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 CĂLĂTORIE ÎN TIMP 

 

 

 

INTRAREA ROMÂNIEI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL  

REFLECTATĂ ÎN PRESA VREMII 

 

Ştefan Băluţă  

Clasa a XI-a D 

 

 

1.POZIŢIA ROMÂNIEI FAŢĂ DE IZBUCNIREA RĂZBOIULUI 

Declanşarea Primului Război Mondial, în anul 1914, când Franz Ferdinand, moştenitorul 

tronului austro-ungar, şi soţia sa au fost asasinaţi la Sarajevo, a reprezentat unul dintre dramaticele 

evenimente din istorie. Marile puteri, împărţite în cele două grupări militare constituite anterior, 

Antanta şi Puterile Centrale, au intrat rapid în acţiune după declaraţia de război dată Serbiei de către 

Austro-Ungaria. 

Declanşarea războiului a afectat în mod direct şi România, care era legată printr-un tratat de 

alianţă de una dintre grupări, iar opinia publică românească era împărţită în privinţa intrării în 

război. O parte a sa, cu gândul la eliberarea naţională a românilor din Transilvania, Banat şi 

Bucovina, aflaţi sub stăpânire austro-ungară, opta pentru intrarea în război alături de puterile 

Antantei (Franţa, Rusia, Anglia), împotriva alianţei Puterilor Centrale (Germania, Austro-Ungaria, 

la care s-au adăugat Bulgaria şi Turcia), o altă parte, ce spera eliberarea naţională a românilor din 

Basarabia, aflaţi sub stăpânirea Imperiului rus, înclina pentru alăturarea României la alianţa cu 

Puterile Centrale, împotriva Rusiei. 

La data izbucnirii războiului, în vara anului 1914, cercurile politice conducătoare au ales 

soluţia cea mai înţeleaptă, neutralitatea României1.    

 

2.MOMENTUL INTRĂRII ROMÂNIEI ÎN RĂZBOI 

În perioada neutralităţii, 1914-1916, a avut loc o amplă dezbatere publică ce dorea să 

lămurească dilema intrării României în război alături de o alianţă sau alta. Regele Carol I a dorit cu 

insistenţă intrarea României în Război alături de Puterile Centrale, nu numai din cauza tratatului de 

alianţă din 1883, ci şi pentru că era de origine germană. În cele din urmă opţiunea marii majorităţi a 

opiniei publice a înclinat balanţa în favoarea intrării României în război alături de puterile Antantei. 

În această perioadă a existat o intensă campanie diplomatică de atragere a României în una sau 

cealaltă dintre taberele combatante. Intens curtată încă de la declanşarea ostilităţilor de către ambele 

tabere combatante, clasa politică românească s-a aflat în timpul celor doi ani de neutralitate sub un 

permanent asediu diplomatic al Vienei, Berlinului, Petrogradului, Parisului şi Londrei2.  

Pe data de 14/27 august 1916, de la ora 11.00, la palatul Cotroceni are loc consiliul de coroană 

convocat de regele Ferdinand cu scopul consultării principalilor lideri politici ai ţării în vederea 

intrării în război, consiliu ce a hotărât intrarea în război alături de Antantă. 

Publicaţiile au scris ample articole despre convocarea consiliului de coroană, despre ieşirea 

României din neutralitate şi intrarea în război, iar apoi despre mobilizarea armatei şi situaţia 

frontului.  

 

 

                                                           
1 Nicolae Isar, Istoria modernă a românilor: 1774/1784-1918, Editura Universitară, Bucureşti, 2006, p. 504-505. 
2 Petre Otu, România în Primul Război Mondial: Neutralitatea 1914-1916, Editura Litera, Bucureşti, 2017, p. 107. 
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Ziarul Adevărul din 14 august 2016 

(http://adevarul.ro/assets/adevarul.ro/MRImage/2013/07/16/51e4ff3cc7b855ff5642b52e/646x404.jp

g) 

 

3.RELATĂRILE PRESEI DESPRE INTRAREA ROMÂNIEI ÎN RĂZBOI 

Comunicatul oficial din 15 august 1916 a fost publicat de toate ziarele epocii: Adevărul, 

Libertatea, Dimineaţa, Universul, Evenimentul, Acţiunea, Epoca, Viitorul, Steagul, Neamul 

românesc, Monitorul oastei, Universul literar, Minerva, Agrarul etc.  

