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Noul cadru teritorial

ASPECTE
Înainte de 

Marea Unire

După Marea 

Unire

Populația 7,2 milioane 16,3 milioane

Suprafața 137 000km2 295 049 km2

• Capacitatea industrială a țării a crescut de 

trei ori, mai ales datorită unirii Transilvaniei 

și Bucovinei care beneficiaseră de investiții 

austro-ungare



Politica de reforme

Criza 
economica 
și sociala

Integrarea 
noilor 

provincii 
românești

Prolemele 
majore ale 
guvernelor 

României după 
război și Marea 

Unire



Politica de Reforme

1918 - Legea electorală

• Votul cenzitar a fost înlocuit cu votul universal 

pentru toți bărbații peste 21 de ani (indiferent 

de avere)

• Țărănimea a devenit principala masă 

electorală;

• Erau excluși de la vot militarii, magistrații și 

femeile;

• A dus la o democratizare a vieții românilor și 

la o explozie de partide pe scena politică.

Politica de reforme



1918 -1921 Reforma agrară

• Începută în decembrie 1918 și definitivată în 

1921

• Marii moșieri au fost expropriați neputând 

deține moșii mai mari de 100 de hectare

• Au fost împroprietărite 1,4 milioane de familii 

cu circa 6 milioane de hectare

• Nu a rezolvat problema țărănimii, mulți țărani 

rămânând în continuare fără pământ.

Politica de reformePolitica de reforme



► 1920 - unificarea monetară

► 1921-reforma fiscală - sistem unitar de 
impozite pe tot teritoriul țării; impozitare direct 
proporțională cu veniturile

►1923 este adoptată o nouă Constituție –
Constituția Unificării o adaptare a Constituției 
din 1866 pentru a corespunde noilor cerințe)

► 1924 - Reforma învățământului -
învățământul primar obligatoriu e extins la 
nivelul întregii țări

►1925 - Reforma  administrativă

Politica de reformePolitica de reforme



Economia

• Toate aceste măsuri vor duce la apariția unui cadru favorabil dezvoltării 

României

• 1.Agricultura

• Baza economiei româneşti,  ocupația a 70% dintre români;

• 1921- reformă agrară –cea mai amplă din Europa: 1,4 milioane ţărani sunt 

împroprietăriţi;

• Consecinţa reformei: predomină proprietatea mica şi mijlocie;

• Reforma nu a dus la dezvoltarea agriculturii din cauza lipsei de fonduri. 

• 2.Industria

• Producția industrială s-a dublat față de perioada antebelică;

• S-a dezvoltat sub impulsul dat de liberali;

• 1938: punctul maxim al dezvoltării industriale;

• Ritm mediu anul de creştere: 5,5 % 

• Creşterea a fost frânată temporar de criza economică din 1929-1933



• Categoriile sociale
• Burghezia

• Țărănimea

• Muncitorii

Societatea



Societatea

• Minorităţile etnice 

se bucurau de 

aceleaşi drepturi ca 

şi românii

• Partide ale 

minorităţilor:

• Partidul Evreiesc

• Partidul Maghiar

• Partidul German 

• Împărțirea etnică

• 72% români

• 28% minorități

Societatea



Societatea

„Art.5. Românii, fără de deosebire etnică, de 

limbă sau de religie, se bucură de libertatea 

conștiinței, de libertatea învățământului, de 

libertatea presei, de libertatea întrunirilor, de 

libertatea de asociație și de toate preturile  și 

libertățile stabilite prin lege.„
• Constituția din 1923, depre minorități

Societatea



IDEI PRINCIPALE

• După Marea Unire din 1918 principalul 
obiectiv pentru România a fost unificarea 
legislativă, administrativă și economică;

• Importante reforme (agrară și electorală) au 
așezat România pe calea modernizării, cu toate 
limitele lor.

• Structura etnică a țării a suferit modificări prin 
apariția minorităților – maghiară, germană, 
ucraineană etc.



• REFORMA AGRARĂ

• “Art.1.Se expropriază pentru cauză de utilitate naţionlă propietăţile rurale...,în scopul de a 

spori întinderea proprietăţii rurale ţărăneşti, de a înfinţa păşuni comunale, precum şi pentru 

scopuri de interes general, economic şi cultural.

• Art.4.Expropierea priveşte numai moşiile sau părţile de moşii de la 100ha pământ cultivanil în 

sus, oricine ar fi proprietarii lor şi oricare ar fi capacitatea lor juridică sau caracterul 

imobilului expropriat, cu excepţiunile prevăzute în prezenta lege.

• Art.7.Se declară expropriate în întregime:

• Proprietăţile rurale în cuprinderea lor totală a supuşilor statelor străine, fie că sunt străini prin 

originea lor, fie că au devenit străini prin căsătorie sau alt mod.

• Proprietăţile rurale în cuprinderea lor totală ale absenţeiştilor.

• Art.14.Bălţiele şi albia râurilor, pământul des inundabil, mocirlos, neproductiv,râpele, pot fi 

expropiate în întregime fără considerare de întindere, pentru a fi drenate, secate sau 

împădurite de comună sau stat.”

Din Legea pentru reforma agrară din iulie 1921

• 1.Care a fost scopul reformei agrare din 1921?

• 2.Care suprafeţe agricole făceau, potrivit legii, obiectul exproprierii?

AUTOEVALUARE



Identificați asemămările și deosebirile dintre cele două texte 

constituționale.

Constitiția din 1866 Constituția din 1923

• TITLUL I

• DESPRE TERITORIUL ROMANIEI

• Art. 1 Regatul Romaniei este un Stat national 

unitar si indivizibil.

• Art. 2 Teritoriul Romaniei este nealienabil.

Hotarele Statului nu pot fi schimbate sau 

rectificate decat in virtutea unei legi.

• Art. 3 Teritoriul Romaniei nu se poate coloniza 

cu populatiuni de ginta straina.

• Art. 4 Teritoriul Romaniei din punct de vedere 

administrativ se imparte in judete, judetele in 

comune.

Numarul, intinderea si subdiviziunile lor 

teritoriale se vor stabili dupa formele prevazute 

in legile de organizare administrativa.

•

TITLUL I 

Despre teritoriul român 

• Art. 1. Principatele-Unite-Romane constitue un 

singur Stat indivisibil, sub denumire de 

Romania. 

Art. 2. Teritoriul Romaniei este nealienabil. 

Limitele Statutului nu pot fi schimbate sau 

rectificate, decat in virtutea unei legi. 

Art. 3. Teritoriul Romaniei nu se pote colonisa 

cu populatiuni de ginta streina. 

Art. 4. Teritoriul este impartit in judete, judetele 

in plasi, plasile in comune. Aceste divisiuni si 

sub divisiuni, nu pot fi schibmate, sau rectificate 

de cat prin o lege. 

AUTOEVALUARE



SCHIȚA LECȚIEI



SCHIȚA LECȚIEI



SARCINI DE LUCRU

• Vizionați și citiți cu atenție fiecare slide;

• Citiți cu atenție schița lecției;

• Rezovati oral tema de la autoevaluare;

• Salvati materialul în folder ISTORIE.


