor din nordul Moldovei şi Bucovina).
• În picioare şi bărbaţii şi femeile poartă opinci (din piele de porc sau de vită).
• În România, costumele populare se poartă, de obicei, în zilele de sărbătoare, dar,
în anumite regiuni, oamenii de la sat le poartă şi în zilele de lucru.

Dansurile populare româneşti
• În România există o varietate de dansuri tradiţionale, specifice diferitelor regiuni
istorice ale ţării.
• Cele mai cunoscute dansuri româneşti sunt: hora, sârba, alunelul, bătuta,
periniţa, căluşarii, ciuleandra.

Explicații
A comemora = a celebra solemn amintirea unei personalități sau a unui eveniment important.
A prăznui = a celebra un eveniment religios.
Comunitate = un grup de oameni cu interese, credințe sau norme de viață comune;

totalitatea locuitorilor unei localități, ai unei țări etc. 
Duh = spirit.
Har = talent, însuşire, calitate care face pe cineva vrednic de admirație.
Huligan = o persoană care încalcă în mod grosolan normele de conduită în societate.
Leagăn = un pat mic de lemn sau de nuiele împletite (care se poate balansa) pentru copiii mici.
Moaşte = oase, rămăşiţe ale unui sfânt.
Odaie = cameră, încăpere.
Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor = în creștinism, este ultima săptămână a 
Postului Mare și săptămâna de dinainte de Paște. 
Poruncă = ordinul, decizia, hotărârea unei autorităţi sau a unei persoane cu autoritate, care
trebuie să se execute astfel cum a fost dată.
Taraf = o mică formaţie muzicală, formată din lăutari, care cântă muzică populară. 
Troiţă = o cruce mare de lemn sau de piatră (împodobită cu picturi, sculpturi, inscripții și
uneori încadrată de o mică construcție), așezată la răspântii, pe lângă fântâni sau în locuri
legate de un eveniment
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a interveni într-o discuție în mod nepotrivit.
10. A scăpa ca prin urechile acului înseamnă a scăpa cu mare greutate dintr-o situaţie

neplăcută.
11. A face din ţânţar armăsar înseamnă a exagera.
12. A i se îneca cuiva corăbiile înseamnă a fi trist, supărat, fără chef.

� Exemple de proverbe româneşti
1. Unde dai şi unde crapă – se referă la situaţii, evenimente în care rezultatul este altul

decât cel aşteptat.
2. Calul de dar nu se caută la dinți - înseamnă că lucrurile primite în dar se iau așa

cum sunt, fără a se ține seama de defecte. 
3. Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg – înseamnă că rezultatul

lucrurilor e uneori altfel decât ne-am dori.
4. Buturuga mică răstoarnă carul mare – arată că un lucru neînsemnat poate avea

uneori o importanță deosebită.
5. Cine aleargă după doi iepuri nu prinde nici unul – înseamnă că cel care încearcă să

facă două lucruri în acelaşi timp, nu va reuşi să aducă la îndeplinire niciunul. 
6. Ai carte, ai parte –arată că studiul, învăţătura îţi pot aduce succesul.
7. Cum îţi vei aşterne, aşa vei dormi – arată că rezultatele vor fi pe măsura acţiunilor

pe care le vei întreprinde.
8. La omul sărac, nici boii nu trag - se spune despre cineva căruia nu-i merge bine,

care suferă eșecuri în orice întreprindere.
9. Lupul își schimbă părul, dar năravul ba – înseamnă că deprinderile rele nu se uită ușor.
10. Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea – arată că atunci când pregăteşti un

rău cuiva, acel rău te va afecta chiar pe tine.
11. Nu da vrabia din mână pe cioara de pe gard – înseamnă că mai bine te mulțumești

cu puținul pe care-l ai, decât să râvnești la promisiuni mai avantajoase, dar nesigure.
12. Minciuna are picioare scurte – arată că, dacă minţi, trebuie să ştii că adevărul va

fi descoperit până la urmă.

TESTE
Testul nr.1

1. Care este cel mai important poet român?
Răspuns: Cel mai important poet român este Mihai Eminescu.

2. Dați exemple de poezii  scrise de Mihai Eminescu.
Răspuns: Cele mai cunoscute poezii scrise de Mihai Eminescu sunt: Luceafărul; Scrisoarea a III-a;
La steaua; Mai am un singur dor; Ce-ti doresc eu ție, dulce Românie.

