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ISTORIE UNIVERSALĂ  
- sinteze - 

 
PREISTORIA 

 
I.OM ŞI MEDIU ÎN PREISTORIE 

 Preistoria a început odată cu apariţia lui Homo habilis (omul îndemânatic), adică a primului 
făuritor de unelte-arme care a apărut în urmă cu aproximativ 2,5 milioane de ani î.Hr. şi s-a încheiat 
atunci când au apărut primele state şi prima scriere. Astfel, preistoria reprezintă istoria de dinaintea 
primelor informaţii scrise.  
 Omul epocii pietrei a fost la început simplu culegător şi vânător. El nu-şi prepara hrana. Umbla 
din loc în loc, era nomad, migrator, îmbrăcat foarte sumar şi se adăpostea  în păduri, scorburi, grote sau 
peşteri. După ce a descoperit focul, traiul său s-a  îmbunătăţit simţitor. Apoi, o serie de alte invenţii, 
precum şi noi îndeletniciri, i-au uşurat tot mai mult viaţa: arcul cu săgeţi, barca, domesticirea 
animalelor (păstoritul), cultivarea plantelor (agricultura), meşteşugurile (împletitul, torsul, ţesutul, 
olăritul) şi construirea locuinţelor (colibe, locuinţe lacustre).  
 Uneltele şi armele au fost tot mai variate şi mai bune iar oamenii din nomazi au devenit 
sedentari, trăind în locuri stabile (permanente).  
 Poziţia verticală, hrana tot mai bună şi problemele zilnice ce trebuiau rezolvate au dus la 
dezvoltarea creierului său. Dezvoltarea creierului şi nevoia de comunicare au făcut ca să apară vorbirea. 
Primele manifestări spirituale au fost rezultat al inteligenţei sporite de care dispunea omul în a doua 
jumătate a epocii pietrei.  
 La început omul era organizat în cete de vânătoare. Apoi au apărut ginţile şi triburile. O gintă 
era o familie mai mare care cuprindea toţi urmaşii unui strămoş comun. Mai multe ginţi la un loc 
formau un trib. Armele, uneltele, prăzile şi recolta aparţineau tuturor şi se împărţeau în mod egal.  

 
II.VIAŢA SPIRITUALĂ ŞI FORMELE DE EXPRIMARE ÎN PREISTORIE 

 Viaţa spirituală a omului preistoric a cuprins, pe de o parte, preocupările sale artistice, iar pe de 
altă parte credinţele sale. Omul primitiv nu avea o religie în înţelesul actual al cuvântului. El vedea că 
atât natura cât şi viaţa lui sunt dominate de duhuri bune sau rele, care îl pot ajuta sau, dimpotrivă, îl 
puteau distruge. De aceea el încerca să înduplece aceste spirite prin magie. De pildă, picturile şi 
gravurile rupestre aveau rol magic, de a-l ajuta să doboare mai uşor animalele. Mai târziu, când au 
apărut agricultura, păstoritul şi meşteşugurile, alături de vechiul cult al vânătorii au apărut culte 
religioase noi precum cel al fertilităţii, al fecundităţii şi cultele solare. Oamenii şi-au confecţionat chiar 
statuete antropomorfe sau zoomorfe ce reprezentau duhurile şi pe care le foloseau în ritualele lor 
magice. Scrierea nu exista încă iar nivelul cunoştinţelor era foarte redus.  

 
 

ANTICHITATEA 
 

I.CIVILIZAŢII ALE ORIENTULUI ANTIC 
 Structuri politice 
 Toate popoarele antichităţii şi-au creat îndepărtatele lor civilizaţii în cadrul unor state pe care le-
au înfiinţat la un moment dat al istoriei lor. În total antichitatea a cunoscut trei tipuri de stat. În ordinea 
cronologică  a apariţiei lor, ele au fost: oraşul-stat, regatul şi imperiul. 
 Mesopotamia  
 Odată cu apariţia statelor, a marilor oraşe şi a primelor informaţii scrise începe şi epoca antică 
sau istoria propriu-zisă. Primele state s-au format de-a lungul unor bogate cursuri de apă precum   
Tigrul şi Eufratul.  
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 Tigrul şi Eufratul sunt două mari fluvii ce izvorăsc din Munţii Armeniei iar ţinutul cuprins între 
ele s-a numit mai întâi Câmpia lui Şinar, apoi Babilonia şi abia mai târziu Mesopotamia, adică „Ţara 
dintre râuri”. Numele ei modern este Irak şi are capitala Bagdad. Clima b lândă şi solul fertilizat de 
aluviunile fluviilor favorizau recolte bogate, cu atât mai mult cu cât oamenii locului învăţaseră să sape 
canale şi şanţuri de irigaţie pentru a profita din plin de revărsările anuale provocate de topirea zăpezilor 
la izvoare. Astfel s-a născut aici de foarte timpuriu, din mileniul IV î.Hr., în condiţii deosebit de 
favorabile, cea mai veche dintre toate civilizaţiile antichităţii.  
 De-a lungul celor 4 mii de ani ai antichităţii, în Mesopotamia au trăit popoare felurite precum: 
sumerienii, akkadienii, amoriţii, asirienii, chaldeenii şi încă multe altele despre care istoricii au scris 
mai puţin. Dintre popoarele amintite, amoriţii, asirienii, akkadienii şi chaldeenii făceau parte din 
familia neamurilor semite (înrudite cu arabii).  
 Sumerienii, poporul cel mai vechi cunoscut până acum, continuă să ridice semne de întrebare 
referitoare la originea lui, deşi unii cercetători îl aşează totuşi în rândul popoarelor indo-europene. 
Criteriul pentru care un popor este inclus într-o familie sau alta este limba pe care acesta o vorbeşte.  
 Cronologie: 

 mileniul IV î.Hr. – formarea oraşelor-state sumeriene; 
 3600 î.Hr. – marea inundaţie din Mesopotamia, probabil potopul biblic ; 
 mileniul III î.Hr. - apariţia oraşelor akkadiene Akkad, Kiş, Babilon; 
 3500 î.Hr. – prima scriere din lume (Sumer); 
 1728-1686 – Hammurabi (mare rege amorit) ia în stăpânire Câmpia lui Şinar, Babilon devine 

capitală; 
 1115-1077 î.Hr.- domnia lui Ţiglatpalasar I, întemeietorul Imperiului asirian; 
 704-681 î.Hr.- domnia asirianului Sennacherib care distruge Babilonul şi construieşte oraşul 

Ninive; 
 605-562 î.Hr. - Nabucodonosor II creează Imperiul Noului babilon. 

În Summer locuiau meşteşugari pricepuţi care confecţionau vase de ceramică, unelte, bijuterii, 
arme, etc. Produsele lor şi ale ţăranilor erau comercializate de negustori nomazi care le vindeau şi le 
cumpărau în folosul lor sau al nobililor.  

Înflorirea oraşelor state-sumeriene s-a produs în mileniul III î.Hr. În fruntea lor se aflau regi a 
căror putere era uneori îngrădită de adunările nobililor. Ei erau ajutaţi de comandanţii militari şi de 
funcţionari însărcinaţi în special cu strângerea dărilor. Un rol de seamă îl aveau preoţii care stăpâneau 
mari bogăţii. Războaiele neîncetate dintre statele sumeriene au dus la slăbirea acestora. (Uruk a fost cel 
mai vechi oraş iar Ur a fost cel mai mare). Sumerul este cucerit de akkadienii conduşi de Sargon I 
(2371-2315 î.Hr.). La finele  mileniului III î.Hr. Sumerul a renăscut pentru puţin timp sub domnia 
înţeleaptă a regelui Gudea din Lagaş pentru ca apoi să fie cucerit de babilonieni.  

Oraşele sumeriene erau întinse aşezări construite din lut şi cărămidă arsă. Casele erau  mici iar 
mobilierul era alcătuit doar din rogojini. Îmbrăcămintea oamenilor era sumară, hrana era simplă iar ca 
băutură – berea era obţinută din orz.  

Sumerienii au elaborat cel mai vechi tratat de agricultură, au inventat roata şi roata olarului, au 
alcătuit cea mai veche scriere (cuneiformă), cel mai vechi cod de legi, în timpul regelui sumerian Ur-
Nammu din cetatea Ur. Au construit primele şcoli şi primele opere literare, Epopeea lui Ghilgameş, au 
construit gigantice turnuri în spirală  numite ziggurate care trebuiau să permită zeilor să coboare printre 
oameni sau palatele regale, precum cel din Babilon, în apropierea căruia au fost construite Grădinile 
suspendate ale Semiramidei, pe o înălţime de 200m.  

Primul mare rege semit din istorie a fost Sargon I. El a învins oraşele-regate din Sumer şi a 
cucerit întreaga Câmpie Şinar devenind conducătorul primului imperiu cunoscut în istorie, Imperiul 
akkadian. Conform cronologiei, au urmat Imperiul babilonian al lui Hammurabi, Imperiul assirian şi 
Imperiul Noului babilon. Fiecare dintre conducătorii acestor imperii şi-au întemeiat stăpânirile prin 
năvăliri asupra popoarelor vecine şi cotropiri de teritorii străine.  

Babilonul, în timpul regelui Nabucodonosor al II-lea, era un oraş edificat după un plan de 
dinainte stabilit. Avea străzi largi şi drepte cu construcţii monumentale precum Grădinile suspendate 
ale Semiramidei, Poarta Zeulu i Iştar şi Turnul Babel. În ceea ce priveşte sculptura, la Lagaş s-au 
descoperit două statui din diorit negru. Pictura lipsea cu desăvârşire însă basorelieful era foarte bine 
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reprezentat şi împodobea pereţii palatelor şi înfăţişa scene de vânătoare, scene de război, şiruri de 
prizonieri de război şi erau menite să- l elogieze pe împărat.  

 Egiptul antic 
 Creşterea numărului populaţiei şi schimbarea climei, care devenise mai secetoasă, au dus la 
apariţia agriculturii. Practicarea agriculturii a avut ca efect stabilirea pe un anumit teritoriu. Migraţia 
unor triburi punea însă în pericol securitatea comunităţii. În aceste condiţii, oamenii au acceptat ca din 
rândul lor, unii să devină conducători permanenţi şi garanţi ai vieţii lor. Astfel au apărut regatele.  
 Cronologie: 

 formarea Egiptului de Sus şi a Egiptului de Jos; 
 3100 î.Hr. Menes uneşte cele două state mici (capitala era oraşul Tinis); 
 2700-2200 î.Hr. perioada Regatului vechi (a piramidelor) – capitala se mută la Memphis; 
 2200 î.Hr.- frământări provocate de nomarhi – anarhie; 
 2000 – 1700 î.Hr. - perioada Regatului de mijloc – capitala se mută la Teba (4 dinastii); 
 1700 î.Hr. - hicsoşii, nomazi din Asia iau în stăpânire Delta; ei aduc calul şi carul de luptă ; 
 1570 î.Hr. - începe perioada Regatului nou sau a Imperiului – maxima înflorire; 
 1504 î.Hr. - Hatsepşut – prima femeie faraon; 
 1482-1450 î.Hr.- domnia lui Tutmes al III-lea cel care a dat maxima înflorire Imperiului;  
 1085 î.Hr. - se stinge dinastia Ramesizilor; statul se împarte din nou; conduc regi străini; 
 525 î.Hr. - Imperiul persan cucereşte Egiptul; 
 398 î.Hr. - Egiptul se eliberează, 345 îHr. Perşii cuceresc din nou Egiptul; 
 332 î.Hr. - Alexandru Macedon devine faraon al Egiptului. 

Regatele erau mult mai întinse decât oraşele stat. Cel mai vechi regat cunoscut în istorie a fost 
cel al Egiptului. Cu mii de ani în urmă nomazii în căutare de hrană s-au stabilit în această oază 
luxuriantă. Au învăţat să stăpânească revărsările Nilului, să sape canale şi puţuri, apoi s-au adunat în 
sate care la rândul lor s-au asociat. Aşa au luat naştere Regatul Egiptului de Sus (de la Assuan la 
Memphis) şi Egiptul de Jos (din Deltă până la ţărmul Mediteranei). 

În anul 3100 î.Hr. regele Narmer (Menes) a unificat cele două regate devenind primul faraon. O 
cauză a unificării a fost necesitatea de a supraveghea şi întreţine mai bine sistemul de irigaţii pe întreg 
spaţiul Văii Nilului. Egiptul era împărţit în 38 de nome (provincii) care erau conduse de nomarhi. 
Nomarhii vegheau la întreţinerea canalelor şi alcătuiau situaţia aurului şi ogoarelor. Tot lor li s-au 
încredinţat poliţia şi recrutările. Ei erau controlaţi de un vizir, omul de încredere al faraonului, care era 
un fel de prim-ministru. Nomarhii aveau în subordine primarii satelor.  

Până la cucerirea persană din anul 525 î.Hr. în Egipt au domnit faraoni ce au aparţinut unui 
număr de 26 dinastii. În timpul faraonilor Tutmes al III- lea (sec. XV î.Hr.) şi Ramses al II- lea (sec. XIII 
î.Hr.) Egiptul a devenit imperiu prin cucerirea de teritorii în Asia şi Africa cu ajutorul unei armate bine 
organizate, formate din pedestrime şi care de luptă. Numeroşii suverani străini dădeau tribut faraonului: 
aur, vite, sclavi. Ulterior va fi cucerit de perşi.  

Persia 
Regatul asirian s-a destrămat iar capitala Ninive a fost distrusă în anul 612 î.Hr. Locul său a fost 

luat de Regatul Noului babilon, devenit celebru datorită regelui Nabucodonosor al II- lea care i-a adus 
în robie pe locuitorii Palestinei (robia babiloniană).  

Încă înainte de căderea Babilonului, energia lui Cirrus, mare rege persan şi măiestria soldaţilor 
săi uimiseră deja întreaga lume. Armata era formată în majoritate din arcaşi care provocau o ploaie de 
săgeţi. Apoi cavaleria de pe ambele flancuri intra în luptă. Regele persan Cirrus a reuşit să învingă 
coaliţia antipersană compusă din Egipt şi oraşele state ale Asiei Mici. Întreaga Asie Mică a fost 
zdrobită de perşi. Triburile înrudite ale mezilor şi perşilor s-au aşezat în mileniul II î.Hr. în Podişul 
Iranului. Viteji, buni călăreţi şi arcaşi, mezii şi perşii au format state, unite în timpul lui Cirrus al II-lea. 
Acest monarh a fost unul dintre cei mai de seamă cuceritori ai istoriei conducând un teritoriu imens ce 
se întindea din Asia Centrală până la Marea Mediterană.  

Cronologie 
 Cirrus cucereşte paşnic Babilonul şi îi slobozeşte pe evreii luaţi în captivitate de Nabucodonosor 

al II- lea; 
 525 î.Hr.- Cambise al II- lea cucereşte Egiptul; 
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 522-486 î.Hr. - domnia lui Darius I  - are loc reorganizarea Imperiului;  
 490 î.Hr. – înfrângerea lui Darius I la Maraton în lupta cu grecii; 
 Xerxes I este înfrânt de greci la Salamina în anul 480 î.Hr. 

Darius I ia urmat la tron lui Cambise. Era un bun conducător. Graniţa imperiului a fost împinsă 
spre est către India iar spre nord către Rusia unde însă a găsit o climă rece pentru soldaţii săi. Armata sa  
de 50.000 de soldaţi a fost învinsă la Maraton de către greci în anul 490 î.Hr. A împărţit imperiul în 20 
de provincii – satrapii, conduse de către un satrap (guvernator). Ţările supuse plăteau tribut în argint, 
aur sau produse. Satrapul era ajutat de numeroşi funcţionari şi verificat de către inspectorii imperiali. A 
construit o reţea de drumuri în mare parte pavate cu lespezi de piatră. Drumul regal de la Sardes la  
Suza era presărat cu hanuri şi staţii de poştă. A încurajat comerţul, a bătut monedă proprie numită 
dareicul, a fondat o şcoală medicală în Egipt la Sais şi a renovat anticul dar nefolositul canal ce lega 
Nilul de Marea Roşie în Golful Suez.  

Luptele dintre Satrapi, emancipaţi în secolul IV î.Hr. de sub autoritatea regelui, au slăbit şi mai 
mult statul. El a fost cu uşurinţă cucerit de macedonienii conduşi de Alexandru Macedon.  

India 
În India s-au remarcat templele săpate în stâncă, cel mai reprezentativ fiind templul Kailasa din 

Ellora, adevărată sculptură şi nu construcţie a unui templu, realizat prin sculptarea unui bloc de stâncă a 
elementelor necesare unui templu: portaluri, coloane, capele împodobite cu sculpturi, statui de elefanţi  
şi lei. Sculptura era strâns legată de arhitectură pentru care predomina basorelieful ce înfăţişa legendele.  

 
II.MODELE DE ORGANIZARE POLITICĂ ÎN GRECIA ANTICĂ 

Constituirea polisului grec 
Din pricina reliefului, anticii greci comunicau anevoie unii cu alţii. Ei rămâneau izolaţi 

alcătuind state diferite ce încercau să le supună pe celelalte. Natura se împotrivea unui stat grec unitar. 
Etapele constituirii unei cetăţi-polis au fost: 

 ţăranii din vale au construit o fortăreaţă numită polis pe un deal central numit acropolis; 
 casele au fost înconjurate de zidul acestei fortăreţe ; 
 construirea unui al doilea zid în afara aşezării. 

Colonizarea s-a format prin trimiterea familiilor fără pământ din polisuri spre locuri îndepărtate 
pentru a crea aşezări. Acestea purtau denumirea de colonii iar oraşele mamă se numeau metropole. 
Dintre colonii s-au remarcat Sicilia şi Grecia de Nord care au fost cele mai vechi precum şi Siracuza 
care a fost întemeiată de corinteni şi care a devenit unul din cele mai importante porturi de la Marea 
Mediterană. Coloniştii erau  mesagerii culturii greceşti la Roma.  

Metodele de organizare politică în Grecia antică au fost: 
 monarhia – regele deţinea puterea singur sau împreună cu un consiliu de nobili (era mare preot, 

comanda armata, împărţea dreptatea): mono=putere, archos=conducător; 
 sistemul aristocratic – nobilii proveniţi din rândul vechilor familii gentilice au preluat puterea 

din mâinile regelui şi au guvernat în locul lui: aristos=nobil, kratos=putere; 
 tirania – conducerea o avea tot un singur om, dar el lua puterea prin forţă;  
 oligarhia – conducerea o aveau puţini oameni, cei cu avere: oligos=puţin, archos=putere; 
 democraţia – toţi bărbaţii puteau lua parte la elaborarea legilor şi puteau ocupa funcţii în stat 

(demos însemna popor iar kratos, putere) . 
Tiraniile  
Comerţul înfloritor şi schimbarea tacticii militare sunt cele două cauze care au sporit puterea 

demosului şi au micşorat-o pe cea a democraţiei. S-a format o puternică clasă de mijloc (fermieri, 
meşteşugari, negustori înstăriţi). Ţăranii, meşteşugarii şi negustorii au devenit tot mai necesari cetăţii 
fiindcă alcătuiau armata. Alături de demos, ei reprezentau majoritatea populaţiei.  

Prin secolul al VII- lea î.Hr. a crescut numărul populaţiei. A fost o perioadă secetoasă şi a sporit 
numărul celor săraci şi al sclavilor. Sub presiunea maselor, aristocraţii stabilesc oameni care să 
elaboreze primele legi scrise. Aceştia nu au rezolvat toate problemele şi astfel demosul a recurs la 
violenţă. Prin răscoale, demosul l-a adus la conducere pe un singur om care să pună capăt  situaţiei de 
criză. El a fost numit tiran pentru că prelua puterea prin forţă. 
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Statul spartan 
Spartanii erau vechii invadatori dorieni care au ajuns în provincia Laconia, i-au supus pe 

localnicii ahei, transformându- i în sclavi (hiloţi). Spartanii îi obligau pe hiloţi să le muncească 
pământurile şi să le cedeze jumătate din produse. Modul de viaţă al spartanilor era influenţat de faptul 
că ei erau nevoiţi să ţină sub control această populaţie supusă.  

Licurg a fost cel care a elaborat o constituţie prin care a stabilit modul de guvernare în Sparta. 
Doi regi ereditari conduceau statul. Ei erau judecători şi capii armatei. Senatul sau Sfatul bătrânilor era 
format din 28 de fruntaşi aleşi pe viaţă. Adunarea poporului cuprindea toţi spartanii cu vârsta de peste 
30 de ani. Acest organism declara războiul şi încheia pacea.  

Spartanii duceau o viaţă foarte dură, fiind supranumiţi soldaţii Heladei. Serviciul militar era 
obligatoriu şi dura între vârsta de 20 şi 30 de ani. Ei urau confortul, mâncarea bună, hainele fine şi 
vorbăria fără rost. 

Atena 
Atena se deosebea de Sparta prin faptul că locuitorii ei erau împărţiţi în cuceritori şi cuceriţi. 

Ionienii s-au aşezat în Attica şi au ridicat cetatea Atena fără a transforma în sclavi o altă populaţie. La 
început, conducerea cetăţii cuprindea regi, apoi 9 arhonţi aleşi din rândul eupatrizilor care erau vechi 
familii aristocratice. 

Din secolul VII î.Hr. a crescut numărul celor fără pământ şi al sclavilor rezultaţi din neplata 
datoriilor. Ei au cerut conducătorilor să facă reforme. Au apărut Legile lui Dracon care erau foarte 
aspre. Dracon a fost alungat de către demos pentru asprimea legilor sale.  

Solon a creat o constituţie prin care: 
 i-a eliberat pe sclavii datornici, plătindu- le datoriile şi înapoindu- le pământurile; 
 a bătut o monedă nouă cu o valoare mai mare şi a stabilit o limită la suprafaţa de pământ; 
 a împărţit puterea în 9 arhonţi, Senat, Areopag şi Adunarea poporului, împărţind cetăţenii în 

patru categorii, după avere; 
 metecii (străinii), femeile şi sclavii nu aveau drepturi politice; 
 a instaurat plutocraţia (puterea celor bogaţi).  

Un alt reformator a fost Clistene care a pus bazele democraţiei. El a dat drepturi egale tuturor 
oamenilor liberi indiferent de avere. În timpul său metecii au devenit cetăţeni ai Atenei.  

Democraţia ateniană  
În secolul V î.Hr. toţi cetăţenii statelor asemănătoare Atenei participau la guvernare. Acest lucru 

se asemăna democraţiilor moderne. În Atena, cetăţenii îşi împărţeau conducerea. Fiecare îşi îndeplinea 
slujba pentru un singur an. Astfel, un atenian putea fi într-un an general iar în altul soldat. Majoritatea 
cetăţenilor aveau ferme şi ateliere dar şi timp suficient pentru treburile politice. În timpul lui Pericle se 
plătea chiar o sumă de bani funcţionarilor publici astfel încât şi cei mai săraci să poată ocupa funcţii în 
stat. Fiecare putea fi judecător, arhonte, membru al consiliului sau strateg cel puţin odată. Când nu 
deţinea nici una din acele funcţii, lua parte la guvernare prin Adunarea poporului.  

Guvernarea ateniană – democraţia- se baza pe: 
 Adunarea poporului Ecclesia, care vota legile; 
 Consiliul celor 500 bule, ales de mulţime pentru un an prin tragere la sorţi; făceau propuneri de 

legi şi se întrunea în piaţa publică,  Agora; 
 Curtea cu juraţi heliaia, aleasă pentru judecarea fiecărui caz; 
 Consiliul strategilor, era format din zece generali şi se alegea anual; 
 Alte consilii erau: 

- cei 9 arhonţi care erau aleşi din popor; 
- Areopagul, un tribunal special care judeca omuciderile. 

Agora era piaţa publică a oraşelor greceşti. Bărbaţii veneau zilnic pentru a discuta probleme 
politice, pentru a participa la procese sau festivaluri, pentru a bârfi, pentru a face piaţa. În agora se 
vindeau şi se cumpărau sclavii şi se ascultau ultimele creaţii ale poeţilor.  

Filosofii, învăţaţii vremii, aveau cunoştinţe diverse: matematică, fizică, biologie.  
Confecţionarea vaselor de ceramică era o activitate mult răspândită la greci. Ei foloseau o 

tehnologie complicată, vasele lor neputând fi imitate. Olarul lucra în atelier ajutat de ucenici. Ei 
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confecţionau diverse obiecte din lut ars: vase de bucătărie, opaiţe, vase pentru baie sau jucării pentru 
copii. 

Sclavii erau oameni lipsiţi de libertate şi drepturi politice. Eliberaţi, ei puteau dobândi un 
magazin dar nu primeau drepturi politice. Se găseau într-un număr mare în Atena. Se puteau 
răscumpăra cu ajutorul banilor sau deveneau liberi dacă le murea stăpânul. Puteau fi vânduţi sau 
cumpăraţi şi lucrau în gospodăriile atenienilor sau în minele de argint.  

Şcolile erau particulare. Nu existau şcoli pentru fete. Doar băieţii care proveneau din familii 
înstărite îşi permiteau să meargă la şcoală. Băieţii învăţau să citească, să scrie, să calculeze cu ajutorul 
abacului, să cânte la liră, să danseze sau să recite poezii. La vârsta de 15 ani, băieţii atenieni părăseau 
şcoala pentru a deveni ucenici. Dacă doreau să studieze în continuare, trebuiau să-şi găsească propriul 
profesor. 

Războaiele medice 
La începutul secolului al V- lea î.Hr., grecii din vestul Asiei Mici care se aflau sub stăpânirea 

perşilor s-au răsculat, fiind ajutaţi de Atena. Dar revolta a fost înăbuşită iar Miletul, oraş rebel, a  fost 
ars din temelii. Darius, supărat pe atenieni a plănuit răzbunarea. În secolul al V- lea î.Hr. grecii au purtat 
mai multe războaie pentru a-şi apăra libertatea împotriva încercărilor de cucerire ale perşilor. Imensul 
Imperiu persan cucerise oraşele greceşti din Ionia. Nemulţumite de stăpânirea persană, oraşele ioniene 
în frunte cu Miletul s-au răsculat în anul 494 î.Hr. însă perşii au izbutit să înăbuşe revolta în anul 
următor. 

În anul 492 î.Hr. Darius a pornit o armată puternică pe uscat şi pe mare contra grecilor. Dar flota 
persană a fost înghiţită de valuri în dreptul Muntelui Athos iar armata de uscat şi-a epuizat forţele în 
luptele din Tracia. În anul 490 î.Hr. a doua armată persană s-a îndreptat direct spre Atena. Singuri în 
faţa a 100.000 de atacatori, atenienii şi-au strâns forţele în jurul celor 10 strategi printre ei şi Miltiade. 
Perşii au fost învinşi în câmpia de la Maraton.  

În anul 480 î.Hr. urmaşul lui Darius, regele Xerxes, a pornit o nouă expediţie împotriva grecilor. 
A trecut Helespontul prin nordul Mării Egee pe un pod de vase şi, însoţit pe mare de flota regală s-a 
îndreptat spre Grecia. Sparta şi Atena au hotărât să lupte. În strâmtoarea Termopile, regele spartan 
Leonida în frunte a doar 6.000 de soldaţi a respins atacul perşilor. Trădaţi de grecul Efialte, grecii sunt 
atacaţi prin surprindere iar Leonida este ucis. Flota grecilor se afla la Salamina şi era condusă de 
Temistocle. În lupta pe mare Temistocle obţine victoria. O parte din soldaţii persani conduşi de regele 
Xerxes se retrag în grabă. Restul armatei persane este învinsă definitiv la Plateea de către armatele 
conduse de spartanul Pausanias şi de atenianul Aristide. Rămăşiţele flotei persane au fost scufundate la 
Micale. 

Perşii i-au atacat de mai multe ori pe greci dar au fost învinşi definitiv în anul 449 î.Hr., 
moment în care cetăţile greceşti au devenit libere.  

Atena în epoca lui Pericle  
După războaiele medice, în istoria Atenei a urmat o perioadă de maximă înflorire. Bogăţia 

oraşului şi a cetăţenilor, producţiile artistice şi puterea militară se afla la apogeu. Prin poporul său şi 
prin geniul politic al lui Pericle, Atena a devenit şcoala întregii Helade.  

Pericle s-a bucurat de o educaţie aleasă. A fost elevul filosofului grec Anaxagora. Era un foarte 
bun orator, astfel că poporul l-a numit olimpianul. A fost ales strateg de mai multe ori, timp de 25 de 
ani. În timpul său s-au ridicat cele mai impunătoare construcţii ateniene: Partenonul, Teseionul, 
Propileele, Odeonul, Erehteionul şi Templul Atenei Nike. I-a ajutat pe scriitori, istorici, filosofi din 
banii statului. Secolul al V- lea î.Hr., numit şi secolul de aur al civilizaţiei greceşti a devenit Secolul lui 
Pericle. 

Imperiul maritim atenian 
Atena a devenit după victoria de la Salamina  cea mai mare putere maritimă a Greciei. Ea şi-a 

asumat sarcina de a apăra cetăţile aliate prin Liga care-şi avea sediul în Insula Delos (447 î.Hr.). Atena 
a apărat aliaţii nu numai de atacurile perşilor ci şi de cele ale cetăţilor care nu iubeau democraţia. 
Astfel, se poate spune că Liga de la Delos nu a fost numai un imperiu maritim ci şi unul al democraţiei. 
Atena a devenit o mare putere care-şi exercita hegemonia asupra unei bune părţi a lumii greceşti, ca de 
exemplu: Insulele egeene, Ionia ş.a.  

Armatele greceşti se deosebeau de cele persane deoarece erau formate doar din cetăţeni. Ostaşii 
greci luptau cu ardoare pentru pământurile şi căminele lor şi de aceea au înfrânt armate mult mai 
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numeroase. Cea mai importantă parte a armatei era condusă de hopliţi, pedestraşi înarmaţi cu o sabie, 
scut, coif, armură şi lance. Înaintau umăr la umăr într-un dispozitiv de luptă numit falangă. Flota era 
formată din corăbii de două sau trei rânduri de vâslaşi, fiind cea mai puternică din Grecia.  

Războiul peloponesiac 
A fost cel mai mare conflict care a cuprins lumea greacă şi a fost cauzat de lupta pentru 

supremaţie între Sparta şi Atena. S-a desfăşurat pe uscat şi pe mare şi a cuprins un teritoriu vast între 
Sicilia şi Marea Neagră. A provocat ambelor tabere mari pierderi umane şi materiale. Însuşi Pericle a 
murit în timpul epidemiei de ciumă de la Atena, din anul  429 î.Hr. 

Atenienii erau mai puternici pe mare atacând coastele Peloponesului. Spartanii obţineau victorii 
pe uscat şi jefuiau Attica silindu- i pe locuitori să se refugieze în interiorul zidurilor lungi care legau 
Atena de Pireu. Atena a suferit o grea înfrângere în Sicilia, în anul 415 î.Hr., fiind definitiv învinsă în 
anul 404 î.Hr. datorită trădării lui Alcibiade.  

 
III.ALEXANDRU CEL MARE ŞI REGALITATEA ELENISTICĂ 

Criza lumii greceşti 
Războiul peloponesiac a fost prima manifestare a crizei lumii greceşti. Grecia clasică, măcinată 

de frământări a dispărut sub presiunea rivalei din nord, Macedonia. Noua lume născută  din războaiele 
lui Alexandru cel Mare este lumea regatelor elenistice.  

Criza lumii greceşti s-a manifestat pe mai multe planuri: 
 criza economică: lipsa resurselor naturale, înapoierea tehnică, economia depindea de schimbul 

cu exteriorul, Atena având mare nevoie de grânele aduse din regiunea Mării Negre;  
 criza socială: mica proprietate ţărănească era acaparată de marii stăpâni de pământ, a luat 

amploare specula cu cereale şi pământuri, s-au îmbogăţit un număr redus de oameni; 
 criza politică: situaţia economică precară a provocat nemulţumiri care s-au tradus prin conflicte 

în interiorul cetăţilor şi prin războaie între polisuri; a scăzut preocuparea cetăţenilor pentru 
treburile politice, locul soldaţilor cetăţeni fiind luat de mercenari care n-au mai luptat cu aceeaşi 
însufleţire pentru patrie.  
Sparta a distrus gloria Atenei. Noua hegemonă a Heladei a aruncat asupra aliaţilor cel mai 

apăsător jug şi a cedat perşilor oraşele greceşti din Asia Mică. Sparta nu a adus grecilor nici 
prosperitate şi nici libertatea dorită.  

Regatul Macedoniei 
S-a dezvoltat în nordul Greciei începând cu secolul al V- lea î.Hr. Cel care a transformat 

Macedonia dintr-un regat oarecare într-o mare putere a fost regele Filip al II- lea (359-336 î.Hr.). 
Diplomat şi militar abil, a profitat de conflictele dintre cetăţile greceşti pentru a-şi impune stăpânirea 
asupra lor. Alianţa antimacedoneană a cetăţilor elene s-a realizat prea târziu. Armata cetăţilor greceşti 
coalizate a fost înfrântă de către armata macedoneană la Cheroneea, în anul 338 î.Hr. Filip al II- lea s-a 
purtat blând cu supuşii săi pe care i-a unit în Liga de la Corint şi i-a tratat ca pe aliaţi egali. El avea 
nevoie de sprijinul lor în realizarea unui măreţ plan de cucerire a statului persan. A fost  ucis în anul 
336 î.Hr. La tron i-a urmat fiul său, Alexandru Macedon.  

Falanga macedoneană organizată de către regele Filip al II-lea, ca element de bază a unei armate 
de cucerire, era alcătuită din hopliţi care purtau lănci de 7 m lungime. Aceştia erau dispuşi în 16 rânduri 
compacte, primele 5 rânduri aveau dispuse lăncile orizontal spre inamic.  

Alexandru cel Mare 
Alexandru cel Mare a fost cel mai faimos militar grec din toate timpurile. Şi-a început cariera 

militară învingându- l pe regele persan Darius al III- lea în bătălia de la Granicus. În fruntea a 35.000 de 
soldaţi a obţinut victorie după victorie izbutind să- i izoleze pe perşi de marea Mediterană. A pus 
temeliile oraşului Alexandria în anul 331 î.Hr. şi a pătruns adânc în interiorul Imperiului persan             
(celebra expediţie Anabaza a ajuns până în Asia Centrală şi în India). Şi-a stabilit capitala Imperiului la 
Babilon şi a luat măsuri pentru consolidarea Imperiului său uriaş, încercând să- i apropie pe greci de 
orientali. Astfel, el s-a căsătorit cu fiica unui nobil persan, a acordat funcţii aristocraţiei persane, a 
reformat finanţele statului înlocuind moneda persană dareicul cu moneda macedoneană. A respectat 
credinţele perşilor. Victoriile sale s-au datorat în principal unei bune organizări a armatei.  

A murit  tânăr, la vârsta de 33 de ani, în anul 323 î.Hr.    
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După moartea lui Alexandru Macedon, Imperiul său a fost împărţit între urmaşii săi diadohii, 
generali care luptaseră alături de comandantul lor. Diadohii au format state noi numite regate elenistice. 
Ele şi-au măcinat forţele în lupte pentru supremaţie, lucru de care au profitat romanii. Aceştia au ocupa t 
rând pe rând regatele elenistice, ultima cucerire fiind Egiptul, luat de romani în anul 30 î.Hr. Acest an 
reprezintă sfârşitul epocii elenistice . 

Regatul elenistic al Macedoniei a fost condus de dinastia antigonizilor. Cuprindea  cea mai mare 
parte a Greciei şi a insulelor din Marea Egee. În secolul al II-lea î.Hr. Macedonia a dus mai multe 
războaie contra Romei pentru supremaţie în Peninsula Balcanică. Macedonia şi Grecia au fost 
transformate în provincii romane în anii 149 î.Hr., respectiv 46 î.Hr.. 

Regatul elenistic al Egiptului a fost cel mai puternic stat elenistic, condus de dinastia 
Ptolemeilor. Avea capitala la Alexandria. S-a bazat pe bogatele recolte de grâu de pe valea Nilului. 
Luptele pentru supremaţie cu Siria şi luptele pentru tron între membrii dinastiei Ptolemeilor au dus la 
cucerirea Egiptului de către romani.   

 
IV.CULTURA GREACĂ ŞI ELENISTICĂ 

Anticii greci au lăsat posterităţii valoroase creaţii în domeniul literaturii, teatrului, filosofiei dar 
şi descoperiri în domeniul ştiinţei. Cunoscute sunt poemele homerice Iliada şi Odiseea şi poeziile lui 
Pindar şi Sappho.  

În domeniul teatrului s-a remarcat tragedia greacă care cuprindea teme din mitologie şi poeme 
homerice: 

 Eschil  a scris Perşii, Prometeu înlănţuit, Agamemnon; 
 Sofocle  a scris Antigona, Oedip rege; 
 Euripide  care a scris Electra, Medeea. 

Comedia greacă ridiculiza moravurile societăţii greceşti. Cel mai cunoscut a fost scriitorul 
Aristofan care a creat piese de teatru precum: Norii, Viespile, Pacea, Broaştele, Lisistrata. 
 În domeniul ştiinţei s-au remarcat: 

 Pitagora (secolul al VI- lea î.Hr.), teorema care- i poartă numele; 
 Euclid (secolul al III- lea î.Hr.), a stabilit principii de geometrie plană; 
 Arhimede (secolul al III- lea î.Hr.) a pus bazele mecanicii şi hidraulicii; 
 Aristah, a stabilit că Pământul se învârte în jurul Soarelui;  
 Hipocrates (secolul al V- lea î.Hr.), medicină.  
 Strabo, în opera sa Geografia a prezentat lumea romană; 
 Herodot şi Tucidide au scris Istorii respectiv Istoria războiului peloponesiac. 

Cei mai cunoscuţi filosofi au fost: Thales din Milet, Heraclid din Efes, Democrit, Socrate, 
Platon şi Aristotel. Religia era politeistă, grecii credeau în mai mulţi zei. Zeus era cel mai mare dintre 
zeităţi iar Ares era zeul războiului.  

În Grecia antică s-au ridicat temple din marmură, construite în stil ionic, doric şi corintic. Cele 
mai impunătoare construcţii au fost: Parthenonul, Erehteionul, Propileele, Templul Atenei Nike pe 
Acropole în Atena, Muzeul din Alexandria, Mausoleul din Halicarnas, Templul zeiţei Artemis din Efes.
  

V.STATUL ROMAN : REPUBLICA, PRINCIPATUL, IMPERIUL 
5.1.REPUBLICA ROMANĂ 
Romanii au fost primul popor din istorie care a introdus forma de organizare politică numită 

republică, creând astfel o alternativă la modelul monarhic pe care l-a cunoscut Orientul. Roma a 
devenit republică în anul 509 î.Hr. după ce regele etrusc Tarquinius Superbus a fost izgonit în urma 
unei răscoale. Republica înseamnă „treburile poporului” şi a fost o formă de organizare politică în care 
cetăţenii participau, ca şi la Atena, la conducerea ţării prin dezbateri în Forum şi prin vot. 

Organizarea societăţii 
Republica romană era condusă de magistraţi, Senat şi Adunarea poporului. Magistraţii 

îndeplineau funcţii publice şi alcătuiau o categorie distinctă, organizată potrivit unei ierarh ii foarte 
riguroase numită scara onorurilor. Chestorul se ocupa de finanţe, edilul răspundea de administrarea şi 
aprovizionarea oraşului. Cei mai importanţi magistraţi erau consulii, în număr de doi şi erau aleşi pe o 
perioadă de un an. Ei erau comandanţii armatei, prezidau Senatul şi Adunarea poporului.  
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Principala instituţie a statului, care rezolva problemele politicii interne şi externe era Senatul. 
Din Senat făceau parte cei mai bogaţi cetăţeni. Îşi desfăşura activitatea într-un templu sau într-o clădire 
aflată în preajma Forului. Adunarea poporului cuprindea toţi cetăţenii romani şi alegea magistraţii.  

Plebeii constituiau parte a poporului roman. Ei erau împovăraţi de datorii şi nu aveau drepturi 
politice. Alcătuiau grosul armatei şi aveau un rol esenţial în meşteşuguri şi în comerţ. Au recurs la 
secesiune în lupta lor pentru drepturi politice. În anul 494 î.Hr. s-au retras din Roma şi au cerut apoi 
legi scrise care să anuleze abuzurile patricienilor. Aşa au apărut Legile celor XII table care consacrau 
principiul egalităţii în faţa legii. Au obţinut drepturi egale cu patricienii până în secolul al III- lea î.Hr., 
putând deveni senatori sau magistraţi.  

Statul roman a început să se consolideze. Principalii factori au fost: 
 supunerea în faţa legii şi a autorităţii instituţiilor – se garanta pacea şi echilibrul social; 
 simplitatea vieţii, care făcea ca un cetăţean roman să ocupe diferite funcţii în stat;  
 respectarea tradiţiilor prin care se asigura devotamentul şi răspunderea cetăţenilor pentru tot 

ceea ce făceau. 
Astfel, Roma a devenit unul dintre oraşele-state cele mai bine organizate şi consolidate din Antichitate.  
 Roma, putere locală şi regională  
 În câteva secole, Roma a cucerit un imens teritoriu care cuprindea Italia şi Bazinul Mării 
Mediterane. Principalul factor al acestor cuceriri a fost armata care era foarte bine organizată. 
Cuprindea toţi bărbaţii romani cu vârste cuprinse între 17 şi 60 de ani. Făceau parte din unităţi militare 
numite legiuni. Disciplina era severă. Cuprindea recompense pentru soldaţii care se remarcau în luptă şi 
pedepse aspre pentru cei lipsiţi de curaj şi hotărâre pe câmpul de bătălie. Popoarele cucerite furnizau 
trupe auxiliare de pedestraşi organizate în cohorte şi de călăreţi organizate în alae.    
 În anul 387 î.Hr. Roma a fost atacată de galii conduşi de Brennus care au devastat-o, însă va fi 
reconstruită. Roma începe o serie de campanii militare, în două secole şi jumătate cucerind Italia . 
Romanii i-au învins în urma unor lupte grele pe etrusci, pe samniţi (s-au dat trei războaie, în al doilea 
romanii au suferit o grea umilinţă la Caudium, fiind nevoiţi să treacă prin furcile caudine) şi cetăţile din 
sudul Italiei. În anul 272 î.Hr. Roma a supus Tarentul şi până în anul 266 î.Hr. a pus stăpânire pe cea 
mai mare parte din Peninsulă lipsind doar insulele şi nordul Italiei.  
 Războaiele punice (264-146 î.Hr.) s-au desfăşurat  între Cartagina, colonie a Tyrului şi Roma. 
Au fost în număr de trei şi s-au desfăşurat cu sorţi schimbători, pe un vast teritoriu. În bătălii s-au 
distins marele comandant cartaginez Hannibal şi marele comandant roman Scipio, supranumit 
Africanul. În decursul conflictelor Cartagina a fost distrusă în anul 146 î.Hr. iar alte teritorii au devenit 
provincii romane. Sicilia a devenit prima provincie romană. Corsica şi Sardinia au fost ocupate apoi de 
romani. Ambele insule aparţinuseră anterior cartaginezilor.  

Au fost transformate apoi în provincii romane Gallia Cisalpină şi coasta dalmatică a Mării 
Adriatice. În bătălia de la Zama din anul 202 î.Hr. Hannibal nu i-a putut rezista lui Scipio iar Cartagina 
a acceptat pacea. 

Macedonia devine provincie romană în anul 148 î.Hr. În urma celui de-al treilea război punic, 
Cartagina a fost transformată în provincia Africa. În anul 146 î.Hr., Grecia a fost integrată în provincia 
romană Macedonia. Mai târziu, în anul 129 î.Hr., Pergamul, un înfloritor stat elenistic, devine provincia 
Asia, prima posesiune romană din Orient.  

Roma a devenit cea mai mare putere în Bazinul Mării Mediterane în secolul II î.Hr. Acest lucru 
a dus la numeroase transformări în plan economic, social şi politic. Devenind un mare oraş, Roma era 
aprovizionată cu produse venite din toate teritoriile din jurul Mării Mediterane.  

  Organizarea statului roman 
 Cetăţile din Italia erau legate de Roma prin tratate, unele cu un grad mai mare iar altele cu un 

grad mai mic de independenţă. Italia a adoptat rapid modul de viaţă roman cerând la sfârşitul secolului 
II î.Hr. cetăţenie romană. Teritoriile din afara Italiei erau organizate în provincii conduse de foşti 
consuli sau foşti pretori. În fruntea statului roman se afla aristocraţia senatorială, alcătuită din membrii 
Senatului, mari proprietari de moşii numite latifundii. Acestea erau acaparate din pământul comun ager 
publicus stăpânit de stat  şi format din teritoriul cucerit de popoarele pe care le-a învins. În jurul 
aristocraţiei roiau clienţii, oameni liberi care în schimbul unor servicii, se puneau sub protecţia 
patricienilor. 
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 Cavalerii = se ocupau cu comerţul, arendarea impozitelor din provincii şi cu alte operaţii 
financiare; 

 Plebea = cuprindea locuitorii de rând ai Romei, ţăranii ruinaţi care se aşezau la oraş; 
 Sclavia = a crescut numeric în urma războaielor, erau folosiţi de meşteşugari şi agricultori. 

Ţărănimea romană a fost ruinată. Marile latifundii muncite de sclavi au ruinat micile proprietăţi 
ale cetăţenilor romani, ceea ce a dus la slăbirea armatei. Acest caz a dus la apariţia unor reforme care să 
îmbunătăţească situaţia ţărănimii romane.  

 Reformele Gracchilor 
 Doi fraţi, Tiberius şi Caius Gracchus vor încerca să îmbunătăţească soarta poporului sărac, dar 
nobilii se vor împotrivi cu atâta îndârjire încât fraţii Gracchi îşi vor pierde viaţa luptând pentru ideile 
lor. 

 Tiberius Gracchus a devenit tribun al plebei în anul 133 î.Hr. Reforma agrară promovată de el 
prevedea că nici un cetăţean să nu posede mai mult de 500 iugăre (125 ha) din ager publicus, pământul 
urmând să fie împărţit în loturi şi dat celor fără pământ. A fost asasinat.  

Caius Gracchus, în calitate de tribun al plebei, în anul 123-122 î.Hr. a continuat reformele 
fratelui său. A creat locuri de muncă pentru plebei şi a încercat să slăbească puterile aristocraţiei 
senatoriale prin măsuri favorabile cavalerilor şi plebei. A fost ucis în anul 121 î.Hr. 

Marius, general de armată, a fost ales consul în anul 107 î.Hr. A înfăptuit o reformă militară 
acordând soldă soldaţilor romani. În timpul lui Sulla, socii, locuitori ai Italiei care nu erau cetăţeni, vor 
primi cetăţenie romană.  

Sfârşitul Republicii romane  
În secolul I î.Hr. Republica romană a intrat  într-o criză generală care îi va aduce sfârşitul. Roma 

va trece la o altă formă de conducere politică,  principatul. 
Expansiunea romană a continuat pe o scară tot mai largă. Roma devenea o mare putere, a 

cucerit noi teritorii în Europa, Asia, Africa. Generalii Sulla şi Pompeius au urmărit stăpânirile romane 
în Orient. În Peninsula Balcanică, romanii au ajuns până la Dunăre. Ei au intrat în contact cu Dacii. 
Gallia, Franţa de astăzi, a fost cucerită de Caesar devenind una din cele mai importante provincii ale 
Romei. 

Criza instituţiilor republicane s-a manifestat prin războaie civile care au durat câteva decenii. La 
capătul acestora, forma de conducere republicană va fi înlocuită cu o formă de conducere monarhică. 
Comandant victorios al armatei în orient, generalul Sulla l-a învins pe Marius, şeful popularilor şi a luat 
întreaga putere. Era pentru prima oară când un general roman îşi folosea armata în lupte politice. El a 
instaurat o dictatură sângeroasă. După moartea sa, popularii au izbutit să anuleze măsur ile luate de 
Sulla. 

Cele două triumvirate 
În anul 60 î.Hr. cei mai importanţi oameni politici de la Roma erau: Caesar, Pompeius şi 

Crassus. Ei au încheiat o înţelegere prin care îşi împărţeau puterea în stat (primul triumvirat). În anul 53 
î.Hr. Crassus moare într-o  luptă în Orient. Se ajunge la război civil între Caesar şi Pompeius. În anul 
48 î.Hr. Caesar îl învinge pe Pompeius devenind unicul stăpânitor al Romei. A luat demnităţile de 
dictator pe viaţă şi consul unic. Caesar a fost asasinat de Senat în anul 44 î.Hr. 

Al doilea triumvirat s-a realizat între Lepidus, Marcus Antonius – ambii generali ai lui Caesar – 
şi Octavianus, nepotul de 18 ani ai lui Caesar. În timpul proscripţiei este ucis marele orator Cicero.  
După retragerea lui Lepidus, între Octavianus şi Antonius, care era sprijinit de regina Cleopatra a 
Egiptului, s-a declanşat un nou război. În lupta de la Actium din anul 31 î.Hr. Antonius a fost înfrânt. 
Antonius şi Cleopatra s-au sinucis, Egiptul a devenit provincie romană.  

5.2.PRINCIPATUL 
Octavianus (27î.Hr-14d.Hr.) a instaurat o nouă formă de guvernare numită principat. Toate 

puterile erau concentrate în mâinile şefului statului numit principe (princeps), adică primul cetăţean al 
Republicii. Temându-se să nu aibă soarta lui Caesar, Octavianus a păstrat instituţiile republicane, golite 
însă de putere reală. Primind de la Senat titlul de Augustus „măritul”, Octavianus a rămas în istorie sub 
acest nume. 

Principele având puterea militară (imperium) era comandant suprem al armatei şi al provinciilor  
pe care acesta staţiona (imperator). Avea atribuţiile tribunilor plebei şi era de asemenea mare preot. 
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Aşadar, principele sau împăratul cumula cele mai importante funcţii. Augustus era ajutat la conducerea 
statului de un consiliu format din oamenii de încredere. 

Senatul avea atribuţii mult diminuate. Se bucura încă de un mare prestigiu iar membrii săi 
alcătuiau clasa socială cea mai bogată. Magistraturile republicane (consulat, tribunat) se menţineau dar 
aveau caracter onorific. Pentru a-şi asigura securitatea, Augustus a înfiinţat o gardă personală.  

Augustus: 
 a fost una din personalităţile cele mai importante din istoria Romei, simbol al puterii, 

prosperităţii, păcii şi unităţii Imperiului;  
 domnia sa a însemnat veacul de aur al culturii şi civilizaţiei romane şi a făcut din Roma cel mai 

puternic stat din antichitate; 
 a pus ordine în finanţele statului, a acordat alimente gratuit pentru 200.000 de oameni şi a 

încurajat preocupările intelectuale de tot felul şi s-a înconjurat de prieteni bogaţi; 
 a înfrumuseţat Roma iar arta şi scrisul au fost încurajate, construind numeroase biblioteci 

publice, monumente aşezate în for; 
 conducea cel mai întins Imperiu pe care- l cunoscuse omenirea până atunci: 

- spre miazănoapte – Dunărea şi Rinul; 
- spre răsărit – Eufratul şi Deşertul Arabiei; 
- spre sud – Deşertul Sahara; 
- spre apus – Oceanul Atlantic. 

Contribuţia fundamentală a Romei la patrimoniul universal este dată de funcţia ei de factor 
de civilizaţie. Preluând multe elemente din cultura Greciei, Roma le-a adăugat măsura, simplitatea care 
le-a făcut accesibile tuturor. Roma a răspândit cultura inventată de greci în toată lumea cunoscută a 
antichităţii. Promovarea respectului faţă de lege au făcut din Roma un model pentru celelalte popoare. 
Limba latină a devenit un fel de limbă universală. 

În arhitectură, romanii au împrumutat stilurile arhitectonice ale elenilor. Folosirea arcurilor 
rotunde a fost preluată de la etrusci. Prezenţa  elementelor orientale derivă din grandoarea edificiilor.  

Roma avea un milion de locuitori în timpul lui Traian. Era înconjurată de zidul construit în 
timpul lui Servius Tullius. Avea forumuri în care romanii se întâlneau să-şi rezolve problemele. Aici 
existau prăvălii, cârciumi, temple, biblioteci, basilici. Forum romanum a fost cel mai vechi for ridicat 
în timpul Republicii. Circurile şi amfiteatrele erau locurile de distracţie ale romanilor (Circus Maximus 
era cel mai mare). Apeductele erau construcţii care duceau la Roma şi-n alte oraşe apa potabilă – 
800.000 m3/zi. Termele, nelipsite de la Roma erau băi publice dar şi locuri de distracţie şi destindere.  

Oameni de cultură romani: 
 Filosofie: Lucreţius (sec.I î.Hr.) – Poemul naturii, versuri; 
 Literatura romană: Vergilius – cel mai mare poet latin – a scris Eneida; alţi poeţi au fost 

Horaţius şi Ovidius; 
 Istoria: Titus Livius a scris Istoria cetăţii Roma de la întemeiere şi până la Augustus; alt istoric 

a fost Tacitus; 
 Dreptul: reprezentanţi au fost Cicero, Papinian.  

Odată cu asumarea de către Octavianus Augustus a tuturor demnităţilor în stat, Roma s-a întors 
la conducerea de tip monarhic. Suveranul era însă acum imperator iar Roma a devenit Imperiu, cel mai 
mare pe care l-a cunoscut antichitatea. 

5.3.IMPERIUL 
Urmaşul pe Augustus a fost fiul său adoptiv Tiberius (14-37 î.Hr.). Prin adopţii au ajuns 

majoritatea împăraţilor până în secolul al III-lea d.Hr. 
 Augustus şi Tiberius – dinastia Iulio-Claudienilor (27î.Hr.-68d.Hr.) 
 Dinastia Flavienilor (69-96) 
 Dinastia Antoninilor (96-193) – Imperiul  atinge maxima înflorire  
 Dinastia Severilor (193-235) 

Din cadrul dinastiei Antoninilor s-au remarcat Traian, Hadrian şi Antonius Pius.  
Traian 
A fost un împărat bun, modest şi iubit de toţi romanii. Cele mai importante lupte le-a dat cu 

dacii – 2 războaie grele. Trei monumente amintesc de luptele cu dacii: Columna lui Traian, 
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monumentul de la Adamclisi, podul de peste Dunăre – realizat de Apollodor din Damasc.                     
A transformat Dacia în provincie romană. De asemenea, Armenia, Mesopotamia şi Asiria devin 
provincii în timpul său. Imperiul atingea maxima lui întindere şi avea o populaţie de 55 de milioane de 
locuitori. 

Instituţiile politice 
Faţă de perioada lui Augustus, a crescut rolul împăratului şi al organismelor care depindeau de 

el (consiliul principelui). Împăratul cumula puterea militară fiind comandant suprem al armatei, deţinea 
puterea tribunalului şi a consulatului care îi conferea dreptul de a propune şi aplica legile precum şi 
puterea religioasă. Prin titlul de Augustus sau Caesar obţineau un statut asemănător cu al monarhilor 
orientali: persoana împăratului – fiinţă sacră a cărei putere emana din voinţa divină. A scăzut continuu 
importanţa Senatului.  

Ierarhia socială 
Societatea era dominată de aristocraţia senatorială şi cavaleri care formau nobilimea. Senatorii 

şi cavalerii ocupau cele mai însemnate funcţii civile şi militare în stat. Restul populaţiei era format din 
oameni liberi (cu cetăţenie sau fără) şi din sclavi (aflaţi în scădere). Sclavii eliberaţi deveneau liberţi.  

Imperiul era împărţit în provincii imperiale şi senatoriale în fruntea cărora se afla un guvernator. 
Înflorirea şi unitatea Imperiului au fost favorizate de anumiţi factori. Pax romana - lunga pace romană 
din secolul al II-lea a fost menţinută de o armată bine organizată şi înarmată. Mobilitatea acesteia era 
asigurată de către o reţea de drumuri care uşurau şi schimburile comerciale. Majoritatea armatei era 
cantonată la frontiere mărginite de forturi – castre, ziduri, valuri de pământ. La terminarea serviciului 
militar soldaţii deveneau veterani şi primeau pământ.  

Înflorirea economică a atins apogeul în timpul Antoninilor.  
Agricultura era ramura cea mai importantă. Se cultivau: cereale, pomi fructiferi, măslini, viţă-

de-vie, zarzavaturi. Provinciile în care agricultura cunoştea o mare dezvoltare erau: Gallia, Spania, 
Egipt, Africa, Dacia. 

Meşteşugurile au cunoscut un mare avânt mai ales în Orient şi Gallia: metalurgia, ţesutul, 
olăritul, prelucrarea sticlei, tâmplăria. Meşteşugarii erau oameni liberi şi sclavi.  

Minele reprezentau proprietatea statului (fier, aur, argint, aramă, sare) ; numeroase erau în 
Spania şi Dacia. Comerţul se desfăşura pe apă şi uscat.  

Romanizarea 
A reprezentat procesul prin care populaţiile cucerite de către romani au adoptat obiceiurile, 

credinţele, civilizaţia învingătorilor şi mai ales limba latină. Ea a fost facilitată de colonizările cu 
cetăţeni romani şi veterani, de schimburile economice, de către deplasările de trupe. Cele mai 
romanizate teritorii au fost Gallia, Spania şi Dacia. Nu au putut fi romanizate  Grecia şi provinciile 
orientale. 

Oraşele, mari centre economice şi culturale aveau construcţii măreţe şi locuri de distracţie care 
făceau viaţa oamenilor mai uşoară. Existau oraşe de tip colonii, care beneficiau de toate drepturile 
cetăţeneşti, municipiile deţineau drepturi mai puţine iar în oraşele orientale locuitorii nu aveau cetăţenie 
romană. Toate oraşele aveau administraţie proprie, beneficiind de dreptul de autodeterminare.   

Imperiul roman în secolele III-IV 
După perioada de maximă înflorire din secolele I-II, Imperiul roman a intrat într-o profundă 

criză care a dus la dezmembrarea sa. Această criză a marcat începutul sfârşitului antichităţii. Criza 
internă accentuată, pe care a cunoscut-o Imperiul s-a manifestat pe mai multe planuri.  

Criza economică, s-a manifestat prin: 
 criza monetară – lipsa de bani – datorită comerţului în pierdere cu India şi China; 
 inflaţia – împăraţii au redus conţinutul de metal preţios din monedă, rezultând creşterea 

preţurilor; 
 ruralizarea economiei, care a fost cauzată de decăderea oraşelor, meşteşugurilor, comerţului; s-a 

trecut la o economie naturală, bazată pe troc, schimb de produse.  
Criza socială, a cuprins diferite aspecte: 

 sărăcirea populaţiei; decăderea vieţii economice şi cheltuielile tot mai mari ale statului au 
determinat pe împăraţi să mărească impozitele, cea mai mare parte a populaţiei a sărăcit; 

 dezvoltarea colonatului – în locul sclavilor, marii proprietari au folosit colonii – sclavi eliberaţi 
sau ţărani ruinaţi care primeau pământ în arendă;  
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 răspândirea patronatului – patronii se substituiau statului în calitate de autorităţi administrative 
şi judecătoreşti pe domeniile lor; 

 dezvoltarea colonatului şi răspândirea patronatului au reprezentat indicii care au marcat sfârşitul 
lumii antice. 
Criza militară - începând cu secolul al III- lea d.Hr. în armata romană pătrund tot mai mulţi 

ostaşi şi comandanţi de origine barbară. Din secolul următor ei formau grosul armatei romane. A scăzut 
disciplina soldaţilor, s-a declanşat anarhia militară care a constat în luptele permanente pentru tron între 
generali. S-au abandonat unele provincii: Dacia (271 î.Hr.), Gallia, Spania, Britannia, Africa (în sec.V 
d.Hr.). Deseori, în provinciile abandonate oamenii prefereau stăpânirea barbară, mai blândă decât cea 
romană. 

Barbarii şi Roma  
Imperiul era atacat de popoarele barbare – germanii, hunii. Romanii erau nevoiţi să accepte 

aşezarea în anumite provincii a  barbarilor care primeau pământ şi deveneau federaţi (aliaţi ai 
Imperiului). În această calitate trebuiau să apere statul roman de atacurile altor popoare barbare. 
Provinciile pe care le ocupau erau în realitate pierdute pentru Imperiu.  

Germanii trăiau în sudul Scandinaviei şi pe teritoriul dintre Rin şi Elba. Organizaţi în puternice 
uniuni de triburi (goţii, alamanii, vandalii, francii) ei au intrat de timpuriu în contact cu statul roman. 
Pătrund în Imperiu începând cu secolul al III-lea. Vizigoţii au înfrânt decisiv armata romană la 
Adrianopol în 376 iar în anul 410 ei au cucerit chiar Roma.  

Dominatul 
Diocleţian (284-305) 
A pus capăt anarhiei militare prin instaurarea unui regim politic numit dominat, un sistem bazat 

pe puterea absolută a împăratului considerat a fi dominus (stăpân) şi deus (zeu). A instaurat o formă de 
conducere numită tetrarhie prin care puterea a fost împărţită între 2 Auguşti şi 2 Caesari. A mutat 
capitala la Nicomedia şi a condus asemeni unui stăpân absolut. A mărit numărul provinciilor, a scăzut 
puterea guvernatorilor, a împărţit armata în trupe de graniţă şi trupe mobile. A introdus mercurialul 
(impunerea de preţuri maxime) şi i-a persecutat pe creştini.  

Constantin  cel Mare (306-337) 
Devine împărat unic în anul 324. A recunoscut creştinilor dreptul la credinţă în anul 313 prin 

Edictul de la Milan. A oprit vânzarea oamenilor şi a desfiinţat crucificările. A construit un pod peste 
Dunăre la Sucidava şi a întemeiat la Tomis o episcopie creştină. A construit oraşul Constantinopol care 
era supranumit în epocă „a doua Romă”. 

Divizarea Imperiului roman 
În anul 375, hunii, popor de neam mongol din Asia s-au năpustit asupra Europei şi i-au obligat 

pe goţi (ostrogoţi şi vizigoţi) şi pe alte seminţii germanice să dea năvală în Imperiu. Pentru a stăvili 
prădăciunile vizigoţilor, împăratul Teodosius le-a dat voie să se stabilească în Peninsula Balcanică cu 
obligaţia de a servi în armată. Înainte de a muri în anul 395, a împărţit puterea celor doi fii ai săi. 
Honorius a primit Occidentul cu capitala la Roma (din anul 402 la Ravenna) iar Arcadius a primit 
Orientul cu capitala  la Constantinopol. Această împărţire a dus la o separare definitivă a imensului stat 
roman în două imperii: Imperiul roman de răsărit şi Imperiul roman de apus. Unitatea Imperiului roman 
nu s-a mai refăcut niciodată.  

Imperiul roman de răsărit a fost cunoscut sub numele de Imperiul bizantin.  
După moartea lui Teodosius situaţia s-a înrăutăţit tot mai mult. Se  accentua criza financiară şi 

militară iar din exterior barbarii atacau necontenit. Meşteşugurile şi comerţul au decăzut. S-au mărit 
impozitele fermierilor. Tot mai mulţi fermieri îşi pierdeau pământul devenind coloni.  

În anul 475, peste Imperiul roman de apus a ajuns împărat Romulus Augustus, un tânăr de 
numai 14 ani. El a fost detronat de căpetenia unor mercenari germani pe nume Odoacru, în anul 476. 
Prin acest ultim episod, Imperiul roman de apus a încetat să mai existe. Pe ruinele lui s-au format 
statele Evului mediu. Societatea feudală care a urmat celei sclavagiste a luat multe din rânduielile 
perioadei de sfârşit a Romei antice.  

Imperiul roman de răsărit va mai dăinui încă aproape 1000 de ani, însă în interiorul său va 
domni cultura greacă. Constantinopolul va prelua vechiul nume de Bizanţ şi se va numi Imperiul 
bizantin. Apusul Romei a însemnat pentru istoria universală şi apusul antichităţii.   
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EVUL MEDIU 
 

I.GENEZA EVULUI MEDIU 
Creştinismul este o religie de origine asiatică. A fost creată de către Domnul nostru Isus 

Hristos şi înseamnă credinţa într-un singur Dumnezeu, dragoste faţă de acesta şi deopotrivă faţă de 
oameni, dreptate şi curăţenie sufletească. 

1.1.ORIGINILE CREŞTINISMULUI  ŞI ORGANIZAREA BISERICII  
În Betleem, mică localitate de lângă Ierusalim s-a născut în anul I al Erei creştine (754 de la 

fondarea Romei) Isus Hristos, făuritorul creştinismului. Isus, ai cărui părinţi, Iosif şi Maria erau din 
neamul regelui David, s-a născut în Palestina când rege al iudeilor era Irod cel Mare. Despre viaţa şi 
faptele lui Isus Hristos ne vorbesc cele 4 Evanghelii Buna Vestire ai căror autori sunt discipolii săi 
Ioan, Marcu, Luca şi Matei. Cea mai mare parte şi-a petrecut-o în Nazaret, aşezare din Galileea, 
propovăduind egalitatea şi iubirea între oameni ca făpturi ale lui Dumnezeu. Însă el nu a fost considerat 
Mesia (trimisul Domnului) nici de către romani şi nici de către o parte din semenii săi. Predat romanilor 
şi judecat pentru instigare la revoltă împotriva împăratului Tiberius, Isus a fost crucific at în Ierusalim în 
preajma sărbătorii Paştelui evreiesc. Cei 12 apostoli au anunţat atunci lumii că Isus a înviat şi s-a înălţat 
la cer. Jertfa lui Isus a devenit simbol central a noii religii, creştinismul . 

Creştinismul reprezintă religia iubirii universale. Prin moartea pe cruce, Isus a devenit 
Mântuitorul, fiinţa care a luat asupra sa toate păcatele oamenilor, dându-le iubirea sa. Omul devine 
creştin prin botez şi se împărtăşeşte prin pâine şi vin adică devine frate cu toţi oamenii prin iubirea întru 
Domnul.  

Activitatea apostolilor 
Mesajul lui Isus a fost răspândit prin activitatea misionară a apostolilor şi ucenicilor acestora în 

întreaga lume romană. Apostolul Pavel a devenit din prigonitor al creştinilor cel mai însemnat 
predicator şi misionar al noii religii. El a fost cel care, străbătând Marea Mediterană, a răspândit 
credinţa creştină în toate colţurile Imperiului, realizând în acelaşi timp separarea creştinismului de 
iudaism. 

Apostolul Petru, unul dintre primii învăţăcei ai lui Isus, a devenit conducătorul comunităţii de 
creştini. El a fost cel care, chiar la Roma, în inima Imperiului a întemeiat Biserica drept instituţie 
fundamentală a creştinismului.  

Noul mesaj religios, întemeiat pe iubirea de semeni şi pe nonviolenţă, a fost foarte repede 
receptat de oameni, în special de către cei săraci, defavorizaţi de legile romane. De aceea unii împăraţi 
au căutat să pună capăt existenţei acestei religii, considerată a fi un pericol pentru stat. În timpul 
persecuţiilor au murit mulţi adepţi ai noii credinţe (martirii). Cei mai cruzi au fost împăraţii Nero (54-
68) şi Diocleţian (284-305). Pentru a scăpa de prigoană, creştinii se refugiau mai ales la Roma, în 
galerii săpate sub pământ numite catacombe. Persecuţiile n-au reuşit să oprească stăpânirea 
creştinismului. Tot mai mulţi oameni, inclusiv aristocraţii au devenit adepţi ai noii religii.  

Organizarea Bisericii creştine  
O cauză importantă a victoriei creştinismului a fost organizarea creştinilor. Comunitatea 

creştină, în care se intra prin botez, a devenit o  instituţie numită Biserică. În sânul ei s-a stabilit o 
ierarhie formată din preoţi, episcopi şi diaconi.  

Roma, locul unde a predicat şi a fost martirizat apostolul Petru a devenit centrul creştinismului. 
Petru a fost primul episcop al Romei iar urmaşii să i, papii sunt reprezentanţii primului apostol al 
creştinismului. Conciliile sau sinodurile ecumenice sunt adunări formate din preoţi care hotărăsc asupra 
principalelor chestiuni ecleziastice. Consiliul de la Niceea a pus bazele Bisericii creştine.  

În ciuda persecuţiilor din secolul al III-lea, creştinismul s-a răspândit în întreg Imperiul roman. 
Recunoscându- i dreptul de manifestare liberă, împăratul Constantin cel Mare a deschis noii credinţe 
calea spre transformarea ei în religie de stat.  

Pe tot parcursul secolului al III- lea, persecuţiile împotriva creştinilor s-au manifestat constant. 
Cu toate acestea, noua religie se răspândea fără contenire îndeosebi în rândul plebei de la oraşe. 
Locuitorii de la sate erau rezervaţi, rămânând credincioşi vechii religi i romane sau cultelor orientale. 
Astfel, termenul de păgân, din limba latină târzie, semnifica locuitor de la ţară.  
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La începutul secolului al IV- lea, împăratul Constantin cel Mare (306-337) a dorit să scoată 
Imperiul din criza puternică în care se afla, pr intr-o serie de reforme. Printre acestea, cea mai 
importantă a fost inspirată de viziunea pe care a avut-o înaintea bătăliei pentru supremaţie cu rivalul 
său la tron Maxenţiu, când i s-a înfăţişat ca simbol al victoriei semnul crucii. Astfel el s-a convertit la 
creştinism iar în anul 313 a promulgat Edictul de la Milan prin care recunoştea creştinilor dreptul de a-
şi celebra public cultul.  

Recunoaşterea creştinismului a provocat o divizare a cetăţenilor Imperiului pe criterii religioase. 
O serie de împăraţi au dorit să întărească coeziunea statului prestabilind unitatea de credinţă. Împăratul 
Teodosius (379-395) a proclamat creştinismul drept singura religie oficial acceptată din Imperiu, 
interzicând toate cultele păgâne, în anul 392. În acelaşi timp, autoritatea imperială capătă o învestitură 
divină, împăratul fiind socotit alesul lui Dumnezeu. Circumscripţiile ecleziastice au fost organizate 
după modelul celor imperiale având în frunte un episcop. În câteva zone importante au fost stabiliţi 
patriarhi (Constantinopol, Ierusalim). Creştinismul a devenit religie universală.  

În anul 394 au fost interzise jocurile olimpice care se celebraseră timp de un mileniu. La 
începutul domniei împăratului bizantin Iustinianus, păgânii au fost obligaţi să treacă la creştinis m iar 
ultimele temple şi şcoli păgâne au fost închise.  

Creştinarea barbarilor 
Intrând în contact cu locuitorii Imperiului, în cea mai mare parte creştini, popoarele migratoare 

au părăsit religiile lor păgâne trecând la creştinism cu destulă uşurinţă. O parte a goţilor s-au creştinat 
în secolul al IV- lea, francii în timpul regelui Clovis (481-511) iar ruşii şi ungurii în jurul anului 1000. 
La începutul mileniului I (anul 1000) aproape tot continentul nostru era creştin. Biserica era aliat al 
statului şi sprijinea societatea feudală.  

Ereziile reprezentau abateri de la credinţa creştină oficială. Aceste abateri erau sprijinite de 
grupuri care se împotriveau Bisericii şi statului, protestând împotriva diferenţelor de avere. Ereziile au 
fost condamnate de mai multe concilii ecumenice dar nu au putut fi complet eliminate.  

Concomitent cu formarea poporului român, locuitorii din spaţiul carpato-danubiano-pontic s-au 
creştinat. Creştinismul a fost un factor de unitate spirituală. Din vechile tradiţii păgâne au rămas la noi 
în ţară unele tradiţii şi sărbători precum Floriile, Sânzâienile ş.a. 

În primele secole ale Evului Mediu, singurii ştiutori de carte erau preoţii şi călugării. Biserica a 
devenit un factor important de cultură care a căpătat un caracter religios. Mă năstirile au reprezentat 
principalul factor de continuitate culturală. Regula monastică elaborată de Benedict de Nursia în 
secolul al VI- lea se baza pe renunţarea la viaţa lumească şi adoptarea rugăciunii către Dumnezeu şi a 
activităţii neobosite, drept căi pentru salvarea sufletului. În mănăstiri, călugării copiau multe 
manuscrise vechi. Astfel, au fost salvate de la distrugere multe opere ale antichităţii. Pe lângă mănăstiri 
se găseau şcoli unde se învăţa scrisul şi cititul. Cele mai vestite biblioteci existau la Monte Casino şi 
Bobbio în Italia precum şi la mănăstirile din Irlanda.  

Scrierea folosită în apusul Europei era alfabetul latin. În Imperiul bizantin era folosit alfabetul 
grec iar la popoarele slave, alfabetul chirilic.  

Biserica creştină devenea instituţia cea mai importantă a societăţii feudale. Creştinătatea s-a 
constituit în jurul a doi poli: Biserica greacă din Bizanţ şi Biserica latină din Roma papală. Acest lucru 
a asigurat diversitatea spiritualităţii medievale, beneficiară a tradiţiei de gândire a Greciei antice, dar şi 
a moştenirii religioase iudaice. În acelaşi timp, separarea celor două Biserici a rupt unitatea lumii 
creştine făcând-o mai vulnerabilă în faţa expansiunii islamului.  

1.2.FORMAREA RELAŢIILOR DE DEPENDENŢĂ 
Fragmentarea întinsului Imperiu pe care îl consolidase Carol cel Mare a fost grăbită şi de 

naşterea feudalismului. Aceasta s-a întâmplat ca urmare a faptului că guvernul central nu a mai putut 
exercita o autoritate eficace asupra teritoriilor aflate sub controlul lui. Puterea regelui a fost înlocuită cu 
puterea proprietarilor lor, fiecare stăpân (numit senior) al unei moşii devenea rege pe moşia lui 
(domeniu). 

Feudalismul a reprezentat un sistem de organizare politică bazat pe proprietatea asupra 
pământului. Pe atunci acesta era singurul mijloc prin care se puteau menţine dreptatea şi ordinea, după 
fărâmiţarea Imperiului lui Carol cel Mare. Foarte repede, Europa Centrală a fost acoperită de o puzderie 
de „state” mărunte conduse de către un baron, duce, conte sau episcop şi care  erau organizate în unităţi 
de luptă. În schimbul serviciului militar, nobilii fără pământ jurau credinţă seniorului de la care primeau 
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spre folosinţă un lot de pământ. Primii deveneau vasali (servitori, în limba celtică) ai unui nobil mai 
mare numit senior. Pământul primit de vasal de la suzeran se numea feudă, de aici provenind şi 
cuvântul  feudalism. 

Vasalul datora seniorului său, în primul rând, 40 de zile de muncă pe an. Dar mai avea şi alte 
obligaţii de natură materială. Seniorul dădea pământ spre folosinţă nu numai oamenilor de arme ci şi 
ţăranilor fără pământ primind în schimb produse dijmă, bani cens, sau muncă clacă. Societatea feudală 
era organizată ca o piramidă, fiecare vasal având un senior iar seniorul din vârful piramidei, regele era 
vasalul lui Dumnezeu. 

Domeniul a fost unitatea economică specifică Evului mediu. Pe domeniul feudal, pământul se 
împărţea în două părţi: pământul feudalului, având în centru castelul şi pământul aflat în folosinţa 
ţăranilor dependenţi. Pământul feudalului era lucrat de către aceşti ţărani care munceau la clăci cu 
uneltele şi cu vitele lor. Toate necesităţile materiale îmbrăcăminte, încălţăminte, unelte agricole şi alte 
produse necesare erau realizate prin resurse proprii. Economia naturală a dat posibilitatea ca feudalii să 
devină independenţi  ceea ce a contribuit la fărâmiţarea statelor feudale din acel timp.  

 
II.OCCIDENTUL ŞI ORIENTUL 

2.1.BIZANŢUL 
 Divizarea Imperiului Roman 

 Împăratul Teodosius a împărţit, înainte de a muri, puterea celor doi fii ai săi. Honorius a primit 
Occidentul cu capitala la Roma (din anul 402 Ravenna) iar Arcadius a primit Orientul cu capitala la 
Constantinopol. Această împărţire a dus la o separare definitivă a imensului stat roman în două imperii: 
Imperiul roman de răsărit şi Imperiul roman de apus. 
 Imperiul roman de răsărit este cunoscut sub denumirea de Imperiul Bizantin sau Bizanţul. 
Bizanţul a durat cu aproape 1000 de ani mai mult decât Imperiul roman de apus. Limba greacă lua tot 
mai mult locul limbii latine. Alfabetul roman era înlăturat. Deşi după nume era roman, imperiul era 
grec după organizarea instituţiilor sale şi după limba vorbită în societate.  
 Imperiul roman de răsărit era situat pe 3 continente: Europa, Asia şi Africa, la intersecţia 
drumurilor comerciale ce uneau Orientul de Occident.  
 Cauzele menţinerii Imperiului roman de răsărit au fost: 

 poziţia geografică, poziţia bine întărită a capitalei;  
 împăratul (din anul 629 basileus) avea putere absolută şi era considerat sfânt; 
 marile oraşe au continuat să aibă o situaţie înfloritoare, activitate comercială intensă; 
 creşterea viermilor de mătase aduşi în secolul VI din China au adus beneficii;  
 folosirea pe scară largă a muncii sclavilor şi a colonilor;  
 răspândirea colonatului şi a ţărănimii libere a fost mult mai mare decât în Apus; 
 comerţul era foarte dezvoltat, meşteşugarii lucrau obiecte căutate în toată lumea.  

Bizanţul a fost primul stat medieval centralizat şi singurul până în secolul al XIII- lea. Întreaga 
administraţie depindea de împărat: justiţia, finanţele, armata şi b iserica. La demnităţile şi funcţiile cele 
mai înalte din stat, chiar la cea de împărat, se putea ajunge prin merite personale. Administraţia era 
centralizată şi era constituită din birouri cu numeroşi oameni în subordine. Sediul ei era în palatul 
imperial. Religia oficială era creştinismul ortodox. Biserica era sub autoritatea împăratului. Armata era 
bine organizată, soldaţii primind în schimbul serviciului militar un lot de pământ.  

Mai mult decât forţei armelor sale, Bizanţul şi-a datorat diplomaţiei îndelungata sa existenţă 
politică şi prestigiul în lume. Convertirea la creştinism, legăturile matrimoniale, spionajul, primirile 
fastuoase ale solilor la curtea imperială, dezbinarea popoarelor dar şi crimele mişeleşti erau armele 
diplomaţiei bizantine.  

Iustinian şi restaurarea imperiului universal 
Ideea refacerii Imperiului Universal i-a aparţinut lui Iustinian (527-565). Prin generalii săi 

Belizarie şi Narses el a cucerit regatul vandal din nordul Africii în anul 534, regatul ostrogot din Italia 
în anul 552 şi parţial regatul vizigot din Spania. Dar peste tot el a introdus rânduielile şi legile 
sclavagiste ceea ce însemna un veritabil regres.  

Abuzurile administraţiei imperiale au provocat adânci nemulţumiri poporului care s-a răsculat în 
anul 532 la Constantinopol. Răscoala numită Nika a fost înăbuşită în sânge de către Belizarie. 



Cartea profesorului de istorie  

 17 

Cuceririle militare ale lui Iustinian s-au dovedit efemere. Singurele lui opere care au rezistat timpului 
au fost două: Codul lui Iustinian şi biserica Sfânta Sofia din Constantinopol. 

Pierderea cuceririlor 
La numai trei ani de la moartea lui Iustinian, Imperiul bizantin a început să se destrame. În 

Europa, Italia era cucerită de către longobarzi iar Spania de către vizigoţi. În anul 681 bulgarii, 
populaţie de neam mongol, conduşi  de Asparuch formează un hanat. În Asia, din anul 634 începe 
ofensiva arabă. Bizanţul a pierdut Palestina, Siria, Mesopotamia şi Egiptul. Asia Mică a devenit 
coloana vertebrală a statului până în anul 1014, când împăratul Vasile al II- lea Bulgaroctonul i-a 
nimicit pe bulgari iar Balcanii au fost recuceriţi.  

Constantinopolul 
 Bizanţul a fost una dintre cele mai vechi cetăţi ale Europei. În anul 657 î.Hr. doi aventurieri 

greci pe nume Byzas şi Antes au construit o fortăreaţă pe una din cele 7 coline care domina 
Strâmtoarea Bosforului. Totuşi multă vreme oraşul a fost aproape necunoscut. În anul 330, Constantin 
cel Mare a mutat capitala în oraşul de pe malul Bosforului. Între zidurile Constantinopolului s-a născut 
civilizaţia bizantină.  

Constantinopolul era capitala eleganţei, a bogăţiei şi a luxului. Cele mai importante monumente 
ale capitalei erau Palatul imperial, hipodromul şi biserica Sfânta Sofia. Sfânta Sofia apărea ca un 
simbol al Imperiului bizantin. Ridicată între anii 532-537 de către Anthemius din Thales şi Isidor din 
Milet, Sfânta Sofia avea să intre în istorie sub numele de Marea Biserică. Avea 71,70 m lăţime şi o 
cupolă ridicată la 50 m înălţime. La 29 mai 1453 sultanul turcilor Mahomed al II-lea a cucerit 
Constantinopolul şi a intrat călare în biserica Sfânta Sofia care a fost transformată în moschee.  

Constantinopolul avea în secolul al XIII- lea cam 500 de biserici. Populaţia oraşului care 
ajunsese la peste un milion locuitori cuprindea în timpul împăratului Iustinian, în afara grecilor, multe 
neamuri, care formau colonii compacte, cea mai importantă fiind a negustorilor italieni. După ce 
Constantinopolul a fost cucerit de cruciaţi în anul 1204, devenind capitala Imperiului latin de răsărit, el 
a decăzut, populaţia a scăzut progresiv, deşi în anul 1453 era mai mare decât a Parisului.  

