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1. Subvenționarea de la bugetul de stat a asociațiilor și fundațiilor. 
Prezintă Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu  
 

2. Lucrări sistematice de cadastru în unitățile administrativ teritoriale, cuprinse în 
Programul național de cadastru și carte funciară. 

Prezintă Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu 
 

3. Unirea Țărilor Române în documente ale Arhivelor Naționale ale României. 
  Prezintă Serviciul Județean Sibiu al Arhivelor Naționale 

      4. Diverse 
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SUBVENȚIONAREA DE LA BUGETUL DE STAT A  

ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR ROMÂNE CU PERSONALITATE JURIDICĂ 
CARE ÎNFIINȚEAZĂ ȘI ADMINISTREAZĂ UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

ÎN JUDEȚUL SIBIU 
 
 

1. Aspecte legislative privind subvenţionarea asociaţiilor/ fundaţiilor   

Programul de subvenţionare se derulează începând cu anul 1998, în baza: 

 

Ø Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, 

Ø Hotârărea nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu 
modificări şi completări 

Ø Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

Ø Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 
modificări şi completări 

Ø Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Ø Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificări şi completări, 
Ø Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt 
destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document 
în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului. 

 
 

Ø Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificări şi completări 
Ø Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 
Ø Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ø Ordonanţa de Urgenţă nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea 
debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificări 
şi completări. 

 

Sunt eligibile pentru a beneficia de subvenţie, asociaţiile şi fundaţiile care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii:  

a) administrează unităţi de asistenţă socială în cel puţin două judeţe, inclusiv municipiul 
Bucureşti, sau administrează o unitate de asistenţă socială ai căror beneficiari provin din 
două sau mai multe judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti şi care se încadrează în 
Nomenclatorul serviciilor sociale; 

b) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca 
furnizori de servicii sociale, potrivit legii și constatat de către comisie prin analiza 
certificatului de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor din dosarul de acreditare a 
furnizorului de servicii sociale; 

c) deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie, 
constatat de către comisie prin consultarea registrelor administrate de MMJS şi/sau 
instituţiile aflate în subordine sau coordonare; 

d) solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii. 

 

Legea nr. 34/1998 prevede două categorii de bugete publice din care se pot acorda aceste 
subvenţii:  

1. Bugetul de stat, prin bugetul MMJS, dacă activităţile se adresează unor beneficiari din mai 
multe judeţe ale ţării; 

2. Bugetul consiliilor locale dacă activităţile se adresează beneficiarilor dintr-un singur judeţ, 
respectiv, din municipiul Bucureşti.  

Subvenţiile de la bugetul de stat se alocă lunar în baza “Convenţiei anuale  pentru acordarea de 
servicii de asistenţă socială”, încheiată între asociaţie/fundaţie şi MMJS, reprezentat prin AJPIS 
din judeţul în care asociaţia/fundaţia îşi are sediul. 
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Acordarea subvenţiilor are ca scop finanţarea exclusivă a următoarelor categorii de cheltuieli: 

a) de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv 
personal de specialitate şi auxiliar; 

b) cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a 
hranei, precum şi pentru beneficiarii centrelor rezidenţiale; 

c) pentru carburanţii necesari funcţionării mijloacelor de transport pentru centrele de 
zi, unităţile de îngrijiri la domiciliu şi cantinele sociale; 

d) de întreţinere şi gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, 
telefon şi internet. 

 

Nivelul mediu lunar al subvenţiei care se acordă de la bugetul de stat pentru o persoană asistată 
este următorul: 

a) 250 lei/persoană, pentru centrul rezidenţial; 
b) 175 lei/persoană, pentru centrul de zi; 
c) 120 lei/persoană, pentru unitatea de îngrijiri la domiciliu; 
d) 90 lei/persoană, pentru cantina socială sau alte servicii de acordare a hranei. 

