


Sunetele istoriei este un proiect cultural 
muzical care are ca scop prezentarea istoriei Ro-
mâniei într-un mod inedit, prin muzica rock. Aceas-
tă broșură are rolul de a le reaminti elevilor cele 
mai importante evenimente care au avut loc în pe-
rioada  1848 – 1990 în așa fel încât aceștia să poată 
urmări firul narativ al concertelor.

Istoria nu este doar o înșiruire de ani și nume ci  o 
serie de evenimente care au schimbat lumea și care 
fac parte din viața noastră cotidiană prin impactul 
pe care l-au produs asupra dezvoltării instituțiilor 
care reglementează toate sectoarele sociale și eco-
nomice și prin modul în care au determinat evoluția 
societății.

Toate concertele sunt susținute de trupa Aliații 
care este alcătuită din Cristi Dumitrașcu (voce, chi-
tară, pian, trompetă), Marcis Nut (bas) și Daniel 
Secărea (tobe).

Proiectul este organizat de Elite Art Club UNESCO 
și co-finanțat de AFCN.



Elite Art Club UNESCO are ca scop promovarea 
principiilor fundamentale UNESCO prin organiza-
rea unor proiecte culturale complexe care răspund 
la exigențele societății civile naționale și contribuie 
la dezvoltarea României din punct de vedere cultu-
ral și educațional.

La nivel internațional, eforturile Elite Art Club 
UNESCO se concentrează în direcția promovării 
cooperării intelectuale internaționale și difuzarea 
valorilor culturale universale punând un accent de-
osebit pe rolul României în dezvoltarea patrimo-
niului cultural european.
 
Elite Art Club UNESCO este o organizație non-gu-
vernamentală nonprofit ce și-a început activitatea 
în 2003 iar în 2010 a devenit unicul reprezentant în 
România al rețelei globale Jeunesses Musicales In-
ternational – cea mai amplă organizație neguver-
namentală din lume dedicată promovării tinerilor 
muzicieni.

Administrația Fondului Cultural Național 
(AFCN) este o instituție publică autonomă, aflată 
în subordinea Ministerului Culturii, care operează 
la nivel național de peste 10 ani.

Înființată în 2005 AFCN este principalul finanțator 
public al ofertei culturale din România care  aplică 
un proces transparent de evaluare  și  selecție.

Misiunea Administrației Fondului Cultural Național 
(AFCN) este să finanțeze proiecte ce susțin creația 
contemporană românească și valorizarea patrimo-
niului, ce contribuie la buna înțelegere a fenome-
nelor artistice precum și la accesul cât mai larg al 
publicului la cultură.



Proiectul                                                    vă prezintă o 
călătorie muzicală prin aproape două secole de is-
torie românească.

Călătoria noastră începe în anul 1848, înainte ca 
România să existe ca stat. Principatele Române se 
aflau atunci sub dominație straină: Imperiul Habs-
burgic în Transilvania, Banat și Bucovina și Imperiul 
Otoman și Rusia în Țara Românească și Moldova.

Vechile relatii de tip feudal erau menținute în con-
tinuare iar impactul asupra economiilor locale era 
devastator. Astfel au pornit 5 valuri revolutionare 
care au constituit Revoluția de la 1848 – un pas im-
portant facut spre făurirea națiunii române moder-
ne chiar dacă revoluția a fost înfrântă.

În cadrul celor 5 valuri revoluționare trebuie amin-
tite adunările populare care au dus la intensificarea 
luptei pentru independență și unitate națională. 

Mergând în ordine cronologică începem cu Aduna-
rea de la Iași din Hotelul Petersburg in ziua de 27 
martie/ 8 aprilie 1848 în Moldova. Rezultatul adună-
rii a fost Petiția proclamațiune care a fost înaintată 
domnitorului Mihail Sturdza. Acesta a ordonat înă-
bușirea mișcării și arestarea revoluționarilor.

Petiția proclamațiune solicita, printre altele, des-
ființarea cenzurii, eliberarea deținuților politici, 
dizolvarea Adunării Obștesti și îmbunătățirea situ-
ației țăranilor. Cele mai importante figuri revoluți-
onare au fost Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri 
și Grigore Cuza. 