Imperiul bizantin a fost împărţit între participanţii la cruciada a IV-a în anul 1204. În anul 1261 
Imperiul a fost restaurat sub conducerea dinastiei Paleologilor dar nu a mai ajuns niciodată la înflorirea 
de odinioară. Situaţia sa a fost îngreunată de conflictele pentru tron dintre Cantacuzini şi Paleologi. 
Existenţa sa milenară a luat sfârşit în anul 1453 când a căzut Constantinopolul.  

Din falnicul Imperiu bizantin de odinioară nu mai rămăseseră decât mici teritorii înconjurate de 
posesiunile otomane: oraşul Constantinopol şi împrejurimile. După pregătiri minuţioase, sultanul 
Mehmed (Mahomed al II- lea) a atacat capitala bizantină în anul 1453. Cererile disperate ale bizantinilor  
către statele din apus au rămas fără rezultat. Constantinopolul a căzut în mâna otomanilor la data de 29 
mai 1453. Ultimul împărat bizantin Constantin al XI- lea a murit eroic în luptă. Constantinopolul s-a 
numit de atunci Istanbul.   

2.2.MAHOMED (MUHHAMAD) ŞI GENEZA ISLAMULUI 
Arabii, aşezaţi în Peninsula Arabiei încă din Antichitate au devenit o mare putere în Evul mediu 

timpuriu şi au creat una dintre cele mai înfloritoare civilizaţii ale epocii.  
Peninsula Arabă este acoperită în cea mai mare parte de deşert. Locuitorii, nomazi se ocupau 

mai ales cu păstoritul, mutându-se din loc în loc în căutarea oazelor care să le asigure hrana turmelor. 
În sud-vestul Arabiei condiţiile naturale permiteau practicarea agriculturii şi meşteşugurilor. Aici 
locuitorii erau sedentari populând aşezări urbane şi rurale. Cele mai importante erau oraşele Mecca şi 
Medina îmbogăţite prin comerţul cu caravane care lega Arabia de India şi Imperiul roman de răsărit. 
Beduinii trăiau în triburi independente conduse de şefi militari numiţi şeici. Făceau comerţ cu animale , 
textile şi creşteau cămile şi oi.  

În regiunile dezvoltate economic din sud-vest s-a format o aristocraţie puternică formată din 
negustori, stăpânitori de turme şi pământuri. Oameni de rând erau meşteşugari, agricultori şi păstori. 
Existau şi un număr redus de sclavi. La începutul secolului al VIII- lea, triburile arabe, inegale ca 
dezvoltare economică, erau dezbinate. 

Adepţii Islamului au proclamat războiul sfânt (jihad) împotriva nemusulmanilor pentru 
convertirea acestora la Islam. Profitând de slăbirea Imperiilor bizantin şi persan care îşi măcinau forţele 
în războaie interminabile, arabii au cucerit un teritoriu uriaş care se întindea din India şi până în Spania. 
Expansiunea lor în Europa a fost curmată de conducătorul franc Carol Martel în anul 732.  
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Rolul principal în expansiunea Islamului l-a avut Mahomed, reprezentantul aristocraţiei arabe şi 
al negustorilor. El a creat o religie nouă, Islamul, având un singur zeu, Allah. Profetul a început să 
predice la Mecca prin anul 610. Ameninţaţi, fidelii lui Mahomed au fost obligaţi să plece, unii în 
Etiopia creştină, alţii, vreo 60 în oaza Yathreb care a devenit oraşul Profetului, Medina iar fuga lui, 
Hegira, a reprezentat punctul de pornire al erei musulmane din 16 iulie 622. În anul 632 Mahomed a 
murit la Medina. Succesorii lui s-au numit califi, locţiitori ai profetului. Califii au continuat politica de 
cuceriri începută de Mahomed. În scurt timp, arabii au cotropit Siria, Mesopotamia, Egiptul, Persia 
formând Marele califat arab. 

Cronologie: 
 681 Moawia din tribul Omeia, guvernator al Siriei a reorganizat Imperiul întemeind prima 

dinastie a omeiazilor (661-750); 
 711 comandantul berber Tarik cucereşte Spania de la vizigoţi;  
 715 turcii îi înfrâng pe arabi în Asia Centrală; 
 732 arabii sunt înfrânţi la Poitiers de către franci, eşuând încercarea lor de a cuceri Galia, acest 

fapt a reprezentat sfârşitul supremaţiei militare arabe;  
 750 dinastia Omeiazilor a fost răsturnată şi înlocuită de către dinastia Abbasizilor (750-1258); 
 capitala Islamului s-a mutat de la Damasc la Bagdad; 
 Bagdad devine cel mai înfloritor oraş din lume până la distrugerea lui brutală de către mongoli;  
 domnia lui Harun al Raşid (786-809) a reprezentat perioada de apogeu a califatului abbasid; 
 din secolul al X-lea Califatul de Bagdad s-a împărţit în mici stătuleţe conduse de mari feudali 

numiţi emiri. 
Mahomedanismul 
A reprezentat cea mai simplă credinţă care a fost propovăduită omenirii. Nu are nici un 

ceremonial complicat şi nici o clasă de preoţi care să se interpună între om şi Dumnezeu. Coranul 
reprezintă pentru mahomedanişti cartea sfântă. Stâlpii credinţei islamice sunt: existenţa unui singur 
Dumnezeu, rugăciunea rostită de 5 ori pe zi cu faţa către Mecca, Mahomed este considerat trimisul pe 
Pământ al lui Allah, pomana dată săracilor, postul de 29-30 de zile al Ramadanului, Jihadul (războiul 
sfânt). 

Rolul culturii arabe: 
 trigonometrie: tangenta şi sinusul, algebra; 
 califii arabi au construit mari observatoare astronomice şi instrumente precum astrolabul;  
 peste jumătate din leacuri proveneau din Arabia: siropuri, plasturi, unguente, camfor, apă 

distilată; 
 alchimia – fabricarea oţelurilor, vopsele pentru stofe, coloranţi;  
 arabii au adus în Europa busola, praful de puşcă şi hârtia; 
 cuvintele de origine arabă: algebră, algoritm, cifră, zero, almanah, zahăr, alcool, sirop, şah, 

talisman. 
Arabii, cuceritori ai unei mari părţi din Peninsula Iberică, unde din anul 929 exista un califat 

independent, stăpâneau în secolul al X- lea sudul Italiei şi Sicilia. Ei vor fi alungaţi treptat din Spania de 
către suveranii micilor regate creştine iar din Italia de către normanzi. Ameninţarea sasanizilor (aşa 
erau numiţi în Evul mediu arabii) va fi pentru multă vreme un motiv de teamă pentru creştini.  

Oraşul Bagdad s-a format în timpul expansiunii Islamului, era o aşezare întinsă, cu o populaţie 
superioară oraşelor europene. În secolul al XI- lea depăşea un milion de locuitori beneficiind de 
înzestrări deosebite, aprovizionare cu apă, canalizare, iluminat nocturn, avea numeroase băi publice, 
spitale, aziluri pentru bătrâni, grădini, moschei, şcoli şi biblioteci. A cunoscut un mare avânt cultural 
când a devenit capitală a califilor abbasizi.  

Statul şi societatea islamică s-au format pe baza perceptelor cuprinse în Coran. Din punct de 
vedere economic, societatea musulmană era agricolă ş i pastorală. Dezvoltarea meşteşugurilor şi a 
comerţului a contribuit la transformarea societăţii musulmane care a devenit urbană prin apariţia a zeci 
de oraşe meşteşugăreşti, comerciale şi culturale. Califul se afla în fruntea statului, avea putere 
religioasă (imam) şi politică, fiind succesorul Profetului. Vizirul era şeful guvernului. El va prelua 
puterea politică.  
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Statul islamic nu a fost unitar datorită întinderii dobândite prin războiul sfânt purtat de către 
musulmani împotriva necredincioşilor. Diverse dinastii au condus regate (emirate). O organizare 
birocratică foarte riguroasă reglementa funcţionarea statală.  

Imperiul otoman 
În Asia Mică, la începutul secolului al XIV- lea s-a format statul otoman. Confruntarea dintre 

statele creştine şi Imperiul otoman aflat în ascensiune va marca timp de secole istoria politică a 
Europei. 

Turcii sunt la origine o populaţie trăitoare în Asia Centrală, în regiunea Munţilor Altai. Ei au 
ajuns să se islamizeze în secolul al VII-lea. Câteva triburi turcice ale selgiucizilor s-au afirmat ca 
războinici de temut în secolul al X-lea, când au cucerit Bagdadul iar conducătorul lor a fost recunoscut 
drept sultan (om puternic, echivalentul califului la arabi). După trei secole de dominaţie asupra Asiei 
Mici, imperiul turcilor selgiucizi s-a dezmembrat în mai multe state. În N-V Asiei Mici a fost ales emir 
Osman I  sau Othman (1299-1327). Acesta a cucerit mai multe teritorii de la Bizanţ inclusiv Bursa care 
a devenit capitală a statului. De la numele de Osman supuşii săi au luat numele de otomani iar statul a 
fost denumit otoman. Urmaşii lui Osman şi-ai luat titlul de sultani. 

Turcii reprezintă populaţia musulmană din Asia Mică (Anatolia) care fusese colonizată aici 
după cuceririle selgiucizilor din secolul al XI- lea. În cea mai mare parte erau ţărani legaţi de pământ, 
dispreţuiţi de către otomani.  

Otomanii, la început erau numiţi descendenţii lui Osman. Mai târziu au căpătat o semnificaţie 
socială desemnând elita societăţii. Aveau atribuţii militare şi administrative. Erau consideraţi robi ai 
sultanului şi proveneau din rândurile copiilor creştini luaţi ca şi tribut de sânge. Primeau o educaţie 
aleasă şi erau convertiţi la islamism.  

Expansiunea otomană în Balcani 
Fiind chemaţi de către bizantini pentru a le  da ajutor în luptele pentru tron, otomanii s-au 

instalat în Peninsula Balcanică în anul 1352. Ei au cucerit numeroase teritorii transformând Bulgaria în 
paşalâc iar Serbia în stat vasal. În anul 1402 otomanii conduşi de Baiazid au suferit o grea înfrângere 
din partea mongolilor lui Timur Lenk, la Ankara. Acest fapt a oprit pentru scurt timp expansiunea lor 
care a fost reluată sub domnia lui Mehmed I (1413-1421). În urma campaniei militare unele ţări şi-au 
pierdut independenţa altele fiind nevoite să accepte suzeranitatea otomană, păstrându-şi autonomia 
internă. În anul 1453 Mehmed al II- lea (Mahomed) cucereşte Constantinopolul.  

Cauzele expansiunii otomane au fost: 
 stabilitatea politică a statului otoman; 
 organizarea militară extrem de riguroasă, armata otomană fiind cea mai bine orga nizată şi 

totodată cea mai disciplinată oaste a epocii; 
 decăderea statelor europene din Balcani, cuprinse de anarhie feudală;  
 dezbinarea între statele creştine din apusul Europei care n-au ajutat eficient Imperiul Bizantin 

sau alte state ameninţate de pericolul otoman; 
În timpul sultanului Mehmed al II- lea (1451-1481), Imperiul otoman a cucerit Serbia (1459), 

Grecia (1458-1470), Bosnia (1464), răsăritul Asiei Mici (1472). Pentru marile succese militare a fost 
numit Fatih (Cuceritorul). Mehmed al II- lea a fost adevăratul întemeietor al Imperiului otoman. 
Expansiunea otomană a fost una dintre marile primejdii care au ameninţat Europa încă din clipa 
pătrunderii pe continent a primelor oşti turceşti. În acelaşi timp, progresele economice ale Europei 
apusene au oferit acesteia posibilitatea ca în veacul al XVI-lea să-şi modernizeze armata şi să oprească 
încercările de cucerire iniţiate de către statul otoman ajuns la apogeul puterii sale.  

2.3.IMPERIUL CAROLINGIAN 
După anul 476, pe ruinele Imperiului roman de apus apar o serie de state şi popoare noi. Răsare 

şi o civilizaţie nouă numită europeană, rezultat al împletirii a 3 elemente: moştenirea culturală greco-
romană, creştinismul şi feudalismul.  

Apusul a fost lăsat la discreţia barbarilor. Mult timp, crimele, războaiele, jafurile au fost la 
ordinea zilei. Civilizaţia era ameninţată să dispară. Biserica creştină a fost cea care a salvat Europa de 
primejdia de a-şi vedea civilizaţia distrusă cu totul. Au urmat secolele migraţiilor. Popoarele germanice 
erau cele mai apropiate de Imperiul roman. Din această grupă făceau parte: goţii, gepizii, vandalii, 
longobarzii, anglo-saxonii şi cei mai importanţi dintre ei – francii. 
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Germanicii au pătruns mai ales în Imperiul roman de apus contribuind la căderea lui. Astăzi, de 
origine germanică sunt: englezii, suedezii, danezii, norvegienii, austriecii, elveţienii, olandezii şi, 
desigur germanii. 

Francii au fost principalii beneficiari ai migraţiilor. Regele Clovis (481-511) a fost primul 
conducător care i-a unit pe franci şi a extins stăpânirea asupra întregii Galii. Acceptarea  creştinismului 
de către Clovis în anul 496 a însemnat un moment important pentru Europa Occidentală, francii 
devenind protectori ai Bisericii apusene. La moartea lui Clovis, statul franc s-a împărţit între urmaşii 
săi. Aceştia au lăsat afacerile statului pe mâna primului-ministru majordom sau supraveghetorul 
palatului, majordomul din Austrasia, una din ţările desprinse din statul lui Clovis, pe nume Pepin cel 
Scurt. Acesta a inaugurat în anul 751 o nouă dinastie, cea carolingiană. Sub fiul acestuia, Carol cel 
Mare (768-814) statul franc a devenit un mare imperiu. Carol a cucerit regatul longobard în anul 774, 
pe cel avar în anul 797 şi pe saxoni între anii 772-804. În ziua de Crăciun a anului 800, Carol cel Mare, 
aflat la Roma, a fost încoronat ca împărat roman de către papa Leon al III-lea. De data ceasta împăratul 
era german iar centrul de putere al statului se afla în nord, spre Marea Nordului.  

Carol cel Mare a murit în anul 814 iar prin Tratatul de la Verdun, din anul 843, nepoţii săi au 
împărţit imperiul în trei state: Franţa, Germania şi Italia. Ulterior, ideea imperială a fost preluată şi de 
către germani, Otto I întemeind în anul 962 primul reich (imperiu) german, statul fiind cunoscut până 
în anul 1809 sub numele de Sfântul Imperiu Roman de Naţie Germană. 

Carol cel Mare a reuşit să dubleze posesiunile tatălui său, ocupând Italia până la Roma, aproape 
întreg teritoriul Germaniei şi Franţei de astăzi. Imperiul era împărţit în comitate conduse de conţi. În 
zonele de frontieră erau organizate mărci guvernate de către un markgraf  care exercita aici nu doar 
puterea civilă ci şi pe cea militară. Statul lui Carol cel Mare a fost prima încercare de administraţie 
centralizată după sfârşitul Imperiului roman de apus în anul 476. 

 
III.AVÂNTUL OCCIDENTULUI MEDIEVAL 

 (SECOLELE AL X-LEA – AL XIV-LEA) 
3.1.STRUCTURA SOCIETĂŢII FEUDALE 

 Regalitatea (suveranul) – se afla în vârful piramidei; persoana regelui era predominantă la 
începutul Evului mediu iar spre finele Evului mediu s-a impus funcţia monarhică înaintea persoanei. 
Puterea regelui era consacrată prin încoronare şi ungere cu mir. Astfel, el devenea alesul lui Dumnezeu 
şi avea obligaţii faţă de poporul său. Regele era cel mai mare senior, el neputând fi vasalul nimănui în 
afară de Dumnezeu.  

 Nobilimea – provenea din vechea aristocraţie locală şi era laică şi ecleziastică. În funcţie de 
avere se diferenţia în nobilime mare, mijlocie sau mică. Beneficiind de imunitate feudală, nobilii şi-au 
instituit autoritatea de suzerani, nemaiascultând de rege.   

 Ţărănimea dependentă – provenea din foştii servi ai epocii carolingiene. Şerbii nu aveau 
libertatea de a se muta de pe un domeniu pe altul iar ţăranii dependenţi liberi depindeau de feudali 
pentru pământul primit de aceştia. Ambele categorii de ţărani dependenţi erau obligate să plătească 
pentru pământul primit de nobili ca rentă.  

 Ţăranii liberi şi proprietarii de pământ s-au menţinut în Europa apuseană mai ales în zonele 
mai izolate din Elveţia, Corsica, Scoţia. Ei trăiau în obşti săteşti în cadrul cărora o parte a pământului se 
afla în proprietate comună.  

 Orăşenimea a crescut numeric după renaşterea vieţii urbane din apusul Europei. Cuprindea 
negustori, meşteşugari şi alte grupuri sociale care se diferenţiau prin avere şi prin ocupaţii. Cea mai 
numeroasă populaţie orăşenească se întâlnea în Italia de Nord, Italia Centrală şi în Flandra.  

 Domeniul şi castelul feudal era format din proprietatea funciară (pământul) şi din bunurile aflate 
în cuprinsul său dar şi din drepturile pe care le avea seniorul feudal ca urmare a faptului că era stăpânul 
acestui domeniu. 

Domeniul feudal cuprindea: 
- rezerva feudală (sesia) ale cărei produse reveneau în întregime nobilului şi cuprindea ogoare, vii, 

livezi, păşuni şi era lucrată de ţăranii dependenţi, această activitate purtând denumirea de robotă sau 
corvoadă; 
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- centrul domeniului, care cuprindea castelul puternic întărit, care avea în componenţă curtea feudalului 
cu locuinţa stăpânului; 

- gospodăriile şi loturile ţăranilor dependenţi, ţăranii erau stăpânii animalelor şi uneltelor cu care 
lucrau pământul; 

Domeniul feudal putea aparţine suveranilor şi principilor teritoriali, feudalilor laici şi feudalilor 
ecleziastici (episcopi, abaţi). Suveranul acorda în temeiul drepturilor  regale diverse feude vasalilor săi, 
astfel încât s-a putut ajunge la situaţia în care domeniul regal să fie mai mic decât teritoriul pe care 
monarhul îşi exercita autoritatea, din punct de vedere juridic.  

Castelul feudal, reprezenta locuinţa nobilului şi avea un rol militar fiind o parte importantă a 
domeniului feudal. Până în secolul al XI- lea castelul era construit din lemn. Apoi a devenit un edificiu 
monumental construit din piatră. Era împrejmuit de un zid cu creneluri şi întărit cu tunuri. În afara 
zidului se afla un şanţ adânc umplut cu apă peste care putea fi coborât un pod mic de lemn. În interior 
se găsea un turn înalt numit donjon unde locuia nobilul cu familia sa. Rolul militar al castelului feudal 
scade după apariţia artileriei.  

Cavalerii au fost o componentă de bază a feudalismului. Erau luptători călare şi practicau 
meşteşugul mânuirii armelor.  

3.2.RĂSCOALE ÎN SPAŢIUL EUROPEAN MEDIEVAL 
  Situaţia ţărănimii dependente devine, în secolele XIII-XIV tot mai dificilă datorită obligaţiilor 

impuse de nobili, de statul feudal şi de Biserică. Încercările de aservire a ţăranilor liberi au dus la 
înrăutăţirea situaţiei acestora.  

Forme ale mişcărilor sociale feudale au constat în faptul că ţărănimea s-a împotrivit înrăutăţirii 
situaţiei sale economice prin diverse metode: 

 refuzul de a plăti renta feudală şi fuga de pe domenii; 
 mişcările eretice şi fuga la oraşe.  

Mişcări ţărăneşti importante au avut loc încă din secolul al X-lea în Franţa, Anglia, Flandra, 
Spania, Germania şi Italia.  Revoltele cele mai ample au avut loc în Franţa şi Anglia şi s-au soldat cu 
Războiul de 100 de ani (care s-a desfăşurat între anii 1337-1453). 

Jaqueria (1358) a izbucnit în Franţa în condiţiile înăspririi condiţiilor de muncă şi viaţă datorită 
creşterii impozitului, a sporirii obligaţiilor de muncă, a jafurilor la care se dădeau soldaţii englezi. 
Ţăranii conduşi de Guillame Cale au fost înfrânţi de nobili, 20.000 dintre ei fiind omorâţi cu sălbăticie.  

Răscoala din Anglia  (1381) a fost cauzată de nemulţumirea maselor de şerbi faţă de 
intensificarea regimului de şerbie impus în principal de Biserică. S-a cerut desfiinţarea averilor 
mănăstireşti, desfiinţarea iobăgiei şi anularea privilegiilor senioriale. Ţăranii au fost conduşi de Watt 
Tyler. După uciderea  lui Tyler, răscoala a fost înfrântă cu uşurinţă.  

3.3.MONARHIA ŞI PROCESUL DE CENTRALIZARE TERITORIALĂ  
Între secolele al XI-lea şi al XV- lea în unele ţări din Europa Occidentală precum Franţa, Spania 

sau Anglia s-a desfăşurat procesul de unificare teritorială şi centralizare politică. S-a diminuat 
fărâmiţarea feudală şi s-a îngrădit puterea nobilimii.  

Monarhia feudală a reprezentat cel mai important aspect politic şi social al secolelor XI-XIII. 
Suveranii au reuşit să-şi subordoneze întreaga societate situându-se în fruntea ierarhiei feudale. Realizat 
cu mijloace paşnice sau brutale acest fapt a asigurat dezvoltarea economică şi socială accelerată a 
statului. Autoritatea monarhică a concentrat puterea de decizie asociindu-şi Biserica şi o serie de 
instituţii. Această centralizare a fost favorizată de anumite împrejurări precum dezvoltarea oraşelor şi 
lărgirea schimburilor comerciale care au dus la slăbirea puterii economice a nobilimii deoarece 
domeniile feudale nu mai reprezentau principala sursă de bogăţie. Alianţa regalităţii cu orăşenii, ţăranii 
şi clerul, categorii sociale nemulţumite de starea de anarhie feudală le punea în primejdie feudalilor 
activităţile economice sau bogăţiile. Caracterul ereditar al monarhiei a fost impus atunci când puterea 
nobilimii de a influenţa alegerea monarhului a fost restrânsă. Tronul era moştenit în cadrul unor 
dinastii, fapt ce reprezenta un factor de stabilitate. Dotarea armatelor regale cu arme de foc le făcea mai 
puternice decât cele ale nobililor. Necesitatea de a face faţă primejdiei străine a grăbit uneori parcursul 
de unificare teritorială şi centralizare politică. Aşa s-a întâmplat în Spania unde centralizarea statului s-
a desfăşurat concomitent cu lupta de recucerire a teritoriilor aflate sub stăpânirea arabă.  
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Monarhia stărilor (secolele XIII-XV) 
Regalitatea nefiind destul de puternică a fost nevoită să colaboreze cu clerul, nobilimea şi 

orăşenimea. Reprezentanţii acestora făceau parte din Adunarea Stărilor Generale (Franţa), Parlament 
(Anglia) sau Cortesuri (Spania). Această instituţie, alături de Consiliul regal avea rolul de a sprijini 
monarhia în rezolvarea celor mai importante probleme ale statului. Din acest punct de vedere, 
monarhiei din secolele XIII-XV i s-a spus monarhia stărilor. 

Anglia 
În anul 1066, ducele Normandiei, Wilhelm a cucerit Anglia după bătălia de la Hastings. 

Wilhelm Cuceritorul (1066-1087) a devenit cel mai puternic rege al Europei apusene, stăpânind un 
întins domeniu regal şi numeroase posesiuni în Franţa. A creat o ierarhie feudală bine controlată de el, a 
întărit puterea regală prin organizare administrativă, juridică şi financiară a ţării. A suprimat unele 
privilegii ale Bisericii, devenind cel mai puternic monarh european, stăpânind teritorii din Irlanda şi 
până la Munţii Pirinei.  

Între secolele al XIII- lea şi al XIV- lea autoritatea regală a scăzut. Regelui Ioan Fără Ţară (1199-
1216) i s-a impus de către nobilime Magna Charta Libertatum, fiind recunoscute privilegiile clerului, 
nobilimii şi ale orăşenilor. Parlamentul compus din nobilime, cler, burghezie a fost convocat din anul 
1265. Războiul de 100 de ani (1337-1453) şi războiul celor două roze (1455-1485) au slăbit şi ele 
autorităţile regelui.  

Războiul de 100 de ani a fost cel mai lung şi mai sângeros conflict dintre statele feudale din 
apusul Europei până la războaiele pentru stăpânirea Italiei. Se viza tronul francez de către regii Angliei 
şi stăpânirea bogatelor provincii Flandra importante centre comerciale. În anul 1346 are loc bătălia de 
la Crecy, prima confruntare armată în care s-au folosit tunurile. Armata franceză a suferit o grea 
înfrângere. În anul 1429 Ioana d’Arc depresurizează oraşul Orleans a cărui cucerire de către englezi ar 
fi deschis drumul către sudul Franţei. Începe lupta de eliberare a poporului francez. În anul 1453 
englezii sunt izgoniţi din Franţa unde nu mai păstrează decât oraşul Calais.  

Franţa 
Centralizarea şi unificarea statului francez s-a realizat prin mărirea domeniului regal, care iniţial 

se întindea pe o suprafaţă restrânsă în jurul oraşului Paris. Etapele importante ale acestui proces s-au 
desfăşurat în timpul dinastiei Capetienilor (987-1328) şi Valois (1328-1589). 

 Filip al II-lea August (1180-1223) a confiscat întinse posesiuni ale regelui englez de pe 
teritoriul Franţei; 

 Ludovic al IX- lea cel Sfânt (1226-1270) a întărit instituţiile administrative şi financiare ale 
statului;  

 Filip al IV-lea a alipit domeniului regal, bogata provincie Champagne şi a convocat pentru 
prima dată Adunarea stărilor generale în anul 1302.  

 Ludovic al XI- lea (1461-1483) a anexat regatul Burgundiei. 
Au crescut atribuţiile regalităţii. Cele mai importante instituţii ale statului se găseau la curtea 

regală. Consiliul regal discuta problemele cele mai însemnate ale politicii interne şi externe ale statului 
iar hotărârea finală revenea regelui.  

Spania 
Începând cu anul 711 cea mai mare parte a Peninsulei Iberice a fost cucerită de către arabi. 

Spania arabă era cea mai bogată ţară a Europei apusene. Cordoba şi Toledo erau mari centre economice 
şi culturale. În regiunile muntoase din nord s-a menţinut un mic stat creştin Asturia de unde a început 
lupta pentru recucerirea teritoriilor ocupate de către arabi. S-au format regatele Leon, Castilia, Aragon, 
Portugalia. În urma victoriei de la Las Navas de Tolosa din anul 1212 aproape întreaga Spanie a fost 
eliberată, cu excepţia sudului ţării.  

Unificarea teritorială a Spaniei s-a realizat prin căsătoria moştenitoarei tronului Castiliei, 
Isabella cu moştenitorul tronului Aragonului, Ferdinand, în anul 1479. Armata spaniolă a cucerit şi 
emiratul Granadei în anul 1492. Regatul Spaniei era o monarhie centralizată. Cortesurile cuprindeau 
reprezentanţii marii nobilimi (granzii de Spania), nobilimii mici, clerului şi oraşelor. Regii erau 
sprijiniţi de Biserică şi Inchiziţie care veghea asupra fidelităţii supuşilor faţă de catolicism şi regalitate.  
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Germania şi Italia 
Spre deosebire de Franţa, Anglia şi Spania unde monarhia feudală a realizat centralizarea 

statului, în Germania şi Italia s-a menţinut fărâmiţarea feudală. Imperiul romano-german şi-a irosit 
forţele în lupta  cu papalitatea.  

Imperiul carolingian a fost împărţit prin tratatul de la Verdun din anul 843. Partea centrală 
corespundea în linii mari cu Italia iar cea răsăriteană cu Germania. Germania era împărţită în ducate: 
Bavaria, Saxonia, Franconia, Suabia, asupra cărora regele nu avea autoritate. Puterea centrală s-a impus 
temporar în timpul lui Otto I cel Mare care a cucerit ţinuturile slavilor dintre Elba şi Oder, regatul 
Burgundiei, ducatul Lorenei, nordul şi centrul Italiei, devenind rege în anul 962. Statul întemeiat de el a 
fost cunoscut în Evul mediu sub numele de Imperiul romano-german. Mai mulţi împăraţi au încercat să 
cucerească şi Italia dar nu au reuşit.  

Cauzele fărâmiţării Germaniei au fost: 
 împăratul avea doar autoritate nominală asupra principilor locali;  
 oraşele germane aveau interese economice diferite; 
 prin Bula de Aur din anul 1356 erau recunoscute privilegiile principilor locali; 
 autoritatea împăratului a slăbit între secolele XII-XIII din cauza insucceselor din Italia, de 

înfrângerea în faţa papalităţii, nereuşind să creeze monarhia universală.    
Cauzele fărâmiţării Italiei au fost: 

 oraşele din nord erau foarte dezvoltate şi aveau interese economice proprii;  
 menţinerea fărâmiţării a fost provocată de mişcarea comunală precum şi de lupta dintre 

papalitate şi împăratul romano-german; 
 state existente în Peninsula Italică au fost: statul papal, un stat teocratic, regatele feudale, 

Neapole şi Sicilia, republica Genova, ducatul Milano, Veneţia şi alte principate.  
3.4.ORAŞUL MEDIEVAL EUROPEAN  
La începutul Evului mediu are loc declinul oraşelor, activităţile economice desfăşurându-se 

exclusiv pe domeniul feudal. Începând cu secolul al X-lea a început procesul de urbanizare, de 
dezvoltare a aşezărilor urbane, determinat de înflorirea negoţului local şi internaţional şi de 
desprinderea meşteşugarilor domaniali de agricultură.  

Din a doua jumătate a secolului al X- lea asistăm la stabilirea negustorilor şi meşteşugarilor în 
locuri propice desfăşurării activităţii lor.  Alături de ei s-au stabilit şi alte categorii sociale: ţărani, 
cărăuşi, hangii etc. 

Astfel de aşezări urbane medievale timpurii (burguri) s-au înfiripat în apropierea centrelor 
fortificate, la încrucişarea de drumuri comerciale, în apropiere de porturi, târguri periodice şi bâlciuri. 
Apariţia şi dezvoltarea oraşelor a favorizat înlocuirea economiei naturale cu economia de schimb.  

 
IV.IPOSTAZE ALE UNIVERSALISMULUI MEDIEVAL 

4.1.CRUCIADELE 
Expediţii militare, cruciadele au reprezentat o formă de expansiune teritorială şi de colonizare. 

Principalele cauze care au generat cruciadele au fost: 
 ocuparea Ierusalimului de către arabi în secolul VII, care împiedica pelerinajul creştinilor în 

locurile sfinte; 
 papalitatea, iniţiatoarea cruciadelor, dorea refacerea unităţii Bisericii creştine sub conducerea 

sa; 
 nobilimea dorea să dobândească noi teritorii, bogăţii şi să deturneze revendicările ţăranilor; 
 oraşele, mai ales cele italiene, doreau să-şi amplifice legăturile comerciale cu Orientul.  

Între secolele XI-XIII au avut loc opt cruciade. Prima dintre ele a dus la cucerirea Ţării Sfinte şi 
la formarea mai multor state cruciate în Siria şi Palestina. Cel mai important era regatul Ierusalimului, 
pentru a cărui apărare s-au creat noi ordine militaro-călugăreşti: ospitalierii, templierii, teutonii. În 
următoarele decenii, musulmanii au izbutit să recucerească o mare parte din teritoriile pierdute, inclusiv 
Ierusalimul, profitând de dezbinarea dintre creştini.  

Scopul politic al expediţiilor cruciate a ieşit în evidenţă în timpul cruciadei a IV-a (1202-1204) 
când a fost cucerit Constantinopolul, capitala Imperiului Bizantin, care era un stat creştin. În urma 
acestui eveniment, Imperiul Bizantin a încetat a mai fi o mare putere şi nu şi-a mai revenit niciodată, 
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chiar dacă în anul 1261 Imperiul latin de răsărit, cum se numea statul creat de cruciaţi, a dispărut, 
Constantinopolul fiind cucerit de către bizantini.  

Cruciadele iniţiate între secolele al XIV- lea şi al XVI- lea, ca răspuns la ameninţarea 
reprezentată de Imperiul otoman, se numesc cruciade târzii. 

Urmările cruciadelor au fost mai de grabă negative. Au mobilizat o mare parte din forţele 
occidentului. Oraşele au sărăcit dar a crescut comerţul şi navigaţia în Marea Mediterană. Au amplificat 
ostilitatea dintre catolici şi ortodocşi şi au reafirmat spiritul expansionist musulman. Lumea apuseană a 
pierdut prestigiul de apărare a credinţei drepte. Dintre urmările pozitive amintim amplificarea 
contactelor culturale cu lumea musulmană precum şi contribuţia la configurarea ideii unităţii europene 
care-şi găseşte originile în Evul mediu.  

4.2.MAREA SCHISMĂ A BISERICII CREŞTINE 
Accentuând diferenţele dintre cele două imperii în care se împărţise în anul 396 vechiul Imperiu 

roman, Biserica Romei şi cea a Constantinopolului s-au despărţit prin marea schismă din anul 1054. 
Întreaga organizare socială şi politică a feudalismului a reflectat concepţia părinţilor Bisericii potrivit 
căreia lumea omenească era imaginea cetăţii lui Dumnezeu. Ansamblul ideilor promovate de Biserică 
constituia în consecinţă un model de comportament al oamenilor în societatea medievală, creştinismul 
fiind suportul ideologic şi cultural al acestei societăţi.  

În clipa în care Imperiu roman s-a împărţit, în anul 395, în două structuri politice distincte, 
Biserica a urmat şi ea ca instituţie de stat calea separării. În Imperiul roman de răsăr it, biserica s-a 
asociat puterii imperiale (cezaro-papism) în timp ce, la Roma, care era supusă cuceririlor barbare, a fost 
doar Biserica primului apostol al lui Isus, sfântul Petru. După ce a devenit în secolul al VIII-lea un stat, 
în urma donaţiei suveranilor franci, biserica Romei s-a transformat într-o putere spirituală, politică şi 
economică. 

Biserica Romei era condusă de către episcopul Romei, papa, iar cea de răsărit, de către 
patriarhul de la Constantinopol. După moartea lui Carol cel Mare, papa devenise suveran independent 
în timp ce patriarhul de la Constantinopol se afla sub autoritatea împăratului bizantin. Cauzele separării 
Bisericii creştine apusene, catolică, condusă de papă, de Biserica răsăriteană, condusă de patriarh, au 
fost rivalitatea  care avea la bază motive de natură doctrinală, de ritual, precum şi de natură politică. 
Această separare din anul 1054 este cunoscută sub denumirea de Marea Schismă a Bisericii Creştine. 

4.3.REFORMA MONASTICĂ 
A apărut în Biserica apuseană datorită faptului că deţinătorii de funcţii înalte în ierarhia Bisericii 

(care făceau parte din clasa nobililor: papii, episcopii, abaţii mănăstirilor) duceau o viaţă de petreceri şi 
lux iar numirea sau alegerea în demnităţi ecleziastice se făcea la un moment dat prin cumpărarea 
funcţiilor. Mişcările de reformă vizau atât reaşezarea fundamentelor credinţei prin reorientarea către 
credincioşi cât şi prin simplificarea ritualului şi sobrietatea vieţii prelaţilor. Cea mai amplă mişcare de 
reformă a pornit din mediul mănăstiresc (Mănăstirea de la Cluny, Franţa). Prin înfiinţarea de noi ordine 
călugăreşti precum ordinul cistercian, dominican, franciscan, Biserica Catolică a dat un nou impuls 
aspiraţiilor populaţiilor către simplitate conformă cu primele veacuri ale creştinismului.  

Credinţa populară a cunoscut şi o altă formă de reîntoarcere  la sursele primare ale credinţei prin 
pelerinaje la locurile sfinte (Bethleem, Ierusalim), la Roma sau acolo unde trăiseră sfinţii.  

Ereziile reprezentau credinţe care se abăteau de la conţinutul dogmei creştine. Se datorau 
nemulţumirii păturii sărace a populaţiei faţă de abuzul şi modul de viaţă prea „lumesc” al înalţilor 
prelaţi. Erezia catară a fost una dintre cele mai importante mişcări eretice din răsăritul şi apusul 
european. Împotriva ereticilor, papa Inocenţiu al III- lea a organizat în secolul al XIII- lea o expediţie de 
pedepsire soldată cu multe victime.  

Ereziile au fost reprimate de o instituţie aflată sub conducerea papalităţii numită Inchiziţia şi 
care a apărut între anii 1231-1234. De regulă, pedeapsa pentru eretici era arderea pe rug.  

4.4.PAPALITATE ŞI IMPERIU 
Între secolele al XI-lea şi al XIII- lea, Occidentul a asistat la o confruntare acerbă între papalitate 

şi împăraţii romano-germani pentru supremaţia asupra lumii creştine. Gândirea medievală considera că 
în fruntea lumii creştine se situa împăratul în calitate de deţinător al puterii laice (temporale) şi papa, ca 
deţinător al puterii religioase (spirituale). Confruntarea pentru supremaţie între cele două puteri, Cearta 
pentru învestitură sau Lupta sacerdoţiului cu Imperiul, a marcat puternic societatea occidentală 
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slăbind-o sub aspect politic. În Germania, învestitura sau numirea înalţilor prelaţi avea o importanţă 
deosebită căci asigura împăratului care o înfăptuia, garantarea puterii. 

Prin decretul său din anul 1075, papa Grigore al VII- lea proclama dreptul exclusiv al papalităţii 
de a acorda demnitatea imperială şi chiar de a- l destitui pe împărat în caz de nesupunere.  

Criza Bisericii 
Victoria papalităţii dovedea că ideea unui Imperiu care să cuprindă toate popoarele europene era 

irealizabilă. În timpul lui Inocenţiu al III- lea (1198-1216), papalitatea a ajuns la apogeul puterii sale, 
reuşind să-şi extindă autoritatea asupra tuturor principilor creştini din Bulgaria şi Serbia şi până în 
Anglia. Această victorie a fost însă scurtă.  

Împăraţii germani ai secolului al XIII-lea şi suveranii noilor state feudale consolidate precum 
Franţa şi Anglia au reluat confruntarea. Ei au trecut la depunerea papilor numind în locul  lor antipapi. 
Criza papalităţii sporită de mutarea forţată a scaunului papal la Avignon şi de marea schismă a 
Occidentului (existenţa simultană a doi şi apoi trei papi între anii 1378-1417), a creat premisele pentru 
apariţia Reformei lutherane, un secol mai târziu.  

4.5.CULTURĂ ŞI RELIGIE ÎN EVUL MEDIU 
Cultura europeană medievală era înainte de toate o cultură creştină. Sp iritualitatea Europei 

medievale dominată de credinţă a purtat amprenta locului de obârşie, Roma sau Bizanţ. Occidentul s-a 
exprimat prin scolastică, adică împletirea teologiei cu logica moştenită din Grecia antică, prin 
universităţi şi catedrale, arhitectura pusă în slujba credinţei.  

Răsăritul a găsit în ortodoxie elementul optim de manifestare a tradiţiei sale de gândire şi de 
conservare a structurilor sa le politice. Cultura Europei medievale a fost o cultură creştină, bazată pe 
Biblie şi pe toată exegeza (comentarea) acesteia. Dar ea a fost în acelaşi timp şi o cultură bazată pe 
tradiţia de gândire greco- latină a antichităţii, păstrată în manuscrisele copiate timp de sute de ani în 
mănăstiri şi care punea la temelia cunoaşterii raţiunea umană. Or, creştinismul este cunoaşterea venită 
de la Dumnezeu, deci credinţă. Pentru a împăca aceste două modalităţi de gândire, cultura medievală a 
creat scolastica. Gânditorii scolastici căutau să pună de acord ideile filosofilor antici cu cele ale religiei 
creştine. 

 
V.GENEZA CAPITALISMULUI ŞI TRANZIŢIA SPRE MODERNITATE 
5.1.MARILE DESCOPERIRI GEOGRAFICE 
Cauzele marilor descoperiri geografice  au fost: 

 economice: nevoia de mirodenii, aur, argint; 
 progresele tehnice în navigaţie, descoperirea caravelei, busolei, a astrolabului; 
 ameninţarea otomană, dorindu-se ocolirea zonelor stăpânite de către otomani; 
 prozelitismul religios. 

Principalele descoperiri geografice au fost noul drum spre India, prin ocolirea Africii pe la Sud, 
descoperit de către portughezi şi descoperirea Americii. 

 Henric Navigatorul explorează în secolul al XV- lea coastele vestice ale Africii;  
 1487 -  Bartolomeo Diaz a ajuns la Capul Bunei Speranţe ; 
 1497-1498, Vasco da Gama a traversat oceanul Indian şi a ajuns în India; 
 1492, Cristofor Columb, aflat în slujba Spaniei, a realizat prima călătorie spre vest; 
 1519-1522, expediţia lui Fernando Magellan în jurul lumii, care a fost continuată de El Cano, şi 

care a demonstrat sfericitatea Pământului.  
Spania şi Portugalia au luat în stăpânire teritoriile descoperite şi şi-au format imperii coloniale. 

Cele două ţări şi-au împărţit zonele prin Tratatul de la Tordesilas din anul 1494. Imperiul colonial 
Portughez era format din forturi militare şi factorii comerciale. Brazilia era o colonie cu întindere mare. 
Acest Imperiu cuprindea Brazilia, Goa, Peninsula Malacca şi Insulele Moluce şi era condus de un 
vicerege şi de guvernatori. 

Imperiul colonial spaniol cuprindea teritorii mai ales din America unde conquistadorii au 
distrus civilizaţiile aztecă şi incaşă şi se întindea în Mexic, America Centrală şi America de Sud. Era 
organizat în mai multe viceregate iar pământurile, proprietate a Coroanei, erau concesionate 
cuceritorilor. Scăderea numărului amerindienilor a dus la intensificarea comerţului cu sclavi aduşi din 
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Africa şi care erau folosiţi la munci foarte grele. În anul 1542 regele Spaniei a interzis transformarea 
băştinaşilor în sclavi.  
 Consecinţele marilor descoperiri geografice au fost: 

 economice: axa comerţului s-a mutat din Marea Mediterană la Oceanul Atlantic, s-au adus în 
Europa mari cantităţi de aur, a crescut inflaţia, s-a dezvoltat comerţul mondial şi s-au aclimatizat plante 
americane în Europa şi invers; 

 sociale: a crescut rolul burgheziei; 
 intelectuale: s-au îmbogăţit cunoştinţele geografice, ştiinţifice, etc.  

Incaşii au avut un imperiu puternic în zona statelor Peru şi Chile şi erau conduşi de marele Inca. 
Centru Imperiului a fost oraşul Cuzco din Munţii Anzi. Economia era înfloritoare, incaşii ocupându-se 
cu agricultura, culturi de porumb şi cartof. Capitala cuprindea construcţii impresionante din piatră şi o 
reţea de drumuri bine întreţinute. Nu cunoşteau roata, fierul şi nu foloseau animale pentru tracţiune. Î n 
secolul al XVI-lea Imperiul a fost zguduit de răscoale ale triburilor supuse. Spaniolii au cucerit 
Imperiul în anul 1533 prin Francesco Pizzaro.  

5.2.RENAŞTEREA 
Umanismul şi Renaşterea au apărut în Italia secolelor XIV-XV datorită mai multor factori: 

 dezvoltarea economică a oraşelor italiene, redescoperirea textelor antice;  
 susţinerea vieţii culturale, artistice şi ştiinţifice de către protectori cu mari posibilităţi financiare 

precum familia Medici de la Florenţa; 
 noile aspiraţii îmbinate cu modelul antic, greco-roman. 

S-a extins în Europa în secolele al XV- lea şi al XVI-lea şi mai târziu în Ţările Române.  
Umaniştii urmăreau crearea unui om cu o cultură enciclopedică. Ei doreau asigurarea fericirii 

tuturor precum şi reînvierea gândirii greco-romane şi a celei de la începuturile creştinismului. 
Răspândirea ideilor umaniste a fost favorizată  de inventarea şi răspândirea tiparului, folosirea limbilor 
naţionale în scrierea lucrărilor, transformările din învăţământ (studierea critică a textelor autorilor 
antici), de apariţia unor mari biblioteci precum şi de frecventarea universităţilor italiene de către tinerii 
din Europa. 

Creaţii literare şi istoriografice umaniste 
 Italia :    

- Dante cu Divina comedie, călătorie alegorică în Infern, Purgatoriu, Paradis;  
- Francesco Petrarca (1304-1347) – Despre bărbaţi iluştri, interes pentru istoria Romei; 
- Giovanni Boccaccio (1313-1375) – Decameronul, realităţile societăţii florentine; 
- Nicolo Machiavelli (1469-1527) – Principele, oamenii politici trebuiau să acţioneze conform raţiunii 
de stat; 
- Pico della Mirandola (1463-1494) – a dorit aducerea creştinismului în dezbaterea filosofilor.  

 Europa : 
- Erasmus din Rotterdam – Elogiul nebuniei, critica moravurile societăţii; 
- Francois Rabelais – Gargantua şi Pantagruel, critica societatea; 
- William Shakespeare (1564-1616) – Othello, Romeo şi Julieta, prezenta aspectele societăţii umane; 
- Miguel Cervantes – Don Quijote de la Mancha, satirizează valorile cavalereşti.  
 Renaşterea ştiinţifică s-a realizat datorită creşterii interesului pentru alcătuirea Universului şi a 
fiinţei umane. Nicolaus Copernic a formulat teoria heliocentrică, preluată de Galileo Galilei (Soarele se 
afla în mijlocul Sistemului solar). În medicină s-au remarcat Ambroise Pare, părintele chirurgiei şi 
Miguel Serveto care a cercetat circulaţia sangvină.  
 Renaşterea artistică s-a realizat mai întâi în Italia, deoarece acolo existau numeroase monumente 
antice iar artiştii puteau fi susţinuţi financiar de oameni care le comandau opere. Artiştii îşi semnau 
operele, au introdus legile perspectivei în pictură, au redat frumuseţea corpului uman şi au realizat 
inovaţii în arhitectură (bolta, cupola).  
 Cei mai importanţi artişti renascentişti italieni au fost sculptorii Donattelo şi Verrochio, 
arhitecţii Donato Bramate şi Filippo Brunelli. Şcoli de pictură mai importante au fost în Italia: 

 şcoala nordică (Padova, Milano, Mantova) reprezentată prin Giotto din Bandone;  
 şcoala florentină reprezentată prin Sandro Botticelli;  
 şcoala veneţiană, reprezentată prin Vecellio Tizian şi Paolo Veronese.  
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Leonardo da Vinci s-a născut în Vinci lângă Florenţa. A fost cel mai de seamă reprezentant al 
Renaşterii. A avut preocupări în arhitectură, anatomie, muzică, ştiinţe. A activat la Milano, Florenţa şi 
în cele din urmă la Paris unde a şi murit. Picturile sale impresionează prin expresia feţei şi a gesturilor 
personajelor. Este celebru datorită unor picturi impresionante precum Mona Lisa sau Cina cea de taină. 

5.3.REFORMA (secolul al XVI- lea) 
Cauzele reformei religioase au fost: 

 religioase: 
- preocuparea oamenilor de a găsi salvarea eternă nu a putut fi rezolvată de Biserica Catolică;  
- majoritatea clerului era ignorant şi corupt, episcopii şi abaţii fiind mai mult preocupaţi de proprietăţile 
şi de veniturile lor decât de misiunea lor religioasă; 

 intelectuale: 
- descoperirile ştiinţifice şi noua concepţie despre om şi lumea înconjurătoare au zdruncinat autoritatea 
Bisericii Catolice; 
- au apărut idei care propovăduiau reîntoarcerea la valorile creştinismului primar şi la o biserică simplă, 
preocupată numai de actul de caritate şi de spiritul de sacrificiu;  

 economico-sociale: 
- marii nobili şi chiar orăşenii erau invidioşi pe bogăţia Bisericii, care era cel mai mare proprietar de 
pământ, şi doreau confiscarea averilor acesteia în speranţa că şi le vor însuşi ei.  

 politice :  
- regii şi principii apuseni a căror putere sporise foarte mult nu mai acceptau imixtiunea papei în 
treburile statelor lor şi au început să contexte autoritatea acestuia.  
 Precursori ai Reformei au fost Jan Hus, rector la Universitatea din Praga şi Girolamo 
Savonarda. 
 Reforma în Germania  
 Situaţia social-economică şi politică a creat la începutul secolului al XVI- lea condiţiile apariţiei 
Reformei. Nobilimea şi burghezia erau nemulţumite de bogăţia episcopilor germani. Clerul de jos, 
sărăcit era şi el nemulţumit de luxul celui superior şi de comerţul cu indulgenţe practicat de papalitate şi 
de episcopi. Ţărănimea era apăsată de numeroase taxe la care era supusă de către nobili şi de lipsa 
sprijinului clerului în faţa acestora. Împăratul căuta să-şi întărească puterea în dauna principilor şi a 
oraşelor din Imperiu aflându-se în conflict cu aceştia.  
 Cauza imediată a Reformei a fost vânzarea de indulgenţe pentru răscumpărarea păcatelor. 
Iniţierea Reformei a fost realizată de Martin Luther (1483-1546). S-a manifestat împotriva luxului din 
Biserica Catolică. S-a ridicat împotriva papei Leon al X- lea care a introdus vânzarea  indulgenţelor 
(iertărilor) pentru a face rost  de fonduri pentru finalizarea lucrărilor la Catedrala San Pietro. 

 Martin Luther a formulat în anul 1517, 95 de teze la Wittenberg, teze care au fost îndreptate 
împotriva papei şi a comerţului cu indulgenţe. A fost declarat eretic, dar ascuns de Frederic de Saxa în 
castelul de la Wartburg, şi-a definitivat doctrina şi a tradus Biblia în limba germană.  

Doctrina lui Luther cuprindea: 
- mântuirea se realizează prin credinţă, unica sursă a credinţei fiind Sfânta Scriptură;  
- singurele Sacramente (taine) acceptate sunt botezul şi împărtăşania; 
- cultul fecioarei Maria şi al sfinţilor trebuia abolit iar preoţii se puteau căsători; 
- ordinele călugăreşti şi mănăstirile trebuiau desfiinţate.  

Această doctrină a avut ca efect apariţia Protestantismului ieşit de sub controlul papei. A avut 
un ecou foarte mare în Germania. În anul 1529 în Dieta de la Speyer, principii adepţi ai Reformei 
lutherane au protestat împotriva Dietei imperiale care interzisese aplicarea reformei religioase în 
teritoriile lor. Lutheranismul a fost îmbrăţişat de către diverse categorii sociale în funcţie de propriile  
sale interese: 
- mica nobilime dorea să-şi însuşească averile bisericeşti; 
- ţăranii considerau ideile lui Luther drept un îndemn de a se revolta împotriva nedreptăţilor din 
societate; 
- burghezii vedeau în ideile Reformei exprimarea propriilor concepţii despre viaţă. 

Reforma s-a răspândit cu putere în ţinuturile mai sărace din nordul, centrul şi din estul 
Germaniei în diferite state, astfel: 
- cultul religios şi clerul au trecut sub controlul puterii laice, ierarhia bisericească fiind înlăturată;  
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- cultul în biserică era simplificat, mănăstirile fiind desfiinţate iar bunurile bisericii confiscate.  
În Imperiu au apărut state cu religie protestantă în care s-a efectuat Reforma alături de 

menţinerea celor catolice. În anul 1530 Melanchton a încercat, fără succes, să realizeze înţelegerea 
protestanţilor cu catolicii prin redactarea Confesiunii de la Augsburg, când s-au pus bazele 
protestantismului. Împăratul Carol Quintul, dornic să-şi consolideze autoritatea asupra întregului 
Imperiu german, s-a aliat cu principii catolici. Au urmat războaie între împărat şi principii catolici 
contra celor care erau protestanţi şi aderaseră la Liga de la Schmalkaden. În anul 1555 s-au pus capăt 
războaielor prin Pacea de la Augsburg. Împăratul a acceptat existenţa în Imperiu a două religii, catolică 
şi protestantă. Libertatea religioasă le-a fost acordată numai principilor iar poporul dintr-un principat 
trebuia să urmeze religia suveranului său.  

Ideile lui Luther au avut un puternic ecou în rândurile ţărănimii. Ţăranii s-au ridicat la luptă în 
anul 1524 declanşând războiul ţărănesc german. Conduşi de un călugăr pe nume Thomas Munzer, ei 
cereau o organizare socială bazată pe comunitatea bunurilor, libertatea religioasă, desfiinţarea şerbiei şi 
a rânduielilor feudale, restituirea pădurilor uzurpate de stăpâni etc.  
 Reforma religioasă în Europa  

 Protestantismul (lutheranismul) – s-a extins în Germania, Norvegia, Suedia, Danemarca şi 
Finlanda; 

 Calvinismul (omul are un destin de dinainte stabilit) a apărut în Elveţia bazele noii religii fiind 
puse de Jean Calvin şi Ulrich Zwingli; s-a răspândit în Franţa (hughenoţii), Ţările de Jos, 
Boemia, Ungaria, Scoţia; 

 Anglicanismul reprezintă forma particulară a Reformei adoptată în Anglia datorită regelui 
Henrich al VIII.lea. În anul 1534 Parlamentul a votat Actul de supremaţie prin care Biserica engleză 
devenea independentă faţă de papă dar intra sub autoritatea regelui Angliei. Mănăstirile au fost 
desfiinţate iar bunurile lor au fost distribuite fidelilor regelui. Biblia a fost tradusă în limba engleză însă 
dogmele şi liturghia catolică au fost păstrate.  

Consecinţele Reformei religioase au fost numeroase. Au apărut noi confesiuni (biserici) 
protestante: lutheranismul (Biserica Evanghelică), calvinismul (Biserica Reformată), Biserica 
Unitariană, care contestă existenţa Sfintei Treimi. S-a diminuat autoritatea papei în Occident. Prin 
traducerea Bibliei în limbile materne şi prin introducerea acestora în slujbă, în locul limbii latine, a 
contribuit la pătrunderea limbilor vorbite în cultura sacră şi în învăţământ. Curentele reformate au 
contribuit la dezvoltarea spiritului capitalist.  

Reforma catolică  (contrareforma) 
A fost iniţiată la jumătatea secolului al XVI- lea. S-au întemeiat noi ordine călugăreşti pentru a 

se revigora credinţa. S-a urmărit ridicarea morală a clerului catolic. Catolicismul s-a răspândit din Asia 
şi până în America Latină. Prin Conciliul de la Trento, cardinalii şi teologii catolici au urmărit 
reformarea dogmei catolice, mântuirea putea fi obţinută prin credinţă, autoritatea de decizie aparţ inea în 
întregime papei iar preoţii nu aveau voie să se căsătorească. În urma contrareformei, catolicismul a 
câştigat adepţi în sudul Germaniei, Austria, Polonia, Ţările de Jos. S-a dezvoltat învăţământul catolic, 
colegiile iezuite fiind cele mai bune şi mai căutate şcoli ale vremii.  

 
 

EPOCA MODERNĂ 
 

I.GENEZA LUMII MODERNE. 
1.1.MONARHIILE ABSOLUTISTE ÎN SECOLUL AL XVI-LEA 
Secolul al XVI- lea s-a desfăşurat în apusul Europei sub semnul avântului capitalismului, al 

consolidării statelor-naţiune dar şi al conflictelor religioase acerbe. Monarhiile absolute au apărut în 
condiţiile sporirii puterii regale exercitată asupra întregii societăţi precum şi datorită slăbirii rolului 
nobilimii şi creşterii celui al burgheziei, concomitent cu adâncirea rivalităţii dintre ele. 

Caracteristicile monarhiei absolute: 
 regalitatea era instituţia supremă în stat, regele având următoarele atribuţii: emitea legile, avea 

dreptul de a bate monedă, de a conduce armata, era judecător suprem, numea funcţionarii regali, 
stabilea impozitele, conducea politica externă; 
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 monarhul era ajutat de către un consiliu regal şi se sprijinea în special pe burghezie;  
 numai regele avea armată permanentă; 
 a scăzut rolul adunărilor de stări.  

Franţa 
S-a dezvoltat economic datorită implicării statului. S-au înfiinţat numeroase manufacturi. 

Instituţiile bancare şi companiile comerciale au prosperat mai ales după marile descoperiri geografice. 
Nobilimea a fost subordonată de către rege şi transformată în nobilime de spadă. Unii burghezi şi-au 
cumpărat titluri nobiliare devenind nobilime de robă. 

Întărirea absolutismului s-a realizat prin înlocuirea relaţiilor de vasalitate cu organe centrale şi 
locale de conducere, prin creşterea atribuţiilor consiliului regal, aplicarea eficientă a unui sistem de 
impozite precum şi prin crearea unei armate regale permanente cu mercenari. În urma încheierii 
acordului dintre Francisc I şi papa Leon al X- lea, regele îi numea pe înalţii prelaţi şi beneficia de 
venituri ecleziastice. 

Regi absolutişti au fost Francisc I (1515-1549), care a ataşat la domeniul regal ultimele 
posesiuni senioriale, a protejat cultura şi artele şi Henric al IV- lea (1589-1610) care a întărit autoritatea 
regală punând capăt războaielor religioase,  a stabilit pacea religioasă prin Edictul de la Nantes din anul 
1598 şi a refăcut economia.  

Anglia 
Manufacturile de postav englezeşti erau printre cele mai vestite din Europa (lâna era de calitate 

superioară iar mâna de lucru ieftină). Activitatea companiilor comerciale, favorizată de poziţia 
geografică, a dus la dezvoltarea capitalistă. S-au remarcat Compania Levantină (1581) pentru comerţul 
cu Marea Mediterană şi Compania Indiilor orientale (1600) pentru comerţul cu Asia. Pământurile 
părăsite erau împrejmuite şi transformate în păşuni. Aceste împrejmuiri au contribuit la dezvoltarea 
economică a Angliei şi la apropierea intereselor noii nobilimi şi burgheziei.  

Regalitatea şi-a impus supremaţia asupra Bisericii, Reforma realizându-se din iniţiativa 
instituţiilor monarhice, sprijinită de burghezie. Regele Henric al VIII- lea s-a proclamat şef al Bisericii 
iar averile acesteia au fost confiscate. Această nouă formă de confesiune s-a numit anglicanism. 

Henric al VII- lea, întemeietorul dinastiei Tudorilor a pus capăt războiului celor două roze şi a 
zdrobit toate încercările marii nobilimi de subordonare a puterii regale. Absolutismul monarhic s-a 
consolidat în timpul regelui Henric al VII-lea (1509-1547) şi a reginei Elisabeta I (1558-1603) care a 
pus bazele puterii maritime şi coloniale a Angliei.  

 Navigatorii englezi au explorat noi rute maritimo-comerciale şi au întemeiat noi colonii în 
America. În anul 1558 flota engleză învinge puternica flotă spaniolă. În secolul al XVII-lea Anglia 
devine cel mai puternic stat din Europa.  

Rusia 
Autoritatea centrală a continuat să se întărească mai ales în timpul domniei lui Ivan al IV- lea, 

supranumit Cel Groaznic, care a dus o luptă necruţătoare cu feudalii. Rusia cunoaşte o mare expansiune 
teritorială prin cucerirea unor hanate tătăreşti şi a Siberiei. Acest stat a devenit apărătorul creştinătăţii 
ortodoxe în faţa islamului, devenind o justificare pentru tendinţele expansioniste. Familia romanovilor 
instalată în secolul al XVII va da Rusiei prestigiul european.  

1.2.MONARHIILE ABSOLUTISTE ÎN SECOLELE AL XVII-LEA ŞI AL XVIII-LEA 
Franţa 

 A fost, până în anul 1713, cea mai mare putere de pe continent. Ludovic al XIII- lea (1610-1643) 
a impus rolul statului în dirijarea economiei. A fost ajutat în conducere de cardinalul Richelieu care a 
fost un politician şi un diplomat foarte bun. A asigurat echilibrul politic şi a înăbuşit orice încercare de 
revoltă a nobililor sau a hughenoţilor.  
 Ludovic al XIV-lea (1643-1715) avea puteri absolute. Pe plan economic a fost ajutat de către 
ministrul Colbert care a promovat mercantilismul, a înfiinţat manufacturi, a creat o flotă puternică, a 
îmbunătăţit căile de comunicaţie, a încurajat crearea de companii comerciale. Franţa a ajuns o mare 
putere economică, dar revocarea Edictului de la Nantes (1685) va slăbi o perioadă economia ţării. Ţara 
a devenit cea mai mare putere în urma războaielor provocate de către Ludovic al XIV- lea împotriva 
Spaniei, a Imperiului Romano-German, a Angliei, Olandei şi Suediei. A protejat cultura, clasicismul 
fiind curentul acestei perioade. 
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 În anul 1713 Franţa a pierdut preponderenţa pe continent. În secolul al XVIII- lea clericii şi 
nobilii erau în continuare exceptaţi de la plata impozitelor. În a doua jumătate a veacului, Anglia a 
învins Franţa şi i-a cucerit numeroase colonii.  

Rusia 
 Devine o mare putere în secolul al XVIII- lea. Era o ţară înapoiată economic în secolul al XVII-
lea, fiind dominată de nobilime. Majoritatea ţăranilor erau şerbi care se răsculau des. Ţara era întinsă, 
încorporase Siberia şi Ucraina.  
 Cel mai de seamă ţar a fost Petru I Cel Mare (1689-1725). A transformat ţara într-o mare putere, 
modificând legislaţia după model occidental şi încurajând dezvoltarea industriei şi a comerţului. În 
Rusia s-au înfiinţat manufacturi şi au fost aduşi meşteri din Occident. A perfecţionat sistemul de 
strângere a impozitelor şi a început construirea oraşului Sankt-Petersburg care va deveni capitala 
Imperiului în anul 1712.  
 În timpul ţarinei Ecaterina supranumită Cea Mare, ţara şi-a extins teritoriile până la Marea 
Neagră. 

1.3.MODELUL POLITIC BRITANIC (REVOLUŢIA BURGHEZĂ, RESTAURAŢIA ŞI 
REVOLUŢIA GLORIOASĂ) 
 Anglia devine începând cu secolul al XVIII cea mai puternică ţară din punct de vedere 
economic. Burghezia şi nobilimea nouă erau cele mai importante în plan social. Monarhia avea puterea 
absolută şi se sprijinea pe vechea nobilime feudală. Pe plan religios, burghezia şi noua nobilime erau 
adeptele puritanismului (variantă a calvinismului) şi considerau anglicanismul regelui şi al vechii 
nobilimi ca fiind conservator.  
 În anul 1603 pe tronul Angliei a ajuns dinastia scoţiană Stuart. Regii din dinastia Stuart, Iacob I 
şi Carol I au dorit puterea absolută intrând în conflict cu Parlamentul englez. Camera Comunelor se 
opunea politicii regale absolutiste şi apăra interesele burgheziei. Conflictul rege-parlament s-a agravat, 
în anul 1628 Parlamentul a adoptat „Petiţia drepturilor” act care condamna politica regelui.  
 În anul 1629 Carol I dizolvă Parlamentul însă nevoia de bani l-a făcut pe rege să- l convoace din 
nou, în anul 1640. În anul 1641 Parlamentul nu a votat impozitele şi a redactat Mustrarea cea mare 
prin care era acuzată politica absolutistă a regelui. Un an mai târziu izbucneşte conflictul rege-
parlament care duce la apariţia războiului civil.  
 Războiul civil i-a avut ca protagonişti pe tabăra regelui compusă din Biserica Anglicană, vechea 
nobilime, armata bine pregătită şi înarmată şi tabăra Parlamentului compusă din deputaţii puritani, 
burghezia, mica nobilime şi cea mai mare parte a orăşenimii. Regele Carol I a fost judecat şi executat. 
După victoria taberei Parlamentului, Anglia a devenit republică. 
 Cea mai importantă personalitate a istoriei Angliei în acea perioadă a fost puritanul Oliwer 
Cromwell. El a organizat armata noului model cu care tabăra Parlamentului a obţinut victoria în 
războiul civil, a declanşat războiul cu O landa pentru supremaţia maritimă şi a instaurat protectoratul, 
un regim de dictatură militară (între anii 1653-1658). 
 Stuarţii au fost readuşi pe tronul Angliei în anul 1660 de armată şi de Parlament, deoarece fiul 
lui Oliwer Cromwell s-a dovedit a fi un conducător incapabil. Carol al II-lea Stuart (1660-1685) a avut 
relaţii bune cu Parlamentul. În anul 1673 Parlamentul decretează faptul că toate slujbele civile şi 
militare nu puteau fi ocupate decât de anglicani. Iacob al II-lea Stuart, catolic şi apropiat de Franţa, a 
intrat în conflict cu Parlamentul din cauza politicii sale absolutiste. În anul 1688 Parlamentul i-a 
îndepărtat de la tron pe Stuarţi, momentul fiind cunoscut sub denumirea de revoluţia glorioasă. A fost 
ales ca rege Wilhelm al III- lea de Orania, stathuderul Olandei, care era căsătorit cu Maria, fiica lui 
Iacob al II- lea. 

Wilhelm al III-lea a acceptat Declaraţia drepturilor, document care prevedea: 
 garantarea respectării libertăţilor proclamate în timpul revoluţiei;  
 puterea regală era limitată şi se stabileau atributele Parlamentului; 

Începea să funcţioneze principiul separaţiei puterilor în stat: puterea legislativă (Parlamentul), 
puterea executivă (regele şi guvernul), puterea judecătorească (instanţele judecătoreşti), Anglia 
devenind monarhie constituţională.  

1.4.NAŞTEREA DEMOCRAŢIEI AMERICANE 
 Începând cu anul 1607 englezii au înfiinţat colonii în America de Nord. Coloniştii au ocupat 
teritorii ale indienilor pieile roşii. Mulţi băştinaşi au fost ucişi în lupte sau de bolile aduse de europeni. 
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Coloniile engleze s-au dezvoltat economic datorită existenţei resurselor importante. S-au înfiinţat multe 
şcoli, ziare, reviste, universităţi precum Yale şi Harvard şi s-a manifestat toleranţă religioasă. Anglia  
împiedica dezvoltarea normală a coloniilor din America. 
 În fruntea coloniilor se aflau guvernatori care erau reprezentanţi ai regelui Angliei şi adunări 
legislative alese prin vot de către colonişti. În Parlamentul de la Londra coloniştii nu erau reprezentaţi, 
se adoptau legi prin care dezvoltarea coloniilor era stânjenită, punându-se taxe mari pentru produsele 
importate din Anglia. De asemenea, coloniştilor li se interzicea colonizarea pământurilor aflate la vest 
de Munţii Alleghani.  
 Între anii 1763-1765 s-au creat asociaţiile Fiii libertăţii şi Fiicele libertăţii care au boicotat 
mărfurile englezeşti. Englezii au renunţat la taxele impuse în afară de cea asupra ceaiului. Importanţa 
primului congres al celor 13 colonii constă în faptul că s-a hotărât organizarea rezistenţei prin 
boicotarea produselor englezeşti şi respingerea autorităţii Parlamentului  englez.  
 În anul 1775 a început lupta pentru independenţă. La data de 4 iulie 1776 Congresul 
reprezentanţilor coloniilor de la Philadelphia a adoptat Declaraţia de independenţă redactată de către 
Thomas Jefferson. Armata engleză era bine înarmată, pregătită şi avea numeroşi mercenari germani. 
Armata americană era formată din voluntari, la început prost înarmată şi pregătită. Armata americană a 
reuşit însă să treacă peste momentele grele deoarece generalul George Washington, comandantul 
suprem al forţelor militare, era un foarte bun organizator. El a beneficiat de înrolarea unor voluntari 
europeni simpatizanţi ai idealurilor americane de libertate precum francezul La Fayette sau polonezul 
Tadeusz Kosciuszko. Franţa declară război Angliei în anul 1778. Cele mai importante victorii ale 
americanilor au fost la Saratoga (1777) şi Yorktown (1781)  
 În anul 1783 Anglia a fost nevoită să recunoască independenţa S.U.A. prin tratatul de pace de la 
Versailles. În anul următor este elaborată Constituţia S.U.A. prin care statul era organizat pe baze 
federative. George Washington a fost ales primul preşedinte al S.U.A. în anul 1789 şi a condus ţara 
timp de două mandate.  
 Constituţia S.U.A.  

 a fost adoptată în anul 1787 la Philadelphia, S.U.A. devenind un stat federativ; 
 guvernul central se ocupa de politica externă, politica de apărare şi de relaţiile dintre statele 

componente; 
Prevedea separarea puterilor în stat: puterea legislativă deţinută de Congres (compus din Senat 

şi Camera Reprezentanţilor), puterea executivă  deţinută de preşedinte şi puterea judecătorească, 
atribuţie ce revenea Curţii Supreme de Justiţie şi instanţelor judecătoreşti.  

1.5.ILUMINISMUL 
 Iluminismul a reprezentat ideologia burgheziei fiind o mişcare filosofică şi social-politică prin 
care se dorea transformarea societăţii astfel încât, pe baza raţiunii, să se atingă idealurile de toleranţă, 
de libertate şi să se asigure drepturi politice şi cetăţeneşti pentru toţi. A apărut în Franţa şi s-a extins 
apoi în Europa secolului al XVIII-lea. 
 Trăsăturile iluminismului erau: caracter naţional, caracter antibisericesc şi  antiabsolutist. În 
Franţa, reprezentanţi de seamă ai iluminismului au fost:  

 baronul Charles de Montesquieu (1689-1755) care a teoretizat spiritul separaţiei puterilor în stat 
şi a dat ca exemplu monarhia engleză; 

 Voltaire (1694-1778), a dezvăluit nedreptăţile din societate, inegalitatea oamenilor în faţa 
legilor, despotismul, tirania, ignoranţa, intoleranţa clerului, etc. A fost adeptul despotismului 
iluminat; 

 Jean Jaques Rousseau (1712-1778) a scris Contractul social şi Discurs asupra inegalităţii 
dintre oameni în care se găsesc ideile sale cele mai importante: oamenii sunt egali în drepturi şi 
liberi încă de la naştere, peste tot trăiesc în lanţuri, fiind înrobiţi de cei care fuseseră însărcinaţi 
să conducă societatea; era adeptul republicii democratice, în care toţi oamenii să participe la 
luarea deciziilor.  
Despotismul luminat 

 Monarhii absoluţi ai Prusiei, Austriei şi Rusiei doreau să asigure dezvoltarea statelor lor rămase 
în urmă pe plan economico-social faţă de Franţa care era o ţară model pentru ei. Au dus o politică de 
reforme dar nu au urmărit distrugerea sistemului feudal ci au dorit crearea unei monarhii care să 
funcţioneze administrativ foarte bine şi să fie posibilă o puternică dezvoltare economică.  
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 Cei mai importanţi despoţi luminaţi au fost: Ecaterina a II-a a Rusiei, Frederic al II-lea al 
Prusiei şi Iosif al II-lea al Austriei. 
 Ecaterina a II-a a creat Senatul, a realizat o nouă împărţire administrativă, a încurajat 
dezvoltarea economică şi a sprijinit învăţământul. Frederic al II-lea a creat un sistem legislativ modern, 
a încurajat economia, educaţia, cultura. Iosif al II- lea a desfiinţat iobăgia (în Transilvania, în anul 
1785), ordinele călugăreşti şi a promovat toleranţa religioasă. 
 A doua jumătate a secolului al XVIII-lea, care fusese clădit pe ideologia naţionalismului 
luminilor, a potenţat toate contradicţiile acumulate în timp. Ele şi-au găsit expresia în conflictul dintre 
centru şi margine. Acest conflict cu rădăcini economice, sociale şi politice va duce la mari transformări 
numite revoluţii. Astfel, revoluţia americană şi revoluţia franceză au pus capăt unui sistem politic 
proclamând conceptul modern de libertate individuală. 

1.6.BAROCUL ŞI CLASICISMUL 
Barocul a reprezentat un curent artistic din secolul al XVIII-lea promovat de papalitate în lupta 

cu protestantismul, din nevoia de a domina, de a impresiona prin putere şi opulenţă. A apărut în Italia 
de unde s-a răspândit în toate ţările catolice. Trăsături caracteristice erau: dimensiuni mari ale 
edificiilor ce exprimă grandoare, măreţie, multitudine de linii drepte şi mai ales curbe, forme care 
sugerează transformare, mişcare, decoraţiuni în exces, folosirea materialelor strălucitoare, policromie. 
S-a impus în arhitectură, sculptură şi pictură: Biserica II Gesu din Roma, Primăria din Salamanca. În 
pictură s-au remarcat El Greco, Rubens, Rembrandt, Caravaggio.  

Clasicismul a reprezentat un curent artistic apărut în secolul al XVII- lea în Franţa şi care a fost 
promovat de monarhii absoluţi pentru a sugera ordine, echilibru, pace, adevăr. Trăsăturile acestui 
curent erau: simetrie pentru a sugera echilibru, perfecţiune, linii simple ce exprimă calm, ordine, 
simplitate, sobrietate, claritate, ecletism. S-a impus în literatura şi arta secolului al XVII-lea. 
Reprezentanţi au fost Blaise Pascal, La Fontaine şi alţii. În arhitectură, în cel mai reprezentativ stil 
clasic, s-au construit: Palatul Kremlin, Palatul Schőnbrunn din Viena şi Palatul de la Versailles. 

1.7.VIAŢA COTIDIANĂ 
Majoritatea populaţiei continua să trăiască la sate, care nu erau foarte întinse. Ocupaţiile 

locuitorilor de la sate erau agricultura, creşterea animalelor, meşteşugurile casnice (tors, ţesut), fierărie, 
ţesătorie etc. Forma de proprietate asupra pământului era diferită. S-a menţinut forma de proprietate 
feudală a supra pământului, ţăranul având obligaţii feudale. Fenomenul era prezent în Europa Centrală 
şi de Est unde ţăranii erau legaţi de glie. Apare marea proprietate agricolă prin transformarea vechiului 
domeniu feudal în fermă, lucrată cu arendaşi sau lucrători agricoli salariaţi.  

 În secolele al XVII- lea – al XVIII- lea a crescut numărul oraşelor datorită revoluţiei industriale, 
a creşterii economice, a deplasării axei comerciale maritime din Marea Mediterană spre Oceanul 
Atlantic şi Marea Baltică. A crescut numărul locuitorilor şi s-a produs fenomenul de migraţie a 
populaţiei de la sate la oraş. Procesul de urbanizare a cuprins toată Europa dar a fost mai intens în 
Olanda, Anglia şi Franţa. Oraşele erau centre administrative, culturale, comerciale, industriale, locul 
atelierelor meşteşugăreşti fiind luat de manufacturi. Locuitorii oraşelor erau: proprietari de manufacturi 
şi ateliere, funcţionari, intelectuali, mici negustori, meşteşugari, lucrători salariaţi, zilieri, servitori, etc.  

 
II.EUROPA ÎNTRE ANII 1789-1849 

 2.1.REVOLUŢIA FRANCEZĂ 
 Organizarea social politică a Franţei de până la 1789 a constituit o piedică în calea evoluţiei 
societăţii franceze spre modernitate. Contradicţiile acumulate au condus la o rezolvare violentă care a 
devenit Revoluţia franceză. Sistemul politic al Franţei de până la 1789 s-a numit Vechiul Regim 
menţinându-se vechea organizare medievală pe stări: starea întâi (clerul), starea a doua (nobilimea) şi 
starea a III-a, neprivilegiată, formată din burghezie, orăşenime, ţărănie. Franţa era în acel moment o 
monarhie absolută.  
 Pe plan economic, după anul 1770, s-a manifestat o criză puternică deoarece ţărănimea avea 
obligaţii numeroase. Burghezia a întâmpinat numeroase obstacole în dezvoltarea industriei iar 
privilegiile nobilimii şi vămile interne au încetinit dezvoltarea economică şi au determinat creşterea 
preţurilor. Starea finanţelor publice s-a agravat. 
 La data de 5 mai 1789 s-a întrunit la Versailles Adunarea Stărilor Generale, regele dorind 
redresarea finanţelor. Delegaţii stării a III-a s-au organizat într-o Adunare Naţională Constituantă pe 



Cartea profesorului de istorie  

 33 

care regele dorea să o dizolve. Poporul parizian s-a opus şi la data de 14 iulie 1789 fortăreaţa Bastilia, 
simbolul absolutismului, a fost cucerită şi dărâmată. Astfel, ziua de 14 iulie 1789 a reprezentat data 
declanşării revoluţiei franceze.  
 A fost adoptată Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului la data de 29 august 1789. 
Aceasta stabilea principiile de organizare ale unei societăţi democratice: egalitatea în drepturi a tuturor 
iar naţiunea era recunoscută ca izvor al suveranităţii. Adunarea Naţională Constituantă a luat măsuri de 
modernizare a Franţei. S-au desfiinţat vămile interne şi breslele. Au fost confiscate averile bisericeşti  
care s-au vândut burgheziei. Au fost desfiinţate  privilegiile feudale la data de 4 august, în acelaşi an. A 
fost adoptată Constituţia din anul 1791 bazată pe Declaraţia drepturilor omului şi ale  cetăţeanului care 
prevedea: 

 separarea puterilor în stat: executivă (regele), legislativă (Adunarea) şi judecătorească 
(judecătorii); 

 Franţa devenea o monarhie constituţională, drept de vot aveau numai cetăţenii activi cu 
„avere”, cei pasivi neavând drepturi politice.; 

 s-au format două grupări politice, girondinii şi iacobinii .  
La data de 21 septembrie 1792, Franţa a fost proclamată republică deoarece regele nu dorea să 

renunţe la puterea absolută şi va fi înlăturat. Monarhii Prusiei şi Austriei au trimis armate împotriva 
revoluţiei. La Valmy, la data de 20 septembrie, acelaşi an, armata franceză a obţinut o importantă 
victorie împotriva prusacilor. Regele Ludovic al XVI- lea a fost judecat, condamnat şi ghilotinat în anul 
1793. Convenţia naţională aleasă în anul 1792 a fost dominată de girondini. Aceştia nu au putut să 
rezolve criza economică şi financiară acută. Girondinii au fost înlăturaţi la 2 iulie 1793 de către 
iacobini. 

Dictatura iacobină i-a avut ca principali reprezentanţi pe Danton, Marat, Robespierre şi Saint 
Just. Cele mai importante măsuri luate de iacobini au fost : declararea mobilizării generale, instaurarea 
terorii revoluţionare, instituirea Comitetului Salvării Publice, Comitetului Siguranţei Generale şi al 
Tribunalului revoluţionar. Au elaborat o nouă Constituţie care însă nu a mai intrat în vigoare. În 
rândurile Iacobinilor s-au format: gruparea lui Danton (indulgenţii), gruparea lui Hebert (turbaţii) şi 
gruparea lui Robespierre, care considerau că teroarea nu era necesară. Neînţelegerile dintre grupări au 
dus la înlăturarea iacobinilor şi a lui Robespierre la 27 iulie 1794.  

Directoratul a funcţionat între anii 1795-1799. În această perioadă s-a pus capăt terorii, au fost 
eliberaţi deţinuţii politici, s-au întors emigranţii. Era format din cinci membri care alcătuiau puterea 
executivă. Puterea legislativă era exercitată de Consiliul celor 500 şi Consiliul Bătrânilor. A fost 
regimul noilor îmbogăţiţi care şi-au strâns averi prin speculă, corupţie etc. Deşi exista corupţie, 
Directoratul şi-a prelungit existenţa datorită succeselor militare ale lui Napoleon Bonaparte. 
Directoratul s-a dovedit incapabil să mai conducă şi a fost înlocuit în anul 1799 cu un regim nou, 
Consulatul. 

2.2.EPOCA NAPOLEONIANĂ 
Napoleon Bonaparte, adus în fruntea Franţei de valul Revoluţiei, a întemeiat un imperiu care 

prin dimensiuni şi importanţă este comparabil cu imperiile universale ale lui Carol cel Mare şi Carol 
Quintul. 

Consulatul (1799-1804) a reprezentat un regim instaurat de Napoleon printr-o lovitură de stat la 
data de 9/10 noiembrie 1799. Puterea executivă era deţinută de 3 consuli. Napoleon a fost ales prim 
consul, a devenit consul pe viaţă şi avea puteri nelimitate. Măsuri de politică adoptate în timpul 
Consulatului au fost: Constituţia din anul 1799 care stabilea că puterea legislativă era încredinţată 
tribunalului, Corpului legislativ şi Senatului. De asemenea, au fost eliminate corupţia şi nesiguranţa 
cetăţenilor, au fost relansate industria şi comerţul şi a fost reorganizat sistemul monetar. S-a modernizat 
învăţământul iar Biserica a fost subordonată statului.  

La data de 2 decembrie 1804 Napoleon s-a proclamat împărat al francezilor. El a luat 
următoarele măsuri de politică externă: conducea prin decrete, şi-a subordonat întreaga societate, a fost 
restabilită cenzura şi a creat o nobilime care îi era credincioasă. Împăratului îi erau subordonate toate 
instituţiile de stat.  

În acelaşi an, 1804 a intrat în vigoare Codul Civil. Acesta prevedea printre altele: abolirea 
privilegiilor feudale, reglementa relaţiile de proprietate, familie, stabilea egalitatea succesorilor la 
împărţirea moştenirii. Cuprindea principiul egalităţii şi toleranţei religioase. Stabilea răspunderea 
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individuală. A fost aplicat în Franţa, în statele din Peninsula Italică, Westphalia, Iliria, Marele Ducat al 
Varşoviei etc. A contribuit la modernizarea legislaţiei din Moldova şi Ţara Românească.  

