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Obiective operaționale: pe parcursul și la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: 

  O 1 – să definească noțiunile de formă de guvernământ, monarhie, republică și regim 
politic; 

  O 2  –  să compare monarhia absolută cu monarhia constituțională; 

  O 3  –  să  enumere principalele tipuri de regimuri politice;  

  O 4  –  să caracterizeze fiecare tip de regim politic în parte;  

  O 5  –  să dezvolte capacitatea de a coopera și comunica în grupe de câte patru 
colegi.   

Strategia didactică:  

a) metode și procedee: conversația euristică, lucrul cu manualul, explicația, 
povestirea, învăţarea prin descoperire, Jurnalul cu dublă intrare, Ciorchinele, 
Metoda ,,Pălăriile gânditoare’’ 

b) forme de organizare a activității: activitate frontală, activitate pe grupe.  
c) mijloace didactice: manualele alternative, tabla, creta.  

 

 



FORME DE GUVERNĂMÂNT 

Forma de guvernământ –arată cine şi in ce scop exercită puterea. Se referă la modul in care se constituie , se organizează şi funcţionează instituţiile puterii. 

Principalele forme sunt :monarhia şi republica 

Monarhia-lb greacă-monos-unul; archos-conducător 

- statul este condus de către un rege,iar puterea este transmisă ereditar sau prin desemnare. 

Monarhia absolută –intreaga putere aparţine monarhului. Exemple: Ludovic al XIV-lea(1643-1715);  Elisabeta I(1558-1603) 

Monarhia constituţională- monarhul conduce statul pe baza unei constituţii, puterea fiind exercitată şi de către alte organe de stat.  Exemple: Marea Britanie, Olanda, Spania, 

Norvegia, Japonia 

Republica-Res Publica(lb latină)-,,treburile poporului’’ 

-Statul este condus de un preşedinte ales prin vot universal sau de parlament. 

Republica parlamentară- preşedintele este ales de parlament. Exemple; Germania, Italia, Austria. Preşedinte puteri limitate, subordonat Parlamentului 

Republica prezidenţială –preşedintele este ales de cetăţeni, prin vot  universal. Puteri extinse(domeniul apărării, politică externă). Preşedintele SUA  îndeplineşte şi funcţia de prim 

ministru. 

 România-republică semi-prezidenţială-Preşedinte ales prin vot universal de cetăţeni, dar poate fi  suspendat de Parlament(dacă încalcă 

Constituţia). Preşedintele conlucrează cu Parlamentul şi Guvernul în problemele interne şi externe. 

 

 



REGIMURI POLITICE 

 MODUL DE ORGANIZARE ŞI  FUNCŢIONARE A STATULUI ŞI DE EXERCITARE A PUTERII POLITICE. 

 

 

 

 

 

Regimurile totalitare au apărut în perioada interbelică 

 Extrema dreaptă: 
 Italia (condusă de Benito Mussolini), în anul 1922; 
 Germania (condusă de Adolf Hitler), în anul 1933; 
 Ungaria (condusă de Miklós Horthy), în anul 1939; 
 Spania (condusă de generalul Franco), în anul 1939; 
 Portugalia (condusă de Salasar), în anul 1932.  

 Extrema stângă: 
 URSS (condusă de Lenin, ulterior de Stalin), în anul 1917, când bolşevicii au preluat puterea. Din 1922-URSS-1924-STALIN 

 Regimurile de extremă dreapta au fost învinse în al Doilea Război Mondial. Comunismul , însă, a supravieţuit şi după terminarea marii conflagraţii, fiind instaurat şi în alte 
ţări –  de cele mai multe ori, în mod forţat , cu ajutorul Armatei Roşii (instrumentul militar al URSS).   

 Ţări din Europa (Ungaria, România, Germania de Est, Cehoslovacia etc.), din Asia (China, Coreea de Nord), dar şi America Latină (Cuba) au cunoscut regimuri comuniste. 

REGIMURI DEMOCRATICE: 

 Principiul separării puterilor în 

stat; 

 Pluralism 

 Alegeri libere; 

 Economie de piaţă; 

 Suveranitatea poporului; 

 Respectarea drepturilor omului; 

 Guvernare reprezentativă; 

 Justiţie imparţială 

 Ex: Marea Britanie; Franţa; S.U.A 

REGIMURI  TOTALITARE: 

 Încălcarea Principiul separării puterilor în stat; 

 Puterea-partid unic 

 Cenzura 

 Economie dirijată de stat; 

 Încălcarea  drepturilor omului; 

 Controlul societăţii-poliţia politică 

 Cultul personalităţii; 

 Sistem de lagăre de muncă şi închisori-opozanţii 

regimului 

REGIMURI  AUTORITARE: 

 Limitarea  drepturilor omului 

 Limitarea atribuţiilor unor  instituţi-

Parlament 

 Controlul societăţii nu este total 

 

