


THE SMALL UNION

-Mica Unire-

1859 2022

This year marks the 163rd anniversary of the Union of the Romanians
Principalities, one of the greatest events that has taken place in the history of the
Romanian nation, a union made under the rule of Alexandru Ioan Cuza on January
24th, 1859.
Although Cuza's reign was short, its achievements were significant. Cuza’s great merit
was that he managed to bring the international recognition of the Union and, through
his reforms in all fields, he laid the foundations of the modern Romanian state.
Nowadays, the 24th of January is commemorated every year through various events,
the main one being the singing of “Hora Unirii” using the lyrics of Vasile Alecsandri,
one of the main figures of the Union. The anthem is sung while people salute the
Romanian flag.
It’s an important day for everybody, which makes us take more pride in being
Romanians!
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Alexandru Ioan Cuza,  

Om de seamă, domnitor, 

A înfăptuit unirea 

A două țării într-un popor. 

 

Azi sărbătorim cu toții  

Acea sfântă zi, în care 

Am învins păgânii, hoții, 

Și-am unit două popoare. 

 

Cei cu inimă română, 

Azi se vor uni in horă, 

Luându-se mână de mână, 

Mamă, tată, frate, soră. 

 

 

 
 

 

Alexandru Ioan Cuza,  

El este muza, 

Ca iubire să împărtăşim 

Şi uniţi noi să fim. 

Unirea Mică el a realizat 

Şi prietenie ne-a dat. 

 

Al Dumnealui nume a fost dat 

Acestui liceu minunat, 

La care copii inteligenţi învaţă  

Să reprezinte a sa importanţă, 

Cu note mari şi atenţie 

Răsplătind a sa creaţie. 
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Cât om fi toţi în unire 

Nu ne frică de peire                                     

Nici de ura ce dezbină. 

Nici de sabia străină,                            

Nici de-amară asuprire, 

Nici de lanţuri şi hrăpire 

Trageţi hora mare, mare, 

De la munte pân-la mare.   

          Trageţi hora lată, lată 

                     Că mi-e inima-necată 

                     Şi la glasul de Unire 

                     Curge plâns de fericire 

                     Mâine spada românească 

                     Poate încă să lovească 

                     Trageţi hora mare, mare, 

                     Cuza calcă pe hotare. 

 

Trageţi hora, vântul bate 

Şi în ţărmuri depărtate 

Duce veste de unire, 

Duce veste de mărire. 

Trageţi hora şi mai mare 

Cuza sfarămă hotare! 

                                                                                                                Clasa a VII – a B 
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Colegiul Național ”Alexandru Ioan Cuza” Ploiești 

Clasa a IX – a D 

 

        Unirea Principatelor Române   

Steagul mândrii-l fluturăm,  

După decenii de luptă.  

Ca români noi câștigăm,   În o mie opt sute cinzeci și nouă, 

Cu oricine ne înfruntă.   A făcut una din două.    

     Alexandru îl chema,          Chiar dacă nu a durat,  

Pe cel ce-a unit țara.          Efortul lui ne-a câștigat, 

        De asta strigăm cu mândrie, 

“La mulți ani, Mica 

Unire!“ 
    

 

 

Unirea Principatelor Române a reprezentat sinteza              

unui îndelungat proces istoric pornit de la conștiința unității de neam și limbă a 

românilor din Moldova, Țara Românească și Transilvania, dublată de transformările 

socio-politice care au avut loc pe scena europeană în prima jumătate a secolului al XX-lea.  

Conştiinţa unităţii de neam s-a făcut simţită în principatele române încă din secolele al XV-lea – al 

XVII-lea întrucât Ştefan cel Mare numea Moldova şi Ţara Românească ”Vlahia şi l'altra Vlahia” 

(cealaltă Vlahie). În concluzie, Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, înfăptuită la 24 ianuarie 1859, 

reprezintă actul politic care stă la baza României moderne. Deoarece împrejurările istorice nu au 

permis unirea simultană a celor trei ţări române, Statul naţional român s-a format treptat, Unirea din 

1859 desăvârşindu-se în 1918, când lupta pentru unitatea  poporului român a fost încununată de 

victorie.                              

                 





 







 

Alexandru Ioan Cuza a fost primul domnitor al Principatelor Unite și al statului național 

România.  

 

 

A fost nominalizat în cele două Principate, de 

către Partida Națională, care milita pentru 

unire, în defavoarea unui prinț străin. Ca 

urmare a contextului politic și a 

compromisului dintre principalele partide, 

este ales domn al Moldovei pe 5 ianuarie 1859 

și în Țara Românească pe 24 ianuarie 1859. 

