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„ Ziua Renaşterii Naţionale“

In ziua de 5 ianuarie 1859, Adunarea electivă de la Iaşi a ales ca domn al
Moldovei pe candidatul partidei naţionale, Alexandru Ioan Cuza.După

alegerea din Moldova, privirile natiunii erau aţintite spre Bucureşti unde
Adunarea electivă şi-a deschis lucrările la 22 ianuarie 1859.Incă din prima zi,

in Bucuresti,peste 30.000 mii de oameni mobilizaţi de tinerii unionişti, se
adunaseră în faţa clădirii unde avea loc Adunarea electivă.

Erau prezenţi tăbăcari,măcelari,meseriaşi,negustori,ţărani din Bucuresti si in
satele judeţelor Ilfov şi Dâmboviţa,elevi ai claselor superioare şi din învăţământul de

specialitate.
Mulţimea manifesta vehement împotriva partidei reacţionare,care susţinea

alegerea lui Gh. Bibescu.
In această atmosferă incendiara,în noaptea de 23/24 ianuarie,deputaţii partidei

naţionale au convocat o şedinţă la hotelul “Concordia”, unde au hotărât să propună
Adunării ca domn al Ţării Româneşti, tot pe Alexandru Ioan Cuza,domnul Moldovei.
In dimineaţa zilei de 24 ianuarie, la ora 11,reprezentanţii Partidei naţionale au propus

ţinerea unei şedinţe secrete pentru desemnarea candidatului.
Propunerea făcută de Vasile Boerescu pentru persoana lui Al. I. Cuza (să ne

unim asupra acestui nume şi posteritatea ne va binecuvânta, ţara ne va
întinde mâinile şi conştiinţa noastră va fi împăcată că ne-am împlinit… o

dorinţă sfântă”)a fost acceptată în unanimitate, deputaţii conservatori fiind nevoiţi
să cedeze voinţei poporului.Unirea era condiţionată de alegerea lui Cuza şi în Ţara
Românească. Şi a fost ales, într-o explozie de entuziasm popular! Trecându-se la

vot,toate cele 64 de buletine purtau numele celui ales la 5 ianuarie în Moldova.Prin
propriile-i forţe, poporul român realizase Unirea şi întemeiase statul său naţional !

“Unirea naţiunea a făcut-o”, avea să declare M. Kogălniceanu în 1862.
Ziua de 24 ianuarie se înscria pentru totdeauna în istoria Patriei noastre ca

“Ziua renaşterii naţionale”.
Punând bazele României moderne,Unirea din 1859 a însemnat o etapă esenţială

pe drumul unităţii naţionale,a cărei întregire deplină avea să se înfăptuiască în 1918.
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TEMA- ” Sărbătoarea Unirii”;

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Clasele I-IV; preg.

- înscrierea pentru participare se va face până în data de 23.01.2014, ora 24.00 pe
adresa de e-mail: ongtineriisiviitorul@yahoo.com

- un echipaj de maxim 3(trei) elevi , va realiza o  macheta cu tema
” Sărbătoarea Unirii”;
- materialele folosite- la alegere;
- pe verso lucrării vor fi trecute numele şi prenumele realizatorilor lucrării ,
clasa, şcoala de provenienţă, îndrumătorul.
- lucrările vor fi trimise până cel târziu în data de  24.01.2013 , ora 13.00  la
Liceul Tehnologic “Simion Mehedinţi” Galaţi.

Criteriile de jurizare:
- realizare artistică,
- expresivitate,
- originalitate,
- estetică a prezentării,

ANEXA 1 -TABEL DE ÎNSCRIERE
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TEMA- Concurs (întrebare-răspuns)-

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Clasele V-VIII

- înscrierea pentru participare se va face până în data de 23.01.2014, ora 24.00 pe
adresa de e-mail: ongtineriisiviitorul@yahoo.com

-fiecare unitate şcolară se va prezenta în concurs cu un echipaj alcătuit din
2(doi) elevi
-bibliografie:

-http://ro.wikipedia/org/wiki/Alexandru_Ioan_Cuza
-http://istoria.md/articol/38
-http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Alexandru_Ioan_Cuza
-http://monumentegl.wgz.ro/menu/imagini-vechi

ANEXA 1 -TABEL DE ÎNSCRIERE
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TEMA-
“Sentimentul pe care îl transmite Unirea de la 1859 în  anul 2014”

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Clasele IX-XII (poster)

- înscrierea pentru participare se va face până în data de 23.01.2014, ora 24.00  pe
adresa de e-mail: ongtineriisiviitorul@yahoo.com

-echipaj- maxim 2(doi) elevi
-realizarea unui poster- pe carton A0
-tema “Sentimentul pe care îl transmite Unirea de la 1859 în  anul 2014”
-tehnica la alegere
-fiecare lucrare va avea pe verso trecut numele şi prenumele realizatorilor
lucrării , clasa, şcoala de provenienţă, îndrumătorul.
-timpul alocat pentru prezentarea fiecărei lucrări este de 3(trei) minute
-lucrările  vor fi trimise până cel târziu în data de  24.01.2014 , ora 15.00  la
Liceul Tehnologic “Simion Mehedinţi” Galaţi.

Criteriile de jurizare:
-respectarea temei
- realizare artistică,
- expresivitate,
- originalitate,
- estetică a prezentării

ANEXA 1 -TABEL DE ÎNSCRIERE
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ANEXA 1

Tabel de participare-” Sărbătoarea Unirii”;

Unitatea de învăţământ..........................................................................
Nr. Nume şi prenume clasa
1.
2.
3.
4.
5.

Coordonator, prof.....................................

–(completaţi tabelul  cu diacritice)

Tabel de participare

Unitatea de învăţământ..........................................................................
Nr. Nume şi prenume clasa
1.
2.

Coordonator, prof.....................................

–(completaţi tabelul  cu diacritice)

Tabel de participare

Unitatea de învăţământ..........................................................................
Nr. Nume şi prenume clasa
1.
2.

Coordonator, prof.....................................

–(completaţi tabelul  cu diacritice)
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Notă:- completaţi ACESTE tabele- cu diacritice (trimiteţi reply)
- nu treceţi tabelul pe altă pagină cu alte sigle, informaţiile de

care avem nevoie sunt prinse în tabel
- aşa ne ajutaţi şi pe noi la procesarea datelor

MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE !

Echipa”Tinerii şi Viitorul”