Campaniile militare ale lui Napoleon 
 între anii 1796-1797 francezii obţin victorii în Italia deşi armata lor număra doar 38.000 de 

soldaţi; prin Pacea de la Campo Formio impunea Austriei să recunoască obţinerea malului stâng 
al Rinului şi controlul asupra Italiei de Nord de către francezi;  

 între anii 1798-1799 are loc campania militară din Egipt organizată pentru a bloca englezilor 
calea spre Indii şi pentru a transforma Marea Mediterană într-un lac francez dar s-a încheiat 
printr-un eşec; 

 în anul 1800 Napoleon a obţinut victoria asupra austriecilor la Marenga în Italia, Austria 
recunoscând cuceririle francezilor: Belgia, zonele la est de Rin şi Italia; 

 în anul 1805 îi învinge pe austrieci şi ruşi la Austerlitz; 
 în anul 1806 îi învinge pe prusaci iar din Berlin instituie blocada continentală împotriva 

Angliei; 
 în anul 1807 ruşii sunt învinşi şi încheie cu Franţa pacea de la Tilsit;  
 în anul 1808 armatele lui Napoleon intră în Spania; 
 în anul 1811, Imperiul capătă maxima întindere teritorială, regiunile anexate şi statele vasale 

trebuiau să respecte legile franceze.  
Eşecuri militare în perioada Imperiului 

 armatele franceze sunt înfrânte în Peninsula Iberică, spaniolii au luptat pentru eliberare; 
 în anul 1812 armatele franceze sunt înfrânte în Rusia pierzând 500.000 de soldaţi;  
 în anul 1813 are loc înfrângerea de la Leipzig; 
 în anul 1814 Franţa este înfrântă pe propriul teritoriu de către o armată a coaliţiei europene. 

În Franţa se instaurează monarhia sub Ludovic al XVIII-lea. Napoleon a revenit la putere în 
anul 1815 dar nu a rezistat decât 100 de zile fiind înfrânt la Waterloo, la data de 18 iunie 1815, iar apoi 
exilat în Insula Sfânta Elena.  

2.3.NAŞTEREA IDEOLOGIILOR MODERNE 
În contextul războaielor napoleoniene s-a declanşat un amplu proces de afirmare a identităţii 

naţionale a popoarelor cucerite. Filosofia luminilor (îndeosebi prin germanul Herder) proclamase ideea 
că fiecare popor constituie o naţiune individualizată faţă de altele prin limbă, istorie, cultură, obiceiuri. 
Revoluţia franceză a adăugat acestei idei, prin Declaraţia Drepturilor, principiul că fiecare naţiune 
trebuie să fie liberă şi suverană. Pentru popoarele care aveau această conştiinţă a identităţii naţionale, 
Franţa a avut un dublu şi contradictoriu rol: ea a răspândit principiul constituirii ca naţiune a unui popor 
dar a dus în acelaşi timp, prin cuceririle napoleoniene, la afirmarea acestui principiu. Potrivit lui 
Napoleon, popoarele trebuiau să se contopească în mari confederaţii. Această contradicţie a fost 
motivul principal al violenţei cu care multe popoare au răspuns planurilor lui Napoleon, el fiind 
perceput ca un cuceritor şi nu ca un eliberator.  

Războaiele de eliberare purtate de popoarele cucerite de Napoleon s-au soldat pentru scurtă 
vreme cu dobândirea statutului de autonomie pentru multe dintre ţinuturile europene (Italia, Polonia), 
care până atunci făcuseră parte din diferite imperii.  

La începutul secolului al XIX- lea Europa era continentul cel mai populat. Congresul de la 
Viena a consfinţit  prin tratatele semnate autoritatea Rusiei, Austriei şi Prusiei ca state absolutiste pe 
continent. S.U.A. erau o republică federativă democratică, dar în care mai exista sclavie. Pe coastele 
Africii, marile puteri europene deţineau colonii iar interiorul continentului nu era bine cunoscut. 
Japonia şi China erau imperii care însă nu porniseră pe calea modernizării iar India era cea mai 
importantă colonie engleză.  

Regimurile politice şi ideologiile existente la începutul secolului al XIX- lea erau: 
 regimurile absolutiste: Austria, Rusia, Prusia precum şi majoritatea ţărilor Europene în care 

puterea monarhului era de necontestat şi considerată de drept divin;  
 liberalismul, curent de centru s-a manifestat în două variante: 

a. bazat pe votul censitar, acces la viaţa politică având doar persoanele cu avere;  
b. radical-democratic, forma de organizare era republica, egalitate politică, vot 

universal pentru bărbaţi; 



Cartea profesorului de istorie  

 35 

 naţionalismul care susţinea egalitatea tuturor naţiunilor şi crearea statelor naţionale în secolul al 
XIX-lea; 
Anglia era o monarhie parlamentară. Parlamentul era bicameral fiind compus din Camera 

Lorzilor şi Camera Comunelor iar miniştrii erau desemnaţi de către Camera Comunelor. Ideologiile 
existente în această ţară erau tory (Partidul Conservator care apăra interesele aristocraţiei funciare) şi 
whing ( Partidul Liberal care apăra interesele burgheziei orăşeneşti).  

S.U.A. erau o republică federativă democratică în care alegerile se desfăşurau pe baza  votului 
universal. Puterea legislativă era exercitată de către Congres care era alcătuit din Senat şi Camera 
Reprezentanţilor iar puterea executivă era exercitată de către preşedinte.  

Franţa era o monarhie constituţională. Regimul politic era un amestec de absolutism monarhic şi 
liberalism. Regele trebuia să respecte Charta din anul 1814. Parlamentul era bicameral.  

Revoluţia industrială şi revoluţia agrară  
Revoluţia industrială a apărut în Anglia, la sfârşitul secolului al XVIII- lea, în producţia textilă. 

Secolul al XIX-lea este cunoscut ca secolul revoluţiei industriale. Cauzele apariţiei industriei au fost 
numărul mare al descoperirilor ştiinţifice, utilizarea unor noi forme de energie, introducerea maşinilor 
în diferite ramuri productive. Revoluţia industrială a avut următoarele consecinţe: creşterea producţiei, 
realizarea de profituri mai mari, ieftinirea forţei de muncă prin extinderea folosirii maşinilor, 
dezvoltarea capitalismului, dezvoltarea culturală. Industria a devenit principala ramură economică. 

Anglia a fost ţara primei revoluţii industriale, revoluţie care s-a declanşat în anul 1780. În anul 
1830 Anglia era denumită atelierul lumii. Dezvoltare industrială puternică a fost în zona Manchester. 
Ţara dispunea de mari rezerve de cărbune şi de minereuri de fier, forţă de muncă ieftină, capitaluri 
importante. Până la sfârşitul secolului al XIX- lea, Anglia a fost cea mai mare putere economică a lumii.  

Revoluţia transporturilor s-a realizat datorită apariţiei vaporului cu abur în anul 1807, a 
locomotivei cu abur în anul 1814 şi a primei căi ferate în Anglia în anul 1830.  

Revoluţia agrară a apărut datorită folosirii îngrăşămintelor chimice, a introducerii maşinilor 
agricole, a îmbunătăţirii metodelor de cultivare a pământurilor, a dezvoltării fermelor a gricole moderne. 
Agricultură dezvoltată exista în acea perioadă în Anglia, O landa, S.U.A., Franţa şi în statele germane.  

Europa între absolutism şi liberalism 
Lucrările Congresului de la Viena  desfăşurate între anii 1814-1815 au reunit toate statele care l-

au înfrânt pe Napoleon şi au fost dominate de personalitatea cancelarului austriac Metternich. S-a 
hotărât reorganizarea Europei pe baza principiilor conservatorismului şi legitimismului. Cele mai 
puternice state ale continentului erau Anglia, Prusia, Rus ia şi Austria. În multe state a fost reintrodus 
absolutismul (restauraţia). Marile puteri conservatoare (Austria, Rusia şi Prusia) doreau restabilirea 
echilibrului şi ordinii de dinainte de anul 1789.  

Hotărârile Congresului de la Viena au fost: 
 Franţa era redusă la graniţele din anul 1792 şi plătea despăgubiri de război;  
 S-a constituit Confederaţia Germană şi cea a Regatului Ţărilor De Jos (Olanda şi Belgia);  
 Peninsula Italică rămânea divizată în mai multe state;  
 Rusia primea cea mai mare parte a Poloniei şi i se recunoştea stăpânirea asupra Finlandei; 
 Austria a pierdut Belgia, dar a primit Veneţia, Dalmaţia şi stăpânea Galiţia;  
 Rusia se extindea în Saxonia, Renania şi stăpânea Poznania.  

Sfânta Alianţă a fost creată la 26 septembrie 1815 la Paris de către împăratul Austriei, Francisc 
I, regele Prusiei, Frederic Wilhelm al III- lea de Hohenzollern şi ţarul Rusiei, Alexandru I. Scopul ei era 
menţinerea statu-quo-ului, înăbuşirea oricăror mişcări revoluţionare şi naţionale, menţinerea 
regimurilor conservatoare. Franţa va fi primită în Sfânta Alianţă în anul 1818 ieşind din izolarea 
impusă de la Viena. Această alianţă se va prăbuşi datorită mişcărilor revoluţionare ale popoarelor din 
perioada 1815-1848. 

La începutul secolului al XIX-lea popoarele luptau pentru realizarea idealurilor naţionale şi 
pentru transformări burgheze. În unele ţări s-au înfăptuit reforme, în altele s-a încercat înnoirea politică 
prin revoluţie. În Franţa, Ludovic al XVIII- lea a încercat să menţină echilibrul prin moderarea 
pretenţiilor nobilimii, compromis cu burghezia liberală. Carol al X-lea a încercat să instaureze un regim 
neoabsolutist, ceea ce a dus la declanşarea revoluţiei din iulie 1830 în urma căreia burbonii au fost 
înlăturaţi iar rege a fost proclamat Ludovic Filip de Orleans (monarhia din iulie). Franţa devenea o 
monarhie constituţională.  
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În Peninsula Italică, italienii doreau eliberarea tuturor teritoriilor şi unificarea politică. S-a 
organizat societatea secretă a carbonarilor  pentru atingerea scopurilor naţionale. Italienii s-au ridicat 
la luptă sub conducerea carbonarilor la Neapole, în Sicilia, în Toscana, la Parma şi i-au silit pe monarhi 
să accepte introducerea unei Constituţii, între anii 1820-1821. Sfânta Alianţă a înăbuşit lupta italienilor 
prin intervenţia armatei austriece. 

Prin revoluţie, belgienii şi-au câştigat independenţa faţă de Olanda.  
În Rusia, absolutismul s-a întărit în timpul lui Nicolae I (1825-1855) care a înăbuşit mişcarea 

decemvririlor  în anul 1825 şi a reprimat războiul de independenţă al polonezilor între anii 1830-1831. 
În Confederaţia Germană şi în Austria, regimurile absolutiste erau puternice, opoziţia liberală 

nu s-a putut manifesta, doar intelectualii acţionând, mai ales în mediul universitar.  
În sud-estul Europei, Rusia şi Austria doreau să-şi împartă teritoriile Imperiului Otoman 

(Problema Orientală). Anglia susţinea menţinerea Imperiului otoman pentru a împiedica pătrunderea 
Rusiei în Strâmtori. Popoarele sud-est europene s-au răsculat împotriva stăpânirii otomane, profitând de 
rivalităţile dintre marile puteri. Grecii au declanşat lupta de eliberare de sub dominaţie otomană, între 
anii 1821-1829 având loc războiul de independenţă. Un rol important l-a avut societatea secretă Eteria 
înfiinţată în anul 1814 la Odessa. În anul 1829 otomanii au fost înfrânţi de către ruşi iar prin Tratatul de 
la Adrianopol au fost recunoscute autonomia Greciei, care în anul 1830 a fost recunoscută ca şi stat 
independent. 

În Spania, regele Ferdinand al VII- lea (1814-1833) a suprimat constituţia liberală din anul 1812 
şi a reinstaurat absolutismul. În anul 1830 Rafael Riego aflat în fruntea armatei care trebuia să intervină 
în America Latină, s-a revoltat contra absolutismului. Revoluţionarii i-au impus regelui reintroducerea 
Constituţiei din anul 1812, convocarea Cortesurilor, abolirea privilegiilor şi desfiinţarea Inchiziţiei. 
Ferdinand al VII-lea a cerut ajutorul Sfintei Alianţe pentru înfrângerea Revoluţiei. Congresul de la 
Viena al Sfintei Alianţe (1822) a hotărât trimiterea armatei franceze în Spania, care a înăbuşit revoluţia 
liberală în anul 1823. Rafael Riego şi mulţi liberali au fost executaţi.  

Războiul de eliberare a Americii Latine de sub dominaţia spaniolă a început încă din timpul 
intervenţiei lui Napoleon în Spania, în anul 1808. S-a intensificat în timpul revoluţiei din anul 1820. În 
coloniile spaniole s-au format armate proprii şi adunări naţionale, cel mai important conducător al 
luptei de eliberare a fost venezuelianul Simon Bolivar (1783-1830). Ultima armată spaniolă în America 
Latină a fost înfrântă în Peru, în anul 1824. Bolivar nu a reuşit unirea tuturor statelor într-o 
Confederaţie a Anzilor. S-au format state naţionale separate (Mexic, Argentina, Peru, Columbia etc.)  

2.4.REVOLUŢIILE DE LA 1848-1849 
Cauzele revoluţiilor de la 1848-1849 au fost specifice de la ţară la ţară. Acestea au fost politice 

(se dorea înlăturarea absolutismului şi instaurarea regimurilor liberale), sociale (se urmărea desfiinţarea 
privilegiilor şi respectarea drepturilor şi libertăţilor) şi naţionale (dorinţa de înlăturare a dominaţiei 
străine). Forţele sociale participante au fost burghezia, aflată în fruntea luptei, susţinută de nobilimea 
liberală, muncitorii industriali şi ţărănimea.  

În Franţa, revoluţia a izbucnit la Paris. Revoluţionarii au ridicat baricade pe străzi, s-au luptat cu 
autorităţile şi l-au înlăturat pe Ludovic Filip. La 25 februarie 1848 a fost proclamată republica, s-au 
decretat drepturi şi libertăţi democratice de către guvernul provizoriu. În luna martie 1848 este aleasă 
prin vot universal Adunarea Naţională  care adoptă o Constituţie democratică. În luna iunie în urma 
desfiinţării cluburilor şi Atelierelor naţionale au izbucnit lupte între foştii aliaţi, burghezia parlamentară 
şi muncitorii care susţineau ideile şi reformele socialiste. Burghezia dorea reinstaurarea ordinii şi a 
câştigat confruntarea. În luna decembrie 1848 Ludovic Bonaparte, nepotul lui Napoleon, a fost ales 
preşedinte prin vot universal. La data de 2 decembrie 1852 s-a proclamat împărat sub numele de 
Napoleon al III- lea. Acesta a promovat un regim autoritar în Franţa.  

  În Imperiul habsburgic cauzele politice s-au împletit cu cele naţionale (naţiunile luptau fie 
pentru autonomie programul minimal , fie pentru crearea de state naţionale independente, programul 
maximal). În luna martie a anului 1848 izbucneşte revoluţia la Viena. Metternich a fost înlăturat de la 
putere, cenzura a fost desfiinţată şi a fost adoptată o Constituţie. Trupele imperiale au intervenit 
înfrângând revoluţia. La data  de 2 decembrie 1848, Franz Joseph a ajuns împărat austriac şi a instaurat 
regimul politic neoabsolutist. În teritoriile stăpânite Imperiul habsburgic a aplicat politica dezbină şi 
stăpâneşte pentru instaurarea ordinii.  
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În Ungaria, parte componentă a  Imperiului habsburgic, revoluţia a izbucnit la data de 15 martie 
1848. S-a constituit guvernul lui Lajos Kossuth. Maghiarii luptau pentru independenţa naţională, 
emanciparea iobagilor prin răscumpărare de către stat, egalitate în faţa legii. Maghiarii nu au ţinut cont 
de idealurile naţionale ale altor popoare şi au trecut la înfăptuirea Ungariei Mari, anexând Transilvania 
la Partium. De asemenea, maghiarii nu au acordat drepturi românilor, pe care se străduiau să- i 
marginalizeze. Revoluţia a fost înfrântă în anul 1849 de către austrieci cu ajutorul Rusiei.  

În Cehia, în luna martie 1848, o Adunare populară a adoptat o petiţie către împărat. Cehii 
doreau limba cehă în şcoală şi în administraţie, abolirea iobăgiei, libertăţi democratice, unirea 
teritoriilor cehe într-o regiune administrativă. Trupele imperiale au intervenit, au luat cu asalt Praga iar 
revoluţia a fost înfrântă.  

În statele germane, cauzele care au declanşat revoluţia au fost realizarea reformelor şi a 
unităţilor naţionale. Revoluţia s-a desfăşurat fie pe cale paşnică fie prin confruntări armate. Revoluţia a 
izbucnit în martie 1848 la Berlin. Regele prusac Wilhelm a acceptat formarea unui guvern şi alegerea 
unei adunări constituante. În luna decembrie 1848 regele a profitat de neînţelegerile dintre burghezia 
liberală şi muncitori, a dizolvat Adunarea de la Frankfurt şi a elaborat o Constituţie monarhică. 
Revoluţia a fost înfrântă prin forţă armată, în iunie 1849. Parlamentul de la Frankfurt nu a putut rezolva 
problema unirii germanilor într-un singur stat, regele Prusiei refuzând Coroana.  

 
III.STAT, NAŢIUNE ŞI CULTURĂ ÎN EPOCA MODERNĂ 

Formarea statelor naţionale europene  
Naţiunile s-au constituit mai întâi în apusul Europei, apoi pe întreg continentul şi în întreaga 

lume. Elementele constitutive ale naţiunii au fost:  
 economice, prin  existenţa unei pieţe comune; 
 culturale, o cultură comună, un sistem unitar de învăţământ care să transmită valori; 
 lingvistice, prin dispariţia sau scăderea importanţei dialectelor;  
 alte elemente care au sporit coeziunea au fost: legislaţia unitară, controlul administrativ şi 

armata. 
Constituirea unor state naţionale s-a realizat pe căi diferite, fie prin război de independenţă (vezi 

cazul S.U.A. sau al ţărilor din America Latină), fie prin lupta de unificare teritorială şi politică (vezi 
Italia, Germania sau România).  

În Franţa, statul naţional s-a întărit prin creşterea coeziunii datorită dezvoltării capitaliste, a 
democratizării întregii societăţi, a înlăturării particularismelor regionale a privilegiilor, prin 
introducerea unei legislaţii unitare sau a altor factori precum sis temul de învăţământ, armata, economia 
şi administraţia de stat (reţeaua administrativă creată de al doilea Imperiu francez). Ţara a ajuns să fie 
prima democraţie din Europa în timpul celei de-a treia Republici, după anul 1870, datorită introducerii 
votului universal şi funcţionării principiului separării  puterilor în stat. 

În Anglia, democraţia se consolidase în prima jumătate a secolului al XIX- lea. La putere 
alternau liberalii şi conservatorii. Reformele au mărit accesul oamenilor la viaţa politică. S-a întărit 
coeziunea pentru că între partidele liberal şi conservator nu existau mari deosebiri în programele 
politice. Din anul 1884 s-a introdus votul universal iar oricine putea să urmeze orice formă de 
învăţământ. 

În estul şi sud-estul Europei, Bosnia-Herzegovina (1875) şi Bulgaria (1876) s-au răsculat 
împotriva stăpânirii otomane. În urma războiului ruso-otoman (1877-1878) câştigat de către ruşi, 
România, Serbia şi Muntenegru a fost recunoscute ca state independente şi se înfiinţa un principat 
autonom al Bulgariei. 

Unificarea Germaniei s-a realizat în jurul Prusiei. Cancelarul prusac Otto von Bismark a 
acţionat pentru realizarea unificării Germaniei prin fier şi sânge şi pentru transformarea Germaniei în 
cea mai mare putere europeană. Această unificare s-a realizat, ca şi în cazul Italiei, în mai multe etape: 

 1864 Prusia a înfrânt Danemarca şi a anexat Schleswig;  
 1866 Prusia a înfrânt Austria şi a câştigat ducatul Holstein şi oraşul Frankfurt pe Main; 
 1867 Prusia a realizat Confederaţia Germană de Nord pe care o domina şi din care Austria era 

exclusă; 
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 1870-1871 războiul franco-prusac a fost câştigat de Prusia care obţinea Alsacia şi o parte din 
Lorena; 

 1871 Statele germane au aderat la Confederaţia Germană de Nord;  
 La 18 ian. 1871 regele Prusiei, Wilhelm I a fost încoronat ca împărat german în Sala Oglinzilor 

de la Versailles. 
În anul 1849 în Imperiul habsburgic s-a instaurat regimul neoabsolutist caracterizat prin 

catolicizare şi centralizare. După ce, în anul 1859, Austria a fost înfrântă în războiul cu Franţa şi 
Piemont, în anul următor (1860) împăratul Franz Joseph a introdus regimul federalist. În anul 1866 
Austria a fost înfrântă de către  Prusia şi Piemont fiind exclusă din Confederaţia germană. Pentru a 
salva Imperiul, Franz Joseph a recurs la un compromis instaurând regimul dualist austro-ungar. 

În urma reorganizării Imperiului, împăratul Austriei devenea şi rege al Ungariei, recunoscându-
se individualitatea statală a Ungariei în cadrul Imperiului. Austria şi Ungaria aveau câte un guvern şi 
câte un parlament propriu la Viena şi la Budapesta. Ministerele de externe, de război şi de finanţe erau 
comune iar armata era comandată de către împărat. Austriecii şi maghiarii asupreau numeroase popoare 
în cadrul statului dualist. Austriecii stăpâneau Slovenia, Cehia, Galiţia şi Bucovina iar Ungaria stăpânea 
Croaţia, care era autonomă, Slovacia, Transilvania şi Banatul. Prin Legea naţionalităţilor din anul 1868 
s-a stabilit că nu exista decât o singură naţiune în teritoriul ei, cea maghiară. Nobilimea maghiară 
devenea aliata austriecilor. 

Naţionalităţile s-au ridicat la luptă pentru obţinerea de drepturi şi împotriva politicii de 
maghiarizare forţată. Secolul al XIX-lea a însemnat Unirea Principatelor Române. 

Civilizaţia la răscruce de secole 
În secolul al XIX- lea, ştiinţa şi tehnica s-au dezvoltat foarte mult şi au căpătat o importanţă tot 

mai mare în societate. Statul, întreprinderile şi universităţile au sprijinit cercetarea ştiinţifică. A sporit 
prestigiul oamenilor de ştiinţă. Au apărut ştiinţe noi precum  fiziologia, chimia organică, etc. 

Descoperiri ştiinţifice mai importante: 
 Biologie: 

- germanul Robert Koch a izolat bacilul care declanşează T.B.C. în anul 1882; 
- francezul Louis Pasteur a aplicat la oameni vaccinul antirabic în anul 1885; 
 Fizică: 

- s-a descoperit radioactivitatea, aplicaţii în industrie şi în medicină;  
- Maxwell a descoperit electromagnetismul; 
- Italianul Guilemo Marconi a cercetat propagarea undelor radio; 
- Albert Einstein a formulat teoria relativităţii. 
 Chimie: 

- sintetizarea compuşilor organici din substanţe minerale; 
- s-a dezvoltat industria chimică, s-au descoperit noi tehnici metalurgice; 
- s-au produs gaze toxice şi explozivi în industria militară; 
- suedezul Alfred Nobel a inventat dinamita. 

Caracteristici ale culturii moderne 
În epoca modernă a sporit considerabil numărul cititorilor de cărţi. Răspunzând acestei cereri, 

creaţia intelectuală s-a lărgit şi s-a diversificat, caracterizându-se printr-o mare varietate a tendinţelor şi 
a operelor. Oamenii de cultură au fost artişti-cetăţeni. Ei au susţinut idealurile şi aspiraţiile popoarelor 
cărora le-au aparţinut. Muzica lui Franz Liszt, Ciprian Porumbescu, poeziile lui H. Heine au atras 
atenţia opiniei publice asupra luptei naţionale a polonezilor, românilor, maghiarilor, germanilor. Artiştii 
au apărat, totodată, instituţiile democratice şi drepturile omului.  

Artele s-au influenţat reciproc. De exemplu, în arhitectură, formele clasice şi decoraţia bogată  
au fost înlocuite de decoruri cu motive şi simboluri tradiţionale devenite caracteristice pentru stilurile 
naţionale. Prima jumătate a secolului a fost  dominată de curentul romantic. Romantismul a reprezentat 
triumful individului ca om şi al ţării ca naţiune. Alte curente care s-au manifestat au fost realismul 
(observaţia exactă, precisă şi minuţioasă a realităţii), impresionismul (afirmat mai ales în pictură ) şi 
simbolismul afirmat mai ales în literatură.   
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IV.EUROPA ŞI LUMEA LA CUMPĂNA SECOLELOR 
 Relaţiile internaţionale în perioada 1856-1914 

 Europa Occidentală domina lumea pe plan economic, politic şi cultural. Pe bătrânul continent 
existau regimuri politice diferite. Democraţii parlamentare erau în Marea Britanie, Franţa şi România 
iar regimuri autoritare în Rusia, Turcia ş.a. Cele mai multe ţări erau monarhii dar existau şi câteva 
republici precum Franţa, Elveţia sau Portugalia.  
 Cele mai mari puteri erau Marea Britanie (cea mai mare putere financiară, navală, industrială şi 
colonială a lunii), Germania (principalul concurent al englezilor) şi Franţa.  
 Pe Glob au început să apară noi puteri precum Japonia, care a învins China în războiul dintre 
anii 1894-1895 şi a ocupat Coreea. Între anii 1904-1905 armata japoneză a învins-o pe cea rusă, flota 
ţaristă fiind învinsă în luptele de la Port Arthur, japonezii anexând Peninsula chineză Liaotung şi sudul 
Insulei Sahalin. Statele Unite ale Americii au devenit cea mai mare putere economică a lumii.  

Au apărut contradicţii între marile puteri, între Anglia şi Germania, pentru colonii, între Franţa 
şi Germania (francezii doreau să recupereze regiunile Alsacia şi Lorena), între Austro-Ungaria şi Serbia 
faţă de Bosnia Herzegovina.  

Peninsula Balcanică a reprezentat zona cea mai tensionată din Europa la sfârşitul secolului al 
XIX- lea şi începutul secolului al XX- lea deoarece aici se intersectau interesele Rusiei, Austro-Ungariei 
şi Imperiului Otoman. Popoarele din zonă îmbrăţişau religii diferite: creştinismul (ortodoxia, 
catolicismul) şi islamismul. Această peninsulă avea o poziţie strategică deosebită. Bulgaria a obţinut 
independenţa în anul 1808, iar între anii 1912-1913 s-au desfăşurat războaiele balcanice în urma cărora 
Albania a devenit independentă iar sârbii şi grecii au obţinut noi teritorii de la turci.  România şi-a 
obţinut independenţa (prin participarea la războiul ruso-turc dintre anii 1877-1878), recunoscută la 
Congresul de la Berlin, din anul 1878. Regatul României a fost proclamat în anul 1881, primul rege 
fiind Carol I de Hohenzollern – Sigmaringen. 

Cancelarul german Otto von Bismark a creat Alianţa celor 3 împăraţi (1872-1873) din care 
făceau parte Germania, Austro-Ungaria şi Rusia şi avea scopul de a contracara Franţa. Alianţa celor 3 
împăraţi nu a mai putut funcţiona după anul 1878 fiindcă au apărut divergenţe în problema influenţei în 
Balcani. În anul 1882 s-a constituit Tripla Alianţă sau Puterile Centrale formată din Germania, Austro-
Ungaria şi Italia.  

În anul 1890 împăratul german Wilhelm al II- lea a declarat că Germania se lansa în politica 
mondială pentru dominaţia asupra lumii, dezvoltând flota de război. Consecinţa imediată a fost 
apropierea dintre Franţa şi Rusia din anul 1893, apropierea dintre Anglia şi Franţa din anul 1904 şi 
apropierea dintre Anglia şi Rusia din anul 1907. S-a format o nouă alianţă politico-militară numită 
Tripla Înţelegere sau Antanta care cuprindea, evident, Franţa, Rusia şi Anglia. 

Imperiile coloniale ale marilor puteri 
Colonialismul a avut mai multe cauze: economice (obţinerea a noi pieţe de desfacere şi materii 

prime), sociale (orientarea surplusului demografic) şi politice (dorinţa de dominaţie asupra lumii). 
Africa era împărţită între marile puteri europene. Etiopia şi Liberia erau state libere. Asia a cunoscut 
dominaţia colonială în numeroase teritorii. Imperiul colonial francez cuprindea teritorii în Africa şi în 
Asia. Imperiile coloniale spaniol, portughez şi olandez mai păstrau teritorii stăpânite încă din perioada 
marilor descoperiri geografice. 

Germanii şi Italienii descoperiseră noi teritorii în această perioadă dar acestea nu erau întinse şi 
nu aveau resurse importante. Statele Unite ale Americii au învins Spania în războiul din anul 1898, au 
obţinut Filipinele şi au anexat apoi Insulele Hawaii. Rusia poseda imense teritorii precum Siberia, 
Caucaz şi zone din Asia Centrală.  

Primul război mondial 
Principala cauză care a dus la declanşarea primului război mondial a fost lupta pentru 

reîmpărţirea lumii de către marile puteri, pentru dominaţie economică şi politică. Pretextul declanşării 
războiului a fost asasinarea prinţului moştenitor al Austro-Ungariei, Franz Ferdinand, la Sarajevo, la 
data de 28 iunie 1914 de către un student bosniac pe nume Gavrilo Princip.  

La data de 28 iulie 1914 Austro-Ungaria a declanşat război Serbiei iar în luna august marile 
puteri au intrat în conflict, declarându-şi război. 

Fronturile în care s-au desfăşurat luptele au fost Belgia, Franţa, Prusia, Galiţia şi Rusia (fronturi 
principale) şi fronturi secundare : Italia, Serbia, România, Asia, Africa şi în Oceanul Pacific.  
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Războiul a fost unul nou datorită tehnicilor şi strategiilor militare folosite.  
 anul 1914: 

- 3 august 1914, Germania a invadat Belgia încălcându-şi neutralitatea; 
- Franţa a fost luată prin surprindere de către Germania, fiind atacată prin N-V dinspre Belgia; Parisul a 
fost salvat de către generalul Gallieni care a oprit înaintarea germană pe râul Marna iar englezii au 
intrat imediat în război în ajutorul francezilor; 
- Armata rusă a declanşat o puternică ofensivă în Prusia orientală, dar a fost înfrântă la Tannenberg şi 
la Lacurile Mazuriene; 
- Armata sârbă a rezistat eroic în faţa puternicei armate austro-ungare; 
- Japonia a intrat în război de partea Antantei în luna aprilie 1915 iar Turcia de partea Puterilor 
Centrale. 
 anul 1915: 

- pe frontul de vest s-a desfăşurat războiul pe poziţii iar pe frontul de est Puterile Centrale i-au silit pe 
ruşi să se retragă 150 km (ruşii au pierdut 2.000.000 soldaţi); 
- armata sârbă a fost înfrântă prin intervenţia germanilor şi bulgarilor care au venit în ajutorul armatei 
austro-ungare; 
- Italia a intrat în război de partea Antantei în luna aprilie 1915 iar Bulgaria a intrat de partea Puterilor 
Centrale. 
 anul 1916: 

- între lunile februarie-decembrie francezii au rezistat în bătălia de uzură de la Verdun iar împreună cu 
englezii au declanşat ofensiva pe râul Somme; 
- ofensiva rusă a fost oprită din lipsa muniţiei; 
- la data de 28 august 1916, România a intrat în război de partea Antantei, după doi ani de neutralitate; 
scopul era întregirea teritoriului însă la scurt timp fiind atacată de către austro-ungari, germani şi 
bulgari; României i-au fost ocupate 2/3 din teritoriu inclusiv oraşul Bucureşti, suprafaţa Românie i 
reducându-se la teritoriul Moldovei. 
 anul 1917: 

- S.U.A. au intrat în război de partea Antantei în luna aprilie, schimbând soarta războiului;  
- Germania au declanşat războiul submarin total; 
- Puterile Centrale aveau probleme din ce în ce mai mari din cauza resurselor limitate de materii prime; 
- Armata română a obţinut în vară victorii la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz însă frontul de est a avut de 
suferit din cauza evenimentelor revoluţionare din Rusia şi ale armatei ruse bolşevice.  
 anul 1918: 

- Rusia bolşevică a semnat pacea separată cu Puterile Centrale la 7 mai;  
- Antanta a declanşat o puternică ofensivă pe frontul de vest iar germanii au fost învinşi din nou pe râul 
Marna; aliaţii germanilor au fost de asemenea învinşi;  
- Împăratul Wilhelm al III- lea a abdicat la Berlin, Germania proclamându-se republică; 
- La data de 11 noiembrie germanii au semnat armistiţiul iar primul război mondial a luat sfârşit.  

Primul război mondial a adus pierderi umane şi materiale uriaşe (peste 10 milioane de morţi şi 
22 milioane de răniţi). Economiile au fost dezorganizate iar mii de localităţi au fost distruse. Statele 
Unite ale Americii au devenit cea mai mare putere economică.  

 
 

EPOCA CONTEMPORANĂ 
 

I.DEMOCRAŢIE ŞI TOTALITARISM ÎN PERIOADA INTERBELICĂ 
Sistemul de la Versailles şi relaţiile internaţionale 

 Conferinţa de Pace de la Paris s-a desfăşurat în perioada 18 ianuarie 1919 – 21 ianuarie 1920. 
Au participat delegaţii reprezentând 27 de state, inclusiv România. Rusia sovietică nu a participat la 
lucrări. Hotărârile au fost luate de către Consiliul celor 4 care era compus din Anglia, S.U.A., Franţa şi 
Italia. S.U.A. au părăsit lucrările Conferinţei, nemulţumite de atitudinile  marilor puteri europene. La 
conferinţă s-a adoptat Pactul Societăţii formându-se Liga Naţiunilor, o organizaţie internaţională care 
trebuia să apere pacea şi să prevină declanşarea unui nou război.  
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 Prevederile cuprinse în tratatele de pace au fost: 
 Germania pierdea provinciile Alsacia şi Lorena în favoarea Franţei, pierdea toate coloniile şi 

posesiunile şi plătea reparaţii de război.  
 Armata germană era redusă la 100.000 de soldaţi şi era interzis serviciul militar obligatoriu;  
 Austro-Ungaria s-a dezmembrat, popoarele din fostul Imperiu obţinând dreptul la 

autodeterminare, astfel apărând noi state independente precum Austria, Ungaria, Cehoslovacia.  
 Polonia reapărea ca stat pe harta lumii;  
 Lituania, Letonia, Estonia şi Finlanda au devenit state independente iar România îşi desăvârşea 

unitatea naţională; 
 Unele colonii au fost acordate statelor învingătoare Anglia şi Franţa iar altele au devenit teritorii 

aflate sub mandat pentru a fi reorientate spre obţinerea independenţei deşi în realitate erau 
tratate ca nişte colonii.  
Conferinţa de la Washington (1921-1922) a discutat problemele graniţelor Turciei şi regimul 

strâmtorilor Bosfor şi Dardanele în anul 1923. A luat naştere republica Turcia cu care s-a semnat un 
nou tratat care-l înlocuia pe cel de la Sèrvres semnat în anul 1920.  

Cele 14 puncte au fost formulate de către preşedintele american Woodrow Wilson în luna 
ianuarie 1918. Programul celor 14 puncte propunea renunţarea la diplomaţia secretă, reducerea 
înarmărilor, dreptul la autodeterminare al popoarelor din Austro-Ungaria, refacerea Poloniei, libertatea 
navigaţiei şi a comerţului internaţional, eliberarea tuturor teritoriilor ocupate de către armatele străine.  

Statele învingătoare au acţionat în vederea apărării păcii şi a graniţelor stabilite prin tratatele de 
pace semnate între anii 1919 şi 1920, activând în acest sens în Liga naţiunilor. Ţările învinse doreau 
revizuirea tratatelor de pace, lor alăturându- li-se statele învingătoare din primul război mondial, Italia şi 
Japonia care aveau ambiţii expansioniste.  

Au fost iniţiate acţiuni politico-diplomatice în vederea apărării şi întăririi păcii: 
 1925 - Tratatul de la Locarno, prin care se garantau frontierele franco-germane şi germano-

belgiene; 
 1926 - Germania a fost primită în Societatea Naţiunilor ieşind astfel din izolare;  
 1928 - s-a încheiat Pactul Briand-Kellog prin care 60 de state declarau războiul în afara legii. 

Statele mici au încercat să se protejeze faţă de statele revizioniste încheind tratate cu Franţa sau 
între ele. Aşa s-au format Mica Înţelegere (1921) între România, Cehoslovacia şi Iugoslavia şi 
Înţelegerea Balcanică (1934) între România, Iugoslavia, Grecia şi Turcia. 

Perioada interbelică nu a fost lipsită de tensiuni diplomatice. Între anii 1923-1925 s-a pus 
problema reparaţiilor pe care germanii nu le plăteau la timp, ceea ce făcuse ca armatele franco-belgiene 
să ocupe zona Ruhr, drept gaj. Problema reparaţiilor a dus la conceperea de către experţii financiari 
internaţionali a unor planuri de eşalonare a plăţilor germane (1924 Planul Dawes, 1929 Planul Young). 
Începând cu anul 1932 Germania nu a mai plătit nimic din ceea ce se prevăzuse la sfârşitul războ iului. 

După anul 1933, când Hitler a ajuns la putere, Germania a încălcat mai multe prevederi ale 
tratatelor de la Versailles. Începând din anul 1935 s-a reintrodus serviciul militar obligatoriu iar din 
1936 a fost militarizată zona renană.  

Între anii 1936-1937 s-a produs apropierea dintre Germania, Italia şi Japonia care au încheiat o 
alianţă numită Axa Roma-Berlin-Tokyo. Italia a atacat Etiopia (1935-1936), Mussolini, conducătorul 
ţării, dorind să facă din Italia o mare putere colonială. Armata italiană a câştigat războiul cu mare 
greutate, Italia părăsind Societatea Naţiunilor în anul 1936.  

În anul 1931 Japonia a invadat China şi a ocupat Manciuria după care s-a retras din Societatea 
naţiunilor. În luna martie a anului 1938 Germania a anexat Austria (Anschluss) iar în luna septembrie a 
aceluiaşi an, prin Convenţia de la Műnchen, Hitler a obţinut acordul anexării regiunii sudete din 
Cehoslovacia. În luna martie 1939, Boemia şi Moravia au fost ocupate de către germani iar Slovacia a 
devenit independentă. În aprilie 1939 Italia a cucerit Albania.  

Regimurile democratice şi regimurile totalitare în perioada interbelică  
Statele democratice se caracterizau prin existenţa în cadrul lor a unei vieţi democratice bazată 

pe separarea puterilor în stat: executivă, legislativă şi judecătorească. Sistemul politic era unul 
pluripartit, partidele politice ajungând la putere în urma alegerilor bazate pe votul universal. Au fost 
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respectate libertatea presei, a persoanei, a cuvântului. Au existat şi neajunsuri în sensul că nu a fost 
acordat votul universal pentru femei decât în puţine ţări precum Germania şi Anglia.  

Un exemplu tipic de stat democratic a fost Marea Britanie, care era o monarhie parlamentară. În 
plan economic a cedat primul loc în favoarea S.U.A.  însă rămânea în continuare prima putere colonială 
a lumii. În viaţa politică Partidul Liberal a slăbit, cele două partide principale fiind Partidul Conservator 
şi Partidul Laburist, care au alternat la putere. În anul 1931 a fost creat  Commonwealth-ul prin care 
statele coloniale îl recunoşteau ca „şef” pe regele Angliei. Irlanda a devenit independentă în anul 1937.   

Statele totalitare s-au diferenţiat în state cu regimuri politice de extremă dreapta şi state 
totalitare cu regimuri politice de extremă stânga.  

Regimurile de extremă dreapta au apărut ca urmare a ameninţării comuniste. Drepturile şi 
libertăţile democratice au fost limitate sau suprimate. Erau state dictatoriale (un singur partid, un 
dictator, o singură ideologie acceptată) şi erau bazate pe teroare. Economia de piaţă a funcţionat, dar 
statul intervenea în raporturile dintre patron şi sindicate pentru a înlătura orice tensiune socială. 
Asemenea regimuri au existat în Italia, Germania, Portugalia, Ungaria ş.a. 

Italia a fost un stat guvernat de către un regim de extremă dreapta. Criza economică, socială şi 
naţională a avantajat Partidul Fascist întemeiat de către Benito Mussolini şi care în anul 1919 a devenit 
o forţă paramilitară. Mussolini a preluat puterea în anul 1922 după Marşul asupra Romei şi a devenit 
dictator, fiind cunoscut sub titulatura de duce. Regimul său s-a bazat pe poliţia politică şi a exaltat ideea 
de stat. Partidele şi sindicatele au fost interzise. A fost desfiinţat votul universal iar deputaţii erau aleşi 
de către guvern. Mussolini a recunoscut independenţa Vaticanului deoarece era conştient de importanţa 
Bisericii Catolice în Italia. A angajat ţara în războaie şi a împins Italia spre catastrofă prin implicarea în 
cel de-al doilea război mondial.  

Regimurile de extremă stânga, numite dictatura proletariatului erau în realitate o dictatură a 
partidului comunist, partidul unic. Toate partidele de opoziţie au fost desfiinţate. S-a practicat teroarea 
de stat prin organele de represiune. Economia de piaţă a fost desfiinţată şi transformată într-una de stat, 
planificată rigid şi fără să se ţină cont de concurenţă. A existat în U.R.S.S.  

În luna februarie/martie 1917 are loc în Rusia revoluţia liberală. Ţarul Nicolae al II- lea a abdicat 
şi s-a proclamat republica. În luna octombrie/noiembrie a aceluiaşi an, sovietele care erau adunări ale 
muncitorilor şi ţăranilor conduse de bolşevici (comuniştii ruşi) au preluat puterea la Petrograd. Sub 
conducerea lui Lenin, comuniştii ruşi au înlăturat guvernul provizoriu iar ţarul şi familia sa au fost 
asasinaţi în anul următor. 

Între anii 1919-1920 s-a desfăşurat războiul civil în care albii, partizani ai ţarului, doreau 
răsturnarea regimului comunist. Albii, sprijiniţi de armate ale mai multor state capitaliste, au fost 
înfrânţi. După acest moment, Lenin şi Troţki au plănuit o revoluţie comunistă mondială dar nu au avut 
succes. Astfel, revoluţia din Germania a fost înfrântă şi conducătorii ei ucişi în ianuarie 1919 . În acelaşi 
an, revoluţia din Ungaria a fost înfrântă iar conducătorul Bela Kun a fost înlăturat.  

În luna martie a anului 1919 Lenin a creat Internaţionala al III-a de la Moscova (Comintern) 
pentru a conduce revoluţia mondială. În anul următor, armata roşie a invadat Polonia dar a fost înfrântă. 
În anul 1922 s-a constituit U.R.S.S. (Uniunea Republicilor Sovie tice Socialiste). Doi ani mai târziu, 
sovieticii comunişti au încercat să declanşeze tulburări în Basarabia care au fost înăbuşite de  
autorităţile române. Forţele democratice din Europa au reuşit în acea perioadă să împiedice extinderea 
comunismului în lume. 

Economie, societate şi cultură în perioada interbelică  
În anii imediat de după război se produce o criză de subproducţie. Doar S.U.A. şi Anglia, 

neatinse de linia frontului, s-au putut dezvolta neîntrerupt în timp ce, majoritatea statelor se găseau în 
criză din cauza greutăţilor generate de război. Între anii 1922-1928 cele mai multe state au cunoscut o 
perioadă de creştere economică. Anii 1929-1933 au reprezentat anii marii crize economice. Criza a fost 
depăşită prin intervenţia statului în economie, protecţionism vamal etc. În S.U.A., F.D. Roosevelt a 
aplicat politica New Deal. După anul 1933 are loc o nouă perioadă de creştere economică.  

Pentru a răspunde noilor cerinţe ale industriei, publicităţii, cererii de locuinţe şi de divertisment, 
oraşele şi-au schimbat înfăţişarea. În centru lor s-au construit edificii pentru birourile marilor companii 
industriale şi financiare, ale administraţiei, magazine somptuoase, cinematografe şi restaurante. A 
sporit interesul pentru amenajarea parcurilor şi a zonelor de distracţii. Locuinţele au început să fie 
dotate cu frigider, telefon, maşină de spălat, aspirator. În anii `30 apărea televiziunea la care puţini 
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aveau acces. Căutarea frenetică a distracţiilor a dus la sporirea numărului sălilor de spectacole, de dans, 
al cluburilor şi al staţiunilor de vacanţă. S-a extins muzica de jazz, tangoul, charlestonul iar moda 
vestimentară a devenit comodă şi nonconformistă. Cinematograful sonorizat, apărut în anul 1927, a 
devenit o adevărată industrie iar sportul a provocat entuziasmul popular ca joc, ca spectacol, ca spirit de 
competiţie. 

Publicitatea, filmul, dansul, cântecele au format gustul public şi au difuzat o cultură care 
uniformiza statutul social, numită cultura de mase. 

 
II.AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 

 Al doilea război mondial 
 Cauzele războiului au fost dorinţele de expansiune teritorială ale Germaniei, Italiei şi Japoniei. 
La această mare conflagraţie mondială au participat puterile Axei Roma-Berlin-Tokyo care s-au 
confruntat cu Coaliţia Naţiunilor Unite, care a fost înfiinţată între anii 1941-1943, şi din care făceau 
parte mari puteri precum S.U.A., Marea Britanie, U.R.S.S. 
 Războiul s-a desfăşurat pe un vast teritoriu din Europa, Africa, S-E Asiei, Marea Mediterană, 
Oceanul Atlantic şi Oceanul Pacific.  
 Desfăşurarea războiului: 

 anul 1939: 
- la 1 septembrie Germania atacă Polonia iar în mai puţin de 3 săptămâni Polonia dispare ca stat de pe 

harta politică fiind împărţită între Germania şi U.R.S.S. ; 
- Franţa şi Marea Britanie au declarat război Germaniei; 
- în perioada septembrie 1939-mai1940 are loc războiul ciudat în vest nedesfăşurându-se operaţiuni 

militare; 
 anul 1940: 

- germanii au declanşat războiul fulger în vest; 
- în luna aprilie au fost cucerite Danemarca şi Norvegia;  
- Belgia, Olanda şi Luxemburg au fost ocupate fulgerător în luna mai; 
- Franţa a fost învinsă rapid şi obligată să capituleze, 2/3 din teritoriu a fost ocupat de către germani iar 

în sud, teritoriul era condus de regimul colaboraţionist de la Vichy;  
- între lunile august-octombrie a avut loc Bătălia Angliei, atacurile aviaţiei germane fiind respinse de 

artileria britanică; 
- în luna octombrie italienii au atacat Grecia dar nu au putut s-o cucerească decât cu ajutorul germanilor 

în luna aprilie a anului următor; 
- în Africa de Nord, trupele italiene au fost oprite din înaintare de către cele britanice.  
 anul 1941: 

- italienii au fost ajutaţi de germani în luptele din nordul Africii;  
- în luna aprilie germanii au invadat Iugoslavia; 
- la 22 iunie 1941 U.R.S.S. a fost atacată de trupele germane, înaintarea germană fiind oprită în faţa 

Moscovei iar Leningradul a fost supus unei blocade de 900 de zile; 
- 7 decembrie 1941- atacul japonez de la Pearl Harbour a determinat S.U.A. să intre în război;  
 anii 1942-1943: 

- pe frontul din Oceanul Pacific, americanii au obţinut victorii în Insulele Midway, Guadalcanal şi în 
Marea Coralilor; 

- în Africa de Nord, englezii au obţinut victoria de la El Alamein, anglo-americanii alungându- i pe 
germani şi pe italieni din Africa de Nord;  

- a avut loc o contraofensivă sovietică puternică cu victorii asupra germanilor la Stalingrad şi Kursk; 
- în toamna anului 1943 Mussolini a fost răsturnat şi italienii au întors armele împotriva germanilor;  
- din anul 1942 germanii au aplicat soluţia finală evreilor; 
 anii 1944-1945: 

- a avut loc operaţiunea Owerlord; 
- România a trecut de partea Coaliţiei Naţiunilor Unite la data de 23 august 1944;  
- Hitler s-a sinucis la 30 aprilie 1945 iar Germania a capitulat la 8 mai 1945; 
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- în urma bombardamentelor atomice de la Hiroshima şi Nagasaki din 6,9 august 1945, Japonia a fost 
nevoită să capituleze la data de 2 septembrie 1945; 

- organizarea postbelică a lumii a fost hotărâtă de către cei 3 mari şefi de state : Stalin, Roosevelt şi 
Churchill la Conferinţele interaliate de la Teheran 1943, Ialta şi Potsdam din anul 1945 .  

 Urmările războiului 
 Au murit peste 50 milioane de oameni. S-au înregistrat imense pagube materiale. Milioane de 
oameni au murit în lagăre de exterminare la Auschwitz, Dachau, Treblinka. Stalin a putut să-şi impună 
dominaţia asupra Europei de răsărit prin acordul secret cu Churchill de la Moscova. Pentru a se 
preîntâmpina un nou război mondial a fost creată Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) la data de 26 
iunie 1945. 
 În perioada 29 iulie-15 octombrie 1946 a avut loc Conferinţa de Pace de la Paris unde s-au 
stabilit clauzele tratatelor de pace. La data de 10 februarie 1947 Italia, România, Bulgaria, Finlanda au 
trebuit să semneze tratate de pace cu puterile aliate.  
 Apariţia şi evoluţia unor noi state independente  
 Foarte multe state independente au apărut după război, majoritatea născându-se în urma 
procesului de  decolonizare. Decolonizarea a fost favorizată de: 

- dorinţa de libertate a popoarelor din colonii;  
- presiunea opiniei publice internaţionale pentru eliberarea coloniilor;  
- participarea popoarelor coloniale la cel de-al doilea război mondial, în schimbul ajutorului 

militar oferit de acestea, marile puteri au promis independenţa lor după terminarea conflictului.  
După anul 1945 Organizaţia Naţiunilor Unite a luptat pentru înlăturarea colonialismului. 

Imperiile coloniale ale puterilor europene s-au prăbuşit după terminarea războiului. Imperiul colonial 
britanic s-a prăbuşit pe cale paşnică, India obţinând independenţa în anul 1947. S-a format 
Commonwealth-ul. Imperiul colonial francez s-a prăbuşit după lupte violente în Indochina şi Algeria. 
În anul 1960 Franţa a acordat independenţa pentru 14 state africane, pe cale paşnică. Tot prin război s-a 
desfiinţat şi Imperiul colonial Olandez, la fel şi cel Portughez care s-a destrămat prin lupte în anul 
1975. Pe cale paşnică s-au desfiinţat Imperiile coloniale Belgia şi Italia.  

Majoritatea noilor state erau subdezvoltate economic, nu aparţineau nici unui bloc militar (erau 
nealiniate în urma hotărârii din anul 1955 de la Conferinţa de la Bandung) şi formau lumea a III-a. 

Instaurarea comunismului în lume 
Armate roşie a ocupat Europa de Est. În această regiune U.R.S.S a instaurat dictaturi comuniste 

(în perioada anilor 1945-1948) în Bulgaria, Polonia, România, Cehoslovacia, Ungaria şi Estul 
Germaniei. Comuniştii au preluat singuri puterea în Iugoslavia şi Albania. În aceste ţări U.R.S.S a creat 
alianţe: economică (C.A.E.R.) şi militară (Tratatul de la Varşovia din anul1955). 

China a devenit stat comunist în anul 1949. Din anul 1960 s-a  aflat într-un conflict ideologic cu 
U.R.S.S. A fost condusă dictatorial până în anul 1976 de către Mao Zedong. Cuba a devenit stat 
comunist din anul 1959 când Fidel Castro a preluat puterea prin forţă. Comuniste au devenit şi ţări 
precum Vietnam, Cambodgea sau Coreea de Nord.  

Statele comuniste aveau o economie centralizată şi planificată de către stat. Regimurile politice 
se bazau pe dictatura unui singur partid care instaura teroare, poliţie politică şi nu respecta drepturile 
omului. U.R.S.S era o superputere mondială care domina lumea comunistă. Stalin moare în anul 1953. 
Urmaşul său Hrusciov (1953-1965) a criticat cultul personalităţii promovat de către predecesorul său. 
La conducerea U.R.S.S a urmat apoi Leonid Brejnev care a condus ţara până în anul 1982. În timpul 
său U.R.S.S nu le-a permis statelor comuniste aflate sub influenţa Moscovei decât o suveranitate 
limitată numită doctrina Brejnev. Ultimul lider sovietic a fost Mihail Gorbaciov (1985-1991). El a 
încercat să restructureze comunismul iniţiind perestroika şi glaznost. Aceste încercări au eşuat.  

Alte ţări comuniste, democraţii populare, au avut o lungă perioadă de timp regimuri comuniste 
de tip stalinist. Iugoslavia condusă de I.B.Tito a refuzat să se supună Moscovei şi a avut un regim 
socialist diferit, într-o perioadă în care sovieticii controlau orice mişcare din spaţiul est european. 
Rezistenţa faţă de regimurile comuniste s-a manifestat în ţări precum R.D.G., Polonia, Ungaria, 
Cehoslovacia. 

Evoluţia lumii libere  
În statele libere, capitaliste, economia era de piaţă. Regimurile politice erau democratice, bazate 

pe pluripartitism, pe respectarea drepturilor omului. S.U.A. erau o superputere mondială, cel mai 
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important stat din lumea liberă, devenind apărătorul lumii libere în faţa comunismului. S-a dezvoltat 
puternic în anii 1950-1960 în toate domeniile. Prin Planul Marshall au ajutat la reconstrucţia vestului 
european, precum şi a Greciei şi Turciei. Valoarea ajutoarelor s-a ridicat la suma de 13 miliarde dolari 
americani. Cei mai importanţi aliaţi ai S.U.A. au fost ţările vest europene. În anul 1949 s-a constituit o 
alianţă militară N.A.T.O. din care făceau parte S.U.A., Canada şi ţări ale Europei de Vest.  

Statele din lumea liberă au avut o dezvoltare puternică între anii 1945-1973. Statul a intervenit 
în economie şi s-au aplicat programe de bunăstare socială. Din deceniul opt intervenţia statului în 
economie s-a redus încurajându-se iniţiativa privată.  

Războiul rece şi urmările sale 
După război lumea era împărţită în două blocuri politico-militare: blocul ţărilor capitaliste şi 

blocul ţărilor comuniste. Europa era divizată de o cortină de fier. Cele două blocuri se confruntau 
pentru dominaţia asupra lumii, creându-se două alianţe militare: N.A.T.O. şi Tratatul de la Varşovia. 
Lumea a devenit bipolară şi era dominată de superputerile S.U.A. şi U.R.S.S. care dispuneau de 
cantităţi uriaşe de arme.  

Simbolul divizării lumii a fost oraşul Berlin care a fost împărţit între anii 1948-1989 în două 
părţi. O parte estică, comunistă aflată sub influenţa Moscovei şi o parte vestică aflată sub influenţa 
statelor democratice, capitaliste: Marea Britanie, SUA şi Franţa. Acelaşi lucru s-a petrecut şi cu 
Germania care până în anul 1990 a fost divizată în R.F.G., stat liber şi R.D.G. stat comunist.  

Războiul rece a reprezentat confruntarea politică,  ideologică, economică dar nu militară dintre 
S.U.A. şi U.R.S.S. A durat de la finele celui de-al doilea război mondial şi până la dispariţia 
comunismului din ţările Europei de est în anul 1989 şi dispariţia U.R.S.S. în anul 1991. Această 
perioadă a fost dominată de perioade de încordare (vezi criza rachetelor din Cuba din anul 1962, 
războiul din Coreea 1950-1953, războiul din Vietnam etc.) dar şi perioade de destindere (1963-1975) 
când s-au semnat tratate de reducere a înarmărilor (nucleare şi convenţionale).  

În anul 1975  reprezentanţii S.U.A., Canadei şi a statelor est europene au semnat la Helsinki, 
Actul Final din cadrul Conferinţei Pentru Securitate şi Cooperare în Europa, CSCE prin care se 
recunoşteau graniţele existente. O altă zonă tensionată în lume a devenit Orientul mijlociu, zonă cu 
probleme care este astăzi în atenţia întregii lumi.    
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ISTORIA ROMÂNILOR 
- sinteze - 

 
I. PERIODIZAREA ISTORIEI ROMÂNILOR 

 Spaţiul carpato-danubiano-pontic se află în sud-estul Europei Centrale, este străbătut de 
paralela de 450 lat.N şi meridianul de 250 long.E şi reprezintă teritoriul pe care au evoluat civilizaţiile 
care s-au succedat în istoria României. Elementele de bază ale acestui spaţiu sunt: Dunărea, Munţii 
Carpaţi şi Marea Neagră. Relieful şi clima temperată au favorizat popularea teritoriului precum şi 
marea varietate a îndeletnicirilor: agricultură, păstorit, meşteşuguri.  
 Românii au apărut în istorie la începutul evului mediu şi au parcurs, în continuare, drumul către 
o societate civilizată şi raţională, în cadrul celorlalte epoci cunoscute în plan universal: epoca modernă 
şi epoca contemporană. Prin strămoşii lor geto-dacii şi tracii, românii au rădăcini adânci în istorie. 
Viaţa locuitorilor spaţiului carpato-danubiano-pontic a început încă din preistorie.  
 Perioadele istoriei românilor sunt: 

- preistoria, cea mai îndelungată subdiviziune cronologică din evoluţia umanităţii şi implicit a 
românilor; durează de acum un milion de ani şi până la începutul mileniului II î.Hr.; 

- protoistoria, specifică acestui spaţiu şi celei mai mari părţi a Europei Centrale şi Estice începe 
în mileniul II î.Hr. Odată cu desăvârşirea etnosului tracic, în ultimul mileniu al erei precreştine, apar 
geto-dacii care se individualizează ca unitate etno- lingvistică în masa tracilor nordici şi care au fost 
făuritorii civilizaţiei fierului la Dunăre, Carpaţi şi Marea Neagră;  

- antichitatea, începe pentru locuitorii acestui spaţiu în prima jumătate a secolului I î.Hr. când se 
constituie cel mai puternic şi mai întins regat al Dacilor; urmează în secolele I-III integrarea Daciei în 
lumea romană, romanitatea de la Dunărea de Jos consolidându-se în veacurile al IV- lea şi al VI-lea 
concomitent cu răspândirea creştinismului; 

- evul mediu, începe în anul 602 odată cu desfiinţarea graniţei dunărene a Imperiului Roman 
Creştin; veacurile al VII- lea şi al VIII- lea coincid cu afirmarea vechii civilizaţii româneşti influenţată, 
în continuare de Imperiul Grec Medieval dar şi de primul ţarat bulgar, de Ungaria, Rusia Kieveană şi 
Imperiul vlaho-bulgar; urmează în secolele al XIV-lea şi al XVI-lea perioada formării şi afirmării 
statelor feudale pe aceste teritorii; 

- epoca modernă, este deschisă de vremelnica împlinire istorică a lui Mihai Viteazul, în anul 
1600 şi continuă până la 1 Decembrie 1918.  

- epoca contemporană durează de la făurirea României Mari şi până în zilele noastre.  
 

II. PREISTORIA ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC 
2.1. Paleoliticul şi epipaleoliticul  mezolitic - primele subdiviziuni ale timpului preistoric 
O primă fiinţă creatoare ar fi apărut în lume, acum 5-7 milioane ani. Dovezi certe sunt de acum 

3-4 milioane ani. Cele mai vechi urme de supravieţuire a oamenilor în Europa datează de acum 1 
milion-700.000 ani. În urma cercetărilor arheologice de la Ciuperceni-Turnu Măgurele au fost 
identificate unelte de piatră cioplită prin lovire. S-au descoperit pietre cioplite în triunghi care se pare 
că au aparţinut  vânătorilor de Neanderthal şi care au fost descoperite la Ripiceni-Izvor din Botoşani şi 
la Peştera Cioarei de la Broşteni-Gorj. S-au descoperit adăposturi ale lui Homo Sapiens la Peştera 
Ohaba Ponor din Hunedoara şi Peştera Muierilor din Gorj. Cu trecerea timpului apar unelte tot mai 
variate. 

Paleoliticul şi epipaleoliticul mezolitic 600.000-10.000 î.Hr. au constituit primele subdiviziuni 
ale timpului preistoric în care apar manifestări spirituale primare precum magia şi religia. Are loc 
transformarea comunităţilor  seminomade de consumatori în comunităţi sedentare, producătoare de 
hrană. 

2.2. Trăsături definitorii: neoliticul 
 Neoliticul (6500-4500 î.Hr.) a reprezentat o revoluţie în modul de viaţă al comunităţilor 
preistorice. Aceste comunităţi au trecut de la traiul  seminomad  la cel sedentar amenajând aşezări 
agrare cu reţea stradală, structuri civile şi ecleziastice individualizate arhitectural. A apărut tehnica 
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şlefuirii, perforării şi înmănuşării uneltelor de piatră atestate în ateliere specializate. S-a inventat 
olăritul, torsul şi ţesutul şi s-a dezvoltat prelucrarea aramei şi aurului.  
 Calcoliticul a reprezentat apogeul civilizaţiei preindoeuropene şi s-a caracterizat prin 
dezvoltarea metalurgiei, aramei şi prin afirmarea unor noi culturi cu ceramică pictată, cultura Cucuteni. 
Aşezările se caracterizau printr-o structură complexă cu reţele stradale radiale. Arta, magia, religia 
reflectă vechile aspecte ale naşterii, morţii şi regenerării. Tranziţia către epoca bronzului a constituit 
premisele tracizării spaţiilor carpato-danubian şi balcanic.  

2.3. Epoca bronzului, indoeuropenizarea (2500-1150 î.Hr). 
 Civilizaţia bronzului tracic a apărut pe fondul etnocultural al perioadei de tranziţie în care au 
fost integrate elemente neolitice locale şi influenţe externe, predominant meridionale. Caracteristicile 
majorităţii uneltelor, podoabelor şi armelor din metal şi produsele ceramice din Crişana, Maramureş, 
Transilvania se regăsesc în trăsăturile obiectelor de aur, argint, bronz şi lut ars descoperite la sud şi 
răsărit de Carpaţi. Descoperirea în alte părţi ale Europei a produselor realizate în spaţiul dintre Carpaţi-
Dunăre şi Marea Neagră atestă însemnătatea continentală a metalurgiei româneşti.  

2.4. Civilizaţia şi spiritualitatea geto-dacilor 
Începând cu epoca fierului (1150 î.Hr.-106d.Hr.) spaţiul carpato-danubiano-pontic este locuit 

de către geto-daci, populaţie aparţinând marii familii a tracilor. Atât geţii cât şi dacii se pare că au fost 
unul şi acelaşi popor. Termenul de geţi a fost dat de greci iar cel de  daci a fost dat de romani.  

Unitatea de cultură a tracilor nordici este confirmată de marile ansambluri Hallstatt- iene 
identificate la nord de Haemus şi în întreg spaţiul carpato-danubiano-pontic. Arheologic, 
individualizarea geto-dacilor în masa populaţiilor tracice este atestată prin cultura Basarabi. 
Generalizarea limbii geto-dacilor şi afirmarea conştiinţei etnice a acestora către sfârşitul primei 
perioade a epocii fierului, au loc, concomitent cu crearea unui sistem spiritual original. Potrivit  
izvoarelor narative ulterioare, acest sistem îl are în centrul său pe Zamolxis, erou civilizator de tradiţie 
orfică, zeificat de geto-daci, anterior jumătăţii mileniului I al erei precreştine.  

În primele două faze de evoluţie (jumătatea secolului al V- lea î.Hr. – începutul secolului al III-
lea î.Hr.) civilizaţia geto-dacă de tip La Tène se caracterizează prin profunde transformări în viaţa 
materială: generalizarea metalurgiei fierului, a roţii olarului, utilizarea monedei şi în viaţa spirituală: 
arta metalului cu motive zoomorfe şi antropomorfe, predominarea cultului închinat lui Zamolxis. 
Puternic influenţat de lumea elenistică şi de cea celtică. Geto-dacii se organizează în mari uniuni de 
triburi conduse de basilei regi, precum rex Histrianorum, Dromichaites, Zalmodegikos. 

 
III. ANTICHITATEA ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC 

3.1. Geto-dacii în operele autorilor antici 
Izvoarele literare de la jumătatea mileniului I î.Hr. Menţionează originea etnică a locuitorilor 

autohtoni ai spaţiului carpato-danubiano-pontic. Geţii sunt menţionaţi ca fiind „…cei mai viteji…dintre 
traci” cum scrie Herodot, cu prilejul descrierii expediţiei perşilor contra sciţilor. De asemenea, Herodot 
şi alţi istorici greci, printre care Hecataios, Tucidide, Xenophon atestă prezenţa pe teritoriul de astăzi al 
României a unor locuitori alogeni: ilirii din sud-vestul Olteniei şi tracii sudici (olirii). Dintre alogeni, 
cei mai activi sunt grecii din oraşele : Olbia, Tyras, Histria, Tomis, Calatis, Dionysopulis, Odessos, 
Apollonia. 

Între secolele I î.Hr.–IV d.Hr. locuitorii autohtoni ai spaţiului carpato-danubiano-pontic 
consemnează în documente (epigrafe, texte scrise) aspecte ale propriei vieţi materiale şi spirituale. Ei se 
încadrează în antichitate. Este vorba de prima mare subdiviziune a timpului istoric care pe teritoriul 
României începe în jurul anului 82 î.Hr., în preajma unificării religioase şi politice a triburilor geto-
dace şi se încheie în anul 602 d.Hr. când se desfiinţează graniţa romană de la Dunărea de Jos. Aceste 
momente au fost reflectate în literatura greacă.  

Principalul factor de unitate al triburilor din acest teritoriu l-a constituit originea lor etnică. Cea 
dintâi menţiune sigură a principalului etnonim nord-tracic, dacii, se păstrează de la Caesar (101-44 
î.Hr.), în însemnările sale despre războiul din Gallia. El amintea că „pădurea Hercinică începe de la 
hotarul helveţilor”, continuă „paralel cu fluviul Danubius”  şi se încheie „la hotarele dacilor şi 
anarţilor”.  

Strabon afirma că Danubius era numit de latini, partea superioară a fluviului şi cea dintre 
izvoare şi până la cataracte (Porţile de fier). Reliefată de  Herodot, Sallutius, Strabon, unitatea 
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etnolingvistică a geto-dacilor este confirmată şi de alţi autori antici, precum Trogus Pompeius care 
spunea că „dacii sunt vlăstari ai geţilor” şi poartă numele de daci, fie că sunt geţi, fie că sunt traci din 
neamul dacilor. Sunt menţionate 12 triburi dace. 

Iustinus, istoric roman din sec. al II- lea î.Hr., oferă informaţii despre geţii din sec. al IV- lea î.Hr. 
Flavius Arianus, istoric şi geograf grec (sec. al II- lea î.Hr.), în „Anabasis”, relatează expediţia lui 
Alexandru Macedon (335 î.Hr.) împotriva dacilor de la nordul Dunării. Diodor din Sicilia (sec.I î.Hr.) 
aminteşte despre existenţa dacilor în Câmpia Dunării, în secolele IV-III î.Hr. 

3.2 Regatul dac. Premisele geopolitice 
Unirea triburilor geto-dace a avut loc în anumite condiţii geopolitice: date fizico-geografice 

concrete, transformări economico-sociale, dinamică demografică, evenimente politico-militare interne 
şi externe. Anii 200 î.Hr.-106 d.Hr. au reprezentat a III-a fază a civilizaţiei geto-dace de tip La Tène. 
Apare, preluat de la dacii sud ici, plugul brăzdar cu cuţit de lemn, creşte impresionant numărul armelor 
şi al uneltelor. Se dezvoltă prelucrarea bronzului şi al obiectelor, bijuterii din metale preţioase. Este 
utilizată tot mai intens moneda. Piese numismatice s-au descoperit la Răcătău, Cetatea Albă, Bârsa-
Arad, Brad-Negri. Apare tot mai evident progresul economic, se realizează diferenţierea socială odată 
cu construirea primelor cetăţi de piatră pe înălţimi, adevărate nuclee protourbane: Bâtca Doamnei  
(Neamţ), Cetăţeni (Argeş), Costeşti (Hunedoara).  

Uniunile de triburi cele mai însemnate se pare că au fost cele atestate în emisiunile monetare: 
ratacenşi (Transilvania), piefigi (Câmpia Dunării), uniunea de triburi din centrul Moldovei, între 
Carpaţi şi Nistru: carpişi, caucoenşi, tyrageţi. 

Între anii 180-150 î.Hr. este atestat regele get Oroles. Expansiunile romane de la sud de Dunăre 
au dus la cooperarea militară dintre bastarni şi geţi. Au loc expediţii sud – dunărene contra romanilor 
care deţineau puncte strategice la Marea Adriatică şi Marea Egee. Concomitent, dacii din sud-vestul 
spaţiului carpato-dunărean năvălesc împreună cu scordiscii, seminţie de neam celtic, spre zona vestică a 
Peninsulei Balcanice. Sunt respinşi de oastea proconsulului Macedoniei, provincie romană înfiinţată la 
148 î.Hr. 

Deceneu îl ajută pe şeful militar Burebista să- i unească pe toţi geto-dacii. Acest proces are loc  
în timpul în care Sulla a pus mâna pe putere în Roma, deci în jurul anului 82 î.Hr. Unirea s-a realizat pe 
două căi, diplomatică şi pe calea arme lor.  

3.3. Dacia de la Burebista la Decebal 
Burebista (82-44 î.Hr.) a unificat, cu ajutorul marelui preot Deceneu, triburile geto-dace. I-a 

înfrânt pe celţii din N-V Daciei, a cucerit coloniile greceşti de pe litoralul vest-pontic de la Olbia (în 
N), la Apollonia (în S). S-a implicat în războiul civil de la Roma dintre Caesar şi Pompei, de partea 
celui din urmă, care a fost însă înfrânt. După moartea sa (asasinat în anul 44 îHr.), regatul se împarte în 
cinci state diferite, cel mai important fiind cel din Transilvania, unde au domnit succesiv: Deceneu, 
Comosicus, Scorillo, Duras (până la 87 d.Hr.). 

Limitele statului dac în timpul lui Burebista, conform geografului  antic Strabo erau: 
- în nord : Carpaţii Păduroşi; 
- în vest : Dunărea mijlocie şi Slovacia; 
- în sud : Munţii Haemus (Balcani); 
- în est : gurile Bugului şi Marea Neagră.  

Decebal (97-106) a refăcut unitatea statului dac care era mai puţin întins decât statul lui 
Burebista, dar mai puternic. Statul dac condus de Decebal, cu capitala la Sarmizegetusa Regia, 
cuprindea Transilvania, Banat, Oltenia, centrul şi sudul Moldovei. A construit un puternic sistem de 
fortificaţii în jurul Sarmizegetusei.  

A avut mai multe confruntări cu romanii: 
 87  – înfrânge la Tapae (Turnu Roşu) armata romană condusă de Cornelius Fuscus. 
 99 – o armată romană condusă de generalul Tettius Iulianus a atacat Dacia prin Banat. Decebal a 

încheiat pace cu Domiţian şi a devenit client al Romei în anul 89.   
 101-102 – are loc primul război dintre Decebal şi Traian. Armata romană condusă de împă ratul 

Traian (98-117) a atacat Dacia şi a provocat grele înfrângeri dacilor. Decebal a cedat şi a încheiat 
pacea cu romanii, în condiţii foarte grele pentru Dacia (Dacia pierea teritorii precum Banatul, 
nordul Olteniei şi Munteniei, sudul Moldovei şi trebuia să-şi desfiinţeze fortificaţiile).  



Cartea profesorului de istorie  

 50 

 105-106 – are loc al doilea război dintre Decebal şi Traian. După construirea podului peste Dunăre 
de la Drobeta, Traian atacă din nou Dacia pe care o cucereşte în întregime şi o transformă în 
provincie romană.  

3.4. Etnogeneza românească şi moştenirea antichităţii. Sinteza daco-romană 
În anul 106 Dacia a fost organizată ca o provincie de rang imperial, subordonată direct 

împăratului şi administrată de către un guvernator numit Legatus Augusti pro Praetore. Capitala era  
Ulpia Traiana Sarmizegetusa. A fost reorganizată administrativ între anii 118-119, 121-122 de 
împăratul Hadrian iar în anul 168 de împăratul Marcus Aurelius.  

În anul 271 a avut loc retragerea aureliană. Împăratul Aurelian a retras armata şi administraţia 
romană din Dacia şi a stabilit graniţa Imperiului roman pe linia Dunării. Pe teritoriul Daciei a rămas o 
populaţie daco-romană care în condiţiile marilor migraţii şi în urma procesului de etnogeneză, a dat 
naştere poporului român şi a limbii române.  

Etnogeneza românească a reprezentat procesul de formare al poporului român. Odată cu 
poporul român s-a format şi limba română. Locul formării poporului român şi a limbii române a fost la 
nord şi sud de Dunăre. Acest proces a durat din secolul I î.Hr. şi până în secolul al VIII- lea d.Hr. şi s-a 
realizat prin simbioza a două elemente: componenta dacică şi componenta romană.  

Romanizarea este un proces complex prin care civilizaţia romană a pătruns adânc în toate 
compartimentele unei provincii. Componenta esenţială a romanizării a fost cea lingvistică. 
Romanizarea presupunea: 

 Ocuparea (integrală sau parţială) a unui teritoriu. Dacia romană cuprindea: Banatul, 
Transilvania, Oltenia. Hotarul Daciei romane mergea astfel de la Dunăre, pe Tisa şi Mureş, pe pantele 
vestice ale Apusenilor, pe Someş, Carpaţii Orientali şi Meridionali până la Cumidava Râşnov trecând 
mai apoi prin pasul Bran şi tăind  în diagonală până la Dunăre, partea apuseană a Munteniei.  

 Încadrarea statului respectiv în Imperiu cel puţin vreme de câteva generaţii. Dacia s-a aflat 
sub stăpânire romană între anii 106-271.  

 Existenţa unei populaţii neromane numeroase asupra căreia se exercită romanizarea;  
 Contactele anterioare. A existat un contact între daci şi romani înainte de anul 106.  
 Existenţa unui anumit stadiu de dezvoltare al autohtonilor care să permită receptarea 

valorilor culturale. Viaţa culturală din spaţiul daco-moesian a contribuit în mod decisiv la învăţarea 
limbii latine. Mărturie stau tăbliţele cerate care fuseseră folosite la scris. Activitatea economică a 
constituit un alt factor al romanizării datorită legăturilor ce se stabileau între autohtoni şi colonişti.  

 Administraţia şi armata s-a ocupat de învăţarea de către autohtoni a limbii latine. 
Oficialităţile, vorbitoare de limbă latină, activau pe plan local, romanizarea căpătând un caracter 
organizat. Pentru apărarea Daciei au fost aduse numeroase trupe care erau alcătuite din cetăţeni romani 
şi provinciali. Simpla prezenţă a unităţilor militare la Apullum, Porollisum şi în alte aşezări a fost 
esenţială pentru romanizare.  

 Veteranii, coloniştii, oraşul şi urbanizarea, religia, dreptul şi învăţământul în limba latină.  
Veteranii au reprezentat, după administraţie şi armată, al III- lea factor vizibil şi un prim factor 

care a acţionat liber în acest proces complex. Ştiutori de carte şi ocupând funcţii în administraţie ei au 
contribuit la romanizarea autohtonilor. Coloniştii, prin numărul lor impresionant, au constituit un factor 
hotărâtor care a contribuit la romanizare. Au fost aduşi din toată lumea romană pentru a cultiva 
ogoarele şi pentru popularea oraşelor deoarece Dacia fusese secătuită de bărbaţi în urma războaielor. 
Toţi acei colonişti erau vorbitori ai limbii latine populare şi au format aşezări de tip roman. Oraşul şi 
urbanizarea a fost un alt factor care a contribuit la declanşarea romanizării. Izvoarele amintesc de 
organizarea romană a oraşelor: Drobeta, Napoca, Romula, Tropaeum Traiani, Ulpia Traiana, 
Porolisum, Dierna etc. Dreptul, la rândul lui, a acţionat ca un alt factor determinant al romanizării. Este 
vorba despre dreptul roman clasic care consacra principiile bunei credinţe şi echităţii. 

 Creştinismul a fost, de asemenea, un factor al romanizării. Principalele cuvinte creştine din 
limba română sunt de origine latină: biserică (basilica), Dumnezeu (Domine Deus), cruce, preot, 
creştin, înger, rezultând caracterul latin.  

3.5. Romanitatea orientală  
Romanizarea dacilor s-a realizat pe parcursul a 3 etape: 
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a. Etapa preliminară (secolul I î.Hr.- secolul I d.Hr.). În această etapă, romanizarea a avut o 
intensitate redusă, s-a realizat fără intervenţia statului roman, prin schimburile culturale ale geto-dacilor 
cu populaţia romanizată din Peninsula Balcanică, care au influenţat arhitectura, ceramica geto-dacă şi 
altele. 
 b. Etapa romanizării propriu-zise (106-271). Romanizarea a căpătat un caracter organizat 
prin intervenţia statului roman pentru organizarea provinciei Dacia şi a cuprins toate sferele societăţii 
(economică, politică, socială şi culturală). S-a realizat prin factorii romanizării, din simbioza dacilor cu 
romanii rezultând daco-romanii. 
 c. Etapa romanizării după retragerea romanilor din Dacia în anul 271. Retragerea armatei 
şi administraţiei romane din Dacia s-a produs în contextul marilor migraţii. Romanizarea a continuat şi 
după  anul 271 prin intermediul romanilor rămaşi în Dacia dar şi a legăturilor cu lumea romană de la 
sud de Dunăre care au favorizat şi răspândirea creştinismului. Procesul romanizării s-a extins 
cuprinzând şi pe dacii liberi din afara fostei provincii.  

După retragerea aureliană, teritoriul Daciei a continuat să fie locuit de către o populaţie 
romanizată (daco-romanii). În acest sens stau mărturie numeroase dovezi descoperite în spaţiul carpato-
dunărean precum dovezile arheologice (ceramica de factură daco-romană, morminte şi obiecte creştine, 
ziduri ridicate la Sarmizegetusa în secolul al IV-lea), dovezi numismatice, dovezi epigrafice şi dovezi 
lingvistice (hidronime şi toponime). Îndeletnicirile populaţiei sedentare, daco-romane, au reprezentat 
un alt argument al continuităţii daco-romanilor în spaţiul carpato-danubiano pontic. Agricultura 
(cultivarea pământului, viticultura, pomicultura şi creşterea animalelor ) reprezentau ocupaţii de bază. 
Există dovezi privind exploatarea sării, a păcurei şi existenţa mineritului. Dinamica demografică de la 
nord de Dunăre nu a întrerupt romanizarea.  

Teritoriile din dreapta Dunării au rămas în continuare sub stăpânire romană. Diocletianus a 
format între Dunăre şi Marea Neagră Scythia Minor. Moesia cuprindea Dacia, Dardania şi Moesia 
Prima. Constantin cel Mare a instaurat stăpânirea romană la nordul Dunării.  

3.6. Autohtoni şi migratori 
Între secolele al III- lea şi al VII- lea, pe teritoriul României s-au succedat mai mute populaţii 

migratoare: 
 goţii, de neam germanic: ostrogoţii, vizigoţii, au fost prezenţi în Câmpia Română, Moldova, 

Transilvania (atestaţi printre altele, prin tezaurul Cloşca cu puii de aur); 
 hunii, originari din Asia, s-au aşezat între secolele al IV- lea şi al V- lea în Pannonia, sub 

conducerea lui Attila; 
 gepizii (germanici) au ajuns în spaţiul carpato-dunărean în secolul al V- lea; 
 avarii, originari din Asia, s-au aşezat în Pannonia între secolele al VI- lea şi al VII-lea; 
 slavii, între secolele al VI- lea şi al VII- lea au trecut în masă Dunărea şi au ocupat teritoriul 

nordic al Imperiului roman de răsărit şi i-au asimilat pe bulgari; 
Migraţia slavilor a lăsat urmări asupra populaţiei romanice nord-dunărene. Romanitatea 

orientală a fost izolată de restul Imperiului roman de răsărit (Bizantin). S-a accentuat fenomenul 
ruralizării. Slavii au transmis influenţe lingvistice în limba română şi în religie (cult).  

Relaţiile autohtonilor cu migratorii s-au caracterizat prin acceptarea controlului acestora 
(minorităţi războinice) exercitat prin perceperea tributului şi a altor obligaţii de la populaţia romanică 
locală. Migratorii rămaşi la nordul Dunării au fost asimilaţi de către populaţia locală, superioară 
numeric şi cultural.  

3.7. Etnogeneza românească în contextul formării popoarelor romanice. Teorii referitoare 
la etnogeneza românească 

Poporul român este un popor neolatin ca şi italienii, francezii, spaniolii şi portughezii. Este 
singurul moştenitor al romanităţii orientale. Romanitatea orientală este individualizată datorită celor doi 
factori cunoscuţi: 

a. slavii (veniţi la nord de Dunăre în secolul al VI- lea) s-au stabilit la sud de Dunăre în Peninsula 
Balcanică; 

b. limba greacă a fost ridicată la statut de limbă oficială în Imperiul Bizantin, latina pierzându-şi  
caracterul de normă obligatorie; greaca şi apoi slavona au devenit limba bisericii ortodoxe. 

Doru Gradinaru
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În secolul al VII-lea a început efectiv etapa de tranziţie spre structurarea individualizată a 
limbilor romanice. Au loc semnificative schimbări în sistemul fonologic. Transformările fonetice şi 
cele petrecute în morfologie ori sintaxă au dus la apariţia treptată a limbii române. 