 

Alexandru Ioan Cuza s-a născut la 

Bârlad, în 1820. Şi-a făcut primele 

studii la un pension din Iaşi, apoi şi-a 

luat diploma de bacalaureat la Paris.  

 
Tânărul Cuza a participat activ la 

mișcarea revoluționară de la 1848 din 

Moldova și la lupta pentru unirea 

Principatelor. Urmare înclinațiilor 

liberale manifestate în timpul 

episodului moldovenesc, este 

transportat ca prizonier la Viena, de 

aici fiind eliberat cu ajutor britanic. 

Alexandru Ioan Cuza 

si Mica Unire 

Clasa a X-a B 



MICA UNIRE
24 ianuarie 1859

Clasa a X-a C
Colegiul Național ,,Al. I. Cuza’’ Ploiești

profesor coordonator: Stanciu Claudia
Desene: Dudică Bitoncea Roze-Marie, Neagu Delia Ioana.

Moștenirea noastră
Dragomir Luciana

Unirea cea mult așteptată,
Mică ea, dar e treptată,
Ne unește pe noi toți
Frați, surori, bunici, nepoți.

La horă azi ne adunăm,
Uniți, noi toți îi datorăm
Lui Cuza, trainic domnitor,
Flori și cântece de dor.

Ne strângem azi, cu mic cu mare,
Luăm opincile-n picioare
Și cu glasul tare, tare
Pentru el dăm o cantare.

Să se audă peste Prut,
Spre Banat și Cernăuți,

Numele cu fală mare
Să nu fie spre uitare.

Al românilor conducător,
Al țăranilor mântuitor,

Al copiilor învățător,
Al României întregitor.

Moștenirea noastră oare
E Romania asta mare?

Nu, e sufletul neînvins,
Tăria cu care strângem din dinți.

Deci haideți frați și surori
Să dăm mâna ca la hori,

Și dușmanii ce se tem
De Romania ce-o avem.
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“A pricepe este mai important decat a sti.”- Alexandru Ioan Cuza 

Alexandru Ioan Cuza, înfăptuitorul unirii de la 24 ianuarie 1859 se 

trăgea dintr-o veche familie de moldoveani, din părţile Fălciului, 

familie de cluceri, spătari, comişi, ispravnici. Cuza s-a născut la 20 

martie 1820. A învăţat până în 1831 la Iaşi, unde a avut colegi pe 

câţiva dintre viitorii săi colaboratori, între ei Vasile Alecsandri. E 

trimis apoi la Paris, unde îşi ia bacalaureatul în litere. S-a întors apoi 

în ţară şi a intrat în armată. S-a căsătorit în 1844 cu Elena Rosetti. 

CLASA 10D 

24 ianuarie, zi de sărbatoare 

  Astăzi toți ne-am reunit 

  Sărbatorind ziua în care ne-am unit. 

 Unirea e puterea 

 Dar este și renașterea 

 Unirea ne e viață 

 Țara nu s-a mărit doar ca suprafață. 

 Ne-am unit frați mulți 

 Toți devenind mai culți. 

 Cuza e unirea 

Chiar și fericirea 

1859 două tari facând popor 

Izbândind cu spor. 

Mândru ca-s român 

Pâna oi fi batrân 

Mândru ca-s cuzist 

Azi ma simt artist. 

 





CLASA A X A F  

  
                      La ceas aniversar  
  

Haideți cu toții să sărbătorim!  

Unirea lui Cuza să cinstim!  

E idealul de veacuri al neamului 

românesc, 

Împlinit prin sacrificiu și spirit vitejesc  
  

Cinste eroilor ce pentru țară  

Au tot luptat să nu dispară  

Graiul și ființa românească  

Nimeni în veci să nu ne stăpânească!  
  

,,Unire’’ e scris pe tricolor acum  

Cu toții am pornit pe același drum  

România e mândria noastră  

Creând,o facem să-nflorească!  
  

  

Unire  
  

Când Gerarul crapă pietre,  

Iar din munţi suspin s-aude  

Două surori despărţite  

Braţele şi le-nconjoară.  
  

Al lor drum răzbea milenii,  

Călcat des de duşmani crunţi,  

Azi e-ntors din soarta sumbră De ai lor 

copii dârzi.  
  

În întâmpinare iese  

Un tânăr cu rang domnesc,  

Etalând în aer rece  

Drapelul noului neam românesc.  
  