 

Comunicat  oficial 

din 16 August 1916 

 

Mobilizarea generală a armatei a început în noaptea de 14 spre 15 August şi îşi urmează 

cursul.  

Declaraţia de răsboiu contra Austro-Ungariei a fost remisă în seara de 14 August la ora 9 la 

Viena.  

Trupele aliate imperiale ruse au început a trece în Dobrogea, fiind primite cu entusiasm de 

populaţie.  

Unităţi din flota Rusă au sosit la Constanţa unde concură la apărarea coastei Mărei Negre.  

În noaptea de 14/15 August trupele noastre au atacat frontiera Austro-Ungariei.  

Vase  de răsboiu şi baterii Austro-Ungare au tras focuri asupra oraşelor Vârciorova,            

T-Severin şi Giurgiu.  

Marele Cartier general  

 

Mobilizarea armatei a fost decretată de regele Ferdinand I şi publicată în Monitorul Oficial din 

14/27 august 1916: 

Art. I. Întreaga armată se va mobiliza. 

Art. II. Prima zi de mobilizare va începe la ora 12 în noaptea de 14 la 15 August 1916. 

Art. III. Ordinea de bătae va fi hotărâtă prin planul de mobilizare. 

Art. IV. Preşedintele Nostru de consiliu şi ministru secretar de Stat la departamentul de răsboi este 

însărcinat cu executarea decretului de faţă.  

http://adevarul.ro/assets/adevarul.ro/MRImage/2013/07/16/51e4ff3cc7b855ff5642b52e/646x404.jpg
http://adevarul.ro/assets/adevarul.ro/MRImage/2013/07/16/51e4ff3cc7b855ff5642b52e/646x404.jpg
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Monitorul Oficial, no. 107 din 14 (27) August 1916 

(http://static.youblisher.com/publications/263/1572658/large-1572658-4.jpg) 

 

Ziarul Universul din 16 august 1916 a avut ca titlu general „România a declarat războiu 

Austro-Ungariei: Mobilizarea generală a armatei. Decretarea stării de asediu”. 

Primul articol este „Proclamaţia către naţiune” făcută de regele Ferdinand: 

 

Români! 

Războiul care de doi ani a încins tot mai strâns hotarele noastre a sdruncinat adânc vechiul 

aşezământ al Europei şi a învederat că pe viitor numai pe temeiul naţional se poate asigura viaţa 

paşnică a popoarelor. 

Pentru neamul nostru el a adus ziua aşteptată de veacuri de conştiinţa naţională, ziua unirii 

lui. 

După vremi îndelungate de nenorociri şi grele încercări înaintaşii noştri au reuşit să 

întemeieze Statul Român prin Unirea Principatelor, prin războiul Independenţei, prin munca lor 

neobosită pentru renaşterea naţională. 

Astăzi ne este dat nouă să întregim opera lor, închegând pentru totdeauna ceea ce Mihai 

Viteazul a înfăptuit numai pentru o clipă: Unirea Românilor de pe cele două părţi ale Carpaţilor. 

De noi atârnă astăzi să scăpăm de sub stăpânirea străină pe fraţii noştri de peste munţi şi din 

plaiurile Bucovinei, unde Ştefan cel Mare doarme somnul lui de veci. 

În noi, în virtuţile, în vitejia noastră, stă putinţa de a le reda dreptul ca într-o Românie 

întregită şi liberă de la Tisa până la Mare, să propăşească în pace potrivit datinilor şi 

aspiraţiunilor gintei noastre. 

Români! 

Însufleţiţi de datoria sfântă ce ni se impune, hotărâţi să înfruntăm cu bărbăţie toate jertfele 

legate de un crâncen război, pornim la luptă cu avântul puternic al unui popor care are credinţa 

neclintită în menirea lui. 