Limba română face parte  din grupul apenino-balcanic împreună cu dalmata, albaneza (care are 
doar împrumuturi din dialectele italiene, centrale şi meridionale ). Limba româna reprezintă o entitate 
lingvistică originală. Fondul principal de cuvinte şi structura gramaticală provin din limba latină.  

După anul 602 are loc o diferenţiere a dialectelor de la nord, faţă de cele de la sudul Dunării. 
Apare în nord dialectul dacoromân iar la sud macedoromân (aromân), meglenoromân şi istroromân. 
Existenţa celor 4 dialecte nu afectează unitatea limbii române care păstrează unele forme care nu se 
regăsesc în celelalte limbi romanice. Slavii aşezaţi pe teritoriul vechii Dacii au învăţat latina căreia i-au 
impus unele particularităţi. Astfel, 20% din totalul cuvintelor din limba română sunt de origine slavă.  

În izvoarele medievale timpurii românii sunt amintiţi sub numele de: vlahi, volohi, blahi 
(termeni de origine germanică, utilizaţi pentru a- i desemna pe romanici). Românii sunt menţionaţi, între 
altele, în tratatul militar Strategikon în secolul al VII- lea, în lucrarea Despre administrarea imperiului a 
împăratului Constantin VII, din secolul al X- lea, şi în corespondenţa împăratului Vasile II 
Macedoneanul, din secolul al X- lea. Notarul anonim al regelui Bela îi prezintă pe români ca 
descendenţi ai romanităţii din întreaga zonă carpato-danubiano-pontică. El aminteşte faptul că 
maghiarii au găsit în Pannonia o populaţie numeroasă alcătuită din slavi, bulgari şi vlahi. În Gesta 
hungarorum se amintea faptul că românii supravieţuiau în Pannonia de pe vremea hunilor. Istoricul 
maghiar Huszti Arpad afirma că românii sunt urmaşi ai geţilor şi ai vechilor colonii romane. 

Remarcabilul ecou internaţional al unor momente cruciale în lupta poporului român pentru 
libertate şi unitate naţională i-a determinat pe unii pseudo- istorici să nege latinitatea poporului român şi 
originea lui pe aceste teritorii, şi că s-ar fi format  în altă parte de unde ar fi venit pe aceste meleaguri. 
Semnificativ este cazul în care unii istorici şi-au schimbat în unele momente, cum ar fi unirea de la 
1600, părerea despre latinitatea poporului român şi formarea lui în acest spaţiu. Este cazul istoricului 
ungur Szamosközy Istvan. O asemenea inconsecvenţă a manifestat ulterior şi istoricul Makkai László, 
în anul 1946, care spunea că afirmaţiile lui Anonimus sunt basme. Alţi pseudo- istorici au fost I.C. Eder 
şi Bella Márton. 

După realizarea dualismului austro-ungar în anul 1867, falsa teorie imigraţionistă a fost reluată 
de Robert Roesler, autorul lucrării Romänische Studien, apărută la Viena în anul 1871. Teoria 
imigraţionistă a fost denumită treptat teoria roesleriană. Roesler, amintea în lucrarea sa faptul că dacii 
ar fi fost exterminaţi în urma războaielor cu romanii, dispărând astfel şi vechea toponimică dacică. 
După părerea sa, Dacia nu a putut fi romanizată în 165 de ani, toţi locuitorii au părăsit Dacia în anul 
271 iar poporul român şi limba română s-ar fi format la sudul Dunării, argumente în acest sens fiind 
lipsa elementelor germanice din limba română. El spunea că românii ar fi un popor de păstori nomazi şi 
amintea de existenţa unor elemente lexicale comune în limba română şi în limba albaneză. De 
asemenea, n-ar fi existat izvoare care să ateste existenţa  românilor la nord de Dunăre în secolul al XIII-
lea, deci ei ar fi venit în Tansilvania după maghiari.  

Rezultatele „investigaţiei” roessleriene sunt însă contrare adevărului istoric, deoarece:  
 exterminarea dacilor nu a existat, dovadă fiind multiplele dovezi, inscripţii care atestă 

continuitatea vieţii dacice sub stăpânire romană; 
 deşi vechea toponimie nu-şi mai avea rostul în noua conjunctură, s-au păstrat: Dunăre, Olt, 

Maris, Someş (Samus), Carpaţi ş.a; 
 sunt izvoare istorice- literare, dovezile lingvistice, arheologice, epigrafice, numismatice care 

atestă realitatea etno-demografică din secolele al II- lea şi al III-lea; dacii nu au fost distruşi ca 
popor, n-au fost învinşi, supuşi şi n-au trăit izolaţi; 

 cei 165-170 ani au reprezentat un timp suficient pentru învăţarea limbii latine, ibericii şi galii 
învăţând-o în 150 ani; 

 mult invocata chestiune a fondului lexical comun poate fi deplin lămurită prin cercetările 
efectuate în ultimul timp; sunt cuvinte cu înţeles comun dar nu numai în cele două limbi ci şi în 
altele; 

 nici un izvor nu atestă o „migraţiune românească” de la sud la nord între secolele al IX-lea. 
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Teoria imigraţionistă nu este singurul fals ştiinţific referitor la formarea poporului român şi a 
limbii române. Academicianul sovietic N. Lazarev afirma existenţa a două popoare: unul românesc şi 
altul moldovean, fiecare cu limba lui. Romanizarea dacilor liberi infirmă această teorie.  

 
IV. EVUL MEDIU ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC 

4.1.Geneza statelor medievale 
  Romanitatea Răsăriteană de la autonomie la stat  
 Premisele constituirii formaţiunilor prestatale româneşti au fost: constituirea obştilor săteşti care 
au reprezentat o modalitate de organizare socio-economică în perioada de formare a poporului român, 
gruparea mai multor obşti dintr-un anumit teritoriu în uniuni de obşti, pe baza cărora s-au întemeiat 
apoi cnezatele şi voievodatele, desprinderea din cadrul obştilor a cnezilor şi juzilor (conducători ai 
primelor formaţiuni politice de tip statal), creşterea populaţiei şi viaţa economică intensă desfăşurată în 
zona carpato-dunăreană. 
 Statele vecine teritoriului românesc erau: cnezatul rus de Halici (la nord), cnezatul rus al 
Kievului şi apoi hanatul Hoardei de Aur(la est), ţaratul bulgar al Asăneştilor (la sud) şi regatul Ungariei 
(la vest). Între secolele al XI- lea şi al XIII- lea s-au desfăşurat ultimele etape ale marilor migraţii, astfel:  

 în secolul al XI- lea : pecenegii, uzii şi cumanii, toţi de origine asiatică; 
 în secolul al XIII-lea : tătarii, care atacă teritoriul României în marea campanie din anul 1241, 

apoi întemeiază Hanatul Hoardei de Aur în nordul Mării Negre.  
Între secolele al IX- lea şi al XIII- lea, primele formaţiuni politice româneşti au fost: 

a. Transilvania şi Banat, atestate în Gesta Hungarorum, cronica notarului anonim al regelui Bela 
(primele 3) şi în Legenda Sf. Gerard (ultimele două):  
- voievodatul lui Menumorut (Crişana-Maramureş), cu centrul la Biharea; 
- voievodatul lui Gelu (centrul Transilvaniei), cetatea la Dăbâca;  
- voievodatul lui Glad (Banat), cu centrul la Cuvin;   
- voievodatul lui Gyla (centrul Transilvaniei), cu reşedinţa la Alba-Iulia; 
- voievodatul lui Ahtum (Banat), cu centrul la Orşova  
 Întemeierea Ţării Româneşti 
b. Între Carpaţi şi Dunăre, formaţiuni atestate în Diploma cavalerilor ioaniţi (1247):  
- voievodatul lui Litovoi (Oltenia, Valea Jiului); 
- voievodatul lui Seneslau (Muntenia); 
- cnezatul lui Ioan (sudul Olteniei) şi cnezatul lui Farcaş (nordul Olteniei);  
- Ţara Severinului ; 
c. La răsărit de Carpaţi sunt amintite formaţiuni în cronicile ruse:  
- „ţara berladnicilor”, „ţara brodnicilor”, „ţara volohilor”, „ţara bolohovenilor”;  
- teritoriile locuite de români se numeau codrii, ocoale, câmpuri, cobâle; 
d. Între Dunăre şi Marea Neagră: 
- două inscripţii atestă în secolul al X-lea existenţa jupanilor Dimitrie şi Gheorghe; 
- între anii 971-1204 Dobrogea intră sub stăpânire bizantină sub numele de Thema Paristrion; 
- cronica prinţesei bizantine Ana Comnena, Alexiada, atestă în secolul al XI- lea patru conducători 
dobrogeni: Tatos, Sestlav, Satza şi Pudilă; 
- Ţara Cavarnei este atestată în secolul al XIII- lea între Mangalia şi Varna.  
  Constituirea statelor medievale româneşti a fost făcută în interesul asigurării progresului 
economic şi să-l apere odată cu pământul împotriva agresiunilor externe. Este vorba despre un proces 
de unire a statelor voievodale preexistente.  

Întemeierea Ţării Româneşti 
Secolul al XII-lea, prin dezvoltarea economică, a favorizat unirea voievodatelor într-un singur 

stat medieval românesc. Românii de la sud de Carpaţi au căutat să înlăture suzeranitatea ma ghiară în 
urma luptelor purtate de voievodul Litovoi şi de fratele acestuia Bărbat, pe la 1277-1279, împotriva 
Ungariei. Anihilată în Transilvania, viaţa politică românească şi-a găsit împlinirea „dincolo de creste”, 
spre a deveni transalpină. Închinarea Basarabilor legendarului Negru Vodă a însemnat, de fapt, unirea 
Olteniei cu Muntenia, primul pas în îndeplinirea formării statului Ţara Românească.  

Istoria certă a Ţării Româneşti începe odată cu Basarab I (1310?-1352), „întemeietorul”. Acesta 
unifică sub autoritatea sa formaţiunile politice situate la sud de Carpaţi. Înlăturarea suzeranităţii 
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maghiare şi consacrarea independenţei Ţării Româneşti s-a realizat odată cu victoria lui Basarab I la 
Posada (1330) împotriva regelui maghiar Carol Robert de Anjou.  

Urmaşii lui Basarab I au fost Nicolae Alexandru (1352-1364) care a întemeiat în anul 1359 
prima Mitropolie Ortodoxă a Ţării Româneşti, cu sediul la Curtea de Argeş şi Vladislav Vlaicu (1364-
1377) care a bătut primele monede al Ţării Româneşti, a creat cancelaria domnească şi a doua 
Mitropolie ortodoxă la Severin..  

Întemeierea Moldovei şi Dobrogei 
Constituirea statului românesc între Carpaţi şi Nistru s-a petrecut în două etape distincte, fiecare 

din ele uşor de identificat, după numele celui care a condus-o, şi anume, cnezii români din Maramureş 
din familiile lui Dragoş şi Bogdan. Aceştia au fost descălecătorii Moldovei. Participarea lor alături de 
autohtoni a imprimat un caracter românesc noii structuri politice.  

În anul 1353 a fost creată de către regalitatea maghiară, în contextul luptelor cu tătarii, o marcă 
de apărare în nord-vestul  Modovei, cu centrul la Baia, pusă sub conducerea voievodului maramureşean 
Dragoş. Această structură se suprapunea peste structurile româneşti din zonă. Această marcă era 
considerată Moldova Mică şi era vasală regelui Ungariei.  

Răscoala românilor din Maramureş s-a produs sub conducerea voievodului Bogdan, care 
stăpânea un cnezat format din 22 de sate, aflat pe valea Izei, cu reşedinţa la Cuhlea. Răscoala a fost 
urmată de „descălecatul” acestuia în Moldova, în anul 1359 şi s-a soldat cu alungarea urmaşilor lui 
Dragoş. Bogdan obţine independenţa Moldovei în anul 1364 în urma confruntărilor acestuia cu regele 
maghiar Ludovic de Anjou. 

 Urmaşii lui Bogdan: Laţcu (1365-1374), Petru Muşat (1374-1391), Roman I (1391-1394) şi 
Ştefan I (1394-1399) au realizat desăvârşirea teritorială prin încorporarea Ţării de Jos (sudul Moldovei) 
şi consolidarea instituţională.  

În ceea ce priveşte formarea Dobrogei, nucleul statului a fost „Ţara Cavarnei”, menţionată într-o 
diplomă a lui Ioan al II- lea din anul 1230. În anul 1346, în fruntea statului se afla Balica, care s-a 
amestecat în războiul civil de la Constantinopol. În anul 1347, Dobrotici, fratele lui Balica, a urmat la 
conducerea statului Dobrogea. La început acesta era vasal Bizanţului, fiind numit „despot”. Treptat a 
devenit autonom faţă de imperiu şi a unificat „ţările” dintre Dunăre şi mare întemeind Dobrogea.  

În anul 1388, Ivanco, fiul lui Dobrotici, următorul conducător al Dobrogei, a partic ipat alături 
de Mircea cel Bătrân la luptele cu turcii şi - probabil - a fost ucis. Mircea cel Bătrân a anexat Dobrogea 
la Ţara Românească.  
 Lipsite de Transilvania, „sâmburele unităţii româneşti” dar într-un teritoriu românesc unitar, cu 
un etnic, o limbă şi o cultură de acelaşi fel, deşi despărţite politic, cele două state extracarpatice 
româneşti au participat la o viaţă economică comună, au dezvoltat instituţii asemănătoare şi o puternică 
conştiinţă de neam. Au apărat poporul român de tendinţele dominatoare ale unor puteri străine.  
 Până la sfârşitul secolului al XIV- lea, Ţara Românească şi Moldova şi-au desăvârşit unitatea. 
Au contribuit la aceasta: 

 intensa activitate economică stimulată prin actele emise de domnitorii de la Suceava şi Curtea 
de Argeş; 

 structurile sociale şi instituţionale care îşi vor continua construcţia în epoca lui Mircea cel 
Bătrân şi Alexandru cel Bun; 

 Mitropoliile ortodoxe de la sud şi răsărit de Carpaţi care aveau o existenţă de sine stătătoare;  
 Ţara Românească care a acceptat o alianţă cu Ungaria pentru realizarea unei paveze 

împotriva Imperiului otoman; 
 Moldova care s-a apropiat de Polonia pentru a feri ţara de pericolul maghiar, într-un moment 

în care pericolul otoman nu era mare; 
 tradiţia dinastică; la Argeş, urmaşii lui Basarab vor asigura o continuitate neîntreruptă statului; 

acelaşi lucru l-au făcut şi muşatinii în Moldova.  
Formarea voievodatul Transilvaniei 
În perioada cuprinsă între secolul al IX-lea şi al XI- lea formaţiunile politice din Transilvania au 

manifestat tendinţe spre centralizare politică şi unificare teritorială. Această evoluţie a fost întreruptă de 
cucerirea Transilvaniei de către regatul Ungariei, proces care s-a încheiat la începutul secolului al XIII-
lea. Regii maghiari au organizat provincia după sistemul feudalismului apusean. Au păstrat totuşi unele 
elemente ale organizării locale şi instituţii specific româneşti.  
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Expansiunea maghiarilor s-a desfăşurat progresiv, de la vest spre est. Mijloacele folosite de 
către maghiari au fost: 

 pe plan militar, cucerirea  şi anexarea cetăţilor de apărare; 
 pe plan administrativ, organizarea comitatelor care erau unităţi administrative specifice 

regatului maghiar; acţiunea a început în nord-vest, în Bihor şi s-a încheiat în a doua jumătate a 
secolului al XIII- lea; 

 pe plan politic, s-a încercat înlocuirea voievodatului cu principatul, însă acest lucru a eşuat, 
voievodatul menţinându-se până în secolul al XIII- lea; 

 pe plan etnic, a avut loc procesul de colonizare a unor populaţii de către regalitatea maghiară: 
saşii şi secuii, care au beneficiat de privilegii şi de autonomie şi s-au organizat juridic şi administrativ, 
separat; 

 pe plan religios s-a încercat impunerea catolicismului, teritoriile românilor erau confiscate 
uneori în beneficiul Bisericii catolice; au fost aduse în Transilvania ordine călugăreşti predicatoare 
(dominicanii, franciscanii) şi războinice (teutonii şi ioaniţii); prin Diplomele regale din anul 1366, 
regele Ludovic I a introdus sistemul „religiei recepte” (oficiale) prin care excludea de la viaţa politică 
pe oricine nu era catolic. 

Transilvania a păstrat însă elemente ale organizării locale şi instituţii specific româneşti, 
voievodatul. Acest tip de organizare a rămas neschimbat până în secolul al XVI- lea când Ungaria a 
căzut sub dominaţie otomană, în anul 1540 iar Transilvania era organizată, un an mai târziu, ca 
principat autonom sub suzeranitate otomană.  
  Voievodatul Transilvaniei era autonom în raport cu Coroana maghiară. Era condus de un 
voievod cu atribuţii administrative, judiciare şi militare. Acesta era numit de regele Ungariei cu acordul 
nobilimii transilvane. Unii voievozi, precum Lackfi şi Csaki, au reuşit să fondeze adevărate dinastii. 
Organizarea administrativ teritorială cuprindea comitate (impuse de regalitatea maghiară), scaune, cu 
autonomie judiciară (unităţi administrative specifice saşilor şi secuilor şi care aveau două districte 
Braşov şi Bistriţa) şi districtele care erau specifice românilor şi care s-au menţinut în regiunile în care 
aceştia erau majoritari  (Maramureş, Ţara Bârsei, Ţara Oltului, Haţeg) şi erau conduse de cnezi, juzi şi 
voievozi cu atribuţii administrative, judecătoreşti şi fiscale.  
 Structura socială a Transilvaniei se caracteriza prin existenţa stărilor privilegiate din care făceau 
parte: nobilimea maghiară, clerul catolic, patriciatul săsesc şi fruntaşii secuilor.  
 Important este faptul că structura etnică a Transilvaniei nu s-a modificat, majoritatea 
populaţiei era formată din români. Din păcate, participarea lor la viaţa politică era limitată, treptat 
românii fiind excluşi. Începând cu anul 1366, calitatea de nobil era condiţionată de apartenenţa la 
catolicism. 

Organizarea statelor medievale româneşti: particularităţile societăţii medievale 
româneşti; instituţiile centrale şi locale  

Instituţiile statelor medievale româneşti erau: domnia, Sfatul domnesc, Adunarea ţării, Biserica, 
armata, administraţia şi justiţia.  

Domnia era instituţia centrală a statului în Ţara Românească şi Moldova. Domnul, conducătorul 
statului avea atribuţii: politice (executive şi legislative), militare (mare voievod, comandantul suprem al 
armatei), administrative (conducea întreaga administraţie), fiscale (instituia sistemul de impozite) şi 
judecătoreşti (domnia era instituţia supremă de judecată).  

Sfatul domnesc, organ consultativ, îl ajuta pe domn la conducerea ţării, avea şi atribuţii juridice 
şi era format iniţial din mari boieri şi apoi boieri cu dregătorii. Dregători erau: vornicul (şeful Curţii 
domneşti), logofătul (şeful Cancelariei domneşti), vistiernicul (şeful finanţelor) şi spătarul (purtătorul 
de spadă). Funcţii importante erau: banul Olteniei, în Ţara Românească şi portarul Sucevei, în 
Moldova. 

Adunarea ţării reprezenta adunarea stărilor privilegiate şi era convocată în cazuri speciale.  
Biserica reprezenta puterea supremă pe plan spiritual. Întemeierea mitropoliilor în ambele ţări a 

consolidat ortodoxismul şi a dat o legitimare ecleziastică celor două state.  
Armata era formată din: oastea cea mică, care reprezenta armata permanentă şi oastea cea 

mare, convocată numai în caz de primejdie. 
Administraţia cuprindea dregătorii locali cu atribuţii: administrative, fiscale şi judecătoreşti. 

Din punct de vedere administrativ, Ţara Românească era împărţită în judeţe iar Moldova în ţinuturi.  
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În ceea ce priveşte justiţia, se poate spune că până la finele secolului al XVI-lea nu există 
informaţii care să ateste existenţa unor legi scrise. Pricinile erau judecate după dreptul pământului 
(obiceiuri transmise de tradiţia orală). În secolul al XVI- lea, apar primele legiuiri scrise, de origine 
bizantină. 

4.2. Politica de cruciadă a voievozilor români (secolele XIV-XV)  
Mircea cel Bătrân (1386-1418) 
Urcat la tron într-o perioadă de mari confruntări cu Imperiul otoman, s-a remarcat prin abilităţi 

politice şi calităţi de oştean viteaz. La urcare pe tron a luat în stăpânire Almaşul şi Făgăraşul care 
fuseseră pierdute de Radu I, apoi a alipit Banatul de Severin. Prin politica sa internă şi externă deosebit 
de abilă, a încercat contracararea celor două mari ameninţări: expansiunea maghiară şi pericolul 
otoman. I-a alungat pe otomanii din Dobrogea şi, ca urmare, sultanul a început o campanie de pradă în 
nordul Dunării. Mircea a învins oastea turcească.  

Baiazid Ilderim (Fulgerul), în 1394, a trecut Dunărea pe la Turnu cu 40 de mii de ostaşi, 
înaintând spre Curtea de Argeş, capitala ţării. Mircea, cu doar 10 mii de oşteni, a hărţuit oastea otomană 
şi a retras populaţia spre zonele muntoase. La 10 octombrie s-a dat lupta de la Rovine, un loc mlăştinos 
unde Mircea a ieşit învingător. Victoria nu a putut fi exploatată d in pricina unor uzurpatori, Mircea 
fiind nevoit să încheie la 7 martie 1395 un tratat de alianţă cu Sigismund împotriva otomanilor, cu 
scopul organizării unei cruciade.  

În vara anului 1396 au sosit la Buda o serie de cavaleri francezi, burgunzi, germani, italieni cu 
scopul organizării unei cruciade. La trecerea lor prin Ţara Românească li s-a alăturat şi Mircea. La 
Nicopole, Mircea a cerut să atace cel dintâi, dar a fost refuzat de ducele de Burgundia, care a pierdut 
luptele cu turcii, astfel că la Nicopole cruciada s-a finalizat printr-un eşec. 

Între timp, otomanii au cucerit Vidinul şi ameninţau transformarea ţării în paşalâc. În aceste 
condiţii, Vlad Uzurpatorul a preluat tronul pentru o scurtă perioadă de timp. Baiazid a degajat Dunărea 
cu intenţia de a organiza asediul Constantinopolului. În aceste condiţii Mircea l-a izgonit pe Vlad cu 
ajutorul voievodului Transilvaniei, Ştibor.  

Abil diplomat, Mircea a dobândit pentru Mitropolia Ţării Româneşti titlul de „exarh al 
plaiurilor”, ceea ce însemna de fapt extinderea autorităţii şi asupra românilor din Transilvania. La 
moartea sa (31 ianuarie 1418) Mircea a lăsat o ţară liberă şi independentă. A fost înmormântat la 
Mănăstirea Cozia ca un mare domnitor.  

Alexandru cel Bun (1399-1431) 
Sub lunga sa domnie, Alexandru cel Bun a desăvârşit organizarea administrativă, financiară şi 

militară. Aceasta a dus la o creştere a prestigiului său, iar perioada de linişte şi pace a produs o 
prosperitate economică deosebită.  

A încheiat tratate de alianţă cu Mircea cel Bătrân, Moldova având aceleaşi interese politice. 
Tratatul delimita graniţele şi stabilea o serie de relaţii de alianţă şi colaborare. În anul 1402 Alexandru 
cel Bun a încheiat un tratat cu regele Poloniei, Vladislav Iagello, prin care îi recunoştea suzeranitatea. 
Acest tratat a fost reînnoit ulterior. Orientarea politică a lui Alexandru cel Bun către Polonia a 
reprezentat un mijloc de consolidare politică în faţa pericolului expansionist al puterilor otomane şi 
maghiare. Alexandru cel Bun a sprijinit de mai multe ori şi din punct de vedere militar acţiunile 
Poloniei îndreptate contra cavalerilor teutoni.  

A murit în decembrie 1431 şi a fost înmormântat la Mănăstirea Bistriţa.  
Iancu de Hunedoara (1441-1456) 
S-a ridicat din mijlocul cnejilor români, tatăl său Voicu ocupase funcţii militare. A primit în dar, 

în anul 1409, castelul şi domeniul Hunedoarei. În anul 1441 Iancu a fost numit voievod al 
Transilvaniei. 

În anul 1441 Iancu a obţinut o victorie antiotomană în Serbia iar în 18 martie 1442 oastea 
voievodului, surprinsă nepregătită, a fost învinsă la Sântimbru iar peste 6 zile această înfrângere a fost 
transformată în victorie. Pe 2 septembrie 1442 a învins oastea otomană într-o luptă pe Ialomiţa, salvând 
Ţara Românească de la transformarea de către otomani în paşalâc.  

Ajutat de Vlad Dracul, domnul Ţării Româneşti, Iancu de Hunedoara a început „campania cea 
lungă”. Trecând Dunărea, a eliberat o serie de localităţi ajungând la Sofia. Sultanul a fost nevoit să 
încheie pace pe 10 ani, în iulie 1444.  
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După obţinerea acestor succese, la insistenţele papalităţii, Iancu a iniţiat o cruciadă care s-a 
soldat cu un eşec la Varna, pe 10 noiembrie 1444. Ales guvernator al Ungariei, Iancu a dus o politică 
de unire a celor trei ţări române în lupta antiotomană. În anul 1448 a pierdut lupta de la Kossovopolje 
datorită trădării despotului Gh. Brancovici.  

Oştile otomane, sub conducerea lui Mahomed al II- lea, după cucerirea Constantinopolului în 
anul 1453, s-au îndreptat spre Belgrad, cheia Europei Centrale . În aceste condiţii, Iancu de Hunedoara 
a refăcut sistemul de alianţe cu ţările române, punându- l pe tronul Ţării Româneşti pe Vlad Ţepeş iar la 
tronul Moldovei urmând să-l pună pe Ştefan cel Mare. La Belgrad, cu o armată de 30.000 oameni, 
Iancu a învins armata otomană condusă de Mahomed. Europa sărbătorise victoria dar Iancu a  murit 
răpus de ciumă la 11 august 1456 şi a fost înmormântat la Alba Iulia.    

Vlad Ţepeş (1456-1462, 1476) 
Domn autoritar, înscăunat cu ajutorul lui Iancu de Hunedoara şi al unui grup de boieri pentru a 

doua oară în anul 1456, a condus Ţara Românească punând capăt abuzurilor boiereşti. A avut relaţii 
bune cu cele două ţări româneşti, din vremea sa datând prima atestare a Bucureştiului.  

Alianţa sa cu Ungaria l-a determinat pe Mahomed să- l trimită pe Hamza beg, ca să- l atragă într-
o cursă la Giurgiu însă domnul s-a prezentat cu o gardă puternică şi l-a învins, prizonierii turci fiind 
traşi în ţeapă. În iarna anului 1461/1462 Vlad Ţepeş a organizat o incursiune în sudul Dunării, a eliberat  
Giurgiu şi a pustiit teritoriile până la Zimnicea.  

În primăvara anului 1463 Mahomed al II- lea a pornit campania de pedepsire a lui Vlad. În 
apropiere de Târgovişte, noaptea, cu o mică oaste a făcut panică în tabăra otomană, totul sfârşind printr-
un dezastru pentru sultan. În urma uneltirii boierilor, Vlad a fost detronat şi a fost înscăunat fratele său 
Radu cel Frumos. Apoi  a fost închis de Matei Corvin la Buda, mai bine de 10 ani. La sugestia lui 
Ştefan cel Mare a fost din nou înscăunat în anul 1476 dar nu a mai domnit decât două luni deoarece a 
fost ucis în urma unui complot boieresc.  

 Ştefan cel Mare (1457-1504) 
A fost un mare domn. A determinat dezvoltarea ş i afirmarea Moldovei pe toate planurile şi a 

fost apreciat atât pe plan intern de toate forţele sociale, cât şi pe plan extern, datorită politicilor duse. 
După o victorie împotriva fostului domn Petru Aron la Doljeşti (Dolheşti), tânărul Ştefan a fost 
proclamat domn pe locul numit Direptate. 

Pe plan intern, a căutat să elimine orice nemulţumire dintre boieri şi să creeze o pace socială 
generală. A creat o bază socială largă puterii centrale, constituită din marii dregători, mica boierime, 
orăşenimea şi ţărănimea liberă. A alcătuit o puternică armată bazată pe principii moderne. A constituit 
un sistem de apărare activ: Cetatea Suceava, Cetatea Neamţ ş.a. A sprijinit activitatea economică.  

Pe plan extern, a încercat şi realizat emanciparea de sub suzeranitatea Ungariei şi Poloniei. În 
anul 1459 a încheiat o convenţie cu Polonia prin care a recunoscut suzeranitatea acesteia. Prin aceasta, 
Moldova se apăra de Ungaria. În anul 1462 a atacat Chilia, posesiunea Ungariei, pe care a cucerit-o în 
anul 1465. Matei Corvin pierde lupta de la Baia, acest moment constituind o rupere a oricăror legături 
de suzeranitate ale lui Ştefan cel Mare faţă de Matei Corvin. După această victorie, Ştefan şi-a întărit 
legăturile cu Polonia. Spre sfârşitul domniei, văzând ineficienţa Poloniei, s-a orientat spre bune relaţii 
cu Ungaria. A împiedicat expansiunea polonă învingându- l pe Ioan Albert în anul 1497 iar în anul 1499 
a învins Polonia la Codrii Cosminului, realizând independenţa Moldovei. Această independenţă a fost  
recunoscută şi de Ungaria.  

S-a remarcat şi prin luptele cu otomanii pentru apărarea pământului Moldovei. L-a înfrânt pe 
Radu cel Frumos la Soci şi l-a pus domn în Ţara Românească pe Laiotă Basarab care îi era credincios. 
Refuzând plata tributului l-a determinat pe Soliman Paşa să pătrundă cu o armată în Moldova. Acesta 
din urmă a fost învins de Ştefan la Vaslui, în urma unei memorabile bătălii la 10 ianuarie 1475. Sub 
influenţa victoriei, Matei Corvin a încheiat cu Ştefan cel Mare un tratat de alianţă iar Veneţia a trimis o 
misiune diplomatică permanentă la Suceava. Campania sultanului din vara anului 1476, după o 
prezumtivă victorie la Războieni s-a transformat în înfrângere, turcii fiind decimaţi în urmăriri 
pustiitoare. 

Semnarea de către Veneţia (1479), Ungaria (1483) şi Polonia a unor tratate cu Imperiul otoman, 
l-au obligat pe Ştefan cel Mare să plătească tribut turcilor pentru a menţine independenţa Moldovei.       
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4.3. Statutul internaţional al ţărilor române (secolele al XVI-lea – al XVIII-lea) 
Dimensiunea economică a dominaţiei otomane  
După anul 1541 noul statut politic al celor trei ţări române, acum reunite prin vasalitatea lor faţă 

de Imperiul otoman, s-a caracterizat prin menţinerea fiinţei statale şi exercitarea autonomiei cu condiţia 
îndeplinirii obligaţiilor impuse de puterea suzerană.  

Situaţia de fapt, nici neatârnare, nici paşalâc, reglementată prin capitulaţii, s-a dovedit reciproc 
avantajoasă. Statul medieval românesc şi-a continuat existenţa şi a permis poporului nostru menţinerea 
unei vieţi economice şi politice proprii. Accentuarea dependenţei politice faţă de Imperiul otoman s-a 
manifestat prin creşterea controlului sultanului asupra instituţiei domniei, supravegherea armată la 
frontiere şi grabnica schimbării domnilor de către sultani. În a doua jumătate a secolului al XVI- lea s-
au numărat 13 înscăunări în Ţara Românească şi 17 în Moldova. Cedărilor teritoriale li s-au adăugat 
Giurgiu, Chilia, Cetatea Albă. A crescut tributul, permanent după anul 1550. Alte sume plătite erau 
pentru obţinerea şi pentru păstrarea domniei la care se adăugau peşcheşurile şi darurile. Mari cantităţi 
de cereale şi daruri luau drumul Imperiului roman. 

În Transilvania, Moartea lui Zápolya a redeschis conflictul între Habsburgi şi Poartă. La 25 
august 1541, Soliman a ocupat din nou Buda şi a transformat pentru mai bine de un secol Ungaria 
răsăriteană în Paşalâc. Transilvania, Banatul, Satu Mare, Crasna, Solnocul de Mijloc până în 1552, 
Solnocul de afară, Bihorul, Zarandul, Aradul au alcătuit Principatul autonom al Transilvaniei.  

Transilvania era condusă de un principe, ales de Dietă pe care sultanul putea să- l confirme sau 
nu. Erau acceptate 4 religii: catolică, calvină, unitariană şi luterană.  

Căderea ţinutului dintre Dunăre şi Marea Neagră sub dominaţie otomană s-a produs treptat în 
secolul al XV-lea. Provincia a devenit cu timpul o unitate administativ-teritorială de sine stătătoare 
despărţită de posesiunile balcanice ale Imperiului. Dobrogea era o bază permanentă de ofensivă 
împotriva statelor creştine de la nordul Dunării, furnizor de trupe pentru campaniile Imperiului otoman.  

Lupta antiotomană a Ţărilor Române la sfârşitul secolului al XVI-lea 
În ceea ce priveşte lupta antiotomană de la finele secolului al XVI- lea, s-au distins prin fapte de 

vitejie Ioan Vodă cel Viteaz şi, mai apoi, Mihai Viteazul.  
Ioan Vodă cel Viteaz, domn al Moldovei, a fost un mare luptător împotriva otomanilor. Ioan a 

ajuns domn cu ajutorul otomanilor în anul 1572. El s-a sprijinit pe mica boierime. Dezvoltarea 
comerţului şi sporirea resurselor visteriei a trădat intenţia sa de a declanşa conflictul cu Poarta (pentru 
care erau necesare importante resurse). A intrat în conflict cu turcii la Jiliştea, la 14 aprilie 1574, 
datorită refuzului de a plăti majorat tributul. A obţinut victoria, apoi a urmat o incursiune în Ţara 
Românească unde a instalat un domn prieten. Au urmat alte războaie. În lupta decisivă de la Iezerul 
Cahulului, Ioan Vodă a fost înfrânt şi apoi, ucis. Urmaşul său, Petru Şchiopul, a avut nevoie de 3 ani 
pentru a-şi consolida domnia şi a stabiliza ţara.   

Mihai Viteazul (1593-1601) a fost un important domn al Ţării Româneşti de la sfârşitul 
secolului al XVI- lea.  

Contextul internaţional de la finele secolului al XVI- lea a fost dominat de politica de cucerire 
dusă de Imperiul Otoman, Polonia şi Imperiul habsburgic. Imperiul Otoman s-a aflat la apogeu în 
timpul sultanului Soliman cel Mare, Polonia şi-a redirecţionat politica de expansiune către ţările 
române iar Imperiul habsburgic încerca noi cuceriri în sud-estul Europei. 

Consecinţe ale acestor politici au fost redeschiderea conflictului dintre habsburgi şi Imperiul 
otoman, crearea coaliţiei antiotomane Liga Creştină, din care făceau parte: Spania, Veneţia, Statul 
Papal, ducatele italiene Modena, Toscana, Ferrara şi încercarea de atragere a ţărilor române în lupta 
antiotomană. 

  Prima etapă a domniei s-a caracterizat prin aderarea la Liga Creştină alături de principele 
Transilvaniei şi de domnul Moldovei şi a avut ca şi consecinţe declanşarea răscoalei antiotomane şi 
cucerirea cetăţilor din stânga Dunării cu excepţia Giurgiului. Pericolul organizării unor paşalâcuri sub 
dominaţia otomană l-a obligat pe Mihai Viteazul să accepte tratatul cu Sigismund Bathory de la Alba-
Iulia, din anul 1595. În urma acestui tratat a devenit vasal al principelui Transilvaniei.  

A doua etapă a domniei a constituit lupta antiotomană şi cucerirea independenţei. La 13 
noiembrie 1594 a ocupat toate cetăţile din stânga Dunării, în afara Giurgiului. În anul 1595 a avut loc 
confruntarea cu otomanii de la Călugăreni. Otomanii au ocupat capitala şi au pregătit transformarea 
ţării în paşalâc. Mihai Viteazul s-a retras în munţi de unde s-a reîntors şi cu ajutorul lui Sigismund 
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Bathory i-a învins pe turci. În urma acestei victorii, Mihai a asigurat independenţa Ţării Româneşti, a 
încheiat pace cu Imperiul otoman şi a înlăturat pretenţiile de suzeranitate ale principelui Transilvaniei.  

Unirea ţărilor române sub domnia lui Mihai Viteazul 
 Unirea ţărilor române a devenit o necesitate la sfârşitul secolului al XVI- lea din cauză că 

situaţia Ţărilor Române s-a agravat în anul 1599. Sigismund Bathory a renunţat la tron în favoarea lui 
Andrei Bathory iar noul principe ducea o politică ostilă luptei antiotomane şi lui Mihai Viteazul. 
Polonia urmărea impunerea lui Simion Movilă ca domn în Ţara Românească.  

În aceste condiţii, în anul 1599 Mihai Viteazul a hotărât înlăturarea principelui Transilvaniei, 
Andrei Bathory, intrând cu trupele sale în Transilvania. În urma bătăliei decisive de la Şelimbăr, Mihai 
Viteazul a câştigat şi a preluat conducerea Transilvaniei. Mihai Viteazul era recunoscut principe în 
Dieta Transilvaniei. A acordat drepturi tuturor satelor româneşti şi preoţilor români, a făcut danii 
nobilimii române. Prin politica sa a nemulţumit nobilimea şi pe împăratul habsburgic.  

Pentru a realiza un front antiotoman puternic trebuia să includă în alianţă şi Moldova. În luna 
mai a anului 1600 cucerit Moldova pentru a- l înlătura de la putere pe domnul acesteia Ieremia Movilă, 
care era suspus turcilor. Astfel, pentru prima dată în istorie, cele trei ţări române au fost unite sub 
aceeaşi conducere. Mihai Viteazul se intitula domn al Ţării Româneşti, al Ardealului şi a toată Ţara 
Moldovei.    

Înfăptuirea Unirii i-a nemulţumit pe conducătorii Imperiului habsburgic, Poloniei şi Imperiului 
otoman. Nobilimea maghiară transilvană recunoştea stăpânirea habsburgilor. În aceste condiţii, Mihai 
Viteazul a fost învins la Mirăslău, în septembrie 1600. În Moldova a revenit Ieremia Movilă iar în Ţara 
Românească, polonii l-au instalat pe Simion Movilă.  

 Mihai Viteazul a cerut sprijinul Imperiului habsburgic, ajungând la o înţelegere cu împăratul 
Rudolf al II-lea care dorea să învingă revolta nobilimii transilvănene îndreptate împotriva sa. Armata 
generalului Basta, trimis al împăratului, împreună cu armata lui Mihai au învins armata lui Sigismund 
Bathory la Guruslău. În urma acestei victorii Mihai a devenit din nou domn al Ţării Româneşt i în anul 
1601, însă pentru scurt timp, deoarece generalul Basta a organizat asasinarea sa.  

Domnia lui Mihai Viteazul a fost foarte importantă pentru istoria românilor deoarece a reuşit să 
integreze ţările române Ligii Creştine, a iniţiat eliberarea popoarelor din Balcani, a organizat un front 
antiotoman, a recâştigat independenţa Ţării Româneşti şi a realizat prima unire politică a celor trei 
ţări române.  

Levantini, greci şi fanarioţi în Ţările Române  
Secolul al XVII- lea s-a caracterizat printr-o mare stabilitate politică. Domnitorii români au 

renunţat la conflictul deschis cu Imperiul otoman, înlocuindu-l cu acţiunile diplomatice menite să 
strângă legăturile cu cele trei ţări româneşti şi să le apropie de puterile europene ostile turcilor 
(Imperiul habsburgic, Polonia şi Rusia).  

Dacă în prima jumătate a secolului al XVII- lea, regimul dominaţiei otomane (instituit încă din 
anul 1538) a fost mai uşor, în a doua jumătate a secolului acest regim a devenit tot mai apăsător 
culminând, la începutul secolului al XVIII- lea, cu instaurarea, în Ţara Românească ş i în Moldova a 
regimului fanariot. 

Regimul politic al dominaţiei otomane asupra Ţărilor Române s-a manifestat sub două forme: 
dominaţia economică şi dominaţia politică.  

 Dominaţia economică a constat în obligaţiile băneşti care trebuiau plătite Porţii (haraciul sau 
tributul, peşcheşurile, cumpărarea domniei, confirmarea domniei sau mucarerul), obligaţiile în natură 
(cereale, vite, cai, etc.), obligaţiile în muncă (transport, construcţii, etc.), monopolul comercial (dreptul 
turcilor de a cumpăra produse agricole la preţuri foarte mici).  

Dominaţia politică s-a exercitat prin amestecul sultanilor în numirea domnitorilor, rezultând o 
durată mică a domniilor, controlul asupra politicii duse de domnitor prin intermediul boierilor români 
de la curtea domnească cât şi prin trimişii Porţii (în special greci). Acest lucru a permis instaurarea unui 
climat de insecuritate politică. Domnii şi principii din cele trei ţări române erau expuşi intrigilor de la 
Curte şi erau subordonaţi intereselor boierilor, respectiv nobililor. S-a instaurat, astfel, regimul boieresc 
în Ţara Românească şi Moldova şi regimul nobiliar în Transilvania.  

Chiar şi în condiţiile crizei de autoritate cu care s-a confruntat domnia în Ţările Române (pe 
parcursul secolului al XVII- lea) au existat domnitori şi principi (în Transilvania) care s-au distins prin 
politica abilă dusă cu scopul ieşirii din sfera de influenţă a Imperiului otoman. S-au remarcat: 
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 Matei Basarab, (1632-1654) domn al Ţării Româneşti care a încercat înlăturarea boierilor greci 
din sfatul domnesc şi a urmărit dezvoltarea economică a ţării;  

 Vasile Lupu, (1634-1653) domn al Moldovei, s-a sprijinit pe boierii greci în conducerea ţării 
ceea ce i-a nemulţumit pe boierii pământeni şi a încercat să ocupe, în mai multe rânduri, tronul Ţării 
Româneşti; 

 Şerban Cantacuzino, (1687-1688) domn al Ţării Româneşti, a încercat întărirea autorităţii 
domneşti pentru a pune capăt anarhiei provocate de grupările boiereşti;  

 Constantin Brâncoveanu (1688-1714) s-a preocupat de întărirea autorităţii domneşti în raport cu 
boierii, a reorganizat sistemul fiscal, a sprijinit Biserica şi tipărirea de cărţi, a urmărit permanent 
menţinerea unor relaţii bune cu Imperiul otoman pentru a nu trezi suspiciuni faţă de politica s a 
antiotomană; datorită intrigilor boierilor pe lângă sultan, a fost mazilit, apoi ucis împreună cu cei patru 
fii ai săi; 

 Dimitrie Cantemir, (1710-1711) domn al Moldovei, a luat măsuri pentru întărirea puterii 
centrale, s-a sprijinit pe mica boierime şi pe orăşeni în lupta împotriva marilor boieri, a realizat o 
reformă fiscală; pe plan extern s-a orientat spre o alianţă antiotomană cu Rusia; în luna iulie 1711, la 
Stănileşti pe Prut, oştile ruseşti şi moldovene au fost înfrânte de turci, iar Dimitrie Cantemir s-a refugiat 
la curtea ţarului Rusiei.  

Începând cu anul 1711 în Moldova şi 1716 în Ţara Românească, Imperiul otoman a înlocuit 
domniile pământene cu domniile fanariote. Fanarioţii erau greci din cartierul Fanar al 
Constantinopolului, consideraţi diplomaţi foarte abili, motiv pentru care erau folosiţi de sultani în 
chestiuni de politică externă.  

În cadrul regimului fanariot, domnii erau numiţi de sultan dintre grecii din cartierul Fanar al 
Constantinopolului, ce deţinuseră funcţii importante în ierarhia Imperiului. Teritoriul principatelor 
române era considerat parte integrantă a Imperiului otoman, prin urmare părţi din teritoriu puteau fi 
înstrăinate în funcţie de interesele Porţii. Ţările române nu aveau dreptul să întreţină o armată proprie, 
nu aveau dreptul la o politică externă proprie iar economia era subordonată Porţii care deţinea 
monopolul asupra acesteia. Cu toate acestea, ţările române aveau un statut separat în cadrul 
Imperiului otoman, acestea menţinându-şi autonomia internă. 

Regimul fanariot, prin dominaţia exercitată de Poartă : fiscalitatea excesivă şi corupţia 
administraţiei din Ţara Românească şi Moldova a avut ca efect accentuarea sărăciei ce a devenit tot mai 
apăsătoare pentru românii care au iniţiat o serie de demersuri, pe lângă Marile Puteri, menite să- i 
elibereze de sub această dominaţie. Pe de altă parte, prin acţiunile lor reformatoare în plan economic, 
social şi politic, domnii fanarioţi au contribuit la modernizarea societăţii româneşti în spiritul ideilor 
iluministe. S-au remarcat: Constantin Mavrocordat, domn în Moldova şi în Ţara Românească (reforma 
fiscală şi reforma socială care a constat prin desfiinţarea şerbiei), Alexandru Ipsilanti, domn în Ţara 
Românească şi în Moldova (reforme în justiţie, învăţământ şi finanţe), Scarlat Callimachi, domn al 
Moldovei (Codul lui Callimachi, colecţie de legi inspirată din Codul austriac şi Codul lui Napoleon) şi 
Ioan Gh. Caragea, domn al Ţării Româneşti (Legiuirea lui Caragea, inspirat din Codurile occidentale).   

4.4. Cultură şi spiritualitate în evul mediu românesc  
Cultura românească medievală a fost influenţată atât de cultura occidentală (cu preponderenţă în 

Transilvania), cât şi de cultura bizantină (mai ales în Ţara Românească şi Moldova). În zona extra-
carpatică, influenţele orientale s-au accentuat din secolul al XIV- lea. Limbile de cultură utilizate au 
fost: slavona, greaca şi latina. Moştenirea bizantină s-a reflectat în: legislaţie, organizarea instituţiilor 
Ţării Româneşti şi Moldovei, ceremonialul curţii domneşti, arhitectura laică şi ecleziastică. După 
căderea Constantinopolului şi desfiinţarea Imperiului bizantin (1453), tradiţiile politice, culturale şi 
religioase bizantine au fost păstrate în Ţările Române, devenite, după expresia lui Nicolae Iorga, Bizanţ 
după Bizanţ. 

Umanismul a pătruns în ţările române începând cu secolul al XV- lea. Principalii reprezentanţi ai 
umanismului în ţările române au fost.  

 în Transilvania: Nicolae Olahus, Iohannes Honterus, Gaspar Heltai;  
 în Moldova: Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Dimitrie Cantemir (cel mai strălucit 

reprezentant al umanismului românesc); 
 în Ţara Românească: Radu Popescu, stolnicul Constantin Cantacuzino.  
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În anul 1508, domnitorul muntean Radu cel Mare (1495-1508) a adus primul tipar în ţările 
române, la Mănăstirea Dealu, unde călugărul Macarie a tipărit prima carte, în limba slavonă, 
Liturghierul. Prima carte tipărită în limba română, Catehismul românesc, a fost realizată la Sibiu, de 
Phillipus Pictor (1544). La Braşov, între 1557 şi 1582, diaconul Coresi a tipărit circa 40  de lucrări 
religioase, în limbile slavonă şi română. Şerban, fiul lui Coresi, tipăreşte în anul 1582, Palia de la 
Orăştie, prima traducere în limba română a Vechiului Testament. În secolul al XVII-lea, la Mănăstirea 
Trei Ierarhi din Iaşi se înfiinţează prima tipografie din Moldova, unde se tipăreşte Cartea românească 
de învăţătură sau Cazania lui Varlaam. La iniţiativa domnitorului Şerban Cantacuzino s-a realizat în 
anul 1688 prima traducere în limba română a Bibliei, cunoscută sub numele de Biblia de la Bucureşti.  

Arhitectura laică cuprindea cetăţi, curţi feudale sau domneşti iar arhitectura religioasă cuprindea 
biserici, mănăstiri (sub influenţă bizantină în Moldova şi Ţara Românească şi occidentală în 
Transilvania). Stilurile artistice caracteristice vremii au fost: 

 romanic şi gotic în Transilvania (Castelul Huniazilor, Biserica Sf. Mihail din Cisnădie, Biserica 
Neagră din Braşov); 

 bizantin în Ţara Românească (Biserica Sf. Nicolae Domnesc – Curtea de Argeş, Mănăstirile 
Tismana  şi Cozia); 

 moldovenesc (Palatele Mogoşoaia şi Potlogi, bisericile de la Hurezi, Făgăraş, Ocna Sibiului).  
Pictura murală moldovenească a reprezentat cea mai originală realizare a artei moldoveneşti din 

secolul al XVI- lea. Este ilustrată de frescele exterioare ale lăcaşurilor religioase care cuprind subiecte 
religioase sau istorice, împletite cu elemente ale artei populare, precum Rugăciunea şi Judecata de 
Apoi de la Voroneţ sau  Asediul Constantinopolului de la Umor. Cele mai semnificative monumente ale 
artei murale moldoveneşti sunt mănăstirile: Voroneţ, Moldoviţa, Arbore, Umor şi Suceviţa.  

4.5.Transilvania în cadrul Imperiului Habsburgic  
Regimul politic 
Regimul habsburgic în Transilvania s-a instalat între anii 1687-1688, în condiţiile extinderii 

Imperiului habsburgic în S-E Europei. A fost acceptat de principele Mihail Apafi prin Tratatul de la 
Blaj (1687) iar de nobilimea maghiară prin Tratatul de la Sibiu (1688). Acest regim a fost organizat 
prin Diploma Leopoldină, act cu rol de Constituţie emis de împăratul Leopold I de Habsburg în anul 
1691 şi confirmat  de Imperiul otoman în urma păcii de la Karlowitz din anul 1699.  

Principalele caracteristici ale Diplomei Leopoldine au fost: 
 păstrarea autonomiei, a Dietei, a vechilor legi şi vechilor privilegii ale maghiarilor, saşilor şi 

secuilor; 
 menţinerea românilor ortodocşi ca „naţiune tolerată”;  
 conducerea era exercitată în numele împăratului de către guvernator;  

Regimul habsburgic a organizat Biserica greco-catolică prin atragerea unei părţi a românilor 
ortodocşi la catolicism şi a avut de înfruntat rezistenţa unei părţi a populaţiei manifestată mai ales prin 
răscoala condusă de Francisc Ráckoczi II (1703-1711). 

Unirea cu Biserica Romei 
Naşterea Bisericii greco-catolice s-a realizat între anii 1697 şi 1701 şi a constat în trecerea unei 

părţi a preoţilor şi credincioşilor ortodocşi din Transilvania la religia catolică, dar păstrându-se ritul, 
calendarul şi sărbătorile ortodoxe.  

Unirea cu Biserica Romei a fost favorizată de promisiunile făcute de curtea imperială de la 
Viena şi de recunoaşterea egalităţii românilor „uniţi” cu celelalte naţiuni şi religii „recepte” 
(recunoscute oficial). Membrii Bisericii greco-catolice au devenit cei mai activi susţinători ai mişcării 
de emancipare naţională a românilor, un exemplu în acest sens fiind activitatea episcopului greco-
catolic Inochentie Micu, autorul primului memoriu privind drepturile românilor transilvăneni, Supplex 
Libellus (1743). 

Reformismul secolului al XVIII-lea. 
Cele mai importante reforme ale monarhilor luminaţi Maria Tereza (1740-1780) şi Iosif al II- lea 

(1780-1790) au fost: 
 1759 – a fost reînfiinţată Mitropolia Ortodoxă Română; 
 1777 – a fost emis actul „Rato Educationis” prin care a fost reorganizat învăţământul, ceea ce a 

permis multor români accesul la educaţie; 
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 1781 – a fost emis edictul de toleranţă religioasă prin care religia ortodoxă era considerată 
legală; 

 1785 – printr-o patentă imperială se desfiinţa iobăgia şi legarea de glie a iobagilor; această 
patentă a fost anulată la insistenţele nobililor.  

Politica de reforme promovată de împăraţii Maria Tereza şi Iosif al II- lea nu a avut rezultatele 
aşteptate în Transilvania datorită opoziţiei nobilimii maghiare. Agravarea obligaţiilor ţărănimii aservite 
faţă de nobili şi abuzurile acestora au dus la izbucnirea răscoalei din 1784 condusă de Horea, Cloşca şi 
Crişan. Răscoala a fost înfrântă. Printr-o patentă imperială dată la 22 august 1785 Iosif al II- lea a 
desfiinţat legarea de glie şi a acordat libertate de strămutare ţărănimii dependente din Transilvania.  

 Iluminismul şi formarea conştiinţei naţionale 
 Şcoala Ardeleană a reprezentat un curent cultural şi ideologic bazat pe concepţia europeană 
iluministă care promova ideile legate de latinitatea, vechimea, continuitatea românilor, emanciparea 
naţională, contribuind la formarea conştiinţei naţionale româneşti.  
 Reprezentanţi au fost: Samuil Micu, Ioan Budai-Deleanu, Petru Maior, Gheorghe Şicai. În anul 
1791 este redactat primul program politic modern al românilor din Transilvania: Supplex Libellus 
Valachorum care pe baza argumentelor istorice, economice, demografice, revendica recunoaşterea şi 
respectarea drepturilor naţionale româneşti, înlăturarea denumirii de „naţiune tolerată” şi egalitatea în 
drepturi cu celelalte naţiuni ale Transilvaniei. Documentul a fost respins de Dieta din Cluj fiind 
considerat atentat la adresa „ordinii Constituţionale” a provinciei.  
 

V. EPOCA MODERNĂ  
5.1. Geneza şi organizarea României moderne  
Formarea şi afirmarea naţiunii române.  

 În Transilvania, Ioan Inochentie Micu Klein (1692-1768), episcop unit a luptat pentru drepturile 
românilor, care erau menţinuţi la statutul de naţiune tolerată deşi erau majoritari. El a afirmat originea 
latină a românilor şi vechimea acestora în Transilvania. Ca membru al Dietei Transilvaniei a propus 
acordarea de drepturi românilor, participarea acestora la viaţa politică, desfiinţarea iobăgiei, înfiinţarea 
de şcoli, etc. A redactat mai multe memorii pe care le-a prezentat Curţii de la Viena. Pentru afirmarea 
naţiunii române au luptat şi Horea, Cloşca şi Crişan la 1784, precum şi membrii Şcolii Ardelene.  
 În Ţara Românească şi Moldova boierii pământeni şi-au manifestat opoziţia faţă de regimul 
fanariot prin acţiuni care urmăreau atragerea atenţiei Marilor Puteri asupra problemelor din ţările 
române. În acest scop ei au redactat o serie de memorii care conţineau revendicările românilor din 
Principate. Aceste revendicări erau: 

 respectarea drepturilor politice a românilor; 
 independenţa sau autonomia ţărilor române; 
 respectarea prevederilor „Capitulaţiilor”; 
 înlocuirea suzeranităţii Imperiului otoman cu protectoratul colectiv al Marilor Puteri.  

Mişcarea a atras personalităţi ale vremii ca: Ienăchiţă Văcărescu, Mihai Cantacuzino, Dimitrie 
Sturdza, Eufrosin Poteca şi alţii. Cu prilejul războaielor ruso-austro-turce, boierii români au înaintat 
Marilor Puteri aceste memorii, căutând sprijinul acestora. La Congresul de pace de la Focşani din 24 
iulie 1772-22 martie 1773, delegaţii boierilor români au înmânat Congresului memorii prin care cereau, 
în virtutea vechilor „capitulaţii”, independenţa ţărilor române şi punerea lor sub garanţia colectivă a 
Marilor Puteri (Rusia, Austria şi Prusia). În anul 1774 a avut loc protestul domnitorului Grigore Ghica 
al III- lea împreună cu boierii moldoveni împotriva răpirii Bucovinei. În anul 1791, la Şiştov, boierii 
munteni au înaintat un alt memoriu Austriei şi Rusiei prin care cereau anularea obligaţiilor faţă de 
Poartă, domn pământean, autonomia principatelor şi intrarea lor sub protecţia Rusiei şi Austriei.  

Modernizarea instituţională, 1821-1847 
 În prima jumătate a secolului al XIX- lea, Principatele Române au cunoscut un proces de 
modernizare determinat de iniţiativele  şi proiectele elitei româneşti ş i intervenţia Marilor Puteri.  
 Revoluţia de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu a reprezentat un moment important în 
procesul de emancipare şi modernizare a Principatelor. Această revoluţie a fost determinată de: criza 
regimului fanariot, agravarea situaţiei ţărănimii care era supusă fiscalităţii excesive şi abuzurilor 
boiereşti, legăturile revoluţionarilor români cu organizaţia grecească „Eteria”, condusă de Alexandru 
Ipsilanti, care pregătea lupta de eliberarea Greciei de sub stăpânirea otomană. Acţiunea s-a desfăşurat 
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între 23 ianuarie 1821 („Proclamaţia de la Padeş”) şi 27 mai 1821 (uciderea lui Tudor, acuzat de trădare 
de către eterişti). În această perioadă, Tudor a condus practic Ţara Românească timp de două luni.  
 Programul revoluţiei s-a referit la: limitarea numărului dregătorilor greci la patru, obţinerea 
funcţiilor pe merit, înfiinţarea armatei naţionale şi desfiinţarea vămilor interne. Intervenţia militară 
otomană a pus capăt revoluţiei. Principala consecinţă a mişcării a fost înlăturarea regimului fanariot şi 
revenirea, din 1822, la domniile pământene.  

În anul 1882 a fost concepută „Constituţia cărvunarilor” de către comisul Ioan Tăutu, 
reprezentant al micii boierimi din Moldova, care prevedea introducerea în Moldova a unui regim 
constituţional, autonomia faţă de Poartă şi altele.  

Tratatul de la Adrianopol din anul 1829 a stimulat dezvoltarea economică a Principatelor prin 
desfiinţarea  monopolului comercial deţinut de Constantinopol şi desfăşurarea unor relaţii comerciale 
cu statele occidentale. Prin acelaşi tratat, Poarta era de acord cu elaborarea unor Regulamente privind 
organizarea internă a Principatelor. 

Regulamentele Organice au fost elaborate în perioada ocupaţiei ruseşti (1828-1834) şi puse în 
aplicare în anul 1831 în Ţara Românească şi în anul 1832 în Moldova. Acestea cuprindeau principii 
moderne de organizare a societăţii, precum: separarea puterilor în stat (puterea executivă, exercitată 
de Domnul ales pe viaţă şi ajutat de 6 miniştrii, puterea legislativă, exercitată de Adunarea obştească şi 
puterea judecătorească), plata unui impozit unic, pe cap de familie, desfiinţarea vămilor interne, 
instituirea bugetului, reorganizarea învăţământului, înfiinţarea miliţiei pământene care reprezenta 
nucleul armatei naţionale.  

Regulamentele organice păstrau însă privilegiile boierimii. Această poziţie a fost contestată de 
noua generaţie care se afirma. Mulţi dintre ei erau fii de boieri cu studii în străinătate unde veniseră în 
contact cu ideile noi, liberale; ei urmăreau modernizarea societăţii şi respectarea drepturilor şi 
libertăţilor individuale. S-au aflat în contact cu personalităţile europene ale vremii: Jules Michelet, 
Edgar Quinet, Lamartine, Giuseppe Mazzini, Adam Mickiewiez.  

„Partida naţională”, condusă de colonelul Ion Câmpineanu a redactat, între anii 1837-1838, un 
proiect de constituţie democratică. Membrii „partidei naţionale” s-au opus limitării autonomiei Ţării 
Româneşti de către Rusia.   

Tot în prima jumătate a secolului al XIX-lea au apărut primele ziare şi reviste în limba română, 
traduceri ale unor lucrări iluministe şi au fost editate lucrări româneşti. Societăţile literare au 
reprezentat un factor de propagare a noilor idei. În anul 1883 era înfiinţată „Societatea Filarmonică”, 
condusă de Ion Câmpineanu, I.H. Rădulescu şi Costache Aristia. În anul 1843 s-a înfiinţat „Frăţia”, 
condusă de Nicolae Bălcescu, Ion Ghica, Christian Tell,  care au pregătit ideologic revoluţia de la 1848. 
La Paris funcţiona „Societatea studenţilor români”.  

Instituţiile de învăţământ, Colegiul Sf. Sava din Bucureşti, Academia Mihăileană la Iaşi şi 
şcolile din Transilvania aveau ca profesori personalităţi ale vieţii culturale, care au răspândit ideile 
privind evoluţia societăţii.   

Revoluţia română de la 1848 – 1849, ideologie şi acţiune politică  
 Parte a revoluţiei europene de la 1848-1849, revoluţia română a ilustrat ideea modernă de 
naţiune, liberalismul politic şi economic al intelectualilor români.  
 În Moldova, revoluţia a izbucnit la 27 martie 1848 la Iaşi. În cadrul întrunirii de la Hotelul 
Petersburg s-a formulat  Petiţia-proclamaţie, cu 35 de puncte, adresată domnitorului Mihail Sturdza şi 
care a fost elaborată de un comitet condus de poetul Vasile Alecsandri. Petiţia, cu un caracter moderat, 
a fost respinsă de domnitor, mulţi participanţi au fost arestaţi iar alţii au reuşit să fugă. Revoluţionarii 
moldoveni aflaţi în exil au alcătuit încă două programe, unul la Braşov (Prinţipiile noastre pentru 
reformarea patriei) considerat a fi cel mai radical fiindcă dorea unirea Moldovei cu Ţara Românească 
într-un stat independent şi altul la Cernăuţi (Dorinţele partidei naţionale din Moldova). 
 Revoluţia din Ţara Românească a fost pregătită de un comitet revoluţionar ce întocmise şi un 
program de revendicări. A izbucnit la 9 iunie 1948 la Izlaz, unde a fost citită Proclamaţia prezentată de 
I.H. Rădulescu. Această proclamaţie avea ca prevederi: desfiinţarea clăcii ş i împroprietărire cu 
despăgubire, domn responsabil, o constituţie democratică, egalitatea cetăţenilor, învăţământ egal, 
independenţă administrativă şi legislativă. Domnitorul Gheorghe Bibescu a aprobat iniţial programul, 
după ce la 11 iunie, la Bucureşti s-a format un guvern provizoriu din care făceau parte: I.H. Rădulescu, 
Ştefan Golescu, C.A. Rosetti, N. Bălcesu şi alţii.  
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 Guvernul provizoriu a preluat puterea şi a luat măsuri în spiritul proclamaţiei de la Izlaz: 
desfiinţarea rangurilor boiereşti, instituirea drapelului naţional, înfiinţarea unei comisii a proprietăţii 
pentru rezolvarea problemei agrare, înfiinţarea unei armate revoluţionare sub comanda lui Gh. Magheru 
şi trimiterea unor emisari în străinătate pentru a obţine recunoaşterea regimului revoluţionar. 
 Rusia şi Turcia, îngrijorate de evoluţia evenimentelor, au trecut la acţiune. În urma intervenţiei 
diplomatice a Turciei din prima etapă, guvernul provizoriu a fost înlocuit de o locotenenţă domnească. 
În a doua etapă, Poarta a trecut la intervenţia armată care s-a soldat cu luptele de la Dealul Spirii din 
Bucureşti, din data de 13 septembrie 1848, unde turcii au înfrânt compania de pompieri condusă de 
căpitanul Pavel Zăgănescu.  
 În Transilvania, situaţia etnică din Imperiul habsburgic a complicat evoluţia evenimentelor 
revoluţionare din Transilvania. Revoluţia maghiară a intrat în conflict cu cea română deoarece 
proclama anexarea Transilvaniei la Ungaria şi refuza acordarea de drepturi egale românilor.  
 Revoluţionarii români şi-au precizat poziţia prin cele trei adunări de la Blaj, între care cea mai 
importantă a fost adunarea din 3-5 mai 1848 la care au participat 40.000 de oameni şi unde a fost 
elaborat programul revoluţionar numit Petiţia Naţională. Acest program prevedea: desfiinţarea 
iobăgiei, libertăţi cetăţeneşti, oficializarea limbii române în legislaţie şi în administraţie şi egalitatea cu 
celelalte naţiuni, independenţa naţiunii române. Dintre revoluţionarii români s-au remarcat personalităţi 
precum Simion Bărnuţiu şi Avram Iancu.  
 Petiţia a fost respinsă. Românii au trecut la organizarea unei armate revoluţionare condusă de 
Avram Iancu. Au avut loc conflicte cu armata revoluţionară maghiară care nu a putut cuceri zona 
Munţilor Apuseni. Prin intermediul lui Nicolae Bălcescu s-a ajuns la o mediere între Avram Iancu şi 
Lajos Kossuth conducătorul revoluţiei maghiare. Din păcate, înţelegerea româno-maghiară la care s-a 
ajuns a intervenit prea târziu, revoluţionarii maghiari fiind învinşi în august 1849 la Şiria, lângă Arad.  

Cu o mai mică intensitate, revoluţia a avut manifestări în Bucovina şi în Banat unde s-a 
remarcat Eftimie Murgu.     
 Pornind de la programele revoluţionare se constată prezenţa ideilor liberale privind organizarea 
viitoare a societăţii româneşti. Aceste documente au fost elaborate după modelul Declaraţiei 
Drepturilor Omului şi Cetăţeanului şi a Declaraţiei de Independenţă.  
 Programul revoluţiei de la 1848-1849 a fost pus în practică în perioada următoare, la acest lucru 
contribuind din plin membrii generaţiei respective. Astfel, Unirea Principatelor Române se realiza în 
anul 1859 prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza. Mihail Kogălniceanu a susţinut în perioada în 
care a fost prim-ministru (1863-1865) punerea în practică a ideilor din programul revoluţionar 
(secularizarea averilor mănăstireşti, reforma agrară, legea învăţământului). Ion C . Brătianu, în calitate 
de prim-ministru şi Preşedinte al Partidului Naţional Liberal, va contribui la procesul de modernizare a 
României şi la obţinerea independenţei.  

Constituirea şi organizarea statului naţional modern - context internaţional şi evoluţii 
interne 
  Revoluţionarii de la 1848 reafirmaseră dorinţa de unire a românilor, de modernizare a societăţii 
şi de recunoaştere a drepturilor românilor de pretutindeni. Revoluţia a fost învinsă prin intervenţia 
Rusiei şi Imperiului Otoman care hotărau prin Convenţia de la Balta Liman, din anul 1849, revenirea la 
regimul domniilor regulamentare reprezentate de Grigore Al. Ghica în Moldova şi Barbu Ştirbei în 
Ţara Românească. Domnii erau numiţi (şi nu aleşi) pe 7 ani (şi nu pe viaţă) de sultan cu acordul ţarului.  
  În anul 1853 a izbucnit războiul Crimeii cu consecinţe grave pentru Principate: ocupaţia militară 
rusească urmată de cea austriacă. Rusia a fost învinsă de Imperiul otoman, aflat în alianţă cu Franţa şi 
Anglia. În cadrul tratativelor purtate în timpul războiului (Conferinţa de la Viena din 1855) cât şi la 
sfârşitul acestuia în cadrul Congresului de Pace de la Paris, s-a discutat problema unirii Principatelor. În 
sprijinul acestei idei s-a desfăşurat o propagandă intensă, susţinută de revoluţionarii români aflaţi în 
exil.  
  Tratatul de la Paris, încheiat la 18/30 martie 1856, stabilea pentru Principate următoarele:  

 protectoratul Rusiei era înlocuit cu garanţia colectivă a Marilor Puteri; 
 Rusia retroceda Moldovei cele trei judeţe din Sudul Basarabiei: Cahul, Bolgrad şi Ismail;  
 convocarea unor adunări ad-hoc în care românii, prin reprezentanţii lor, să-şi exprime dorinţele.  

Revoluţionarii s-au întors din exil, au fost redactate ziare unioniste, s-au constituit comitete ale 
unirii. În ciuda unor obstacole (falsificarea listelor cu alegători în Moldova, conflicte între Marile 
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Puteri), unioniştii au câştigat alegerile pentru Adunările ad-hoc. Lucrările celor două Adunări din Iaşi şi 
Bucureşti s-au deschis în octombrie 1857 şi au reunit reprezentanţi ai întregii societăţi. Aceste Adunări 
au adoptat rezoluţii în care cereau: unirea Principatelor, prinţ străin dintr-o dinastie domnitoare a 
Europei, neutralitate, respectarea autonomiei şi Adunare reprezentativă.  

Programele celor două Adunări au fost dezbătute de către reprezentanţii Marilor puteri în cadrul 
Conferinţei de la Paris (mai – august 1858). Ei au elaborat o convenţie cu rol de Constituţie în care se 
preciza: 

 noul stat se va numi Principatele Unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti; 
 fiecare va avea domn, guvern şi adunări separate;  
 se înfiinţau ca instituţii comune: Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie (cu rol juridic) şi Comisia 

Centrală (rol legislativ), ambele cu sediul la Focşani; 
 recunoaşterea autonomiei şi neutralităţii; menţinerea suzeranităţii otomane şi a garanţiei 

colective.    
 egalitatea în faţa legilor; desfiinţarea rangurilor boiereşti;  
 vot cenzitar. 

În perioada următoare au avut loc alegeri pentru Adunările elective. În Moldo va adunarea a ales 
la 5/17 ianuarie 1859 ca domn pe Alexandru Ioan Cuza. În Ţara Românească Adunarea era dominată 
de conservatori, care susţineau mai mulţi candidaţi. În cele din urmă,  Cuza a fost ales domn la 24 
ianuarie/5 februarie 1859 cu unanimitate de voturi. 
  Marile Puteri s-au întrunit din nou în cadrul Conferinţei de la Paris (aprilie-septembrie 1859) 
unde au hotărât, nu fără opoziţia Austriei şi a Imperiului Otoman, recunoaşterea dublei alegeri.  
  Până la confirmarea unirii de către Marile Puteri, Alexandru Ioan Cuza a unificat serviciile de 
vamă şi telegraf, misiunile diplomatice ale Principatelor, cursul monetar. În luna decembrie a anului 
1861 se finaliza recunoaşterea Unirii Principatelor, prin acceptul Imperiului otoman care recunoştea 
această unire pe durata vieţii lui Alexandru Ioan Cuza. La 22 şi 24 ianuarie 1862 şi-au început 
activitatea primul guvern şi respectiv prima Adunare unică. Începând din acel an a fost folosit oficial  
numele de România. Primele probleme apărute au fost legate de legea rurală care a întâmpinat 
opoziţia grupării conservatoare, majoritară în Adunare.  
  Perioada marilor reforme a fost legată de guvernarea lui Mihail Kogălniceanu (octombrie 1863-
ianuarie 1866). Principalele legi emise în această perioadă au fost:  

 Legea secularizării averilor mănăstireşti, adoptată în decembrie 1863 (25% din suprafaţa ţării, 
care aparţinuse bisericilor şi mănăstirilor a trecut în proprietatea statului); 

 Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris, lege cu rol de Constituţie, prin care Cuza obţine 
o lărgire a atribuţiilor sale (drept de iniţiativă legislativă, drept de veto şi dreptul de a numi 
preşedintele Adunării); se înfiinţează Senatul; 

 Legea electorală, prin care a mărit numărul alegătorilor prin vot cenzitar;  
 Legea rurală (14/26 august 1864), ţăranii erau împroprietăriţi în funcţie de numărul de vite;  
 Codul civil, adoptat în anul 1864, prin care recunoştea egalitatea tuturor cetăţenilor şi apăra 

proprietatea particulară; 
 Legea instrucţiunii, prin care se introducea învăţământul primar, gratuit şi obligatoriu.  

Opoziţia liberală şi conservatoare nemulţumită de politica lui Alexandru Ioan Cuza i-a cerut în 
noaptea de 10/11 februarie 1866 să abdice şi să părăsească ţara.  
  5.2. Sistemul politic din România (1866-1914) 
  Izvoarele Constituţiei, regimul politic al Constituţiei din 1866. Modelul democratic 
modern. Sistemul electoral.  
  Ideea unui domn străin era prezentă în programele Partidei naţionale din prima jumătate a 
secolului al XIX- lea şi a revenit în programele Adunărilor Ad-hoc. În timpul domniei lui Alexandru 
Ioan Cuza, „monstruoasa coaliţie” a urmărit îndepărtarea lui Cuza şi aducerea unui prinţ străin. După 
abdicarea lui Cuza, propunerea de a prelua conducerea statului a fost făcută lui Filip de Flandra (fratele 
regelui Belgiei), care a refuzat. A fost găsit un nou candidat în persoana lui Carol de Hohenzollern care 
era sprijinit de Franţa şi Prusia. După ce acesta şi-a dat acordul, în ţară a fost organizat un plebiscit al 
cărui rezultat a fost favorabil alegerii ca domn al Principatelor. 
  La 10 mai 1866 Carol ajungea în Bucureşti unde a depus jurământul în faţa Adunării.  

Doru Gradinaru
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    La 1/13 iulie 1866 a fost promulgată Constituţia care a fost adoptată de Parlament cu 
unanimitate de voturi. Redactată după modelul Constituţiei belgiene, Constituţia din 1866 era o 
expresie a ideilor liberale deşi la elaborarea ei participaseră şi conservatorii. Ea instituia regimul politic 
al monarhiei constituţionale, bazat pe principiul separării puterilor în stat. Erau asigurate drepturi şi 
libertăţi cetăţeneşti, precum: 

 egalitatea în faţa legilor; libertatea deplină a conştiinţei;  
 libertatea presei, a întrunirilor publice; dreptul de asociere;  
 proprietatea era declarată sacră şi inviolabilă (cu excepţia cazurilor de utilitate publică);  
 în privinţa sistemului electoral, alegătorii erau împărţiţi în patru colegii pentru alegerea 

deputaţilor şi două pentru alegerea senatorilor; era menţinut votul cenzitar; 
  A constituit un act de independenţă şi a rămas în vigoare cu câteva modificări până în anul 
1923.  
  Sistemul parlamentar 
  Conform Constituţiei, Parlamentul reprezenta puterea legislativă. Era format din două camere: 
Adunarea Deputaţilor şi Senatul. Deputaţii erau aleşi dintre cetăţenii care aveau cel puţin 25 de ani 
împliniţi. Senatorii se alegeau dintre persoanele ce aveau cel puţin 40 de ani, pe o perioadă de 8 ani. 
Datorită sistemului de vot censitar, majoritatea parlamentarilor proveneau dintre marii proprietari de 
pământ şi burghezie. Puteau controla activitatea guvernamentală prin anchete, moţiuni de cenzură, 
întrebări şi interpelări.  
  Monarhia 
  A reprezentat instituţia centrală, reprezentată de domn, în persoana lui Carol I. Carol I a fost 
domn al ţării în perioada 1866-1978, alteţă regală între 1878-1881 şi rege între 1881-1914, când a 
murit. În anul 1881, România a devenit regat.  
  Pe plan intern, monarhul a constituit un factor de echilibru, jucând rolul de arbitru pe scena 
politică românească. A încurajat formarea partidelor politice. A contribuit la modernizarea structurilor 
economice şi a introdus sistemul „rotaţiei guvernamentale”.  
 Pe plan extern a susţinut cucerirea independenţei de stat, s-a orientat spre Puterile Centrale cu care a 
semnat în anul 1883 un tratat secret de alianţă cu caracter defensiv. Prin participarea la războaie le 
balcanice din anii 1912, 1913 România s-a afirmat ca un factor de echilibru în Balcani şi, în urma păcii 
de la Bucureşti, a reuşit să obţină Cadrilaterul de la Bulgaria. A încurajat lupta românilor din teritoriile 
aflate sub dominaţie străină.  
  Geneza şi evoluţia partidelor politice moderne; guverne şi legislaţie 
  Sistemul politic din această perioadă a avut la bază principiul pluralismului. Cele mai 
importante partide care au deţinut monopolul vieţii politice au fost Partidul Naţional Liberal şi Partidul 
Conservator. Cele două partide înfiinţate în anul 1875, respectiv 1880 au avut la bază grupările politice 
ale liberalilor şi conservatorilor conturate din prima jumătate a secolului al XIX- lea. 
  Partidul Naţional Liberal s-a constituit prin coaliţia de la Mazar – Paşa şi reprezenta, în 
general, interesele micilor proprietari şi ale burgheziei. În fruntea partidului s-au aflat Ion C. Brătianu, 
C.A. Rosetti, Dimitrie A. Strudza, Mihail Kogălniceanu, Ion I. C. Brătianu şi I.G. Duca. Partidul 
susţinea ideile liberalismului: separarea puterilor în stat, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti. Programul partidului prevedea: respectarea legilor, descentralizarea administrativă, 
îmbunătăţirea situaţiei materiale a populaţiei, organizarea învăţământului şi a armatei. 
  Partidul Conservator avea ca preşedinte pe Manolache Costache Epureanu. Alţi fruntaşi ai 
partidului au fost: Lascăr Catargiu, Titu Maiorescu, Petre P. Carp, Gheorhe Grigore Cantacuzino, 
Alexandru Marghiloman. Programul partidului menţiona: protejarea proprietăţii, restabilirea armoniei 
dintre proprietari şi muncitorii agricoli, „progresul măsurat, dar continuu”. Partidul Conservator nu a 
fost lipsit de frământări. După răscoala de la 1907, Tache Ionescu a format Partidul Conservator 
Democrat (1908). Partidul său şi ideile conservatoare au fost depăşite de iniţiativele P.N.L. Efectele 
reformei agrare şi ale votului universal au contribuit la dispariţia Partidului Conservator din viaţa 
politică de după primul război mondial.  
  În anul 1893 s-a format Partidul Social Democrat al Muncitorilor din România, care nu a 
jucat un rol important în viaţa politică. În anul 1899 s-a desfiinţat şi s-a reînfiinţat în anul 1910 sub 
numele de Partidul Social Democrat. 
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   În ceea ce priveşte guvernele, perioada 1866-1871 s-a caracterizat prin instabilitate politică 
caracterizată prin schimbarea frecventă a guvernelor. S-au schimbat 10 guverne şi au avut loc 20 de 
remanieri guvernamentale. După anul 1871 s-a instaurat ordinea. În perioada martie 1871 – martie 
1876 a fost o guvernare conservatoare, prim-ministru fiind Lascăr Catargiu. În perioada aprilie 1876 – 
martie 1888 a fost o guvernare liberală, prim ministru fiind I.C. Brătianu. Conservatorii au revenit la 
guvernare în perioada martie 1888 – octombrie 1895 după care a urmat „rotativa guvernamentală”.  
  România în relaţiile internaţionale  (1878-1914) 
  Până în anul 1880, politica externă a simţit apăsarea condiţiilor din tratatul de pace de la Berlin. 
Apoi, Ministerul de Externe a ridicat misiunile diploma tice la rangul de Legaţii şi s-a îngrijit de lărgirea 
relaţiilor cu alte ţări. Staul român a devenit membru al Comisiei Europene a Dunării.  
  Guvernul român, sub impulsul răcelii relaţiilor cu Rusia şi sub influenţa lui Carol I, a încheiat o 
alianţă secretă cu Germania, Austro-Ungaria şi Italia, aderând la Tripla Alianţă care era un bloc 
politico-militar (noiembrie, 1883). România a dus o politică de bune relaţii cu statele vecine, Serbia şi 
Bulgaria. 
  Situaţia din Peninsula Balcanică s-a înrăutăţit în urma celor două războaie balcanice dintre anii 
1912-1913. Amestecul Austro-Ungariei care dorea o Bulgarie Mare a venit în contradicţie cu dorinţa 
Angliei de a crea o Serbie Mare. La cererea Marilor Puteri, România a înaintat în iunie- iulie 1913 la 
sud de Dunăre, până la 20 km de Sofia fără nici o piedică. Pierderile de vieţi omeneşti ale românilor s-
au datorat unei grave epidemii de holeră.  
  În urma păcii de la Bucureşti, România a primit Cadrilaterul cu o suprafaţă de peste 7.300 km2. 
Pe lângă aceasta s-a adăugat libertatea şcolară şi religioasă a românilor de la sud de Dunăre.   

5.3. Cucerirea independenţei de stat a României 
 Obiectivul major al românilor după anul 1859 a fost cucerirea independenţei naţionale. 
Suzeranitatea otomană era o piedică în calea progresului României deoarece România trebuia să 
plătească tribut, era lipsită de o politică externă proprie iar Dobrogea se afla sub stăpânire străină.  
 Între anii 1875-1876 s-a produs „criza orientală” care s-a manifestat prin răscoale antiotomane 
în Bosnia, Herţegovina şi Bulgaria. În aceeaşi perioadă Serbia şi Muntenegru au declarat război 
Imperiului otoman. Sub pretextul intervenţiei în favoarea creştinilor din Balcani, Rusia urmărea 
obţinerea strâmtorilor Bosfor şi Dardanele iar România încerca să obţină o recunoaştere diplomatică a 
independenţei.  
 În luna septembrie 1876 au avut loc tratative le româno – ruse la Livadia. România se temea că 
un război ruso-otoman ar fi putut antrena  şi teritoriul ei. În aceste condiţii, ţara noastră era interesată de 
o alianţă cu Rusia. La 4 aprilie 1877 au fost finalizate tratativele, fiind semnată Convenţia româno-rusă 
prin care se permitea trecerea trupelor ruse prin ţară iar Rusia garanta integritatea teritorială a 
României. 
 La 12 aprilie 1877 Rusia a declarat război imperiului otoman. Drept răspuns, otomanii au 
bombardat oraşele româneşti de pe malul Dunării. România a răspuns bombardamentelor otomane, 
armata română fiind mobilizată. La 9 mai 1877, în Camera Deputaţilor a fost votată independenţa 
României, textul proclamaţiei fiind citit de Mihail Kogălniceanu iar în ziua următoare Senatul votează 
independenţa ţării.  
 Iniţial, Rusia a refuzat ajutorul armatei române crezând că va obţine o victorie rapidă. În luna 
iunie 1877, armata rusă a trecut Dunărea şi după o rap idă ofensivă s-a oprit în faţa sistemului de 
fortificaţii de la Plevna. Marele duce Nicolae, comandantul forţelor ruse, printr-o telegramă a cerut 
urgent ajutor lui Carol şi armatei române.  