Iar războaie au fost multe,  

Bătălii o să mai fie,  

Însă iarna-n miez de noapte  

Râde dulcea Românie.  
  

  

  

  



    



Adunarile ad-hoc și 

elective din Țările 

Române  

(1856 - 1859)  

10G 

  
Ca urmare a trezirii conștiinței naționale și a contextului internațional ce se arăta favorabil, în cursul anilor 1856-1857 s-au 

constituit societăţi şi  

comitete ale unirii, s-au întors în țară emigranţii din Occident și s-au tipărit foi volante şi broşuri de propagandă unionistă. Deşi a 

existat un curent separatist ai cărui adepţi făceau apel la continuitate statală şi la tradiţiile istorice, se remarca și o adeziune nestăvilită 

pentru unire.  

În încercarea de a împiedica unirea, sultanul, folosindu-se de caimacamul Vogoride şi de boierii conservatori antiunionişti din 

Moldova, falsifică listele de deputaţi pentru adunările ad-hoc, înlocuind unioniştii cu antiunionişti. Falsul, descoperit de „partida 

naţională” în frunte cu Alexandru Ioan Cuza, este făcut cunoscut în Occident şi pentru a atrage atenţia opiniei publice occidentale, 

Cuza îşi dă demisia din funcţia de pârcălab de Galaţi. Ca să evite un război împotriva Imperiului Otoman ce nu respecta tratatul de la 

Paris, reprezentanţii Angliei şi Franţei ajung la compromisul de la Osbourn, în iulie 1857, prin care Napoleon al III-lea se angaja să 

nu mai susţină unirea deplină a românilor, iar regina Victoria se angaja să determine Turcia să facă noi alegeri de deputaţi pentru 

Adunările ad-hoc.  

Noile alegeri dau câştig de cauză unioniştilor, atât în Moldova, cât şi în Ţara Românească. Lucrările Adunărilor ad-hoc se 

desfăşoară din septembrie până în decembrie 1857, iar dorinţele românilor, exprimate în Rezoluţiile Adunărilooc, sunt aproape 

identice, în ambele țări dorindu-se:  

- unirea Principatelor într-un singur stat cu numele de România;  

- aducerea în fruntea acestui stat a unui prinţ străin dintr-o casă dinastică europeană, ai cărui urmaşi, succesori la tron, 

să fie crescuţi în religia ortodoxă a ţării;  

- neutralitatea pământului românesc;  

- consolidarea autonomiei Principatelor Române conform cu Capitulaţiile din Evul Mediu; - crearea unei adunări 

generale reprezentative (parlament).  

Comisia europeană de informare prezintă aceste Rezoluţii reprezentanţilor Marilor Puteri care se întrunesc din mai până în 

august 1858 într-o Conferinţă la Paris şi, după discuţii ce scot în relief conţinutul compromisului de la Osbourn, aceştia elaborează un 

document cunoscut sub numele de Convenţia de la Paris pe care Marile Puteri o impun Principatelor Române pentru a o respecta ca 

pe o Constituţie, aceasta conținând următoarele prevederi:  

- Unirea Principatelor Române într-un stat sub numele de „Principatele Unite ale Moldovei şi Valahiei” care să aibă 

2 domni, 2 capitale, 2 guverne și 2 adunări, urmând ca singurele instituţii comune să fie: Comisia Centrală (cu rol legislativ, 

elabora proiecte de legi valabile pentru ambele ţări) şi Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie (cu rol judecătoresc), ambele cu sediul 

la Focşani; de asemenea, miliţiile celor două ţări se organizau la fel şi se puteau reuni în caz de primejdie;  

- Se desfiinţau privilegiile feudale;  

- Se stabilea egalitatea oamenilor în faţa legii;  

- Domnii urmau să fie aleşi de câte o Adunare electivă ai cărei deputaţi erau aleşi prin vot cenzitar.  