3. Dați câteva exemple de scriitori români.
Răspuns: Vasile Alecsandri, Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, Mircea Cărtărescu, Marin Preda.

4. Care este cel mai important dramaturg român?
Răspuns: Cel mai important dramaturg român este Ion Luca Caragiale.

5. Dați câteva exemple de poeți români.
Răspuns: Mihai Eminescu, George Coșbuc, George Topârceanu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga.

6. Dați câteva exemple de pictori români.
Răspuns: Ștefan Luchian, Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza
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Testul nr. 2

1. Care este cel mai important sculptor român?
Răspuns: Cel mai important sculptor român este Constantin Brâncuși.

2. Numiți câteva dintre operele lui Constantin Brâncuși.
Răspuns: Poarta Sărutului, Masa Tăcerii și Coloana Infinitului (aflate la Târgu Jiu), Domnișoara Pogany.

3. Ce alți sculptori români cunoașteți?
Răspuns: Alţi sculptori români cunoscuţi sunt: Dimitrie Paciurea, Ion Jalea, Ion Irimescu.

4. Cine a fost Henri Marie Coandă?
Răspuns: Henri Marie Coandă a fost un academician și inginer român, pionier al aviației, inventator
al motorului cu reacție și descoperitor al efectului care îi poartă numele (Efectul Coandă). Henri
Coandă a construit mai multe tipuri de avioane, primul tren aerodinamic din lume dar și un rezervor
din beton subacvatic pentru depozitarea petrolului, în Golful Persic.

5. Dați exemple de sportivi români.
Răspuns: Gheorghe Hagi, Ion Țiriac, Ilie Năstase, Nadia Comăneci, Leonard Doroftei, Gabriela Szabó.
6. Dați exemple de mari compozitori români.
Răspuns: Ciprian Porumbescu, George Enescu, Dinu Lipatti.

Testul nr. 3

1. Dați exemple de scriitori români contemporani.
Răspuns: Mircea Cărtărescu, Gabriel Liiceanu, Horia Roman Patapievici, Andrei Pleșu, Adrian Lungu,
Ana Blandiana și alții.

2. Care sunt cele mai importante sărbători ale românilor?
Răspuns: Cele mai importante sărbători ale românilor sunt: Crăciunul, când creștinii sărbătoresc
nașterea lui Isus, Paștele, când creștinii sărbătoresc învierea lui Isus, 1 martie, când femeilor li se
oferă mărțișoare, 8 martie, când femeilor li se oferă cadouri, alte sărbători religioase (Sfântul Nicolae,
când copiilor li se oferă daruri, Sfântul Andrei – ocrotitorul României, Sfântul Dumitru cel Nou –
ocrotitorul orașului București etc.)

3.  Care sunt mâncărurile tradiționale românești?
Răspuns: Sarmalele, drobul de miel, mămăliga cu brânză și smântână, ciorba de perișoare, saramura
de pește, plăcinta cu brânză, pasca, papanaşii, cozonacul și altele.

4. Cine a fost Traian Vuia?
Răspuns: Traian Vuia a fost un inventator român, care a realizat în 1906, lângă Paris, primul zbor cu
un aparat mai greu decât aerul.

5. Dați exemple de regizori români de teatru și film.
Răspuns: Alexandru Tatos, Liviu Ciulei, Sergiu Nicolaescu, Lucian Pintilie, Nae Caramfil, Cristi Puiu,
Corneliu Porumboiu, Cristian Mungiu, Andrei Șerban, Cristian Nemescu. 

6. Ce actori români cunoașteți?
Răspuns: Stela Popescu, Alexandru Arșinel, Tamara Buciuceanu, Horațiu Mălăele, Gheorghe Dinică,
Dragoș Bucur, Marius Manole, Mircea Diaconu, Ion Caramitru.