Principele Carol a primit comanda trupelor de la Plevna şi a propus asediul. Marele duce 
Nicolae a refuzat propunerea principelui român şi la 30 august a fost respins un nou atac asupra 
Plevnei. Românii au cucerit reduta Griviţa. Propunerea principelui Carol a fost acceptată în cele din 
urmă, între lunile septembrie-noiembrie 1877 având loc asediul Plevnei. Comandantul trupelor 
otomane Osman Paşa s-a predat colonelului român Mihai Cerchez. În aceeaşi perioadă românii au 
cucerit şi reduta Rahova.   

În lunile ianuarie- februarie 1878 armata rusă a pornit o ofensivă în Balcani. Armata română a 
atacat Vidinul, Smârdan, Imperiul otoman fiind nevoit să încheie armistiţiul.  

În urma tratatului de pace de la San Stefano din 19 februarie 1878, de la care România a lipsit, 
Rusia a anexat Dobrogea pe care a schimbat-o cu sudul Basarabiei (judeţele Ismail, Cahul şi Bolgrad). 
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Prin acest tratat Rusia instaura dominaţia în Balcani. Atât România cât şi Marile Puteri au fost 
nemulţumite de prevederi şi au cerut anularea tratatului.  

A urmat Congresul şi tratatul de pace de la Berlin de la 1 iulie 1878. Delegaţilor români Ion C. 
Brătianu şi Mihail Kogălniceanu, nu li s-a permis să ia parte activă la lucrări. Prevederile acestui tratat 
au fost: 

 se recunoştea independenţa necondiţionată a României (se modifica articolul 7 din Constituţie şi 
se realiza schimbul teritorial, Rusia primind sudul Basarabiei iar România primea în schimb 
Dobrogea, gurile Dunării şi insula Şerpilor, încălcându-se integritatea teritorială a României); 

 Anglia primea Ciprul; 
 Austro-Ungaria primea administraţia Bosniei şi a Herţegovinei; 
 Serbia şi Muntenegru deveneau independente; 
 Bulgaria de la nord de Balcani devenea provincie autonomă sub suzeranitate otomană.  

Obţinerea independenţei de stat a favorizat promovarea unei politici externe proprii şi adoptarea 
unei politici de protecţie economică, socială, etc.  

5.4. Provinciile româneşti aflate sub stăpâniri străine  
Transilvania (regim: neo-absolutist, liberal, dualist) 
În perioada 1861-1866 în Imperiul habsburgic a fost instituit un regim liberal. Dieta 

Transilvaniei cuprindea un număr important de reprezentanţi ai românilor. Între anii 1863-1864 au fost 
adoptate Legile prin care se recunoştea egalitatea românilor cu celelalte naţiuni şi includerea limbii 
române în rândul limbilor oficiale.  

În anul 1867 s-a format Imperiul dualist austro-ungar. Ca urmare a înfrângerilor suferite în 
războaie cu Italia, Franţa şi Prusia, autorităţile de la Viena au făcut concesii Ungariei care devenea într-
un fel independentă, fiind condusă de împăratul Austriei. Franz Iosif devenea şi rege aposto lic al 
Ungariei. Existau două parlamente, la Budapesta şi Viena, două guverne, iar ministerele de Externe, 
Finanţe şi Apărare erau unice. Transilvania trecea sub directa administrare a Ungariei.  

Legea naţionalităţilor din anul 1868 limita românilor din Ungaria autonomia culturală şi 
bisericească. În anul 1879 limba maghiară devenea obligatorie în şcolile elementare române ortodoxe şi 
greco-catolice. În anii următori, limba maghiară a fost obligatorie şi în şcolile secundare şi în grădiniţe.  

În aceste condiţii, mişcarea de emancipare naţională a avut un puternic sprijin în Biserica greco-
catolică şi Biserica ortodoxă (devenită mitropolie în anul 1864), condusă de Andrei Şaguna. În anul 
1869 s-au înfiinţat Partidul Naţional Român din Banat şi Ungaria şi Partid ul Naţional Român din 
Transilvania, unite în anul 1881 sub numele de Partidul Naţional Român. Acest partid a adoptat la 
început tactica de luptă – pasivismul (neparticiparea la viaţa politică). Din anul 1905 această tactică a 
fost înlocuită de activism, în anul 1910. Partidul avea 5 deputaţi în Parlamentul de la Budapesta.  

Revendicările românilor erau susţinute prin memorii adresate autorităţilor. Astfel, în anul 1868, 
prin Pronunciamentul de la Blaj se cerea autonomia Transilvaniei şi aplicarea Legilor din anii 1863-
1864. În anul 1892 fruntaşii Partidului Naţional Român: Ioan Raţiu, Iuliu Coroianu, Gheorghe Pop de 
Băseşti, Vasile Lucaciu s-au aflat în fruntea mişcării memorandiste. Aceasta a început prin elaborarea 
unui memorandum (de ţinut minte!) adresat împăratului, în care erau criticate autorităţile maghiare că 
nu respectau drepturile românilor. Renunţând la ideea unei autonomii a Transilvaniei, reprezentanţii 
românilor cereau o autonomie etnică a acestora. Memoriul a fost refuzat de împărat şi trimis 
autorităţilor de la Budapesta care au intentat proces memorandiştilor. Condamnaţi la închisoare, ei au 
fost eliberaţi în urma intervenţiei regelui român Carol I. 

Societăţile culturale au susţinut mişcarea naţională. În anul 1861 a fost înfiinţată ASTRA 
(Asociaţia Transilvăneană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român) urmată în anul 1867 
de Societatea „Transilvania”. Publicaţiile româneşti precum, Telegraful Român, Gazeta de Transilvania 
şi Tribuna s-au înscris pe aceeaşi linie.  

În rândul Partidului Naţional Român s-au conturat, la începutul secolului a XIX- lea, mai multe 
orientări. În anul 1906 Aurel C. Popovici publica „Statele Unite ale Austriei Mari” în care propunea 
federalizarea Imperiului, iar Octavian Goga, Vasile Lucaciu sau Vasile Goldiş erau adepţii unirii cu 
Vechiul Regat. 

Buvovina 
Intrată în stăpânire austriacă în anul 1775 a devenit în anul 1849 ducat autonom sub conducerea 

Vienei. Prin colonizarea cu maghiari, ruteni, ucraineni, germani, poloni, românii nu au mai reprezentat 
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în scurt timp populaţia majoritară. În anul 1892 a fost înfiinţat Partidul Naţional Român. Lupta 
naţională era susţinută şi de societăţile culturale „Junimea”, „Dacia”, „Concordia”, Societatea pentru 
Cultură şi Literatură Română”şi „Arboroasa”.  

În anul 1871 au avut loc la Putna manifestările legate de aniversarea a 400 de ani de la 
construirea mănăstirii. În fruntea mişcării naţionale bucovinene s-au aflat fraţii Hurmuzaki, Aron 
Pumnul, Ioan Nistor, Iancu Flondor. În cadrul Universităţii din Cernăuţi funcţiona din 1875 o catedră 
de limba şi literatura română.  

Basarabia 
A intrat în stăpânirea Imperiului Rus în anul 1812. În prima perioadă şi până în anul 1828 şi-a 

păstrat o anumită autonomie după care a fost transformată în provincie rusească. Şi aici a avut loc o 
politică de colonizare, fiind aduşi: ruşi, bulgari, germani, evrei. O parte din populaţia românească a fost 
deportată dincolo de Nistru. Din anul 1867 limba rusă devenea obligatorie în şcoală, biserică şi 
administraţie. Mişcarea naţională s-a intensificat după revoluţia din anul 1905. În fruntea acesteia se 
aflau Pantelimon Halippa, Ion Inculeţ, Pavel Dicescu. Pentru puţin timp au apărut publicaţii precum 
Cuvântul moldovenesc şi Basarabia. 

Românii din Peninsula Balcanică au obţinut sprijinul guvernului român care a organizat şcoli 
pentru aromâni atât în Bucureşti cât şi la sud de Dunăre. Prin tratatul din anul 1913 autorităţile române 
au obţinut recunoaşterea dreptului de a avea şcoli şi biserici în limba română pentru aceştia.  

5.5. Procesul modernizării societăţii româneşti în secolul al XIX-lea 
Populaţie şi societate. Satul şi oraşul. Modul de viaţă şi mentalităţile  

 După obţinerea independenţei, societatea românească a trecut printr-un proces de modernizare. 
S-au constatat creşterea populaţiei, dezvoltarea industriei, încurajarea proprietăţii particulare. Statul a 
jucat un rol important în evoluţia generală a societăţii româneşti în perioada 1878-1914. 
 Agricultura constituia principala ramură economică iar majoritatea populaţiei locuia la sate. 
Deşi s-a înregistrat o creştere a producţiei agricole, rămâneau probleme nerezolvate, precum: 
insuficienţa pământului şi a maşinilor agricole, sănătatea în mediul rural, păstrarea sistemului 
învoielilor agricole. La finele secolului al XIX- lea, producţia de cereale reprezenta 85% din export, 
România aflându-se pe locul IV în lume în această privinţă.  
 Industria s-a caracterizat prin dezvoltarea industriei petroliere şi alimentare, creşterea ponderii 
capitalului străin (englez, olandez, francez şi belgian), promovarea unei politici protecţioniste şi 
adoptarea unor legi de încurajare a industriei.  
 Transporturile au cunoscut un proces de dezvoltare şi de modernizare. În anul 1869 era deschisă 
prima linie de cale ferată Bucureşti-Giurgiu şi a fost construit podul de la Cernavodă (1895). A fost 
inaugurată Gara de Nord şi au fost modernizate porturile de la Dunăre şi Marea Neagră. Dezvoltarea 
reţelei de căi ferate (3.500km) a stimulat schimburile comerciale. România a încheiat convenţii 
comerciale cu marile state europene. În anul 1880 era înfiinţată Banca Naţională a României cu drept 
de a emite monedă.  
 În intervalul 1861-1890 populaţia României a crescut de la 3,7 milioane locuitori la 5,9 
milioane locuitori. Majoritatea populaţiei trăia în mediul rural (80%) dar şi populaţia oraşelor era în 
creştere, populaţia de la sate deplasându-se în marile centre industriale. Ţărănimea reprezenta o 
categorie socială alcătuită din muncitori agricoli, ţărani înstăriţi (10-12ha) şi ţărani cu proprietăţi sub 5 
ha. Problemele ţărănimii au dus la declanşarea unor răscoale puternice cum au fost şi cele de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea. Măsurile luate de guverne (vânzarea unor proprietăţi ale statului către ţărani, 
înfiinţarea Creditului Agricol şi a băncilor populare) nu au rezolvat situaţia. Răscoala din anul 1907 a 
determinat liderii Partidului Naţional Liberal să propună în programul din anul 1913 reforma agrară.  
 În societatea românească se menţineau încă marii proprietari funciari care aveau în posesie 
aproximativ 50% din suprafaţa arabilă. Clasa de mijloc alcătuită din negustori, industriaşi, funcţionari 
civili, avocaţi, profesori se afla în ascensiune şi reprezenta burghezia românească. Lucrătorii industriali 
reprezentau, la începutul secolului al XX- lea, 10% din populaţie, majoritatea acestora provenind din 
mediul rural. Din punct de vedere religios, majoritatea locuitorilor erau ortodocşi (91,5%) iar din punct 
de vedere etnic (92,1% erau români).  
 Cele mai importante măsuri legislative din perioada 1878-1917 au fost: 

 modificarea articolului 7 din Constituţie, în anul 1879; 
 legea responsabilităţii ministeriale; 
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 înfiinţarea Băncii Naţionale a României, în anul 1880;  
 legea pentru tocmeli agricole, care reducea termenul învoielilor de la 5 la 2 ani;  
 legea electorală; 
 legea pentru încurajarea industriei naţionale, din anul 1887, prin care erau acordate avantaje 

întreprinderilor cu un capital de cel puţin 50.000 lei şi cu un număr de cel puţin 25 de lucrători; 
 în anul 1885, Biserica Ortodoxă Română devine biserică autocefală;  
 legea băncilor populare (1903); 
 legea minelor, prin care bogăţiile subsolului treceau în proprietatea statului, cu excepţia 

petrolului, în anul 1895;  
  

VI. ROMÂNIA ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ 
6.1.Formarea statului naţional unitar român 
România în războiul pentru reîntregire  
Datorită nemulţumirilor Austro-Ungariei de după cel de-al doilea război balcanic, ea a căutat 

mereu momentul declanşării unui nou conflict pentru a putea cere revizuirea tratatelor încheiate. În 
mijlocul lunii iunie 1914 la Sarajevo a fost asasinat arhiducele moştenitor al tronului austro-ungar, iar 
pe 15 iulie 1914 Austro-Ungaria a declarat război Serbiei.  

Conflictul s-a extins rapid implicând cele două alianţe politico-militare, Puterile Centrale şi 
Antanta. În România, la 21 iulie 1914, a fost convocat la Sinaia un Consiliu de coroană la care participă 
Guvernul şi sunt invitaţi membri ai opoziţiei şi alţi oameni politici de marcă. Hotărârea a fost aceea de 
rămânere în neutralitate, mai ales că o altă aliată, Italia, a procedat la fel. Regele Carol I s-a supus 
majorităţii. 

Regele Carol I a murit la 27 septembrie 1914. Urmaşul său, regele Ferdinand declara că va 
domni ca un bun român. Succesele Antantei din vara anului 1916 şi cererea ultimativă a acestei alianţe 
au determinat intrarea României în război împotriva Austro-Ungariei. 

La 4 august, România a semnat tratatul de alianţă cu Antanta. Tratatul prevedea:  
 se garanta integritatea teritorială a României, ţară care trebuia să declare război Austro-

Ungariei; 
 se recunoştea dreptul legitim al României la unirea cu Transilvania, Banat, Bucovina şi Partium 

(Crişana şi Maramureş); 
 România urma să participe la conferinţele de pace în condiţii de egalitate cu marile puteri;  
 Antanta se obliga să acorde ajutor militar pentru România şi să aprovizioneze armata română cu 

muniţie şi armament.  
La 14 august România a declarat război Austro-Ungariei. Unităţile angajate în luptă cuprindeau 

4 armate cu un număr de 562 de mii de ostaşi care s-au desfăşurat pe hotarul Austro-Ungariei şi o parte 
mai mică pe hotarul cu Bulgaria, pe Dunăre şi în Cadrilater. Planul a stabilit trecerea la ofensivă a 
trupelor de pe hotarul cu Austro-Ungaria şi o parte mai mică pe hotarul cu Bulgaria, contrar sugestiei 
date de puterile din Antantă de a ataca Bulgaria. Aceasta a convenit şi idealurilor naţio nale de a elibera 
teritoriile româneşti din interiorul arcului carpatic.  

Trupele române au pătruns în Transilvania până în apropiere de Sighişoara, Sibiu şi Hunedoara, 
fiind primite cu bucurie de către români.  

Ofensiva română nu a fost susţinută de aliaţi iar austro-ungarii au pornit o puternică ofensivă în 
Transilvania. În aceste condiţii, în august 1916 trupele germano-bulgare au obţinut victorii în sud la 
Turtucaia şi ameninţau ocuparea Dobrogei. Situaţia de aici a determinat oprirea ofensivei din 
Transilvania şi trecerea la apărare. Germanii au continuat ofensiva în Dobrogea iar trupele ruseşti aduse 
în ajutorul armatei române nu şi-au dat silinţa să apere acest teritoriu şi el a fost pierdut. Românii s-au 
retras din Dobrogea. Dinspre sud, Puterile Centrale au pătruns în Muntenia şi Oltenia, Bucureştiul a 
fost ocupat iar armata română, Guvernul, Casa regală şi o parte a populaţiei  s-au retras în Moldova.  

În primăvara anului 1917 armata română a fost refăcută cu sprijinul misiunii militare franceze. 
Tezaurul ţării a fost trimis la Moscova pentru a fi protejat. Armata I, comandată de generalii Constantin 
Cristea şi Eremia Grigorescu şi Armata a II-a, comandată de generalul Alexandru Averescu au oprit 
ofensiva Puterilor Centrale la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, în lunile iulie-august 1917. 
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În anul 1917 a avut loc în Rusia o lovitură de stat prin care comuniştii au ajuns la putere. În 
aceste condiţii, trupele ruseşti au părăsit câmpul de luptă, în urma Tratatului de pace de la Brest-
Litovsk. România rămânând fără sprijin nu a mai putut continua războiul şi a  fost nevoită să încheie 
pacea.  

Pacea încheiată la Buftea cu Puterile Centrale a fost foarte grea pentru ţara noastră. România 
ceda Dobrogea, Bulgariei. Mai ceda surplusul de cereale şi petrol precum şi importante vârfuri din 
Munţii Carpaţi iar trupele Puterilor Centrale rămâneau în teritoriul ocupat. Regele Ferdinand a refuzat 
sancţionarea tratatului.  

Situaţia s-a schimbat în toamna anului 1918 când Antanta a obţinut importante victorii. Armata 
română a fost din nou mobilizată în luna octombrie 1918 şi a eliberat teritoriul ţării. În luna noiembrie 
1918 a avut loc armistiţiul dintre Germania şi Antanta. Primul război mondial se încheia cu victoria 
Antantei. A urmat Congresul de Pace de la Paris dintre anii 1919 şi 1920.    

 Unirea Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei; ideile politice ale actelor Unirii  
Pe fondul revoluţiei bolşevice şi a încheierii păcii României cu Puterile Centrale, s-a afirmat 

principiul autodeterminării naţionale. Popoarele din cadrul Imperiului Austro-Ungar şi al fostului 
Imperiu ţarist au fost încurajate de Declaraţia drepturilor popoarelor din Rusia (noiembrie 1917), de 
principiile lansate de preşedintele american W. Wilson (ianuarie 1918) şi de înfrângerile Austro-
Ungariei. Dreptul popoarelor la autodeterminare (până la separare) a fost folosit în mod demagogic de 
puterea comunistă instalată la Moscova Acest drept a fost însă anihilat până la urmă.  

Basarabia a fost prima provincie unită cu România. În luna octombrie 1917 a avut loc 
Congresul Ostaşilor moldoveni care a anunţat autonomia provinciei şi hotărârea de a se convoca o 
adunare reprezentativă numită Sfatul ţării. Convocat în luna decembrie, Sfatul Ţării a decis declararea 
Republicii Democratice Moldoveneşti. În urma agitaţiilor provocate de soldaţii bolşevici care au ocupat 
Chişinăul, a fost chemată armata română. La 24 ianuarie/6 februarie 1918 Sfatul Ţării a proclamat 
independenţa Republicii Democratice Moldoveneşti, iar la 27 martie/9 aprilie a hotărât unirea 
Basarabiei cu România. La 9/22 aprilie 1918 regele Ferdinand a promulgat actul unirii Basarabiei cu 
România. 

În Bucovina s-a format o mişcare unionistă care a încercat să contracareze tendinţele de 
anexiune venite din partea Kievului sau Vienei. În luna octombrie 1917 s-a înfiinţat un Consiliu 
Naţional Român condus de Iancu Flondor care a cerut autodeterminare naţională. Adunarea 
Constituantă a românilor din Bucovina a hotărât la 14/27 octombrie 1917 unirea cu celelalte provincii 
româneşti din Austro-Ugaria. În faţa intenţiilor Ucrainei de a anexa Bucovina, Consiliul Naţional 
Român a solicitat intervenţia armatei române. Congresul General al Bucovinei (alcătuit din 
reprezentanţii românilor, germanilor, polonezilor, ucrainenilor) a hotărât la 15/28 noiembrie 1918 
unirea necondiţionată cu România. Parlamentul a votat actul unirii Bucovinei la 18/31 decembrie 
1918. 

În Transilvania, pe fundalul înfrângerilor suferite de Imperiul Austro-Ungar şi mişcărilor 
revoluţionare ce au urmat în cele două capitale, Budapesta şi Viena, împăratul Carol I a făcut o ultimă 
încercare de salvare a Imperiului. El a lansat un apel pentru federalizare numit „Către popoarele mele 
credincioase”.  

Partidul Naţional Român, care-şi reluase activitatea, a elaborat în luna octombrie 1918 o 
declaraţie  de independenţă, Declaraţia de la Oradea. Aceasta a fost citită câteva zile mai târziu de 
deputatul român Alexandru Vaida-Voievod în Parlamentul de la Budapesta. A urmat constituirea 
Consiliului Naţional Român Central (format din şase membrii ai P.N.R. şi şase ai P.S.D.), cu sediul la 
Arad, care a preluat conducerea teritoriilor româneşti şi a adoptat următoarele măsuri:  

 a fost înfiinţat Consiliul Naţional Central Român; 
 au fost constituite consilii şi gărzi naţionale care au preluat puterea locală;  
 s-a lansat un manifest, „Către popoarele lunii”, în care se anunţa opiniei publice internaţionale 

dorinţa de unire cu România; 
 s-a cerut guvernului maghiar să- i recunoască puterea deplină asupra teritoriului Transilvaniei.  

În mijlocul lunii noiembrie au avut loc tratative  cu reprezentanţii guvernului maghiar, care 
recunoşteau autonomia Transilvaniei în cadrul Ungariei. Propunerea a fost refuzată de fruntaşii 
transilvăneni. La 7/20 noiembrie 1918 a fost lansată chemarea pentru Adunarea de la Alba Iulia ce 
urma să se desfăşoare pe 18 noiembrie/1 decembrie 1918. 
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La Adunarea Naţională de la Alba Iulia de la 18 noiembrie/1 decembrie 1918 au participat peste 
100.000 de oameni şi 1.228 de delegaţi. Lucrările au fost deschise de Gh. Pop de Băseşti şi Vasile 
Goldiş care a citit Rezoluţia de unire a Transilvaniei cu România. Rezoluţia a fost aprobată în 
unanimitate. A fost ales Marele Sfat Naţional Român (250 de membrii, condus de Gheorghe Pop de 
Băseşti şi care avea rolul unui Parlament). A fost desemnat un guvern provizoriu numit Consiliu 
Dirigent, condus de Iuliu Maniu. La 11 decembrie, a adresat o proclamaţie în care anunţa înfăptuirea 
unirii Transilvaniei cu România.  

Textul Rezoluţiei de la Alba Iulia mai prevedea o serie de măsuri care vizau: libertatea presei, 
respectarea drepturilor minorităţilor naţionale, reforma agrară radicală, vot universal, regim democratic.    

Recunoaşterea internaţională  
La tratatele de pace care s-au semnat la Paris între anii 1919-1920, România a fost reprezentată  

de o delegaţie condusă de primul-ministru Ion I.C. Brătianu care, în şedinţa din 1 februarie 1919, a 
cerut ca România să fie tratată ca aliată a Antantei în război şi că unirea provinciilor istorice cu 
România este rezultatul dorinţei populaţiei din aceste provincii. El cerea  recunoaşterea internaţională a 
unirii. Dorinţa Marilor Puteri de a se amesteca în problemele interne ale statului român sub pretextul 
apărării dreptului minorităţilor, l-a determinat pe Ion I. C. Brătianu să protesteze. El a părăsit Parisul şi 
a demisionat din funcţia de şef al guvernului român.  
 România a semnat:   

 Tratatul de la Saint-Germanin, cu Austria, prin care era confirmată unirea Bucovinei cu 
România (10 decembrie 1919); 

 Tratatul de la Neuilly cu Bulgaria, prin care graniţa cu statul bulgar rămânea cea fixată în anul 
1913 iar România recupera Cadrilaterul (10 decembrie 1919);  

 Tratatul minorităţilor: toţi locuitorii României, indiferent de naţionalitate, limbă, religie sau 
rasă se bucurau de drepturi şi libertăţi cetăţeneşti (10 decembrie 1919);  

 Tratatul de la Trianon cu Ungaria prin care Transilvania şi Banatul reveneau României (4 
iunie 1920); 

 Tratatul prin care se recunoştea unirea Basarabiei cu România (28 octombrie 1920). 
 Prin aceste tratate semnate a fost recunoscută de către marile puteri formarea statului naţional 
unitar român.  

6.2.România în perioada interbelică  
Teritoriul şi populaţia noul cadru de dezvoltare a societăţii româneşti.  
Situaţia României după Unirea din 1918 se deosebea de cea de dinainte de război, teritoriul său 

a crescut de la 137.000 km2 la 295.049 km2, cifră care situa România pe locul opt în Europa, ca 
suprafaţă. Populaţia  înregistrată în anul 1930 a ajuns la peste 18 milioane locuitori din care 71,9% erau 
români şi 28,1% minorităţi naţionale.  

Evoluţia economică (1918-1938) 
 Economia românească a traversat o perioadă de refacere după primul război mondial. În anul 
1924 industria a atins nivelul antebelic şi producţia agricolă a cunoscut o perioadă de creştere. Între anii 
1929-1933 a avut loc o criză economică mondială cu efecte grave ş i pentru România. Guvernul ţărănist 
aflat la guvernare a angajat împrumuturi externe şi a încurajat pătrunderea capitalului străin. În plan 
social a crescut numărul şomerilor, au scăzut salariile, au crescut impozitele şi s-a înrăutăţit situaţia 
producătorilor agricoli. 
 Agricultura a reprezentat în continuare ramura principală a economiei. Marea majoritate a 
populaţiei locuia în mediul rural şi obţinea venituri din agricultură. Reforma agrară din anul 1921 a 
mărit numărul micilor proprietari agricoli. Fărâmiţarea proprietăţilor agricole, alături de proasta dotare 
tehnică a determinat o productivitate scăzută. După anul 1930 statul a intervenit încurajând exporturile 
de produse agricole. Pe lângă cereale (unul din primele locuri pe continent), se cultivau floarea-soarelui 
(locul I pe Glob) şi alte plante industriale.    
 Industria a cunoscut o perioadă de creştere a producţiei. Importante progrese s-au realizat în 
metalurgie şi în industria constructoare de maşini. Centre siderurgice se aflau la Hunedoara, Bucureşti, 
Cluj şi Câmpia Turzii. Din anul 1934 statul a intervenit prin comenzi mai ales în domeniul industriei de 
armament, prin acordarea unor prime pentru export şi au fost încurajate ramuri noi ca industria 
electrotehnică, electronică şi chimică. A crescut importul de materii prime şi a scăzut importul de 
produse finite. Industria petrolieră a cunoscut o creştere spectaculoasă, România ocupând locul 6 pe 
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Glob şi locul doi în Europa la extracţia de gaze şi aur. La Braşov erau fabricate avioanele IAR-80 şi 
IAR-81 care erau construite la standarde internaţionale.  
 A crescut reţeaua de căi ferate, au fost modernizate şoselele, a fost înfiinţată Compania 
Naţională LARES (transport aerian), s-a dat în folosinţă postul de radio public şi s-a modernizat 
serviciul de Poştă şi Telegraf.  
 Cea mai importantă instituţie bancară a fost B.N.R., cu capital privat. Leul era o monedă 
convertibilă. 

Trăsăturile vieţii politice şi sociale (1918-1940). Politica externă  
 Din punct de vedere social nu s-au produs schimbări esenţiale. În anul 1930 populaţia rurală 
reprezenta aproximativ 80% din populaţie, din care 72% îşi obţinea veniturile din agricultură.  
 După primul război mondial, viaţa politică românească a evoluat de la bipartitism la 
pluripartitism. Partidele din provinciile istorice au fost integrate partidelor existente în vechiul regat, au 
fost nevoite să-şi extindă activitatea şi în teritoriile unite care reprezentau aproximativ jumătate din 
suprafaţa şi populaţia statului român..  
 Partidul Naţional Liberal reprezenta interesele burgheziei industriale şi financiare. La 
conducerea partidului s-au aflat Ion I.C. Brătianu (1909-1927), Vintilă I.C. Brătianu (1927-1930), I. 
Gh. Duca (1930-1933), Constantin (Dinu) I.C. Brătianu (1934-1947). Programul partidului preconiza 
înfăptuirea reformei agrare şi electorale, adoptarea Constituţiei şi promovarea în domeniul economic a 
politicii „prin noi înşine”. În timpul guvernării P.N.L. s-au produs schimbări majore în democratizarea 
societăţii româneşti: 

 reforma agrară; 
 măsuri care au vizat unificarea administrativă (decembrie 1918-septembrie 1919); 
 adoptarea Constituţiei (1923), a legii administrative (1925), a legii electorale (1926);  

Partidul Naţional Ţărănesc s-a format în anul 1926 prin fuziunea Partidului Naţional Român 
din Transilvania, condus de Iuliu Maniu, şi Partidul Ţărănesc, condus de Ion Mihalache. Programul 
P.N.Ţ. adoptat la 10 octombrie 1926 amintea: respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
responsabilitatea ministerială, descentralizarea administrativă, dezvo ltarea învăţământului, încurajarea 
agriculturii, dezvoltarea unei industrii bazate pe materii prime, politică economică în acord cu politica 
„porţilor deschise”.  

Partidul reprezenta interesele ţărănimii, burgheziei, preoţilor şi învăţătorilor de la sate. Prin 
includerea Partidului Naţional Român din Transilvania, P.N.T. se bucura de adeziune la nivelul întregii 
ţări. Naţional-ţărăniştii s-au aflat la guvernare în perioada 1928-1931 şi 1932-1933, guvernare 
desfăşurată pe fondul unei puternice crize economice mondiale. Din această cauză s-au făcut 
împrumuturi externe, au fost adoptate legi pentru reducerea datoriilor producătorilor agricoli puternic 
afectaţi de criză.  

Alături de P.N.L. şi P.N.Ţ. au ajuns la guvernare Partidul Poporului, Partidul Naţionalist 
Democrat (N. Iorga) şi Partidul Naţional Creştin (Octavian Goga şi A.C. Cuza). Partidul Poporului 
condus de generalul  Al. Averescu s-a aflat la guvernare în perioada de după război (1920-1921), timp 
în care au fost puse în aplicare reforma agrară, financiară şi măsurile de unificare monetară.  

Deşi nu au ajuns la guvernare, în România s-au manifestat grupările politice de extremă dreaptă 
şi stângă reprezentate de Mişcarea Legionară şi, respectiv, Partidul Comunist. 

Mişcarea legionară a fost înfiinţată în anul 1923 de profesorul A.C. Cuza sub numele de Liga 
Apărării Naţional Creştine şi avea un puternic caracter antisemit. Din această organizaţie s-a desprins în 
anul 1927 gruparea condusă de Corneliu Zelea Codreanu care va primi numele de Legiunea 
Arhanghelului Mihail. În anul 1930 Legiunea şi-a luat numele de Garda de Fier, organizaţie cu 
caracter militar, interzisă prin lege în anul 1933 în timpul guvernului condus de I.Gh. Duca. În 
decembrie 1933 Duca este asasinat de trei legionari în gara Sinaia.  

Mişcarea Legionară a reapărut în viaţa politică în anul 1934 sub numele de Partidul „Totul 
pentru Ţară” condus de Gheorghe Cantacuzino-Grăniceru. În luna aprilie 1936 a avut loc la Târgu-
Mureş un congres al studenţilor legionari unde au fost întocmite liste ale morţii pe care erau înscrise şi 
numele lui Virgil Madgearu, Elena Lupescu, Victor Iamandi şi Armand Călinescu.  
 Caracteristicile Mişcării Legionare au fost: antisemitism, naţionalism, misticism, cultivarea 
cultului elitelor, „cultul morţii”, organizarea taberelor de muncă. Se adresau unor largi categorii sociale, 
ţărani, preoţi, tineri, muncitori. Mişcării Legionare i s-au alăturat şi intelectuali precum: Nae Ionescu, 
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Mircea Eliade, Radu Gyr. La alegerile din anul 1937 legionarii au încheiat un „Pact de neagresiune” cu 
P.N.Ţ., Partidul „Totul pentru Ţară” a obţinut locul trei, cu 15,58% din voturi.  
 Partidul Comunist a fost înfiinţat în mai 1921, prin desprinderea grupării radicale din Partidul 
Socialist din România, în timpul Congresului General al partidului desfăşurat la Bucureşti. Noul partid 
s-a afiliat la Internaţionala Comunistă în anul 1923 şi a adoptat teza Cominternului, potrivit căreia 
România era un stat multinaţional şi trebuia să permită dreptul la autodeterminare, până la separare. 
Conducerea comunistă de la Moscova nu recunoştea unirea Basarabiei cu România şi a susţinut 
acţiunile separatiste din sudul Basarabiei desfăşurate în vara anului 1924, la care au participat şi 
membrii P.C.R. Drept urmare, P.C.R. a fost scos în afara legii, situaţie care s-a menţinut până la 23 
august 1944. Structura etnică a partidului era diversă, lucru evidenţiat şi în conducerea partidului, 
impusă de la Moscova.  
 Partidul Social Democrat s-a format în anul 1927 şi a fost condus de Constantin Titel 
Petrescu. 
 Potrivit Constituţiei din anul 1923, regimul politic din România era cel al monarhiei 
constituţionale. Regele reprezenta factorul de echilibru al vieţii politice. Prerogativele regelui erau: 
numea şeful guvernului, sancţiona legile, era şeful armatei, avea dreptul de a bate monedă, conferea 
decoraţii şi grade militare, amnistia şi graţia deţinuţi, negocia şi încheia tratate de alianţă. Nici un act 
semnat de rege nu avea valabilitate dacă nu era semnat de un ministru responsabil de actul respectiv.  
 În anul 1925 prinţul Carol a renunţat la tron. În urma dezbaterilor din Consiliul de coroană, 
Parlamentul a adoptat la 4 ianuarie 1926 un act prin care era proclamat moştenitor la tronul României, 
Mihai, fiul lui Carol. Acesta din urmă pierdea dreptul de a purta titlul de Alteţă şi numele Casei Regale, 
primind numele de Carol Caraiman. 
 În anul 1927 a murit regele Ferdinand. Mihai fiind minor a fost tutelat de o regenţă alcătuită din 
Patriarhul Miron Cristea, prinţul Nicolae (fratele lui Carol) şi Gheorghe Buzdugan, preşedintele Curţii 
de Casaţie. Ajutat de partidele din opoziţie şi de un grup de apropiaţi, Carol revine în ţară în 1930 şi 
este proclamat rege la 8 iunie 1930. Carol al II- lea a dus o politică prin care a urmărit subminarea 
principalelor partide în scopul preluării puterii depline în stat.  
 Parlamentul reprezenta puterea legislativă şi era alcătuit din Adunarea Deputaţilor şi Senat, 
membrii săi fiind aleşi pe baza votului universal.  
 Constituţia din anul 1923  a fost elaborată în timpul guvernării liberale şi adoptată la 28 martie 
1923. Principiile susţinute erau: 

 Suveranitate naţională – România era declarată stat naţional unitar şi indivizibil, teritoriul său 
fiind inalienabil; puterea aparţinea naţiunii prin reprezentanţii aleşi în Parlament; 

 Separarea puterilor în stat – puterea legislativă (regele şi Parlamentul), puterea executivă 
(regele şi guvernul), puterea judecătorească (Curtea de Justiţie şi Casaţie)  

 Funcţia socială a proprietăţii – exproprierea era posibilă numai în cazuri de utilitate publică, 
interes general, cultural şi administrativ; 

 Libertăţile individuale erau garantate fără deosebire de originea etnică, limbă sau religie.  
 Minorităţile etnice şi confesionale  din România  
 După Unirea din 1918, structura etnică a României s-a schimbat: 28,1% din populaţie era 
reprezentată de minorităţile naţionale. Cele mai importante erau: maghiarii (7,9%), germanii (4,1%), 
evreii (4%), ucrainenii (3,2%) aşa cum rezulta din recensământul populaţiei din anul 1930. Alte etnii 
erau: rutenii, ruşii, bulgarii, ţiganii, tătarii, găgăuzii, sârbii, slovacii, polonezii, armenii, albanezii. 
Maghiarii reprezentaseră clasa politică conducătoare în Transilvania şi au acceptat cu greu unirea. 
După anul 1918, 200.000 de maghiari au părăsit România.  
 Germanii se aflau în Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş, Bucovina şi sudul Basarabiei. 
Cei mai mulţi se găseau în Sibiu şi Timişoara. În cadrul Adunării de la Mediaş (1919), reprezentanţii 
saşilor au adoptat o moţiune prin care-şi declarau acordul unirii Transilvaniei cu România.  
 Evreii erau mai numeroşi în Basarabia şi Bucovina.  
 Rezoluţiile adunărilor de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia propuneau respectarea drepturilor 
minorităţilor naţionale, indiferent de originea etnică şi de confesiune. Situaţia minorităţilor naţionale 
era reglementată prin decretele- legi din 1918-1919 (recunoaşterea drepturilor cetăţeneşti pentru evreii 
născuţi în ţară), în tratatul minorităţilor de la Paris, din 9 decembrie 1919, care prevedea obligaţia de a 
recunoaşte drept supuşi români pe toţi evreii de altă naţionalitate. Pentru rezolvarea situaţiei 
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minorităţilor naţionale, în decembrie 1920 a fost înfiinţat Subsecretariatul de Stat pentru minorităţi. 
Reforma electorală şi reforma agrară au fost acceptate fără deosebire de origine etnică.  

6.3.Civilizaţia românească în perioada interbelică  
Populaţia şi societatea. Satul. Oraşul.  

 Ţărănimea reprezenta majoritatea populaţiei. Prin reforma agrară din anul 1921 a crescut 
numărul micilor proprietari agricoli (cu suprafeţe mai mici de 5 ha). Procesul de fărâmiţare a 
proprietăţilor agricole s-a accentuat. În lumea satelor au apărut proprietarii mijlocii care deţineau 
suprafeţe mai mari şi dispuneau de utilaje.  

Marii proprietari funciari (cu suprafeţe de peste 100 ha) foloseau muncitori angajaţi şi maşini 
agricole moderne.  
 Burghezia şi-a consolidat poziţiile pe măsura dezvoltării industriei, activităţilor bancare şi 
comerciale. Cei mai mari industriaşi erau Nicolae Malaxa, Max Auschnith, Ion Giurtu.  
 A crescut numărul muncitorilor şi gradul de pregătire al acestora. În perioada de după război şi 
în anii crizei economice au avut loc greve şi manifestaţii în Bucureşti (1918), greva generală din 1920, 
Lupeni (1920), Valea Prahovei şi Atelierele Griviţa (1933).  

Contribuţii româneşti la civilizaţia universală. 
Cultura a cunoscut ca şi celelalte domenii ale societăţii româneşti din perioada interbelică o 

perioadă de progres. În privinţa drumului de urmat şi a raporturilor dintre civilizaţia românească şi cea 
europeană s-au conturat două grupări: moderniştii sau europeniştii şi tradiţionaliştii. Moderniştii 
susţineau integrarea în civilizaţia europeană şi adoptarea modelului occidental. Din acest grup făceau 
parte Eugen Lovinescu şi Ştefan Zeletin. Tradiţionaliştii se pronunţau pentru cultivarea specificului 
naţional şi păstrarea tradiţiei. Reprezentanţii acestei grupări, Nichifor Crainic, Nae Ionescu, Lucian 
Blaga, considerau că dezvoltarea României avea un caracter predominant rural şi se opuneau modelelor 
occidentale. 

Învăţământul s-a bucurat de o atenţie deosebită din partea statului. Eforturile au vizat creşterea 
numărului ştiutorilor de carte, dezvoltarea reţelei şcolare, pregătirea cadrelor didactice şi creşterea 
performanţelor şcolare, diversificarea profilurilor şcolare.  

Legea învăţământului din anul 1924 mărea numărul claselor obligatorii de la 4 la 7 ani. În 
învăţământ era investit aproximativ 17-18% din bugetul statului. România se afla pe locul 4 la numărul 
de studenţi raportat la populaţie, după Austria, Elveţia şi Franţa.  

Literatura  a beneficiat de activitatea unor scriitori valoroşi: Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion 
Pillat, Hortensia Papadat-Bengescu, Vasile Voiculescu, Ion Barbu, Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, 
Camil Petrescu, George Bacovia şi alţii. Istoria şi teoria  literaturii a fost reprezentată de Eugen 
Lovinescu, Garabet Ibrăileanu, Tudor Vianu, George Călinescu. Au apărut curente şi orientări noi, 
precum, mişcarea dadaistă iniţiată de Tristan Tzara şi avangardismul reprezentat de poeţii Benjamin 
Fundoianu şi Urmuz. Mircea Eliade a avut preocupări în domeniul istoriei religiilor.  

Ştiinţa a cunoscut progrese prin cercetări remarcabile în domenii diverse:  
 matematică: Gheorghe Ţiţeica, Traian Lalescu, Dimitrie Pompei;  
 medicină: Victor Babeş, Gheorghe Marinescu, C.I. Parhon, Nicolae Paulescu, descope ritorul 

insulinei; 
 ştiinţele tehnice: Traian Vuia, Henri Coandă, Hermann Oberth;  
 fizica: Eugen Bădărău, Ştefan Procopiu, Horia Hulubei;  
 geologie şi geografie: Simion Mehedinţi, Gheorghe Munteanu-Murgoci.  

6.4. De la regimul democratic la dictatură  
Regimul autoritar al lui Carol al II-lea   

 În luna decembrie 1937 s-au desfăşurat alegerile pentru Parlament. Pentru prima dată în istoria 
României, guvernul care se afla la conducere, guvern liberal condus de Gh. Tătărescu, nu a câştigat 
alegerile. Partidul Naţional Liberal a obţinut primul loc cu 35,92% din voturi dar se afla sub pragul de 
40% necesar pentru a primi prima electorală şi a obţine astfel majoritatea în Parlament. P.N.Ţ. s-a aflat 
pe locul următor cu 20,4% din voturi, şi, surprinzător, pe locul trei Partidul „Totul pentru Ţară” cu 
15,58%. 
 Regele a încredinţat conducerea guvernului condus de Octavian Goga, preşedintele Partidului 
Naţional Creştin, care nu obţinuse în alegeri decât 9,15%, urmând a se organiza noi alegeri. De teama 
instaurării unei guvernări de extremă dreaptă preconizată de Octavian Goga, Brătianu propunea 

Doru Gradinaru
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formarea unui guvern format din personalităţi politice şi tehnicieni. La 10 februarie 1938 a fost format 
un guvern consultativ condus de patriarhul Miron Cristea, în care erau incluşi şapte foşti prim-miniştrii. 
În perioada următoare, regele a trecut la adoptarea unor măsuri cu caracter politic şi administrativ, 
menite să consolideze regimul unei monarhii autoritare. 
 La 27 februarie 1938 a fost promulgată o nouă Constituţie care însemna o creştere a puterii 
regelui şi o limitare a drepturilor şi libertăţilor democratice: 

 era interzisă „propovăduirea” schimbării formei de guvernământ; 
 era introdusă pedeapsa cu moartea; 
 Parlamentul se întrunea  numai din iniţiativa regelui, „cel puţin o dată pe an”. 

 Printr-un decret regal din 31 martie 1938, au fost dizolvate partidele şi grupările politice. P.N.L. 
şi P.N.Ţ. şi-au continuat totuşi activitatea iar ziarele lor au continuat să apară, rareori fiind cenzurate. 
Măsura a consolidat poziţia partidelor  adepte ale noului regim. 
 Consiliul de Coroană se afla la dispoziţia regelui care- i numea pe membrii acesteia. Prin Legea 
reformei administrative din 14 august 1938 era înfiinţată o nouă unitate administrativă – ţinutul – care 
era condus de un rezident regal şi care era format din mai multe judeţe. În luna octombrie au fost 
desfiinţate sindicatele şi înlocuite cu breslele, cărora le erau interzise activităţile politice.  
 Pe baza propunerii lui Armand Călinescu, Carol a decis organizarea unui partid politic. Înfiinţat 
la 16 decembrie 1938 a fost numit Frontul Renaşterii Naţionale, transformat  în Partidul Naţiunii 
(1940). Toate numirile sau deciziile erau luate de la centru şi comunicate la nivel local. Lipsit de 
program politic, vehicula idei ca armonia socială, solidaritatea naţională.  Prin numărul membrilor  (în 
luna ianuarie 1939 număra 3,5 milioane), F.R.N. era primul partid de masă din istoria ţării, înscrierea în 
acest partid era o condiţie pentru promovarea socială.  
 Relaţiile lui Carol al II-lea cu legionarii 
 La 15 aprilie 1939 a fost promulgată o lege cu privire la apărarea ordinei de stat. A doua zi, 
conducători ai Gărzii de Fier, printre care şi Corneliu Zelea Codreanu au fost arestaţi (condamnaţi la 6 
luni închisoare pentru ultrajul adus lui Nicolae Iorga, ministru în funcţiune, în urma apariţiei unui 
articol în care îl acuza de „necinste sufletească”. Ulterior a fost acuzat „pentru crima de deţinere de acte 
secrete interesând Siguranţa statului”). În urma procesului intentat lui Corneliu Zelea Codreanu, acesta 
a fost condamnat la 10 ani muncă silnică pentru înaltă trădare.  
 În luna noiembrie, Carol a avut o întâlnire cu Hitler care i-a cerut să- i elibereze pe legionari şi să 
le acorde un rol important în viaţa politică. După întoarcerea lui Carol, C.Z. Codreanu împreună cu alţi 
13 legionari au fost împuşcaţi în timp ce erau mutaţi de la o închisoare la alta sub pretextul că au fugit 
de sub escortă. 
 La 1 septembrie 1939, armatele germane au pătruns în Polonia. Acest moment a însemnat 
începutul celui de-al Doilea Război Mondial.  

La 21 septembrie 1939 legionarii l-au asasinat pe Armand Călinescu, prim-ministru. Ca 
represalii, au  fost ucişi câte 2-5 legionari în fiecare judeţ şi s-au făcut arestări masive. La sfârşitul 
anului, Carol a făcut apel la reconciliere. În acest sens, în noiembrie 1939 conducerea guvernului i-a 
fost încredinţată lui Gheorghe Tătărescu. Maniu şi Brătianu au refuzat să participe la guvern dar nu s-au 
opus constituirii lui. Horia Sima, conducătorul legionarilor, a fost primit în audienţă la rege, mişcarea 
Legionară reluându-şi activitatea politică.  

6.5.România în timpul lui Antonescu (1940-1944)  
Nemulţumirile la adresa lui Carol al II-lea au sporit după cedările teritoriale din vara anului 

1940. România a fost nevoită să cedeze U.R.S.S.-ului, Basarabia şi Nordul Bucovinei, Bulgariei – 
Cadrilaterul, iar prin Dictatul de la Viena, Ungaria anexa nord-vestul Transilvaniei. La 4 septembrie 
Ion Antonescu a fost numit prim-ministru şi i-a cerut lui Carol să abdice. În noaptea de 5/6 septembrie 
1940, Carol ia cedat prerogativele regale fiului său, Mihai.  

Ion Antonescu a preluat întreaga putere numindu-se „conducător al statului”. Avea drept de 
iniţiativă legislativă, numea şi revoca miniştrii, încheia tratate de pace şi putea declara război. Se forma 
un guvern în colaborare cu legionarii. Printr-un decret regal din 14 septembrie, România era proclamată 
stat naţional-legionar iar Horea Sima devenea vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri.  

Pe plan extern, Ion Antonescu a fost preocupat de redobândirea teritoriilor pierdute în vara 
anului 1940. Singura soluţie a fost, în contextul respectiv, alianţa cu Germania. În luna noiembrie 1940, 
după o întâlnire cu Hitler, Antonescu a semnat la Berlin un tratat pentru aderarea României la „Pac tul 
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Tripartit”. În plan economic, prin acordul româno-german, România se angaja să susţină Germania în 
efortul de război.  

Pe plan intern, conflictele dintre legionari şi Antonescu se agravau. În noiembrie 1940, 
legionarii i-au asasinat pe Nicolae Iorga, Virgil Madgearu, şi 64 deţinuţi din închisoarea Jilava, foşti 
demnitari din guvernele anterioare. Având şi acordul lui Hitler, Antonescu a înlăturat legionarii de la 
conducerea statului după ce aceştia au declanşat o rebeliune la 21-23 ianuarie 1941, prin care urmăreau 
preluarea puterii şi înlăturarea lui Antonescu. Numeroşi legionari s-au refugiat în lagărele din Germania 
s-au au fost arestaţi. S-a format un nou guvern format din militari şi tehnicieni.  

În luna iunie 1941 Germania a atacat U.R.S.S. România s-a alăturat Germaniei şi a început lupta 
pentru eliberarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei. Până la sfârşitul lunii iulie aceste teritorii au fost 
eliberate. Antonescu a decis continuarea războiului dincolo de Nistru, decizie care a trezit protestul 
regelui Mihai, al liderilor politici şi al unor generali.  

Începând cu anul 1943 germanii, şi alături de ei armata română, au suferit serioase înfrângeri la 
Stalingrad, în Caucaz sau în Peninsula Crimeea. Liderii partidelor politice (aflate în opoziţie faţă de  
regimul Antonescu), regele, dar şi cercurile aflate la putere au purtat tratative cu Naţiunile Unite pentru 
scoaterea României din război.  

6.6.Holocaustul 
Termenii biblici Shoah şi Holocaust au fost folosiţi de evrei încă de la încep utul anilor '40 

pentru a denumi măcelul la care erau supuşi ei înşişi. Shoah (citeşte sóa) este un cuvânt ebraic - cu 
sensul de "catastrofă", "prăpăd", "distrugere totală". El apare doar de două ori în Vechiul Testament: 
"Nu te vei teme [..] de prăpădul celor fără de lege" (Proverbe, III , 25; vezi si Isaiia, X, 3).  

 În Biblie se vorbeşte de "rânduiala săvârşirii diferitelor jertfe" (Iesirea XIX, Levitic, VI). 
Printre acestea era jertfa "arderii de tot", în cadrul căreia toate părţile animalului sacrificat erau arse în 
întregime: "Să arzi berbecul întreg pe jertfelnic, căci este ardere de tot a Domnului" (Iesirea, XIX, 18). 
Într-un alt tip de jertfă, doar o parte a animalului era arsă pe jertfelnic, iar alta era consumată ritual de 
sacrificator: "Să iei pieptul berbecului […]. Aceasta să fie partea ta" (Iesirea, XIX, 26). Traducătorii 
Bibliei în limba greacă - evrei elenizaţi din Alexandria secolului al II- lea î.Hr.. - au echivalat sintagma 
"ardere de tot" prin grecescul holo ("tot") + causton ("ardere"). Evident, termenul Holocaust - impus în 
anii '60 de mediile intelectuale americane - a fost folosit la figurat pentru a desemna masacrul la care au 
fost supuşi evreii europeni în anii '30-'40. Sunt comentatori, însă, care în mod eronat consideră 
termenul la propriu. O greşeală generatoare de confuzii, uneori intenţionată. Unii pun accentul pe prima 
parte a sintagmei ("ardere"), subliniind că termenul Holocaust s-ar referi la arderea cadavrelor în 
crematorii. Cum în România şi în teritoriile administrate de români nu au funcţionat as tfel de 
crematorii, concluzia ar fi că "în România nu a fost Holocaust". Alţi comentatori pun accentul pe cea 
de-a doua parte a sintagmei ("de tot"), explicând că ar fi vorba de distrugerea totală a evreilor. Cum 
comunitatea evreilor din România Mare nu a fost distrusă în totalitate, concluzia ar fi aceeaşi. 
Holocaustul a reprezentat persecuţia sponsorizata în mod sistematic de către stat, precum şi 
anihilarea evreilor din Europa de către Germania nazistă, aliaţii şi colaboratorii săi în perioada 
1933-1945. Evreii au fost victimele principale. Şase milioane au fost ucişi; au mai fost vizaţi pentru 
distrugere sau decimare rasială, etnică sau din motive naţionale populaţiile de rromi, persoanele cu 
handicap fizic sau mintal şi polonezii. Alte milioane, inclusiv homosexualii, martorii lui Iehova, 
prizonierii de război sovietici şi dizidenţii politici au suferit şi ei opresie şi moarte sub regimul 
Germaniei naziste (Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite). În România, se pare că 
Holocaustul a început în decembrie 1937, când a venit la putere Partidul Naţional Creştin. La acea dată 
statul român a început o politica sistematica de discriminare împotriva evreilor. Aceste politici au 
continuat până la căderea regimului Ion Antonescu, în august 1944. Cu toa te acestea, Holocaustul a 
continuat să afecteze vieţile supravieţuitorilor acestuia la ani după ce persecuţia a încetat.  

Aria de desfăşurare a Holocaustului de pe teritoriul României a cuprins trei jurisdicţii:  

 Jurisdictia română asupra Regatului (România în graniţele de dinaintea primului război 
mondial), sudul Transilvaniei, Bucovina, Basarabia si Transnistria;  

 Jurisdictia maghiară asupra nordului Transilvaniei;  
 Jurisdicţia germană asupra unei părţi a districtului Berezovka din Transnistria (satele germane), 
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Reichskommisariat-ul din Ucraina (în legătură cu evreii români deportaţi peste Bug), Guvernul General 
(în legătura cu deportarea, internarea şi exterminarea în masă a evreilor din nordul Transilvaniei) şi 
Europa vest-centrală (in legătură cu exterminarea în masă a cetăţenilor evrei români ce locuiau în acele 
zone.  

Printre primele măsuri luate de legionari au fost o serie de decrete care urmăreau „românizarea” 
întreprinderilor (concedierea tuturor evreilor şi străinilor şi înlocuirea lor cu români), co nfiscarea averii 
evreilor şi excluderea lor din serviciul militar. Evreii din Basarabia, Bucovina şi Vechiul Regat au fost 
deportaţi în Transnistria, unde mulţi dintre ei au fost executaţi sau au murit datorită condiţiilor grele de 
deportare: lipsa de hrană, frig, boală. Ordinul de exterminare a l evreilor şi ţiganilor se pare că a fost dat 
de Antonescu, fiind anterior şi independent de politica de exterminare practicată de Germania nazistă în 
Uniunea Sovietică. Deportările au încetat la finele anului 1942, când evoluţiile militare indicau faptul 
că Germania era pe cale să fie înfrântă. Antisemitismul a constituit o constantă a regimurilor de factură 
nazistă din întreaga Europă a vremii. Statul a dezlănţuit o politică de persecuţii sistematice împotriva 
evreilor. În această situaţie mulţi au fost obligaţi să emigreze. Cei rămaşi au fost supuşi unui regim care 
avea ca obiectiv „soluţia finală” – exterminarea tuturor evreilor din Germania şi din Europa.  

6.7.Răsturnarea regimului Antonescu şi participarea la război alături de Naţiunile Unite  
În vara anului 1944 situaţia s-a complicat când armata sovietică pătrundea pe frontul din 

Moldova. Regele Mihai împreună cu partidele politice reunite în Blocul Naţional Democrat au 
organizat actul de la 23 august 1944 în urma căruia Antonescu a fost demis şi arestat. Proclamaţia 
regelui difuzată la ora 22,00 anunţa schimbarea de regim iar armata română înceta ostilităţile împotriva 
armatelor ruseşti. România se alătura coaliţiei Antihitleriste, reintra în vigoare Constituţia d in anul 
1923 iar Constantin Sănătescu era numit în fruntea noului guvern.  

 Trupele germane au refuzat să evacueze teritoriul României. De aceea, în perioada următoare s-
au purtat lupte grele împotriva acestora. Până la 30 august, armata română a eliberat Capitala (în 
aceeaşi zi au intrat în Bucureşti trupele sovietice) iar la 25 octombrie întreg teritoriul naţional era 
eliberat de trupele germane. 

Ieşirea României din alianţa cu Germania a avut drept consecinţe:  
 pierderea de către Germania a accesului la rezervele de petrol ale României; 
 prăbuşirea sistemului militar german din S-E Europei; 
 grăbirea victoriilor aliaţilor, scurtarea celui de-al doilea război mondial cu aproximativ 6 luni.  

La 13 septembrie 1944 la Moscova, o delegaţie română a semnat armistiţiul cu Alianţa 
Naţiunilor Unite, care prevedea: 

 stabilirea frontierei româno-sovietice la nivelul din 28 iulie 1940; 
 anularea prevederilor Dictatului de la Viena; 
 participarea României la război în continuare, împotriva Germaniei, până la victoria finală;  
 plata a 300 milioane dolari despăgubiri de război faţă de U.R.S.S.  

Până la sfârşitul războiului (9 mai 1945), armata română a luptat în Vest, pentru înlăturarea 
trupelor germane din: Ungaria, Cehoslovacia, Austria şi a înregistrat pierderi umane de 170.000 de 
soldaţi şi materiale de 1,2 miliarde dolari. Ca efort uman şi material de război, România s-a situat pe 
locul al IV- lea după U.R.S.S., S.U.A. şi Anglia. Totuşi, la Conferinţa  de pace postbelică de la Paris din 
1947, efortul României depus în campania din vest nu a fost recunoscut. Prin Tratatul de pace de la 
Paris din anul 1947, statul român a fost obligat la plata unei mari despăgubiri de război şi la acceptarea 
cedării Basarabiei, Bucovinei de Nord, Herţei către U.R.S.S. şi a Cadrilaterului către Bulgaria. 
 România a făcut parte, spre sfârşitul celui de-al doilea război mondial, din sfera de influenţă a 
U.R.S.S.. Membrii P.C.R. au participat la pregătirea actului de la 23 august 1944, o condiţie care fusese 
impusă de U.R.S.S. pentru încheierea armistiţiului. În perioada interbelică P.C.R. fusese scos în afara 
legii.  

6.8.Instaurarea regimului comunist (1944-1947) 
În primul guvern format la 23 august 1944 sub conducerea generalului Constantin Sănătescu, 

comuniştii au fost reprezentaţi de Lucreţiu Pătrăşcanu. (ministru de Justiţie). Acest partid şi-a mărit 
numărul membrilor în guvernele care au urmat (C. Sănătescu, Nicolae Rădescu), urmărind acapararea 
puterii politice. Pentru atingerea acestui scop s-au bucurat de sprijinul sovieticilor şi al Armatei Roşii. 
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La 6 martie 1945 s-a format un nou guvern condus de dr. Petru Groza, impus prin forţă regelui 
Mihai. Membrii guvernului proveneau din rândul Frontului Naţional Democrat (alcătuit din P.C.R., 
Partidul Social Democrat, Frontul Plugarilor) şi gruparea liberalilor conduşi de Gh. Tătărescu. Măsurile 
care au fost luate urmăreau fie atragerea populaţiei, fie distrugerea adversarilor politici:  

 la 9 martie 1945 – Administraţia Transilvaniei de Nord-Vest, care fusese preluată de U.R.S.S., a 
fost redată guvernului român; 

 prin reforma agrară (23 martie 1945) se limita proprietatea agricolă la 50 ha, proprietăţile 
primite sau cele deţinute din perioada anterioară fiind supuse procesului de colectivizare;  

 pentru îndepărtarea adversarilor activi a fost aplicată legea epurării aparatului de stat; cei 
acuzaţi şi condamnaţi de tribunalele populare au fost trimişi în lagărele de deţinuţi politici; 

 U.R.S.S. preluat mari cantităţi de produse agricole prin intermediul sovromurilor, societăţi 
mixte româno-sovietice; 

 regele Mihai a protestat  şi a declanşat greva regală, refuzând să mai semneze decretele şi legile 
prezentate de guvern spre aprobare; guvernul a fost recunoscut în cele din urmă de rege şi 
statele occidentale prin includerea a câte unui reprezentant al P.N.L. şi P.N.Ţ., situaţie care nu a 
putut modifica structura şi programul guvernului.  

 Banca Naţională a României a fost etatizată (naţionalizată); 
 în urma înscenării de la Tămădău, liberalii şi ţărăniştii şi-au încetat activitatea; liderii acestor 

partide au fost condamnaţi la ani grei de închisoare; 
 în urma unor mari presiuni, regele Mihai a fost silit să abdice la 30 decembrie 1947, în aceeaşi 

zi a fost proclamată Republica Populară Română; 
 au fost luate măsuri pentru organizarea societăţii după model sovietic.  

Trăsăturile stalinismului în România. Sistemul concentraţionar în România. 
Modelul sovietic a fost aplicat în toate domeniile. 
Politic: 

 monopolul puterii aparţinea partidului unic; 
 Constituţia din anul 1948 era inspirată din Constituţia stalinistă din anul 1936, România 

devenea „Republică Populară” şi se vehiculau principii noi, precum suveranitatea populară şi nu 
naţională, unicitatea puterilor în stat, rolul conducător al clasei muncitoare prin intermediul 
Partidului Muncitoresc Român; Marea Adunare Naţională era considerată adunare 
reprezentativă aleasă; se garantau doar teoretic libertăţi cetăţeneşti; 

 se forma poliţia politică, Securitatea (1948); 
 se formau lagărele de muncă şi închisorile pentru deţinuţi politici (Sighet, Gherla, Piteşti, 

Canalul Dunăre-Marea Neagră); 
 se urmărea anularea oricărei forme de rezistenţă anticomunistă, distrugerea grupurilor 

anticomuniste din munţi, deportarea ţăranilor din Banat, arestarea şi condamnarea la închisoare 
a liderilor P.N.Ţ. şi P.N.L., a intelectualilor care se opuneau comunismului şi a ţăranilor care 
refuzau colectivizarea; mijloacele folosite erau dintre cele mai brutale: torturi, asasinate, 
detenţia în condiţii de exterminare şi deportarea.  
Economic: 

 etatizarea (trecerea în proprietatea statului) a întreprinderilor, băncilor şi mijloacelor de 
transport (iunie 1948); 

 colectivizarea agriculturii (1949-1962) – înscrierea forţată a ţăranilor  în gospodăriile colective 
de tip sovietic; 

 industrializarea forţată a României, pe baza planurilor cincinale, fără a se ţine cont de nevoile şi 
resursele reale ale ţării (din 1951); 
Cultural: 

 încetarea legăturilor cu Occidentul, reforma învăţământului după model sovietic;  
 controlul strict al creaţiei literare şi artistice; 
 interzicerea Bisericii greco-catolice şi subordonarea celei ortodoxe statului. 
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Fenomenul Piteşti  
S-a înscris în acţiunea de reeducare practicată de regimul comunist. Aceasta presupunea 

formarea „omului nou”, transformarea duşmanilor politici ai partidului în aderenţi. Primele tentative de 
reeducare au avut loc în lagărul de la Caracal, închisorile Suceava şi Târgşor.  

Reeducarea de la Piteşti a început în anul 1949. Reeducatorul şef era Eugen Ţurcanu, membru al 
Mişcării Legionare, trecut la Partidul Comunist Român şi arestat în urma unui denunţ în anul 1948. Cei 
care au pus la cale acest proiect au fost ministrul de Interne – Teohari Georgescu, adjunctul acestuia – 
Marian Jianu, locţiitorul şefului Securităţii – Alexandru Nicolschi şi alţi ofiţeri superiori, inspectori în 
Direcţia Penitenciarelor. Una din caracteristicile procesului de reeducare era aceea că cel reeducat – 
victima - urma să reeduce pe alţi deţinuţi transformându-se în torţionar.  

Reeducarea cuprindea trei faze: 
 demascarea exterioară: se făcea în urma unor bătăi crunte aplicate de un grup de deţinuţi şi a 

unor torturi inimaginabile, presupunea redactarea unor declaraţii, în care erau demascaţi 
eventualii duşmani ai regimului;  

 demascarea interioară  care presupunea expunerea unei autobiografii în care îşi povesteau viaţa, 
recunoscând „greşelile” proprii (din punctul de vedere al noii ideologii) şi declarau cele mai 
îngrozitoare lucruri despre ei şi familiile lor; 

 ideologizarea – deţinuţii erau îndoctrinaţi şi trebuiau să înfăţişeze progresele pe care le-au 
realizat în însuşirea noii ideologii şi practici bolşevice. 
În timpul experimentului au fost omorâţi circa 30 de deţinuţi iar 1.000 au fost torturaţi. În anul 

1951 occidentul a aflat despre reeducarea de la Piteşti care a fost oprită. Vina reeducării a fost pusă pe 
seama lui Eugen Ţurcanu şi Alexandru Popa care ar fi acţionat la indicaţia Mişcării Legionare care se 
afla în străinătate. După procesul din anul 1954, 17 reeducatori au fost executaţi.  

Gheorghe Gheorghiu-Dej 
A fost numit în 1945, prim secretar al Partidului. La început a urmat linia stalinistă.  A semnat în 

februarie 1948 (lună în care s-a format partidul unic P.M.R. din fuziunea P.C.R. şi P.S.D.) tratatul de 
prietenie, colaborare şi ajutor reciproc între România şi U.R.S.S. L-a înlăturat pe Lucreţiu Pătrăşcanu, 
posibilul său contracandidat la conducerea partidului, pe care l-a arestat şi executat după moartea lui 
Stalin. Şi-a consolidat poziţia în urma Constituţiei adoptate în februarie 1952 şi prin preluarea, în 
acelaşi an a funcţiei de prim-ministru după înlăturarea grupării Ana Pauker, Vasile Luca şi Teohari 
Georgescu, care au fost acuzaţi de deviaţionism de dreapta (pactizare cu capitalismul).  
 Poziţia lui Dej faţă de Moscova s-a consolidat prin implicarea sa în înfrângerea revoltei 
anticomuniste din Ungaria (octombrie 1956). După ce a obţinut retragerea armatei sovietice din 
România (1958), Gh. Gheorghiu Dej a adoptat o nouă politică: „ataşamentul faţă de lagărul socialist” şi 
distanţarea faţă de Moscova  prin deschiderea economică spre Occident. Prin creşterea importurilor şi a 
exporturilor, au fost reluate legăturile cu statele comuniste aflate în conflict cu Moscova (China, 
Iugoslavia, Albania) şi au fost stabilite legături cu R.F.G., Anglia şi Franţa.  
 Punctul culminant al noii politici duse de către Dej l-a constituit Declaraţia P.M.R. din aprilie 
1964 în care se protesta faţă de politica de influenţă a Uniunii Sovietice. Această politică reprezenta o 
pretenţie de independenţă faţă de Moscova, pe plan intern menţinându-se acelaşi regim stalinist.  

6.9.România în perioada regimului Ceauşescu (1965-1989) 
  După moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (martie 1965), a urmat la conducerea partidului 
Nicolae Ceauşescu. La congresul al IX- lea, partidul şi-a reluat numele de Partidul Comunist. În 
condiţiile unei conduceri colective (Chivu Stoica, preşed inte al Consiliului de Stat, funcţie preluată de 
Ceauşescu în 1967 şi Ion Gh. Maurer, prim-ministru), Nicolae Ceauşescu avea o putere limitată la 
început. A fost adoptată, o nouă Constituţie în care România era proclamată Republică Socialistă, al 
cărei preşedinte a devenit din 1974 Nicolae Ceauşescu (funcţie atunci înfiinţată).  
  Ceauşescu a continuat linia neconformă faţă de U.R.S.S.:  

 relaţii cu statul Israel; a cunoscut diplomatic R.F.G.; România a fost vizitată de preşedintele 
Franţei, Charles de Gaulle (1968) şi de preşedintele american Richard Nixon (1969);  

 punctul culminant l-a reprezentat opoziţia faţă de intervenţia statelor Tratatului de la Varşovia 
împotriva revoltei izbucnite în 1968 la Praga (Cehoslovacia);  

 pe plan intern a fost aplicată o politică de destindere, numărul membrilor P.C.R. au ajuns, în 
anul 1970, la aproximativ 2 milioane. 
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După anul 1971 a intervenit o schimbare, după vizita din China fiind lansate tezele din iulie, 
care anunţau „revoluţia culturală”. Stadiul pe care trebuia să- l atingă societatea românească, ca o etapă 
necesară spre trecerea la comunism, era definit ca fiind cel al societăţii socialiste multilateral 
dezvoltate. 

Caracteristicile noului regim au fost: 
 cultul personalităţii; socialismul dinastic, de familie;  
 formarea unei noi elite – nomenklatura, care deţinea funcţii şi privilegii; 
 Ceauşescu nu a acceptat reformele lui Gorbaciov;  
 în anii 80, ziarele occidentale publicau tot mai multe articole critice la adresa lui Ceauşescu .  

6.10.Sfârşitul regimului comunist 
 În anul 1989 a avut loc prăbuşirea sistemului comunist din ţările centrale şi sud-est europene. 
Acest fapt a avut loc în contextul unei perioade de reforme iniţiate în U.R.S.S. de către Mihail 
Gorbaciov şi care în plan extern viza o relaxare a controlului exercitat de statul sovietic în celelalte 
state comuniste europene. După Polonia şi Ungaria, la sfârşitul anului 1989 s-au prăbuşit şi regimurile 
comuniste din Germania de Răsărit, Cehoslovacia şi Bulgaria.  

Acţiunile revoluţionare au început în România în ziua de 16 decembrie la Timişoara, când sute 
de credincioşi reformaţi au protestat împotriva arestării pastorului maghiar László Tökės. Protestatarii, 
al căror număr a crescut, au atacat sediul judeţean de partid, au scandat lozinci anticomuniste şi 
anticeauşiste. Intervenţia armatei şi a Securităţii s-a soldat cu peste 100 de morţi. La data de 20 
decembrie, Timişoara era declarat oraş liber.  

În Bucureşti, protestele au fost declanşate la 21 decembrie când a avut loc un miting organizat 
iniţial pentru susţinerea lui Ceauşescu. Protestele au continuat în Piaţa Universităţii. Pe 22 decembrie, 
soţii Ceauşescu au fugit cu un elicopter, fiind prinşi ulterior de armată. Puterea a fost preluată de un 
grup condus de Ion Iliescu, un fost lider comunist care criticase politica lui Ceauşescu.  

În zilele Revoluţiei s-a vorbit foarte mult despre terorişti şi acţiunile lor. Unele informaţii au 
dus la crearea unei confuzii care au provocat victime. Adevărul despre aceştia nu s-a aflat, din păcate, 
nici astăzi. 

6.11.România după 1989: transformări politice, economice , sociale si culturale. 
 Schimbarea regimului comunist în România după 1989 a constat în democratizarea vieţii 
politice şi sociale, precum şi reforma economică, trecerea la economia de piaţă. Democratizarea vieţii 
politice a avut ca trăsături principale: constituirea statului de drept (bazat pe „domnia legilor”) şi 
pluralismul politic, manifestat prin reînfiinţarea vechilor partide tradiţionale (P.N.Ţ., P.N.L., P.S.D.), 
formarea unor partide noi (F.S.N., P.U.N.R.,U.D.M.R., ş.a.). 
 Pe baza votului universal, s-au organizat primele alegeri libere (mai 1990), pentru Parlament şi 
funcţia de preşedinte al României. În perioada 1990-1996 s-a aflat la guvernare F.S.N. respectiv 
P.D.S.R. În perioada 1996-2000 alegerile au fost câştigate de partidele din opoziţie grupate în 
Convenţia Democratică. Primul preşedinte postcomunist al ţării a fost Ion Iliescu, urmat în perioada 
1996-2000 de Emil Constantinescu. 
 Au existat şi momente tensionate: conflictul interetnic de la Târgu-Mureş (martie 1990), 
fenomenul „Piaţa Universităţii”, stopat prin intervenţia minerilor în iunie 1990, descinderile minerilor 
în capitală etc.   

S-a constituit societatea civilă care cuprinde organizaţii independente politic şi financiar şi care 
urmăresc apărarea drepturilor omului. S-a dezvoltat spiritul civic şi de iniţiativă.  

Reforma economică se caracterizează prin: liberalizarea economiei, restructurarea 
întreprinderilor sau ramurilor economice pentru a deveni rentabile şi atractive pentru investiţii. Între 
timp au apărut şi fenomene negative: inflaţie, şomaj, corupţie, scăderea nivelului de trai al populaţiei.  

Constituţia din anul 1991: 
 a fost votată de Parlament şi aprobată de populaţie prin referendum în anul 1991;  
 reprezintă legea fundamentală a statului român; 
 se bazează pe principiile: suveranitate naţională, supremaţia legii, separarea puterilor în stat, 

dreptul la proprietate; 
 România este definită ca republică, stat naţional, unitar, suveran, independent, indivizibil;  
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 preşedintele este garantul respectării legilor  şi Constituţiei, mediator între puterile statului, 
ales prin vot universal, pe o perioadă de 5 ani, având dreptul la două mandate.  
După prăbuşirea regimului comunist în Europa Centrală a luat sfârşit Războiul Rece şi a fost 

deschis procesul de integrare europeană şi nord-atlantică (NATO) a statelor foste comuniste. România 
este membră a Consiliului Europei din 1993, membră NATO din anul 2003 şi membră a Uniunii 
Europene din anul 2007. 
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METODICA PREDĂRII  
ISTORIEI  

 
I. GLOSAR, TERMENI, NOŢIUNI, CONCEPTE ISTORICE 

Aria curriculară reprezintă un grupaj de discipline şcolare care au în comun anumite obiect ive 
şi metodologii şi care oferă o viziune multi şi/sau interdisciplinară asupra obiectelor de studiu. 
Curriculumulul naţional românesc este structurat în şapte arii curriculare desemnate pe baza unor 
principii de tip epistemologic şi psihopedagogic. Ariile curriculare au fost selectate în conformitate cu 
finalităţile învăţământului, ţinând cont de importanţa diverselor domenii culturale care structurează 
personalitatea umană, precum şi de conexiunile dintre aceste domenii. Ariile curriculare sunt: limbă şi 
comunicare, matematică şi ştiinţele naturii, om şi societate, arte, educaţie fizică şi sport, tehnologii,  
consiliere şi orientare. Ponderea lor în cadrul ciclurilor curriculare şi de-a lungul anilor de studiu este 
variabilă. 

Competenţele reprezintă ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin 
învăţare. Acestea permit identificarea şi rezolvarea în contexte diverse a unor probleme caracteristice 
unui anumit domeniu. 

Competenţele generale se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe durata învăţământului 
liceal. Ele au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi au rolul de a orienta demersul didactic 
către achiziţiile finale dobândite de elev prin învăţare. Competenţele specifice se definesc pe obiect de 
studiu şi se formează pe parcursul unui an şcolar. Ele sunt derivate din competenţele generale, fiind 
etape în dobândirea acestora. Competenţelor specifice li se asociază, prin programă, unităţi de conţinut.  

Curriculum nucleu reprezintă expresia curriculară a trunchiului comun, care cuprinde acel set 
de elemente esenţiale pentru orientarea învăţării la o anumită disciplină şi reprezintă unicul sistem de 
referinţă pentru diversele tipuri de evaluări şi examinări externe (naţionale) din sistem şi pentru 
elaborarea standardelor curriculare de performanţă. 

Curriculum la decizia şcolii (CDS) reprezintă ansamblul proceselor educative şi al 
experienţelor de învăţare pe care fiecare şcoală le propune în mod direct elevilor săi în cadrul ofertei 
curriculare proprii. La nivelul planurilor de învăţământ, CDS reprezintă numărul de ore alocate şcolii 
pentru constituirea propriului proiect curricular.  

Curriculum aprofundat,  pentru învăţământul general, reprezintă, acea formă de CDS care 
urmăreşte aprofundarea obiectivelor de referinţă ale Curr iculumului nucleu prin diversificarea 
activităţilor de învăţare, în numărul maxim de ore prevăzut în plaja orară a unei discipline.  

Curriculum extins, pentru învăţământul general, reprezintă acea formă de CDS care urmăreşte 
extinderea obiectivelor şi conţinuturilor din Curriculumul nucleu prin noi obiective de referinţă şi 
unităţi de conţinut, în numărul maxim de ore prevăzut în plaja orară a unei discipline. Aceasta 
presupune parcurgerea programei în întregime. 

Obiectivele cadru sunt obiective cu un grad ridicat de complexitate şi generalitate. Ele se referă 
la formarea unor capacităţi şi atitudini generate de specificul disciplinei şi sunt urmărite de-a lungul 
mai multor ani de studiu. Au o structură comună pentru toate disciplinele aparţinând unei arii 
curriculare şi au rolul de a asigura coerenţa în cadrul acesteia.  

Obiectivele de referinţă sunt obiective care specifică rezultatele aşteptate ale învăţării la finalul 
unui an de studiu şi urmăresc progresia în formarea de capacităţi şi achiziţia de cunoştinţe ale elevului 
de la un an de studiu la altul.  

Plaja orară reprezintă variaţia de ore situată între numărul minim şi numărul maxim de ore 
atribuit prin planul-cadru de învăţământ unei discipline într-un an de studiu. Standardele curriculare de 
performanţă reprezintă criterii de evaluare a calităţii procesului de învăţare. Ele reprezintă enunţuri 
sintetice în măsură să indice gradul în care sunt atinse obiectivele fiecărei discipline de către elevi, la 
finele fiecărei trepte de învăţământ obligatoriu.  

Trunchi comun reprezintă numărul de ore care trebuie parcurse în mod obligatoriu de către toţi 
elevii unei clase pentru o anumită disciplină. Acest număr de ore este alocat prin planurile-cadru de 
învăţământ şi asigură egalitatea şanselor în educaţie.  

Doru Gradinaru
1. Istoria ca obiect de studiu în învăţământul preuniversitar
• Curriculumul pentru istorie: planuri cadru, programe şcolare de istorie, manuale şcolare, auxiliare didactice etc.;
�
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Unitatea de învăţare este o structură didactică deschisă şi flexibilă, care are următoarele 
caracteristici: determină formarea la elevi a unui comportament specific generat prin integrarea unor 
obiective de referinţă sau competenţe specifice; este unitară din punct de vedere tematic; se desfăşoară 
în mod sistematic şi continuu pe o perioadă de timp şi se finalizează prin evaluare.  

Ciclurile curriculare  sunt periodizări ale şcolarităţii care au în comun obiective specifice şi 
grupează mai mulţi ani de studiu, aparţinând uneori de niveluri şcolare diferite. Aceste periodizări se 
suprapun peste structura formală a sistemului de învăţământ cu scopul de a focaliza obiectivul major al 
fiecărei etape şcolare şi de a regla procesul de învăţământ prin intervenţii de natură curriculară. Fiecare 
ciclu curricular oferă un set coerent de obiective de învăţare, care consemnează ceea ce ar trebui să 
dobândească elevii la capătul unei anumite etape ale şcolarităţii , o serie de dominante care se referă la 
alcătuirea programelor şcolare. 

Obiectivele ciclurilor curriculare sunt: 
a) Ciclul achiziţiilor fundamentale  (grupa pregătitoare, clasele I-II) are ca obiective acomodarea 

la cerinţele sistemului şcolar şi alfabetizarea iniţială;  
b) Ciclul de dezvoltare (clasele III-VI) are ca obiectiv major formarea capacităţilor de bază 

necesare continuării studiilor; 
c) Ciclul de observare şi orientare  (clasele VII-IX) are ca obiectiv orientarea în vederea 

optimizării opţiunii şcolare şi profesionale ulterioare;  
d) Ciclul de aprofundare  (clasele IX-XI) are ca obiectiv major adâncirea studiului, alegerea 

profilului şi a specializării asigurând în acelaşi timp o pregătire generală pe baza opţiunilor de la 
celelalte arii curriculare. 

e) Ciclul de specializare corespunde învăţământului universitar.  
 

II. CURRICULUM PENTRU ISTORIE 
2.1.Planul cadru  
În perioada de formare, timpul şcolar reprezintă un procent însemnat din viaţa fiecărei persoane. 

Ca urmare, modalitatea în care şcoala îi organizează unui elev timpul reprezintă totodată o formă de 
control şi de influenţă asupra existenţei acesteia.  

Deşi planul cadru de învăţământ este văzut adesea ca un instrument de politică educaţională ce 
afectează în primul rând normele profesorilor, în realitate este un instrument de organizare a vieţii 
elevilor. Modalitatea de control unitar la centru, materializată printr-un plan unic de învăţământ a 
reprezentat şi reprezintă produsul unui sistem politico-social dominat de autoritarism şi de lipsa 
dreptului la opţiune; aceasta în timp ce modalitatea în care decizia la nivelul şcolii intervine asupra 
timpului şcolar, materializată prin planuri cadru de învăţământ  prezintă produsul unui sistem socio-
politic în care domină participarea socială şi dreptul la opţiune.  

Planul cadru de învăţământ este un document reglator esenţial care jalonează resursele de timp 
ale procesului de predare- învăţare. Planurile-cadru oferă soluţii de optimizare a bugetului de timp: pe 
de o parte sunt cuprinse activităţi comune tuturor elevilor din ţară în scopul asigurării egalităţii de 
şansă a acestora, pe de altă parte este prevăzută activitatea pe grupuri/clase de elevi în scopul 
diferenţierii parcursului şcolar în funcţie de interesele, nevoile şi aptitudinile specifice elevilor.  

Ariile curriculare au fost selectate în conformitate cu finalităţile învăţământului, ţinând cont de 
importanţa diverselor domenii culturale care structurează personalitatea umană, precum şi de 
conexiunile din aceste domenii.  

Organizarea planurilor de învăţământ pe arii curriculare oferă ca avantaje: 
 posibilitatea integrării demersului mono-disciplinar actual într-un cadru interdisciplinar; 
 echilibrarea ponderilor acordate diferitelor domenii şi obiecte de studiu;  
 concordanţa cu teoriile actuale privind procesul, stilul şi ritmurile învăţării;  
 continuitatea şi integritatea demersului didactic pe întregul parcurs şcolar fiecărui elev.  

