
24 
ianuarie

Manta Karla-Adriana
Moraru Ioana- Cristiana



Cuprins

01 02

03 04

24 ianuarie 1859 - Mica Unire
sau Unirea Principatelor

Române

24 ianuarie Mica Unire –
Alexandru Ioan Cuza a fost

votat în unanimitate

Alexandru Ioan Cuza a 
fost proclamat domn al 

Principatelor Unite

Cine a fost Alexandru
Ioan Cuza 

05 06
Povestea lui Moș Ion Roată

și Unirea
Hora Unirii



24 ianuarie 1859 -
Mica Unire sau 

Unirea 
Principatelor 

Române

01



INTRODUCERE
Mica Unire din 1859 a avut loc odată cu

alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca
domnitor al Țării Românești și al Moldovei,
momentul însemnând primul pas important
în drumul pentru înfăptuirea statului
național român.



24 IANUARIE

La data de 5 ianuarie 1859,
Alexandru Ioan Cuza a fost ales
domn al Moldovei, iar câteva zile mai
târziu, la 24 ianuarie 1859, Cuza este
ales și domn al Țării Românești.
Întâlnirea istorică în urma căreia
Alexandru Ioan Cuza a fost ales
domnitor al Țării Românești și în care
s-a decis Mica Unire a avut loc la
Hotel Concordia din București, astăzi
situat pe strada Smârdan, numărul
39.

Mica Unire este strâns legată de
personalitatea lui Alexandru Ioan
Cuza și de alegerea sa ca domnitor
al ambelor principate. La 5 ianuarie
1859, în Moldova, și la 24 ianuarie
1859, în Țara Românească. Totuși,
unirea a fost un proces complex,
bazat pe puternica apropiere
culturală și economică între cele
două țări. Procesul a început în 1848,
odată cu realizarea uniunii vamale
între Moldova și Țara Românească,
în timpul domniilor lui Mihail Sturdza,
respectiv Gheorghe Bibescu.



24 ianuarie 1859

Un rol important în realizarea Unirii
Principatelor Române l-a avut și
propaganda făcută de partidele din cele
două principate în cele două țări și în
străinătate.

În acest context, votul popular favorabil
unirii în ambele țări, rezultat în urma unor
adunări ad-hoc în 1857, a dus la
Convenția de la Paris din 1858, o
înțelegere între Marile Puteri prin care se
accepta o uniune mai mult formală între
cele două țări, cu guverne diferite și cu
unele instituții comune.



24 ianuarie Mica 
Unire –

Alexandru Ioan
Cuza a fost votat
în unanimitate
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În dimineața de 24 ianuarie, la ora 11.00, când lucrările
Adunării s-au reluat, Vasile Boerescu a cerut o ședință secretă
în cadrul căreia a precizat: ”A ne uni asupra principiului Unirii
este a ne uni asupra persoanei ce reprezintă acest principiu.
Această persoană este Alexandru Ioan Cuza, domnul
Moldovei! Să ne unim asupra acestui nume și posteritatea ne
va binecuvânta, țara ne va întinde mâinile și conștiința
noastră va fi împăcată că ne-am împlinit o dorință sfântă”.

Deputații au jurat că vor vota în unanimitate pe domnul Moldovei. Reveniți în sala de ședințe
au trecut la vot. Toate cele 64 de buletine purtau numele lui Cuza, unele având și urări
adresate domnitorului: „spre mărirea patriei”, ”spre fericirea românilor”.
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Ziarul ”Românul” din
27 ianuarie/8
februarie,
consemnează: ”… Nu
se auzeau în toată
capitala decât cele
mai vii demonstrații
de bucurie. Singurul
spectacol care se
vedea pe toate ulițele,
pe la toate răspântiile,
pe toate locurile
publice ale
Bucureștilor.

Frații noștri, țărani
strigau acum cu
toată puterea
energică a sufletelor
lor: Să trăiască Cuza!
Să trăiască Domnul
nostru! Se aruncau
unii în brațele altora,
fără deosebire de
condiții, ca cum toți,
în general, ar fi
scăpat de jugul cel
mai apăsător”.