Testul nr. 4

1. Ce oameni de știință români cunoașteți?
Răspuns: Emil Racoviță, speolog și biolog, Grigore Antipa, biolog, întemeietorul Muzeului Național
de Istorie Naturală, Victor Babeș, bacteriolog, Lazăr Edeleanu, chimist român care a descoperit noi
metode de extracție și rafinare a petrolului, Ioan Cantacuzino, fondator al școlii românești de
imunologie și inventatorul metodei de vaccinare antiholerică, Petrache Poenaru, inventatorul stiloului,
Henri Coandă, inventator al motorului cu reacţie și descoperitor al efectului care îi poartă numele. 
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2. Ce știți despre Ateneul Român?
Răspuns: Ateneul Român, construit în București în urmă cu 120 de ani (1886-1888) s-a clădit cu banii
dintr-o subscripție publică, în urma organizării unei loterii naționale (500.000 de bilete în valoare de
un leu), apelul adresat cetățenilor fiind: "Dați un leu pentru Ateneu!". Conceput de arhitectul francez
Albert Galleron, după indicațiile lui Alexandru Odobescu și a altor specialiști români, Ateneul Român
a găzduit concerte, expoziții, prelegeri, concursuri, precum și Festivalul Național ”George Enescu”.

3. Cine a scris Imnul Național al României?
Răspuns: Melodia imnului a fost compusă de Anton Pann, iar versurile și aranjamentul aparțin lui
Andrei Mureșanu, poet de factură romantică, ziarist și traducător.

4. Dați exemple de sportivi români.
Răspuns: Simona Halep, Andrei Pavel, Ilie Năstase, Ion Țiriac (tenis), Gheorghe Hagi, Adrian Mutu
(fotbal), Gheorghe Mureșan (baschet), Sandra Raluca Izbașa, Cătălina Ponor (gimnastică).
5. Ce sărbătoresc românii pe 25 decembrie în fiecare an?
Răspuns: Pe data de 25 decembrie creștinii din România sărbătoresc Crăciunul (nașterea lui Isus Cristos).

6. Cine este considerat cel mai important muzician român?
Răspuns: George Enescu este cel mai cunoscut muzician român. A fost violonist, compozitor, pianist,
pedagog și dirijor. Printre altele, a compus Poema Română, Rapsodia Română (1 și 2), opera Oedipe,
Suita Nr. 1 pentru orchestră, 3 simfonii, sonate. Yehudi Menuhin, celebrul violonist și dirijor american
a fost elevul lui George Enescu.

Testul nr. 5

1. Ce a scris Ion Creangă?
Răspuns: Ion Creangă este un scriitor român foarte apreciat pentru autobiografia sa intitulată Amintiri
din copilărie. A scris povești, povestiri și basme, precum ”Capra cu trei iezi”, ”Fata babei și fata
moșului”, ”Soacra cu trei nurori”, ”Punguța cu doi bani”, ”Povestea lui Harap-Alb” etc. 

2. Cine a fost Spiru Haret?
Răspuns: Spiru Haret a fost un matematician, astronom și pedagog român de origine armenească,
renumit pentru organizarea învățământului modern românesc. A fost de 3 ori ministru al educației. A
fost membru titular al Academiei Române. Statuia lui Spiru Haret din București este realizată de
sculptorul Ion Jalea.

3. Ce picturi importante are Nicolae Grigorescu?
Răspuns: Nicolae Grigorescu este unul dintre fondatorii picturii moderne, cunoscut pentru picturile
sale: ”Autoportret”, ”Ţărancă din Muscel”, ”Car cu boi”, ”Atacul de la Smârdan”, ”Fata cu basmaua
galbenă”, ”Fata cu ulciorul” și altele.

4. Cine a fost Nicolae Iorga?
Răspuns: Nicolae Iorga a fost un istoric, critic literar, dramaturg, poet, profesor universitar și
academician român. A fost membru al Parlamentului, președinte al Camerei Deputaților și al Senatului,
ministru, și, pentru o scurtă perioadă, prim-ministru. Câteva din publicațiile sale mai importante: ”Istoria
imperiului otoman” (în 5 volume, apărută în limba germană), ”Istoria românilor” (în 10 volume), ”Istoria
literaturii românești” (în 3 volume).