Pe data de 3/15 mai 1848 a avut loc Marea Adunare 
Națională de la Blaj, în Transilvania unde a fost 
adoptată Petițiunea Națională. 

Revoluționarii Andrei Șaguna, Simion Bărnuțiu, 
George Barițiu, Timotei Cipariu și Avram Iancu au 
solicitat prin Petițiunea națională independența 
Bisericii Române Ortodoxe, desființarea iobăgiei, 
folosirea limbii române în administrație, școală și 
justiție, libertatea presei, participarea românilor la 
Dietă și au respins unirea Transilvaniei cu Ungaria. 

Aici trebuie amintit că Ungaria își dorea să anexeze 
Transilvania, uniune votată de  Dieta de la Sibiu pe 
17 mai 1848 care a dus la invazia Transilvaniei de 
către trupele maghiare conduse de generalul Iosif 
Bern în decembrie 1848 și organizarea unui centru 
de rezistență a revoluționarilor români conduși de 
Avram Iancu.

În Bucovina adunarea populară a avut loc pe data de 
8 mai 1848 la Cernăuți și a fost prezidată de Eudoxiu 
Hurmuzaki. În Petiția țării se cerea autonomia 
Bucovinei și drepturi politice pentru români.

Pe 9 iunie 1848 a avut loc Adunarea de la Islaz 
din Țara Românească care a întrunit un comitet 
revoluționar format din Nicolae Bălcescu, Ion 
Ghica, Constantin Alexandru Rosetti, Ion Heliade 
Rădulescu, Ion Câmpineanu și Ion Constantin 
Brătianu. 

Proclamația de la Islaz cerea printre altele înlătura-
rea protectoratului străin, desființarea privilegiilor 



feudale, secularizarea averilor mânăstirești, egali-
tatea în fața legilor și domn ales pe 5 ani. Procla-
mația de la Islaz a fost aprobată de către domnito-
rul Gheorghe Bibescu pe data de 11 Iunie. În urma 
abdicării sale a fost alcătuit un Guvern Provizoriu 
care a fost înlocuit după o lună cu o locotenență 
domnească

Pe 13 septembrie 1848 trupele turcești au intrat în 
București și au învins pe Dealul Spirii rezistența for-
mată din trupele de pompieri.

Pe data de 15 iunie 1848, la Lugoj în Banat a avut 
loc adunarea populară prezidată de Eftimie Murgu. 
În cadrul Petiției neamului românesc din Ungaria se 
solicita autonomia provinciei și recunoașterea na-
țiunii române.

Următorul eveniment important din istoria Româ-
niei pe care dorim să-l reamintim în cadrul acestui 
proiect este domnia lui Alexandru Ioan Cuza și re-
formele sale. La puțin timp după încheierea Revo-
luției Pașoptiste a avut loc Războiul Crimeii (1853 
– 1856).

În urma înfrângerii Rusiei a fost organizat Congre-
sul de la Paris în cadrul căruia a fost semnat Tratatul 
de Pace de către Marile Puteri.

Anglia, Austria, Franța, Prusia, Regatul Sardiniei, 
Rusia și Turcia au decis ca Principatele Române să 
fie scoase de sub protectoratul Rusiei, să fie puse 
sub garanția colectivă a Marilor Puteri, au oferit 
Moldovei sudul Basarabiei și au decis convocarea 



unor adunări ad-hoc reprezentative prin care Ță-
rile Române să își poată exprima părerea referi-
tor la Unire. 

În 1857 Moldova și Țara Românească au hotărât în 
cadrul acestor adunări unirea principatelor într-un 
stat unic numit România, autonomia statului, crea-
rea unui guvern care să reprezinte interesele statu-
lui și oferirea tronului unui prinț străin dintr-o fami-
lie domnitoare a Europei.

În 1858 în cadrul Conferinței de la Paris a fost adop-
tată Convenția de la Paris care a hotărât ca cele 
două principate să fie unite sub numele de Princi-
patele Unite ale Moldovei și Valahiei, au fost desfi-
ințate Regulamentele Organice și s-a hotărât ca 
fiecare stat să fie condus de propriul domn, guvern 
și adunare legiuitoare.