Ne vor răsplăti roadele glorioase ale isbândei. 

Cu Dumnezeu înainte!                                                                                      15/28 august 1916 

http://static.youblisher.com/publications/263/1572658/large-1572658-4.jpg
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Apoi a fost publicat „Ordinul de zi al M.S. Regelui către armată”: 

Ostaşi! 

V-am chemat ca să purtaţi steagurile voastre peste hotarele unde fraţii voştri vă aşteaptă cu 

nerăbdare şi cu inima plină de nădejde. 

Umbrele marilor voievozi, Mihai Viteazul şi Ştefan cel Mare, ale căror rămăşiţe zac în 

pământul ce veţi desrobi, vă îndeamnă la biruinţă, ca vrednici urmaşi ai ostaşilor cari au învins la 

Răsboieni, la Călugăreni şi la Plevna. 

Veţi lupta alături de marile naţiuni cu care ne-am unit. O luptă aprigă vă aşteaptă. Cu 

bărbăţie să îndurăm însă greutăţile şi cu ajutorul lui Dumnezeu isbânda va fi a noastră. 

Arătaţi-vă deci demni de gloria străbună. 

De-a lungul veacurilor un neam întreg vă va binecuvânta şi vă va slăvi. 

15/28 august 1916 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziarul Universul, nr. 226 din 16 august 1916 

(http://www.istorie-pe-scurt.ro/wp-content/uploads/2014/08/Declaratie-de-razboi-Austro-

Ungaria.jpg) 

 

Ziarul Acţiunea a publicat, sub titlul „Declaraţia de război. Ruşii în Dobrogea”, pe data de 17 

august 1916, „Proclamaţia regelui Ferdinand către naţiune” şi articolele „Trăiască armata română!”, 

„Declaraţia de război contra Austro-Ungariei”. 

Ziarul Dimineaţa a publicat, sub titlul „România a declarat războiu Austro-Ungariei”, anunţul 

Aseară la orele 9, ministru nostru la Viena, d. Mavrocordat, a înmânat d-lui Burian, primul-

ministru al Austro-Ungariei declaraţia de războiu a Romîniei, apoi articolele „Proclamaţia de 

războiu”, „Starea de asediu”, „Să fim civilizaţi!”. 

Ziarul Steagul a publicat „Proclamaţia M.S. Regelui”, „Primul comunicat oficial”, „Al doilea 

comunicat”, articolele „În războiu”, „Tezaurul statului în timp de războiu”, dar şi ordonanţa 

prefecturii Capitalei „Măsuri în contra atacurilor aeriene”. 

Ziarul Viitorul a publicat, pe 16 august 1916, „Proclamaţia M.S. Regelui”, „Ordinul de zi către 

armată”, „Mobilizarea generală a armatei”. 

http://www.istorie-pe-scurt.ro/wp-content/uploads/2014/08/Declaratie-de-razboi-Austro-Ungaria.jpg
http://www.istorie-pe-scurt.ro/wp-content/uploads/2014/08/Declaratie-de-razboi-Austro-Ungaria.jpg
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Ziare care anunţă intrarea României în război 

(http://static.youblisher.com/publications/263/1572658/large-1572658-14.jpg) 

 

Şi ziarul Epoca, pe 16 august 1916, sub titlul general „Declaraţia de război Austriei”, a 

publicat „Proclamaţiunea de Războiu”, „Ordinul de zi al Regelui către armată” şi „Decretul de 

mobilizare”, după ce cu o zi înainte publicase pe prima pagină un articol scris de Octavian Goga şi 

intitulat „Ultima zi din România mică”. 

În New York Times, pe 7 septembrie 1916, a fost publicat un articol despre „Intrarea României 

în Războiul Mondial”. Se pare că Bucureştiul şi România erau privite cu admiraţie de către 

americani la începutul secolului al XX-lea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New York Times, 7 septembrie 1916 

(http://www.tkinter.org/Romania/WarEntry/images/2-1.jpg) 

http://www.tkinter.org/Romania/WarEntry/images/2-1.jpg
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Un conflict de o asemenea amploare, cum a fost Primul Război Mondial, nu avea cum să nu 

afecteze societatea. Populaţia era convinsă însă că luptă pentru o cauză nobilă, astfel încât 

solidaritatea socială s-a manifestat prin acceptarea restricţiilor impuse. Patriotismul s-a mai atenuat 

însă spre sfârşitul războiului, când pierderile umane şi materiale au devenit din ce în ce mai mari. 

