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Motto: Giur în numele Prea Sfintei Treimi și în fața Țării mele că voiu păzi cu sfințenie drepturile și 

interesele Patriei, că voiu fi credincios constituției în textul și în spiritul ei, că în toată Domniea mea voiu priveghie 

la respectarea legilor pentru toți și în toate, uitând toată prigonirea și toată ura, iubind deopotrivă pe cei care m-au 

iubit și pre cei care m-au urât, neavând înaintea ochilor mei decât binile și fericirea nației Romăne. Așa D-zeu și 

compatrioții mei să-mi fie întru ajutor! 

Proclamația lui Al. Ioan Cuza  

cu prilejul alegerii sale ca Domn al Moldovei  

(5 ianuarie 1859)  

 
 

Astăzi, 24 ianuarie 2022, sărbătorim 163 de la înfăptuirea Micii Uniri, respectiv Unirea 

Moldovei cu Țara Românească, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Acest eveniment  a marcat 

primul pas spre înfăptuirea Marii Uniri din 1918, când toate provinciile istorice românești s-au 

unit în cuprinsul aceluiași stat național, România.  

Istoricul Ioan Aurel Pop consideră că „prin urmările sale, gestul de unire de la 1859 a fost 

o mare acțiune de voință românească și o împlinire de o excepțională importanță, dătătoare de 

ton pentru ceea ce avea să vină.” 

La ceas aniversar, dorim să omagiem amintirea marelui domnitor trecând în revistă cele 

mai importante reforme înfăptuite alături de prim-ministrul său, Mihail Kogălniceanu, de elita 

intelectuală care a sprijinit proiectul și, mai cu seamă, prin voința poporului. Amintim, prin 

urmare, reformarea justiției, a armatei și a învățământului, secularizarea averilor mănăstirești, 

reforma agrară în urma căreia au fost împroprietărite cinci sute de mii de familii de țărani, 

introducerea codului civil, penal și comercial, adoptarea sistemului metric modern (măsurătorile 

cu metrul, kilogramul, cu multiplii și submultiplii lor), adoptatarea unei noi  împărțiri 

administratve a țării și adoptarea unei legi a contabilității.   

Nota bene: Prin legea învățământului, numită a instrucțiunii publice a fost stabilită 

organizarea școlii pe trei cicluri (primar, secundar și superior). România a fost printre primele 

țări din lume care a asigurat gratuitatea educației pentru primele patru clase de studiu (primar). 

Universitatea de la Iași, care îi poartă numele marelui domnitor, a fost înființată în anul 1860.  

https://tiparituriromanesti.wordpress.com/2016/01/24/proclamatia-lui-al-i-cuza-cu-prilejul-alegerii-sale-ca-domn-al-moldovei-5-ianuarie-1859/proclamatia-lui-cuza-domn-al-moldovei-1859/


De altfel, discursul lui Mihail Kogălniceanu susținut cu prilejul înscăunării lui                 

Al. Ioan Cuza în Moldova, la 5 ianuarie 1859, este ilustrativ pentru spiritul în care a fost realizată 

Unirea:  

O Doamne! mare și frumoasă îți este misia; constituția din 7 (19) Avgust ne 

însemnează o epohă nouă, și Măria ta ești chiemat să o deschizi! Fii dar omul epohei; fă ca 

legea să înlocuiască arbitrariul; fă ca legea să fie tare!(…)  

Fii simplu, Măria ta, fii bun, fii Domn cetățean; urechea ta fie pururea deschisă la 

adivăr, și închisă la minciună și lingușire. 

În încheiere, salutul lui Cuza, mai actual ca oricând: La toți de față și viitori Sănătate! 

(Proclamația lui Al. Ioan Cuza cu prilejul alegerii sale ca Domn al Moldovei (5 ianuarie 1859) 

 