Pe 5 ianuarie 1859 Alexandru Ioan Cuza este ales 
domn al Moldovei de catre Adunarea electivă. Pe 24 
ianuarie 1859 Alexandru Ioan Cuza este ales și domn 
al Țării Românești de către Adunarea electivă. 

Această dubla alegere a însemnat unirea Princi-
patelor Române într-un singur stat. Pe parcursul 
domniei sale, Alexandru Ioan Cuza a adoptat o se-
rie de reforme care aveau ca scop unirea pe plan 
administrativ, legislativ și economic a Principate-
lor Române.

Dintre numeroasele sale reforme amintim doar 
unificarea cursului monetar, unificarea serviciilor 
vamale, unificarea serviciilor poștale, unificarea ar-



matei, adoptarea unei noi steme și unificarea legis-
lației. Pe 22 ianuarie 1862 a fost format un guvern 
unic pentru cele două Principate condus de Barbu 
Catargiu iar București a devenit capitală.

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a implementat și 
o politică externă ce avea ca scop recunoașterea pe 
plan internațional a Unirii Principatelor.

Începând cu anul 1862 politica internă este marcată 
de numeroase reforme. După asasinarea lui Barbu 
Catargiu se formează un guvern liberal condus de 
prim-ministrul Mihail Kogălniceanu. Sunt adoptate 
legi importante dintre care amintim Legea pentru 
secularizarea averilor mânăstirești și Legea pentru 
organizarea puterii armate.

Pe 2 mai 1864 Cuza instaurează domnia autorita-
ră și continuă reformele prin adoptarea Statutului 
Dezvoltator al Convenției de la Paris, Legea electo-
rală, Legea rurală, Legea instrucțiunii publice, Legea 
privind autocefalia Bisericii Ortodoxe Române, Codul 
de Procedură Penală și Codul Civil.
 
În februarie 1866 Alexandru Ioan Cuza a fost obligat 
să abdice în urma unei lovituri de stat iar conducerea 
a fost preluată de o Locotenență Domnească. Are 
loc o ședință extraordinară pentru alegerea unui 
domn străin iar în aprilie Locotenența Domnească 
recomandă alegerea lui Carol de Hohenzollern-
Sigmaringen.

În aceeași lună românii își arată sprijinul pentru 
această inițiativă în cadrul plebiscitului.

Pe 10/22 mai 1866 Carol I depune jurământul de 
credință iar pe data de 30 iunie 1866 este adoptată 
Constituția prin care România devine o monarhie 
constituțională.

Constituția din 1866 a fost prima constituție româ-
nească, a fost concepută dupa modelul belgian și 
stabilea numele oficial al țării ca fiind România. 
Constituția funcționa pe baza principiului separării 
puterilor în stat, puterea executivă fiind reprezen-
tată de Domn si Guvern, puterea legislativă era 
reprezentată de Domn și Parlament iar puterea ju-
decătorească era reprezentată de Tribunale și Curți 
de Justiție.

Astfel au luat naștere în România instituțiile de stat 
moderne. Instituția centrală era monarhia care era 
reprezentată de Domn. În 1881 România a devenit 
regat iar Carol I a devenit rege. S-au format primele 
partide politice: Partidul Național Liberal în 1875 și 
Partidul Conservator în 1880.

În 1895 a fost implementat sistemul rotativei gu-
vernamentale prin care cele doua partide alternau 
la guvernare o dată la patru ani.

Guvernul era puterea executivă și până în 1871 a 
fost caracterizat de instabilitate. Trebuie amintite 
guvernele liberale conduse de prim-ministrul I. C. 
Bratianu (1876 – 1888) și guvernele conservatoare 
conduse de prim-ministrul Lascăr Catargiu (1871 
– 1876). Parlamentul era puterea legislativă și era 
bicameral, format din Adunarea Deputaților și Se-
natul.



În 1875 s-a redeschis Chestiunea Orientală în urma 
unor răscoale antiotomane. Conflictul din Balcani 
s-a încheiat pe 19 februarie 1878 cu adoptarea Tra-
tatului de la San Stefano între Rusia si Turcia. Trata-
tul stabilea independența de stat a României, Ser-
biei și Muntenegrului.