 

4.BIBLIOGRAFIE 

Isar, Nicolae, Istoria modernă a românilor: 1774/1784-1918, Editura Universitară, Bucureşti, 2006. 

Otu, Petre, România în Primul Război Mondial: Neutralitatea 1914-1916, Editura Litera, Bucureşti, 

2017. 

www.google.ro/search?q=ziare+din+1916&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEw

iwt7jX-8TXAhUBXBoKHYpKAUUQ_AUICigB&biw=1280&bi 

 

 

 

 

 DESCOPERĂ ROMÂNIA! 

 

 

 

PEISAJE DE POVESTE 

Prof. Daniela Bobeică 

 

          Ţara noastră ascunde multe locuri 

de o frumuseţe ireală, care par desprinse 

din poveşti şi sunt puţin cunoscute. 

Turiștii străini aleg să vină în România 

pentru că peisajele îi încântă de fiecare 

dată, iar oamenii sunt foarte primitori şi 

calzi. 

Unul dintre aceste locuri este 

Grădina Zmeilor, arie protejată, de 

interes național, ce corespunde 

categoriei a III-a IUCN (rezervație 

naturală de tip geologic și peisagistic), 

situată în județul Sălaj, pe teritoriul 

administrativ al comunei Bălan. 

Rezervația naturală Grădina Zmeilor a fost declarată arie protejată prin Legea nr.5 din 6 martie 

2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone 

protejate) și se întinde pe o suprafață de 3 hectare. 

Arealul „Grădina Zmeilor” prezintă o zonă naturală (din Podișul Someșan, subunitate 

geomorfologică a Depresiunii colinare transilvane), ce cuprinde un ansamblu neregulat de stânci 

(Fata Cătanii, Zmeul și Zmeoaica, Moșu, Călugării, Căpitanul, Acul Cleopatrei, Soldații, Eva, 

Dorobanțul, Degețelul, Sfinxul), cu forme bizare (turnuri, ciuperci, ace, abrupturi stâncoase), 

dispuse la baza dealului „Dumbrava”. 

          Formațiunile geologice (atribuite perioadei holocenului) alcătuite din gresii (de culoare 

cenușiu-gălbuie) cu intercalații de microconglomerate, s-au format prin acțiunile repetate ale aerului 

(îngheț-dezgheț, vânt, temperatură), apei (spălare, șiroire) și a proceselor gravitaționale (prăbușiri, 

surpări) desfășurate de-a lungul timpului. 
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 TRADIŢII ŞI OBICEIURI PE GLOB 

 

 

 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI ÎN GERMANIA 

Raluca-Elena Miu  

Clasa a XII-a D 

 

Germania are o istorie bogată, fiind un actor major în trecutul Europei. Tocmai de aceea, 

cultura germană este bogată în obiceiuri, tradiţii semnificative sau mituri populare.  

Germanii se mândresc cu sărbătorile lor tradiţionale, de la cele patriotice, precum Tag der 

Deutschen Einheit (Ziua unităţii germane), până la evenimente publice, cum ar fi celebrul festival 

Oktoberfest. Însă, în afară de aceste sărbători cunoscute, în Germania există tradiţii şi obiceiuri mai 

puţin cunoscute publicului larg, care ar merita din plin să fie experimentate dacă ajungeţi într-o 

vizită în Germania. 

Iată cinci astfel de evenimente:  

 

1.Carnavalul de la Bremen este cel mai mare 

festival de samba din Germania și are loc la 

sfârşitul lunii ianuarie. Măşti decorate, costume 

cât mai extravagante, ritmuri incofundabile de 

tobe şi o atmosferă de sărbătoare caracterizează 

carnavalul la care iau parte, anual, peste 35.000 

de spectatori şi 100 de grupuri de dansatori 

profesionişti de samba. 