 

2. In anul 2018, s-au aprobat subvenţii de la bugetul de stat unui număr de 14 furnizori de servicii 
sociale cu 20 de unităţi prin: 

• Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 2045/ 28.12.2017, în suma totala de 
1.499.123 lei/ țară, din care 154.575 lei / jud Sibiu, pentru perioada 1 ianuarie –31 ianuarie 
2018, ceea ce înseamnă un procent de 10,31 % din totalul subvenției acordată furnizorilor 
privați din 21 județe și Municipiul București.  

și 

• Ordinul Ministrului și Justiției Sociale nr. 523/ 18.01.2018, în suma de 16.490.354 lei/ țară, 
din care 1.700.325 lei/ jud. Sibiu pentru perioada februarie - decembrie 2018 , pentru un număr 
mediu de 704 beneficiari / lună. 

Din verificările efectuate de către personalul cu atribuții în domeniul asistenței sociale din cadrul 
AJPIS Sibiu, s-a constatat că, în anul 2018 s-a alocat suma totală de 1.807.755,64 lei cu titlu de 
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subvenţie de la bugetul de stat, pentru un număr mediu lunar de 688 beneficiari. Diferența de 
47.144,63 lei neacordată, se datorează numărului mai mic de beneficiari prezenți lunar în centre sau 
închiderii unei unități de asistență socială ca urmare a lipsei de personal.  

 

Totodată, s-a constatat că, utilizarea subvenţiei s-a realizat în baza convenţiilor încheiate şi cu 
respectarea prevederilor legale iar sumele s-au utilizat exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor 
eligibile. Această finanţare este considerata  un real sprijin pentru funcţionarea la standarde de 
calitate a serviciilor sociale acordate de asociaţiile si fundaţiile din judeţul Sibiu, având în vedere 
dificultățile cu care se confruntă acestea în ultima perioadă, datorită lipsei de personal si creșterilor 
cheltuielilor de funcționare. 

În luna octombrie 2018, urmare a analizării documentaţie depuse de către asociații/ fundații/ culte 
religioase pentru solicitarea subvenției de la bugetul de stat  pentru anul 2019, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială,cu modificările și 
completările ulterioare, Comisia pentru evaluarea si selecționarea asociațiilor și fundațiilor constituită 
conform Deciziei Directorului executiv al AJPIS Sibiu, a efectuat un număr de 16 Rapoarte de 
oportunitate pentru 13 asociații/fundații. Urmare a Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale 
nr.2611/21.12.2018, conform Procedurii operaționale privind acordarea de subvenții de la bugetul 
de stat prin bugetul alocat M.M.J.S., asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, acreditate 
ca furnizori de servicii sociale care înființează și administrează unități de asistență socială, s-a  
încheiat un număr de 11 Convenții provizorii, între AJPIS Sibiu și asociațiile / fundațiile cu sediul în 
județul Sibiu, pentru care s-a aprobat subvenția de la bugetul de stat pentru luna ianuarie 2019, 
suma alocată fiind de 118.500 lei  pentru un număr mediu de 474 beneficiari. 

 

 

Laura Bogdan 

 

Director Executiv 
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Către:   Instituția Prefectului Județului Sibiu 
În atenția:     Doamnei Prefect, Adela Maria MUNTEAN 
Referitor la:  Ședința Colegiului Prefectural ianuarie 2019 
 
 
Tema: “Lucrări sistematice  de cadastru în unitățile administrativ 

teritoriale, cuprinse în Programul national de cadastru și carte 
funciară ” 

 
 

 
Stimată Doamnă Prefect, 

 
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară gestionează Programul 

național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), program instituit în temeiul art. 
9, alin.23 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 294/2015. 

Scopul Programul național de cadastru și carte funciară constă, conform legii, în 
înregistrarea gratuită, din oficiu, a tuturor imobilelor din România în sistemul integrat de 
cadastru și carte funciară, iar beneficiarii acestui program sunt unitățile administrativ 
teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale, respectiv comunele, 
orașele și municipiile, inclusiv subdiviziunile administrativ teritoriale ale acestora, precum 
și proprietarii sau posesorii ori alți deținători legali ai imobilelor.  