În perioada iunie-iulie 1878 a avut loc Congresul de 
la Berlin în care Germania, Austro-Ungaria, Rusia, 
Italia, Anglia, Franța și Turcia stabileau indepen-
dența României și cedarea județelor din sudul Ba-
sarabiei în schimbul Deltei Dunării, Dobrogei și In-
sulei Șerpilor.

Următoarele decenii au fost caracterizate de pros-
peritate și continuitate. În 1914, când a izbucnit Pri-
mul Război Mondial, Consiliul de Coroană a hotărât 
la Sinaia neutralitatea țării, o decizie surprinzătoa-
re având în vedere tratatul de alianță încheiat cu 
Tripla Alianță. La câteva luni dupa decretarea ne-
utralității regele Carol I moare și succesorul său la 
tron este Ferdinand.

Dezbaterile referitoare la rolul României în război 
continuă pe parcursul a doi ani până în 1916 când 
România încheie un tratat de alianță cu Antanta for-
mată din Franța, Anglia, Rusia și Italia.

Pe 14 august 1916 România declară război Aus-
tro-Ungariei și astfel începe campania din 1916 
care se încheie în decembrie cu ocuparea Bucu-
reștiului de armatele Puterilor Centrale și trecerea 
a două treimi din țară sub ocupație militară. Cam-
pania din 1917 s-a încheiat cu Tratatul de Pace de la 



Buftea-București. Puterile Centrale au impus condi-
ții grele, armata a fost demobilizată iar Germania, 
Bulgaria și Austro-Ungaria au avut câștiguri mate-
rial și teritoriale.

În 1918 Germania a semnat armistițiul cu Antanta 
și astfel s-a sfârșit Primul Razboi Mondial.

Contextul internațional din acea perioadă este im-
posibil de rezumat într-un spațiu atât de mic da-
torită complexității sale. Trebuie amintite totuși 
revoluția bolșevică din Rusia care a dus la dezmem-
brarea Imperiului Rus și apoi dezmembrarea Impe-
riului Asutro-Ungar un an mai târziu, în 1918.

Pentru români, cea mai importantă consecință a 
Primului Război Mondial a fost constituirea Ro-
mâniei Mari. Basarabia s-a constituit ca Republică 
Democrată Moldovenească și Sfatul Țării a declarat 
independența față de Rusia iar câteva luni mai târ-
ziu a fost proclamată unirea cu Regatul României 
ratificată de regale Ferdinand I.

În Bucovina a fost înființat Consiliul Național Ro-
mân. La finalul anului 1918 a fost declarată unirea 
cu Regatul României, ratificată în decembrie de 
regele Ferdinand I. Situația din Transilvania a fost 
mai complexă dar pe scurt, pe data de 1 decembrie 
1918 a avut loc Marea Adunare Națională de la Alba 
Iulia în cadrul căreia a fost adoptată Rezoluția de 
Unire prezentată de Vasile Goldiș.

Astfel a fost declarată unirea Transilvaniei cu Ro-
mânia.



În decembrie Actul Unirii a fost înmânat regelui 
iar unirea a fost ratificată câteva zile mai târziu, în 
data de 24.

Discuțiile de pace la nivel internațional au fost 
lungi și anevoioase. România a fost reprezentată 
de o delegație condusă de prim-ministrul I. C. 
Brătianu care a demisionat în urma tratativelor 
purtate cu Marile Puteri care doreau să influențeze 
politicile interne ale statului sub pretextul protejării 
minorităților.

Pe data de 28 iunie 1919 a fost încheiat cu Germania 
Tratatul de la Versailles, urmat apoi de alte tratate 
importante: Tratatul de la Saint–Germain cu Austria 
pe 10 septembrie 1919, Tratatul de la Neully cu 
Bulgaria pe 27 noiembrie 1919, Tratatul de la Trianon 
cu Ungaria pe 4 iunie 1920 și Tratatul de la Sevres cu 
Turcia pe 10 august 1920.

