
Școala Gimn.Crizbav jud Brașov                                                       Clasa a VIII-a A, B 

An școlar 2019-2020                                                        Disciplina- Istoria românilor 

Schița lecției și Fișe de lucru (săptămâna IX  09.03.2020-13.03.2020) 

Cerințe - Vă rog să copiați schița lecției pe caietele de istorie, să încercați să rezolvați cele 2 

fișe de lucru și să vizionați împreună cu cei dragi, 3 filmulețe pe canalul Youtube꞉ 

1) Monarhia în România 

2) 5 minute de istorie-Regele Ferdinand 

3) 5 minute de istorie-regele Carol II..... și tot ce doriți voi legat de Monarhia din 

România.....pentru că vreau să nu uitați că ISTORIA  ESTE  CEA  MAI  FRUMOASĂ  

POVESTE !!! 

Multă sănătate și să ne vedem cu bine ! 

P.S  Fișele trebuie rezolvate până se reiau cursurile !!! 

MONARHIA  CONSTITUȚIONALĂ  ÎN  ROMÂNIA  INTERBELICĂ 

(între cele 2 războaie mondiale ) 

Schița lecției 

- în perioada interbelică, reformele adoptate după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918,au 

fost o necesitate impusă de integrarea provinciilor românești în structurile statului 

național unitar 

- suprafața țării s-a dublat, la fel și populația, 

- 1921 Reforma agrară- țaranii au primit pământ, 

- 15 oct.1922-Încoronarea Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria 

- 1923 –o nouă Constituție-a conturat cadrul evoluției României interbelice (între cele 2 

războaie mondiale) 

- Evidenția caracterul național,unitar și indivizibil al statului român, 

- A înscris principalele drepturi și libertăți cetățenești ( proprietatea privată,vot 

universal,învățămant obligatoriu ) 

- A menținut principiul democratic al separării puterilor în stat –în 3 părți 

- a) puterea legislativă- Regele și Parlamentul 

- b)puterea executivă-Regele prin intermediul Guvernului 

- c)puterea judecătorească-Înalta Curte de Casație 

- 1929-1933-Marea Criză Economică Mondială- a cuprins și România 

Partidele politice 

- Legiunea Arhanghelului Mihail (Mișcarea Legionară)-înființată în 1927 

- Lider politic –Corneliu Zelea Codreanu 

- Legionarii erau împotriva politicianismului imoral, 



- Contra dominației evreilor în viața economică, 

- Anticomuniști, 

- Au avut raporturi contradictorii cu regele Carol II 

- Ajung la guvernare alături de gen Ion Antonescu 

- Au declanțat rebeliunea legionară-21-23 ian 1941-reprimată de armată 

- Printre victimele legionarilor-prim min I.G.Duca,N Iorga, etc. 

- Partidul Comunist Român-înființat la 8 mai 1921 

- Scos în afara legii în 1924 

 

-1938-1940- REGIMUL  AUTORITAR  INSTAURAT  DE  REGELE  CAROL II 

- 20 febr. 1938- CONSTITUȚIE –suspendată la 5 sept.1940 

-legifera instaurarea monarhiei autoritare ( în persoana lui Carol II) 

- se menținea formal principiul separării puterilor în stat 

-Regele Carol II a guvernat prin decrete-legi 

- prerogativele regale erau꞉- numea guvernul,conducător suprem al armatei,conferea 

decorații,declara război și încheia pacea, drept de a bate monedă 

-în scopul întăririi autorității regelui au fost desființate partidele politice și a fost înființat 

un singur partid numit Frontul Renașterii Naționale 

-în timpul regimului autoritar au avut loc pierderi teritoriale-vara anului 1940 (Basarabia 

și Bucovina de Nord la 26 iun.1940,N-V Transilvaniei la 30 aug.-Dictatul de la Viena și 

Cadrilaterul la 7 sep.1940) 

-la 1 sep 1939 începea al  II- lea  război mondial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fișa 1 

Citiţi cu atenţie textul: 

          „Decis sa acţioneze, Regele Carol al –II-lea, l-a inştiinţat pe Primul Ministru Octavian 

Goga, cu ocazia audienţei acestuia din 10 februarie 1938, că se impune un guvern de uniune 

naţională. Consultările politice de peste zi cu C. Argentoianu, Al. Averescu, N. Iorga, C. I.C. 

Brătianu, I. Maniu nu a avut scop decât pregătirea finală a loviturii de stat din 10-11 februarie 

1938. Acţiunea politică – îndelung pregătită prin actele şi voinţa politică a Regelui şi prin 

mişcarea subterană a „camarilei  regale”- era menită să facă trecerea de la regimul parlamentar 

constituţional, intemeiat pe partide politice, la regimul de autoritate monarhică” 

          Cerinţe: 

1. Identificaţi  perioada la care se  referă textul 

2. Enumeraţi, pe baza textului, câteva personalităţi ale vremii 

3. Identificaţi pe baza textului evenimentele din 10-11 feb 1938 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fişa 2  

 

 

Citiţi cu atenţie textul: 

 

„ Regimul partidului unic (Crearea Frontului Renaşterii Naţionale la 16 decembrie 1938) nu 

corespundea particularităţilor regimurilor totalitare din Germania şi Italia. Guvernarea sa a 

urmărit suprimarea mişcărilor legionare şi nu a partidelor  politice. În ciuda paralizării activităţii 

partidelor politice, acestea continuau să existe, în clandestinitate, iar regele se cosulta frecvent cu 

liderii acestora”. 

Cerinţe: 

 

1. Identificaţi perioada la care se referă textul 

2. Precizaţi pe baza textului care era relaţia dintre partidele politice şi rege. 

3. Menţionaţi care era scopul regelui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