Imperiul Otoman, putere suzerană, trimite câte 3 caimacami pentru a supraveghea desfăşurarea alegerilor de deputaţi pentru 

adunările elective. Adunarea electivă din Moldova era majoritar unionistă ca şi caimacamii (2 unionişti şi unul antiunionist), în timp 

ce Adunarea de la Bucureşti era majoritar antiunionistă (2 caimacami antiunionişti şi unul unionist). Dintre candidaţii la domnie, 

Adunarea electivă de la Iaşi îl alege domn al Moldovei pe candidatul „partidei naţionale”,  pe Al.I.Cuza, la 5 ianuarie 1859,  dar la  

Bucureşti, Adunarea dezbate problema fără rezultat imediat. Cum unioniştii nu erau majoritari, iniţial nu au avut candidat, şi abia la 

sugestia moldovenilor au depus şi ei candidatura domnului Moldovei, pe Al.I.Cuza, pe care Adunarea electivă de la Bucureşti l-a votat 

ca domn al Ţării Româneşti la 24 ianuarie 1859, după trei zile de asediere a clădirii din Dealul Mitropoliei de către populaţia 

bucureşteană.  
Imperiul Otoman şi Austria au denunţat ca ilegală dubla alegere a lui Cuza, cerând convocarea de urgenţă a unei Conferinţe la 

Paris. În prima sesiune (martie-aprilie 1859), actul de la 24 ianuarie 1859 a fost recunoscut de Franţa, Anglia, Prusia, Rusia, Sardinia 

şi, la presiunile acestora, Austria şi Turcia, în a doua sesiune (septembrie 1859), au recunoscut unirea personală a lui Cuza, doar pe 

timpul domniei acestuia, lăsând o stare de provizorat şi incertitudine asupra  

Principatelor.  

Unioniştii s-au folosit de o imprecizie a Convenţiei de la Paris (1858) care nu preciza ca cei doi domni să fie persoane diferite 

şi cu sprijinul populaţiei au putut înfăptui primul pas al obiectivului naţional al revoluţiei, Unirea Principatelor Române, prin dubla 

alegere a lui Cuza ca domn al celor două ţări. Căliţi pe baricadele revoluţiei şi în exilul din Occident, unioniştii au dat dovadă de mu 

ltă maturitate politică şi curaj, grăbind derularea evenimentelor, ca apoi să pună Europa în faţa faptului împlinit. Aceasta va fi tactica 

diplomaţiei româneşti până când va obţine independenţa şi va putea duce o politică internă, dar mai ales externă, liberă, neîngrădită 

din afară, conformă cu interesele naţiunii române.   

 



"Această unire românească n-ar
avea nicio valoare dacă nu s-ar
sprijini pe însăși conștiința noastră
despre necesitatea ei, despre
caracterul ei sacru, nezguduit,
despre aceea că ea e astăzi, ceea ce
nu înțelege o mulțime de lume, o
condiție pentru existența însăși a
poporului român."
-Nicolae Iorga

"Moldova, Transilvania, Muntenia
nu există pe fața pământului; există
o singură Românie: există un singur
corp și un singur suflet, în care toți
nervii și toate suspinele vibrează
unul către altul."
-Bogdan Petriceicu Hasdeu

"Vorba unire este azi în toate
inimile. Toți o voim."
-Nicolae Bălcescu

"Unirea este singura temelie
statornică a edificiului viitorului
nostru: fără dânsa, ce se va clădi va
fi clădit pe nisip."
-Dimitrie C. Brătianu

"Unirea e singura stare politică ce
putea să asigure viitorul nostru și să
ne permită a da țării organizarea ce
o așteaptă de atât de mult timp."
-Alexandru Ioan Cuza

Mica Unire de la
24 ianuarie 1859,
prin ochii
românilor. 
Mica Unire a românilor a fost înfăptuită în
data de 24 Ianuarie 1859, punând bazele țării
și a statului român. Prin această Unire s-a
constituit unificarea vechilor principate,
Moldova și Țara Românească. Românii
privesc această Unire ca un nou început, unul
prosper. Au întâmpinat-o cu brațele deschise,
fiind un eveniment așteptat de românii de
pretutindeni. Dorința de a face parte din
același stat ne-a determinat să luptăm pentru
aceasta, încă din acele vremuri îndepărtate,
pentru a avea statul unit din prezent. 

Clasa a XI-a A



CLASA a XI-a B SĂRBĂTOREȘTE UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE 

 



Mica Unire de la 24 ianuarie 1859 este unul dintre acele momente de graţie ale istoriei,
când un popor are voinţa şi curajul de a-şi îndeplini un ideal, de a-şi construi destinul

potrivit propriilor dorinţe şi aspiraţii, cu o solidaritate a oamenilor şi a marilor personalităţi,
care a depăşit interesele şi calculele politice minore, interne şi internaţionale. Un rol major
avându-l, în acest sens, marile personalităţi paşoptiste, în primul rând Mihail Kogălniceanu