 

 

 

 

2.DOM funfair are loc de trei ori pe an la 

Hamburg, unde localnici şi turişti deopotrivă se 

strâng în zona Heiligengeistfeld, pentru a se 

bucura de plimbări, mâncare şi diverse 

spectacole. O tradiţie a târgului, focurile de 

artificii din fiecare seară de vineri completează 

perfect atmosfera de sărbătoare din Hamburg.  

 

 

 

3.Day of Beer are loc la sfârşit de aprilie, la 

Bamberg, oraş aflat pe lista patrimoniului 

UNESCO. Localnicii celebrează această zi aşa 

cum ştiu ei mai bine, cu bere germană de cea 

mai bună calitate. Sutele de mici berării din 

oraş, cu o lungă tradiţie în producţia de bere, 

oferă vizitatorilor spre degustare diverse 

sortimente, timp de o zi, de la bere nefiltrată, la 

cea neagră sau blondă. 
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4.Festivalul Internaţional al Dunării de la Ulm 

a avut prima ediţie în anul 1998. De atunci, 

artişti şi reprezentanţi ai tuturor ţărilor dunărene 

se întâlnesc o dată la doi ani, pentru a sărbători, 

prin muzică, dans, teatru sau gastronomie, 

diversitatea şi cooperarea dintre comunităţile ce 

au în comun accesul la Dunăre. 

 

 

5.Hanse Sail regatta se organizează în luna 

august la Rostock și a atras, încă din 1991, până 

la un milion de vizitatori în portul de la Marea 

Baltică, situat în nordul Germaniei. Vizitatorii pot 

admira ambarcaţiunile expuse şi se pot chiar 

aventura într-o scurtă croazieră pe Marea Baltică. 

Mai mult, evenimentul include şi un târg 

medieval, cu diferite atracţii, ce se întinde pe 

aproximativ patru kilometri de-a lungul coastei. 

 

Surse:  

http://adevarul.ro/life-style/travel/cum-cunosti-traditiile-germane-5-evenimente-nu-ratezi-germania-

2016-1_568fb89037115986c64530db/index.html 

https://www.hansesail.com/28-hanse-sail-rostock/veranstaltungsprogramm-2018/haikutter-

regatta.html 

 

 

 

 

 CĂLĂTORIE ÎN SPAŢIUL ... GEOGRAFIC 

 

 

 

PE VALEA PRAHOVEI 

Marius Crețu  

Clasa a XI-a D 

 

Valea Prahovei este în prezent una dintre cele mai vizitate zone ale României, atât pentru 

frumusețea peisajelor montane, cât și pentru legendele și poveștile despre faptele petrecute demult 

pe aceste meleaguri. 

Râul Prahova izvorăște de sub Pasul Predeal, de la o altitudine de 1020 m, constituind limita 

dintre Carpații Orientali și Carpații Meridionali. 

Odinioară tărâm sălbatic, acoperit de păduri, acum un areal intens locuit și circulat, dacă ne 

gândim că pe o distanță de numai 12 km se înșiruie stațiunile turistice Predeal, Azuga, Bușteni, 

Poiana Țapului, Sinaia, Valea Prahovei apare pentru prima dată în documente prin anul 1476, în 

timpul lui Vlad Țepeș. Atunci străbăteau aceste locuri doar pustnicii care se izolau pentru a trăi în 

rugăciuni sau tîlharii ieșiți în calea negustorilor ce treceau munții. În secolele XVII-XVIII, aici încep 

http://adevarul.ro/life-style/travel/cum-cunosti-traditiile-germane-5-evenimente-nu-ratezi-germania-2016-1_568fb89037115986c64530db/index.html
http://adevarul.ro/life-style/travel/cum-cunosti-traditiile-germane-5-evenimente-nu-ratezi-germania-2016-1_568fb89037115986c64530db/index.html
https://www.hansesail.com/28-hanse-sail-rostock/veranstaltungsprogramm-2018/haikutter-regatta.html
https://www.hansesail.com/28-hanse-sail-rostock/veranstaltungsprogramm-2018/haikutter-regatta.html
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să se întemeieze primele mănăstiri și să se zidească schituri, precum Mănăstirea Sinaia (1690-1695), 

Schitul Lespezi (1665-1675) sau Schitul Predeal (1774). 

