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I. Citiți cu atenție textul de mai jos  

                                                                                                                           

Stăpâni liberi pe braţele şi pe ogoarele voastre, nu uitaţi mai înainte de toate că sunteţi plugari, că 

sunteţi muncitori de pământ. Nu părăsiţi această frumoasă meserie, care face bogăţia ţării, şi 

dovediţi şi în România, ca pretutindenea, că munca liberă produce îndoit decât munca silită. 

Departe de a vă deda trândăviei, sporiţi încă hărnicia voastră, şi ogoarele voastre îndoit să fie mai 

bine lucrate, căci de acum aceste ogoare sunt averea voastră şi moşia copiilor voştri.” 

Proclamaţia domnitorului Alexandru Ioan Cuza (din 14 august 1864) 

 

Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe: 

 

1. Precizaţi anul în care a fost adoptată reforma agrară.                                                    5 puncte 

2. Precizaţi criteriul după care se realizează împroprietărirea ţăranilor.                             5 puncte 

3. Menţionaţi o consecinta a înfăptuirii reformei agrare.                                                   5 puncte 

4. Numiţi un program al revoluţiei de la 1848 care a prevăzut rezolvarea problemei agrare. 10 

puncte 

 

 

 

II. Completaţi spaţiile libere cu noţiunile istorice corespunzătoare din lista data: 

 

1. Adunări prin care românii erau chemaţi să se pronunţe în problema unirii….………………..... 

2. Alianţă politică care l-a înlăturat pe Al. I.Cuza………………………………………………… 

3. Vot care se exercită pe baza unui venit sau a unui impozit perceput de stat…………………… 

4. Legea fundamentală a unui stat………………………………………………………………….                                                                                                                          

5. Partid politic infiintat in 1875..........................................................………...............………….. 

 

Cenzitar, Regulamente Organice, Constitutie, Partidul National Liberal, Partidul Conservator, 

Monstruasa Coalitie, Locotenenta domneasca, Adunari ad-hoc;  5 x4p =20 p 

 

 



 III.      Stabiliţi corespondenţa necesară între afirmaţiile de pe cele două coloane: 

 

 

                                                A                      B 

1. Cea mai cunoscuta reforma a lui Al.I.Cuza                                 a. Ferdinand I 

2. Conducere colectivă instituită după  înlăturarea lui Al.I.Cuza           b.Transilvania 

3.        Provincie istorica romaneasca in care a fost citita Petitia 

Nationala                                                        

c. Locotenenţă 

domnească 

4. Document elaborat de Marile Puteri, ce  prevedea  unirea 

Moldovei cu Ţara Românească, şi care a jucat rolul de 

Constituţie 

d. legea rurală 

5. Primul rege al României  e. Convenţia de la Paris 

 f. Carol I 

 g. Basarabia 

 

 

1 2 3 4 5 

     

 

  5 x4p =20  Puncte 

 

IV. Citiţi cu atenţie textul de mai jos: 

 

"În anul 1866 se petrec două evenimente semnificative în dezvoltarea politică a României moderne: 

înscăunarea unui prinţ străin, care a dat ţării prestigiu şi sprijin politic, diplomatic şi economic, şi 

aplicarea unei constituţii liberale, care a creat cadrul necesar funcţionării instituţiilor moderne şi a 

reglementat statutul monarhiei în România"       

                                                        (despre adoptarea Constituţiei în 1866) 

Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe: 

1. Transcrieţi un eveniment din anul 1866, semnificativ „în dezvoltarea politică a României”:                                    

5 puncte 

2. Menţionaţi o prevedere a Constituţiei din 1866.                

5 puncte 

3. Prezentaţi forma de guvernare şi principiul de organizare al statului potrivit constitutiei din 1866.                

15 puncte 

 

10 

puncte 

din 

oficiu 