Principiile de generare a planurilor-cadru de învăţământ sunt:  principiile selecţiei şi ierarhizării 
culturale, principiul funcţionalităţii (racordarea diverselor discipline şi a ariilor curriculare), principiul 
coerenţei (caracterul omogen al parcursului şcolar), principiul egalităţii şanselor, principiul flexibilităţii 
şi a parcursului individual, principiul racordării la social.  
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2.2.Programa de istorie 
Este parte a Curriculumului naţional. Termenul de curriculum derivă din limba latină, unde 

printre altele înseamnă drum către. Conceptual, programele şcolare actuale se diferenţiază de 
programele analitice prin accentul pe care îl pune pe interiorizarea unui mod de gândire specific 
fiecărui domeniu transpus în şcoală prin intermediul unui obiect de studiu. Actualele programe şcolare 
subliniază importanţa rolului reglator al achiziţiilor elevilor în plan formativ. Centrarea pe 
obiective/competenţe reprezintă unica modalitate ce permite ca sintagma centrarea pe elev să nu 
rămână o lozincă fără conţinut.  

Programa şcolară descrie oferta educaţională a unei anumite discipline pentru un parcurs şcolar 
determinat. Competenţele noilor programe se structurează diferit la clasa a IX-a care în viitorul apropiat 
va face parte din învăţământul obligatoriu, faţă de clasele a X-a, a XII-a (a XIII-a) care vor rămâne să 
constituie în perspectivă învăţământul liceal.  

Programa şcolară cuprinde: 
 Nota de prezentare, care descrie parcursul obiectului de studiu respectiv, argumentează 

structura didactică adoptată; 
 Obiectivele cadru, obiective cu un grad ridicat de generalitate şi complexitate. Se referă la 

formarea unor capacităţi şi atitudini generate de-a lungul mai multor ani de studiu; 
 Obiective de referinţă,  specifică rezultatele aşteptate ale învăţării şi urmăresc progresia în 

formarea de capacităţi şi achiziţia de cunoştinţe ale elevului de la un an de studiu la altul; 
 Competenţele generale se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe durata învăţământului 

liceal; Au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi au rolul de a orienta demersul 
didactic către achiziţiile finale ale elevului.  

 Competenţele specifice  se definesc pe obiectul de studiu şi se formează pe parcursul unui an de 
şcolar. Ele sunt derivate din competenţele generale, fiind etape în dobândirea acestora.  

 Exemple ale activităţii de învăţare propun modalităţi de organizare a activităţii în clasă; 
programa oferă cel puţin un exemplu de astfel de activităţi pentru fiecare obiectiv de referinţă în 
parte. 

 Conţinuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi de referinţă 
propuse. 

 Standarde curriculare reprezintă standarde naţionale, absolut necesare în condiţiile introducerii 
unei filosofii educaţionale centrate pe diversitate. Reprezintă criterii de evaluare a calităţii 
procesului de învăţământ.  

 Valorile şi atitudinile acoperă întregul parcurs al învăţământului liceal.  
 Sugestiile metodologice sunt recomandări generale privind metodologia de aplicare a 

programei. Aceste recomandări se pot referi la  desfăşurarea efectivă a procesului de predare-
învăţare centrat pe formarea de competenţe, identificarea celor mai adecvate metode şi activităţi 
de învăţare, dotări materiale necesare pentru aplicarea în condiţii optime a programei, evaluarea 
continuă. 
Pentru clasele X-XII(XIII) în loc de obiective se folosesc competenţele. La liceu se trece de la 

programe centrate pe obiective, având un anumit grad de generalitate, la programe centrate pe 
competenţe cu specific acţional, care permit o evaluare orientată spre perspectiva iminentei integrări 
a elevilor în viaţa socială şi profesională.   

În elaborarea programei au fost luate în considerare: structura organizaţională a liceului, 
obiectivele ciclurilor curriculare, anii de studiu şi obiectivele specializărilor. Dincolo de structura 
unitară a programelor şcolare, curriculumul naţional actual propune o ofertă flexibilă, ce permite 
profesorului adaptarea cadrului formal la personalitatea sa şi la specificul clasei de elevi cu care 
lucrează. 

Elevul exprimă puncte de vedere proprii, realizează puncte de vedere proprii, argumentează, 
pune întrebări cu scopul de a înţelege, de a realiza sensul unor idei, cooperează în rezolvarea 
problemelor şi a sarcinilor de lucru.  

Profesorul facilitează şi modernizează învăţarea, ajută elevii să înţeleagă şi să exprime punctele 
de vedere proprii, este partener de învăţare.  
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Învăţarea are loc predominant prin formare de competenţe şi deprinderi practice, învăţarea se 
realizează prin cooperare. Evaluarea vizează măsurarea şi aprecierea competenţelor, pune accent pe 
elemente de ordin calitativ  – (valori, atitudini), vizează progresul de învăţare la fiecare elev.  

 
III. ISTORIA CA OBIECT DE STUDIU 

3.1.Locul istoriei în şcoală 
La formarea personalităţii elevului, fiecare disciplină de învăţământ contribuie în funcţie de 

conţinutul ei, prin modalităţi şi căi specifice. Prin natura sa, istoria trezeşte şi cultivă sentimente, 
creează acele stări raţionale şi afective de care are nevoie orice fiinţă umană pentru a trăi şi a-şi valida 
capacităţile creatoare în conformitate cu cerinţele progresului şi cu interesele societăţii. Istoriei îi revine 
un rol esenţial în formarea personalităţii elevilor . Istoria nu doar transmite un volum de cunoştinţe în 
informarea elevilor asupra curgerii datelor sau a desfăşurării unor evenimente istorice ci are rolul 
important de a forma capacităţi de interpretare, înţelegere şi acţiune. Istoria vizează atât latura cognitivă 
cât şi cea raţional-afectivă contribuind la dezvoltarea cunoştinţelor din toate sferele existenţei sociale. 
Istoria este un exemplu pentru prezent, este o ştiinţă de sinteză, componentă esenţială a culturii 
generale, operează cu concepte, noţiuni specifice şi altor discipline, constituie fundament pentru 
cunoştinţele dobândite la discipline ca: limba şi literatura română, literatura universală. 

3.2.Rolul istoriei în educarea elevilor 
Volumul şi structura cunoştinţelor istorice aduse în faţa elevilor sunt prezentate de către cele 

două documente şcolare de bază: programa analitică şi manualul şcolar elaborate şi aprobate de 
Ministerul Educaţiei Naţionale.  

Profesorii trebuie să insiste în cadrul lecţiilor asupra procesualităţii istorice, a descifrării 
mecanismului dezvoltării, înlănţuirii faptelor şi fenomenelor istorice.  

3.3.Raportul dintre logica ştiinţei istorice şi logica didactică  
Stabilirea obiectivelor educaţionale a constituit una din preocupările principale ale tuturor 

clasicilor pedagogiei, care le-au formulat ţinând seama de nivelul ştiinţelor în general, al ştiinţelor 
psiho - pedagogice în particular şi în concordanţă cu nevoile epocii respective.  

În vederea stabilirii unui conţinut al învăţământului care să reflecte stadiul actual al dezvoltării 
ştiinţelor şi cerinţele societăţii se impune formularea explicită a obiectivelor, a modurilor în care elevii 
trebuie să fie formaţi în cadrul procesului educativ. Redefinirea obiectivelor istoriei ca disciplină 
didactică şi exprimarea lor reprezintă un pas important pe linia sporirii eficienţei studierii conţinutului 
ei. 

3.4.Selectarea materialului istoric după criteriile eficienţei şi esenţialităţii  
Înarmarea elevilor cu noţiuni şi cunoştinţe cu privire la dezvoltarea societăţii omeneşti şi a 

devenirii sale istorice nu este totdeauna suficientă deoarece prin lecţie trebuie să se urmărească şi ce 
trebuie să realizeze elevii în funcţie de conţinutul specific al fiecărei lecţii, ca de exemplu, motivarea, 
cu argumente istorice bazate pe adevăr, a fiecărui moment în parte. În fiecare lecţie se vor urmări 
ambele aspecte, informativ şi formativ. Informaţia trebuie să fie selectivă şi să urmărească criteriile 
eficienţei şi esenţialităţii. Lecţia nu trebuie să se bazeze pe o avalanşă de date care să copleşească 
elevii, profesorul având obligaţia selectării şi esenţializării faptelor în devenirea lor istorică pentru a 
putea eficientiza o lecţie sau alta.  

Prin latura educativă  se urmăreşte formarea educaţiei patriotice, a unei morale şi decenţe atât de 
necesare tineretului şcolar de astăzi. Formularea explicită, pe criteriile eficienţei şi esenţializării 
obiectivelor activităţii didactice, permite profesorului să stabilească etapele pe care trebuie să le 
parcurgă elevii pentru atingerea performanţelor finale şi să elaboreze metodologia adecvată de lucru, 
creând în acelaşi timp o bază  obiectivă pentru evaluarea rezultatelor obţinute.  

3.5.Locul istoriei în planurile de învăţământ ; modernizarea conţinutului predării istoriei 
în noile programe  

Profesorul, fiind pus în situaţia de a cunoaşte de la început ce va face elevul la terminarea 
studiului, are posibilitatea de a planifica, de a jalona etapele pe care elevul le parcurge. Al doilea motiv 
pentru formularea explicită a obiectivelor îl constituie faptul că ele sunt folositoare la evaluarea 
performanţei.  

Pe plan mondial, plecându-se de la redefinirea obiectivelor, s-a încercat o modernizare a 
conţinutului predării, prin elaborarea unor programe analitice, sistematizate, axate în special pe : 
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 cunoaştere, achiziţionarea de cunoştinţe specifice disciplinei respective;  
 dezvoltarea capacităţilor intelectuale, ceea ce presupune înţelegerea, transpunerea, interpretarea, 

extrapolarea, aplicarea, analiza, sinteza şi evaluarea.  
Predarea istoriei se poate elabora plecându-se de la obiectivele fiecărei teme şi lecţii în aşa fel 

încât conţinutul fiecărei etape să contribuie într-un mod specific la realizarea dezideratelor generale.  
3.6.Modernizarea conţinutului predării istoriei în noile programe şi manuale privind 

istoria României şi istoria universală  
Este important ca cetăţeanul fiecărei ţări să cunoască punctele de reper din trecutul poporului 

său. Procesul formativ cuprinde astăzi pe plan educaţional, lecţia de istorie ca nucleu în jurul căreia 
pivotează didactica învăţământului istoriei. Lecţia reuşeşte, la modul concret, să asigure continuitatea 
aportului instructiv-educativ al istoriei ca obiect de învăţământ şi să-i înzestreze pe elevi cu deprinderi 
de muncă intelectuală.  

Profesorul, în activitatea sa, trebuie să urmărească mai multe aspecte:  
 împrospătarea informaţiilor destinate dobândirii lor de către elevi, manualele de istorie nu 

reflectă întotdeauna cele mai noi rezultate ale cercetării istoriografice;  
 reflectarea raportului dintre istorie ca ştiinţă şi istorie ca disciplină de învăţământ; 
 elaborarea conţinutului lecţiei de istorie în concordanţă cu obiectivele informaţionale şi 

formative ale acesteia; lecţiile de predare-învăţare-evaluare a istoriei presupun: atitudini şi capacităţi 
spirituale; priceperi şi obişnuinţe; concepte şi metodologii, profesorul care ştie să selecteze cantitatea 
imensă de informaţii din manualele şcolare, filtrând-o pe înţelesul elevilor, obţine rezultatele didactice 
pe care şi le-a propus; 

 stabilirea locului şi importanţei lecţiei în ansamblul temei, capitolului sau materiei 
predate; profesorul are datoria de a prezenta conţinutul faptic din perspectiva cauzalităţii şi adevărului 
în strânsă legătură cu spaţiul istoric şi cu împrejurările epocii în care s-au derulat evenimentele; 

 respectarea logicii ştiinţei; reliefarea esenţialului prezentat concret şi sintetic, în aşa fel încât 
să se prezinte ca un nucleu în jurul căruia să pivoteze conţinutul lecţiei; 

 respectarea logicii didactice; prelucrarea şi adoptarea conţinutului lecţiei la particularităţile 
psihice, de vârstă şi intelectuale, adecvându-se predarea la o multitudine de situaţii;  

 orientarea conţinutului lecţiei de istorie în viziune interdisciplinară; 
 integrarea elementelor de istorie locală în istoria naţională şi a acesteia în istoria 

universală. 
3.7.Manualul de istorie 
Are următoarele caracteristici: 

 operează o selecţie permisivă a conţinuturilor, din care rezultă un ansamblu variabil de 
informaţii în care profesorul şi elevii au un spaţiu de creaţie;  

 informaţiile prezentate stimulează interpretări alternative şi deschise, constituind un mijloc 
pentru formarea unor competenţe, valori şi atitudini;  

 reprezintă un mecanism de stimulare a gândirii critice.  
Manualele de istorie alternative reprezintă un semn al normalizării şcolii în direcţia 

democratizării învăţării. Sunt necesare deoarece nici profesorii şi nici elevii nu sunt ide ntici. 
Programele şcolare actuale definesc în termeni generali informaţiile necesare pentru formarea 
intelectuală, fără a mai preciza timpul necesar asimilării fiecărei unităţi de conţinut. Rămâne la 
latitudinea autorului de manual şi a profesorului să organizeze instruirea în funcţie de obiectivele 
competenţele şi conţinuturile prevăzute în programele şcolare şi de propriile opţiuni privind progresia, 
abordarea metodologică şi interesele elevilor.  

 
IV. STABILIREA OBIECTIVELOR SPECIFICE PREDĂRII ISTORIEI 

4.1.Dobândirea unui sistem de informaţii specifice  
Pentru realizarea acestui obiectiv, la sfârşitul studiului programelor de istorie, elevii trebuie să 

cunoască periodizarea istoriei, să deosebească principalele caracteristici ale fiecărei epoci, să cunoască 
evenimentele şi procesele economico-sociale, politice şi culturale care au contribuit la dezvoltarea 
societăţii omeneşti, să plaseze în timp şi spaţiu aceste evenimente, să cunoască aspectele care au unit, 
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unesc şi apropie popoarele, să descrie faptele istorice, etapele fenomenelor şi proceselor petrecute în 
istoria dezvoltării societăţii, să cunoască perspectivele de dezvoltare ale societăţii.  

 4.2.Dezvoltarea gândirii elevilor, a capacităţii de analiză şi comparare  
Profesorul trebuie : 

 să definească prin notele esenţiale noţiunile de istorie şi să stabilească relaţiile de ierarhizare dintre 
noţiuni;  

 să opereze corect cu aceste noţiuni în analiza datelor, faptelor şi evenimentelor din istorie;  
 să integreze corect datele, evenimentele şi procesele istorice particulare în categoria din care fac 

parte; 
 să analizeze fiecare fapt istoric prin raportarea la cauzele care l-au generat, prin evidenţierea 

forţelor care au participat, a desfăşurării şi a urmărilor lor, evidenţiind relaţia cauză-efect; 
 să poată analiza după acelaşi algoritm, toate evenimentele şi procesele istorice asemănătoare;  
 să stabilească, pe baza analizei şi comparaţiei, ceea ce au în comun şi deosebit evenimentele istorice 

care au avut loc în acelaşi timp, dar în spaţii diferite.  
4.3.Formarea concepţiei ştiinţifice 
Formarea concepţiei ştiinţifice presupune ca la sfârşitul studiului istoriei elevii:  

 să înţeleagă ideea de evoluţie a societăţii omeneşti din cele mai vechi timpuri şi până astăzi;  
 să sesizeze factorii determinanţi ai acestei evoluţii ş i sensul spre progres al acesteia; 
 să înţeleagă interdependenţa acestor factori în determinarea dezvoltării societăţii omeneşti;  
 să înţeleagă cauzalitatea evenimentelor, proceselor şi fenomenelor istorice, caracterul legic al 

dezvoltării istorice; 
 să integreze istoria românească în istoria universală; 
 să înţeleagă aportul civilizaţiei româneşti la dezvoltarea civilizaţiei şi culturii universale.  

Formarea unor trăsături morale  
Elevul trebuie să-şi însuşească valorile moral- formative oferite prin lecţia istoriei, să manifeste 

dragoste şi respect faţă de trecutul istoric al românilor, să manifeste respect faţă de valorile culturii şi 
civilizaţiei universale.  

Formularea clară a obiectivelor instructiv-educative ale fiecărei teme şi lecţii în parte este astăzi 
considerată drept o problemă esenţială pentru asigurarea eficienţei procesului de învăţământ. Este 
necesară stabilirea cu precizie a obiectivelor pe care planul de învăţământ le urmăreşte.  

4.4.Valori şi atitudini prin studiul istoriei 
Valorile şi atitudinile reprezintă suma calităţilor care dau sens şi însemnătate unei fiinţe umane 

iar atitudinile reprezintă dispoziţii de a reacţiona la diverşi stimuli. 
Argumente pentru formarea, dezvoltarea şi asumarea unui sistem de valori şi atitudini : 

 din punct de vedere istoric, educaţia valorilor şi atitudinilor este un subiect ce ţine de 
preocuparea fiecărui grup social, fiecărei societăţi şi epoci istorice de a formula matricea unui 
sistem de valori care să- i confere identitate, rezistenţă şi solidaritate în faţa fenomenelor de 
aculturaţie; se creează astfel modele culturale care sunt desemnate prin termenul mentalitate, 
care aparţine „duratei lungi a timpului”;  

 pe planul politicii educaţionale, disciplinele din aria curriculară „Om şi societate” pot acţiona 
concret asupra modelului cultural- istoric de tip autoritar în sensul înlocuirii sale cu unul deschis, 
pozitiv, democratic; 

 din perspectiva psihologică, dobândirea, recunoaşterea şi asumarea de către individ a unui 
sistem de valori propriu creează premisa responsabilităţii acestuia în luarea deciziilor. Acţiunea 
responsabilă a personalităţii individuale dezvoltă şi activează factorii cu incidenţă asupra 
motivaţiei acţiunii: încrederea în sine şi în celălalt, eficienţa acţiunii individuale sau de grup, 
satisfacţia personală sau de grup; 

 din perspectiva comunicării sociale,valorile şi atitudinile devin criterii operaţionale în situarea 
individului în poziţia de receptor, mediator sau emiţător al informaţiei; explozia informaţiei 
angajează direct şi brutal opţiunile individuale. 
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Metode şi tehnici de schimbare a conduitelor şi atitudinilor* 
 prin competenţa şi credibilitatea emiţătorului; 
 prin argumentare: unilaterală şi cu mesaj explicit pentru un auditoriu mai puţin instruit sau 

bilaterală sau multilaterală şi cu un mesa j implicit pentru un auditoriu instruit; 
 prin apelul la frică; 
 prin comunicare perturbantă; 
 prin influenţa socială. 

 
V. PROCESUL ÎNVĂŢĂRII CONŢINUTULUI PREDĂRII ISTORIEI ÎN ŞCOALĂ 

5.1.Formarea şi dezvoltarea gândirii istorice: rolul noţiunilor fundamentale  de istorie, 
competenţele acestora  în dezvoltarea facultăţilor intelectuale ale elevilor 
Cunoaşterea faptelor istorice reprezintă doar primul pas în studierea istoriei, gândirea elevilor 

fiind condusă de la analiza faptelor la înţelegerea legităţilor istorice. Prin formarea şi consolidarea 
noţiunilor, se asigură elementele necesare de înţelegere a proceselor şi fenomenelor istorice în toată 
complexitatea lor, precum şi a legăturilor existente între cauză şi efect. Cu ajutorul noţiunilor corect 
asimilate, elevii pot să dobândească un model raţional, care îi va ajuta la înţelegerea dezvoltării istoriei 
în ansamblul ei, la formarea unor concepţii asupra dezvoltării societăţii omeneşti, la înţelegerea în mod 
logic a evenimentelor şi proceselor istorice, ajungându-se la generalizare şi abstractizare.  

Procesul formării noţiunilor de istorie ca instrumente operaţionale ale gândirii are loc 
concomitent cu dobândirea cunoştinţelor de istorie şi reprezintă un proces complex şi îndelungat. În 
acest proces, în care este angajată întreaga activitate psihică a celui care învaţă, are loc dezvoltarea 
operaţiunilor mintale – analiza, sinteza, comparaţia, abstractizarea, generalizarea.  

Noţiunile de istorie au un specific aparte impus de materialul ale cărui însuşiri le generalizează. 
Noţiunile de istorie generalizează date, fapte, evenimente petrecute în viaţa societăţii într-un timp mai 
mult sau mai puţin îndepărtat, în ceea ce au ele specific, esenţial.  

Noţiunile de istorie au o sferă deosebit de cuprinzătoare, integrând fapte şi evenimente care se 
întind în timp şi spaţiu pe perioade foarte mari în istoria dezvoltării sociale. Noţiunile de istorie au un 
caracter complex, datorită faptului că istoria nu reprezintă, nu studiază fenomenele izolat ci într-o 
strânsă interdependenţă şi înlănţuire cauzală, aşa cum se petrec ele în realitate.  

Formarea sistemului de noţiuni are o importanţă deosebită pentru dezvoltarea gândirii elevului 
şi pentru înţelegerea istoriei în lumina concepţiei despre lume şi viaţă. Studierea istoriei universale 
contribuie la înţelegerea esenţei noţiunilor de istorie, la sesizarea semnificaţiei lor, la stabilirea relaţiilor 
dintre ele, la ierarhizarea şi ordonarea lor într-un sistem caracteristic istoriei României.  

Rezultă că formarea de noţiuni trebuie să ne preocupe în mod permanent; oricât de multe 
cunoştinţe transmite profesorul, ele nu rămân în mintea elevilor dacă nu sunt consolidate şi garantate 
printr-un număr de noţiuni ferme şi cuprinzătoare. Simpla narare a faptelor şi fenomenelor disparate, 
fără a marca interdependenţa dintre ele, cauzalitatea care le condiţionează şi evoluţia lor, nu reuşeşte să 
redea dezvoltarea societăţii omeneşti de-a lungul istoriei. 

Prima etapă de formare a noţiunilor este aceea a creării reprezentării din care ulterior 
profesorul va desprinde, cu ajutorul elevilor, elementele esenţiale – în acest scop profesorul având la 
îndemână obiecte, tablouri, ilustraţii.  

A doua etapă a cunoaşterii reprezintă gândirea abstractă. Cu ajutorul ei se va elimina 
neesenţialul din materialul de senzaţii şi percepţii, pentru a reţine partea lor comună şi permanentă.  

Noţiunea reprezintă formă a gândirii, capabilă să reflecte esenţa fenomenelor istorice 
asemănătoare. În ştiinţa istoriei operăm cu noţiuni precum: ordine socială, stat, luptă de clasă, cultură, 
timp, spaţiu. Fiecare noţiune reflectă mai multe fenomene.  

Din experienţa profesorului la catedră reiese că noţiunile istorice se formează în mod treptat, 
prin reluarea problemelor, a laturilor componente în decursul anilor de şcolarizare, la nive lurile 
respective de cunoaştere şi de cultură ale elevilor. De asemenea, într-o lecţie se pot folosi concomitent 
mai multe noţiuni, cu condiţia ca profesorul să se oprească asupra fiecăruia şi să- i determine pe elevi să 
gândească asupra lor.  

Este de reţinut folosirea, ca procedeu metodic cu eficienţă deosebită, a schemei logice. Ea 
permite compararea fenomenului istoric şi în felul acesta descoperirea legităţilor generale ale 
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dezvoltării. Folosirea repetată a schemei tip le permite elevilor utilizarea ei ca mijloc de cunoaştere a 
realităţii istorice.     

5.2.Noţiunea de spaţiu istoric şi noţiunea de timp istoric  
Dintre numeroasele probleme fundamentale ce se pun profesorului de istorie, mai cu seamă în 

ciclul gimnazial, aceea a situării unui eveniment în spaţiu şi timp rămâne cea mai actuală şi cea mai 
dificilă. Este absolut necesară găsirea unui instrument de lucru care să fie practic prin concepţie şi 
totodată, eficace în aplicare. Din păcate, puţini elevi au noţiune precisă a localizării geografice când 
este vorba de un subiect de istorie. Trecând la localizarea unui eveniment, atragem atenţia că acest 
lucru nu trebuie să se facă într-un context strâmt. Devine necesară o localizare dublă în spaţiu. Acest tip 
de localizare pune o problemă istorică într-o entitate geografică ce este sau era a sa indiferent de secol.  

Odată fixat cadrul geografic al problemei istorice studiate, trebuie să se treacă la situarea în 
timp. Şi aici este necesară o dublă acţiune. Într-un prim stadiu se situează precis perioada fixată pe linia 
timpului tradiţional. Rămânerea la un asemenea sistem ar însemna imposibilitatea materială de a ajunge 
la o linie a timpului evolutiv, care să fie proprie perioadei în discuţie. Aceasta conduce la un al doilea 
stadiu, solicitând realizarea unui dispozitiv care să pună în paralel problemele esenţiale, relevante ale 
acestei perioade. 

O asemenea tehnică poate da rezultate satisfăcătoare, permiţând elevului să asimileze, în 
complexitatea ei o realitate sesizată în aspectele ei esenţiale.  

5.3.Stabilirea de raportului dintre faptele  şi fenomenele istorice. Rolul faptelor şi a 
corelaţiilor în predarea istoriei 

Predarea modernă nu propune elevilor învăţarea faptelor ci înţelegerea evenimentelor şi 
fenomenelor istorice, care nu este posibilă decât prin analiza cât mai independentă şi prelucrarea cât 
mai ştiinţifică a faptelor şi fenomenelor istorice. În lumina acestor adevăruri incontestabile trebuie 
dezbătute criticile aduse predării istoriei. Istoria se desfăşoară totdeauna în timp şi spaţiu şi se 
realizează  în fapte şi acţiuni. Astfel, factorul spaţiu include mereu anumite cunoştinţe cronologice iar 
evenimentele, cunoştinţe concrete. Nu există deci cunoaştere istorică fără însuşirea unei anumite 
cantităţi de date cronologice, ani, întâmplări. Nu este vorba ca elevul să cunoască toate datele şi 
evenimentele consemnate în manuale ci să ştie să opereze cu ele în procesul cunoaşterii istorice.  

Respectul pentru fapte şi date, precum şi o gândire operativă sunt deosebit de importante în 
predarea istoriei şi în formarea unei concepţii istorice. Reacţia negativă la învăţarea faptelor şi datelor a 
avut cauze multiple şi explicabile. Una din moştenirile negative ale predării istoriei în şcoala din 
deceniile anterioare era tocirea datelor, apelul la memoria elevului ş i nu la inteligenţa lui. Stimularea 
creativităţii elevilor la lecţiile de istorie nu este o sarcină prea uşoară, pretinde multă energie din partea 
profesorului, o pregătire prealabilă temeinică, o susţinută activitate educativă.  

Rostul predării istoriei nu poate fi decât cunoaşterea trecutului, precum şi orientarea elevilor  în 
problemele actuale ale societăţii, prin dezvăluirea legăturilor profunde dintre trecut şi prezent. Acest 
lucru este posibil dacă elevii învaţă să cunoască dezvoltarea societăţii.  

5.4.Modalităţi şi condiţii în realizarea sarcinilor educaţionale prin procesul învăţării 
istoriei 

  Istoria este nu numai o dimensiune a culturii ci şi o latură a educaţiei prin care sunt rezolvate 
unele probleme pe care omul le întâlneşte în plan existenţial. 

Un istoric sau un profesor  de istorie nu poate cunoaşte faptele studiate dacă nu face efortul să le 
înţeleagă. Trecutul poate fi înţeles numai prin prisma prezentului, adică supralicitând valoarea 
educaţională a existenţialului. Subiectul care îşi propune să reconstruiască eşafodajul faptelor, fie că 
este profesor, fi că este elev trebuie să fie capabil să pătrundă epoca, esenţa ei, sesizând faptele fără 
prejudecăţi. 

Dascălul de istorie nu poate fi indiferent la influenţele negative pe care le poate suferi 
personalitatea elevului când asemenea riscuri sunt trecute cu vederea. Pentru a evita aceste riscuri , nu 
trebuie uitat sub nici o formă că istoria este un proces continuu de acţiune reciprocă între istoric şi 
faptele istorice, un dialog permanent între prezent şi trecut. În fapt, acest dialog neîntrerupt constituie 
calea prin care se maturizează simţul istoric şi se formează conştiinţa istorică, se constituie acea 
învăţare care formează personalitatea. Cu alte cuvinte, istoria poate să- i înveţe pe oameni să devină mai 
umani, ceea ce corespunde obiectivelor urmărite de orice analiză a învăţării şi a creativităţii.  
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Învăţarea istoriei depinde de calitatea şi extinderea experienţei individuale, precum şi de 
soluţionarea unor probleme ce se pun în faţa profesorului ca istoric. Aceste probleme se referă la 
posibilitatea de generalizare în istorie şi la exprimarea pe bază de fapte a unor judecăţi de valoare, a 
unor judecăţi morale. 

Cercetarea istorică are un rol important atât pentru istoric cât şi pentru cel care învaţă istoria; şi 
într-un caz şi în celălalt, este angajată personalitatea celui care „caută” care recurge la experienţa sa şi 
la experienţa altor oameni.  

Cercetarea istoriografică are tendinţa dublă de a cultiva explicaţia cauzală şi explicaţia 
condiţională a faptului istoric.  

Istoria este gândită ca un proces în care oameni şi culturi sunt angajaţi în căutarea şi cercetarea 
semnificaţiei pe care o au devenirea umană şi construirea umană adecvată a acestei deveniri.  

Studiul istoriei ca ştiinţă a omului găseşte în timp elemente de cultură şi, totodată, dobândeşte 
obişnuinţe fundamentale de orientare în existenţa personală şi socială, fundamente care vor consolida 
actul educaţional.  

 
VI. METODELE DIDACTICE UTILIZATE ÎN PREDAREA ISTORIEI 

 6.1.Reconsiderarea metodelor tradiţionale în paralel cu metodele moderne  
  Reprezintă o problemă controversată ce alimentează noi discuţii şi experimentări. În plus, 
numărul metodelor de învăţământ este mare şi acest număr sporeşte atât prin elaborarea unor metode 
cât şi prin importanţa pe care o dobândesc unele procedee de predare a anumitor teme, transformându-
le astfel în metode.  

Metodele de învăţământ au anumite caracteristici, între care un rol determinant îl ocupă 
demersurile teoretico-acţionale. Acestea sunt forme exclusive de predare- învăţare care asigură 
desfăşurarea şi finalizarea cu eficienţă a procesului de învăţământ îndeplinind funcţii normative de 
genul: ce şi cât predăm şi învăţăm, ce, cât, cum şi când să evaluăm cunoştinţele contribuind la 
îndeplinirea obiectivelor didactice. Alte caracteristici ale metodelor de învăţământ sunt legate de 
demersurile de cunoaştere ştiinţifică, de documentare şi experimental-aplicative, contribuind la 
dezvoltarea teoriei şi practicii pedagogice, îmbinându-se în acest scop cu formele cunoaşterii şi cu 
operaţii logice. Metodele nu sunt simple practici didactice de aplicare a teoriei pedagogice, ci ele 
cuprind şi dinamizează elemente pedagogice teoretice care asigură fundamentarea ştiinţifică a 
acţiunilor de predare- învăţare, contribuind la evoluţia teoriei pedagogice.  

Metodele de învăţământ se elaborează şi se aplică în strânsă legătură cu specificul disciplinei de 
învăţământ, cu felul activităţii didactice, cu nivelul de pregătire al elevilor. Au caracter dinamic în 
sensul că menţin ceea ce este valoros şi elimină ceea ce este uzat moral, fiind astfel deschise înnoirilor 
şi perfecţionărilor în pas cu societatea modernă, informaţională. Totodată ele au un caracter sistemic în 
sensul că, fără a-şi pierde specificitatea, se îmbină, alcătuind un ansamblu metodologic coerent.  

Metodele: 
a. care stau sub incidenţa muncii profesorului: predarea, prelegerea, conversaţia; 
b. care servesc mai ales munca elevului: învăţarea, lectura, exerciţiul. 

Este necesar ca toate metodele, separat sau îmbinat să contribuie la realizarea cu succes atât a 
predării cât şi a învăţării. În cadrul orelor de curs, pentru obţinerea unor rezultate pozitive în actul 
predării- învăţării, profesorii au obligaţia să îmbine şi să folosească adecvat şi creator metodele 
didactice.  
 Clasificarea metodelor didactice  după profesorul Constantin Cucoş: 

 din punct de vedere istoric: metode tradiţionale clasice  (expunerea, conversaţia, exerciţiul), 
metode moderne (algoritmizarea, problematizarea, instruirea programată);  

 în funcţie de sfera de specialitate: metode generale (expunerea, prelegerea, conversaţia), 
metode particulare (exerciţiul, exemplul); 

 după gradul de angajare al elevilor la lecţie : metode expozitive sau pasive, centrate pe 
memoria reproductivă şi pe ascultarea pasivă şi metode active, cere se bazează pe angajarea 
directă a elevului;  

 după forma de organizare a muncii: metode individuale, metode de predare-învăţare în 
grupuri, metode frontale, metode combinate ; 
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 în funcţie de axa de învăţare prin receptare (mecanică) – prin descoperire (conştientă): metode 
de învăţare mecanică (expunerea, demonstraţia), metode de învăţare prin descoperire 
dirijată (conversaţia euristică, observaţia dirijată, instruirea programată, studiul de caz), 
metode de învăţare prin descoperirea propriu-zisă (observaţia, exerciţiul, rezolvarea de 
probleme). 
Pe lângă accentuarea caracterului activ şi creator al metodelor moderne se impune ca utilizarea 

acestora în predarea- învăţarea istoriei să asigure o îmbinare  judicioase a muncii independente a elevilor 
cu activitatea colectivă în învăţarea istoriei, metodele şi procedeele nu se folosesc izolat ci întotdeauna 
integrate într-un sistem metodic. 

6.2.Metodele de învăţământ şi aplicarea acestora în procesul de predare -învăţare  a 
istoriei în şcoală  

a. Expunerea sistematică a cunoştinţelor 
Reprezintă una dintre metodele cu numeroase valenţe educative, bazată pe utilizarea cuvântului. 

În predarea cunoştinţelor de istorie nu se poate evita comunicarea  cunoştinţelor  întrucât faptele 
istorice nu pot fi supuse verificării directe a celor care învaţă, nu pot fi prin urmare înţelese pe calea 
cercetării efectuate de elevi şi nici nu pot fi sintetizate sau integrate într-un sistem independent. De 
aceea în multe situaţii de învăţare a istoriei se utilizează transmiterea orală a cunoştinţelor. Expunerea 
cunoştinţelor oferă profesorului posibilităţi largi de spontaneitate şi de adaptare cu uşurinţă la specificul 
temei şi la nivelul clasei iar elevilor le oferă un model raţional de abordare a realităţii istorice. O 
expunere poate fi activă atunci când în cadrul ei profesorul realizează o comunicare vie cu elevii, 
solicitându- le în permanenţă capacităţile psihice prin prezentarea planului expunerii, clasificări, 
comparaţii, ordonări, sinteze.  
 Ori de câte ori situaţiile de învăţare permit, profesorul trebuie să recurgă la procedeul 
comparaţiei istorice, al analogiilor, al orientării unor date statistice. Profesorul va reuşi să solicite 
operaţiile gândirii elevilor, să- i determine să analizeze ideile, să pună în mişcare resursele afectiv-
emoţionale ale acestora, transformând expunerea cunoştinţelor într-o activitate de gândire autentică.  
 Profesorul trebuie să realizeze o expunere corectă, accesibilă înţelegerii elevilor, plastică şi 
emoţională prin care să realizeze nu numai reţinerea evenimentelor ci şi dezvoltarea sentimentelor, 
stimularea imaginaţiei şi a voinţei elevilor.  
 Variante şi tipuri de expunere  

Povestirea este o formă de expunere cu caracter narativ şi descriptiv a dinamicii, frumuseţii şi 
dramatismul faptelor istorice, în mod clar, accesibil, gradat, captivant şi expresiv, fără să se abată de la 
adevărul istoric. Emoţia provocată de povestire se degajă din cuvintele întrebuinţate şi de tonul folosit. 
Ele generează emoţii, vibraţii puternice şi convingeri, angajează imaginaţia şi afectivitatea, fixează 
acţiuni memorabile din istorie, cultivă sentimente de admiraţie sau dezaprobare, oferă modele de 
conduită. Sporeşte expresivitatea povestirii şi caracterul său emoţional atunci când limbajul este 
adecvat, când se accentuează corect , când gesturile sunt modelate după înţelesul ideii.    
 Explicaţia  
 În predarea istoriei la clasele mari, expunerea sistematică a cunoştinţelor îmbracă, adesea, forma 
explicaţiei. Reprezintă o variantă a metodei expunerii care constă în argumentarea ştiinţifică a faptelor 
relatate nu atât prin descrierea lor, cât prin accentuarea cauzelor care determină evenimentul istoric, a 
modului de desfăşurare, a urmărilor şi a relaţiilor dintre faptele şi evenimentele istorice. Ea solicită 
într-un grad mai mare operaţiile gândirii şi ajută elevii în înţelegerea notelor definitorii ale noţiunii de 
istorie şi a legăturilor care se manifestă în dezvoltarea acesteia. Explicaţia este forma expunerii care 
pune în mişcare operaţiile gândirii logice în reconstituirea şi explicarea faptelor istorice dezvăluind 
adevărul pe baza argumentaţiei deductive. Prin explicaţie, profesorul se adresează mai mult gândirii 
elevului şi mai puţin afectivităţii sale.  
 Prelegerea este o formă de expunere neîntreruptă, bine organizată şi sistematizată a unei teme 
din programa de istorie, cu caracter mai amplu, folosită cu precădere în ultimele clase liceale, la 
universitate, timp de una sau mai multe ore. Începe cu prezentarea titlului temei, cu sublinierea 
importanţei acesteia şi cu precizarea planului problemelor ce urmează a fi analizate. Se foloseşte o 
vorbire aleasă, caldă, expresivă, convingătoare, capabilă să cucerească auditoriul, făcându- l părtaş la 
stabilirea adevărului istoric şi la apărarea dreptăţii umane. Cunoştinţele sunt  prezentate ştiinţific, clar, 
coerent, logic, accesibil. Este o formă specială de dialog între profesor şi elev, a cărei valoare este dată 
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de capacitatea de sinteză a profesorului şi de darul său de a comunica, de amploarea cunoştinţelor pe 
care acesta le are în domeniul respectiv.  
 În predarea istoriei se folosesc mai multe tipuri de prelegere, cum ar fi:  

 prelegerea sub formă de monolog, când sensul informaţiei este unic; 
 prelegerea aplicată, care constă în expunerea pe scurt a unor cunoştinţe teoretice, teze sau 

principii de către profesor, după care urmează aplicaţii practice (excursii, vizite, elaborarea unor 
comunicări, cercetarea istoriei locale); 

 prelegerea-dezbatere, când se prezintă una sau mai multe teorii, urmate de dezbatere pro şi 
contra şi de rezolvarea ipotezelor formulate; 

 prelegerea cu oponent presupune existenţa celui de-al doilea profesor sau a unui elev instruit în 
acest sens în vederea discutării unei teme privite din mai multe puncte de vedere.  
Expunerea prezintă numeroase virtuţi şi avantaje deoarece este o cale simplă şi directă de 

transmitere a unui volum mare de informaţii într-un timp determinat scurtând accesul la conţinutul 
lecţiei, un singur profesor poate instrui simultan o colectivitate, valorifică potenţialul educativ al lecţie i 
de istorie, cultivând sentimente morale şi influenţând atitudinile şi convingerile elevilor, oferă 
modalităţi de gândire ştiinţifică şi de vorbire, indică traseul stabilit pentru descoperirea adevărului 
istoric în lecţiile cu un grad mare de dificultate, ajută la dezvoltarea imaginaţiei creatoare a elevilor.  
 O bună expunere trebuie să vizeze atât conţinutul acesteia cât şi forma ei concretizată în 
îmbinarea stilului ştiinţific cu cel literar, conferind claritate şi eleganţă expresiei, căldura tonului, 
exprimare creatoare, artistică, plastică, respectarea principiilor didactice, folosirea de limbaje variate, să 
orienteze studiul individual şi independent al elevilor.  
 Dezavantajele expunerii ar fi: asigură o slabă individualizare a predării- învăţării, neparticiparea 
directă a elevilor la elaborarea cunoştinţelor, circulaţia informaţiei numai într-un sens nu exersează 
atenţia, gândirea elevilor, aceştia devenind simpli spectatori sau consumatori nevoiţi să înregistreze 
lanţuri verbale şi nu concepte. Pentru optimizare, profesorul anunţă planul expunerii şi a obiectivelor 
operaţionale, formulează întrebări retorice la care tot profesorul să răspundă argumentând pro şi contra.  

b. Conversaţia 
Constituie una dintre metodele principale de identificare a activităţii elevilor. Metoda a evoluat 

spre forme din ce în ce mai active şi mai eficiente. De la o metodă care viza cu precădere exersarea 
memoriei, prin întrebări formulate de profesor, la care elevii răspundeau prin dirijarea excesivă a 
acesteia, la o metodă în care profesorul întreabă şi este întrebat, dirijează cu supleţe conversaţia, 
stimulează dezbaterea şi confruntarea de idei, antrenează elevii la un schimb de informaţii şi la 
exprimarea unor opinii personale.  

Se recomandă evitarea întrebărilor cu funcţie reproductivă, care se adresează în special 
memoriei şi se recomandă utilizarea acelor întrebări care conduc elevii la acţiune, la efectuarea 
diferitelor operaţii intelectuale. În învăţarea istoriei conversaţia are valoare formativă deosebită 
deoarece ea dezvoltă atât memoria, imaginaţia, gândirea istorică a elevilor cât şi afectivitatea acestora. 
Cu ajutorul conversaţiei, elevii trec mai uşor la reţinerea faptelor, la înţelegerea ştiinţifică a dezvoltării 
societăţii omeneşti.  

Nu poate fi utilizată în însuşirea unor fapte, evenimente, procese istorice, date necunoscute de 
elevi. Numai după ce elevii cunosc evenimentul istoric dat, profesorul îi va solicita prin întrebări, să- l 
prelucreze, să- l analizeze, să- i stabilească relaţiile şi cauzele care l-au generat să- l integreze în sistemul 
căruia îi este subordonat şi să- i aprecieze valoarea. Profesorul poate utiliza atât conversaţia euristică cât 
şi conversaţia de consolidare, sistematizare şi verificare a cunoştinţelor de istorie.  

Conversaţia euristică conferă istoriei un caracter afectiv şi eficient. Această investigaţie constă 
dintr-o succesiune de întrebări care, prin valorificarea cunoştinţelor dobândite de elevi anterior, 
stimulează gândirea acestora în sesizarea notelor caracteristice şi comune unui grup de fenomene 
istorice. Prin înlănţuirea întrebărilor, profesorul va putea dirija gândirea elevilor de la cunoaşterea 
evenimentului în fiecare etapă a dezvoltării sale, la înţelegerea cauzelor şi a importanţei lui şi, treptat, la 
înţelegerea lui în categoria de fenomene istorice din care face parte.  

Eficacitatea metodei conversaţiei necesită conceperea şi respectarea unor condiţii în primul rând 
ale dialogului adică ale întrebărilor şi răspunsurilor.  
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Condiţii pentru întrebări: 
 formularea după caz a tipului celui mai potrivit de întrebări: retorice, de gândire, repetitive, 

închise, deschise, înlănţuite, suplimentare; 
 să se refere la materia predată, să fie clare, concise din punct de vedere ştiinţific;  
 să stimuleze gândirea, spiritul critic şi creativitatea elevilor; 
 să fie formulate în forme schimbate, variate; 
 să fie complete, cuprinzătoare, complexe, fără a fi duble sau triple;  
 să nu ducă la răspunsuri monosilabice; 
 să se adreseze întregului grup de elevi ş apoi să se fixeze pe cel care să dea răspunsul în cazul 

activităţilor didactice; 
 să nu se pună întrebări viclene, cursă, voit greşite, care pot induce în eroare elevii;  
 să se pună întrebări suplimentare; 
 să se formeze la elevi capacitatea de a formula întrebări;  

Adresarea acestor tipuri de întrebări presupune şi anumite exigenţe în ceea ce priveşte felul în 
care trebuie acceptate răspunsurile.  

În primul rând: 
 cel care răspunde trebuie să vorbească până îşi epuizează lanţul cunoştinţelor;  
 să stimuleze gândirea, spiritul critic, creativitatea;  
 să formuleze întrebări într-o varietate de forme, să se folosească întrebări ajutătoare, să fie 

complete, să fie date individual şi nu în cor de către toată clasa; 
 profesorul trebuie să dea dovadă de înţelegere, de răbdare, tact pedagogic;  

Discuţia  
Are semnificaţia unui schimb reciproc şi organizat de informaţii şi de idei, de impresii şi de 

păreri, de critici şi de propuneri în jurul unor teme cu scopul:  
 examinării şi clarificării în comun a unor noţiuni de istorie;  
 a consolidării şi sistematizării datelor şi conceptelor  cu care participanţii au avut contact; 
 al explorării unor analogii sau diferenţe între teorii;  
 al soluţionării unor probleme teoretice şi practice complexe;  
 al dezvoltării capacităţii de expresie verbală şi de creativitate colectivă.  

Există mai multe variante de discuţii cum ar fi: discuţia – dialog, consultaţii în grup, discuţia de 
tip seminar, discuţia în masă, masa rotundă, metoda asaltului de idei, discuţia dirijată, colocviul.  

Demonstraţia 
 În predarea istoriei, demonstraţia este metoda cu ajutorul căreia profesorul prezintă elevilor 
obiective arheologice în mod direct sau indirect, prin imagini ale acestora, cu scopul de a asigura 
activităţii de învăţare o bază perceptivă şi documentară mai bogată şi mai sugestivă.  
 Este necesar ca profesorul să depăşească simpla ilustrare a faptelor şi proceselor istorice să îi 
conducă pe elevi la perceperea acestora la efectuarea unor operaţii de analiză, comparare, sinteză, 
pentru a- i face să înţeleagă esenţa, să treacă de la reprezentare la idee. Elevul este angajat în activităţi 
de prelucrare a datelor concrete, în antrenarea unui sistem de operaţii care să- l conducă la înţelegerea 
elementelor definitorii ale noţiunilor.  
 Metoda demonstraţiei în predarea- învăţarea istoriei României şi a istoriei universale îmbracă  
forme variate, în funcţie de mijloacele de învăţământ specifice şi anume: 

Demonstraţia cu ajutorul unor obiecte şi urme istorice reale se foloseşte ori de câte ori 
profesorul dispune de obiecte şi urme arheologice, etnografice şi numismatice concludente pentru 
înţelegerea procesului istoric studiat. Profesorul trebuie să utilizeze şi să procure din timp aceste 
obiecte cu atât mai mult cu cât acestea, de regulă, nu se găsesc în şcoală.  

Demonstraţia cu ajutorul documentelor istorice – are o valoare formativă deosebită (ca şi 
mijloc de învăţământ). Utilizarea documentelor scrise dă posibilitatea elevilor să redescopere trecutul şi  
să realizeze o învăţare a istoriei prin descoperire. De asemenea, contactul elevilor cu documentul scris 
îi înarmează cu cunoaşterea tehnicilor de cercetare a istoriei, le măreşte încrederea în veridicitatea celor 
prezentate, le dezvoltă curiozitatea ştiinţifică şi dragostea pentru studiul istoriei.  

Demonstraţia cu ajutorul izvoarelor de istorie locală  
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Profesorul poate folosi izvoarele de istorie locală, arheologice, documente, fragmente din 
cronici, din arhivele instituţiilor. Izvorul istoric local poate fi folosit în toate momentele lecţiei, acolo 
unde profesorul consideră că are cel mai mare efect şi poate fi integrat în  istoria patriei. 

Demonstraţia cu ajutorul beletristicii 
Profesorul poate apela şi la operele cu conţinut literar, care dau posibilitatea prezentării faptelor 

istorice în formele accesibile şi plastice. Este bine să fie selectate numai operele literare care reflectă  
cel mai autentic şi semnificativ realitatea istorică.  

Demonstraţia cu ajutorul unor reprezentări grafice  cuprinde tablouri, fotografii, hărţi, planuri, 
scheme. Prezintă în faţa elevilor imagini ale unor obiecte din trecut, personalităţi istorice, fapte şi 
evenimente din istorie pe care ei nu le pot percepe în mod direct;  

Demonstraţia cu ajutorul  hărţii geografice şi istorice asigură formarea reprezentărilor şi 
noţiunilor elevilor despre timpul istoric şi spaţiul geografic în care s-au desfăşurat diferite evenimente 
istorice. Elevii dobândesc cunoştinţe şi se formează reprezentări asupra spaţiului geografic ca element 
definitoriu indispensabil evoluţiei pentru stabilirea de la începutul orei a teritoriului în care se 
desfăşoară evenimentele studiate, indicarea pe hartă, în timpul desfăşurării lecţiei a localităţilor istorice 
sau a traseului străbătut de armate în timpul unei lupte.  

Demonstraţia cu ajutorul schemei are o largă aplicabilitate în predarea- învăţarea istoriei datorită 
faptului că reprezintă extragerea esenţialului din multitudinea de date. Cu ajutorul schemei sunt 
ordonate şi ierarhizate categorii de date şi evenimente, se evidenţiază cadrul cronologic în care se 
petrec, legătura logică dintre ele. Schema devine un important instrument în învăţarea istoriei. 
Alcătuirea schemelor pe tablă imprimă procesului învăţării un caracter activ deoarece eliberează 
gândirea de eforturi inutile pentru memorarea mecanică a faptelor.  

Demonstraţia cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale 
O importanţă deosebită revine demonstraţiei cu ajutorul mijloacelor audiovizuale deoarece 

valorifică virtuţile imaginii  îmbinate cu cuvântul şi adesea cu mişcarea. Dau posibilitatea observării 
prelungite de către întreaga clasă a unor fenomene petrecute în istorie, îndepărtate în timp şi spaţiu, 
inaccesibile sau greu inteligibile. Prezentarea faptelor în desfăşurarea lor, dinamismul imaginii nu 
numai că imprimă o mai accentuată notă de realism lecţiilor, dar are şi marele merit că izbuteşte să 
conducă gândirea elevilor spre esenţă: se realizează o fixare mai temeinică a cunoştinţelor întrucât 
perceperea materialelor se face prin mai mulţi analizatori.  

Prezentarea mijloacelor de învăţământ va fi îmbinată, cu explicaţia profesorului care poate să 
însoţească sau să urmeze demonstraţia şi să asigure înţelegerea legăturilor cauzale. Dozarea judicioasă 
a mijloacelor de învăţământ în raport cu experienţa cognitivă acumulată de elevi şi asigurarea unui ritm 
corespunzător demonstraţiei le dau acestora posibilitatea să-şi însuşească corect problemele.  

 Problematizarea 
 Problematizarea orientează şi activizează gândirea elevilor în procesul învăţării dirijate a 

cunoştinţelor prin faptul că îi conduce la rezolvarea unor situaţii conflictuale, reale sau aparente între 
cunoştinţele dobândite anterior de aceştia şi noi informaţii despre fenomenul sau procesul studiat.  

La baza folosirii problematizării în învăţarea istoriei stă capacitatea profesorului de a formula 
întrebări să depăşească dificultăţile ivite în înţelegerea situaţiilor de învăţare create. Nu orice întrebare 
adresată elevilor constituie însă o problematizare. În practica şcolii apar uneori confuzii, 
problematizarea fiind redusă la o suită de întrebări şi răspunsuri obişnuite anterior.  

O întrebare devine problemă numai în cazul în care se trezeşte în mintea elevilor o contradicţie 
neaşteptată, o tensiune, o incertitudine, o uimire care le stimulează interesul, le mobilizează capacităţile 
psihice şi îi determină la o atitudine activă, până la găsirea soluţiei.  

O caracteristică a învăţării prin problematizare în cazul istoriei o constituie faptul că întregul 
material informativ este dobândit de elev prin intermediul a numeroase surse precum explicaţiile 
profesorului, manualul, documentele istorice. În situaţia în care este vorba de însuşirea unor fapte şi 
date istorice concrete, nu se poate vorbi de învăţătura prin problematizare. Profesorul nu trebuie să 
dezvăluie elevilor dificultăţile elementelor definitorii ale noţiunilor de istorie.  

În predarea istoriei, prezentarea problemelor poate fi făcută de profesor în modalităţi variate, 
pornind de la diferite mijloace de învăţământ specifice: documente istorice, beletristică şi pe calea 
expunerii, comparaţiei, conversaţiei, modelării, descoperirii. Problematizarea poate fi extrem de utilă la 
lecţiile recapitulative, fie că sunt introductive sau conclusive. Indiferent de problematizarea utilizată 
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este important ca profesorul să orienteze, să dirijeze activitatea intelectuală a elevilor spre sesizarea 
problemelor, analizarea conţinutului acestora şi stabilirea direcţiei de soluţionare.  

Comparaţia reprezintă calea sau procesul prin care profesorul şi elevii reconstituie şi explică 
trecutul prin desprinderea asemănărilor şi deosebirilor faptelor istorice, pe baza unor criterii ştiinţifice. 
Toate tipurile de lecţii şi toate etapele acestora pot avea obiective operaţionale care să solicite 
comparaţia. 

Comparaţia concomitentă reprezintă compararea în funcţie de diferite criterii ştiinţifice a 
faptelor şi fenomenelor istorice asemănătoare care s-au produs în aceeaşi perioadă în condiţii istorice 
diferite. 

Comparaţia succesivă reprezintă compararea progresivă a etapelor aceluiaşi proces istoric sau a 
diferitelor noţiuni de acelaşi fel care s-au succedat pe scara timpului. Acest tip de comparaţie poate fi 
folosită în predarea- învăţarea temei Primele revoluţii burgheze- factor de progres în epoca modernă, la 
clasa a X-a. Elevii clasei a XII-a sunt antrenaţi să compare puterea legislativă cu puterea executivă şi 
puterea judecătorească din societatea românească a anilor 1918-1938. Profesorul apelează deseori la 
raporturi, comparaţii în scopul clarificării unor cunoştinţe, prin găsirea corespondenţelor necesare.  

Învăţarea prin descoperire  
Dezvoltarea capacităţilor creatoare, de muncă intelectuală independentă, de invest igare, 

cercetare este în mod expres formulată în programele şcolare. Elevul trebuie pus în situaţia ca, prin 
munca sau gândirea sa, să descopere lumea, să se autoperfecţioneze şi apoi să contribuie la dobândirea 
unor noi cunoştinţe de care are nevoie.  

Învăţarea prin descoperire sau prin investigare este o modalitate de lucru prin care elevii sunt 
puşi în situaţia de a destitui adevărul reconstituind drumul elaborării cunoştinţelor printr-o activitate 
proprie. Spre deosebire de alte metode, în învăţarea prin descoperire nu se prezintă doar produsul 
cunoaşterii ci mai ales căile prin care se ajunge la acest produs, metodele şi procedeele de investigare şi 
de cunoaştere a datelor ştiinţei. Această metodă pune elevii în situaţia de a analiza documentele de a 
formula pe această cale unele concluzii despre fapte, evenimente istorice şi procese istorice 
necunoscute de ei. 

Profesorul trebuie să reflecteze din timp asupra lecţiilor la care se pretează învăţarea prin 
descoperire, să reflecteze judicios documentele istorice în funcţie de vârsta elevilor, de capacitatea lor 
intelectuală, de timpul acordat studierii lor în economia lecţiei şi mai ales de scopul urmărit.  

Învăţarea prin descoperire inductivă se bazează pe raţionamentul inductiv şi constă în analiza 
unor documente care relatează fapte, evenimente şi procese istorice particulare, în vederea comparării, 
clasificării şi extragerii generalului, a esenţialului necunoscut de elevi.  

Învăţarea prin descoperire deductivă poate fi utilizată la aproape toate temele de istorie. Astfel 
la aproape toate lecţiile se pot folosi diverse izvoare istorice, cu precădere documentare. Pornind de la 
documente, elevii vor ajunge la enunţarea unor adevăruri ştiinţifice, la descoperirea unor informaţii noi, 
la stabilirea unor concluzii. 

Între învăţarea prin descoperire şi învăţarea prin problematizare există o strânsă corelaţie 
întrucât găsirea soluţiilor unei probleme de către elevi constituie un act de descoperire iar orice 
învăţare prin descoperire are ca punct de plecare o problemă, o întrebare. De aceea, în practica 
studierii istoriei aceste modalităţi didactice sunt folosite împreună în foarte multe situaţii de învăţare. 
Există cazuri când cele două metode sunt folosite independent.  

Modelarea 
Este o modalitate de cunoaştere a realităţii prin intermediul unor modele materiale sau ideale, ca 

analogie a obiectelor şi fenomenelor reale, prin care gândirea elevilor este condusă la descoperirea 
adevărului prin antrenarea raţionamentului analogic.  

Specificul conţinutului istoriei nu permite explicarea şi analiza faptelor, evenimentelor şi 
proceselor social-politice pe situaţii originale ci impune ca în cunoaşterea lor să fie folosite anumite 
substitute, modele convenţionale care permit interpretarea şi cunoaşterea lor. Modelul nu reprezintă o 
copie a originalului; el este asemănător cu acesta, nu prin totalitatea însuşirilor sale ci numai prin cele 
esenţiale. Modelul se află într-o corespondenţă mai mare sau mai mică cu originalul pe care-l reprezintă 
fiind mult mai simplu, mai uşor de observat, dar în acelaşi timp mai abstract.  

Folosirea modelelor contribuie la dezvoltarea gândirii elevilor. Îi obişnuieşte cu ideea că 
obiectele şi fenomenele realităţii pot fi modelate şi îi conduce la descoperirea unor proprietăţi şi relaţii 
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de cunoaştere mai adâncă a acestora. În practica şcolară, în predarea istoriei, modelarea este utilizată în 
mai multe variante: 

Modelarea similară reprezintă modele matematice cunoscute sub denumirea de obiectuale sau 
substanţiale, fizice sau concrete şi care reproduc cu ajutorul diferenţelor materiale obiecte şi fenomene 
naturale; ele pot fi izomorfe şi substitutive.  

Modelul prin analogie realizează prin modele ideale abstractizarea şi generalizarea de situaţii 
particulare. Modelul ideal poate fi reprezentat prin planuri, scheme, tabele sinoptice în funcţie de natura 
materialului studiat. 

Modelul grafic, matematic şi statistic poate fi folosit în mod frecvent la lecţiile privind 
dezvoltarea economico-socială în diverse etape istorice.  
 

VII. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU STUDIUL ISTORIEI, ÎNTRE 
TEORIA ŞI PRACTICA DEMERSULUI PEDAGOGIC 

7.1.Aspecte teoretice 
Mijloacele de învăţământ reprezintă totalitatea materialelor şi instrumentelor ajutătoare 

întrebuinţate de către profesor în procesul predării şi de elev în cel al învăţăr ii istoriei, cu scopul de a 
facilita dobândirea cunoştinţelor, formarea deprinderilor, realizarea atitudinilor, valorilor şi calităţilor 
personale şi evaluarea lor cât mai obiectivă şi mai exactă.  

Funcţiile pedagogice ale mijloacelor de învăţământ sunt:  
 funcţia cognitiv-formativă (documentară şi didactică), mijloacele de învăţământ asigură date, 

informaţii asupra realităţii studiate, ajutând în acelaşi timp la uşurarea actului de cunoaştere;  
 funcţia de legare a procesului de învăţământ cu realitatea socio-profesională: cu ajutorul 

mijloacelor de învăţământ se leagă procesul de predare-învăţare cu viaţa, cu realitatea 
fenomenelor de profil dar şi cu realitatea economico-socială, fapte ce contribuie la formarea 
tinerei generaţii; 

 funcţia de educaţie estetică şi moral-civică; 
 funcţia de dezvoltare multidimensională şi integrală a personalităţii. 

Structura mijloacelor de învăţământ 
Diapozitive – avantaje: se folosesc în diferite etape ale lecţiei, ritmul proiecţiei aparţinând 

profesorului, permite adoptarea comentariului la nivelul clasei, succesiunea imaginii se stabileşte de 
către profesor; dezavantaje: nu prezintă dinamic un fenomen;  

Diafilme – avantaje se folosesc în diferite etape ale lecţiei, ritmul proiecţiei aparţine 
profesorului, proiecţia este reversibilă, textul însoţeşte imaginea, succesiunea imaginilo r este 
obligatorie; dezavantaje: nu prezintă dinamic un fenomen.  

Folii transparente – avantaje: se adaptează particularităţilor clasei, utilizează datele „la zi”, 
proiecţia este reversibilă, ritmul de predare aparţine profesorului, imaginea poate fi realizată 
concomitent cu explicaţiile profesorului, care poate fi autorul imaginilor; dezavantaje: nu prezintă 
dinamic un fenomen. 

Alte mijloace de învăţământ pe cale vizuală sunt: documentele istorice, tablourile, fotografii, 
portrete, hărţi şi atlase, documente de istorie locală, manualul de istorie, tabla şi creta, schema pe 
tablă (analitică, cronologică şi comparativă).  

Banda magnetică – avantaje: înregistrarea se face de către profesor, se păstrează timp 
îndelungat, informaţia depăşită poate fi ştearsă şi actualizată, audiţia poate fi întreruptă şi reluată; 
dezavantaje: nu prezintă vizualizarea.  

Emisiunea radiofonică – avantaje: evocă emoţional fapte şi evenimente istorice; foloseşte 
personalităţi ştiinţifice de prestigiu; este mereu de actualitate; dezavantaje: lipsa de vizualizare, impune 
un orar fix.   

7.2.Clasificarea mijloacelor de învăţământ 
Pentru comunicarea informaţiei: reprezentări video ce se pot proiecta pe ecran (folii 

transparente, diapozitive, diafilmele, videobenzile, dvd-uri), reprezentări audio-video ce se pot 
reprezenta pe ecran (filme didactice, filme de televiziune, videocasete, tv cu circuit închis).  

Pentru obţinerea informaţiei: obiective arheologice (unelte, obiecte casnice, arme, monede, 
podoabe), modele (machete, mulaje).  
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Pentru verificarea şi consolidarea informaţiei: mapa cu teste programate, hărţi cu caracter 
istoric. 

Pentru transmiterea şi recepţionarea informaţiei: retroproiectoare, video, TV, calculator, 
radio, casetofoane, magnetofoane. 

7.3.Baza didactică a studierii istoriei 
Realizarea sarcinilor studierii istoriei presupune, pe lângă stabilirea obiectivelor, optimizarea 

conţinutului şi a metodelor de învăţământ şi existenţa unei săli specializate, dotată cu mijloace de 
învăţământ specifice predării- învăţării istoriei şi care să asigure un mediu educativ prielnic dezvoltării 
capacităţilor intelectuale, afective şi voliţionale ale elevilor.  

Cabinetul de istorie permite şi impune schimbarea opticii asupra organizării procesului de 
învăţământ, în sensul acceptării spiritului de observaţie, a siguranţei, independenţei şi creativităţii 
elevilor. El oferă cadrul propice transformării elevilor din obiecte ale educaţiei în subiecte ale acesteia, 
prin faptul că organizarea şi dotarea lui permit participarea elevilor la desfăşurarea activităţii didactice, 
deci la propria lor informare şi formare.  

Dotat cu mijloace de învăţământ specifice istoriei, asigurând condiţii tehnice moderne, cabinetul 
oferă posibilitatea integrării adecvate a acestora în procesul de învăţământ. Cabinetul de istorie are o 
influenţă favorabilă asupra dezvoltării trăsăturilor morale ale elevilor, asupra educării acestora. 
Cabinetul stimulează introducerea şi dezvoltarea unor noi relaţii între profesori ş i elevi, relaţii de 
cooperare, profesorul devenind îndrumătorul şi coordonatorul activităţii elevilor.  

Principalele mijloace care trebuie să intre în dotarea acestuia sunt: mijloace audio-vizuale 
mijloace tehnice audio-vizuale modelele, materialele arheologice, numismatice, etnografice.  

Biblioteca  trebuie să fie dotată cu lucrările necesare studiului istoriei. Profesorul va urmări 
mişcarea cărţilor şi mai ales modul în care elevii se informează.  

Colecţiile de material arheologic, numismatic, de documente istorice, etnografice realizate cu 
ajutorul elevilor contribuie la sporirea funcţionalităţii cabinetului de istorie.  
 Muzeul şcolii  este un cadru potrivit pentru desfăşurarea unor activităţi. Poate fi folosit în 
cadrul unor lecţii privind dezvoltarea culturii, învăţământului, în special, sau atunci când se vorbeşte 
despre personalităţi.  
 

VIII. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE. LECŢIA DE ISTORIE 
8.1.Prelucrarea metodică a conţinutului ştiinţific - sistemul de lecţii 
Sistematizarea materialului destinat însuşirii cunoştinţe lor istorice se bazează pe proiectarea 

unor lecţii, principalul obiectiv constând în identificarea modalităţilor de a- i determina pe elevi să 
dezbată, să reflecteze şi să se implice mai activ în propriul proces de instruire.  

Proiectarea unei lecţii constituie o piatră de încercare pentru orice cadru didactic. Reuşita unei 
lecţii este garantată de buna pregătire şi anticipare a secvenţelor instructiv-educative de către cadrul 
didactic. Pregătirea unei lecţii constituie un act de creaţie prin care se imaginea ză şi se construiesc 
etapele ei, dar şi cele de amănunt. Din aceste considerente, profesorul trebuie să probeze atât o 
temeinică pregătire de specialitate, cât şi o pregătire didactică, o instrucţie pedagogică, o experienţă în 
domeniul predării.  

Planul sau proiectul de lecţie trebuie să descrie soluţiile optime care vor prezida situaţia de 
învăţare, fiind o modalitate intermediară, între prefigurările mentale şi concretizările faptice ale 
acţiunilor instructiv-educative. Un proiect eficient se caracterizează prin: 

      - adecvarea la situaţiile didactice concrete; 
      - operaţionalitate, adică posibilitatea de a descompune în secvenţe şi operaţiuni distincte;  
      - flexibilitate sau adaptabilitate la situaţii ce se cer a fi rezolvate din mers; 
      - economicitate discursivă şi strategică, care să scoată în evidenţă cât mai multe valenţe practice ale  
      discursului didactic; 

 Proiectarea instruirii la o lecţie presupune realizarea unei concordanţe între trei „puncte-cheie”: 
- obiective sau scopuri; 
- metode, materiale, mijloace şi experienţe sau exerciţii de învăţare; 
- evaluarea succesului şcolar.  
 Eficienţa predării- învăţării disciplinei istorie în şcoală depinde de parcurgerea următoarelor 
etape: 



Cartea profesorului de istorie  

 99 

1.Planificarea judicioasă a sistemului de lecţii şi stabilirea poziţiei fiecărei lecţii, prin consultarea 
programei; 
2.Stabilirea aportului fiecărei lecţii la realizarea obiectivelor sistemului, în raport cu locul pe care- l  
ocupă; 
3.Structurarea problematicii lecţiei în funcţie de obiectivele pe care le are de realizat, de logica ştiinţei  
istorice  şi de logica didactică.  
4.Alegerea şi îmbinarea într-un sistem a metodelor, procedeelor didactice şi a mijloacelor de  
învăţământ de care are nevoie; 
5.Fixarea ponderii fiecărei sarcini didactice în raport cu importanţa ei pentru realizarea sarcinii  
următoare; 
6.Determinarea în funcţie de conţinutul temei şi de nivelul de pregătire al clasei, a modalităţii de 
tratare diferenţiată a locului acestora în desfăşurarea lecţiilor şi a timpului care trebuie acordat pe ntru 
aceasta; 
7. Preconizarea formelor care vor permite o evaluare cât mai riguroasă şi obiectivă a rezultatelor  
învăţării elevilor; 
8.Stabilirea formelor de desfăşurare – activitate frontală, pe grupe, individuală – în raport cu  
particularităţile clasei şi cu mijloacele de învăţământ disponibile.  

 Proiectul de lecţie cuprinde: 
1. Data 
2. Obiectul 
3. Clasa 
4. Subiectul lecţiei 
5. Tipul lecţiei 
6. Obiectivul fundamental 
7. Desfăşurarea lecţiei 

Momentele lecţiei Obiectivele propuse Tehnologia realizării Conexiunea inversă 
Desfăşurarea lecţiei se referă la momentele de parcurs, cu precizarea reperelor temporale, a 

metodelor şi mijloacelor de învăţământ, a formelor de realizare a învăţării. Proiectul de lecţie trebuie 
axat atât pe conţinut cât şi pe acţiunea profesorului şi a elevilor. 

Momentele 
lecţiei 

Conţinutul cu timpul 
aferent 

Activitatea 
profesorului 

Mijloace de 
învăţământ 

Activitatea 
elevilor 

Pentru modernizarea demersului didactic, trebuie depăşite limitele activităţii frontale, practica 
şcolară evidenţiind o serie de modalităţi care să contribuie la sporirea eficienţei lecţiei. Literatura 
pedagogică recomandă creşterea ponderii activităţii independente, individuale şi pe grupe a elevilor. 
Profesorul nu poate renunţa la activitatea frontală, întrucât prin intermediul ei va asigura formarea 
reprezentărilor şi noţiunilor elevilor, le va clarifica relaţiile dintre faptele şi procesele istorice, legăturile 
cauzale dintre ele şi le va dirija formarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale.  

8.2.Proiectarea didactică la clasele  V-VIII, IX 
Lecturarea programei 
Utilizarea programei şcolare presupune înţelegerea locului pe care îl ocupă fiecare element 

component în proiectarea didactică. Astfel, fiecărui obiectiv cadru îi sunt asociate mai multe obiective 
de referinţă iar acestora le sunt asociate activităţi de învăţare propuse prin programă.  

Exemplu: la clasa a V-a obiectivul cadru „Cunoaşterea şi interpretarea surselor istorice” are 
ca obiective de referinţă: să identifice şi să descrie o sursă istorică, să folosească informaţii din mai 
multe surse istorice. Activităţile de învăţare sunt: studierea şi descrierea izvoarelor istorice, citirea şi 
documentarea izvoarelor documentare, analiza unui document folosind un plan dat. 

Elementele / unităţile de conţinut (capitolele + lecţiile) se găsesc în ultima parte a programei.  
Studiile de caz reprezintă exemplificări ale unor teme generale sau ocazii de învăţare prin 

descoperire în ceea ce priveşte modalităţile de scriere a istoriei.  
Obiectivele de referinţă pot fi realizate prin intermediul mai multor unităţi de conţinut.  
Planificarea calendaristică este concepută de către profesor. Oferă o imagine asupra modului 

de punere în aplicare a programei pe durata unui an şcolar, ţinând cont de contextele didactice 
specifice. Se întocmesc folosind următoarea rubricaţie: 

Unit. de învăţare Obiective de referinţă Conţinuturi Nr.de ore  Săptămâna  Observaţii 
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Proiectarea unităţilor de învăţare (clasele V-VIII-IX) 
Identificarea, structurarea şi ordonarea unităţilor de învăţare se realizează la începutul anului 

şcolar şi se consemnează în planificarea calendaristică. Pentru structurarea unităţilor de învăţare 
profesorul trebuie să aibă în vedere mai multe elemente: 

 numărul de ore alocat pe săptămână; 
 integrarea tuturor elementelor componente ale programei; 
 proiectarea unor activităţi de învăţare într-o succesiune adecvată parcursului învăţării şi o 

indicare clară a paşilor pentru acele strategii didactice complexe precum: investigaţia, proiectul, 
jocul de rol, dezbaterea; 

 identificarea unor forme de evaluare relevante; 
 inventarierea celor mai adecvate resurse.  

Proiectarea demersului didactic reprezintă  acea activitate desfăşurată de către profesor care 
constă în anticiparea etapelor şi a acţiunilor concrete de realizare a predării. Proiectarea demersului 
didactic presupune: lectura personalizată a programei, planificarea calendaristică, proiectarea 
secvenţială. 

Unitatea de învăţare reprezintă o structură didactică deschis şi flexibilă cu următoarele 
caracteristici: determină la elevi un comportament specific generat prin integrarea unor obiective de 
referinţă şi competenţe specifice, este unitară din punct de vedere tematic, se desfăşoară în mod 
sistematic şi continuu pe o perioadă de timp şi se finalizează prin evaluare.  

8.3.Predarea eficientă  
Obiective: identificarea modalităţilor de a- i determina pe elevi (studenţi) să dezbată, să 

reflecteze şi să se implice mai activ în propriul proces de instruire.  
Seminariile reunesc un grup de elevi (studenţi) care, împreună cu profesorul lor, dezbat teme şi 

probleme legate de obiectul lor de studiu. Numărul de studenţi dintr-o grupă poate varia semnificativ, 
deşi numărul acestora este de obicei cuprins între 10 şi 25. Elevii de la cursurile practice (laboratoare) 
sunt mai puţini. 

Seminariile sunt eficiente deoarece dezvoltă capacităţi intelectuale şi alte aptitudini personale: 
capacităţi de comunicare, ascultare, punere de întrebări, furnizare de răspunsuri, prezentare de 
materiale, capacităţi de colaborare, activitate în grup, negociere, toleranţă, răbdare.  

Reguli de grup: pregătirea se face de către toţi, citirea se face de către toţi, toţi participă la toate 
seminariile. Se elaborează o structură clară, toţi participă, creativitatea este încurajată.  

8.4.Lecţia de istorie 
Reprezintă o formă de activitate care se desfăşoară în clasă, sub conducerea unui profesor, într-

un interval de timp precis determinat pe baza cerinţelor cuprinse în programă şi în funcţie de orarul 
şcolar. Este o formă a procesului de învăţământ prin care un cuantum de informaţii este perceput şi 
asimilat activ de către elevi. Prin conţinutul ei oferă elevului posibilitatea să exerseze capacităţile 
intelectuale şi afective, să-şi formeze şi să-şi consolideze sentimente şi convingeri, trăsături pozitive de 
caracter, forme adecvate de comportament. Asigură un sistem de relaţii între profesori şi elevi.  

Lecţia de istorie rămâne forma organizată de predare a istoriei în învăţământul nostru.  
Tipuri de lecţii de istorie  

 Lecţia de comunicare a cunoştinţelor (cu varianta mixtă sau combinată), avem în vedere: 
momentele principale, planul lecţiei, elementele componente, schema la tablă şi întocmirea schiţei în 
cursul transmiterii noilor cunoştinţe; 

 Lecţia de recapitulare, sistematizare şi fixare a cunoştinţelor are un rol hotărâtor în 
selecţionarea  şi consolidarea cunoştinţelor elevilor pe o durată mare de timp. Profesorul este obligat să 
alcătuiască  planul unei astfel de lecţii şi să urmărească realizarea lui;  

 Lecţia destinată formării priceperilor şi deprinderilor pentru munca independentă a elevilor 
vizează munca cu documentele istorice, cu materialele arheologice, etnografice, numismatice;  

 Lecţia de verificare, control şi apreciere a cunoştinţelor elevilor are şi ea un scop bine definit.  
Profesorul îşi poate alcătui în cadrul unui plan de verificare orală a cunoştinţelor. Verificarea 
cunoştinţelor se poate face prin lucrări scrise şi trimestriale.  
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8.5.Predare şi tehnici de activitate independentă   
 Pentru a fi stimulaţi să înveţe mai temeinic, elevii au nevoie de anumite tehnici de studiere care 

să le permită să culeagă informaţii pentru ei înşişi, să citească activ şi să scrie eficient. De mult timp 
elevii par lipsiţi de aceste aptitudini esenţiale. În aceste condiţii trebuie explorate metodele care permit 
soluţionarea acestei probleme cu care sunt frecvent confruntate cadrele didactice. 

Stăpânirea unor metode eficiente de studiere şi aplicarea lor efectivă în cadrul diferitelor tipuri 
de lecţii îi fac pe elevi mai încrezători în posibilitatea de a-şi asuma  responsabilităţi mai mari în 
privinţa propriei instruiri. Dacă nu va fi asigurată o pregătire adecvată, o întrepătrundere a tipurilor de 
lecţii şi o corelare a acestora cu metodele moderne est posibil ca elevii să eşueze sau să atingă un nivel 
scăzut de înţelegere.  

Orice tip de lecţie trebuie să aibă în vedere, în mod necesar, următoarele aspecte sau tehnici 
esenţiale: 

 luarea de notiţe la ore, luarea de notiţe de lecturi; 
 citirea lecţiilor din manuale, folosirea bibliografiei;  
 scrierea de referate, activităţi de grup, prezentarea orală a unei teme;  
 folosirea eficientă a timpului, recapitularea pentru lucrările trimestriale sau examene;  
 susţinerea lucrărilor scrise sau a examenelor. 

Oricare dintre aceste tehnici introduse pe parcursul lecţiei trebuie să urmărească o seamă de 
tehnici de susţinere sau strategii de studiere. Aplicarea tehnicilor de studiere în cadrul lecţiilor 
presupune însuşirea de către profesor a câtorva sfaturi utile: 

 asigurarea de la bun început a unei baze conceptuale;  
 integrarea bazei conceptuale în lecţie şi susţinerea ei prin tehnici de studiere; 
 mobilitatea lecţiei prin folosirea cât mai multor metode; 
 evitarea lecţiilor şablon; 
 explicarea în mod clar a scopului lecţiei; 
 dialogul permanent profesor-elevi cu scopul eliminării unor dificultăţi întâmpinate de către 

elevi. 
Profesorul, conlucrând cu elevii săi, poate să stăpânească factorul timp corespunzător planului 

de învăţământ, aplicat săptămânal, trimestrial sau anual. Succesul unei lecţii ţine şi de modul în care 
elevii îşi iau notiţele necesare la cursuri. Nu există modalităţi corecte de luare de notiţe, dar există o 
serie de tehnici şi abordări din care fiecare individ poate să aleagă pentru a-şi crea un stil propriu..  

8.6.Planificarea acţiunii didactice pentru o predare eficientă  
Factori – cheie pentru o predare eficientă sunt: 

 obiective clare; 
 accent pe înţelegere; 
 încărcare adecvată; 
 evaluare adecvată; 
 accent pe independenţă; 
 simţul responsabilităţii; 

Profesorul trebuie să ia în calcul ce fel de lucruri trebuie să înveţe elevii, ce posibilităţi vor fi 
oferite, ce obiective de evaluare vor fi stabilite, ce criterii vor fi utilizate şi ce gândesc elevii.  

8.7.Evaluarea învăţării 
Obţinerea de reacţii cu privire la predare şi la lecţii a devenit o prioritate. Reacţiile elevilor au 

devenit un element central al procesului de învăţare, un indiciu direct al faptului că elevii au „profitat” 
sau nu de pe urma lecţiilor predate. Aprecierile elevilor au devenit un test cheie privind eficienţa 
predării. 

Strategii de evaluare şi notare  
Experienţa muncii didactice precum şi multitudinea de obiective ale evaluării impun alcătuirea 

unor strategii diferite ca mod de percepere şi aplicare. Plecând de la cele două repere principale: 
cantitatea de informaţii sau experienţă încorporată de către elevi şi axa temporală la care se raportează 
verificarea, metodele şi tehnicile de evaluare îngăduie o anumită clasificare.  

În raport cu cantitatea de informaţii evaluarea poate fi: 
 parţială (se verifică elementele cognitive sau comportamentale secvenţiale);  
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 globală (cantitatea de cunoştinţe şi deprinderi este mare datorită cumulării acestora); 
În raport cu criteriul temporal: 

 evaluare iniţială (la începutul unei etape de instruire); 
 evaluare continuă ( în timpul secvenţei de instruire) – ascultare şi lucrări scrise; 
 evaluare finală, corolar al întregii activităţi didactice (examen de bacalaureat); 

Colaborarea dintre două criterii poate duce spre o altă clasificare: 
Evaluarea cumulativă – se realizează prin verificări parţiale încheiate cu aprecieri de bilanţ 

asupra rezultatelor . Operează prin verificări sau sondaj în rândul elevilor şi în materia predată. Se 
apreciază rezultatele, prin compararea lor cu scopurile generale ale disciplinei. Neaplicată corect, poate 
genera atitudini de nelinişte şi stress la elevi. Evaluarea cumulativă utilizează o parte considerabilă din 
timpul rezervat instruirii.  

Evaluarea continuă  are un caracter pronunţat formativ. Se aplică prin verificări sistematice, pe 
parcursul programului, pe secvenţe mici. Are loc prin verificarea tuturor elevilor şi a întregii materii, ca 
urmare a faptului că nu toţi elevii învaţă la fel de bine. Are ca scop ameliorarea procesului de învăţare 
scurtând considerabil intervalul între evaluarea rezultatelor şi perfecţionarea activităţii. Necesită un 
timp mai redus sporind timpul alocat instruirii.  

Metodele utilizate în evaluarea performanţelor şcolare sunt de mai multe feluri: orale, scrise şi 
practice. 

Evaluările orale au avantajul verificării rapide, poate beneficia de întrebări suplimentare; 
dezavantajele constau în lipsa baremurilor controlabile, putându-s strecura subiectivitatea, pot apărea 
inhibiţii, nu se pot corecta răspunsurile.  

Evaluările scrise (teze, probe de control, alte lucrări scrise) sunt elaborate de profesor în timp. 
Elevul nu este tracasat şi poate lucra independent. Probele scrise clasice au numa i 2-3 subiecte 
neputându-se afla gradul de pregătire al elevului faţă de întreaga materie.  

Evaluările practice sunt folosite mai ales la disciplinele experimental-aplicative şi mai rar la 
istorie. 

Evaluarea sub formă de examen asigură promovarea la o disciplină a unui an şcolar sau ciclu de 
învăţare (se pot folosi mai multe modalităţi de evaluare menţionat anterior: oral, scris, practic după 
caz. 