 Ex: Africa-Congo; Asia-Birmania, 

Indonezia 



 

ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE NR.1 

,,DEZGHEŢUL’’ 

 Pe baza unor imagini elevii vor 

descoperi   titlul lecţiei 
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C                                                                                        D 

 



 

 

ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE NR.2 

FORME DE GUVERNĂMÂNT 

 

 

 Pe baza unor fişe de lucru, elevii vor identifica formele de 
guvernământ  

 Pe baza unor imagini, elevii vor identifica exemple de 
state în care se manifestă aceste forme de guvernământ 

 Evaluare-Jurnalul cu Dublă intrare 
 

 

 



Fişa de lucru nr. 1 

Citiţi textul de mai jos şi priviţi imaginile. Răspundeţi la cerinţe: 

 

,,Monarhia este un sistem politic în care puterea este simbolizată de o singură persoană numită monarh (rege, împărat, principe, duce, etc.). A 
fost o formă de guvernământ obișnuită în întreaga lume în perioadele antică și medievală. Monarhia poate fi de două  
tipuri: constituțională, absolută, O monarhie constituțională este o formă de guvernământ monarhică ce face parte dintr-un 
sistem constituțional care acceptă un monarh ereditar sau ales în funcție de șef de stat. Monarhiile constituționale moderne, de obicei 
implementează conceptul de trias politica, sau "separarea puterilor", unde monarhul e capul ramurei legislative sau doar are un 
rol simbolic.  În cazul în care monarhul deține puterea absolută, aceasta se numește o monarhie absolută.’’  

Monarhiile secolului XXI, Sandra Gătejeanu-Gheorghe, Ioan-Luca Vlad, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarcini de lucru: 

1.Definiţi monarhia. 

2.Identificaţi tipurile de monarhii. 

3. Precizaţi o caracteristică a fiecărui tip. 

4.Identificaţi personalităţile. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Monarh
https://ro.wikipedia.org/wiki/Monarhie_constitu%C8%9Bional%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Monarhie_absolut%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Monarhie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constitu%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98ef_de_stat
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Trias_politica&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Separarea_puterilor
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramura_legislativ%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Simbolic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Monarhie_absolut%C4%83


Fişa de lucru nr. 2 

Citiţi textul de mai jos şi priviţi imaginile. Răspundeţi la cerinţe: 

,,Cuvântul republică derivă din termenul latin res publica, însemnând „lucru public”. Republica este o formă de organizare statală (sau formă 
de stat) în care suveranitatea aparține poporului, iar puterea executivă este exercitată de cetățeni aleși pentru o perioadă determinată de 
timp. De-a lungul istoriei au existat diverse forme de republici, unele continuând să existe sau să coexiste - de la republicile   antichității până 
la republicile constituționale moderne de tip: parlamentar, puterea este concentrată în cea mai mare parte în Parlament, care 
formează Guvernul, iar prim-ministru este reprezentantul partidului învingător la alegeri; semiprezidențial, combinație între conducerea 
prezidențială puternică și a controlului efectiv exercitat de Parlament asupra Guvernului. În diferite țări cu această formă de republică diferă 
una de alta. Principala caracteristică distinctivă este dubla responsabilitate a Guvernului față de președinte și Parlament; prezidențial, 
președintele coordonează relațiile dintre ramurile puterii, este comandantul-șef, reprezintă țara în politica externă, formează Guvernul, 
înainteză proiecte de legi în Parlament’’ 

www.wikepedia.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarcini de lucru: 

1.Definiţi republica. 

2.Identificaţi tipurile de republici. 

3. Precizaţi o caracteristică a fiecărui tip. 

4.Identificaţi personalităţile. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Form%C4%83_de_organizare_statal%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Form%C4%83_de_stat&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Form%C4%83_de_stat&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republic%C4%83_parlamentar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parlament
https://ro.wikipedia.org/wiki/Guvern
https://ro.wikipedia.org/wiki/Prim-ministru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republic%C4%83_semipreziden%C8%9Bial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pre%C8%99edinte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republic%C4%83_preziden%C8%9Bial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Politic%C4%83_extern%C4%83


Fişa de evaluare nr. 1 

Jurnal cu dublă intrare. 

Realizează pe caiet un „jurnal” ca cel prezentat mai jos și completează-l cu formele de guvernământ. 

MONARHIA- TIPURI ŞI EXEMPLE REPUBLICA-TIPURI ŞI EXEMPLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE NR.3 

REGIMURI POLITICE 

 

 

 Pe baza unor fişe de lucru, elevii vor identifica tipurile de 

regimuri politice  şi caracteristicile lor. 

 Pe baza unor fişe elevii vor identifica exemple de state în 
care se manifestă aceste regimuri politice.  

