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Tehnic CAROL I sărbătoresc  

UNIREA PRINCIPATELOR 
 

,,Unirea a fost un vis de veacuri al românilor. Pentru dânsa, ei trăiră, munciră, 
suferiră și muriră.”  Nicolae  Bǎlcescu  

 
Prof. coordonator Elinor Danusia Popescu 



1. Preliminariile Unirii 
REVOLUȚIA PAȘOPTISTĂ (1848) 



Revoluționari munteni ,,România revoluționară’, 
C. D. Rosenthal  



 
 
 

Rãzboiul Crimeei ( 1853-1856)   

a fost un rezultat  al 

 contradicţiilor dintre Marile 

Puteri (Imperiul Otoman şi 

 Imperiul Ţarist) şi a avut 

 importante consecinţe pe 

 plan european:  

înfrângerea  

Rusiei a creat un nou echilibru 

 pe continent; problema 

 româneascã a fost tratatã  

ca o problemã europeanã.  
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Marile  Puteri  au  hotărât  consultarea  populaţiei  românești în 
problema  unirii, prin Adunările (divanurile)  ad-hoc. 
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3. Adunările (Divanurile) ad-hoc îşi încep 

activitatea în toamna anului 1857. 

 

 

 Pentru prima dată, în astfel  

de foruri erau reprezentaţi şi  

țăranii. 

 Adunările aveau un caracter  

reprezentativ si consultativ. 

 Prin”Rezoluţiile “ adoptate  

în octombrie 1857, in cadrul  

celor două Adunări, s-a cerut 

    “Unirea Principatelor“ 

     într-un singur stat sub  

     numele de România”. 

 







4. Marile Puteri garante au 
elaborat  

Convenţia de la Paris  
din 7/19 august 1858 
prin care se stabilea 

statutul politico-juridic 
intern şi  

internaţional al 
Principatelor. 



 
 

Convenţia nu excludea,  

dar nici nu  

încuraja problema unirii  

depline a Principatelor. 

 

Referindu-se la textul  

Convenţiei, juristul 

VASILE BOERESCU afirma: 

 

 “Europa ne-a ajutat, acum  

rămâne să ne ajutăm noi singuri.  

Depinde de noi dacă vom şti  

să înfăptuim unirea!” 

 

Vasile Boerescu 



 
 
 

5. În anul 1859 s-au organizat  
alegeri în Ţările  Române: 

 la 5 ianuarie, la Iaşi, a fost  
ales domn al Moldovei  

colonelul Alexandru Ioan Cuza 
 la 24 ianuarie, la Bucureşti,  

a fost  ales domn tot  
 Alexandru Ioan Cuza. 

 
La 24 ianuarie 1859,  

românii au înfăptuit o unire  
adevărată şi nu una formală,  
aşa cum voiau Marile Puteri.  

 
 





PORTRETUL DOMNITORULUI ALEXANDRU IOAN CUZA 
 

Desen executat de eleva Constantinescu Mihaela,  
clasa a IX-a B 



 
„Români! Unirea este îndeplinită. Naţionalitatea 
Română este întemeiată. Acest fapt măreţ, dorit 
la generaţiunile trecute, aclamat de Corpurile 
Legiuitoare, chemat cu căldură de noi, s-a 
recunoscut de Înalta Poartă, de Puterile garante 
şi s-a înscris în datinile Naţiunilor. [...] În zilele 
de 5 şi 24 Ianuarie aţi depus toată a voastră 
încredere în Alesul naţiei, aţi întrunit speranţele 
voastre într-un singur Domn. Alesul vostru vă dă 
astăzi o singură Românie. Vă iubiţi Patria, veţi 
şti a o întări. Să trăiască România!” 

La 11 decembrie 1861, Alexandru Ioan Cuza a dat 
citire Proclamației de la Iași, una dintre cele mai 
frumoase cuvântări din istoria noastră: 



Stema Principatelor Unite 



STEMA PRINCIPATELOR UNITE 
 

Desen executat de eleva Adam Andreea, clasa a IX-a B 





Fondatorul  
României  
moderne 

Domnul Unirii 

Primul Domn 
 al României 

 
    

 

 S-a născut la 

 20 martie 1820, 

în Bârlad,  

Judeţul Vaslui. 

 
 

 A încetat din  

viață la 

 15 mai 1873,  

Heidelberg, 

Germania. 

 



 Sub domnia sa,  

s-au pus bazele dezvoltării  

moderne a naţiunii române 

 din punct de vedere social,  

economic, politic şi cultural. 

 

 Devenind domnitor, Cuza a  

obţinut, prin demersurile sale,  

recunoaşterea Unirii  

din partea Marilor Puteri. 
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Art.1  Sătenii clăcaşi sunt şi rămân  

deplini proprietari 

 pe locurile supuse posesiunii lor,   

în întinderea ce se hotăreşte  

prin legile în fiinţă.  
 

,,De astăzi, voi sunteţi stăpâni  
pe braţele voastre, voi aveţi  

o părticică de pământ, 
proprietate şi moşie a voastră. 

De azi voi aveţi o patrie  
de iubit şi apărat…“ 

 
( Alexandru Ioan Cuza) 

 









 În noaptea de 10/11 februarie 
1866 Cuza a fost obligat să 
semneze actul de abdicare.   

 Rămân memorabile cuvintele sale 
rostite înaintea plecării: 

 

  “Să dea Dumnezeu să-i meargă 
ţării mai bine fără mine decât cu 
mine. 

  Să trăiască România!” 

 



 

 

 

Hai să dăm mână cu mână  
Cei cu inima română,  

Să-nvârtim hora frăţiei  
Pe pământul României!  

 
Iarba rea din holde piară!  

Piară duşmănia-n ţară!  
Între noi să nu mai fie  
Decât flori şi omenie!  

 
Măi muntene, măi vecine,  
Vină să te prinzi cu mine  

Şi la viaţă cu unire,  
Şi la moarte cu-nfrăţire!  

 
Unde-i unul, nu-i putere  

La nevoi şi la durere;  
Unde-s doi, puterea creşte,  
Şi duşmanul nu sporeşte!  

 

 

 

 

 

Amândoi suntem de-o mama,  
De-o făptura şi de-o samă,  
Ca doi brazi într-o tulpină,  
Ca doi ochi într-o lumină.  

 

Amândoi avem un nume,  
Amândoi o soartă-n lume,  

Eu ţi-s frate, tu mi-eşti frate,  
În noi doi un suflet bate!  

 

Vin’ la Milcov cu grăbire  
Să-l secăm dintr-o sorbire,  
Ca să treacă drumul mare  

Peste-a noastre vechi hotare  
 

Şi să vadă sfântul soare,  
Într-o zi de sărbătoare,  

Hora noastră cea frăţească  
Pe câmpia româneasca!  

 

Hora Unirii 
de Vasile Alecsandri 



Unirea Principatelor 
răsfrântă în pictură 



 
 

Carol Popp de Szathmary –  
Alexandru Ioan Cuza 



Gheorghe Tăttărescu –  
Renașterea României 

 



Theodor Aman –  
Hora Unirii la Craiova 



Theodor Aman –  
Proclamarea Unirii 



Carol Popp de Szathmary - 
Doamna Elena Cuza 

 



Nicolae Grigorescu – 
Unirea principatelor 

 



Theodor Aman –  
Unirea Principatelor 

 