Concursurile reprezintă examene de selecţie a valorilor în care se confruntă şi ierarhizează 
competenţele în funcţie de numărul de locuri sau de baremuri folosite la concursurile de admitere în 
licee, şcoli profesionale, facultate, concursuri pentru ocupare de posturi, în care se folosesc forme de 
evaluare scrisă, orală sau practică.   

8.8.Tipuri de itemi 
ITEM = ÎNTREBARE + FORMATUL ACES TEIA + RĂSPUNS UL AŞTEPTAT  

Itemii obiectivi testează un număr mare de elemente de conţinut într-un interval de timp scurt 
 itemi cu alegere duală, oferă posibilitatea elevilor să aleagă răspunsul corect din alternativa 

adevărat/fals, sunt folosiţi în testarea însuşirii unor cunoştinţe, determină dacă elevii pot utiliza 
o definiţie în clasă, apreciază corectitudinea unor enunţuri.  

 itemi de tip pereche, solicită elevilor stabilirea unor corespondenţe între informaţii distribuite pe 
două coloane. Informaţiile din prima coloană se numesc premise sau baze iar cele din a doua 
coloană reprezintă răspunsurile. Tehnica perechilor este adecvată măsurării rezultatelor învăţării 
prin asociere, prin cunoaşterea unor relaţii simple, de tip: termeni-definiţii, date-locuri-
evenimente istorice, personalităţi politice- fapte de seamă, etc.  

 itemi cu alegere multiplă reprezintă cel mai utilizat tip. Sunt formaţi dintr-un enunţ, numit 
premisă sau bază urmat de un număr de opţiuni din care elevul trebuie să aleagă răspunsul 
corect, numit cheie. Răspunsurile greşite se numesc distractori.  
Itemii semiobiectivi sunt uşor de construit şi nu necesită elaborarea unor scheme de notare 

detaliate.  
 itemii cu răspuns scurt/de completare presupun formularea unui răspuns scurt astfel încât acesta 

să capete sens şi valoare de adevăr; 
 întrebări structurate, formate din mai multe întrebări de tip obiectiv sau semiobiectiv;  
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Itemii subiectivi (cu răspuns deschis) constau în: eseu cu răspuns restrâns, eseu structurat, 
eseu nestructurat. 
Metodele complementare de evaluare sunt: investigaţia, proiectul, referatul, portofoliul, 

autoevaluarea.  
IX. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

Activitatea în afara şcolii. Vizitele şi excursiile de studiu 
Vizitele şi excursiile sunt activităţi didactice, organizate şi proiectate sub formă de călătorii de 

studiu, care au ca obiectiv instructiv-cognitiv principal lărgirea şi aprofundarea cunoştinţelor, legarea 
lor de viaţă, de practică, de realitatea înconjurătoare. Au un rol formativ-educativ, în sensul dinamizării 
curiozităţii, a spiritului de investigaţie, a imaginaţiei şi a gândirii creative, precum şi dezvoltarea 
dragostei faţă de istorie şi faţă de trecutul poporului român.  

Vizita reprezintă o deplasare de studiu de câteva ore sau cel mult o zi la un obiectiv istoric din 
aceeaşi localitate cu şcoala sau dintr-o localitate învecinată, care să ofere posibilitatea revenirii la 
şcoală sau  acasă în aceeaşi zi.  

Excursia este o deplasare de studiu efectuată pe parcursul mai multor zile sau săptămâni, la 
obiective din altă localitate decât cea a şcolii sau în străinătate.  

Tipuri de vizite sau excursii: 
 preliminare, au un rol introductiv, organizându-se înaintea predării lecţiilor de istorie; 
 curente, se organizează concomitent cu parcurgerea lecţiilor ş i au un rol complex, ilustrativ, 

aplicativ şi demonstrativ; 
 finale, se organizează la sfârşit de semestru sau de an şcolar, având un rol complex, ilustrativ, 

aplicativ; 
 documentare, au un scop dinainte precizat, pentru elaborarea unor referate în cadrul cercurilor 

de istorie. 
Etapele vizitelor sau excursiei sunt: 

 pregătirea vizitei sau excursiei; 
 desfăşurarea vizitei sau excursiei; 
 valorificarea rezultatelor obţinute în timpul vizitei sau excursiei.  

 
Bibliografie : 

BURLEC, L, Lazăr , L, Teodorescu, B, Istorie pentru clasa aVI-a. Ghidul profesorului Bucureşti, 1998;  
CĂPIŢĂ, LAURA, Sarivan, Ligia, Suciu, Marilena,  Modalităţi de evaluare la istorie  în Învăţământul primar”, 3-4/1999;  
CĂPIŢĂ, LAURA, Căpiţă, Caro l, Grosu, Ioan, Istorie pentru clasa a V-a. Ghidul profesorului, Ed. Cavallioti, Buc., 1997;   
CĂPIŢĂ, LAURA, Reforma învăţământului: curriculum pentru  istorie în Xenopoliana, nr.3/1995 ;  
CĂPIŢĂ, LAURA,  Plesciuc, Monica, Istoria în învăţământul gimnazial: probleme deschise şi soluţii în Revista de 
Pedagogie nr. 1-2, 1993;  
CĂPIŢĂ, LAURA, Plesciuc, Monica, Pregătirea lecţiei de istorie în Studii şi artico le de istorie LX-LXI (serie nouă) , 1993;  
CERKEZ, M. et alii, Programe şcolare pentru clasele a V-a – a VIII-a (Vol. 6). Aria curriculară “Om şi societate” 
CNC/MEN, Bucureşti , 1999;  
CERKEZ, M. et alii, Programe şcolare pentru clasa a IX-a (vol 3). Aria curriculară “Om şi Societate”CNC/ MEN, 
Bucureşti, 1999;  
CERGHIT, I., Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998; 
CRIŞAN, A. et alii, Curriculum naţional. Cadru de referinţă , MEN/CNC, Bucureşti, 1998 FELEZEU, CĂLIN, Metodica 
predării istoriei, Editura Presa Universitară Clu jeana, Clu j Napoca, 1998;  
GHEORGHE, ALEXANDRU,et alii, Metodica predării istoriei în învăţământul preuniversitar, Craiova, 1999;  
GEORGESCU, D. et alii, Planuri – cadru de învăţământ pentru învăţământul preuniversitar, MEN, Bucureşti, 1999;  
IONIŢĂ GH., Metodica predării istoriei, Editura Universităţii Bucureşti, 1998;  
IONESCU, M., Rad, I., Didactica modernă, Ed itura Dacia, Cluj-Napoca, 1995;  
JINGA, I., Negreţ, I., Învăţarea eficientă, Editura Editis, Bucureşti, 1994; 
MEN/ CNAM, Alegerea manualelor, Ed itura Spiru Haret, Iaşi, 1999; 
NEACŞU, I., Metode şi tehnici de învăţare eficientă , Ed itura Militară, Bucureşti, 1990; 
PĂUŞ, V et alii, Ghid de evaluare pentru Învăţământul primar, MEN/SNEE, Bucureşti, 1999; 
TĂNASĂ, Gh., Metodica predării învăţării istoriei în şcoală , Editura Sp iru Haret, Iaşi, 1997;  
VĂIDEANU, G, UNESCO- 50 Educaţie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureş ti, 1996; 
VLAD , CONSTANTIN, Băluţoiu, V, Istorie pentru clasa a V-a. Ghidul profesorului,Bucureşti 1997;  
***XENOPOLIANA, Învăţarea istoriei astăzi,III/1995, nr. 1-4, Iaşi, 1995;  
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PROGRAMA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE  
VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

NOTĂ DE PREZENTARE 
Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care se prezintă la concursul naţional de 

ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar, la disciplina ISTORIE  şi care 
au absolvit facultăţi de acest profil. 

Conţinutul şi structura programei sunt elaborate în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse 
de noua abordare curriculară a proiectării şi realizării activităţilor didactice.  Astfel, plecând de la o 
concepţie care operaţionalizează definirea si evaluarea competenţelor specifice cadrului didactic, 
programa are drept scop : 

Evaluarea competenţelor profesorului de istorie în două domenii:  
1. cunoştinţe de bază relative la domeniul istoriei; 
2. cunoştinţe şi competenţe privind  didactica generală şi metodica istoriei; 

  Astfel în domeniul cunoştinţelor de bază  vor fi evaluate următoarele domenii de competenţă:  
 documentarea în domeniul istoriei şi al ştiinţelor sociale în general;  
 utilizarea metodologiei cercetării istorice; 
 redactarea lucrărilor ştiinţifice; 

3. În cel de-al doilea domeniu de competenţă, privind didactica istoriei, vor fi evaluate  
următoarele aspecte: 

 Comunicare; 
 Curriculum: 

a. documentele care alcătuiesc curriculum 
b. proiectare didactică 
c. proiectare de curriculum la decizia şcolii 
d. activităţi extracurriculare 

 Evaluare; 
 Dezvoltare profesională. 

Notă: Subiectele se vor realiza pe baza actualei programe şi a bibliografiei recomandate  
 

PROGRAMA PENTRU TITULARIZARE 
 ISTORIA ROMÂNILOR 

TEME:  
1. Geto – dacii 
2. Etnogeneza 
3. Geneza şi organizarea statului în Evul Mediu  
4. Românii în cruciada târzie (secolele XIV – XVI) 
5. Ţările Române – între medieval şi modern (secolele XVII – XIX) 
6. Constituirea României moderne 
7. Ideologii şi viaţă politică până la primul război mondial  
8. Societate şi cultură în România modernă în  secolul al XIX-lea 
9. Românii d in afara graniţelor (secolul XIX şi începutul secolului XX)  
10. Primul război mondial şi Unirea d in 1918  
11. România interbelică  
12. Al doilea război mondial 
13. Regimul comunist în România  
14. România după 1989 

BIBLIOGRAFIE:  
 Academia Română,  Istoria Românilor (tratat), Bucureşti, 2001, 2003, cap itolele referitoare la temat ica examenului  
 Bărbulescu  M. ,  Deletant D.,  Hitchins K., Papacostea S.,  Teodor P., Istoria României, Bucureşti, 2002 
 Berindei D., Cultura naţională  română modernă, Bucureşti, 1996 
 Brăt ianu Gh.,Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti , Bucureşti, 1980 
 Constantiniu F., O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti , ediţia I 1997, ediţia a II-a 2000,  ediţ ia a III-a 2003. 
 Deletant D., România sub regimul comunist, Bucureşti, 1997 
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 Hitchins K., Românii 1774 – 1866, Bucureşti, 1998 
 Hitchins K., România 1866 – 1947, Bucureşti, 1996  
 Pop A.I., Istoria Transilvaniei medievale de la etnogeneza românilor până la Mihai Viteazul ,  CluJ-Napoca, 1997 
 Scurtu I.,  Buzatu Gh., Istoria românilor în secolul XX, Bucureşti, 1999 

 
ISTORIA UNIVERSALĂ 

TEME:  
1. Orientul antic (Mesopotamia, Egipt, Persia)  
2. Lumea greacă (secolele VI – IV îH) 
3. Statul roman (Republica, Principatul, Imperiul)  
4. Creştinis mul – de la o rig ini până la Reformă  
5. Evul Mediu Occidental 
6. Bizanţul 
7. Lumea islamică  
8. Renaşterea şi Reforma  
9. Descoperirile geografice 
10. Absolutismul (Franţa, Anglia, Rusia)  
11. Iluminis mul – ideologie şi acţiune (Anglia, SUA, Franţa)  
12. Secolul al XIX-lea – secolul naţiun ilor 
13. Primul război mondial.  Lumea interbelică. 
14. Al doilea război mondial 
15. Lumea postbelică 

BIBLIOGRAFIE:  
 Bloch, R,  Cousin J., Roma şi destinul ei, vol 1-2, Bucureşti, 1988 
 Barber, J., Istoria Europei Moderne, Bucureşti, 1998 
 Bernstein S, Milza, Istoria Europei, vol 1-5, Iaşi, 1998-1999 
 Carpentier, J  Lebrun F., Istoria Europei, Bucureşti, 1997 
 Chamoux Fr. Civ ilizaţia greacă vol 1-2, Bucureşti,1985 
 Chamoux Fr, Civ ilizaţia elen istică, vol 1-2, Bucureşti, 1985 
 Chanu P Civilizaţia Europei în secolul luminilor, vol 1-2, Bucureşti 1986 
 Courtois, S.T. Cartea neagră a comunismului, Bucureşti, 1998 
 Fontaine, A, Istoria, războiului rece, vol 1-4, Bucureşti, 1992-1994 
 McCauley M, Rusia, America şi Războiul Rece (1949-1991), Iaşi, 1999 
 Soulet, J. F. Istoria comparată a statelor comuniste, Iaşi, 1998 
 Tindall, G.B.Shi D.E, America, o istorie narativă, Bucureşti, 1996 

 
METODICA PREDĂRII ISTORIEI 

 
TEME:  
1. Istoria ca obiect de studiu 

a. Raportul între logica ştiinţei istorice şi logica d isciplinei de învăţământ istorie;  
b. Curriculum pentru istorie: planul de învăţământ, programe de istorie, manuale, auxiliare d idactice; 

2. Obiective şi competenţe în predarea – învăţarea istoriei. 
3. Conţinutul ştiinţific 
4. Valori şi atitudini  
5. Demersul didactic la istorie  

a. Termeni, noţiuni, concepte istorice  şi de d idactica istoriei  
b. Sursele istorice  
c. Metode şi tehnici de predare-învăţare a  istoriei 
d.    Resurse didactice 

6. Proiectarea didactică la istorie  
7. Evaluarea 
8. Activi tăţi extracurriculare în domeniul istoriei  
9. Dinamica relaţiei profesor - elev în procesul de învăţământ  

a.     Caracteristicile şi semnificaţ iile educaţionale ale relaţiei profesor-elev 
  b.     Tipuri de relaţii 

BIBLIOGRAFIE:  

  Căpiţă  L. şi Pleşciuc M., Pregătirea lecţiei de istorie , S.A.I., serie nouă, volumul LX /LXI, 1993  
  Felezeu C., Metodica predării istoriei, Cluj Napoca, ediţ ia I 1999, ed II 2000 
 Ghid de evaluare pentru istorie , coordonator Rozalia Doicescu, Bucureşti , 2001  
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 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de istorie, clasele a IV-a – a VIII-a, Bucureşti, 2001 
 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor din aria curriculară “Om şi societate”, învăţământ liceal , Buc., 2001 
 Joiţa E., Eficienţa instruirii, EDP, Bucureşti, 1998 
 Manuale şcolare pentru disciplina istorie (gimnaziu şi liceu)  
 Programe şcolare pentru clasele a V-a – a VIII-a, aria curriculară “Om şi societate”, seria g imnaziu, 1999 
 Programe şcolare, aria curriculară “Om şi societate”, seria liceu, vol. 5, Bucureşti, 2001 
 Planuri de învăţământ, aflate în v igoare, Bucureşti 2001  
 Stamatescu M., Evaluarea valorilor şi atitudinilor, S.A.I., serie nouă, vol XLVI, 2001 
 Stamatescu M., Predarea – învăţarea istoriei şi noile tehnologii de informare şi documentare, S.A.I., Bucureşti, 2000 
 Tănasă Gh., Metodica predării-învăţării istoriei,  ediţ ia a II, Iaşi, 1996 

 
PROGRAMA PENTRU  OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC DEFINITIV 

 
IS TORIA ROMÂNILOR 

I. 
• Preistoria în s paţiul românesc - trăsături definitorii,culturi neolit ice, epoca bronzu lui, procesul de indoeuropenizare.  
• Geto-dacii, popor al antichităţii - structuri economice şi social-politice. 
• Dacia în epoca romană - romanizarea spaţiului daco-moesic, romanitate şi creştinism, administraţia romană în provincia 
Dacia.  
• Etnogeneza - apariţ ia popoarelor romanice şi a limbilor romanice pe plan european, cazul românesc; originile şi 
continuitatea românilor d in perspectiva istoriografiei româneşti. 

II. 
• Geneza şi organizarea statelor medievale româneşti : structuri polit ice în secolele IX-XIII; constituirea statelor 
medievale; instituţiile statului medieval – Domnia, Biserica, organizarea militară, Adunările de stări. 
• Românii în cruciada târzie : Ţările Române în context internaţional (sec. XIV-XVI); voievozi români în cruciada târzie 
(Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul). 
• Cultură şi spiritualitate în Ţările Române (sec. XVI-XVII): Reforma religioasă şi Ortodoxia; Renaşterea şi Umanis mul.  

III. 
• Ţările Române în secolul al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului  al XIX-lea: contextu l internaţional; Problema 
Orientală; transformări economice şi social-politice; geneza şi afirmarea naţiunii române, reformismul – fanarioţii şi 
iosefinis mul; Iluminis mul;Anul 1821 în istoria românilor;  Regulamentele Organice şi reformele domnilor regulamentari.  
• Constituirea României moderne : Revoluţ ia română de la 1848; constituirea şi organizarea statului naţional (problema 
românească –şi Europa 1848-1858; Unirea d in 1859;  reformele lui A l. I. Cuza; Constituţia din 1866;  cucerirea 
Independenţei de Stat). 
• Stat, societate şi cultură în România modernă (1866-1914): Monarhia; Parlamentul; formarea şi evoluţia partidelo r 
politice; activ itatea guvernamentală; românii din afara graniţelor (Transilvania, Banat, Peninsula Balcanică, Dobrogea, 
Basarabia, Bucovina); situaţia internaţională şi polit ica externă a României la sfârşitul secolului al XIX -lea şi începutul 
secolului al XX-lea; curente de idei privind formarea civilizaţiei române moderne; viaţa economică şi transformările sociale 
(geneza şi evoluţia grupărilor burgheze, ţărănimea, clasa muncitoare),formarea elitelor  polit ice moderne; instituţiile de 
cultură;cultura şi viaţa cotidiană.  

IV. 
• România în Primului Război Mondial şi Unirea din 1918 : războ iul pentru întregirea naţională; etapele Unirii; 
recunoaşterea internaţională a Unirii.  
• România interbelică: integrarea provinciilor româneşti; Constituţia din 1923; sistemul politic (Parlamentul, Monarhia, 
partidele, guvernele); statutul minorităţilor; evoluţ ia economică, socială şi culturală; polit ica externă.  
• România în timpul celui de -al Doilea Război Mondial : de la regimul democrat ic la reg imul autoritar şi de dictatură; 
participarea la războiul antisovietic; răsturnarea regimului Antonescu; participarea României la război alături de Naţiunile 
Unite. 
• România sub regimul comunist: impunerea modelulu i sovietic (1945-1958); „naţionalizarea” comunismului şi 
destinderea internă (1959- 1970);  regimul Ceauşescu, viaţa intelectuală, ideologie şi politici culturale.  
• Transformări politice, economice şi sociale în România după 1989 . 
 

IS TORIA UNIVERSALĂ 
I. 

• Om şi mediu în preistorie. 
• Viaţa s pirituală şi formele de exprimare artistică în preistorie. 
• Civilizaţii ale Orientului antic : structuri politice; cultura în Orientul antic (Egiptul, lumea mesopotamiană, India, China).  
• Modele de organizare politică în Grecia antică : constituirea polisului grec; statul spartan; tirania; democraţia ateniană; 
Atena în epoca lui Pericle; imperiul maritim  atenian.  
• Alexandru  cel Mare şi regalitatea  elenistică. 
• Culturile greacă şi elenistică: educaţia, ştiinţele şi filosofia, religia şi artele 
• Statul roman: republica; principatul; imperiul.  

II. 
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• Geneza evului mediu: originile creştinismulu i şi organizarea b isericii; marile migraţii şi regatele barbare; formarea 
relaţiilor de dependenţă. 
• Occidentul şi Orientul : două modele diferite de evoluţie politică şi social-economică (secolele al V-lea – al VII-lea); 
Bizanţul - modelul imperial şi cu ltural b izantin; Muhammad şi geneza Islamului; Califatul arab; Imperiul carolingian.  
• Avântul  Occidentului medieval (secolele al X-lea – al XIV-lea): structuri economico-sociale şi instituţionale 
(proprietatea şi structura socială feudală - „oratores”, „bellatores”, „laboratores”, vasalitatea şi feudul; monarhia şi procesul 
de centralizare teritorială, instituţională şi politică); oraşul medieval european. 
• Ipostaze ale universalismului medieval: Papalitatea şi Imperiu l; Cruciadele.  
• Mentalităţi şi viaţă cotidiană în evul mediu  (perceperea Universului, a  timpulu i şi spaţiului, at itudinea faţă de muncă, 
imaginaru l şi simbolurile, familia şi condiţia elementului femin in).  
• Geneza capitalismului şi tranziţia s pre modernitate: Marile descoperiri geografice; Renaşterea; Reforma.  

III. 
• Geneza lumii moderne : monarhiile absolutiste; modelul politic  britanic şi naşterea democraţiei americane; civilizaţ ia 
europeană - barocul, clasicismul iluminis mul. Viaţa cotid iană. 
• Europa între anii 1789-1849: revoluţia franceză; naşterea ideologiilor moderne; revoluţ iile în Europa - 1830-1848. 
• Stat, naţiune şi cultură în epoca modernă: formarea statelor naţionale europene; caracteristici ale culturii moderne. 
• Europa şi lumea la cumpăna secolelor: relaţiile  internaţionale în perioada 1856-1914; imperiile coloniale; Primul Război 
Mondial. 

IV. 
• Democraţie şi totalitarism în perioada interbelică : sistemul de la Versailles şi relaţ iile internaţionale în  perioada 
interbelică; regimurile democratice;regimurile totalitare ideologie şi practici politice; economie, societate şi cultură în 
perioada interbelică (politici economice, curente literare şi art istice).  
• Al Doilea Război Mondial şi organizarea lumii postbelice: al Doilea Război Mondial; regimurile de ocupaţie; 
Holocaustul; sfârşitul conflagraţiei şi organizarea lumii postbelice. 
• Evoluţia lumii postbelice: „războiu l rece” şi formarea blocurilor politico- militare; regimurile comuniste postbelice; 
căderea regimulu i comunist; etapele construcţiei europene; Uniunea Europeană şi problema integrării fostelor ţări 
comuniste. 

 
 PROGRAMA PENTRU  OBŢINEREA GRADULUI  DIDACTIC –II-  

 
ISTORIA ROMÂNILOR 

I. 
•Preistoria în spaţiul românesc: trăsături defin itorii:neolit icul;epoca bronzului, indoeuropenizarea; 
•Geto-dacii: civilizaţ ia şi spiritualitatea geto-dacilor;geto-dacii în operele autorilor antici 
•Etnogeneza românească şi moştenirea antichităţii: sinteza daco-romană; romanitatea orientală; autohtoni şi migrator i; 
etnogeneza românească în contextul formării popoarelor romanice; teorii referitoare la etnogeneza românească; 
Bibliografie: 
•BĂRBULESCU, Mihai, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României, 
Bucureşti, 1998;  
•BÂRZU, Lig ia, Stelian Brezeanu, Originea şi continuitatea românilor. Arheologie şi tradiţie arheologică , Bucureşti, 1991;  
•BRĂTIANU, Gheorghe I., O enigmă şi un miracol: poporul român , Bucureşti, 1988;  
•BRĂTIANU, Gheorghe I., Originile şi formarea unităţii româneşti, Iaşi, 1998; 
•DAICOVICIU, Hadrian, Dacia de la Burebista la cucerirea romană , Cluj-Napoca, 1972;  
•FISCHER-GALAŢI, Stephen, Dinu C. Giurescu, Ioan-Aurel Pop (coordonatori), O istorie a românilor. Studii critice, Cluj-
Napoca, 1991;  
•GIMBUTAS, Marija, civilizaţie şi cultură, Bucureşti 1989 
•PETOLESCU, Constantin C. , Scurtă istorie a Daciei romane, Bucureşti, 1995; 
•PETRESCU-DÂMBOVIŢA, Mircea, Hadrian Daicoviciu, Ligia Bârzu, Florentina Preda, Istoria României de la începuturi 
până în secolul al VIII-lea, Bucureşti, 1995;  
•RUSSU, Ioan I.,  Etnogeneza românilor, Bucureşti, 1981. 

II. 
•Geneza statelor medievale: romanitatea Răsăriteană de la autonomie la stat; întemeierea Ţării Româneşti; întemeierea 
Moldovei, Dobrogei; românii în voievodatul Transilvaniei.  
•Organizarea statelor medievale româneşti: particularităţile societăţii medievale româneşti; instituţiile centrale şi locale.  
•Statutul internaţional al Ţărilor Române (secolele al XVI-lea – al XVIII-lea): d imensiunea economică a dominaţiei 
otomane; lupta antiotomană a Ţărilor Române la sfârşitul secolului al XVI -lea; Unirea Ţărilo r Române sub domnia lu i 
Mihai Viteazul; levantini, greci şi fanarioţi în Ţările Române.  
•Cultură şi spiritualitate în evul mediu românesc: slavonismul cultural şi moştenirea bizantină; Reforma în Ţările 
Române; Renaşterea, Umanis mul şi elitele cu lturale; evoluţia curentelor art istice. 
•Transilvania în cadrul Imperiului Habs burgic: regimul politic; unirea cu Roma; reformis mul secolului al XVIII-lea; 
Iluminis mul şi formarea conştiinţei naţionale. 
Bibliografie: 
•BĂRBULESCU, Mihai, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României, 
Bucureşti, 1998;  
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•BÂRZU, Lig ia, Stelian Brezeanu, Originea şi continuitatea românilor. Arheologie şi tradiţie arheologică , Bucureşti, 1991;  
•BRĂTIANU, Gheorghe I., Originile şi formarea unităţii româneşti, Iaşi, 1998; 
•BRĂTIANU, Gheorghe I., Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti , Bucureşti, 1980; 
•BRĂTIANU , Gh., I, Marea Neagră, Bucureşti, 1988 
•CONSTANTINIU, Florin, O istorie sinceră a poporului român , Bucureşti, 1997;  
•FELEZEU, Călin, Statutul Principatului Transilvaniei în raporturile cu Poarta Otomană, 1541 -1688, Cluj-Napoca, 1996;  
•FISCHER-GALAŢI, Stephen, Dinu C. Giurescu, Ioan-Aurel Pop (coordonatori), O istorie a românilor. Studii critice, Cluj-
Napoca, 1991;  
•GOROVEI, Ştefan-Sorin, Întemeierea Moldovei. Probleme controversate, Iaşi, 1996;  
•MAXIM, Mihai, Ţările Române şi Înalta Poartă, Bucureşti, 1994;  
•MURGESCU, Bogdan, Istorie românească – Istorie universală (600-1800), ed. II, Bucureşti, 1999;  
•PAPACOSTEA, Şerban, Românii în secolul al XIII-lea. Între cruciată şi imperiul mongol, Bucureşti, 1993;  
•POP, Aurel-Ioan, Istoria Transilvaniei medievale: de la etnogeneza românilor până la Mihai Viteazul , Cluj-Napoca, 1997;  
•POP, Aurel-Ioan, Românii şi maghiarii în secolele X-XIII, Bucureşti, 1997;  
•TEODOR, Pompiliu, Interferenţe iluministe europene, Clu j-Napoca, 1984;  
•TODERAŞCU, Ioan, Permanenţe istorice medievale. Factori ai unităţii româneşti , Iaşi, 1994;  
•TODERAŞCU, Ioan, Unitatea medievală românească , Bucureşti, 1988;  

III. 
•Geneza şi organizarea României moderne : formarea şi afirmarea naţiunii române; modernizarea instituţională, 1821 -
1847; revoluţia română de la 1848 - ideologie şi acţiune politică; constituirea şi organizarea statului naţional modern - 
context internaţional şi evoluţii interne.  
•Sistemul politic din România (1866-1914): izvoarele Constituţiei, reg imul polit ic al Constituţiei din 1866; modelu l 
democratic modern; sistemul electoral; sistemul parlamentar; Monarhia; geneza şi evoluţia partidelor polit ice moderne; 
guverne şi leg islaţie; România în relaţiile internaţionale  
•Cucerirea independenţei de stat a României. 
•Provinciile româneşti aflate sub stăpâniri străine: Transilvania (neo-absolutist, liberal, dualist); Buvovina; Basarabia; 
Dobrogea; românii d in peninsula Balcanică.  
•Procesul modernizării societăţii româneşti în secolul al XIX -lea: structuri economice;ideologii politice şi curente de idei 
(conservatorismul,liberalis mul,semănătoris mul,poporanismul) 
populaţie şi societate; cultura modernă; elite cu lturale şi polit ice, satul şi oraşul; modul de viaţă şi mentalităţile.  
Bibliografie: 
•BĂRBULESCU, Mihai, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României, 
Bucureşti, 1998;  
•BERINDEI, Dan, România în timpul lui Carol I, Bucureşti, 1992; 
•BOIA, Lucian, Istorie şi mit în conştiinţa românească,Bucureşti 1997 
•BULEI, Ioan, Sistemul politic al României moderne. Partidul Conservator, Bucureşti, 1997;  
•FISCHER-GA LAŢI, Stephen, Dinu C. Giurescu, Ioan-Aurel Pop (coordonatori), O istorie a românilor. Studii critice, Cluj-
Napoca, 1991;  
•FOCŞENEANU, Eleodor, Istoria constituţională a României (1859-1991), Bucureşti, 1997;  
•GEORGESCU, Vlad, Ideile politice şi Iluminismul în Principatele Române, 1750-1870, Bucureşti, 1972; 
•GYEMANT, Ladislau, Mişcarea naţională a românilor din Transilvania, 1790 -1848, Bucureşti, 1986;  
•HITCHINS, Keith, România 1866-1947, Bucureşti, 1998;  
•HITCHINS, Keith, Românii, 1774-1866, Bucureşti, 1996; 
•MAIOR, Liviu,1848la români Bucureşti 1998;  
•ORNEA , Zigu, Sămănătorismul, Bucureşti, 1971 
•ORNEA , Zigu, Poporanismul,Bucureşti,1972 
•PLATON, Gheorghe, Geneza revoluţiei române de la 1848. Introducere în istoria modernă a României , Iaşi, 1980;  
•PLATON, Gheorghe, Istoria modernă a României, Bucureşti, 1985;  
•PLATON, Gheorghe, A lexandru-Florin Platon, Boierimea din Moldova. Secolul al XVIII-lea, prima jumătate a secolului al 
XIX-lea, Bucureşti, 1995; 
•PRODAN, David, Supplex Libellus Valachorum, Bucureşti, 1984;  
•STAN, Apostol, Mircea Iosa, Liberalismul politic în România. De la origini până la 1918 , Bucureşti, 1996;  
•ZBUCHEA, Gheorghe, Românii din Peninsula Balcanică , Bucureşti, 2000.  

IV. 
•Formarea statului naţional unitar român : România în războiu l pentru reîntreg ire; Unirea Basarabiei, Bucovinei, 
Transilvaniei; ideile polit ice ale actelor Unirii; recunoaşterea internaţională. 
•România în perioada interbelică:;teritoriu l şi populaţia noul cadru de dezvoltare a societăţii româneşti; evoluţia 
economică (1918-1938); trăsăturile vieţii polit ice şi sociale (1918-1940); politica externă; minorităţile etnice şi confesionale  
din România. 
•Civilizaţia românească în perioada interbelică: populaţia şi societatea; satul; oraşul; tradiţionalism şi modern ism în  viaţa 
culturală; contribuţii româneşti la  civ ilizaţia universală.  
•De la regimul democratic la dictatură: reg imul autoritar al lui Carol al II-lea;România în timpul lu i Antonescu (1940-
1944); răsturnarea regimulu i Antonescu şi participarea la război alături de Naţ iunile Unite; instaurarea regimului comunist; 
trăsăturile stalinismului în România;sistemul concentraţionar în România; România în perioada regimulu i Ceauşescu; 
sfărşitul regimului comunist. 
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•România după 1989: transformări politice, economice , sociale s i culturale. 
Bibliografie: 
•BACIU, Nicolae, Agonia României, 1944-1947, Bucureşti, 1991; 
•BĂRBULESCU, Mihai, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României, 
Bucureşti, 1998;  
•BOIA, Lucian, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucureşti, 1997;  
•CONSTANTINIU, Florin, O istorie sinceră a poporului român , Bucureşti, 1997;  
•DELETANT, Dennis, România sub regimul comunist, Bucureşti, 1997;  
•DOBRINESCU, Valeriu-Florin, România şi sistemul tratatelor de pace de la Paris (1919-1923), Iaşi, 1993;  
•FISCHER-GALAŢI, Stephen, România în secolul XX, Iaşi, 1999. 
•FISCHER-GALAŢI, Stephen, Dinu C. Giurescu, Ioan-Aurel Pop (coordonatori), O istorie a românilor. Studii critice, Cluj-
Napoca, 1991;  
•FOCŞENEANU, Eleodor, Istoria constituţională a României (1859-1991), Bucureşti, 1997;  
•GABANYI, Anneli Ute, Revoluţia neterminată, Bucureşti, 1999.  
•GIURESCU, DINU, România în al doilea război mondial, Bucureşti, 1999 
•HITCHINS, Keith, România 1866-1947, Bucureşti, 1998;  
•ORNEA, ZIGU, Anii treizeci. Extrema dreaptă românească Bucureşti, 1995 
•ZBUCHEA, Gheorghe, Românii din Peninsula Balcanică, secolele XVIII-XX, Bucureşti, 2000.  

 
ISTORIA UNIVERSALĂ 

I. 
•Relaţii sociale şi forme de proprietate în preistorie: v iaţa spirituală şi forme de manifestare artistică în preistorie; 
civilizaţ ia miceniană.  
• Popoare şi limbi indo-europene . 
•Geneza şi tipologia formelor de organizare politică in Orientul antic . 
•Polisul grec:marea colonizare greacă; tiran ia; Sparta; democraţia ateniană;imperiu l maritim atenian . 
•Alexandru cel Mare şi civilizaţia elenistică  
•Religia greacă  teatrul grec ştiinţa şi filosofia . 
•Republica romană: instituţii şi crize polit ice; expansiunea romană în epoca republicană . 
•Epoca principatului. Imperiul Roman  târziu 
•Religia romană; religiile orientale şi originile creştinismului. 
•Civilizaţia romană: societatea şi dreptul roman, religia, literatura şi istoriografia  
•Religiile orientale şi originile creştinismului 
Bibliografie: 
•ARIÈS, Ph ilippe, Georges Duby (coordonatori), Istoria vieţii private, vol. 1-2., Bucureşti, 1994.  
•BLOCH, R., J. Cousin, Roma şi destinul ei, vol. 1-2, Bucureşti, 1988. 
•CARPENTIER, Jacques, Francois Lebrun, Istoria Europei, Bucureşti, 1997.  
•CHAMOUX, Fr., Civilizaţia greacă, vol 1-2, Bucureşti, 1985.  
•CHAMOUX, Fr., Civilizaţia elenistică, vol 1-2, Bucureşti, 1985.  
•DESHAYES, J., Civilizaţiile vechiului Orient, vol 1-3, Bucureşti, 1976. 
•GERNET, J, Lumea chineză, vol I,Bucureşti, 1983 
•MANSUELLI, G. A., Civilizaţiile Europei vechi, vol 1-2, Bucureşti, 1978.  
•MARROU, Henry-Irénée, Istoria educaţiei în Antichitate, vol. 1-2, Bucureşti, 1997.  
•MATEI, Horia C., O istorie a Romei antice, Bucureşti, 1979.  
•PETRE, Zoe, Civilizaţia greacă şi originile democraţiei. Premise istorice (I) , Bucureşti, 1993.  
•SUCEVEANU,Alexandru, Alexandru cel Mare, Bucureşti, 1996 

II. 
•Geneza evului mediu: organizarea bisericii; marile migraţ ii şi regatele barbare; formarea relaţiilor de dependenţă; 
•Occidentul şi Orientul: două modele d iferite de evoluţie polit ică şi social-economică (secolele al V-lea – al VII-lea); 
Bizanţul - modelul imperial; modelu l cultural bizantin;  
•Muhammad şi geneza Islamului: califatul arab;  
•Imperiul carolingian. 
•Avântul  Occidentului medieval  (secolele al X-lea – al XIV-lea): structuri economico-sociale şi instituţionale 
(proprietatea şi structura socială feudală,  „oratores”, „bellatores”, „laboratores”; vasalitatea, feudul, privilegiile de imunitate 
şi adunările de stări; renaşterea ideii de stat şi procesul de centralizare teritorială, instituţională şi politică);  oraşul medieval 
european. 
•Ipostaze ale universalismului medieval: Papalitatea şi Imperiu l; „reforma gregoriană” şi „Lupta pentru Investitură”; 
cruciadele. 
•Cultura medievală: „renaşterea carolingiană” şi „renaşterea secolului al X-lea”; intelectualii; universităţile. 
•Mentalităţile şi viaţa cotidiană în evul mediu (perceperea Universului, a t impulu i şi spaţiului, at itudinea faţă de muncă, 
imaginaru l şi simbolurile, familia şi condiţia elementului femin in).  
•Premisele medievale ale naţiunilor modeme. 
•Geneza capitalismului şi tranziţia spre modernitate : marile descoperiri geografice; Renaşterea; Reforma.  
Bibliografie: 
•ARIÈS, Ph ilippe, Georges Duby (coordonatori), Istoria vieţii private, vol. 3-4., Bucureşti, 1995.  
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•BRAUDEL, Fernand, Jocurile schimbului, vol. 1-2, Bucureşti, 1985.  
•BRAUDEL, Fernand, Structurile cotidianului: posibilul şi imposibilul , vol. 1-2, Bucureşti, 1984.  
•BRAUDEL, Fernand, Timpul lumii, vol. 1-2, Bucureşti, 1989.  
•CAZAN, Florentina, Cruciadele, Bucureşti, 1990.  
•DELUMEAU, Jean,  Civilizaţia Renaşterii, vol. 1-2, Bucureşti, 1995.  
•DESHAYES, J., Civilizaţiile vechiului Orient, vol 1-3, Bucureşti, 1976. 
•DELUMEAU,Jean, Frica în Occident, Iaşi, 1998. 
•DELUMEAU,Jean , Păcatul şi frica. Culpabilitate în Occidentul medieval , Iaşi, 1998. 
•DUBY, Georges, Evul mediu masculin, Bucureşti, 1992.  
•DUBY, Georges, Cavalerul, femeia şi preotul, Bucureşti, 1997. 
•DUBY, Georges, Vremea catedralelor, Bucureşti, 1998.  
•IORGA, Nicolae, Istoria vieţii bizantine, Bucureşti, 1969. 
•LeGOFF, Jacques, Imaginarul medieval, Bucureşti, 1991. 
•LeGOFF, Jacques, Intelectualii în evul mediu, Bucureşti, 1994. 
•LeGOFF, Jacques, Negustorii şi bancherii în evul mediu , Bucureşti, 1994. 
•LeGOFF, Jacques (coordonator), Omul medieval, Iaşi, 1999. 
•MARROU, Henry-Irénée, Patristică şi umanism, Bucureşti, 1996.  
•MIQUEL, André, Islamul şi civilizaţia sa, vol. 1-2, Bucureşti, 1994. 
•PIRENNE, Henri, Mahomed şi Carol cel Mare, Bucureşti, 1996.  
•RANDELL, Keith, Luther şi reforma în Germania, Bucureşti, 1994. 
•VAUCHEZ, Andre, Spiritualitatea Evului Mediu Occidental, Bucureşti, 1994. 
•WEBER, Max, Critica protestantă şi spiritul capitalismului , Bucureşti, 1993. 

III. 
•Dinamica relaţiilor internaţionale în secolele al XVII-lea – al XVIII-lea. 
•Epoca Luminilor : dezvoltarea economico-socială a Europei în secolul al  XVIII-lea; monarhiile absolutiste; dezvoltarea 
culturală; cosmopolit ism şi reacţii naţionale; evoluţia ştiinţelor şi raţionalis mul.  
•Războiul civil din Anglia. Monarhia constituţională  
•Revoluţiile din secolul al XVIII-lea: formarea SUA; Revoluţia Franceză şi epoca napoleoniană. 
•Sistemul politic european după Congresul de la Viena . 
•Mutaţii sociale şi politice în Europa secolului al XIX -lea: modernizarea sistemelor instituţional-politice; evoluţii 
culturale. 
•Forme şi particularităţi ale constituirii statelor naţionale în Europa secolului al XIX-lea.  
Bibliografie: 
•ARIÈS, Ph ilippe, Georges Duby (coordonatori), Istoria vieţii private, vol. 5-6, Bucureşti, 1995-1996. 
•BARBER, John R., Istoria Europei moderne, Bucureşti, 1998. 
•BERNSTEIN, Serge, Pierre Milza, Istoria Europei, vol. 3-4, Iaşi, 1998-1999. 
•BOIA, Lucian, Două secole de mitologie naţională , Bucureşti, 1999.  
•CHAUNU, Pierre, Civilizaţia Europei în secolul luminilor, vol. 1-2, Bucureşti, 1986.  
•FURET, Francois, Reflecţii asupra Revoluţiei Franceze, Bucureşti, 1992. 
•KROCKOW, Christian conte von, Germanii în secolul lor (1890-1990), Bucureşti, 1999.  
•MANENT, Pierre, Istoria intelectuală a liberalismului, Bucureşti, 1992. 
•OPPENHEIM, W., Europa şi despoţii luminaţi, Bucureşti, 1998. 
•POPA, Mircea N., Primul Război Mondial, Bucureşti, 1979.  
•RANDELL, Keith, Luther şi reforma în Germania, Bucureşti, 1994. 
•STILES, Andrina, Napoleon, Franţa şi Europa, Bucureşti, 1995. 
•WALLENSTEIN, Imanuel, Sistemul mondial modern, vol. 1-4, Bucureşti, 1992-1994. 
•ZÖLLNER, E., Istoria Austriei, vol. 1-2, Bucureşti, 1997.  
•ARIÈS, Ph ilippe, Georges Duby (coordonatori), Istoria vieţii private, vol. 3-4., Bucureşti, 1995.  
•BRAUDEL, Fernand, Jocurile schimbului, vol. 1-2, Bucureşti, 1985.  
•BRAUDEL, Fernand, Structurile cotidianului: posibilul şi imposibilul , vol. 1-2, Bucureşti, 1984.  
•BRAUDEL, Fernand, Timpul lumii, vol. 1-2, Bucureşti, 1989.  
•CAZAN, Florentina, Cruciadele, Bucureşti, 1990.  
•DELUMEAU, Jean,  Civilizaţia Renaşterii, vol. 1-2, Bucureşti, 1995.  
•DESHAYES, J., Civilizaţiile vechiului Orient, vol 1-3, Bucureşti, 1976. 
•DELUMEAU,Jean, Frica în Occident, Iaşi, 1998. 
•DELUMEAU,Jean , Păcatul şi frica. Culpabilitate în Occidentul medieval , Iaşi, 1998. 
•DUBY, Georges, Evul mediu masculin, Bucureşti, 1992.  
•DUBY, Georges, Cavalerul, femeia şi preotul, Bucureşti, 1997. 
•DUBY, Georges, Vremea catedralelor, Bucureşti, 1998.  
•IORGA, Nicolae, Istoria vieţii bizantine, Bucureşti, 1969. 
•Le GOFF, Jacques, Imaginarul medieval, Bucureşti, 1991. 
•LeGOFF, Jacques, Intelectualii în evul mediu, Bucureşti, 1994. 
•LeGOFF, Jacques, Negustorii şi bancherii în evul mediu , Bucureşti, 1994. 
•LeGOFF, Jacques (coordonator), Omul medieval, Iaşi, 1999. 
•MARROU, Henry-Irénée, Patristică şi umanism, Bucureşti, 1996.  
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•MIQUEL, André, Islamul şi civilizaţia sa, vol. 1-2, Bucureşti, 1994. 
•PIRENNE, Henri, Mahomed şi Carol cel Mare, Bucureşti, 1996.  
•RANDELL, Keith, Luther şi reforma în Germania, Bucureşti, 1994. 
•VAUCHEZ, Andre, Spiritualitatea Evului Mediu Occidental , Bucureşti, 1994. 
•WEBER, Max, Critica protestantă şi spiritul capitalismului , Bucureşti, 1993. 

IV. 
•Pace şi război în istoria secolului al XX-lea: raportul pace-război în secolul al XX-lea; forme de organizare a păcii; cele 
două războaie mondiale şi urmările lor; „războiul rece”; războaie locale după 1945; războaie civile; între pace şi război – 
problema terorismului politic .  
•Democraţie şi dictatura în viaţa politică a secolului al XX -lea:liberalis m şi democraţie în secolul XX; evoluţia 
raportului dintre democraţ ie şi dictatură pe plan mondial; statale cu democraţie stabilă (SUA, Franţa, Marea Britanie); 
experienţe democratice eşuate (republica de la Weimar, a doua republică spaniolă); totalitarismul ideologie şi practici 
politice;  democraţie şi dictatură în America Lat ină; • Societate şi cultură în secolul al XX-lea: urbanizarea - proces 
esenţial în definirea secolului al XX-lea; progresele educaţiei; profunde şi rapide schimbări sociale; curente literare 
(dadaism, suprarealis m, existenţialism); scriitori reprezentativi şi operele lor; artă şi societate în secolul al XX-lea; mari 
descoperiri ştiinţifice; tehnologia şi sistemul in formaţional în v iaţa cotidiană.  
Bibliografie: 
•ARENDT, Hannah,  Originile totalitarismului,Bucureşti, 1998 
•ARIÈS, Ph ilippe, Georges Duby (coordonatori), Istoria vieţii private, vol. 9-10, Bucureşti, 1997.  
•BOIA, Lucian, Două secole de mitologie naţională , Bucureşti, 1999.  
•BOLD, Emilian, Ilie  Seft iuc, Pactul Ribbentrop-Molotov. Antecedente şi consecinţe, Iaşi, 1998. 
•BUŞE,C., ZAMFIR,Z., Istoria Japoniei, Bucureşti, 1992 
•BOLD, Emilian,Diplomaţia de conferinţe. Din istoria relaţiilor internaţionale între anii 1919 -1933, Iaşi, 1991. 
•COURTOIS, S. T. (coordonator), Cartea neagră a comunismului, Bucureşti, 1998. 
•FONTAINE, Andre, Istoria războiului rece, vol. 1-4, Bucureşti, 1992-1994.. 
•McCAULEY, Mart in, Rusia, America şi războiul rece, 1949-1991, Iaşi, 1999. 
•SOULET, Jean-François, Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre , Iaşi, 1998. 
•TAYLOR, A. J. P., Originile celui de-al doilea război mondial, Iaşi, 1999. 
•ZÖLLNER, E., Istoria Austriei, vol. 1-2, Bucureşti, 1997.  
 

PROGRAMA  PENTRU  METODICA  PREDĂRII  ISTORIEI, GRADUL    II  
 

1.Istoria în curriculum-ul naţional din România  
Documentele de polit ică educaţională în domeniu l ariei curriculare “Om şi societate” 
Produse curriculare: planurile cadru, programele şcolare, manualele şi alte auxiliare didactice  
Istoria în trunchiul comun şi în CDS (curriculum la decizia şcolii)  
Locul istorie în proiectul şcolii 
Obiective, competenţe, valori şi at itudini prin studiul istoriei  
2.Istoria ca obiect de studiu. Apartenenţa istoriei la aria curriculară “Om şi societate”   
Istoria ca ştiinţă şi ca obiect de studiu; raportul dintre logica ştiinţei şi logica d idactică  
Problemat ica interpretării faptelor şi proceselor istorice  
Noi tendinţe istoriografice şi influenţele lo r asupra predării – învăţării istoriei  
Tendinţe actuale în proiectarea conţinuturilor: spaţiul european, istoria minorităţilor, Marea Neagră, istoria locală, istoria 
mentalităţilor, istoria sud-estului Europei.  
3.Obiectivele învăţării istoriei  
Obiective cadru şi obiect ive de referinţă; tehnici de specificare a obiectivelor: operaţionalizarea şi analiza de sarcină  
Competenţe, atitudini şi valo ri dobândite prin studiul istoriei  
Obiectivele disciplinelo r şcolare din aria “Om şi societate”   
Relaţia dintre obiective şi evaluare  
4.S pecificul învăţării istoriei 
Teorii ale învăţării şi aplicarea lor la domeniu l învăţării istoriei  
Procesul de formare şi dezvoltare a gândirii istorice: concepte de bază (timp, spaţiu, sursă istorică, schimbare, cauzalitate), 
interpretarea faptului istoric, reprezentarea istoriei în diferite medii de informare   
învăţarea activă: tehnici de învăţare centrate pe abilităţi de gândire critică  
5.Metode didac tice utilizate în predarea istoriei  
Reconsiderarea metodelor tradiţ ionale  
Metode active: problemat izarea, învăţarea prin descoperire, dezbaterea, p roiectul, jocul didactic  
Tehnici de muncă independentă  
6.Mijloacele didactice  
Baza didactică a studiului istoriei: cabinetul de istorie, muzeul şcolar, b iblioteca, colţul muzeal  
Proiectarea mijloacelor d idactice de către profesor  
7.Proiectarea activi tăţii didactice  
Planificarea calendaristică, pro iectul didactic, proiectarea CDS  
Strategii didactice focalizate pe învăţarea activă  
Managementul clasei: tehnici de lucru în grup, diferenţierea învăţării, indiv idualizarea învăţării  
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Manualul şi studiul istoriei   
8.Evaluarea procesului didactic  
Rolu l evaluării în procesul didactic; dezvoltarea capacităţii de autoevaluare 
Elaborarea instrumentelor de evaluare  
Tradiţie şi inovaţie în domeniul evaluării  
9.Activi tăţile  extracurriculare  
10.Competenţele profesorului de istorie  

Bibliografie Metodică/ Definitivat şi gradul II 
� BURLEC, L, Lazăr , L, Teodorescu, B,Istorie pentru clasa aVI-a. Ghidul profesorului Bucureşti, 1998 
� CĂPIŢĂ, LAURA, Sarivan, Ligia, Suciu, Marilena,  Modalităţi de evaluare la istorie  în Învăţământul primar”, 3-4/1999  
� CĂPIŢĂ, LAURA, Căpiţă, Caro l, Grosu, Ioan, Istorie pentru clasa a V-a. Ghidul profesorului, Editura Cavallioti, 

Bucureşti, 1997   
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� CĂPIŢĂ LAURA,Căpiţă Carol, Istoria între normativitate ştiinţifică şi necesitate didactică în Studii şi articole de istorie, 
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PEDAGOGIE PENTRU DEFINITIVAT  
ŞI GRADUL AL II-LEA 

 
CAP. I EDUCAŢIA SISTEMELOR ŞTIINŢELOR DESPRE EDUCAŢIE  

A. EDUCAŢIA OBIECT AL PEDAGOGIEI  
1. Concept, sensuri, funcţii 
 Educaţia reprezintă activitatea psihologică de formare, dezvoltare permanentă a personalităţii 
umane pentru integrarea socială, optimă, angajată conform finalităţilor asumate la nivel de sistem şi de 
proces, proiectată, realizată şi dezvoltată prin acţiuni specifice, având ca structură de bază corelaţia 
subiect (educator) – obiect (educat), într-un contact deschis, perfectibil.  
 Funcţii ale educaţiei: 

 funcţia de selectare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor şi valorilor de la o societate la 
individ care oferă, prin existenţa continuităţii informaţionale între generaţii, posibilitatea evoluţiei 
culturale şi tehnologice; 

 funcţia de asigurare a unei inserţii sociale active a subiectului uman relevă dimensiunea socio-
economică şi morală a educaţiei, sau mai exact spus, necesitatea de a pregăti indivizii pentru o integrare 
socială şi profesională optimă; 

 funcţia de dezvoltare a proiectului biopsihic al omului se referă la dimensiunea tehnologică a 
fenomenului educaţional, la atingerea unor finalităţi, explicit sau  implicit formulate. 

„Noile educaţii” sunt definite în anii 1980 la nivelul programelor şi recomandărilor UNESCO 
constituindu-se ca răspunsuri ale sistemelor educaţionale la imperativele lumii contemporane care 
cuprind educaţia tehnologică, educaţia pentru pace, educaţia pentru participare şi democraţie, educaţia 
demografică, educaţia pentru mass-media, educaţia interculturală.   
2. Formele educaţiei şi relaţiile dintre ele: 

 Educaţia formală – cuprinde totalitatea influenţelor intenţionate şi sistematice, elaborate în 
cadrul instituţiilor şcolare, în vederea formării şi dezvoltării personalităţii. Instruirea şi educaţia sunt 
realizate în mod planificat de către cadre specializate. Informaţiile primite sunt selectate şi structurate 
din punct de vedere pedagogic şi psihologic, urmărind realizarea unor obiective stabilite prin politica 
educaţională.  

 Educaţia nonformală evidenţiază necesitatea, rolul şi valorificarea influenţelor formative, 
educative în afara şi după etapa şcolarităţii din partea familiei, instituţiilor culturale, instituţiilor şi 
organizaţiilor de copii şi tineret, mass-media, etc. 

 Educaţia informală, include totalitatea influenţelor neintenţionate, difuze, eterogene şi a trăirilor 
încercate în mod intenţionat, în afara participării la variatele forme de educaţie formală şi nonformală 
cu care este confruntat individul în viaţa de zi cu zi. Această educaţie cuprinde deopotrivă satisfacerea 
unor curiozităţi pasagere şi antrenarea în situaţii cotidiene.  

Toate cele trei tipuri de educaţie permit întrepătrunderi benefice, ceea ce conduce la întărirea lor 
reciprocă şi la eficientizarea demersului educativ. Cele trei forme se sprijină şi se condiţionează 
reciproc în scopul optimizării educaţiei.  

Educaţia formală ocupă rolul cel mai important.  
3. Educaţia şi direcţiile ei de dezvoltare în lumea contemporană  
 Educaţia trebuie să răspundă necontenit unor exigenţe ale evoluţiei societăţii şi realităţii interne 
şi internaţionale. Semnificaţia şi eficienţa actului educativ sunt date de disponibilităţile educaţiei de 
adaptare şi autoreglare faţă de provocările tot mai numeroase ale spaţiului social.  
 Problematica lumii contemporane, caracterizată prin universalitate, globalitate, complexitate şi 
caracter prioritar au condus la constituirea în plan educaţional a unor răspunsuri specifice prin 
potenţarea „noilor educaţi”. Atât educaţia formală cât şi informală nu pot lipsi din procesul educaţional 
deşi educaţia formală ocupă rolul cel mai important.  
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B. PERSONALITATEA ŞI FORMAREA EI  
1.Dimensiunile personalităţii umane  
 Conceptul de personalitate este o construcţie teoretică elaborată de psihologie, pentru a înţelege 
şi explica modalitatea de fiinţare şi funcţionare ce caracterizează organismul psihofiziologic pe care îl 
numim fiinţă umană.  
 Dezvoltarea personalităţii umane ca evoluţie colectivă complexă de creştere şi maturizare este 
privită din perspectiva filogenetică şi ontogenetică. Din perspectiva filogenetică: formarea-dezvoltarea 
omului este influenţată de evoluţia generaţiilor anterioare, de arborele genealogic care se transmite prin 
intermediul eredităţii. Din perspectiva ontogenetică, formarea şi dezvoltarea omului este influenţată de 
evoluţia din timpul vieţii individuale, de la naştere şi până la moarte.  
 Personalitatea este o structură căreia îi sunt proprii:  

 globalitatea – ce relevă că personalitatea cuiva este alcătuită din ansamblul de caracteristici care 
permite descrierea acelei persoane, identificarea ei printre celelalte; 

 coerenţa – exprimă faptul că personalitatea este un sistem funcţional al cărui elemente 
componente sunt într-o strânsă interdependenţă  şi au o anumită organizare;  

 permanenţa – desemnează faptul că deşi o persoană se transformă, se dezvoltă pe parcursul 
vieţii. 

2. Factori determinanţi ai formării personalităţii  
 Componenţa genetică în formarea trăsăturilor de personalitate  
 Ereditatea este fenomenul sau procesul transmiterii informaţiei genetice de la ascendenţi la 
descendenţi, transferul unui mesaj de la o generaţie la alta. Se produce la nivel cromozional-genetic. 
Purtătoare ale informaţiilor sunt genele, molecule complexe constituite din ADN şi ARN. Factorul 
genetic reprezintă condiţia biologică primară necesară formării dezvoltării personalităţii umane, 
ansamblul de predispoziţii, şanse pentru exprimarea în plan biologic şi psihologic al potenţialului 
ereditar. Se constituie ca ansamblu de potenţe  ereditare de natură cu influenţă educaţională, dat de: 

 potenţele (particularităţile) analizatorilor; 
 potenţele (particularităţile) sistemului nervos central, al activităţii nervoase superioare 

creierului;  
 instincte.  

 Sub raportul potenţelor anatomofiziologice ale analizatorilor (văz, auz, gust, miros, pipăit) omul 
se care se naşte cu predispoziţii valoroase ale analizatorilor (fineţe, acuitate) are premise naturale de 
dezvoltare a personalităţii, a unor dimensiuni ale acesteia (disponibilitatea pentru pictură, muzică, 
matematică, etc.) care sunt polivalente adică se pot manifesta în mai multe direcţii şi domenii.  
 Mediul şi rolul său în formarea omului 
 Pentru formarea-dezvoltarea personalităţii sunt necesare condiţii de mediu favorabile. Mediul 
educaţional se constituie din ansamblul condiţiilor fizice şi socio-umane favorabile formării dezvoltării 
personalităţii.  
 Ca structură, mediul are în componenţa sa: 

 condiţiile fizice naturale, respectiv cele geografice (clima, vegetaţia, solul, fauna, relieful) care 
determină nivelul de viaţă şi confortul material; 

 domeniile vieţii sociale create artificial de om în care intră instituţii economice, administrative, 
organizări sociale de convieţuire, domeniul politic, domeniul cultural – care asigură ambianţa 
necesară formării prin educaţie a omului;  

 condiţiile socio-umane, prin calitatea lor, ca ansamblu, structură şi calitate a relaţiilor 
interumane constitutive la nivelul grupurilor creează atmosfera dezvoltării şi afirmării 
personalităţii umane.  
Educaţia, formă organizată sistematică şi continuă de formare a personalităţii umane 
Educaţia ca modalitate de organizare şi desfăşurare a influenţelor mediului socio-uman asupra 

individului este posibilă numai la om. Prin existenţa acesteia, individul îşi extinde existenţa dincolo de 
limitele biologice prin internalizarea valorilor umanităţii, devenind personalitate. Majoritatea speciilor 
din regnul animal pot învăţa şi mai multe specii pot fi dresate. Acestea sunt însă comportamente legate 
strict de necesităţile supravieţuirii. De ele este capabil şi omul care însă a sesiza t şi necesităţile 
supravieţuirii a cărei esenţă o constituie valorile. Doar specia umană, prin educaţie şi creaţie, poate 
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fundamenta, organiza şi desăvârşi procesul de formare – dezvoltare a personalităţii. De aceea, puterea 
educaţiei este dată de calea realizării valorilor, în care personalitatea îşi poate spori neţărmurit 
dimensiunile.  

Forma organizată sistematică şi continuă este dată de condiţiile fizic, naturale, domeniile vieţii 
sociale create de om, condiţiile socio-umane. 
C. PEDAGOGIA – TEORIE A EDUCAŢIEI 
1.Constituirea pedagogiei ca ştiinţă 
 Pedagogia a apărut şi s-a dezvoltat mai întâi ca legătură cu alte ştiinţe socio-umane care studiau 
anumite aspecte ale educaţiei nediferenţiat. A urmat desprinderea pedagogiei de filozofie prin 
elaborarea unui discurs autonom, în termeni de filozofie a educaţiei şi de ştiinţifizare a unui discurs 
autonom în termeni de experimentare a educaţiei. Pentru a ajunge la statutul de ştiinţă, pedagogia a 
parcurs mai multe etape: 

 preştiinţifică – bazată doar pe opinii şi observaţii interpretabile empiric şi religios; 
 ştiinţifică tradiţională – în care pedagogia apare ca disciplină de sine stătătoare cu teorii, idei şi 

strategii proprii  fenomenului educaţional (reprezentanţi: Comenius, J.J. Rousseau, J. Pestalozzi, 
J. Piaget, Simion Bărnuţiu); 

 ştiinţifică tradiţională (sex. XX) bazată pe transformarea teoriilor în modele aplicative, 
dezvoltate în interiorul aceleiaşi teorii pedagogice sau prin apariţia unor noi teorii.  

2.Conţinutul şi structura pedagogiei 
 Categoriile pedagogiei sunt noţiuni fundamentale care exprimă notele esenţiale, generale ale 
fenomenelor educaţionale în ansamblu sau ale unor laturi, aspecte sau componente ale acestora.  
 Conţinutul categoriilor de educaţie, instruire, învăţământ  
 Educaţia reprezintă categoria cu cea mai mare generalitate şi cuprinde: 

 dobândirea de cunoştinţe generale şi de specialitate;  
 formarea priceperilor şi deprinderilor intelectuale şi de specialitate;  
 dezvoltarea aptitudinilor generale şi de specialitate;  
 formarea conştiinţei moral-civice şi estetice; 
 formarea trăsăturilor de voinţă şi caracter.  

Instrucţia (cuprinsă în educaţie) are în componenţă următoarele elemente: dobândirea de 
cunoştinţe, formarea de priceperi şi deprinderi, formarea capacităţilor intelectuale, formarea concepţ iei 
despre lume şi viaţă.  

Pedagogia cuprinde: educaţia morală, educaţia intelectuală, educaţia tehnologică, educaţia 
estetică, educaţia psiho-fizică. 

Învăţământul are ca semnificaţii: sistemul de învăţământ (instituţii de învăţământ), procesul de 
învăţământ (activitate complexă) 
3. Noţiuni fundamentale ale pedagogiei 
 Pedagogia studiază procesul de realizare a tuturor laturilor educaţionale la toate vârstele atât în 
cadrul şcolii cât şi în afara ei. Se interesează de legităţile dezvoltării şi formării perso nalităţii, condiţie 
în care acestea se manifestă, caută să precizeze scopul şi obiectivele educaţiei, conţinutul ei, modul de 
înfăptuire. 
 Pedagogia cuprinde mai multe sarcini care pot fi grupate în: teoretice, practice, mixte. 
Pedagogia asigură formarea scopului şi obiectivelor educaţiei în funcţie de realităţile actuale şi cerinţele 
viitorului. Fundamentează ştiinţific şi direcţionează realizarea scopurilor şi sarcinilor; asigură 
explicarea ştiinţifică a fenomenului educaţional; oferă metodologia pentru desfăşurarea cercetării 
ştiinţifice în acest domeniu şi contribuie la înnoirea învăţământului, reformarea educaţiei în funcţie de 
cerinţele societăţii.  
 Obiectivele pedagogiei sunt de maximă generalitate sau obiective operaţionale specifice 
(rezultatul cu care se termină o lecţie). Educaţia este intelectuală, morală, estetică, fizică. Educaţia 
intelectuală vizează dezvoltarea proceselor de cunoaştere. Pedagogia cuprinde toate ştiinţele educaţiei 
şi caută să cunoască obiectul fiecărei discipline, rezolvă sarc inile practice şi teoretice ale acestei 
discipline. 
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4. Sistemul ştiinţelor educaţiei 
 La început, fenomenul educaţional a fost relativ simplu. Saltul de la pedagogie la ştiinţele 
educaţiei corespunde evoluţiei în domeniul activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii umane. O 
clasificare a ştiinţelor educaţiei (făcută începând cu anii `60 ai secolului trecut) presupune promovarea 
simultană a  mai multor categorii de criterii, modalitate care asigură depăşirea situaţiilor critice cu care 
se confruntă pedagogia. Această realitate devine evidentă în condiţiile în care pedagogia nu dispune de 
un concept care să acopere global câmpul de cercetare al educaţiei, obiectul său de studiu este 
revendicat de mai multe ştiinţe iar baza de experimentare este extinsă astfel încât „de fapt toate ştiinţele 
pot fi mai mult sau mai puţin ale educaţiei” (Cezar Bârzea). Elaborarea unei taxonomii ale ştiinţelor 
educaţiei rămâne deschisă.  

Exemple de ştiinţe ale educaţiei: 
 teoria generală a educaţiei; 
 teoria generală a instruirii; 
 pedagogia socială, a artei, a sportului; 
 metodica (didactica) a diferitelor discipline; 
 istoria pedagogiei; 
 teoria evaluării; 
 igiena învăţării. 

5. Pedagogia contemporană: direcţii de cercetare şi acţiune  
 Cercetarea pedagogică vizează atât exprimarea ştiinţifică, conceptualizarea şi integrarea 
activităţii educative cât şi ameliorarea acesteia prin introducerea de inovaţii în învăţământ . Cercetările 
pedagogice de tip ameliorativ se finalizează cu înnoiri în practica pedagogică. Aceste înnoiri pot 
dobândi caracter de inovaţie în învăţământ, noi tipuri de relaţii profesor-elevi, etc.). 
 Modele de producere a inovaţiilor în învăţământ sunt: 

a. modelul de cercetare şi dezvoltare; 
b. modelul de interacţiune socială; 
c. modelul de rezolvare a problemelor; 

Direcţiile de cercetare pedagogică vizează: cercetarea pedagogică propriu-zisă, cercetarea 
psihopedagogică, cercetarea socio-pedagogică  şi cercetarea pedagogică interdisciplinară.  

 cercetarea psihopedagogică are în atenţie probleme precum factorii dezvoltării 
psihologice, metode de cunoaştere şi caracterizare a elevilor, aspecte psihologice ale 
educaţiei; 

 cercetarea socio-pedagogică vizează esenţa socială a fenomenului educaţie;  
 cercetarea interdisciplinară – participă specialişti din mai multe domenii: pedagogie, 

psihologie, biologie, etc. 
Etapele cercetării pedagogice sunt: relevarea sau depistarea problemei, documentarea 

bibliografică sau în teritoriu, formularea unor ipoteze, verificarea ipotezei, aplicarea sau implementarea 
rezultatelor cercetării.  

Metodele cercetării pedagogice sunt: a. experienţa avansată, novatoare; b. observaţia; c. metoda 
testelor (mai puţin utilizată, folosindu-se în asociaţie cu experimentul); d. ancheta psihopedagogică 
îmbină chestionarul scris, convorbirea individuală sau în grup cu studiul documentelor şcolare.  
D. FINALITĂŢILE EDUCAŢIEI  
1. Idealul educaţional 
 Reprezintă una din modalităţile prin care se exprimă corelaţia dintre societate şi acţiunea 
educaţională. Conţinutul idealului este prin excelenţă social, incluzând  cerinţele funda mentale  ale 
societăţii faţă de acţiunea educaţională. Idealul reflectă finalitatea acestei acţiuni îndreptată în direcţia 
realizării unui cvasiechilibru între ceea ce pretinde societatea şi ceea ce poate realiza acţiunea 
educaţională. Prin conţinutul său idealul educaţional este rezultatul unui proces de generalizare şi 
abstractizare a unor fenomene soc iale, psihologice şi pedagogice, reale şi posibile, specifice unei epoci 
istorice prin care se proiectează apoi trăsăturile fundamentale ale omului pe care educaţia urmează sa- l 
formeze. Se proiectează şi se anticipează nevoile sociale obiective ale societăţii precum şi aspiraţiile ei 
în ceea ce priveşte desfăşurarea şi finalitatea acţiunii educaţionale.  
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 Idealul educaţional nu este un model standard impus pentru totdeauna ci unul dinamic cu 
modificări interioare continue. Cuprinde trei dimensiuni: dimensiunea socială (idealul este în 
concordanţă cu tendinţa de dezvoltare a societăţii), dimensiunea psihologică, dimensiunea pedagogică.  
2. Obiectivul educaţional 
 Reprezintă o reflectare anticipată a rezultatului învăţării ce se produce în cadrul unei secvenţe 
educaţionale. Obiectivul se concentrează asupra rezultatului acţiunii la care trebuie să se ajungă într-o 
secvenţă determinată, proiectându-l sub forma unui „dat” concret care poate fi apoi, în continuare 
detectat şi evoluat. Obiectivul detaliază finalitatea în termeni generali, prescriind rezultatul acţiunii din 
perspectiva psihologică a învăţării umane. Nota definitorie a obiectivului constă deci în ceea ce  
anticipează rezultatul în termeni comportamentali, prescriind cum va trebui să răspundă elevul după 
parcurgerea unei etape de învăţare.  
3. Scopul educaţional 
 Reprezintă o anticipare în plan mintal a desfăşurării şi rezultatelor ce urmează a fi dobândite,  
asociată cu tendinţa iminentă de înfăptuire a acţiunii educaţionale. Scopul vizează finalitatea unui 
complex de acţiuni educaţionale determinate. Scopurile educative sunt multiple şi variate în funcţie de 
diversitatea acţiunilor educaţionale concrete ce se organizează în virtutea dezideratelor sale. Au o 
determinare psihologică deoarece presupun acceptarea şi adeziunea subiectivă a agentului acţiunii 
educaţionale. Pe de altă parte intră în joc subiectivitatea obiectului acţiunii care îşi pune amprenta 
îndeosebi asupra laturii intenţionate a scopului.  
 

CAP. II DIDACTICA – TEORIE A INSTRUIRII 
1. Apariţia şi dezvoltarea didacticii: didactica tradiţională şi distracţia modernă  
 Conceptul de didactică a apărut în anul 1613 într-o relatare despre propunerile de reformă 
pedagogică ale lui W. Ratke şi a fost introdus în teoria şi practica şcolii în sec. al XVII- lea de către 
celebrul pedagog Jan Amos Comenius în titlul lucrării ”Didactica magna”.  
 Didactica este parte a pedagogiei generale alături de bazele social filosofice ale educaţiei. 
Studiază şi asigură bazele ştiinţifice ale analizei, proiectării, desfăşurării predării, învăţării şi evaluării 
ca proces de instruire şi educare în şcoli, în alte instituţii prin autoinstruire.  
 Didactica tradiţională este de tip magistracentrist (sec. XVI-XIX) în care accentul era pus pe 
activitatea de predare- învăţare ca sursă principală a cunoaşterii şi pe dirijarea psihologică şi socială a 
învăţării.  
 Didactica modernă este de tip psihocentrist sau sociocentrist (sec. XX) în care accentul este pus 
pe activitatea de predare- învăţare ca sursă principală a cunoaşterii şi pe dirijarea psihologică şi socială a 
învăţării. 
 Astăzi didactica este de tip curricular iar accentul este pus pe activitatea de predare- învăţare-
evaluare şi reprezintă ansamblul de principii normative, reguli şi procedee, aplicate în mod egal, în 
toate situaţiile care apar în cadrul programului de instruire.  
2. Funcţiile didacticii generale. 3. Paradigmele didacticii generale  
 Didactica generală are un caracter explicativ, reflexiv şi normativ. Caracterul explicativ constă 
în preocuparea de a demonstra natura interdependenţei dintre aspectele, componentele şi laturile 
procesului de învăţământ. Explicarea este posibilă numai pe baza cunoaşterii tuturor fenomenelor 
implicate în acest proces, psihologie, sociologie, axiologie, etc. Didactica caută explicaţii proprii prin 
raportarea tuturor celor constatate la finalitatea pedagogică a procesului de învăţământ şi în mod firesc 
la idealul educativ căruia îi este subordonat. 
 Caracterul reflexiv – constă în faptul că emite judecăţi de valoare asupra principalelor 
componente ale procesului de învăţământ prin raportarea rezultatelor acesteia la imperativele şi 
cerinţele actuale; 
 Caracterul normativ – costă în faptul că elaborează anumite norme şi recomandări privitoare 
la desfăşurarea procesului de învăţământ, la condiţiile care urmează să fie respectate pentru obţinerea 
unor rezultate în concordanţă cu obiectivele educaţionale. Didactica devansează practica şcolară 
oferind soluţii diverselor probleme pe care le pune desfăşurarea ca atare a procesului de învăţământ.  
 Toate cele trei note didactice: explicativă, normativă şi reflexivă se află într-o strânsă 
interdependenţă. Majoritatea specialiştilor din domeniul educaţiei apreciază ca principalele direcţii de 
studiu şi acţiune ale didacticii sunt: 
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 Prospectarea – studierea anticipativă a instrucţiei şi educaţiei societăţii viitoare pe un interval 
mai mare de timp, de obicei de până la 50 de ani; 

 Reevaluarea şi selectarea conţinuturilor învăţământului, formarea competenţelor esenţiale 
pentru a putea face faţă sistemului accelerat al acumulărilor din domeniul ştiinţei şi tehnicii şi 
pentru a- l pregăti pe tânăr pentru viitor; 

 Asigurarea unei mai mari certitudini a reuşitei şcolare  în organizarea învăţământului , sub 
raportul rezultatelor elevilor;   

 Identificarea şi utilizarea unor strategii obiective de evaluare  a randamentului activităţii 
celor doi subiecţi participanţi la idealul educaţional;  

 Realizarea unei relaţii optime între profesor-elev punându-se în valoare calităţile elevilor; 
 Asigurarea cadrului necesar educaţiei permanente ; 
 Utilizarea eficientă a mijloacelor tehnice moderne  şi a unor strategii optime; 
 Creşterea eficienţei cercetării ştiinţifice ; 
 Asigurarea unei circulaţii rapide şi obiective a informaţiilor în întreg sistemul de învăţământ; 
 Sporirea responsabilităţii pentru formarea unui personal calificat.  

4. Didactica generală şi didactica specialităţii 
 Didactica studiază procesul de învăţământ în ceea ce este esenţial şi general independent de 
obiectul de învăţământ, treapta sau tipul de şcoală în care se desfăşoară. Se poate delimita în cadrul 
didacticii pe mai multe niveluri şi să vorbim de o didactică şcolară şi de o didactică a învăţământului 
superior. Pornind de la tezele şi legităţile elaborate la aceste niveluri se constituie metodicile de predare 
care se preocupă cu problemele specifice ale desfăşurării procesului de învăţământ la un obiect de 
studiu. 
 Metodicile – reprezintă teorii speciale ale procesului de învăţământ. Din această afirmaţie se 
întrevede legătura strânsă dintre didactică şi metodici. Didactica orientează metodicile în descoperirea 
şi rezolvarea unor probleme specifice, legate nemijlocit de predarea şi asimilarea cunoştinţelor la un 
obiect de învăţământ. Didactica reprezintă baza teoretică a metodicii. Metodica se ocupă cu relaţia 
dintre predare şi învăţare într-un câmp de fenomene circumscrise de logica internă a obiectului de 
învăţământ, explicând procesul pedagogic ce se constituie aici şi prescriind modalităţi de funcţionare a 
lui. 

CAP. III PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT – COMUNICARE INTERUMANĂ 
1. Definirea şi caracterizarea procesului de învăţământ  
 Procesul de învăţământ reprezintă ansamblul activităţilor proiectate, organizate şi dirijate ce se 
desfăşoară etapizat în cadrul unor instituţii specializate sub îndrumarea unor persoane pregătite în acest 
scop, în vederea îndeplinirii anumitor obiective instructiv-educative. 
 În cadrul procesului de învăţământ se desfăşoară următoarele tipuri de activităţi: de predare, 
învăţare şi evaluare, manageriale, economico- financiare, administrativ-gospodăreşti, în afara clasei şi a 
şcolii. 
 Procesul de învăţământ prezintă următoarele trăsături:  

 Caracter planificat, organizat sistematic; 
 Caracter informativ-formativ; 
 Caracter bilateral.      

2. Dinamica procesului de instruire  
 Procesul de învăţământ ca subsistem social-global intră în relaţii cu acestea printr-un ansamblu 
de conexiuni păstrându-şi însă anumite particularităţi, trăsături specifice. Procesul de învăţământ 
articulează trei categorii de variabile: 

 Flux de intrare ce include resursele umane, materiale, informaţionale şi financiare (spaţii 
şcolare, personal didactic, contingente de educaţi, alocări bugetare, informaţii, etc.)  

 Proces, în speţă procesul de învăţământ care angajează resursele în vederea atingerii 
obiectivelor; 

 Flux de ieşire, reprezentat de rezultatele sistemului, în cazul nostru, seriile de absolvenţi.  
  Flux de intrare                    Proces                       Flux de ieşire 
 
 Resurse şi 

mijloace 
Procesul de 
învăţământ 

Tineri 
instru

iţi 
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Procesul de învăţământ ca subsistem al sistemului social se află continuu sub presiunea 
schimbărilor ce au loc la nivel macrosocial, el însuşi contribuind la producerea anumitor schimbări.  
3. Oferta de instruire: conţinut, metode, surse  
 Conţinutul învăţământului reprezintă ansamblul de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, transmise, 
însuşite sau formate în activitatea şcolară prin intermediul obiectelor de învăţământ şi al acţiunilor 
educative. El constituie componenta fundamentală a procesului instructiv-educativ şi cuprinde două 
laturi sau direcţii de acţiune: cultura generală, cultura de specialitate sau profesională.  
 Conţinutul reprezintă un sistem de cunoştinţe din principalele domenii ale ştiinţelor 
contemporane precum şi priceperile de: studiu, muncă, aplicare în practică a cunoştinţelor.  
 Caracteristici ale conţinutului:  

 caracter social-istoric – diferă de la o etapă la alta;  
 caracter extensibil şi ameliorabil – acest conţinut se îmbogăţeşte mereu şi se restructurează 

atât în raport cu acumulările pe care le fac: ştiinţa, cultura, arta.  
Surse (raporturi de obiectivare)sunt:  

 planul de învăţământ – act oficial elaborat de MEC şi aprobat de Guvern având caracter unitar 
şi obligatoriu. Stabileşte obiectivele de învăţământ, ordinea studierilor, numărul de ore, 
structura anului şcolar; merge pe concepţia modulară.  

 programa şcolară – precizează capitolele, temele şi subtemele disciplinei. Detaliază planul de 
învăţământ, mergând în profunzime; 

 manualul – cartea care cuprinde elementele fundamentale ale unei ştiinţe, arte sau îndeletniciri. 
Are următoarele funcţii: formativă şi de cercetare. Are şi rol de autoinstruire. Condiţii pentru un 
manual: să cuprindă cunoştinţele ştiinţifice clare, concesive; să asigure o proporţie raţională 
între legi, concluzii, să conţină definiţii clare.  

4. Organizatorii actului de predare-învăţare 
 Educatorii precum şi ceilalţi angajaţi în sistem reprezintă organizatorii actului de predare-
învăţare. Educatorii au mai multe funcţii pe care trebuie să le îndeplinească în procesul de predare 
învăţare. Una dintre ele este funcţia de predare organizare care constă în:  

 educatorul îndrumă activitatea educaţilor prin intermediul unor reguli;  
 organizarea conduitei educaţilor în clasă; 
 indicarea succesiunii sarcinilor şi controlarea progresului înţelegerii; 
 rezolvarea situaţiilor conflictuale.  

Educatorul impune informaţii, exprimă cunoştinţele, impune probleme prin formularea acestora, 
sarcini şi exerciţii pe care elevii trebuie să le rezolve. Impune metode de rezolvare şi modalităţi de 
acţiune. De asemenea stimulează gândirea educaţilor, acordă sprijinul cerut de educaţi, invită elevii să 
folosească experienţa extraşcolară, scrie pe tablă, foloseşte tehnici audio-vizuale sau cere educaţilor să 
facă acest lucru, laudă, recunoaşte meritul, citează sau dă exemplu pe educaţi.  

Comportamentul verbal al educatorului este determinant pentru realizarea învăţării.  
5. Predarea şi învăţarea  
 Predarea reprezintă demersul didactic conceput şi realizat de educator în scopul transmiterii 
unor elemente (valori) de conţinut – informaţional, factual, metodologic, acţional – prevăzute de 
programa şcolară, concomitent cu dirijarea învăţării (educatului) în vederea realizării unor obiective 
informative şi formative.  
 În procesul predării sunt implicate 3 categorii de variabile:  
variabila independentă – comportamentul educatorului; 
variabila dependentă – comportamentul educatului;  
variabile intermediare – cunoştinţe, concepţii, mentalităţi, structuri, aprobări, etc.  
 Stilul de predare reprezintă modul de a fi al educatorului. În şcoala românească actuală, 
educatorul creează condiţiile pentru ca educaţii înşişi să descopere şi să-şi însuşească cunoştinţele, 
dezvoltându-şi priceperile şi deprinderile. Predarea se sprijină pe activitatea independentă şi productiv-
creativă a educaţilor. Sunt utilizate frecvent metode bazate pe acţiune, cercetare, explorare, pe tehnici 
de muncă intelectuală-autoinstruire. Se încurajează independenţa educatului în gândire şi acţiune, pe 
tehnici de muncă intelectuală.  
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 Învăţarea reprezintă procesul dobândirii de către individ a unor noi forme de comportament  sau 
de modificare a unor existente prin exersare sau prin repetarea situaţiilor în care trăieşte şi se manifestă. 
Învăţarea: 

 este organizată şi se desfăşoară sub îndrumarea educatorului;  
 se realizează acţional în cadrul relaţiei educator-educat; 
 are caracter transformator-gradual (asimilarea cunoştinţelor se face printr-un act programat) 
 are caracter procesual.  

Acţionând sub conducerea educatorului, educatul îşi formează un stil de muncă independent, 
aptitudini de investigare ştiinţifică, calităţi absolut necesare pentru propria sa dezvoltare.  

Învăţarea eficientă depinde de mai multe condiţii: 
 condiţii ce ţin de educat: percepţia, spirit de observaţie, motivaţia de a învăţa, perseverenţa, 

încrederea, capacitatea la efort; 
 condiţii specifice organizării învăţării: crearea climatului stimulativ, proiectarea, organizarea, 

desfăşurarea procesului didactic, existenţa unui mediu familiar favorabil, comportamentul 
educatorului, condiţii pedagogice şi igienico-sanitare. 