La 8/20 februarie 1859, Alexandru Ioan
Cuza venea la București

După dubla sa alegere în calitatea de domnitor al Moldovei și Țării Românești. În aceeași
zi, Alexandru Ioan Cuza a depus jurământul în clădirea Catedralei Mitropolitane

București, în care se angaja să respecte actul unirii, din 5 și 24 ianuarie: ”Jur în numele
Preasfintei Treimi și în fața Țării că voi păzi cu sfințenie drepturile și interesele

Principatelor Unite; că în toată Domnia mea voi priveghea la respectarea legilor pentru
toți și în toate, și că nu voi avea înaintea ochilor mei decât binele și fericirea nației

Române. Așa Dumnezeu și confrații mei să-mi fie întru ajutor!”.
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❖ Alexandru Ioan Cuza se trăgea dintr-o familie
veche de moldoveni, tatăl său fiind proprietar de
pământ în județul Fălciu, și al Sultanei (sau
Soltana), membră a familiei de origini fanariote
Cozadini.

❖ A primit educație europeană și a devenit ofițer în
armata moldovenească, unde a ajuns la rangul de
colonel. Cuza a participat activ la mișcarea
revoluționară de la 1848 și la lupta pentru unirea
Principatelor.

❖ După ce a ajuns prizonier la Viena, Cuza s-a întors
în Moldova, în timpul domniei lui Grigore Alexandru
Ghica, fiind numit ministru de război. Un susținător
al ideii de unire, Cuza a participat la divanul ad-hoc
de la Iași.

❖ În 1859, este ales domnitor al Moldovei și al Țării
Românești. După realizarea unirii, a inițiat o serie
de reforme, cum ar fi secularizarea averilor
mînăstirești, reforma agrară, reforma
învățământului sau reforma justiției.



Ocaua lui Cuza. Povestea negustorului 
prins cu ocaua mică

Una din cele mai populare povești din timpul domniei lui Alexandru Ioan
Cuza este cea legată de ocaua mică, o legendă de unde a venit și una din
cele mai cunoscute expresii romanesti: „a umbla cu ocaua mică” (care
înseamnă „a umbla cu înșelăciuni”, „a înșela”)

„Cuza-Vodă obişnuia adesea să se îmbrace ca un om de rând şi să se
amestece prin norod. Dorea să afle el însuşi cum trăiesc cei mulţi. Aşa,
într-o zi, şi-a pus căciulă şi suman ţărănesc, a luat două putini cu lapte
acru şi s-a dus în târg la Galaţi. Pasămite, aflase măria-sa că unii
negustori nu foloseau ocaua cea mare, aşa cum hotărâse o lege din acea
vreme, şi căreia poporul îi spunea «ocaua lui Cuza». A căutat, deci,
«ţăranul» să vândă laptele la un băcan, despre care se spunea că n-ar fi
tocmai-tocmai cinstit şi că vinde cu «ocaua mică”, iar nimeni nu-l putea
prinde cu înşelăciunea.

– Jupâne negustor, nu-ţi iau bani, s-a tocmit «ţăranul» ci ne învoim ca
la şase ocale de lapte să-mi dai o oca de untdelemn.

– Bine, a primit negustorul, clipind şmecher din ochi.



A luat de pe tejghea ocaua mare, «ocaua lui Cuza», şi-a măsurat laptele: douăzeci şi patru de ocale. A
socotit că trebuie să plătească,în schimb,patru ocale de untdelemn.
– Caută să-mi masori drept, cu aceeaşi oca, a stăruit «ţăranul».
Nu se poate, că-i plină de lapte. Îţi măsor cu asta! Şi a scos de sub tejghea altă oca.
– Păi, ocaua asta-i mai mică, a zis «ţăranul».
Ce te pricepi tu, nepricopsitule! Ocaua-i oca şi gata!
Atunci, «ţăranul» a scos căciula din cap, a lepădat sumanul şi s-a arătat în tunica albastră, cu epoleţi
auriţi, ca un domnitor. Neguţătorul a înlemnit. De multă uimire a scăpat ocaua din mână.

-Să ridice ocalele pe rând, să le arate lumii şi să spună tare cu care va vinde
şi cu care n-are să mai vândă de-aici încolo.

Străjuit de slujitori domneşti, neguţătorul mergea pe uliţi, ridica ocaua
mică şi striga cât îi ţinea gura:

– Cu asta, nu!
Apoi, ridica ocaua mare şi striga şi mai tare:
– Cu asta, da!
Şi aşa l-au plimbat slujitorii domneşti prin tot târgul: «Cu asta, nu!»… «Cu

asta, da!»… Şi i-a fost de ajuns această plimbare ca să se facă om cinstit.