Abia după alegerea Văii Prahovei ca 

reședință de vară a regelui Carol I, regiunea 

începe să fie din ce în ce mai căutată, apoi 

invadată de turiști. Acum este considerată 

tărâmul turiștilor, oferind o îmbinare perfectă a 

peisajelor naturale cu cele realizate de om. 

După construirea Castelului Peleș la Sinaia, 

zona devine privilegiată, vechi familii 

boierești, dar și industriași și bancheri 

cumpărând aici terenuri  și înălțând construcții 

aparte, peste care se ridică maiestuoasă 

monumentala reședință regală de vară.  

 

 

 

 

 DESTINAŢII TURISTICE 

 

 

PENSIUNEA AGROTURISTICĂ „IZBUCUL TĂUZ” 

Prof. Nicoleta Nedelea 

Prof. Andora Simina 

 

Situată într-un peisaj mirific din Munții Apuseni, pe Valea Arieșului, în comuna Gârda de Sus, 

satul Gârda Seacă din județul Alba, pensiunea pare a fi greu de găsit dacă nu ești de prin partea 

locului. Dar merită să faci efortul de a descoperi acest loc minunat... De jur împrejur pădure, un 

peisaj încântător pentru ochi și aer curat pentru plămâni. Dar mai ales... o liniște greu de imaginat 

pentru perioada în care trăim.  

Dacă pornești pe drumul neasfaltat ce duce spre Casa de Piatră, așa te întâmpină pensiunea 

și... trebuie să fii un bun observator ca să descoperi pe dreapta drumului construcția ridicată prin anii 

2014-2015, altfel poate începe o căutare cu peripeții.... 

 Atunci când ajungi lângă pensiune și îți rotești privirea, de jur împrejur vezi nesfârșitele 

păduri de conifere care, slavă domnului, încă mai există prin această zonă. Găsești astfel un loc 

excelent pentru a petrece câteva zile de vacanță în mijlocul naturii sălbatice, într-o construcție din 
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bușteni, la care au fost atașate, pentru zilele frumoase de vară, o bucătărie și un spațiu de servire a 

mesei în aer liber.  

Dacă îți place să explorezi, ai parte din belșug de atracții deosebite. Alături de pensiune, vă 

prezentăm mai jos Izbucul Tăuz, aflat în apropiere, un loc scos parcă din poveștile cu zâne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografii din arhiva personală 

 

În apropiere există multe alte obiective naturale ce așteaptă să fie vizitate de turiștii dornici de 

drumeții. Le puteți descoperi pe harta alăturată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(http://www.primariagardadesus.ro/download.php?id=88&securityhash=98e158b49ed055b58e4b47

adbb6c44ef) 

http://www.primariagardadesus.ro/download.php?id=88&securityhash=98e158b49ed055b58e4b47adbb6c44ef
http://www.primariagardadesus.ro/download.php?id=88&securityhash=98e158b49ed055b58e4b47adbb6c44ef
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 CĂLĂTORIE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU 

 

 

 

CONSTANTIN C. GIURESCU ȘI „CONFERINȚELE”  

SALE DIN ÎNCHISOARE 

 

Ioan-Andrei Dascălu  

Clasa a XI-a D 

 
Printre personalităţile care au fost închise la Sighet şi ulterior eliberate se numără şi istoricul 

Constantin C. Giurescu. El a scris o carte de memorii despre anii petrecuţi în închisoare, pe care a 

intitulat-o Cinci ani şi două luni în penitenciarul de la Sighet. 

Constantin C. Giurescu este unul dintre cei mai importanți istorici români. Născut în anul 

1901, fiu al istoricului Constantin I. Giurescu, el a făcut parte din noua generaţie a şcolii 

istoriografice româneşti, împreună cu Petre P. Panaitescu și Gheorghe I. Brătianu. 