5. Ce dansuri populare românești cunoașteți?
Răspuns: Hora, sârba, alunelul, bătuta, periniţa, căluşarii, ciuleandra.

6. Dați exemple de clădiri monumentale din București.
Răspuns: Cele mai importante clădiri din București sunt: Palatul Victoria (sediul Guvernului României),
Palatul Cotroceni (sediul Președinției Române), Palatul Parlamentului (sediul Parlamentului României
și al Curții Constituționale), Palatul de justiție (care găzduiește Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie),
Palatul Regal (sediul Muzeului Național de Artă al României), Palatul CEC (sediul Bancii CEC); Ateneul
Român (care găzduiește Filarmonica George Enescu), Biblioteca Națională a României, Banca
Națională a României, Biblioteca Centrală Universitară, Opera Națională Română, Palatul primăriei
(sediul Primăriei Municipiului București) etc.
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Testul nr. 6

1. Ce filozofi români cunoaşteţi?
Răspuns: Lucian Blaga (a scris Trilogia Cunoaşterii, Trilogia Culturii şi Trilogia Valorilor), Mircea Eliade
(a scris Tratat de istorie a religiilor, Sacrul și profanul etc., a studiat cultura indiană).

2. Ce arhitecţi români cunoaşteţi?
Răspuns: Alexandru Săvulescu (1847-1902 – unul dintre primii reprezentaţi de seamă ai arhitecturii
româneşti moderne), Ion Mincu (1852-1912 - lucrări – Casa Lahovari, Catedrala Sfinţii Petru şi Pavel
din Constanţa), Anca Petrescu (1949-2013 - a fost arhitectul şef al Casei Poporului).

3. Ce cântăreţi de muzică populară cunoaşteţi?
Răspuns: Maria Tănase, Maria Ciobanu, Irina Loghin, Nicolae Furdui-Iancu.

4. Cine este Dumitru Prunariu?
Răspuns: Dumitru Prunariu este primul cosmonaut român. La 14 mai 1981 a devenit primul și singurul
român care a zburat vreodată în spațiul cosmic. A participat la misiunea Soiuz 40 din cadrul
programului spațial sovietic „Intercosmos” și a petrecut în spațiu 7 zile, 20 de ore și 42 de minute.
Este de profesie inginer aeronautic. 

5. Care este patronul spiritual al poporului român?
Răspuns: Sfântul Andrei (apostol al lui Iisus Hristos, sărbătorit pe 30 noimebrie) este considerat
patronul spirtual al poporului român. Se crede despre el că a trăit într-o peşteră din Dobrogea (unde
astăzi se află o mănăstire numită Peştera Sfântului Apostol Andrei).

6. Care este patronul spiritual al Municipiului Bucureşti?
Răspuns: Sfântul Dimitrie cel Nou (sărbătorit pe 27 octombrie) este patronul spiritual al municipiului Bucureşti.
Moaștele sfântului au fost depuse la biserica din Dealul Mitropoliei din București în secolul al XVIII-lea.

Testul nr. 7

1. Daţi exemple de medici români celebri.
Răspuns: Victor Babeş (a introdus vaccinarea antirabică în România), Nicolae Paulescu (a contribuit
la descoperirea insulinei), Ana Aslan (medic specialist în gereontologie).

2. Daţi exemple de dramaturgi români.
Răspuns: Ion Luca Caragiale – cel mai mare dramaturg român - piesele sale cele mai celebre (D-ale
carnavalului, O noapte furtunoasă și O scrisoare pierdută) sunt inspirate din realitatea socială a
timpului. Vasile Alecsandri - cunoscut pentru comediile sale din seria ”Chirițelor” (Chirița în Iași, Chirița
în provinție, Chirița în voiagiu, Chirița în balon). Eugen Ionesco (cunoscut pentru opere precum
Cântăreaţa cheală, Setea şi foamea)

3. Daţi exemple de balade populare româneşti.
Răspuns: Balada reprezintă o povestire în versuri. Cele mai cunoscute balade româneşti sunt Mioriţa,
Meşterul Manole, Toma Alimoş.

4. Daţi exemple de articole de îmbrăcăminte din portul popular românesc.
Răspuns: Ie (cămaşă femeiască făcută din pânză ţesută), catrinţă, iţari (pantaloni bărbăteşti), brâu,
năframă, suman.

5. Unde şi când s-a înfiinţat prima şcoală românească?
Răspuns: Prima şcoală românească a fost înfiinţată în secolul 15 la Braşov în curtea primei biserici
pentru a cărei construcţie românii primiseră învoire de la judele Braşovului. Primele universităţi
moderne din România au fost înfiinţate de Alexandru Ioan Cuza la Iaşi (1860) şi la Bucureşti (1864).