– Ei, negustorule, mai zici şi-acum că nu te-am prins cu ocaua mică?
– Nu mai zic, măria-ta!… Iertare… milă prea bunule.
Cuza-Vodă a poruncit să-i lege de gât cele două ocale şi să-l poarte pe uliţi, să afle lumea că a căutat

să înşele cumpărătorii.



05 Povestea lui 
Moș Ion Roată 
și Unirea



Povestea lui Moș Ion Roată și Unirea

Un personaj care a rămas în memoria colectivă și este legat
de numele lui Alexandru Ioan Cuza și de povestea Micii Uniri
este Moș Ion Roată. Povestea acestuia a fost scrisă de Ion
Creangă și publicată în revista „Convorbiri literare”, în anul
1885. Țăranul Ion Roată a fost ales deputat în divanul Ad-Hoc
al Moldovei la vârsta de 50 de ani.
Ion Roată s-a născut în anul 1806, într-o familie săracă de
țărani muncitori și, deși nu a avut posibilitatea de a merge la
școală, nici nu știa să scrie, Ion Roată a fost cel mai potrivit om
pentru a-și reprezenta semenii și interesele acestora, deoarece
acesta nu ferea să își spună părerea în fața boierilor. Moș Ion
Roată a ajuns să fie reprezentat al clăcașilor și, la alegerile din
1857, a fost ales deputat al județului Putna în Divanul Ad-hoc al
Moldovei, cu unanimitate de voturi.



A fost întotdeauna prezent la cele 31 de ședințe ale Divanului și a pledat mereu pentru scopurile
celor pe care îi reprezenta. Ion Roată a fost primul semnatar al documentului ce a provocat scandal în
Divan. În anul 1857, acesta a adus în Divan “Propunerea deputaților săteni”, o jalbă unde erau
descrise suferințele țărănimii din Moldova.

După închiderea ședințelor Divanului, Ion Roată a căzut în dizgrația autorităților, ba chiar a fost
considerat “stricător al ordinei publice” și a fost arestat de Poliția Iași. A fost eliberat pe
“chezășia(acoperirea unei polițe, în schimbul unei garanții) județului și a locuitorilor din satul
Câmpurile”, iar condiția a fost să nu se mai implice în activitățile Divanului.



06 Hora 
Unirii



O altă figură importantă a Unirii Principatelor
Române a fost poetul Vasile Alecsandri. Acesta a
participat la mișcarea pașoptistă din Moldova și a fost
un susținător înflăcărat al ideii de unire. Din exil, poetul
a scris poeziile de expresie patriotică: ”Adio Moldovei”
și ”Sentinela română”.

În 1856, au loc tratativele de la Paris, în urma
cărora s-a pus problema unirii Principatelor, iar la 14
iunie 1856, Alecsandri publică în revista Steaua
Dunării, a lui Mihail Kogălniceanu, poezia „Horea
Unirei”, astăzi cunoscută ca „Hora Unirii”.

În timp, poezia a devenit un simbol al ideii de unire,
iar astăzi este cântată în fiecare an pe 24 ianuarie, de
Mica Unire sau Unirea Principatelor Române. Muzica
este compusă de Alexandru Flechtenmacher.



HORA UNIRII
Hai sa dam mâna cu mâna
Cei cu inima româna,
Sa-nvârtim hora fratiei
Pe pamântul României!

Iarba rea din holde piara!
Piara dusmania-n tara!
Între noi sa nu mai fie
Decât flori si omenie!

Mai muntene, mai vecine,
Vina sa te prinzi cu mine
Si la viata cu unire,
Si la moarte cu-nfratire!

Unde-i unul, nu-i putere
La nevoi si la durere.
Unde-s doi, puterea creste
Si dusmanul nu sporeste!

Amândoi suntem de-o mama,
De-o faptura si de-o seama,
Ca doi brazi într-o tulpina,
Ca doi ochi într-o lumina.

Amândoi avem un nume,
Amândoi o soarta-n lume.
Eu ti-s frate, tu mi-esti frate,
În noi doi un suflet bate!

Vin' la Milcov cu grabire
Sa-1 secam dintr-o sorbire,
Ca sa treaca drumul mare
Peste-a noastre vechi hotare,

Si sa vada sfântul soare
Într-o zi de sarbatoare
Hora noastra cea frateasca
Pe câmpia româneasca!



Români! Unirea este
îndeplinită. Naţionalitatea
Română este întemeiată... 
Alesul vostru vă dă astăzi o 
singură Românie. Vă iubiţi
Patria, veţi şti a o întări. Să

trăiască România!
Alexandru Ioan Cuza
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