
                                                  FISA DE LUCRU
                                  Revolutiile Epocii ModerneRevolutiile Epocii Moderne
            Revolutia Americana                                      Revolutia Franceza            Revolutia Americana                                      Revolutia Franceza
   „Parintii fondatori ai S.U.A.”   „Parintii fondatori ai S.U.A.”

I.Completati tabelul cronologic:
  4 iulie  
  1776

1777-1781 17 sept.
  1787

14 iulie
 1792

21.09.92 1793-1794

1.Precizati importanta zilelor de 4 iulie (pentru.S.U.A.),respectiv 14 iulie (pentru Franta).
2.Mentionati cate doua cauze pentru Revolutia Americana si Revolutia Franceza.

II.Definiti umatorii termeni:

A.Iluminism
B.Monarhie absolutista 
C.Monarhie constitutionala
D.Constitutie
E.Republica
F.Mandat

George 
Washington
,general in 
Razboiul de 

Independenta si 
primul presedinte 

al S.U.A.

Thomas 
Jefferson,autor al 

Declaratiei de 
Independenta

Benjamin 
Franklin,om de 

stiinta si diplomat 
in Europa

Ludovic al XVI-
lea,regele 

decapitat(ultimul 
monarh absolutist 

al Frantei)

Maximilien de 
Robespierre,simbol al 

Revolutiei 
Franceze,conducator 
al Frantei intre 1793-

1794

Ghilotina,
instrument de 

exectie consacrat de 
Revolutia Franceza

Caderea inchisorii 
Bastilia,simbol al 
absolutismului 
(14 iulie 1789)



III.Cititi cu atentie urmatoarele articole din Constitutia S.U.A. ,cea mai veche din lume 
(realizata in 1787,este valabila si astazi cu cateva modificari).
ART.1
 Sectiunea 1  Toate puterile legislative acordate prin această Constituţie vor fi atribuite unui 
Congres al Statelor Unite, care va fi compus din Senat şi Camera Reprezentantilor.
Sectiunea 8 ,punctul 18  Să elaboreze toate legile care vor fi considerate necesare şi corespunzătoare 
pentru punerea în executare a puterilor mai sus menţionate şi a tuturor puterilor acordate prin Constituţia 
de faţă Guvernului Statelor Unite sau oricărui departament sau funcţionar al acestuia. (puteri delegate 
Congresului)
ART 2
Sectiunea 1 Puterea executivă va fi atribuită Preşedintelui Statelor Unite ale Americii. El va rămâne în 
funcţie pe durata unui mandat de patru ani şi, împreună cu vicepreşedintele desemnat pentru acelaşi 
mandat.....
Sectiunea 2 Preşedintele va fi comandantul şef al armatei şi marinei militare a Statelor Unite şi al miliţiei 
diferitelor state atunci când sunt chemate în serviciul activ al Statelor Unite. El poate cere, în scris, părerea 
funcţionarului principal al fiecărui departament executiv asupra oricărui subiect privind îndatoririle 
funcţiilor respective; el va avea puterea de a acorda suspendarea executării şi graţierea pentru infracţiunile 
comise împotriva Statelor Unite, cu excepţia cazurilor de punere sub acuzare a membrilor Congresului.

1.Mentionati institutia cu puteri legislative ,conform Constitutiei S.U.A. si apoi transcrieti fraza care se 
refera la principala atributie a acesteia.
2.Numiti articolul care precizeaza atribuirea puterii executive unui presedinte.
3.Mentionati durata mandatului presedintelui S.U.A.
4.Mentionati principalele atributii ale presedintelui.

IV.Cititi cu atentie aceste articole din Declaratia Omului si Cetateanului,elaborata la 26 
august 1789,in timpul Revolutiei Franceze:

art.1”Oamenii se nasc si ramân liberi si egali în drepturi. Deosebirile sociale nu pot fi întemeiate
decât pe utilitate publica.”
art 2„Scopul fiecărei asociații politice este conservarea drepturilor naturale și inalienabile ale
omului. Aceste drepturi sunt libertatea, proprietatea, dreptul la siguranță și la rezistență la
opresiune.”
art 4„Libertatea este de a face tot ceea ce nu face r u altora: astfel, dreptul fiec rui om nu areă ă
limite, cu excep ia acelora care asigur  celorlaltor membri ai societ ii exercitarea acelora iț ă ăț ș
drepturi. Aceste limite pot fi determinate numai prin lege.”
art 6„Legea este o expresie a voin ei generale. To i cet enii au dreptul de a participa personal sauț ț ăț
prin reprezentan ii lor la formarea sa. Aceasta trebuie s  fie aceea i pentru toat  lumea, indiferentț ă ș ă
dac  protejeaz  sau pedepse � te. To �i cet �enii, fiind egali in ochii legii, sunt la fel de eligibili pentruă ă ă
toate demnit �ile, locurile � i  angaj rile publice, in func �ie de capacitatea lor � i  f r  a face altă ă ă ă ă
distinc ie decat cea privitoare la virtu ile i talentele lor.”ț ț ș
art 10Nimeni nu poate fi tras la r spundere pentru opiniile sale, fie ele chiar religioase, dacă ă
manifestarea lor nu tulbur  ordinea public  stabilit  prin lege”ă ă ă

1.Mentionati articolul referitor la egalitatea in drepturi.
2.Mentionati articolul referitor la egalitatea in fata legii.
3.Mentionati articlolul care explica conceptul de libertate.
4.Mentionati articolul referitor la libertatea de opinie.
5.Transcrieti articolul referitor la „drepturile naturale si inalienabile ale omului”

*inalienabil=care nu poate fi instrainat,schimbat.