6. Unde şi când au apărut primele tipografii româneşti?
Răspuns: Pe teritoriul actual al României, primele tipografii româneşti au început să funcționeze în
anul 1508, anul editării la Mănăstirea Dealu (din aproprierea oraşului Târgovişte) a unui Liturghier, la
inițiativa voievodului Radu cel Mare (1495-1508).Tipograful acestui Liturghier a fost călugărul Macarie.
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CAPITOLUL al V-lea

VALORILE UNIUNII EUROPENE

1.  PRECIZĂRI GENERALE

Uniunea Europeană s-a format în baza unor tratate semnate încă din anul 1967,
de la constituirea Comunităţii Economice Europene. Ea s-a transformat dintr-un
organism economic al cărui scop principal era să prevină izbucnirea unui nou război
în Europa, într-un instrument politic, economic şi social care include aproape 500
milioane de oameni. 

Simbolurile Uniunii Europene sunt:
- Drapelul Uniunii72: este format dintr-un cerc din 12 stele (galbene) pe un fundal

albastru.
- Moneda: euro
- Imnul european: „Odă Bucuriei” al lui Ludwig van Beethoven 
- Ziua Europei: sărbătoare în Europa ținută anual în 5 și 9 mai din cauza

diferențelor dintre Consiliul Europei și Uniunea Europeană
- Deviza europeană: Deviza „Unitate în Diversitate” a fost adoptată de Uniunea

Europeană la 4 mai 2000.

UE este cel mai mare exportator, cel mai mare investitor străin, cel mai mare
donator şi cea mai mare piaţă a lumii.

La ora actuală Uniunea Europeană este formată din 28 de state suverane:

Austria (AT) Franța (FR) Polonia (PL) Belgia (BE) Grecia (GR)
Portugalia (PT) Bulgaria (BG) Irlanda (IE) România (RO) Cehia (CZ)
Italia (IT) Suedia (SE) Cipru (CY) Croaţia Letonia (LV)
Slovacia (SK) Danemarca (DK) Lituania (LT) Slovenia (SI) Germania (DE)
Luxemburg (LU) Spania (ES) Estonia (EE) Malta (MT) Ungaria (HU)
Finlanda (FI) Olanda (NL) Regatul Unit (GB)

România a aderat la Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007. România a fost
prima țară din Europa centrală și de est care a avut relații oficiale cu Comunitatea
Europeană. Amplasarea geopolitică a României va influența politica UE cu privire la relațiile
cu Europa de Est, Orientul Mijlociu, Turcia și Asia. Prin Inițiativa de Cooperare în Sud-Estul
Europei (SECI), România are o oportunitate de a-și demonstra supremația în regiune.

Uniunea Europeană recunoaşte şi garantează drepturile fundamentale ale omului.
Drepturile omului sunt acele libertăţi şi drepturi fundamentale care aparţin oricărei fiinţe
umane. Pentru prima dată, acestea au fost consfinţite în Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului în anul 1948 şi au fost un important punct de plecare şi pentru alte
instrumente de drepturile omului, precum Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
din anul 1950. La rândul său aceasta a fost încorporată în aquis-ul comunitar (legislația
europeană), reprezentând o sursă de inspiraţie esenţială pentru Carta Drepturilor
Fundamentale ale Uniunii Europene. 

72 Drapelul Uniunii Europene este folosit atât de Uniunea Europeană cât și de Consiliul European.



2. CETĂȚENIA EUROPEANĂ 

a) Definiţie
"Cetățenia europeana” a fost definită prin Tratatul asupra Uniunii Europene, semnat
în 1992 la Maastricht. Este cetățean al Uniunii Europene orice persoană având
naționalitatea unuia dintre statele membre, conform legilor în vigoare în statul respectiv.
Cetățenia Uniunii Europene vine în completarea cetățeniei naționale, făcând posibilă
exercitarea unora dintre drepturile cetățeanului Uniunii pe teritoriul statului membru în
care locuiește (și nu numai în țara din care provine, așa cum se întâmpla înainte). 
Comisia Europeană, având rolul de a veghea la respectarea Tratatului, supraveghează
aplicarea prevederilor legate de cetățenia europeană și elaborează rapoarte periodice
asupra progreselor realizate și asupra dificultăților întâlnite.

b) Drepturi şi libertăţi
Cetățenia europeană asigură următoarele drepturi:

• dreptul la libera circulație, dreptul de sejur, de stabilire, dreptul la munca și studiu
în celelalte state membre ale Uniunii: legislația Uniunii stabilește însă numeroase
condiții pentru exercitarea acestor drepturi. Pentru un sejur mai lung de 3 luni este
necesar un certificat de sejur. Intrarea pe teritoriul altui stat membru nu poate fi interzisă
decât din motive de securitate și de sănătate publică, iar interzicerea trebuie să fie
justificată (la fel și pentru expulzare);

• dreptul la vot și dreptul de a candida la alegerile pentru Parlamentul European și
la alegerile locale în statul de rezidență, în aceleași condiții cu cetățenii statului respectiv;

• dreptul de a beneficia pe teritoriul unui stat terț (stat care nu este membru al
Uniunii Europene) de protecție consulară din partea autorităților diplomatice ale unui
alt stat membru, în cazul în care statul din care provine nu are reprezentanță
diplomatică sau consulară în statul terț respectiv; 

• dreptul de petiție în fața Parlamentului European și dreptul de a apela la
Ombudsman-ul European (Avocatul Poporului) pentru examinarea cazurilor de
administrare defectuoasă din partea instituțiilor și organismelor comunitare. 

Cetăţeanul european mai are următoarele drepturi:
• Demnitate umană
• Dreptul la viaţă
• Dreptul la integritatea persoanei
• Dreptul la propria persoană – interzicerea sclaviei
• Dreptul la libertate şi securitate 
• Respectul pentru viaţa privată şi viaţa de familie 
• Protecţia datelor personale 
• Dreptul la căsătorie şi întemeierea unei familii 
• Dreptul la gândire, conştiinţă şi religie 
• Libertatea de expresie şi informare 
• Libertatea de asociere 
• Libertatea artelor şi ştiinţelor 
• Dreptul la educaţie 

Material pentru pregătirea specifică în vederea obținerii cetățeniei române204



• Dreptul de a alege ocupaţia şi dreptul de a munci 
• Libertatea de a avea o afacere 
• Dreptul de proprietate 
• Dreptul de azil 
• Protecţia împotriva expulzării şi extrădării
• Viaţa privată include, printre altele: 
• dreptul de a-ţi alege un anumit stil de viaţă;
• de a te îmbrăca şi a arăta după cum doreşti;
• de a-ţi defini identitatea sexuală;
• de a alege cine îţi vede sau atinge corpul (aceasta înseamnă că autorităţile

publice nu pot, de exemplu, să îţi ia sânge cu forţa sau să te lase dezbrăcat într-un loc
public etc.); 

• dreptul de a-ţi dezvolta personalitatea şi de a alege persoanele cu care doreşti
să ai relaţii (de iubire, de prietenie etc.);

• dreptul de a se căsători şi dreptul de a întemeia o familie;
• Dreptul de a te exprima liber
• Dreptul de a primi informaţiile distribuite de alţii
• Acces la educaţie
• Dreptul la proprietatea privată 
• Dreptul de a-şi alege singură ocupaţia 
• Libertatea religiei şi a credinţelor
• Dreptul muncitorilor la informare şi consultare
• Dreptul la negociere colectivă şi grevă 
• Dreptul la un mediu sănătos: păstrarea, protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului
• Protejarea sănătăţii umane
• Dreptul la un proces corect

c) Egalitatea
În Uniunea Europeană, legea este aceeaşi pentru toți cetățenii, şi se aplică la fel tuturor
persoanelor. Egalitatea în faţa legii a tuturor persoanelor care trăiesc şi lucrează în
Uniunea Europeană, indiferent de sex sau orientare sexuală, rasă, vârstă, apartenenţă
la un grup social sau religios, dizabilitate, naţionalitate, ş.a.m.d. reprezintă un drept
fundamental, o valoare comună a tuturor statelor membre ale UE şi o condiţie necesară
pentru dezvoltarea acestora. 