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 35/2016 privind modificarea 
şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, ANCPI finanțează Programul național de cadastru și 
carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-
teritoriale la nivel de sectoare cadastrale, care cuprind imobile din extravilan. 

 
I. Astfel, bugetul alocat de către ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare 

sistematică pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Sibiu pentru anul 2018 a fost 
de 8.835.000 lei, reprezentând credite de angajament  de 155.000 lei/UAT, sume prevăzute 
pentru finanțarea III 2018 – 2019. De această finanțare au beneficiat 57 de unități 
administrativ-teritoriale din județul Sibiu.  

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a suplimemtat sumele alocate 
per imobil în funcție de zonele cu forme de relief care au categorie de dificultate ridicată 
rezultând sume de 69 lei, 81 lei, 102 lei, respectiv 132 lei/imobil, calculate proporțional cu 
coeficienții de dificultate a terenului.  
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Pentru finanțarea III au fost încheiate 43 de contracte de finanțare și un număr de 45 de 

contracte de prestări servicii, acoperind o suprafață totală de 35.217 ha, un număr de 488 de 
sectoare cadastrale, respectiv 61.417 imobile.  

În semestrul II 2018 s-a demarat de către ANCPI finațarea IV 2018 – 2019 pentru un 
număr de 57 de UAT-uri, suma alocată fiind de 155.000 lei/UAT. În urma demarării acestei 
finanțări s-au încheiat 44 de contracte de finațare și un număr de 9 contracte de prestări 
servicii, acoperind o suprafață de 7352 ha, un număr de 106 sectoare cadastrale, respectiv 
9766 imobile. 

În luna septembrie 2018 au avut loc la sediul OCPI Sibiu, ședințe de lucru cu primarii și 
reprezentanții primăriilor, precum și cu persoanele fizice/juridice autorizate, ședințe la care s-
au discutat probleme referitoare la încheierea contractelor de finanțare, respectiv contracte de 
prestări servicii pentru finanțarea IV.  

La data de 16 octombrie 2018 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 873, Partea I, 
Ordinul nr. 1066/2018 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară, privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe 
sectoare cadastrale, în 43 de unităti administrativ-teritoriale din județul Sibiu.  

În perioada octombrie – noiembrie 2018 O.C.P.I. Sibiu, prin reprezentanții Biroului de 
Înregistrare Sistematică, a efectuat deplasări în județ la primăriile care au încheiat 
Contracte de finanțare, pentru a le oferi sprijin și consultanță, în vederea demarării 
procedurilor legale de achiziție a lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare 
cadastrale.  

În urma discuțiilor avute cu primarii, viceprimarii, secretarii, reprezentanții 
compartimentelor din cadrul primăriilor și cu persoanele fizice/juridice autorizate, acestora 
li s-a pus în vedere importanța campaniei de informare a populației, s-a discutat despre 
înscrierea construcțiilor situate în extravilan, și de asemenea s-au stabilit sectoarele 
cadastrale care au făcut obiectul contractelor de prestări servicii pentru finanțarea IV, 
prioritate având sectoarele cadastrale care fac obiectul subvențiilor prevăzute de Agenția 
de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.  

 
 II. În cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) a fost 

încheiat în data de 17 ianuarie 2018, Contractul Subsecvent de Prestări Servicii Nr. 1 
(Lotul 7) ce are ca obiect: servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de 
Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate în intravilanul și extravilanul localității Gura 
Râului, între A.N.C.P.I și S.C. CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L.  

Societatea prestatoare a finalizat lucrările de măsurători topografice, întocmirea 
planurilor cadastrale, aflându-se în etapa de colectare a documentelor de proprietate ale 
proprietarilor sau deținătorilor legali de terenuri. Perioada estimată pentru livrarea 
documentelor în vederea recepționării acestora de către OCPI Sibiu, fiind aprilie 2019. 
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Suprafața totală pentru care se execută lucrările de înregistrare sistematică la nivelul 

întregului UAT Gura Râului este de 10524 ha. 
 
