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UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU:  

UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE, UN MOMENT  

DE ÎNALTĂ VALOARE SIMBOLICĂ, PIATRA DE TEMELIE  

A ROMÂNIEI MODERNE 

 
Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti celebrează Unirea Principatelor 

Române, de la 24 ianuarie 1859, ca pe un eveniment de însemnătate fundamentală 

al istoriei noastre. Unirea Moldovei cu Ţara Românească demonstrează că românii se pot 

solidariza în jurul unui ideal de anvergură naţională şi că îl pot înfăptui chiar în condiţii 

istorice vitrege. Alegerea lui Cuza de către adunarea electivă de la Bucureşti, la 24 

ianuarie 1859, după alegerea de la Iaşi, exprimă o voinţă politică întemeiată pe 

conştiinţa identităţii naţionale şi pe idealul unităţii românilor, transmis, din generaţie în 

generaţie, de secole. Unirea lui Cuza este un moment istoric major, realizare politică 

excepţională, de extremă dificultate într-un cadru internaţional ostil, în procesul 

unificării provinciilor locuite de români, care se va finaliza cu Marea Unire, de la 1 

Decembrie 1918. 

 

Unirea Principatelor pune piatra de temelie a României Moderne. Trebuie subliniate, 

în acest cadru, importanţa şi semnificaţia operei administrative a lui Alexandru Ioan 

Cuza, care, prin reformele iniţiate, a început procesul de modernizare a ţării. Între 

reformele şi iniţiativele fundamentale ale lui Cuza se află: reforma justiţiei, reforma 

învăţământului, reforma fiscală, reforma agrară, secularizarea averilor mânăstireşti, 

organizarea armatei naţionale etc. Prin reformele sale, care cuprind toate domeniile 

existenţei statului şi ale societăţii, Cuza întreprinde o operă înnoitoare de mari proporţii, 

care începe să alinieze România la Europa, curentului de modernizare care străbate 

întregul continent. Însuşi numele „România” este adoptat în 1862, odată cu formarea 

unei adunări elective comune şi a unui guvern unic. Din perspectiva Universităţii Titu 

Maiorescu, în acest cadru reformator, iniţiat prin Unirea Principatelor, trebuie subliniate 

în mod special câteva iniţiative cu valoare istorică pentru educaţie şi pentru justiţie ale 

administraţiei Cuza: înfiinţarea primelor universităţi româneşti – Universitatea din Iaşi, 

în 1860, şi Universitatea din Bucureşti, în 1864 –, noua constituţie, Codul Civil şi Codul 

Penal, realizate după model francez. Odată cu celebrarea Unirii Principatelor ca 

moment cardinal în procesul împlinirii idealului naţional al unificării tuturor 
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provinciilor româneşti într-o singură Ţară, care se va realiza peste o jumătate de veac, 

Universitatea Titu Maiorescu omagiază şi figura lui Alexandru Ioan Cuza, Principele 

Unirii şi ilustru fondator al României Moderne.  

 

„Dacă privim în trecut, constatăm că poporul român are resurse puternice pentru a se 

solidariza şi a se mobiliza în direcţia unui ideal, a unui Proiect de Ţară. Unirea de la 24 

ianuarie 1859 a fost un Proiect de Ţară, pe care politicienii şi românii vrednici, demni şi 

patrioţi de atunci au fost în stare să-l înfăptuiască. Ne dorim ca şi noi, astăzi, să ajungem, 

în cele din urmă, la înţelepciunea, la demnitatea, la vrednicia şi patriotismul înaintaşilor 

noştri. În ceea ce mă priveşte, îmi pun speranţa mai ales în tineri, în generaţia care vine, 

în studenţii noştri, care nădăjduiesc să fie mai buni decât noi, să realizeze ceea ce noi 

încă n-am reuşit. Inclusiv idealul Unirii şi al Unităţii naţionale. De aceea, misiunea 

noastră ca profesori ai unei instituţii de învăţământ superior – ai uneia care poartă 

numele unui alt ilustru fondator al României Moderne, Titu Maiorescu – este foarte 

dificilă, de importanţă copleşitoare în faţa prezentului şi a viitorului”, a declarat, cu 

prilejul celebrării Unirii Principatelor, prof. univ. dr. Iosif Urs, preşedintele 

Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti.  
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