În ordine cronologică, România a semnat pe 10 
decembrie 1919 Tratatul de la Saint-Germain cu 
Austria prin care era confirmată unirea Bucovinei 
cu România, Tratatul de la Neuilly cu Bulgaria prin 
care România recupera Cadrilaterul și Tratatul mi-
norităților.

Pe 4 iunie 1920 România a semnat Tratatul de la 
Trianon cu Ungaria, obținând astfel Transilvania și 
Banatul.

Pe 28 octombrie 1920 s-a semnat tratatul prin care 
se recunoștea unirea Basarabiei cu România iar după 
acest punct au început să fie adoptate măsurile 

pentru unificarea politică, economică și adminis-
trativă a tuturor provinciilor. În 1923 a fost adopta-
tă o nouă Cosntituție pentru statul național unitar. 
Economia a luat avânt și era bazată în principal pe 
activități agricole.

Monarhia se bucura de un prestigiu internațio-
nal crescut în primii ani după terminarea Primului 
Război Mondial. Ferdinand I (1914-1927) a înfăptuit 
numeroase reforme și a jucat un rol crucial în reali-
zarea Marii Uniri.

În 1922 regele Ferdinand I și Regina Maria au fost în-
coronați la Alba Iulia ca suverani ai României Mari. 
La puțin timp după aceea casa regală a fost zgudu-
ită de o mare criză după ce Carol al II-lea și-a aban-
donat soția și a fugit cu Elena Lupescu din țară.

În 1926 renunță la prerogativele de prinț moștenitor 
iar acest lucru declanșează o criză dinastică. Mihai, 
fiul lui Carol, devine Prinț moștenitor iar în 1927 
devine Rege. Deoarece era minor, prerogativele 
regale erau exercitate de o regență formată din 
Principele Nicolae de Hohenzollern, Patriarhul 
României Miron Cristea și Președintele Înaltei Curți 
de Casație Gheorgeh Buzdugan.

În 1930 are loc restaurația carlistă – Carol revine 
în țară și urmărește instaurarea unui regim de 
dictatură, compromițând partidele politice. 

În 1930 începe o perioadă extrem de dificilă carac-
terizată de regimuri totalitare, cenzură, opresiune 
politică și violență instituționalizată. Carol al II-lea 



a guvernat mai ales prin decrete-legi iar pe data de 
10 februarie 1938 în urma unei lovituri de stat aces-
ta înlătură guvernul lui O. Goga și instaurează un 
regim de autoritate monarhică.

În ziua următoare constituie un nou guvern iar pe 
data de 27 februarie adoptă o nouă constituție prin 
care Parlametul își pierde atribuțiile, puterea executi-
vă și cea legislativă trecând în mâinile regelui. 

Pe 30 martie sunt dizolvate partidele politice iar la 
finalul anului este creat Frontul Renașterii Naționa-
le, un partid unic care a introdus cenzura.

Dictatura lui Carol al II-lea se prăbușește în anul 1940 
după pierderile teritoriale suferite de România în fa-
voarea URSS-ului, Ungariei și Bulgariei. Urmează 
ani grei de război care se vor termina cu instaura-
rea regimului comunist în țară.

În septembrie 1940 Ion Antonescu a fost numit șef 
de guvern, Carol al II-lea a abdicat în favoarea fiului 
său care a devenit regele Mihai I iar România devine 
stat național legionar. 

În 1941 este instaurată dictatura militară a lui Ion 
Antonescu care orientează politica națională spre 
Germania nazistă și astfel România aderă la Pactul 
Tripartit.

Armata română participă activ în cadrul celui de-al 
Doilea Razboi Mondial și după ani de lupte, pe 10 
iunie 1944, Partidul Național Liberal, Partidul Nați-
onal Țărănesc, Partidul Social Democrat și Partidul 



Comunist Român formează Blocul Național Demo-
crat în vederea înlăturării mareșalului Antonescu 
și scoaterea României din război. Antonescu este 
arestat pe data de 23 august 1944 iar România re-
devine monarhie constituțională, iese din alianța cu 
Germania și se alătură Angliei, Franței, Statelor Uni-
te ale Americii și Uniunii Sovietice.