III. Pentru accelerarea înregistrării proprietăților imobiliare în sistemul integrat de 

cadastru și carte funciară, obiectiv asumat în considerarea principiului constituțional de 
garantare a proprietății, în interesul public al cetățenilor și Statului român, prin Acordul de 
Parteneriat nr. 2014RO16M8PA001.1.2, semnat de România cu Comisia Europeană în 
luna august 2014, a fost stabilită ca prioritate de finanțare “Dezvoltarea unui sistem 
național de cadastru pentru a oferi certitudine asupra titlului de proprietate, promovarea 
reformei funciare și consolidarea efectivă a terenurilor, în sprijinul obiectivelor de 
dezvoltare a României”. 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară  este beneficiarul Proiectului 
major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a 
proprietăților în zonele rurale din România”.  

Proiectul face obiectul Axei prioritare 11 - “Extinderea geografică a sistemului de 
înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară”, finanțată prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020. Proiectul va fi derulat în perioada 2018 – 2023.  

Valoarea totală a proiectului este de 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de 
euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de 
euro cofinanțare de la bugetul de stat.  

ANCPI a încheiat, în 26.09.2018, contractul de finanțare a Proiectului major cu 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) împreună cu șapte 
Organisme intermediare organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României și a 
inițiat procedura de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică în 194 UAT-uri rurale. 
Urmează să fie făcute demersurile necesare pentru achiziționarea de servicii de 
înregistrare sistematică pentru șapte UAT-uri, respectiv 300 UAT-uri și 124 UAT-uri, restul 
de 35 UAT-uri fiind contractate în cadrul PNCCF. 

Pentru județul Sibiu au fost incluse în prima etapă de achiziție a serviciilor de 
înregistrare sistematică 5 UAT-uri: Arpașu de Jos, Cârțișoara, Șelimbăr, Turnu Roșu și 
Porumbacu de Jos.   

 
IV. Având în vedere finanțarea II 2017-2019 vă aducem la cunoștiință faptul că sunt 

în lucru documentațiile de înregistrare sistematică pentru 3 UAT-uri, respectiv: Poplaca, 
Nocrich și Slimnic.  

Pentru UAT Poplaca documentația a fost receptionată de OCPI Sibiu, urmând ca 
documentele tehnice ale cadastrului să se publice la sediul Primăriei Comunei Poplaca în 
data de 21 ianuarie 2019, perioada de afișare fiind de 60 de zile.  
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V. În privința Autostrăzii Sibiu-Pitești, Secțiunea I: Sibiu – Boița, vă informăm că la 

încheierea contractelor de prestări servicii de pe finanțarea III s-a ținut cont de sectoarele 
cadastrale afectate de culoarul autostrăzii, astfel încât recepția planurilor parcelare și a 
documenației de înregistrare sistematică să se facă cu prioritate. Precizăm faptul că UAT 
Tălmaciu și Boița sunt cuprinse în PNCCF, urmând să se desfășoare lucrări de 
înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale situate în extravilan, iar UAT Șelimbăr este 
cuprins în POR, urmând să se desfășoare lucrări de înregistrare sistematică la nivelul 
întregului UAT.  

 
 
 
 
 

Întocmit:  
TRAIAN NEGRITA  

Șef Birou Înregistrare Sistematică 
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               Unirea Ţărilor Române în documente ale Arhivelor Naţionale ale României 

Împlinirea a 160 de ani de la Unirea Moldovei cu Ţara Românească constituie o ocazie 
deosebită pentru aducerea în memoria comunităţii naţionale şi europene a Actului istoric de la 
1859, pornind de la situaţia politică internă şi internaţională din a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea. 