 Evaluare-Ciorchinele 
 

 

 

 



Fişa nr. 3 

Citiţi textul şi studiaţi diagrama de mai jos. Răspundeţi la cerinţe: 

“Democraţiile [...] sunt, în primul rând instituţii prevăzute să ne apere împotriva dictaturii. Ele nu îngăduie o conducere de tip dictatorial, o 

acumulare de putere, ci caută să limiteze puterea statului. Este vital, în acest sens, ca o democraţie să rămână deschisă posibiltăţii de a 

destitui guvernul fără vărsare de sânge atunci când acesta ne violează drepturile şi îndatoririle, dar şi atunci când politica ni se pare 

nedreaptă şi nepotrivită.”                                          (K.R.Popper, Lecţia acestui secol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoriţile unui stat democratic 

Puterea 

executivă-Guvern 
Puterea 

legislativă-

Parlament 

Puterea 

judecătorească-

Instanţe de judecată 

Drepturi şi libertăţi- libertatea cuvântului, a 

adunărilor, a tiparului,; 

-egalitate în faţa legilor; 

-vot universal. 

 

Sarcini de lucru: 

1. Precizaţi principiile de bază al sistemului 

democratic. 

2. Stabiliţi care sunt drepturile şi libertăţile 

cetăţeneşti 

 



Fişa nr. 4 

 

Citiţi cu atenţie următorul text: 

,, Totalitarismul desemnează regimuri de extremă stânga (comunismul) sau de extremă dreapta (fascismul/nazismul) care în perioada 

intrebelică s-au bazat pe: nerespectarea principiului separării puterilor în stat, încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, existenţa 

unui partid unic, care deţine puterea politică, promovarea cultului personalităţii, aplicarea cenzurii, demagogie şi propagandă, interesele 

individului sunt subordonate intereselor statului, regimul este menţinut prin teroare şi violenţă cu ajutorul poliţiei politice, statul se implică în 

toate domeniile de activitate (inclusiv în viaţa privată a cetăţenilor săi), oponenţii regimului sunt exterminaţi sau trimişi în închisori (epurare 

politică). Regimurile totalitare au cunoscut şi trăsături distincte. Comunismul promova: colectivizarea şi industrializarea, naţionalizarea  

bunurilor, ateismul, desfiinţarea proprietăţii private şi înlăturarea burgheziei, dictatura proletariatului. Fascismul  promova rasismul, 

antisemitismul, rolul conducător al elitelor, sprijinul acordat burgheziei, alianţa cu Biserica Catolică, ideea creării unui <spaţiu vital>.” 

                                                                                                               (Ramona Ionescu, despre regimurile totalitare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarcini de lucru: 

1. Precizaţi  tipurile de regimuri totalitare 

2.Enumeraţi trei caracteristici ale regimurilor 

totalitare. 

3. Pe baza textului şi a simbolurilor, stabiliţi 

asemănările şi deosebirile dintre fascism / nazism  şi 

comunism. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Hammer_sickle_clean.png
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Italian_Fascist_flag_1930s-1940s.svg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Nazi_Swastika.svg


Fişa nr. 5 

Citiţi cu atenţie următoarele texte: 

  “ În 1919, în Italia exista o triplă criză: naţională- pentru că ţara nu obţinuse teritoriile promise, economică – Italia fiind ruinată de război, şi socială – manifestată prin 

greve, ocuparea pământului de către ţărani etc. De această dezordine profită partidul fascist creat, în 1919, de Mussolini. Cu ajutorul bogătaşilor, partidul devine o forţă 

paramilitară organizată şi în 1922, după un “marş asupra Romei”, ajunge la putere.”                     

( S. Oane, M.Ochescu, Naşterea şi ascensiunea fascismului) 

      “ Constituit în 1919, Partidul Naţional Socialist al Muncitorilor Germani (NSDAP) a devenit instrumentul politic prin care Adolf Hitler a cucerit puterea pe cale electorală 

(1933). Popularitatea şi-a câştigat-o promiţând să elibereze Germania de <lanţurile Dictatului de la Versailles> (cum prezenta el Tratatul de la Versailles din 1919) şi 

speculând marile dificultăţi economice provocate de criza din anii 1929-1933, în primul rând , creşterea şomajului. După preluarea puterii, Hitler a instituit un regim 

totalitar, bazat pe partidul unic şi pe reprimarea tuturor oponenţilor (comunişti, social-democraţi). El a proclamat superioritatea rasei “ariene”, germanice, a dezlănţuit 

prigoana împotriva evreilor (antisemitismul) şi a desfăşurat o politică de expansiune, cu scopul de a obţine aşa-numitul <spaţiu vital> pentru germani, declanşând, astfel, 

cel de-al Doilea Război Mondial.”                                                                      

(Florin Constantiniu, despre  nazismul german) 

