
24 IANUARIE 1859-UNIREA PRINCIPATELOR MOLDOVEI ȘI ȚĂRII 

ROMÂNEȘTI 

Cu ocazia Zilei Unirii Principatelor din 1859, la Colegiul Național ,,Iosif Vulcan” 

Oradea, s-au desfășurat expuneri prilejuite de sărbătorirea a 163 de ani de la înfăptuirea 

Unirii Moldovei cu Țara Românească, la nivelul claselor de liceu (clasele a X a A, C, E). 

Cu prilejul expunerilor s-a subliniat faptul că Alexandru Ioan Cuza este unul din 

părinţii fondatori ai României moderne, alături de Mihail Kogălniceanu şi Carol I. Domnia 

lui Alexandru Ioan Cuza, deși scurtă (1859-1866), a fost perioada de maximă dezvoltare a 

României moderne. Prin recunoașterea Unirii depline, crearea primului Parlament unic al 

României si al primului guvern unitar, prin reformele sale în cei 7 ani de 

domnie, Alexandru Ioan Cuza a pus bazele României moderne. Au fost concepute Codul 

Civil și Codul Penal, inspirate din cele al Franței. S-a dat legea învățământului primar 

obligatoriu și gratuit. S-au înființat și primele universități din țară, cea de la Iași, care azi îi 

poartă numele, în 1860 și Universitatea București, în 1864. 

 “Era un om cu înalte însușiri, hotărât, gata de jertfă, lipsit de patima banului, ceea ce îl 

ridica însa mai presus de cei mai mulți contemporani ai săi era popularitatea sa, iubirea sa 

pentru cei mulți și săraci și lipsa de orice dispreț și măreție în legătură cu dânșii. Aceasta a 

făcut ca Alexandru Ioan Cuza să fie iubit de mulțime încă de la început”- afirma Nicolae 

Iorga. 

În toate acţiunile sale ca domn al ţării, Cuza a dat dovadă de un înalt patriotism. 

Acest patriotism i-a determinat atitudinea şi în ultimele luni ale domniei cât şi în momentul 

plecării în exil, când a rostit impresionanta urare: "Să dea Dumnezeu să-i meargă ţării mai 

bine fără mine decât cu mine!", încheind cu cuvintele "Să trăiască România!". Prin acest 

patriotism, prin înţelegerea şi iubirea pe care a arătat-o faţă de cei mulţi şi lipsiţi, prin 

înţelepciunea, priceperea şi curajul pe care le-a dovedit în rezolvarea grelelor probleme ale 

vremii lui, Alexandru Ioan Cuza este o mare personalitate a naţiunii române, una din acelea 

care ştiu să îndrepte poporul, în ceasurile decisive, pe căile progresului.  

Unirea e singura stare politică ce putea să asigure viitorul nostru și să ne permită a da 

țării organizarea ce o așteaptă de atât de mult timp. Dubla alegere a lui Al. I. Cuza a 
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demonstrat faptul că românii sunt hotărâţi să acţioneze în pofida oricăror adversităţi pentru 

realizarea statului naţional român. 

Primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român a fost făcut la 

24 ianuarie 1859, dar desăvârșirea unirii tuturor românilor a avut loc în 1918 în Alba Iulia. 

Numele lui Cuza va trăi veşnic, în mintea şi inimile românilor. "Şi cât va avea ţara 

aceasta o istorie, cea mai frumoasă pagină… va fi a lui Alexandru Ioan I"-afirma M. 

Kogălniceanu. 

 

 