Pentru perioada amintită, tezaurul arhivistic aflat în patrimoniul Arhivelor Naţionale ale 
Ronâniei conţine o mare diversitate de documente originale, inclusiv din arhivele mânăstireşti, 
fotografii, stampe, cărţi, broşuri, afişe, manifeste, publicaţii contemporane, o colecţie de mărci 
poştale româneşti etc., din care vom prezenta selectiv documente pe care le considerăm 
importante pentru înţelegerea evenimentelor care s-au succedat şi a personalităţilor care, 
indiferent de rangul lor social, au contribuit la împlinirea unui ideal naţional secular – formarea 
Statului român modern, în contextul european al epocii postnapoleoniene şi al unificării Italiei 
şi Germaniei. 

Un prim set de documente ilustrează lucrările Divanului ad-hoc al Ţării Româneşti – 
este vorba de Actul dezvoltător votului Adunării ad-hoc, scrisoarea din 18 noiembrie 1857 
adresată Divanului ad-hoc al Moldovei pentru  unirea celor două ţări ş,i poate cel mai ilustrativ, 
– declaraţia celor 16 deputaţi ţărani clăcaşi făcută şi semnată de ei şi de repreprezentantul lor, 
Constantin Tănase, deputat de Olt, în şedinţa Divanului ad-hoc din 7 decembrie 1857, o 
veritabilă mărturisire de credinţă, plină de amărăciune şi suferinţă, din care spicuim: ,,Cu 
adâncă durere vedem că cu cât ţara se îmbunătăţeşte prin munca şi sudoarea noastră, cu atât 
soarta noastră, a ţăranilor se face mai amară şi mai de nesuferit”, ... ,,Că noi rumînii plugari am 
suferit şi suferim mai dureros de nedreptatea legilor şi aşezămintelor ce sînt astăzi în ţara 
noastră” etc.  

Pentru activitatea Divanului ad-hoc al Moldovei, est importante Jurnalul din 7 
octombrie 1857, în care se cere Unirea cu Ţara Românească, la finalul căruia apar semnăturile 
celor 79 de deputaţi care au votat pentru unire şi a doi deputaţi care au votat împotriva acesteia: 
marele logofăt Alecu Balş şi locotenetul episcop de Roman, Nectarie Sotirepoleos Hermeziu. 

Dacă cea mai mare parte a boierimii, în frunte cu reprezentanţi marcanţi ai culturii din 
epocă, se manifesta pentru unirea celor două Ţări Române, a existat şi o activitate antiunionistă, 
demonstrată de mai multe documente, care vorbesc despre aceasta şi, în fruntea căreia s-au aflat 
Teodor Balş şi Nicolae Vogoride. Amintin scrisoarea lui Gheorghe Iamandi din 26 august 1856 
către Teodor Balş, în care acesta arată că în ţinutul Tutovei ,,urmează iscălirea unor hârtii pentru 
neunirea principatelor Moldovei cu a Valahii”. Pe de altă parte, Teodor Balş, într-o scrisoare 
din 24 ianuarie 1857, scrie că agitaţiile unioniste din ţară sunt făcute de oameni fără căpătâi 
care urmăresc răsturnarea societăţii şi aţâţă locuitorii împtriva ocârmuirii şi a proprietarilor. 
Deosebit de ilustrative pentru mişcarea antiunionistă sunt de asemenea, declaraţia lui Vasile 
Arapu, dată la Paris în anul 1857, în care se arată că semnătura contra Unirii Principatelor i-a 
fost smulsă cu forţa, brevetul din anul 1858 prin care sultanul Abdul Megid I îl decorează pe 
Nicolae Vogoride pentru serviciile aduse Înaltei Porţi, o broşură care conţine corespondenţa 
secretă a lui Nicolae Vogoride etc.   
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Extrem de interesante sunt documentele care ilustrează activitatea unor comitete 
unioniste din Iaşi, Buzău, Romanaţi etc. şi documente ale Adunărilor elective din Moldova şi 
Ţara Românească, importante pentru că sunt referitoare la Actul Unirii Moldovei cu Ţara 
Românească 