Pe data de 9 octombrie 1944 Stalin și Churchill hotă-
resc ca influența sovietică în România să fie în pro-
porție de 90%.

Pe 6 martie 1945 este instaurat guvernul Petru 
Groza și astfel începe implementarea regimului 
comunist în România. Groza începe să elimine 
celelalte partide, suprimă orice forma de opoziție, 
crează lagăre pentru deținuți politici și sovromuri.

Pe 20 august 1945 Mihai I declanșază greva regală 
ca protest împotriva guvernului dar este forțat să 
abdice pe 30 decembrie 1947 iar Partidul Comunist 
Român devine unicul partid din țară.

Ororile regimului comunist sunt prea numeroase 
pentru a putea fi amintite într-un spațiu atât de re-
strâns. Burghezia a fost eradicată și economia ță-
rii distrusă. Întreaga economie a fost subordonată 
partidului și controlată prin planuri anuale și cinci-
nale care nu aveau nicio legătură cu legile pieței. 
Industrializarea forțată a fost o politică falimentară 
care a avut consecințe tragice pentru economie, 
oameni și mediu.Terenurile agricole au fost colec-
tivizate iar țăranii înstăriți (chiaburi) au fost etiche-
tați drept opresori, averile lor au fost confiscate și 



ei au fost deportați în închisorile comuniste unde 
au fost torturați și uciși.

Agricultura a fost distrusă, find caracterizată de 
productivitate foarte scăzută și migrarea masivă a 
populației rurale către oraș.

În perioada 1948 – 1965 Gheorghe Gheorghiu Dej 
s-a aflat în fruntea partidului comunist și implicit 
a țării. Pe data de 30 decembrie 1947 România a 
devenit un stat totalitar sub numele de Republica 
Populară Română.

În 1948 a fost înființat Partidul Munitoresc Român și 
a fost adoptată o nouă constituție pe model sovietic 
care desființa principiul separării puterilor în stat, 
toată puterea aparținând partidului unic.

Pe 30 august 1948 a fost înființată Securitatea.

Toate personalitățile politice importante din peri-
oada pre-comunistă au fost deportate, torturate și 
exterminate în lagăre de munca. Tortura, arestările 
în miezul nopții, fabricarea dovezilor de către Secu-
ritate și procesele false au devenit norma. Istoria a 
fost rescrisă complet și toate instituțiile de stat, în 
special cele academice au devenit instrumente de 
propagandă.

A început prigoana împotriva bisericii și în 1952 a 
fost adoptată a doua constituție comunistă.

Pe 22 martie 1965 Nicolae Ceaușescu a fost ales 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 



Muncitoresc Român.  În iulie partidul își schimbă 
denumirea și devine Partidul Comunist Român. Pe 
21 august 1965 este proclamată Republica Socialis-
tă România și este adoptată o nouă constituție.

Nicolae Ceaușescu devine presedintele țării în 1974. 

Regimul său a fost caracterizat de un cult al per-
sonalității puternic, care trebuia să se manifeste 
în toate planurile, un aparat de propagandă vast, 
demolarea bisericilor, dezmembrarea sistematică 
a satelor, o profundă criză alimentară și înfometa-
rea populației în urma deciziei de a achita integral 
datoria externă și un aparat puternic de represiune 
care avea ca scop eliminarea completă a opoziției 
și controlul absolut asupra individului.

În 1989 regimurile comuniste din Europa au înce-
put să cadă. Pe 16 decembrie 1989 a început revolu-
ția româna, cu o revolt în Timișoara născută în urma 
evacuării pastroului Laszlo Tokes. Ceaușescu cere 
forțelor armate să înăbușească revolta, ducând 
astfel la un masacru în urma căruia au murit 122 de 
personae.

Pe 20 decembrie Ceaușescu se întoarce din Iran și 
ține un discurs televizat. Pe 21 decembrie are loc un 
miting în fața Comitetului Central care se întoarce 
împotriva sa.

În cadrul revoluției au murit 1,104 persoane iar pe 
22 decembrie conducerea a fost preluată de Frontul 
Salvării Naționale. Pe 25 decembrie cuplul Ceau-
șescu a fost executat.
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