
Regele Carol I
 Primul Rege al României, Carol de Hohenzollern-Sigmaringen 
s-a născut la data de 20 aprilie 1839, la Sigmaringen, 
Germania.

 Educația viitorului rege a început în copilărie 
cu o guvernantă franceză, domnișoara Picard, 
continuând apoi la Dresda, Münster și Berlin, 
absolvind cursurile Școlii de Artilerie și Inginerie.

 În martie 1866, I.C.Brătianu se întâlnește cu 
Principele Carol și cu tatăl acestuia și îi propune preluarea 
conducerii statului român. În data de 20 aprilie 1866, la aniversarea a 27 
de ani, Carol I este ales Domnitor al Principatelor Române Unite. Jurământul îl 
depune în fața Mitropoliei Bucureștilor în data de 10 mai 1866, rostind acum:

„Punând piciorul pe acest pământ sacru, eu am devenit român.”

 Prima Constituție a României este promulgată peste doar două luni, 
fiind una din cele mai avansate legi fundamentale din Europa la acea vreme. 
Printre cele mai importante prevederi se numără schimbarea denumirii țării din 
Principatele Unite în România și omiterea suzeranității Imperiului Otoman.

 
 
 

 Cea mai importantă realizare a lui Carol I a fost obținerea Independenței 
de Stat a României, ca urmare a implicării în Războiul Ruso – Turc (1877-1878). 
Regele însuși a condus armata ruso-română și a obținut victoria de la Plevna. 
Proclamarea independenței de către Carol I a avut loc în data de 10 mai 1877, 
chiar dacă a fost recunoscută de marile puteri abia la sfârșitul războiului, prin 
tratatele de pace de la San Stefano și Berlin.

Știați că…
În data de 10 august 1875 are loc 
ceremonia de punere a pietrei de temelie 
a Castelului Peleș, folosit de  Carol I ca 
reședință de vară.
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 În 14 martie 1881 România se 
proclamă regat, iar la 10 mai 1881 
are loc ceremonia de încoronare a 
Regelui Carol I al României și a Reginei 
Elisabeta.

Regele Carol I

Știați că…
Carol I a dorit ca la încoronare șă 
fie folosită o coroană făurită din 
oțelul unui tun otoman capturat 
la Plevna, ca simbol al vitejiei 
soldaților români.

 După o domnie de 48 de ani, dedicată apărării și dezvoltării României, 
Carol I moare la data de 27 septembrie 1914, la Sinaia. A fost înmormântat la 
Curtea de Argeș

Realizări
 
1867 – adoptarea leului ca 
monedă națională;

1869 – inaugurarea primei 
căi ferate (București – 
Giurgiu);

1876 – înființarea Societății 
Naționale de Cruce Roșie;

1888 – inaugurarea 
Ateneului Român;

1908 – înființarea 
Observatorului Astronomic;

Construirea a numeroase 
spitale și universități.

„Jur a fi credincios legilor 
țării, a păzi religiunea 

românilor, precum 
integritatea teritoriului...

și a domni ca domn 
constituțional.”
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Întrebări
1. Când s-a născut Carol I?

__________________________________________________________________________________________

2. Ce eveniment a coincis cu alegerea lui ca domnitor al Principatelor Unite?

__________________________________________________________________________________________

3. Unește data de pe coloana din stânga cu evenimentul corespunzător de pe coloana din 
dreapta? 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Cum a reușit Carol I să câștige independența României?

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

5. Enumeră 3 realizări din timpul domniei lui Carol I.

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

6. Când s-a stins din viață și unde este înmormântat?

__________________________________________________________________________________________

7. Care este părerea ta despre primul rege al României?

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

Regele Carol I

Proclamarea Independenței de Stat a României

Încoronarea Regelui Carol I și a Reginei Elisabeta

Depunerea jurământului ca Domnitor al   
Principatelor Unite

10 mai 1866

10 mai 1877

10 mai 1881
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