Alegerea la 5 ianuarie a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei este certificată 
de un document aflat în Adunarea electivă a Moldovei şi care menţionează: ,,Principatele Unite 
Moldova şi Valahia. Act de alegerea Domnului de către Adunarea electivă a Moldovei, anul 
1859, luna ghenarie în 5 zile, în a 6-a seanţă a Adunării şi anume în a noua zi după întrunirea 
sa, procedîndu-se la alegerea Domnului în conformitate cu art. 12 şi 13 din Convenţia subscrisă 
la Paris întte Înalta Poartă Otomană şi Puterile garante driturilor Principatelor unite Moldova şi 
Valahia, s-au ales cu majoritate de patruzecişiopt glasuri pre umnealui colonelul Alecu I. Cuza 
, Domn stăpânitor Moldaviei. Despre care s-au făcut acest act de alegere subscris de Adunare 
şi care s-au dat odată ocărmuirea ţării în mîinile Înălţimei Sale Alecsandru Ion Cuza, Domn 
stăpînitor la Moldaviei”.       

Un alt document în legătură cu alegerea lui Cuza ca domn al Moldovei este un 
pergament, pe care apar semnăturile celor 49 de deputaţi, urmate de un proces-verbal cu 
următorul conţinut: ,,Astăzi una mie opt sute cincizecişinouă, ghenarie în 5 zile, în al şasile 
şedinţă, dumnealor membrii Adunării elective a Moldovei, în număr de patruzăci şi nouă faţă 
la oara douăsprăzăci, păşind în conformitate cu Convenţia şi potrivit instrucţiilor pentru 
alegerea domnului, au ales de Domn stăpînitor ţării voturile, abţiindu-se dumnealui candidatul 
în mărginirea instrucţiilor, de a lua parte la votu”. De remarcat, printre semnături, se observă 
cea a lui Vasile Alecsandri şi a lui Mihail Kogălniceanu. 

Documente emise de Ministerul de Interne în ultima decadă a lunii ianuarie a anului 
1859 fac dovada stării de spirit a unor locuitori din judeţele Ilfov şi Dâmboviţa – amintim 
ordinul prin care se dispunea colonelului Boteanu să cerceteze în satele plasei Mostiştea, cu 
deosebire în satul Izvorani, dacă se face propagandă printre săteni să vină sub diferite pretexte 
la Bucureşti, să-i aresteze pe agitatori, iar corespondenţa fie ea privată sau oficială să fie 
expediată la minister; la 21 ianuarie 1859, administraţia judeţului Dâmboviţa raporta 
Ministerului de Interne dublarea gărzilor săteşti pe timp de zi şi de noapte şi limitarea plecării 
locuitorilor spre Capitală: o săptămână mai târziu, în 28 ianuarie colonelul I. Cornescu raporta 
ministrului de interne nou instalat, Nicolae Golescu, despre ordinul primit în 20 ianuarie de la 
Minister şi de la conducerea judeţului Ilfov, referitor la concentrarea în perioada 21-26 ianuarie, 
a unui număr de dorobanţi în Capitală; în 10 aprilie 1859 sătenii Mircea Mălăeru, fost deputat 
în Divanul ad-hoc  şi Ştefan Vasiliu au depus la Ministerul de Interne o declaraţie în care arată 
că în 17 ianuarie 1859  au fost arestaţi, duşi la Fierbinţi, de unde au fugit,  administratorul moşiei 
lui I. Creţulescu şi cu dorobanţii le-au jefuit casele şi le-au furat bani şi acte. 

Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Ţării Româneşti este ilustrată de procesul 
verbal care avea următorul conţinut: ,,Principatele Unite. Adunarea electivă a Ţării Româneşti. 
Astăzi sîmbătă 24 ianuarie, Adunarea electivă procedând la votul pentru alegerea Domnului 
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său, rezultatul a fost că cu unanimitate s-a ales Alecsandru Ioan I Cuza, Domnul actual al 
Moldovei şi s-a proclamat Domn şi al Ţării Româneşti. S-a constatat acest rezultat sub 
iscăliturile prezidenţii şi secretariatului”.  Trebuie menţionat aici şi documentul care conţine 
discursul lui Vasile Boerescu, deputat în Adunarea electivă a Ţării Româneşti, rostit cu acest 
prilej.  