      “Primul stat totalitar a fost Rusia Sovietică care, din 1922, s-a numit Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste –URSS. El a apărut în urma preluării puterii de către 

Partidul Comunist (bolşevic), condus de V.I.Lenin, printr-o acţiune militară numită <Revoluţia din Octombrie > , din 1917. În urma unui sângeros război civil s-a instituit un 

regim de dictatură - <dictatura proletariatului>. După moartea lui Lenin, în 1924, Stalin a preluat încetul cu încetul puterea, devenind <stăpânul> URSS, în 1929. Apoi a trecut 

la consolidarea acestei puteri printr-o serie de epurări, care erau un mijloc de înlăturare a membrilor de partid şi a oficialilor ale căror idei şi comportări erau considerate 

de Stalin o ameninţare la adresa propriei lui autorităţi.” 

                                                                                                                  (Jacques de Launay , Istoria secretă a Cominternului) 

          Când?................................................. Unde?............................................................................. 

 

 

 

                 Cine?....................................................... Cum?........................................................................... 



Fişa de evaluare nr. 2 

1 Ce este regimul politic?  

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................

.................................................................................................. ............................................................................................................................. .......................................... 

             2.Tipuri de regim politic:  

 

 

 

 

 

3. Regimul politic democratic: 

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................. ................................................................................................................. ....................................

............................................................................................................................. ............................................................................................... ......................................................

............................................................................................................................. ............................................................................. ........................................................................

............................................................................................................................. ............................................................................................................................................... 

 

 

REGIMURI POLITICE 

 

 
 



 

4.Regimuri totalitare şi autoritare 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Regimuri totalitare şi autoritare-Asemănări şi deosebiri 

Regimuri  totalitare 



 

ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 4 

FORME DE GUVERNĂMÂNT 

REGIMURI POLITICE 

,,TENIS VERBAL’’ 

LUCRAŢI ÎN ECHIPE. ANALIZÂND LEGĂTURA DINTRE FORME DE GUVEERNĂMÂNT ŞI REGIMURI POLITICE. PRIMUL 

INTERLOCUTOR FACE O OBSERVAŢIE DESPRE TEMĂ, URMATă DE O ALTA SUSŢINUTă DE UN PARTENER. NU TREBUIE REPETATĂ 

NICI O REMARCĂ ESTE DECLARAT CÂŞTIGĂTOR CEL CARE NU MAI PRIMEŞTE NICI UN RĂSPUNS DE LA PARTENER 

 

 

 

 



ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 5 

FORME DE GUVERNĂMÂNT 

REGIMURI POLITICE 

 

APROFUNDARE 

 

Pălăriile gânditoare.  Grupați-vă în 6 echipe. Fiecare echipă 

„va purta” o pălărie. Pălăriile sunt „gânditoare”. Fiecare 

echipă va rezolva cerința din dreptul unei pălării. Faceți 

schimb de „pălării” între echipe și evaluați-vă, analizând 

rezolvările colegilor. Completați-le dacă este necesar. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pălăria albă - Informează-te! 

 CARE SUNT PUTERILE ÎNTR-UN STAT DEMOCRATIC? 

Pălăria roșie - Spune ce simți!  

Spuneți ce simțiți în legătură despre  faptul că se încălcă drepturile 

omului în regimurile totalitare 

Pălăria neagră - Prezintă aspectele negative!  

Prezentați consecințele nedreptății, în cazul în care doar unele grupuri 

sau persoane sunt favorizate. 

Pălăria galbenă - Prezintă aspectele pozitive! 

 Prezentați avantajele egalității în fața legii. 

Pălăria verde - Generează idei noi!  

Propuneți modalități prin care vă puteți implica în înfăptuirea dreptății 

ca cetățeni. 

Pălăria albastră - Clarifică!  

Ce ar trebui să facă autoritățile pentru a stopa încălcarea legii? 



ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 6 

FORME DE GUVERNĂMÂNT 

REGIMURI POLITICE 

TEMA PENTRU ACASĂ 

,,ZARURILE AU FOST ARUNCATE’’ 

 

Toți elevii primesc un număr de la 1 la 6. Profesorul aruncă un zar. În funcție de numărul de pe zar, elevii 

vor scrie câte un enunț despre:  

⇨ FORME DE GUVERNĂMÂNT(elevii cu numărul 1) 

 ⇨ REGIMURI POLITICE (elevii cu numărul 2) 

 ⇨ MONARHIE ABSOLUTĂ (elevii cu numărul 3)  

⇨ MONARHIE CONSTITUŢIONALĂ (elevii cu numărul 4)  

⇨ REPUBLICĂ PREZIDENŢIALĂ (elevii cu numărul 5)  

⇨REPUBLICĂ PARLAMENTARĂi(elevii cu numărul 6)  

. Foile sunt afișate, citite și discutate, clarificând eventualele incorectitudini. 