 
CAP. IV PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DIDACTICII MODERNE 

 Conţinutul învăţământului – esenţă şi caracterizare  
 Întreaga strategie educaţională trebuie subordonată dezvoltării creativităţii umane. Proiectarea 
conţinutului procesului de învăţământ se realizează în funcţie de două coordonate fundamentale: 
- valorificarea cuantumului informaţional pe care ni- l oferă memoria socială; 
- asigurarea stimulării şi dezvoltării potenţialului şi capacităţilor creative ale celor angrenaţi în procesul 
de învăţământ.  
 Criterii de stabilire şi structurare a învăţământului  
- criterii ştiinţifice (conţinutul procesului de învăţământ este în concordanţă cu cuceririle ştiinţei şi 
tehnicii); 
- criterii psihologice (se referă la particularităţile de vârstă, la nivelul dezvoltării psihice şi al 
capacităţii de asimilare a informaţiei); 
- criterii pedagogice: 
 - asigurarea unui echilibru între cunoştinţele de cultură generală şi cele de specialitate;  
 - conţinutul procesului de învăţământ să faciliteze continuitatea de învăţare şi implicit    
              trecerea de la un grad de învăţământ inferior la unul superior;  

- selecţionarea conţinutului să se facă în funcţie de valenţele sale formative. 
 1. Principiile didacticii şi caracteristicile lor 
 Principiile didactice sunt norme sau teze generale care vizează eficienţa şi optimizarea activităţii 
didactice, proiectată şi realizată în cadrul corelaţiei profesor-elev, prin acţiuni concrete de predare-
învăţare-evaluare. 
 Caracteristicile principiilor didactice: 

 au valoarea unor legi subiective şi sociale; 
 reprezintă o importanţă cu valoare axiomatică, ştiinţifică şi morală;  
 exprimă necesitatea realizării calitative a comunicării, cunoaşterii şi creativităţii didactice;  
 au un caracter general, obiectiv, sistemic, global, dinamic, vizează dimensiunea concretă a 

procesului de învăţare.  
2. Sistemul principiilor didactice 
  Fiecare principiu ca entitate proprie intră în relaţie cu celelalte principii alcătuind un ansamblu 
normativ: 

 principiul fundamentării, culturale, ştiinţifice a activităţii – procesul de învăţământ trebuie 
să se realizeze în spiritul valorii culturii, ştiinţei şi tehnicii;  

 principiul participării active şi conştiente a elevilor la activitatea de învăţare – necesitatea 
însuşirii; 

 principiul unităţii dintre senzorial şi raţional, dintre concret şi abstract (necesitatea 
îmbinării cunoaşterii concrete prin simţuri cu elementele specifice generalizării şi 
abstractizării); 
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 principiul unităţii, continuităţii şi sistematizării (de la un cap „plin” cu informaţie la un cap 
„bine” informat; se reclamă succesiunea logică a informaţiilor;  

 principiul accesibilităţii cunoştinţelor (adaptarea instruirii la particularităţile de vârstă);  
 principiul legării teoriei cu practica (necesitatea îmbinării teoriei cu practica); 
 principiul conexiunii inverse (feed-back-ului) abordarea sistemică a procesului de învăţământ.  

3.Cerinţe psihopedagogice în utilizarea principiilor didactice  
 Pentru punerea în valoare a oportunităţilor oferite de principiile didactice este necesar să se ţină 
cont de următoarele cerinţe şi condiţii de aplicare: 

 conştientizarea de către fiecare cadru didactic a necesităţii cunoaşterii şi respectării principiilor 
didactice ca o condiţie fundamentală în realizarea unui învăţământ modern şi eficient;  

 pregătirea ştiinţifică, culturală, psihologică şi pedagogică a cadrului didactic, ca o condiţie 
esenţială a aplicării principiilor didactice; 

 asigurarea unui mediu şcolar performant; 
 îmbinarea organică a unei deschideri novatoare, autonomie şcolară;  
 educarea şi stimularea corpului cadrelor didactice şi a personalului investit cu atribuţii 

manageriale educaţionale pentru promovarea în mod realist a principiilor didactice;  
 folosirea metodelor activ-participative, a mijloacelor moderne de învăţământ;  
 utilizarea valenţelor formative ale controlului şi evaluării îmbinate cu autocontrolul, 

autoevaluarea. 
 

CAP. V  METODOLOGIA INSTRUIRII 
1. Precizări terminologice  
 Metodologia didactică desemnează teoria şi ansamblul metodelor şi procedeelor utilizate în 
procesul de învăţământ. Precizează natura, funcţiile şi clasificările diferitelor metode didactice în 
activitatea de predare- învăţare. 
 Metodologia didactică este: 

 ştiinţă (cere un efort de elaborare ştiinţifică încorporând date ştiinţifice);  
 tehnică (este purtătoarea acţiunii didactice şi educative);  
 artă (rezultă din interacţiunea mai multor factori ce îi conferă o mare supleţe).  

Metodologia didactică vizează: 
 modul în care se transmit, se asimilează, se aprofundează cunoştinţele;  
 modul în care se formează se dezvoltă abilităţile intelectuale; 
 controlul dobândirii cunoştinţelor şi al formării abilităţilor intelectuale şi practice.  

2. Taxonomii ale metodelor de învăţământ 
 Clasificarea metodelor didactice comportă încă mai multe discuţii cu privire la stabilirea 
criteriilor de clasificare şi apartenenţa metodelor la anumite clase. Criteriile de clasificare nu sunt 
absolute, iar încadrarea unei metode într-o clasă nu este definitivă ci creativă. O taxonomie 
operaţională pentru practica instruirii este următoarea: 

 metode de comunicare orală expozitivă: expunerea, expunerea cu oponent, povestirea, 
descrierea, explicaţia, informarea, prelegerea şcolară, conferinţa dezbatere, cursul magistral;  

 metode de comunicare orală conversativă : conversaţia, discuţia, dezbaterea, asaltul de idei, 
colocviul; 

 metoda problematizării; 
 metode de comunicare scrisă: lectura, munca cu manualul, alte cărţi; 
 metode de comunicare la nivelul limbajului intern: reflecţia personală, introspecţia; 
 metode de cercetare directă a realităţii: abordarea euristică, învăţarea prin descoperire; 
 metode de cercetare directă a realităţii: observaţia sistematică şi independentă, experimentul, 

învăţarea prin descoperire; 
 metode de acţiune reală: exerciţiul, rezolvările de probleme, algoritmizarea, lucrările practice, 

studiul de caz, tema de cercetare; 
 metode de acţiune simulată : învăţarea pe simulatoare didactice, jocurile didactice.  
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3. Caracterul sistematic al metodologiei didactice 
 Metodologia  didactică formează un sistem curent de metode, stratificate şi cumulate, nu numai 
pe axa evoluţiei istorice, ci şi pe plan sincronic, metode care se corelează şi se completează reciproc. 
Am observat că există simultan mai multe clasificări ale metodelor didactice, folosindu-se criterii de 
clasificare mai mult sau mai puţin absolute iar o metodă se poate încadra în clase diferite, 
complementare sau contrare. De exemplu, o metodă tradiţională poate evolua spre modernitate dacă 
procedeele care o compun permit cadrului didactic restructurări inedite în circumstanţe de aplicare noi.  
4. Analiza principalelor metode de învăţământ 
 Metode de comunicare orală expozitivă  

 Expunerea – reprezintă metoda de transmitere a cunoştinţelor prin intermediul limbajului oral; 
constă în prezentarea orală a unei teme, educatorul furnizează metoda de tratare dialectică şi antrenantă 
a unor probleme complexe. Beneficiază de prezenţa unor procedee precum: explicaţia, povestirea, 
conversaţia, demonstraţia.  

- povestirea didactică – reprezintă nararea unor fapte aşa cum s-au petrecut; 
- descrierea – reprezintă expunerea care reliefează trăsăturile fizice ale obiectului;  
- explicaţia – este o formă de expunere orală în care predomină argumentarea raţională.  
 Prelegerea este expunerea sistemică în învăţământul superior, neîntreruptă pe care educatorul o 

face timp de o oră sau două în care comunică conţinutul de idei.  
Metode de comunicare orală conversativă  

 Conversaţia (convorbire, discuţie, dialog didactic) – reprezintă o metodă fundamentală 
utilizată încă din antichitate. Constă în dialogul dintre educator şi educaţi, în care ed ucatorul, formulând 
succesiv întrebări, stimulează gândirea educaţilor în vederea însuşirii de cunoştinţe noi. Poate fi 
euristică sau catehetică.  

 Metode de cercetare indirectă : învăţarea prin descoperire – este strâns legată de euristică. Se 
desfăşoară într-un cadru problematizat, ea fiind practic o continuare a problematizării, finalizarea ei. 
Actul de descoperire presupune reactualizarea unor achiziţii cognitive utile în contextul situaţiei 
problemă; organizare şi corelare de date, structurare şi interpretare de date, experimentare mentală şi 
practică, exersarea operaţiilor gândirii, intuiţie, inspiraţie, imaginaţie.  

 Problematizarea reprezintă un principiu metodologic fundamental care direcţionează atât 
predarea cât şi învăţarea dinamizând educaţii în procesul de învăţământ. Problema se naşte pe baza 
contradicţiei între cunoştinţele anterioare şi cele prezente şi se constituie ca un obstacol în calea 
cunoaşterii obişnuite. Pentru rezolvarea problemei, cadrul didactic poate folosi atât procedee 
(explicaţia, conversaţia, exerciţiul) cât şi mijloace de învăţământ suplimentare.  

 Metode de cercetare directă a realităţii 
 Experimentul  este o metodă fundamentală în ştiinţele naturii. În cadrul acestei metode sunt 

folosite toate operaţiile gândirii: analiza, comparaţia, sinteza şi generalizarea.  
 Metode de cercetare indirectă a realităţii, a fenomenelor din natură şi societate. Scopul 

modelării este asimilarea şi înţelegerea eficientă a cunoştinţelor de către educaţi; învăţarea cu ajutorul 
modelului favorizează o cunoaştere mai uşoară, mai rapidă şi mai substanţială. La baza modelării stă 
analogia dintre original pe care- l reprezintă. 

Modelele sunt: reale (machete, reprezentări ale substanţelor chimice), obiectuale/materiale 
(corpuri geometrice, machete), figurative (scheme, reprezentări grafice), simbolice (formule logice sau 
matematice), explicative.  

Metode de acţiune reală: 
 Exerciţiul reprezintă repetarea conştientă a unor acţiuni şi operaţii având ca scop formarea 

deprinderilor intelectuale şi practice. Se poate desfăşura individual, pe grupuri sau frontal în orice 
perioadă a orei. Trebuie să fie explicat şi demonstrat corect. 

 Tema de cercetare cuprinde: anchete, colecţii pe o temă, chestionare aplicate, machete, 
referate, monografii; 

 Brainstorming-ul este cea mai utilizată metodă de stimulare a creativităţii şi este cunoscută sub 
numele de asalt de idei. Urmăreşte obţinerea într-un timp scurt de la un grup mic de idei a unui număr 
mare de idei noi pentru rezolvarea diverselor probleme. 
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Metode de acţiune stimulată : 
 Jocul de rol – se bazează tot pe acţiunea fictivă şi constă în punerea elevilor în diferite roluri 

sociale, profesionale în vederea formării unor atitudini, convingeri sau competenţe.  
 Studiul de caz – are caracter activizator şi presupune organizarea şi desfăşurarea activităţii 

instructiv-educative pe baza analizării şi dezbaterii unor situaţii reale, a unor „cazuri” valorificate ca 
premise pentru desprinderea şi formularea unor concluzii, reguli, legităţi, principii, etc.  
5. Direcţii de modernizare a metodelor de învăţământ 
 Principalele tendinţe ale înnoirii şi modernizării metodologiei didactice sunt:  

 diversificarea metodologiei didactice; 
 valorificarea deplină a metodelor în direcţia activităţii educaţilor, a participării lor efective la 

dobândirea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor; 
 accentuarea caracterului formativ al metodelor reprezintă o direcţie care se referă la creşterea 

contribuţiei metodelor didactice la cultivarea potenţialului individual el educaţilor, la 
dezvoltarea capacităţilor de a opera cu informaţiile dobândite, de a aplica noile cunoştinţe, de a 
judeca, de a face evaluări şi de a investiga; 

 aplicarea cu prioritate a metodelor activ - participative; 
 imprimarea unui caracter euristic metodelor se referă la valorificarea metodelor astfel încât să se 

determine antrenarea educaţilor în activităţi de formare de situaţii problemă, de căutare, de 
investigare;   

 însuşirea metodelor de studiu, de informare şi documentare, a metodelor şi tehnicilor de muncă 
intelectuală independentă; 

 asigurarea relaţiei metode-mijloace de învăţământ în contextul unei strategii didactice coerente, 
este o direcţie care recomandă ca activităţile de predare-învăţare să se realizeze nu doar în clasă 
ci şi în laboratoare, cabinete, ateliere, pe terenuri experimentale. 

6. Exigenţe psihopedagogice în utilizarea mijloacelor de învăţământ  
 Folosirea mijloacelor de învăţământ are la bază unele principii dintre care amintim:  

 Combinarea comentariilor orale şi a elementelor audio-vizuale pentru a putea fi reţinute mai 
bine; 

 Folosirea mijloacelor de învăţământ permite o asimilare mai rapidă şi o activitate mai intensă;  
 Dacă mijloacele sunt alese cu grijă, pot crea o situaţie de autoinstruire ;  
 Unele mijloace de învăţământ permit abordarea interdisciplinară a problematicii respective, 

lucru ce are valenţe formative evidente asupra elevilor.   
 

CAP. VI  MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
1. Definiţie, caracterizare şi clasificare a mijloacelor de învăţământ  
 Mijloacele de învăţământ desemnează totalitatea resurselor materiale folosite de  profesor pentru 
a transmite cunoştinţe, a forma deprinderi, a evalua achiziţii sau a realiza aplicaţii practice. Mijloacele 
de învăţământ determină motivarea educaţilor şi configurarea sistemului lor cognitiv; pune în acţiune şi 
dezvoltă inteligenţa educaţilor, modul de abordare a învăţării, tipul de învăţare acceptat, asigură o 
îmbinare eficientă între activitatea de predare a educatorului cu activitatea de învăţare a educaţilor prin 
caracterul activ şi complementar al activităţii de predare-învăţare. 
 Clasificare: 

a. Mijloace de învăţământ ce cuprind un mesaj didactic : obiecte naturale, obiecte substitutive, 
suporturi figurative şi grafice, mijloace audio-vizuale; 

b. Mijloace de învăţământ care facilitează transmiterea mesajelor didactice : instrumente de 
laborator, instrumente muzicale, tehnice, jocuri didactice, aparate sportive, etc.  

2. Funcţiile mijloacelor de învăţământ (informative şi formative) 
 funcţia de comunicare – arată proprietatea mijloacelor de învăţământ de a transmite informaţii 

despre obiecte, fenomene sau procese studiate, dintre acestea amintim mijloacele audio-vizuale 
sau studiul de caz; 

 funcţia ilustrativ-demonstrativă urmăreşte ameliorarea comunicării orale, prin prezentarea unor 
experimente, demonstraţii, modele de comportare; 
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 funcţia formativ-educativă – exersarea operaţiilor gândirii, activizarea atenţiei, formarea 
priceperilor; 

 funcţia stimulativă (de motivaţie); 
 funcţia de raţionalizare a efortului în activitatea de predare- învăţare; 
 funcţia de evaluare a randamentului şcolar.  

 
CAP. VII FORMAŢII DE LUCRU ÎN INSTRUCŢIE ŞI EDUCAŢIE 

1. Precizări terminologice, forme de organizare, alternative didactice  
 Formele de organizare a activităţii didactice reprezintă modalităţi specifice de proiectare a 
procesului de învăţământ la nivelul dimensiunii sale operaţionale, realizabile în diferite contexte 
(frontale - grupale - individuale; în clasă, în afara clasei; şcolare-extraşcolare) conform obiectivelor 
pedagogice elaborate la nivel general, specific şi concret.  
 Principalele forme de organizare a activităţii didactice în funcţie de anumite criterii sunt: 
a. după ponderea acţiunii frontale, grupale, individuale : 

- activităţi în care predomină acţiunea frontală: lecţia, seminarul, cursul universitar, activitatea de 
cabinet, de laborator, activitatea în a telier, sala de sport; 

- activităţi în care predomină acţiunea grupală : activităţi didactice specifice unei discipline 
şcolare, consultaţii, meditaţii, cursuri de specialitate, sesiuni de comunicări ştiinţifice, dezbateri;  

b. după ponderea metodelor de comunicare, de cercetare, de experimentare : 
- activităţi  în care predomină metodele didactice de comunicare: lecţia, cursul universitar;  
- activităţi în care predomină metodele didactice aplicative: activitatea în atelierul şcolar, 

activitatea în sala de sport.  
2. Organizarea pe clase şi lecţii: lecţia, categorii de lecţii; relaţia dintre categorii şi variante de 
lecţii 
 Lecţia este o formă de activitate care se desfăşoară în clasă, sub conducerea unui cadru didactic, 
într-un interval de timp precis determinat (50 minute), pe baza cerinţelor cuprinse în programa şcolară 
şi potrivit orarului şcolar.  
 Clasa şcolară reprezintă cadrul organizatoric de bază pentru grupe constituite de elevi alcătuite 
potrivit vârstei, nivelului de dezvoltare individuală şi progresului şcolar realizat. 
 Principalele tipuri de lecţii sunt: lecţia de asimilare a cunoştinţelor, lecţia de fixare şi 
consolidare, lecţia de formare a priceperilor şi deprinderilor, lecţia de sistematizare şi recapitulare, 
lecţia de verificare, apreciere şi notare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor . 
 În funcţie de modul cum este concepută lecţia, pot apărea variante de lecţie:  

a. lecţia de asimilare a cunoştinţelor: lecţia-dezbatere, lecţia desfăşurată pe baza studiului 
individual, lecţia mixtă sau combinată; 

b. lecţia de fixare şi consolidare a cunoştinţelor: lecţia pe baza explicaţiei şi demonstrării, lecţia 
pe baza exerciţiilor aplicative (compuneri, exerciţii, traduceri), lecţia pe baza textului 
programat, lecţia de laborator, lecţia în atelierul şcoală;  

c. lecţia de formare a priceperilor şi deprinderilor – se realizează prin: exerciţii variate, lucrări 
practice independente, texte programate, fişe de muncă independentă, act ivităţi în laborator şi 
atelier; 

d. lecţia de sistematizare şi recapitulare  se realizează prin: lucrări practice, referate şi 
monografii, instruirea programată pe calculator.  
Varianta rezultă din adaptarea şi particularizarea tipului de lecţie în funcţie de factorii variabili 

ce intervin. Factorii variabili ce intervin sunt generaţi de: conţinutul lecţiei, gama obiectivelor 
operaţionale ale lecţiei, pregătirea elevilor, locul de desfăşurare, etc.  
3. Alternative de organizare a activităţii didactice  

Instruirea asistată de calculator 
Asigură o mai bună colaborare între cadrul didactic şi elevi ducând la transformarea primului în 

moderator sau îndrumător al activităţii de învăţare. Îi oferă elevului posibilitatea de a învăţa prin 
cercetare, prin descoperire, de a interacţiona şi de a răspunde la diverşi stimuli vizuali şi auditivi. 
Calculatorul oferă un set variat de informaţii, de întrebări şi probleme, prezentate sub formă sonoră sau 
vizuală prin texte, imagini fotografice, imagini video animate, desene sau grafice.  
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Calculatorul este un mediu interactiv, poate stimula procese, fenomene naturale. Instruirea 
asistată de calculator oferă o nouă perspectivă asupra învăţării individualizate, în ritm propriu. Poate fi 
folosită fie pe tot  parcursul lecţiei, în combinaţii cu alte metode didactice, fie doar în anumite momente 
ale ei. Ca dezavantaje, instruirea asistată de calculator poate duce la diminuarea relaţiilor umane şi 
sociale, riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ.  

Activitatea didactică în cabinete şi laboratoare  
Are ca scop pregătirea elevilor pentru cercetare, realizarea unor studii, proiecte şi este foarte 

importantă deoarece există discipline unde este necesară folosirea experimentului în cadrul lecţiei.  
Şcoala Waldorf are următoarele trăsături definitorii: 

a. dinamica diferenţiată a procesului de învăţare: încet, atent şi cu multe repetiţii; 
b. cultivarea la copil atât a calităţilor intelectuale cât şi a celor artistice şi practice;  
c. principiul imitării, al respectului şi admiraţiei faţă de dascăl;  
d. orarul zilnic este acelaşi în toate şcolile Waldorf din lume;  
e. în clasele mici, elevii îşi creează propriile „manuale” ajutaţi de învăţător;  
f. nu există note, profesorii făcând evaluări la sfârşit de an.  

Metoda Freinet şi Montessori – se bazează pe observarea ştiinţifică a proceselor de predare la 
copii. Are ca obiective: 

 sprijinirea copilului în procesul de dezvoltare; 
 ajutarea copilului în dezvoltarea inteligenţei şi imaginaţiei;  
 stimularea curiozităţii epistemice la copil; 
 dezvoltarea la copil a unei atitudini pozitive faţă de şcoală şi învăţătură;  
 dezvoltarea iniţiativei şi perseverenţei; 
 punerea bazei siguranţei de sine, autodisciplinei şi simţului de ordine;  
 dezvoltarea abilităţilor de discriminare şi judecată la copil.  

Învăţarea se realizează prin toate simţurile, nu numai prin ascultare şi citire. Se utilizează în 
România doar în învăţământul preşcolar.  
4. Activităţi didactice complementare: 

 Excursiile şi vizitele didactice  – se organizează la instituţii şi întreprinderi, muzee, case 
memoriale, monumente, şantiere arheologice, laboratoare de cercetare. Unele lecţii se pot organiza în 
cadrul acestor vizite. Alteori, vizitele au ca obiective completarea şi adâncirea cunoştinţelor, 
deschiderea orizontului de cunoaştere, orientarea şcolară şi profesională;  

 Cercurile de elevi sunt forme de activitate constituite opţional pentru a întreţine ş i dezvolta 
înclinaţiile, interesele şi aptitudinile. Cercurile pe obiecte au drept scop adâncirea şi extinderea învăţării 
celor interesaţi şi dotaţi. Cercurile pot fi: teoretice, practice-experimentale, tehnice-aplicative, artistice, 
sportive-turistice. 
 

CAP. VIII PROIECTAREA ACTIVITĂŢII INSTRUCTIV-EDUCATIVE 
1. Teoria şi definirea proiectării didactice  
 Proiectarea didactică reprezintă anticiparea mentală şi obiectivarea acesteia referitoare la 
etapele şi acţiunile concrete parcurse de educator şi educaţi în activitatea de predare- învăţare-evaluare. 
Trebuie să satisfacă următoarele cerinţe: 

 să se realizeze pe baza unor informaţii temeinice; 
 să fie concepută şi realizată de specialişti în educaţie;  
 să pună în valoare aspectele reale ale educaţiei;  
 să exprime clar, convingător şi funcţional ceea ce trebuie făcut;  
 să valorifice raţional şi eficient totalitatea resurselor avute la dispoziţie.  

 Proiectarea demersului didactic presupune parcurgerea următoarelor etape: lectura personalizată 
a programelor şcolare, planificarea calendaristică, proiectarea secvenţială a lecţiilor.  
2. Etapele proiectării didactice  

Definirea obiectivelor şi operaţionalizarea lor 
O procedură de operaţionalizare a obiectivelor este cea a francezului R.F: Manger şi implică 3 

cerinţe :  
 a) denumirea comportamentului observabil se aşteaptă de la educat în final;  
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 b) enunţarea condiţiilor în care se va demonstra atingerea comportamentului preconizat;  
 c) criterii de reuşită.  
 stabileşte ce trebuie să ştie şi/sau să facă educaţii la sfârşitul activităţii didactice; 
 compară ceea ce îşi propune să realizeze cu programa şcolară, precizând performanţele 

minime aşteptate; 
 apreciază dacă obiectivele sunt realizabile în timpul disponibil.  

Analiza resurselor educaţionale  constă în: 
 selecţionarea conţinutului învăţării;  
 analiza caracteristicilor educaţilor, cu accent pe nivelul lor de pregătire;  
 analiza condiţiilor materiale.  
 elaborarea strategiei didactice: educatorul se preocupă de:  
 alegerea metodelor şi procedeelor de învăţământ, a modurilor de organizare; 
 selectarea materialelor didactice necesare; 
 alegerea mijloacelor tehnice de învăţământ; 
 stabilirea combinaţiei celei mai potrivite de metode şi mijloace.  

Elaborarea sistemului de evaluare: stabilirea formelor, metodelor şi instrumentelor prin care 
educatorul va putea constata dacă ceea ce şi-a propus s-a realizat şi în ce măsură anume. În final, 
educatorul elaborează proiectul activităţii didactice specifice unei lecţii.  
3. Proiectarea la nivel micro – metodologia proiectării lecţiei cuprinde: stabilirea temei prin 
consultarea programei şi a manualului; reflectarea asupra conţinutului temei; formularea scopului 
informativ şi formativ al lecţiei; formularea obiectelor performative, operaţionale; dozarea şi adaptarea 
conţinutului informaţional în funcţie de obiective; alegerea tipului şi variantei de lecţii; stabilirea 
strategiei didactice (alegerea metodelor şi mijloacelor de învăţământ); eşalonarea secvenţelor lecţiei; 
încadrarea lecţiei în sistemul didactic de instruire.  
 Proiectul de lecţie este structurat pe două componente: date generale şi desfăşurarea lecţiei.  
 

CAP. IX ELEMENTE DE DOCIMOLOGIE DIDACTICĂ 
1. Docimologia didactică - esenţă şi scurt istoric  
 Docimologia reprezintă ştiinţa care are ca obiect de studiu, studiul sistematic al examenelor, în 
special sistemul de notare şi comportamentul examinatorilor şi a celor examinaţi.  
2. Docimologia didactică – perspective contemporane 
 Metode de evaluare – modalităţi didactice de constatare, control, apreciere, reprezintă aspectul 
cel mai activ şi eficient al relaţiei educator-educat. Metodele utilizate sunt de mai multe feluri: 

 Metode de evaluare orală: observarea curentă, chestionarea orală;  
 Metode de evaluare scrisă: extemporale (lucrări neanunţate), lucrări de control, teze semestriale, 

lucrări scrise de activitate independentă în clasă şi acasă; 
 Metode de evaluare practică; 
 Evaluarea cu ajutorul testului decimologic; 
 Evaluarea cu ajutorul calculatorului.  

Tehnici de notare: notarea prin raportare la grup (aprecierea făcută prin compararea educaţilor 
între ei), notarea prin raportarea la standarde fixe (luarea în calcul a obiectivelor operaţionale ale lecţiei 
ca sistem fundamental de referinţă), notarea individualizată.  
3. Cerinţe psihopedagogice în actul docimologic  
 Evaluarea ajută la ameliorarea lacunelor elevilor, deci la îmbunătăţirea performanţelor şcolare. 
Cerinţe: 

a. necesitatea de a compara pregătirea educaţilor cu obiectivele specifice fiecărei discipline şi cu 
obiective operaţionale ale fiecărei lecţii; aprecierea rezultatelor verificate şi măsurate  se 
realizează conform unor standarde de performanţă;  

b. diminuarea hazardului în evaluare prin adaptarea unor modalităţi care să permită verificarea 
cunoştinţelor şi deprinderilor esenţiale din materia propusă (o evaluare nu este relevantă când 
elevul ştie bine doar 1-2 teme din materia de evaluare).  

c. caracterul stimulator al evaluării (evaluarea nu trebuie să- i împiedice pe elevi); 
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d. înţelegerea evaluării ca o acţiune deosebit de complexă, care vizează toată gama modificărilor 
de comportament. 

 
CAP.X  TEORIA ŞI METODOLOGIA FORMĂRII COMPORTAMENTULUI  

MORAL- CIVIC 
1. Precizări terminologice  
 Morala – reflectă relaţiile ce se stabilesc între oameni. Specificul educaţiei morale este 
determinat de particularităţile moralei şi de condiţiile socio-psihologice care sunt implicate. Obiectul 
educaţiei morale îl reprezintă formarea comportamentului moral. Comportamentul moral este un 
ansamblu de manifestări psihice cu conţinut normativ axiologic prezentând o diversitate de niveluri ale 
structurii, dezvoltării şi educării sale ca element constituent al conştiinţei umane.  
2. Repere psihogenetice în formarea comportamentului psihomoral  
 Următoarele niveluri ale comportamentului moral reprezintă puncte de sprijin ale acţiunii de 
instruire şi învăţare morală (în familie, şcoală şi în viaţa socială): 

 Nivelul perceptiv (de sesizare şi înţelegere a sensurilor, gesturilor, opţiunilor de comportament) 
 Nivelul imaginar (al aspiraţiei morale) 
 Nivelul motric (al deprinderilor şi obişnuinţelor morale)  
 Nivelul emoţional (al sentimentelor şi convingerilor morale, ca sensibilitate la tot ceea ce se 

petrece în viaţa socială) 
 Nivelul atitudinal (al poziţiei morale pe care te plasezi în varietatea relaţiilor interumane, ca 

indiciu al gradului asimilării valorilor şi normelor morale)  
 Nivelul volitiv (ansamblul mobilurilor acţiunilor morale şi capacitatea omului de autocontrol)  
 Nivelul ideatic (judecata şi discernământul moral).  

3. Profilul moral: esenţă, structură, conţinut  
 Componentele intelectuale ale moralităţii: 

- latura intelectuală a conştiinţei morale: reprezentări, noţiuni, judecăţi şi opinii morale; 
Componentele afectiv-motivaţionale: 

- din punct de vedere moral, toate componentele motivaţionale: trebuinţe, intenţii, interese, 
scopuri, etc. se desfăşoară în cadrul unei axe bipolare, pe linia satisfacţiilor sau limitării, a 
îngrădirii. Un act comportamental este apreciat ca pozitiv atunci când se află în concordanţă cu 
motivaţia micro sau macro a grupurilor sociale.  

4. Procesul formării comportamentului moral civic  
 Modelul funcţional al procesului de formare a personalităţii morale cuprinde mai multe etape 
care interacţionează în ambele direcţii şi se finalizează cu conduita elevului.  
 Etapele sunt: 

- etapa cognitivă: presupune decodificarea şi înţelegerea sensului diferitelor elemente ale 
sistemului moral cât şi a criteriilor valorice de apreciere a acestora; individul îşi poate justifica 
raţional conduita raportându-se la morala socială şi a celorlalţi parteneri; 

- tensional-afectiv – imperativele morale sunt puse în corelaţie cu raporturile interne ale 
personalităţii, scopuri, trebuinţe, nevoi, interese, aspiraţii;  

- etapa convingerii – se conturează atitudinea subiectului de acceptare/neacceptare a normei;  
- etapa habituală – ultima etapă – accentul cade pe formarea priceperilor, deprinderilor şi 

trăsăturilor de caracter; 
La nivelul fiecărei etape se acumulează cantităţi şi au loc transformări calitative. Succesiunea nu 

este liniară ci alternativ – sincronică, fiecare putând constitui punct de plecare şi punct de sosire.  
5. Metodologia formării comportamentului moral-civic 
 În formarea comportamentului civic se folosesc aceleaşi metode ca şi în cadrul educaţiei 
intelectuale. Diferă însă conţinutul şi unele metode specifice: 

 Explicaţia, prelegerea, dezbaterea, chestionarul, exemplul, studiul de caz;  
 Exerciţiul moral, jocul de rol, formularea unor cerinţe, reflecţia, convorbirea etică, autoanaliza, 

instructajul.   
- prelegerea morală – pretinde o atenţie minuţioasă, o elaborare mai ales pe linia autenticităţii 

datelor, argumentării şi concluziilor  care trebuie să fie convingătoare; 
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- explicaţia morală – este un fel de prelegere, folosită pentru a evidenţia anumite concepte sau 
idei morale care se face prin referirea la o carte, film, întâmplare;  

- convorbirea etică – desfăşurată individual, în grup; 
- dezbaterea morală – folosită în special la adolescenţi; 
- exemplul – acţionează asupra tuturor laturilor educaţiei şi asupra elevilor de orice vârstă.  

6. Evaluarea comportamentului moral-civic 
 La terminarea şcolii elevul trebuie să cunoască principalele valori şi norme morale, să le 
înţeleagă în profunzimea semnificaţiei lor şi să le respecte. Elevii vor fi familiarizaţi cu valorile statului 
de drept, cu drepturile copilului (omului) într-o societate democratică, urmărind dezvoltarea 
sentimentelor patriotice, a răspunderilor şi comportamentelor specifice cetăţeanului. Se cunoaşte faptul 
că evaluarea pornind de la obiectivele propuse constituie forma cea mai extinsă de apreciere şcolară.  
 Prin evaluare se urmăreşte concordanţa dintre compartimentele vizibile, identificabile, concrete 
la care elevii ajung, cu obiective operaţionale, stabilite de profesor. Scopul final este de a- l face pe elev 
să se integreze şi să se aplece spre sine, spre credinţa sau necredinţa sa.  
 

CAP. XI MUNCA EDUCATIVĂ ÎN ŞCOALĂ 
1. Dirigintele, locul şi rolul său în ansamblul muncii educative în şcoală  
 Dirigintele este desemnat de conducerea şcolii pentru a îndruma procesul instructiv-educativ la 
nivelul clasei de elevi; de regulă predă cel puţin un obiect la clasa respectivă.  
 Calităţi:  

- stăpânirea materiei de predare la un nivel care să- l scutească de orice inconsecvenţă; 
- claritatea în predare, cunoaşterea resurselor psihologice ale clasei (resurse volitive, 

motivaţionale, aptitudinale); 
- organizarea şi sudarea colectivului; 
- formarea profilului moral-civic, coordonarea muncii tuturor factorilor educativi;  
- sprijinirea elevilor în afara şcolii.  

2. Ora de dirigenţie 
 Se desfăşoară odată pe săptămână conform programei pentru orele de dirigenţie elaborată de 
M.E.C. De asemenea, Ministerul a elaborat şi temele pe care profesorul le poate alege pentru dezbatere 
în cadrul orelor de dirigenţie. Exemple de teme: prevenirea consumului de droguri, eliminarea muncii 
copilului, educaţia pentru sănătate, educaţia pentru valori, educaţia prin şi pentru cultură, educaţia 
pentru timp liber, orientare şi consiliere privind autocunoaşterea în vederea alegerii carierei, educaţia 
pentru securitate personală, etc.  
 O activitate importantă în pregătirea orei de dirigenţie o reprezintă proiectarea activităţii 
dirigintelui: proiectul anual, proiectul semestrial şi proiectul unei activităţi educative. Scenariul unei 
ore de dirigenţie conform proiectului cuprinde: 
- data 
- tema subiectului 
- obiectul activităţii 
- strategii de realizare 
1. Organizarea clasei în vederea desfăşurării activităţii; 
2. Motivarea elevilor 
3. Anunţarea temei 
4. Desfăşurarea activităţii 
5. Asigurarea feed-back-ului. 
3. Colaborarea dirigintelui cu factori şcolari şi extraşcolari: preotul, mediul de familie, agentul de 
circulaţie, jandarmii, poliţistul de proximitate, directorul şcolii, inspectorul şcolar, veteranii de război, 
etc. 
 Comunicarea cu părinţii 

Părinţii trebuie informaţi despre atitudinea şi comportamentul elevului la şcoală, despre 
succesele şi insuccesele lui; în acest scop vor fi organizate şed inţe cu părinţii, comunicări scrise sau 
telefonice sau discuţii.  

Alte modalităţi de comunicare cu părinţii: vizite la domiciliu, trimiteri de scrisori părinţilor. 
Acolo unde există o colaborare între diriginte şi părinţi, nu există probleme de comportament. 
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CAP. XII MANAGEMENT EDUCAŢIONAL 
1. Management educaţional: esenţă şi problematică  
 Managementul educaţional reprezintă ştiinţa şi arta trecerii de la empirismul conducerii, 
dirijării, la raţionalitatea şi creativitatea ei. Termenul este în corelaţie directă cu cel de administrare, 
gestionare, organizare, coordonare şi îndrumare a procesului educaţional. Profesorul manager va putea 
utiliza managementul în obţinerea succesului educaţional ca teorie, metodologie, tehnologie (know-
how), practică managerială.  
2. Conduita unităţii şcolare  
 Sistemul de organizare şi funcţionare a conducerii diferitelor niveluri ierarhice din învăţământ 
este unul flexibil, deschis, în contextul actual al reformei învăţământului.  

a. La nivelul inspectoratelor şcolare: inspector şcolar general, inspectori şcolari generali adjuncţi, 
inspector cu managementul şcolar, inspectori de specialitate, inspectori de perfecţionare 
personal; 

b. La nivelul unităţii şcolare: director, directori adjuncţi, corpul didactic structurat pe catedre şi 
comisii.  
Pentru a asigura o funcţionalitate reală a sistemului de învăţământ, fiecare nivele ierarhice 

trebuie să dispună de: obiective clare, atribuţii clare, conexiuni flexibile pe orizontală şi verticală. În 
profil teritorial conducerea este asigurată de inspectoratele şcolare.   
3. Elemente de deontologie pedagogică : moralitatea şi responsabilitatea morală a educatorului 
 Deontologia pedagogică studiază o serie de trăsături generale, comune exercitării profesiilor. 
Deontologia pedagogică studiază şi precizează datoriile, obligaţiile profesionale ale personajului 
didactic faţă de cei educaţi şi familiile acestora, faţă de colegi şi alţi profesionişti, faţă de autoritatea 
publică şi autoritatea în stat precum şi drepturile proprii aşa cum sunt ele exprimate în legi, 
regulamente, statute, tradiţie.  
 Respectarea deontologiei pedagogice nu este dependentă de un angajament al cadrului didactic 
în faţa elevilor sau colegilor ci rezultă  din convingerea acestuia că forma şi conţinutul relaţiei de 
autoritate  faţă de copii trebuie să servească procesului didactic şi nu unor interese străine oricât de 
tentante sau presante ar fi.  
 

CAP. XIII INOVAŢIA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CERCETAREA PEDAGOGICĂ  
1. Inovaţia – necesitate pentru şcoala românească 
 Modernizarea învăţământului vizează toate componentele sale. Aceasta nu înseamnă că ea s-ar 
reduce, în cele din urmă, la o sumă de modificări şi transformări ce se produc în cadrul multiplelor sale 
componente. Modernizarea se referă nu numai la diverse aspecte sau laturi ale învăţământului c i şi la 
relaţiile dintre ele. Constă în: 

 inovaţii în organizarea instituţională a învăţământului;  
 inovaţii în conţinutul procesului de învăţământ: 

                        - introducerea unor discipline şi capitole noi; 
                  - asigurarea unei logici interne fiecărui obiect de învăţământ; 
 modernizarea tehnologiei şi strategiilor didactice; 
 inovaţii în ceea ce priveşte relaţiile pedagogice.  

2. Cercetarea pedagogică – esenţă, funcţii 
 Este un ansamblu de activităţi a cărui scop vizează cunoaşterea fenomenelor educative şi 
valorificarea rezultatelor acestor cunoaşteri în procesul instructiv-educativ. Este realizată de teoreticieni 
şi practicieni individual sau colectiv. Uneori sunt antrenate echipe interdisciplinare. Ca sferă de 
cuprindere, aceasta se aplică tuturor comportamentelor  caracteristice sistemului de învăţământ, poate 
să vizeze elevii, profesorii şi activitatea acestora, vizează planuri şi programe, manuale, lecţii şi 
activităţi, metode şi procedee, orare şcolare, bază materială, etc.  
 Cercetarea pedagogică :  

 propriu-zisă; 
 psiho-pedagogică;  
 socio-pedagogică; 
 pedagogică interdisciplinară (participă specialişti din mai multe domenii).  
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3. Etapele cercetării pedagogice  
 Cuprinde: relevarea sau depistarea problemei; documentarea bibliografică în teritoriu; 
formularea unor ipoteze; verificarea ipotezei; aplicarea rezultatelor cercetării.  
4. Metode şi tehnici de cercetare a fenomenului educaţional  
a. experienţa avansată, novatoare în sensul de prelucrare, generalizare a acesteia, sub multiple aspecte; 
b. observaţia – activitate spontană la care se recurge în fiecare zi, metodă de cercetare care presupune: 
un scop bine precizat, obiective, fişa de observare;  
c. experimentul pedagogic – cea mai riguroasă metodă; presupune controlul riguros al factor ilor 
implicaţi; 
d. metoda testelor – mai puţin utilizată folosindu-se asociată cu experimentul; 
e. ancheta psihopedagogică – îmbină chestionarul scris, convorbirea individuală sau în grup cu studiul 
documentelor şcolare.  
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PSIHOLOGIE PENTRU DEFINITIVAT  
ŞI GRADUL AL II-LEA 

 
I. ÎNVĂŢAREA 

 Teorii ale învăţării şi relevanţa lor pentru educaţie  
 Cercetarea psihologică evidenţiază conturarea mai multor modele de interpretare:  

 modelul asociaţionist şi al condiţionării clasice  
- Teoria condiţionării clasice (I.P. Pavlov, N. Miller, J. Konorski) 
- Teoria condiţionării instrumentale (B.F. Skinner)  
 modelul behaviorist (asociaţionist - comportamental) 

- Teoria conexionistă 
- Teoria condiţionării operante  
- Teoria behaviorismului intenţional 
- Teoria meditaţiei 
- Teoria reducerii sistematice a tensiunii comportamentului 
- Teoria revizionistă a celor doi factori 
 modelul gestlaltist : Teoria legilor, teoria câmpului 
 modelul funcţionalist-pragmatist:  

- Teoria experimentalistă 
- Teoria echilibrului funcţional în învăţare 
 modelul matematic, informaţional, cibernetic  

- Teoria matematică a învăţării 
- Teoria eşalonării stimulului (W.Estes, Burke)  
- Teoria modelelor de tip Markov 
- Teorii sistematice, algoritmice şi informaţionale  
 modelul psihosocial 

- Teoria învăţării prin imitaţie 
- Teoria proceselor imediate ale imitaţiei 
- Teoria comportamentelor interpersonale 
1. Teoria învăţării verbale cognitive : (D. Ausubuel) – randamentul elevului în activitatea de 

învăţare este în strânsă legătură cu „starea de pregătire cognitivă”. Această stare de pregătire cognitivă 
depinde de maturitatea individului cât şi de instruirea anterioară în diferite materii de studiu;  

2. Condiţionarea instrumentală (B.F. Skinner) – condiţionarea operantă este acea formă de 
învăţare în care consecinţele comportamentului influenţează posibilitatea apariţiei acestuia. Pedeapsa 
nu este o tehnică potrivită pentru controlul comportamentului deoarece suprimă comportamentul 
nedorit, fără întărirea comportamentului dezirabil; 

3. Teoria genetic – cognitivă (J. Bruner) – Învăţarea reprezintă modalitatea principală de 
dezvoltare a proceselor cognitive şi a personalităţii umane. Copilul descoperă lumea şi cunoaşte 
obiectele prin 3 modalităţi: 

 manipulare şi acţiune, exersare în vederea achiziţionării primelor cunoştinţe şi formăr ii 
deprinderilor; 

 modalitate iconică bazată pe imagini; 
 modalitate simbolică (imaginile sunt înlocuite cu cuvinte sau alte semne convenţionale).  

4. Teoria învăţării cumulativ-ierarhice (Robert Gagne) 
Pentru a se produce procesul învăţării trebuie îndeplinite două categorii de condiţii: 

 interne: anumite capacităţi ce apar şi se dezvoltă ierarhic;  
 externe: independente de subiectul care învaţă.  

Rolul motivaţiei în învăţarea şcolară. Modalităţi de creştere a motivaţiei pentru învăţare  
Motivaţia – forţa motrice a întregii dezvoltări psihice şi umane a individului. Este o structură 

psihică activatoare şi predispozantă, cea care determină oamenii să acţioneze şi să urmeze anumite 
scopuri. Energizează şi facilitează procesul de învăţare prin intensificarea efortului şi concentrarea 
atenţiei elevului, prin crearea unei stări de pregătire pentru activitatea de învăţare. Motivaţia pentru 
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învăţare apare iniţial în ambianţa familială. Copiii preiau aptitudinile părinţilor şi mai apoi ale 
educatorilor constituindu-şi din aceştia modele de perseverenţă şi mobilizare pentru atingerea 
scopurilor.  

Modalităţi de creştere a motivaţiei pentru învăţare  
- Este importantă munca de convingere pentru realizarea învăţării la parametrii optimi;  
- Activităţile şcolare şi extraşcolare au caracter de cooperare şi competiţie şi pot duce la creşterea 

motivaţiei; 
- Cadrul didactic trebuie să cunoască motivele care împreună cu aptitudinile, temperamentul şi 

caracterul contribuie la determinarea conduitei şi reuşitei/nereuşitei elevului în activitatea  de 
învăţare; 

- Motivaţia pozitivă: lauda, încurajarea; 
- Motivaţia intrinsecă: profesorul face ca să crească nevoia interioară de cunoaştere a elevului, 

astfel putând creşte rezultatele la învăţătură; 
- Motivaţia extrinsecă: poate fi uneori benefică (elevii învaţă din dorinţa de a avea premii şi 

recompense băneşti asemenea motivaţiei afective);  
Structurile motivaţionale au la bază trebuinţele; acestea se clasifică în: primare (înnăscute): 

biologie sau organice şi fiziologice şi secundare: materiale, spirituale, sociale. 
Procese cognitive superioare (limbajul, gândirea)  
Învăţarea şcolară  
Proces complex de formare şi devenire a personalităţii umane este indisolubil legat de 

activitatea de învăţare.  
 Învăţarea este un fenomen complex, dinamic-evolutiv, cu un conţinut bogat şi cu o largă sferă 

de cuprindere. Este un proces de dobândire de către fiinţele vii a experienţei individuale în scopul 
adaptării optime la condiţiile mediului.  

Învăţarea şcolară este o formă tipică de învăţare umană. Este o activitate sistematică, organizată, 
instituţionalizată, specifică tinerei generaţii, orientată spre direcţia asimilării de cunoştinţe şi a formării 
structurilor psihice de personalitate.  

Astăzi, în condiţiile exploziei informaţionale, a multiplicării canalelor de comunicare şi 
informare, organizarea învăţării şcolare se circumscrie nu atât acumulării de cunoştinţe cât, mai ales, 
procedeelor şi modalităţilor de orientare şi dobândire independentă a acestora. Învăţarea nu trebuie să 
conducă spre simple asimilări de informaţii, ci la formarea unor capacităţi de orientare, gândire 
divergentă şi creativitate, la flexibilizarea structurilor cognitive şi atitudinale pentru a putea permite o 
adaptare optimă la schimbările rapide ce marchează lumea modernă.  

Caracteristici ale învăţării şcolare : 
- se organizează şi se desfăşoară sub îndrumarea educatorilor, în cadru instituţionalizat;  
- este un demers conştient, stabilindu-se anticipat scopul; 
- are un caracter gradual (sarcinile didactice sunt eşalonate din punct de vedere al dificultăţilor);  
- are un pronunţat caracter secvenţial  şi formativ – informativ; 
- tinde să devină un proces de auto-dirijare 

Etapele procesului de învăţare: 
- formarea motivaţiei- implică activitatea cerebrală; 
- receptarea materialului (înregistrarea datelor); 
- înţelegerea şi elaborarea generalizărilor; 
- fixarea cunoştinţelor în memorie, păstrarea în timp;  
- actualizarea şi aplicarea cunoştinţelor.  

Tipuri fundamentale de învăţare : învăţarea senzomotorie (se formează deprinderi de mers, 
scris, muzicale, tehnice, sportive), învăţarea cognitiv-intelectuală (se însuşesc noţiunile, ideile, 
principiile, teoriile), învăţarea socio-afectivă. Pentru educator, lucru cel mai important este să ştie ce 
cunoaşte elevul în acel moment şi să înceapă instruirea din acel punct.  
 

II. VÂRSTELE ŞCOLARE 
Particularităţile de vârstă diferenţiază elevii în plan vertical.  
Ciclurile şi stadiile psihicului sunt după Ursula Şchiopu: 

1. Ciclul de creştere şi dezvoltare până la 20 de ani: copilăria (0-10 ani), adolescenţa (10-20 ani); 
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2. Ciclul adult (20-25 ani); 
3. Stadiul de regresie (peste 65 ani).  

Sub aspect pedagogic: 
- vârsta şcolară mică (1-4 ani); 
- vârsta şcolară mijlocie (5-8 ani); 
- vârsta şcolară mare (9-12 ani). 

Castell diferenţiază 6 stadii mari: 
- perioada de formare majoră a personalităţii sau mica copilărie;  
- copilăria 6-14 ani – consolidare şi începutul unei tendinţe de emancipare;  
- adolescenţa 23 ani este cea mai plină de stress şi probleme subiective;  
- maturitatea 23-50 ani: perioada productivă. 

Relaţia ereditare-mediul de dezvoltare  
Formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului constituie un proces complex şi de durată bazat 

pe acţiunea mai multor factori de natură subiectivă şi obiectivă, fiind grupaţi în două categorii:  
a. interni: ereditatea, personalitatea, experienţa dobândită până la acest moment ; 
b. externi: mediu şi educaţie. 

În funcţie de rolul şi ponderea acordată acestor categorii de factori s-au conturat trei concepţii 
principale cu privire la personalitate: concepţia ereditaristă; concepţia ambientalistă; concepţia 
interacţionistă. Atât mediul cât şi factorul ereditar contribuie la dezvoltarea omului. Schimbări sociale 
asupra omului pot apărea şi datorită mediului în care el trăieşte dar şi datorită factorilor ereditari. La 
naştere, copilul dispune de anumite calităţi şi aptitudini care pot fi dezvoltate de mediul în care trăieşte. 
Spre exemplu, un copil cu aptitudini artistice nu va putea beneficia de zestrea sa ereditară dacă familia 
şi societatea nu- l va sprijini (prin educaţie, material, etc.).  

Mediul poate fi social sau natural. În relaţia ereditate mediu apar următoarele aspecte: mediul 
favorizează sau împiedică actualizarea cunoştinţelor ereditare dar nu poate compensa lipsa sau 
deficienţa însuşirilor potenţiale; ereditatea favorabilă este anulată sau diminuată în procesul 
transformării în capacităţi comportamentale. 

 
III. PERSONALITATE ŞI DIMENSIUNI PSIHOLOGICE 

Personalitatea reprezintă cea mai complexă şi cea mai dramatică realitate umană cu care luăm 
contact şi pe care urmează să o influenţăm, s-o ameliorăm sau s-o schimbăm. Este principalul ghid în 
modelarea concretă a omului, totalitatea psihologică ce caracterizează şi individualizează un om 
particular, este un sistem bio-psiho-cultural. 

Conceptul de personalitate este o construcţie teoretică elaborată de psihologie, pentru a 
explica modalitatea de finanţare şi funcţionare ce caracterizează organismul psihofiziologic pe care îl 
numim fiinţă umană.  

Personalitatea este o structură căreia îi sunt proprii:  
 globalitatea, ce relevă că personalitatea cuiva este alcătuită din ansamblul de caracteristici care 

permite descrierea acelei persoane, identificarea ei printre celelalte;  
 coerenţa, personalitatea este un sistem funcţional ale cărui elemente componente sunt într-o 

strânsă interdependenţă şi au o anumită organizare;  
 permanenţa desemnează faptul că deşi o persoană se transformă, se dezvoltă pe parcursul vieţii, 

ea îşi păstrează identitatea sa psihică.  
Modele de abordare a personalităţii 

1. Modelul trăsăturilor – personalitatea are mai multe niveluri de integrare dinamică (nivelul 
reflexelor, al deprinderilor, al trăsăturilor personale şi sinele, ca sistem unitar);  

2. Modelul factorial – explică personalitatea prin organizarea interioară şi ierarhică a unor 
trăsături generale sau factori de temperament, motivaţionali şi factori de al doilea ordin 
(extroversiune, introversiune, labilitate, anxietate). În vârful piramidei se află factorul general G 
adică inteligenţa; 

3. Modelul psihanalitic – are la bază unitatea şi autonomia personalităţii; are în componenţă trei 
sisteme constitutive: 

- sistemul sinelui: dominat de principiul plăcerii şi conţine toate achiziţiile filogenetice;  
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- sistemul Eului – o sinteză a elementelor instinctuale modelate filogenetic pe baza principiului 
plăcerii dar în conjunctură cu organizarea vieţii psihice în ontogeneză;  

- sistemul supraeului: se constituie prin satisfacerea şi articularea relaţiilor inter-subiective ce 
datează din copilărie (din identificările cu imaginea idealizată a părinţilor);  

4. Modelul biologic – explică personalitatea prin structura morfologică şi funcţională a omului;  
5. Orientarea psihometrică – se centrează pe studiul trăsăturilor exprimabile sub forma unor liste 

de atribute ce caracterizează persoana în cadrul unei situaţii;  
6. Modelul umanist – studiază omul real, concret implicat cu întreaga lui fiinţă în viaţa socială şi 

personală; 
7. Modelul socio-cultural – personalitatea poate fi înţeleasă numai considerând contextul social 

în care individul trăieşte.  
Structura personalităţii – temperament, caracter, aptitudini 
Personalitatea cunoaşte o interpretare triodică, la baza sa situându-se componente ce vizează: 

 temperamentul (dimensiunea dinamico-energetică); 
 caracterul (dimensiunea relaţional-valorică); 
 aptitudinile (latura instrumentală).  

Temperamentul 
Reprezintă cea mai accesibilă şi uşor constatabilă latură a personalităţii; se referă la nivelul 

energetic al acţiunii, la modul de descărcare a energiei şi la dinamica acţiunii; se referă la dimensiunea 
dinamico-energetică a personalităţii şi se exprimă atât în particularităţi ale activităţii intelectuale şi ale 
activităţii cât şi la comportamentul exterior, motricitate şi mai ales vorbire.  

Temperamentele au un impact diferenţiat în activitatea didactică: 
- flegmaticii şi melancolicii – sunt consecvenţi şi stabili;  
- colericii şi sangvinicii – inconsecvenţi, instabili, superficiali în ceea ce întreprind; 
1. Temperamentul coleric – temperament puternic, extravertit, întreprinzător, activ, optimist; este 

irascibil, instabil oscilând între entuziasm şi abandonarea iniţiativei urmată de stări depresive şi 
neîncredere în forţe proprii; colericul are tendinţe de exagerare în tot ceea ce face. Dacă aceste trăsături 
nu sunt temperate prin educaţie pot degenera în agresivitate, obrăznicie, aroganţă, acte de indisciplină, 
neintegrare în colectiv.  

2. Temperamentul sangvinic – temperament puternic, echilibrat, extravertit, optimist, rezistent la 
efort şi stăpânit, rapid în mişcări şi în activitate. Nu ia măsuri pripite, acţionează după o analiză 
echilibrată, manifestă spirit de grup şi ajunge la aptitudini de conducere. Comportamentul este mai 
variat şi instabil.  

3. Temperamentul flegmatic – tip temperamental introvertit , stabil în acţiuni, ordonat, răbdător, 
perseverent, meticulos. Flegmaticul este o persoană imperturbabilă, inexpresivă şi lentă, calmă. Este 
demn de încredere, fiind muncitor, responsabil, grijuliu, controlat, calculat. Este lipsit de iniţiativă, 
închis, rece, puţin comunicativ şi puţin sociabil.  

4. Temperament melancolic – temperament slab, instabil, introvertit, lipsit de rezistenţă la 
eforturi şi neîncredere în forţele sale. Este un om interiorizat, timid, pesimist, anxios, sobru, lipsit de 
forţă şi vigoare. Este nesigur de tot ceea ce face, nehotărât, retras, nesociabil.  

Nu există temperamente pure, fiecare având şi unele trăsături care aparţin celorlalte 
temperamente, tipul fundamental căruia îi aparţinem este determinat de trăsăturile dominante .   

Copiii pot fi: 
 activi : harnici, energici indiferent de gradul de emotivitate; 
 inactivi: leneşi, fără iniţiativă; 
 emotivi: reacţii emoţionante puternice, va fi implicat efectiv în tot ceea ce face;  
 neemotiv: reacţii emoţionale minime, puţin implicat în ceea ce face.  

Temperamentul reprezintă un subsistem al personalităţii, se referă la o serie de particularităţi şi 
trăsături înnăscute care, neimplicând responsabilitatea individului, nu pot fi valorizate moral, dar sunt 
premise importante în procesul devenirii socio-morale a fiinţei umane.  

Caracterul vizează structura socio-morală a personalităţii. Este acea structură care exprimă 
ierarhia motivelor esenţiale ale unei persoane cât şi posibilitatea de a traduce în fapt hotărârile luate în 
conformitate cu ele, gradul de organizare etică a tuturor forţelor individului, o dispoziţie psihofizică 
durabilă. 
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Atitudinea este o modalitate de raportare faţă de anumite aspecte ale realităţii şi implică reacţii 
afective, comportamentale, cognitive. Când toate cele trei manifestări sunt congruente, atitudinile devin 
stabile şi greu de schimbat.  

Caracterul cuprinde trei grupe fundamentale de atitudini: 
 atitudinea faţă de sine însuşi; 
 atitudinea faţă de ceilalţi, faţă de societate (altruism, umanism, patriotism); 
 atitudinea faţă de muncă; 
Trăsăturile de caracter reprezintă moduri relativ constante de a reacţiona ale unei persoane în 

raport cu realizarea scopurilor către care aspiră.  
Trăsături fundamentale de caracter: moduri relativ constante de a reacţiona ale unei persoane în 

raport cu realizarea scopurilor către care aspiră.  
Trăsături fundamentale de caracter în procesul de învăţământ: 

- conştiinţa de sine (nivelul de aspiraţie al unei persoane);  
- conştiinţa morală (simţul răspunderii în raport cu care operează conduita); 
- capacitatea de înfrânare, de inhibiţie; 
- perseverenţa, curajul; 
- tendinţa spre dominare sau supunere; 
- prudenţa: capacitatea persoanei de a delibera înainte de a acţiona;  

Principalele particularităţi structurale a căror cunoaştere este necesară pentru o bună definire a 
profilului caracterial al unei persoane sunt: unitatea, expresivitatea, originalitatea, bogăţia (multitudinea 
relaţiilor pe care persoana le stabileşte cu viaţa socială), plasticitatea, tăria de caracter (forţa cu care 
caracterul rezistă la influenţe contrare convingerilor). Un rol important în formarea atitudinilor şi 
trăsăturilor de caracter îl au modelele oferite de mediu, de persoanele semnificative pentru copii. În 
formarea caracterului se utilizează atât metodele indirecte: comunicare, modelare, exemple cât şi 
metodele directe: pedepse, recompense. 

Aptitudinile sunt însuşiri care asigură posibilitatea învăţării anumitor cunoştinţe, priceperi şi 
deprinderi. Unii psihologi consideră aptitudinile ca fiind însuşiri înnăscute, ceea ce în opinia altora este 
doar parţial adevărat. Influenţele mediului au consecinţe privind cristalizarea aptitudinilor în care se 
prezintă acestea la copil. Sunt însuşiri individuale care determină efectuarea cu succes a unei a numite 
activităţi.  

Capacitatea reprezintă posibilitatea pe care o are cineva de a efectua o acţiune într-un anumit 
moment. Aptitudinile sunt: simple, care favorizează realizarea a anumitor activităţi şi complexe care 
permit realizarea unei activităţi mai ample, de tip profesional. 

Aptitudini simple: generale, prezente în toate domeniile, de grup, permit realizarea cu succes a 
unei anumite activităţi şi specifice, caracteristice unui domeniu restrâns de activitate.  

Inteligenţa este singura aptitudine genera lă admisă actualmente. Reprezintă capacitatea de a 
rezolva rapid şi eficient o anumită sarcină, problemă. Se dezvoltă şi se conservă prin intermediul 
educaţiei intelectuale (un rol deosebit revenind şcolii). Se măsoară cu ajutorul formulei: Q=Vârstă 
mentală / Vârstă cronologică x 100  

Q=100 – dezvoltare normală; 
Q=70 – inteligenţă redusă; 
Q=130 – inteligenţă foarte dezvoltată. 
Se admite existenţa a 6 aptitudini de grup: 

- factorul verbal (V) – capacitatea individului de a înţelege rapid sensul cuvintelor, al frazelor; 
- factorul de fluiditate verbală, notat cu W, se referă la capacitatea de expresie a limbajului;  
- factorul numeric N reprezintă capacitatea de a lucra uşor cu cifrele;  
- factorul perceptiv P reprezintă capacitatea de a percepe obiectele în mod rapid şi detaliat; 
- factorul de reprezentare spaţială S reprezintă posibilitatea de a imagina obiecte în coordonate 

bi - sau tri -dimensionale; 
- factorul de dexteritate notat cu M exprimă aptitudinea de a utiliza obiectele, de a mânui diverse 

instrumente sau unelte. 
Esenţial pentru structura personalităţii ar fi cinci factori:  

 Extroversia – capacitatea de orientare a personalităţii către exterior (sociabilitatea persoanei);  
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 Agreabilitatea – exprimă diferenţele individuale relevate de interacţiunea socială şi se referă la 
calităţile persoanei şi comportamentele ei prosociale; 

 Stabilitatea emoţională – diferenţele individuale referitoare la caracteristicile emoţionale ale 
persoanei; 

 Cultura sau intelectul reprezintă creativitate, inventivitate, deschiderea la experienţă. 
 Conştiinciozitatea – modul concret al individului de a trata sarcinile; 

Creativitatea este una din dimensiunile necesare pentru întreaga dezvoltare şi afirmare a 
personalităţii. Copiii au un dinamism creativ, disponibilităţi de exteriorizare spontană şi autoexpresie 
însufleţită. Creativitatea provine din latinescul creare care înseamnă a naşte. În psihologie înseamnă 
capacitatea de a produce ceva nou; presupune originalitate.  
  Factorii care promovează creativitatea sunt: securitatea psihică, libertatea p sihică şi consolidarea 
eului.  

Factorii de frânare a comportamentului creativ sunt: blocajele sociale: conformismul, blocaje 
metodologice: rigiditatea algoritmilor anteriori, fixitatea funcţională, blocaje emotive: teama de a nu 
greşi. 

La baza creativităţii stau doi factori: imaginaţia, memoria, inteligenţa. Există 5 niveluri ierarhice 
de creativitate: expresivă (produse utile), inventivă (utilizare nouă a unor elemente vechi), inovativă 
(număr restrâns de persoane), productivă, emergentă (este foarte rară ex. Einstein). 

 
IV. MODALITĂŢI DE INVESTIGARE A PERSONALITĂŢII  

Metoda observaţiei 
- metodă de sine stătătoare – indispensabilă oricărui demers de a descifra dominantele 

personalităţii; 
- observaţia – este spontană – educatorul urmăreşte mai mult sau mai puţin intenţionat 

manifestările; este sistematică – urmărirea şi consemnarea metodică, fidelă şi intenţionată a diferitelor 
manifestări de comportament individual sau colectiv aşa cum se prezintă ele în mediul natural de 
manifestare; educatorul trebuie să fie discret pentru ca elevul să nu-şi dea seama că este observat.  

Metoda biografică sau anamneza – culegerea de informaţii referitoare la principalele 
evenimente din existenţa unui individ, prin discuţiile cu el însuşi şi cu alte persoane care-l cunosc în 
vederea cunoaşterii istoriei sale personale, necesară stabilirii profilului personalităţii sale; are la bază 
principiul cauzalităţii, structurile psihice presupunând şi rezultatul unor acţiuni ale factorilor de mediu.  

 Metoda analizei produselor activităţii – produsele activităţii copiilor (portofoliile) reprezintă 
o sinteză a fondului informaţional şi a celui aptitudinal, o reflectare a structurilor intelectuale, afective, 
volitive şi psihomotorii proprii acestora.  

 Metoda convorbirii – poate fi aplicată atât ca metodă independentă cât şi ca auxiliar al altor 
metode pentru obţinerea unor informaţii. Convorbirea reprezintă conversaţia dintre două persoane, 
desfăşurată după anumite reguli metodologice prin care se urmăreşte obţinerea unor informaţii cu 
privire la o persoană, în legătură cu o temă fixată anterior. Se poate desfăşura liber sau standardizat.  

 Metoda chestionarului  
 Chestionarul este un set de întrebări bine organizat şi structurat, aplicat pentru a obţine date cât 

mai exacte cu privire la o persoană sau grup de persoane. Pentru a fi bun, trebuie să cuprindă mai multe 
tipuri de întrebări: introductive, tranzitorii, filtru (verifică calitatea răspunsurilor date), întrebări de tip 
„de ce”, întrebări de control, întrebări de identificare a persoanei.  

 Metoda testelor  
 Testul este o probă standardizată din punct de vedere al sarcinilor propuse spre rezolvare, al 

condiţiilor de aplicare şi instrucţiunilor date precum şi al modalităţilor de cotare şi interpretare al 
rezultatelor obţinute.  

 Fişa psihopedagogică este un instrument util de sinteză şi organizare a informaţiilor privind 
profilul psihologic, medical, familial al copilului obţinute pe parcursul investigaţiilor complexe, prin 
intermediul mai multor metode. 

 Structura schematică a unei fişe psihopedagogice cuprinde: 
1. Date generale despre copil şi familia sa; 
2. Date despre activitatea copilului în şcoală şi în afara şcolii; 



Cartea profesorului de istorie  

 137 

3. Date asupra structurii psihologice: aptitudini, capacităţi intelectuale, trăsăturile de caracter: 
sârguinţă, organizarea eficientă a studiului, disciplina în clasă, colegialitate, modestie; 

4. Concluzii: aprecieri generale în legătură cu nivelul dezvoltării copilului şi sugestii de viitor.  
Structuri psihice (produse cognitive) 
Reprezintă mecanismul prin care subiectul reuşeşte să obţină info rmaţii despre obiectele şi 

fenomenele realităţii, inclusiv despre sine. Se realizează cu ajutorul unor procese care sunt: senzaţiile, 
percepţiile, reprezentări, limbajul, imaginaţia.  

Senzaţiile şi percepţiile alcătuiesc prima treaptă a cunoaşterii iar cele lalte a doua treaptă. 
Treapta a doua este specifică doar omului.  

1. Senzaţiile sunt procese psihice elementare de reflectare directă a realităţii: formă, culoare, 
mărime, gust etc., însuşiri şi proprietăţi ale fenomenelor.  Cele două categorii sunt strâns legate între ele 
atât ca suport morfofiziologic cât şi ca mod de producţie. Condiţia foarte importantă  pentru apariţia 
senzaţiilor o reprezintă stimulul. Senzaţia se naşte în creier.  

a. Senzaţiile vizuale : 
- apar ca urmare a acţiunii luminii, adică a undelor electromagnetice asupra analizatorului vizual; 
- putem reflecta culoarea în care ne apare un obiect, culoare ce depinde de natura şi proporţia 

undelor electromagnetice; 
- dacă obiectul absoarbe întreaga culoare primită, apare culoarea neagră.  
b. Senzaţiile auditive: 
- apar sub acţiunea vibraţiilor aerului (provocate la rândul lor de un corp care vibrează);  
- pot apărea fie sub forma sunetelor muzicale fie sub forma zgomotelor;  
- sunetele muzicale sunt produse de instrumente muzicale sau de vocea omenească iar zgomotele 

apar sub formă de scântei, trosnituri, fenomene ale naturii, maşini, lovirea mai multor obiecte;  
- sunetul se caracterizează prin: înălţime, timbru şi poate fi: simplu (produs de diapazoane) sau 

complex (apare datorită faptului că un corp care vibrează nu emite un singur sunet ci un grup de 
sunete). 

2. Limbajul reprezintă mijlocul sau modalitatea de comunicare între oameni cu ajutorul codurilor 
verbale. Este o activitate interumană realizată prin intermediul limbii.  

Limba este un sistem de semne sau mijloace lingvistice (fonetice, lexicale, gramaticale) 
formată de-a lungul istoriei. Are un caracter social şi se transmite de la o generaţie la alta. Este un 
fenomen psihologic individual, are la bază funcţia semantică. Are şi o componenţă socială (se formează 
în condiţiile existenţei sociale a individului). Forma de bază a limbajului este vorbirea. Se însuşeşte 
treptat între 1,5 şi 3 ani. Odată cu începerea şcolarizării se elaborează o nouă formă: scris-citit. 
Îndeplineşte mai multe funcţii – cea mai importantă fiind cea de comunicare. Se exprimă ca o schemă 
generală a unui proces de comunicare: 

    E                 D (monolog) 
E/D                 Emiţător/Destinatar (dialog)  

  
Funcţia limbajului – este un instrument al gândirii (în cuvinte exprimăm rezultatele gândir ii). 

Limba nu este acelaşi lucru cu limbajul. 
Limba reprezintă un ansamblu de sunete, silabe, cuvinte, sistem se semne: fonetic, lexicale, 

gramaticale, obiect de studiu al lingvisticii;  
Limbajul este un proces psihic, obiect de studiu al psihologiei. Este o modalitate de comunicare 

între oameni cu ajutorul limbii. Este un fenomen social şi individual. 
Formele limbajului: 
 verbal – folosind cuvintele limbii;  
 nonverbal – folosind gesturi, mimica. 

Limbajul se clasifică astfel: 
 după modul de implicare al subiectului: activ/pasiv; 
 după modul de manifestare a limbajului: extern/intern;  
 după modul de comunicare: limbaj oral/scris.  

Funcţiile limbajului:  de comunicare, cognitivă, expresivă, persuasivă (de convingere), reglatorie, 
ludică sau de joc.  

 funcţia de comunicare poate fi perturbată de alţi factori, cum ar fi zgomotul;  
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 funcţia cognitivă – limbajul intervine în desfăşurarea majorităţii operaţiilor gândirii şi în 
majoritatea domeniilor sale; 

 funcţia estetică comunicăm folosind cuvintele potrivite.  
3. Gândirea  este o reflectare generală deoarece efectul cunoaşterii nu se identifică cu exemple 

concrete şi nu vizează întreaga gamă de însuşiri ale acestora. Se realizează prin operaţiile de analiză şi 
sinteză, comparaţie, generalizare, abstractizare şi concretizare.  

 Analiza reprezintă descompunerea obiectului cunoaşterii în părţile sale constitutive, reliefarea 
caracteristicilor acestor părţi, ale relaţiilor dintre ele şi ale aporturilor cu alte obiecte.  

 Sinteza este procesul invers analizei.  
 Comparaţia - stă la baza oricărui proces de cunoaştere, deci şi a gândirii; este o operaţie de 

stabilire pe cale concretă sau mentală a deosebirilor şi asemănărilor dintre obiecte, fenomene, 
relaţii. 

 Generalizarea – procesul de descompunere a caracteristicilor comune, generale, la o anumită 
clasă de obiecte sau fenomene.  

 Abstractizarea cuprinde două aspecte majore: unul pozitiv, de reţinere a unor însuşiri şi altul 
negativ, de omitere a unor însuşiri.  

 Concretizarea este opusă abstractizării şi generalizării. Reprezintă un demers descendent de la 
abstract la concret. Se poate opri la nivelul unei noţiuni sau poate continua prin elaborare de 
modele, schiţe, obiecte concrete.  
Domenii de manifestare: 
Imaginaţia face parte din categoria proceselor cognitive. Este un proces psihic de elaborare a 

unor idei sau imagini noi prin combinarea unor forme originale a experienţelor anterioare. Are strânsă 
legătură cu  toate componentele psihice umane: memoria, gândirea, limbajul.  

Memoria reprezintă procesul psihic de fixare, păstrare şi actualizare a experienţei trăite; este 
vorba de fixarea a ceea ce percepem, pe care le păstrăm în creier şi pe care le folosim. Păstrarea poate fi 
de scurtă durată sau de lungă durată. Omul are capacitatea de a reţine, conserva, reutiliza propria sa 
experienţă. Este un proces psihic prin care se reflectă lumea, relaţiile omului cu aceasta prin întipărirea, 
păstrarea şi reactualizarea experienţei anterioare.  

Actualizarea cunoştinţelor se face sub două forme: recunoaştere (obiect, persoană) şi 
reproducere (mecanică sau inteligentă – în absenţa obiectului, textului scris sau persoanei).  
  

V. ASPECTE PSIHOSOCIALE ÎN EDUCAŢIE 
 Dimensiunile psihosociale ale clasei de elevi 
 Clasa ca grup 
 Clasa de elevi poate fi definită ca un grup social unde, ca urmare a interrelaţiilor ce se stabilesc 
între membrii ei apare şi se manifestă o realitate socială cu consecinţe multiple asupra desfăşurării 
procesului instructiv-educativ. 

 Clasa este creată pe baza unor criterii de vârstă, de dispersie geografică a populaţiei şcolare şi 
sub directe intervenţii, îndrumări, evaluări  ale unor organisme şi persoane investite social cu astfel de 
funcţii organizatorice. În interiorul clasei se pot constitui spontan subgrupuri pe baza afinităţilor 
reciproce. În condiţiile vieţii şcolare, elevul nu trăieşte izolat ci într-un angrenaj social, viaţa sa 
afectivă, activitatea intelectuală şi cea profesională desfăşurându-se în interiorul şi în interdependenţă 
cu mediul social înconjurător sau în condiţiile date de acesta.  

 Ca şi grup social, clasa are structură şi caracteristici proprii, iar membrii acesteia ocupă diverse 
poziţii, au roluri variate şi stabilesc relaţii.  

 Caracteristicile clasei de elevi sunt: 
- scopurile – de tip prescriptiv şi individuale (stabilite în interiorul clasei);  
- rolurile – sarcinile care trebuie realizate de membrii grupului;  
- normele – reguli de conduită care trebuie realizate de membrii grupului;  
- coeziunea grupului – gradul de unitate şi integritate a colectivului şcolar.  

Identitate şi statut social 
O clasă de elevi se individualizează prin modul în care participă la activităţile care se desfăşoară 

acolo, activităţi care fac parte din viaţa şcolii. Identitatea clasei apare datorită modului de viaţă al 
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grupului de elevi respectivi. Fiecare clasă diferă datorită faptului că diferă caracteristicile clasei de 
elevi. 

Pentru fiecare clasă profesorul va individualiza un anumit tip de strategie în funcţie şi de vârsta 
elevilor dar şi de pregătirea lor. Astfel, se poate spune că fiecare clasă are cultura ei specifică.  

Profesorul ca partener de învăţare.  
În şcoală, profesorul este conducătorul activităţii didactice ce se desfăşoară în vederea realizării 

obiectivelor prevăzute în documentele şcolare. Profesorul, prin personalitatea sa amplifică valenţele 
educative ale surselor de cunoştinţe. Rolul conducător al profesorului în activitatea didactică rămâne 
una din coordonatele de bază ale misiunii sale. Cele două laturi ale activităţii sale, şcolară şi 
extraşcolară se întregesc şi se completează reciproc, imprimând acestei profesiuni un rol sporit în 
progresul general al ţării noastre.  

Personalitatea profesorului joacă un rol important în activitatea de învăţare: 
- cultura profesorului: pregătirea profesională, experienţa acumulată; 
- calităţile atitudinale (relaţiile cu care profesorul le stabileşte cu mediul extern); 
- umanismul în general, dragostea de copii în special; 
- conştiinţa responsabilităţii şi a misiunii sale: faţă de copil, patrie şi întreaga umanitate;  
- calităţile gândirii: capacitatea de analiză şi sinteză, flexibilitatea, originalitatea;  
- calităţile limbajului: inteligibitatea, claritatea, plasticitatea, expresivitatea, fluenţa;  
- calităţile atenţiei: concentrarea, intensitatea, distributivitatea, comutativitatea, etc.  
- calităţile memoriei; 
- aptitudinea de a cunoaşte psihicul celui supus acţiunii educative. 

Efectele  expectanţelor asupra dezvoltării elevului  
La nivelul clasei de elevi, considerată ca şi grup social cu o dinamică relaţională accentuată sunt 

în general acceptate şi analizate două mari forţe: influenţa personală a profesorului atât ca lider cât şi ca 
factor exterior, precum şi influenţa de grup, guvernată aparent de factori nonformali.  

Influenţa personală a profesorului asupra clasei este descrisă şi cunoscută ca fiind capacitate de 
a afecta comportamentul altor persoane (în speţă al elevilor). Profesorul iniţiază acţiuni prin care 
influenţează comportamentul elevilor. Există 4 factori care modelează influenţa educaţională: relaţia de 
natură afectivă stabilită între cei doi protagonişti, percepţia elevului asupra profesorului, folosirea în 
exces a influenţei şi a gradului de individualizare a strategiei de lucru folosită de către profesor.  

Competenţa profesorului joacă un rol important în dezvoltarea elevului. Competenţa pedagogică 
reprezintă capacitatea unui educator de a se pronunţa asupra unei probleme pedagogice. Reprezintă un 
standard profesional minim (de multe ori specificat prin lege).  

Profesorul trebuie să beneficieze de următoarele competenţe: 
- stabileşte cu claritate obiectivele educative pe care trebuie să le realizeze elevii;  
- prezintă elevilor care sunt cele mai înalte performanţe;  
- identifică şi concepe activităţi de învăţare relevantă;  
- manifestă preocuparea de a se adapta la diversitatea elevilor;  
- creează şi menţine în clasă un climat de lucru care favorizează învăţarea;  
- înlesneşte elevilor prelucrarea/procesarea intelectuală a informaţiilor;  
- îi ajută pe elevi să stăpânească esenţialul; 
- oferă elevilor sarcini de lucru provocatoare, interesante de natură să stimuleze dezvoltarea lor 

intelectuală; realizează o monitorizare a progresului elevilor în realizarea obiectivelor propuse.  
Semnul cel mai sigur al talentului pedagogic este măsura în care profesorul reuşeşte să trezească 

motivaţia elevilor săi pentru problemele propuse spre studiu şi pentru disciplina de învăţământ predată. 
Alte capacităţi necesare şi de nivelul de cultură al profesorului, cerut de responsabilităţile culturale şi 
sociale în societatea contemporană: 

 Capacitatea de a dialoga; 
 Capacitatea de a informa obiectiv şi de a comunica cu uşurinţă;  
 Atitudinea critică şi non-dogmatică; 
 Virtuţi civico-democratice. 
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VI. COMUNICAREA ÎN CONTEXT ŞCOLAR 
Comunicarea interpersonală  
Formele de comunicare sunt: 

1. Comunicarea verbală : cea mai întâlnită modalitate de comunicare care are drept principal 
instrument de realizare a limbajului şi poate fi: comunicare verbală simplă, convingerea, sugestia. 
Pentru a putea vorbi despre eficienţa comunicării verbale trebuie îndeplinite o serie de cerinţe cum ar 
fi: 
- mesajul comunicării trebuie să conţină elementele de structură (care să funcţioneze înţelegerea celui 
care ascultă); 
- oferirea unor suporturi de uşurare a înţelegerii mesajului;  
- concordanţa dintre mesajul verbal şi nonverbal; 
- să permită revenirea asupra unor informaţii, detalieri;  
- atenţie la factorii de oboseală şi stress; 
- claritatea, energia şi însufleţirea limbajului.  
2. Paraverbalul reprezintă modul concret în care „curge vorbirea noastră”. Reguli ale paraverbalului:  
- volumul local trebuie să varieze de la un moment la altul al discursului;  
- ritmul vorbirii trebuie să fie şi el variat, pentru a sparge monotonia; 
- tonalitatea normală; 
- articularea cuvintelor trebuie să fie clară, distinctă, corectă;  
3. Limbajul gesturilor: ochii, faţa, mâinile, braţele şi picioarele, poziţia corpului trădează caracterul 
persoanei. 
 Comunicarea didactică este importantă atât în procesul de predare- învăţare cât şi pentru 
evitarea unor conflicte. Conflictelor între elevi apar datorită deficienţelor în comunicare şi pot fi:  

 conflictul scop (când o persoană doreşte rezultate diferite faţă de alta); 
 conflictul cognitiv (rezultat din contrazicerea de idei); 
 conflict afectiv – o persoană are sentimente sau emoţii diferite sau incompatibile cu ale 

celorlalţi membrii ai grupului; 
 conflict comportamental (când o persoană din grup face ceva ce este de neacceptat pentru 

ceilalţi membrii ai grupului); 
În general, deficienţele de comunicare se pot datora unor factori fizici sau psihici. În cea de-a 

doua situaţie se cere analiza acestor deficienţe (lucru constatat la unii elevi care nu se integrează 
grupului şi aduc obiecţii referitoare la gradul de dificultate al sarcinii, la mărimea ei, la timpul prea 
scurt alocat rezolvării ei etc.). Când într-o clasă apare un conflict, apare fenomenul de polarizare a 
comunităţii. Aici intervine rolul profesorului care folosind o comunicare adecvată poate să medieze 
conflictul.  

Dezvoltarea cognitivă –  stadialitate, variabilitate şi mediere (Piaget) 
Dezvoltarea morală (Kohlberg) şi psihosocială (Erickson) 
Stadiile din psihologie realizate în principal de Piaget şi Kohlberg au explicat determinarea 

comportamentului şi a conştiinţei morale de capacitatea de înţelegere a copilului precum şi anumite 
caracteristici specifice fiecărei vârste identificând astfel stadii ale dezvoltării morale. Piaget distinge 
următoarele patru stadii succesive ale reprezentării şi practicării regulii morale: 

a. stadiul motric (2-3 ani) se comportă în funcţie de propriile sale dorinţe şi deprinderi asimilate;  
b.stadiul egocentric de imitare a regulii morale (4-6 ani) – comportamentul său se dezvoltă paralel 

cu constrângerea exercitată de adult; 
c. stadiul cooperării sau al respectării regulilor comune;  
d.stadiul codificării, al interesului moral pentru regula morală ca atare;  
Kohlberg – continuă punctul de vedere al lui Piaget şi distinge la copii 3 niveluri ale dezvoltării 

morale: nivelul premoral, nivelul moralei confruntări, nivelul principiilor de autoacceptare.  
 

_____________________________________ 