, dar şi Vasile Alecsandri, Carol Davila etc.
Tot în epoca paşoptistă, în vremea domniei lui Mihail Sturza, în Moldova, şi a lui Gheorghe
Bibescu, în Tara Românească, se realizase uniunea vamală dintre cele două ţări, ceea ce

crease o punte de legătură culturală şi economică între principate. Mica Unire şi cei şapte
ani de domnie ai lui Alexandru Ioan Cuza au pus bazele României moderne. S-a creat

primul guvern, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu, s-a promulgat Legea
învăţământului obligatoriu, s-au înfiinţat primele universităţi, la Iaşi şi la Bucureşti, s-au
creat Codul Civil şi Codul Penal, după model francez, s-au iniţiat o serie de reforme –

agrară, electorală, în justiţie, secularizarea averilor manăstireşti.

O ţară nu este doar locul în care cineva se naşte şi trăieşte ca sub semnul unei fatalităţi.
Ţara căreia îi aparţii îţi conferă identitate, este spaţiul din care se hrăneşte substanţa fiinţei

individuale şi colective, este expresia unui profund sentiment de apartenenţă şi al unui
profil spiritual, cultural şi istoric.

24 IANUARIE-XI C





 





 
                           

Unirea Principatelor Române 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mica Unire 

                        De XI G 
 

Prin secolul al XIX-lea, 

Cuza cu întregul popor urmau 

Să realizeze Unirea, 

Pe care toți o visau. 
 

Și în scurta lui domnie, 

S-a luptat in mod solemn, 

Să creeze-o Românie; 

Un puternic stat modern. 
 

Prin două-adunări ad-hoc 

Voturi s-au falsificat, 

Cuza ocupă un nou loc 

Și brusc, totul s-a schimbat. 
 

Românii-au ieșit la horă, 

În suflet noua speranță, 

Pentru istorie, schimbare majoră, 

Unirea Moldovei cu Țara Românească. 

 

 

 

  

 

Clasa a XI-a G 





Sigiliul României este 
însemnul suveranității 
naționale și garantează 
autenticitatea actelor 

statului. Pe sigiliul statului 
este reprezentată Stema 

României.

Pentru toate popoarele, 
stema țării – semnul 

heraldic suprem – are o 
importanță deosebită. 

Imaginile care o compun 
evocă istoria țării

După 1859 (an când Ţara Românească şi Moldova s-au unit într-
un singur stat) s-a pus problema unei steme reprezentative. În anul 
1863 a fost găsită soluţia reunirii simbolurilor tradiţionale ale Ţării

Româneşti (vulturul de aur cruciat) şi Moldovei (bourul cu stea 
între coarne). Ulterior, în 1872, comisia naţională de heraldică a 

propus o stemă rezultată din combinarea simbolurilor tradiţionale
ale tuturor provinciilor româneşti: Ţara Românească, Moldova, 

Bucovina, Transilvania, Maramureş, Crişana, Banat şi
Oltenia. Stema a fost adoptată de Guvernul României şi s-a aflat în 

uz până în 1921 când, în urma Marii Uniri de la 1 Decembrie 
1918, a fost creată noua stemă a României Mari, prin adăugarea 
simbolurilor instituite în 1872: însemnele Casei de Hohenzollern 

(casa regală europeană care-şi are originile în zorile Evului Mediu.

ISTORIA STEMEI ROMANIEI

Pe pieptul păsării se află un blazon împărţit în patru 
cu simbolurile provinciilor istorice româneşti (Ţara

Românească, Moldova, Transilvania, Banat şi
Crişana), precum şi doi delfini, amintind de Litoralul 

Mării Negre. În prima secvenţă se găseşte stema Ţării
Româneşti pe azur: un vultur, ţinând în cioc o cruce 

ortodoxă de aur, însoţit de un soare de aur la dreapta şi
o lună nouă de aur la stânga. În a doua secvenţă se 

află stema tradiţională a Moldovei: un bour negru cu o 
stea între coarne, un trandafir cu cinci petale în partea 
dreaptă şi o semilună la stânga, ambele de argint. Al 
treilea sector al stemei prezintă stema tradiţională a 

Banatului şi Olteniei: deasupra valurilor, un pod 
galben cu două arce de boltă (simbolizând podul 

peste Dunăre al împăratului roman Traian), de unde 
iese un leu de aur ţinând un paloş în laba din dreapta 
faţă. În cea de a patra secţiune ni se înfăţişează stema 

Transilvaniei cu Maramureşul şi Crişana: un scut 
împărţit în două printr-o linie îngustă, astfel: deasupra, 
pe un fond de azur, se află un vultur negru cu gheare 
de aur, ce are la dreapta un soare de aur, iar la stânga 
o semilună de argint; dedesubt se găsesc şapte turnuri 

crenelate, plasate în două registre, în primul patru 
turnuri, în al doilea trei. Sunt, de asemenea, 

reprezentate teritoriile adiacente Mării Negre, pe fond 
de azur: doi delfini afrontaţi, dispusi cu capul în jos.