Egalitatea între bărbaţi şi femei 
Bărbații și femeile sunt egali în drepturi și în obligații. Așadar, accesul la un loc de

muncă, salarizare egală, protecţia mamei, concediul de maternitate sau asigurări
sociale reprezintă domenii larg reglementate de către legislația Uniunii Europene, pe
care și România trebuie să o respecte.
Drepturile persoanelor vârstnice

Persoanele în vârstă se bucură în Uniunea Europeană de protecţia următoarelor
drepturi ce le sunt garantate:

• Dreptul de a duce o viaţă demnă şi independentă
• Dreptul de a participa la viaţa socială şi culturală
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• Dreptul de a participa la viaţa politică
• Dreptul la resurse suficiente pentru a-şi asigura un nivel de trai decent, în

conformitate cu principiul demnităţii
• Dreptul la pensie

Persoane cu dizabilităţi
Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a beneficia

de măsuri care să le asigure independenţa, integrarea socială şi ocupaţională, precum
şi participarea lor la viaţa comunităţii. Persoanele cu dizabilităţi sunt acele persoane
care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe
care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a
persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi.

d) Avocatul European al Poporului
Avocatul European al Poporului are rolul de a primi şi de a examina plângeri primite

din partea cetăţenilor UE dar şi a persoanelor fizice sau juridice cu reşedinţa, respectiv
sediul social într-unul din statele membre cu privire la cazurile de administrare
defectuoasă din partea instituţiilor europene.

În cadrul Uniunii Europene, funcționează mai multe instituții. Cele mai importante
sunt Comisia Europeană, Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Curtea
Europeană de Justiție și Banca Centrală Europeană. Parlamentul European este ales
la fiecare 5 ani de cetățenii europeni.

TESTE
Testul nr. 1

1. Câte state sunt membre ale Uniunii Europene în prezent?
Răspuns: În prezent, Uniunea Europeană are 28 de state membre.

2. În ce an a devenit România membră a Uniunii Europene? 
Răspuns: România a devenit membră a Uniunii Europene în anul 2007. 

3. Care sunt drepturile și libertățile unui cetățean european?
Răspuns: Cetăţeanul european are următoarele drepturi:demnitate umană, dreptul la viaţă, dreptul la
integritatea persoanei, dreptul la propria persoană – interzicerea sclaviei, dreptul la libertate şi securitate,
respectul pentru viaţa privată şi viaţa de familie, protecţia datelor personale, dreptul la căsătorie şi
întemeierea unei familii, dreptul la gândire, conştiinţă şi religie, libertatea de expresie şi informare,
libertatea de asociere, libertatea artelor şi ştiinţelor, dreptul la educaţie, dreptul de a alege ocupaţia şi
dreptul de a munci, libertatea de a avea o afacere, dreptul de proprietate, dreptul de azil etc.

4. Care este rolul Avocatului European al Poporului?
Răspuns: Avocatul European al Poporului are rolul de a primi şi de a examina plângerile primite din
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partea cetăţenilor UE, dar şi a persoanelor fizice sau juridice cu reşedinţa, respectiv sediul social într-
unul din statele membre cu privire la cazurile de administrare defectuoasă din partea instituţiilor
europene.

5. Care sunt cele mai importante instituţii ale Uniunii Europene?
Răspuns: Cele mai importante instituţii ale Uniunii Europene sunt: Parlamentul European, Comisia
Europeană, Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Curtea Europeană de Justiție și Banca
Centrală Europeană.

6. Care este mandatul Parlamentului European?
Răspuns: Parlamentul European are un mandat de 5 ani.

Testul nr. 2

1. Cine alege membrii Parlamentului European?
Răspuns: Membrii Parlamentului European (europarlamentarii) sunt aleşi de către cetățenii europeni,
cu drept de vot.

2. Care sunt simbolurile Uniunii Europene?
Răspuns: Simbolurile Uniunii Europene sunt următoarele: Drapelul Uniunii Europene; Moneda Uniunii
Europene: Euro; Imnul Uniunii Europene: Odă Bucuriei; Deviza Uniunii Europene: Unitate în
diversitate; Ziua Europei: 5/9 mai.

3. Cine a compus Imnul Uniunii Europene?
Răspuns: Imnul Uniunii Europene se numeşte Oda Bucuriei şi a fost compus de Ludwig van
Beethoven.

4. Care este moneda Uniunii Europene?
Răspuns: Moneda Uniunii Europene este Euro.

5. Care este populația Uniunii Europene?
Răspuns: Populaţia Uniunii Europene este de aproximativ 500 de milioane de oameni.

6. Care este Deviza Uniunii Europene?
Răspuns: Deviza Uniunii Europene este: „Unitate în diversitate”.
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