Cu referire la actul Unirii de la 24 ianuarie 1859existü mai multe documente: actul  cu 
semnăturile deputaţilor, prin care Adunarea electivă a Ţării Româneşti aduce la cunoştinţa 
sultanului Abdul Megid I, alegerea lui Alexandru Ioan Cuza; telegrama din 25 ianuarie 1859, 
prin care Cuza răspunde preşedintelui Adunării elective că ,,primeşte cu mândrie şi recunoştinţă 
de a fi domn al Ţării Româneşti, precum este domn al Moldovei”, cea a lui Vasile Alecsandri, 
ministru de externe al Moldovei, care printr-o conversaţie telegrafică cu mitropolitul Nifon, 
preşedintele Adunării elective, se interesa dacă şi Căimăcămia Ţării Româneşti a trecut sub 
ordinele lui Cuza şi dacă s-a constituit deputăţia care să plece la Iaşi pentru a-i aduce la 
cunoştinţă lui Cuza vestea alegerii sale; telegrama din aceeaşi zi prin care domnitorul îl 
înştiinţează pe mitropolit că i-anumit pe cei doi logofeţi, Ioan A. Filipescu şi Nicolae Golescu 
să preia de la Căimăcămie, conducerea ţării, să formeze un guvern provizoriu, avându-l ca 
preşedinte pe Ioan A. Filipescu şi ministru de interne pe Golescu. 

 Documente importante redactate după data de 24 ianuarie 1859 dezvăluie mai multe 
aspecte:  intervenţia lui Cuza pe lângă Puterile garante, prin care cere recunoaşterea Unirii şi 
dubla sa alegere; ,,lipsit de ambiţie personală şi nedorind alta decât binele Ţării mele aşa precum 
ea îl înţelege şi îl cere, nu am trebuinţă de a declara că voi fi totdauna gata de a mă întoarce la 
viaţa privată şi că nu voi considera retragerea mea ca un sacrificiu dacă marile puteri luînd în 
băgare de seamă dorinţele legitime a unei naţii ce aspiră a se desvolta şi care vede dinaintea sa  
deschizându-se calea unui viitor, ar consfinţi prin a lor hotărâre o combinaţie ce pe această naţie 
ar îndeplini toate speranţele sale”. Această intervenţie este făcută cunoscută de Cuza, prin două 
două documente, celor două Camere elective din Moldova şi Ţara Românească. La rândul ei 
Adunarea electivă aŢării Româneşti, prin actul de mulţumire din 26 ianuarie 1859, adresat 
Puterilor suzerane şi garante, arată că acestea ,,au consacrat din nou şi plasat sub puternica lor 
garanţie prin Convenţia din 19 august vechile noastre capitulaţii şi ne-au asigurat astfel deplinul 
exerciţiu a tuturor drepturilor ce decurg dintrînsele”. Alături de acestea mai amintim: 
documentul din 28 ianuarie prin care Adunarea electivă a Moldovei felicită pe Cuza pentru 
alegerea sa şi în Ţara Românească şi îi solicită acestuia convocarea Camerelor celor două ţări 
la Focşani şi, din aceeaşi zi, adresa de felicitare trimisă de mitropolitul Sofronie, preşedintele 
Adunării elective a Moldovei, împreună cu deputaţii acesteia, către Adunarea electivă a Ţării 
Româneşti, prin care se comunică şi faptul că s-a trimis o delegaţie formată din Mihail 
Kogălniceanu şi Alexandru Constantin Mavrocordat ca ,,să fie către Adunarea electivă din 
Bucureşti interpreţii frăţeştii noastre iubiri”; mesajul lui Cuza din10 februarie 1859, în care 
domnitorul mulţumeşte Adunării elective a Ţării Româneşti pentru alegerea sa, arătând că 
deviza lui ,,este şi va fi binele principatelor Unite în toate şi înainte de toate”. În 17 martie 1859 
Adunarea electivă a Ţării Româneşti, în şedinţa sa, răspunde la mesajul adus de către delegaţia 
moldovenească: ,,vom aştepta cu confienţă înţălepta iniţiativă a Domnului spre a întări 
legăturile noastre şi a serba dimpreună cu toţii întâlnirea noastră la Focşani”. 
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 Arhivele Naţionale păstrează şi documente cu telegrame de felicitare, prin care locuitori 
din Turnu Măgurele şi Bîrlad  şi-au exprimat sentimentele de bucurie: ,,Plini dar de o vie 
recunoştinţă către onor. reprezentanţi ai naţiei, adevăraţi patrioţi români, venim prin-aceasta a 
exprima că bucuria noastră este fără margini”; ,,acea înştiinţare ... a revărsat în inimile noastre 
bucuria cea mai desăvârşită, pentru că prin a voastră ajutorinţă, după atâtea nenorocite secoli 
ce s-au strecurat asupra capetelor noastre, am izbutit a face ca să reînvie amorţita Romînie”.
    