Clasa
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Clasa a XII-a D
Profilul Științele Naturii

Alexandru Ioan Cuza - una dintre cele mai
importante personalitati romanesti

-> A unit Țara Românească și Moldova la 24 ianuarie
1859, prin dubla sa alegere drept domnitor în ambele
state

-> Unirea a fost un proces complex, bazat pe identitatea culturală și istorică a celor două
state. Procesul de unire a început cu adevărat în 1848, cu unirea vamală între Moldova și
Valahia.

-> După realizarea unirii, Cuza se focusează pe dezvoltarea socio-economică a României,
prin patru mari reforme:
A) Secularizarea averilor mănăstirești - 1863: Prin taxarea Bisericilor, au fost preluate
aproximativ 25% din suprafețele agricole și forestiere ale României;
B) Reforma agrară - 1864: Țăranii clăcași sunt eliberați de obligațiile față de boieri și sunt
împroprietăriți cu pământ;
C) Reforma învățământului - 1864: Învățământul primar (4 clase) este gratuit și obligatoriu;
D) Reforma justiției - 1864: Prin reorganizarea justiţiei au luat fiinţă judecătoriile de plasă,
tribunalele judeţene, curţile de apel, curţile de juraţi şi Curtea de Casaţie, care era totodată
şi instanţa de recurs. Adoptarea Codurilor penal, civil şi comercial, ce au intrat în vigoare
din anul 1865, a însemnat modernizarea sistemului judiciar.

Domnia lui Cuza a avut un impact major asupra României, care chiar dacă urma să se
destrame, a observat beneficiile unirii și unor politici de dezvoltare precum ale lui Cuza.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Boier


  

Marqués par un jour entier, les évènements qui Intéressaient la 

population d’hier et qui donnent la  

Cause à célébrer à la nation d’aujourd’hui, Ayant des sentiments 

patriotiques.  

  

Un pays unique,  

Ni grand, ni petit,  

Intéressant, intelligent et plein de gens travailleurs, la  

Roumanie a trouvé la grandeur initiale, pour la première fois, En 

1859 avec le prince régnant Alexandru Ioan Cuza !  

  
La petite union  

A eu lieu le 24 janvier 1859.  

  

Pour unire les États de Moldavie et de Valachie  

Et pour rapprochement culturel et économique entre les deux pays. 

Tout le processus a été mené en élisant le colonel moldave, Ion 

Alexandru Cuza comme dirigeant.  Très bon stratège et leader, il  

Est toujours reconnu aujourd’hui pour les décisions prises.  

  

Un pour tous et tous pour un!  

Nous sommes un peuple uni,  

Imaginez comme c’est beau! On se 

développera...  

Nous avons été, nous sommes et serons une petite union.  

  
  

Leçon de vie de 1859 qui est très importante,  

Identifier l’événement qui a marqué notre histoire,  

Bataille qui a donné naissance de l’éducation,   

Efforts pour avoir une vie sans possession,  

Réussir l’unification de l’état roumain, Tenir la 

force contre les ennemis territoriaux, Efficace pour 

le futur revé par les Roumains.  

  

 Dans notre lycée, portant le nom du prince régnant 

Alexandru Ioan Cuza, nous sommes fiers d’essayer 

continuer les qualités démontrées par la personne qui a 

représenté l’espoir d’une nation. Ce sont les 

changements qu’on fête ce jour-ci, chaque année, c’est 

la démonstration qu’il est possible d’évoluer et 

d’apprendre les meilleures méthodes pour une nation. 

C’est l’espoir pour nous encourager à continuer une vie 

conduite par la foi de la justice et de l’union.  
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Două la număr- principate, 
Românești, dar separate 

Toți, români, cu multă sete 
S-au unit, băieți și fete 

Fericiți, cu mic, cu mare, 
Și-au dat mâna-n hora mare, 

La 24 ianuarie. 
Inima in piept le bate, 
Și își spun cu toții frate 

Pentru țară și popor 
Sub același tricolor. 

-Toti, romani- 
 



 