 Obţinerea din partea lui Alexandru Ioan Cuza a recunoaşterii definitive din partea Porţii, 
cu o singură capitală, o singură Cameră şi un singur minister la Bucureşti apare în mai multe 
documente. Este vorba de mesajul domnitorului, citit în 3 decembrie 1861, în şedinţa Camerei, 
în care arată că ,,după trei ani de silinţi neîntrerupte suntem astădată bine întemeiaţi a crede că 
Unirea este în fine dobândită pentru noi” şi aduce la cunoştinţă firmanul de recunoaştere 
definitivă din partea sultanului. Acelaşi mesaj va fi transmis şi către Adunarea electivă a 
Moldovei adăugându-se şi recunoaşterea din partea Marilor puteri garante.  

 Deosebit de important este documentul care conţine mesajul lui Cuza din 24 ianuarie 
1862, în şedinţa solemnă a celor două Camere, care arată că marile puteri au recunoscut unirea 
adunărilor şi a ministerelor ambelor Principate, că guvernul depune spre apobare actul referitor 
la modificările care trebuiesc aduse Convenţiei din 19 august 1858. Tot acum domnul Unirii 
cere deputaţilor să renunţe la dezbinările din trecut pentru a nu compromite Unirea şi le 
comunică principalele reforme care urmează să se înceapă: unificarea administraţiilor celor 
două ţări, descentralizarea administrativă, organizarea ministerelor, separarea puterii 
administrative de cea judecătorească, legea rurală, organizarea învăţământului etc. Ca urmare 
putem aminti şi documentele care vorbesc despre activitatea Comisiei Centrale de la Focşani şi 
reformele înfăptuite în timpul domniei lui Cuza.                           

   Sfârşitul domniei şi perioada care a urmat sunt ilustrate de actul de abdicare a lui 
Cuza, semnat de acesta la 11 februarie 1866, o scrisoare a sa din exil, de la Paris, datată 3 
februarie 1869, adresată mitropolitului, în care îşi exprimă decepţia pentru înlăturarea sa de la 
tron, în condiţiile, în care nu a avut alt ţel decât binele Ţării şi dorinţa de a se reîntoarce la 
Ruginoasa din cauza mijloacelor băneşti insuficiente.  

Cu  scrisoarea din Piatra Neamţ a Doamnei Elena Cuza din 17 septembrie 1908, în care 
îşi exprimă recunoştinţa faţă de ridicarea aici a unui  monument dedicat memoriei lui Alexandru 
Ioan Cuza, încheiem prezentarea unei părţi a documentelor aflate în fondurile şi colecţiile 
Arhivelor Naţionale ale României, având convingerea că ele fac odată în plus,  mai bine 
înţeleasă personalitatea şi epoca domnitorului Unirii de la 1859. 

Alexiu Tatu  

  

Anexe documentare 
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