După obţinerea doctoratului, începe să predea la Universitatea din Bucureşti. Ca mulţi alţi 

istorici ai timpurilor sale, la un moment dat Constantin C. Giurescu s-a implicat şi în viaţa politică. 

A fost membru al Partidului Naţional Liberal şi, după instaurarea regimului autoritar al regelui Carol 

al II-lea, a fost numit rezident regal al Ţinutului Dunărea de Jos la începutul anului 1939. Ulterior, a 

ocupat funcţiile de ministru secretar de stat responsabil cu organizarea Frontului Renaşterii 

Naţionale, ministru al Propagandei Naţionale şi ministru al cultelor şi artelor. Colaborarea sa cu 

regimul carlist avea să-i aducă, după instalarea comuniştilor la putere, mai mulţi ani de închisoare şi 

restricţii pe plan profesional. 

După adoptarea noii legi a învăţământului, în august 1948, Giurescu e dat afară din postul de 

profesor universitar şi transferat la Institutul Academiei R.P.R., întrucât regimul urmărea eliminarea 

profesorilor „indezirabili” din facultăţi pentru a nu periclita educaţia „sănătoasă” a studenţilor. Doi 

ani mai târziu, în mai 1950, va fi arestat în baza unei acuzaţii privind funcţiile sale din timpul 

regimului carlist şi închis în penitenciarul de la Sighet, unde rămâne până în 1955. Avea să fie 

reprimit la Universitate abia în 1963, în perioada aparentei liberalizări a regimului, iar în 1974 să 

devină membru al Academiei. 

Cartea de memorii, scrisă „în amintirea celor care-şi dorm somnul veşnic pe malul Izei”, a fost 

redactată în lunile imediat următoare eliberării profesorului Giurescu din închisoare, în perioada 17 

iulie 1955-12 noiembrie 1955. Istorisirea sa începe cu evenimentele zilei de 6 mai 1950 când, la ora 

patru dimineaţa, familia Giurescu s-a trezit cu Securitatea la uşă. Având un ordin de percheziţie, 

ofiţerii de securitate au spus că trebuie să verifice casa, iar profesorului Giurescu i s-a comunicat că 

trebuie să meargă cu ei la Ministerul de Interne. După o „vizită” la Interne, în care nu i s-a spus 

nimic despre motivele reţinerii sale, dar i s-au confiscat banii, verigheta, butonii de argint de la 

cămaşă, ceasul, ochelarii şi alte obiecte, este băgat într-o dubă împreună cu alţi şase bărbaţi, 

personalităţi importante ale României vechi: Radu Portocală, Ion Manolescu-Strunga, Pantelimon 

Halippa, Tancred Constantinescu, A. Popescu-Necşeşti și Napoleon Creţu. După plecarea maşinii, 

urmează neliniştile privind destinaţia la care urmau să fie duşi, exista teama că duba va lua drumul 

spre Moldova, deci spre Uniunea Sovietică, fără ca ei să-şi dea seama. Autorul mărturiseşte că i-a 

trecut de mai multe ori prin minte gândul de a încerca să evadeze, la care a renunţat însă, ştiind, în 

primul rând, că nu are nicio şansă şi că, oricum, chiar dacă ar reuşi prin absurd să fugă, ar fi nevoit 

să se predea când Securitatea avea să-i aresteze familia. 

În inchisoarea de la Sighet, profesorul Constantin C. Giurescu, singur în celulă doi ani și 

jumătate, își proiecta teme ale unor lucrări. A fost mutat apoi într-o celulă cu mai mulți deținuți. Aici 
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trecerea timpului era marcată și de expunerile cu caracter istoric, literar, științific, juridic, ținute de 

cei întemnițați. Profesorul Giurescu a consemnat temele prezentate de el, dar și de Aurelian Bentoiu, 

Victor Papacostea și Nicu Sibiceanu. 

Din cauza alimentelor puţine, încă din primele zile se instalase starea permanentă de foame, 

care îi chinuie permanent pe deţinuţi: „La o jumătate de ceas după ce ai isprăvit de mâncat prânzul 

ţi-e foame; senzaţia creşte treptat şi atinge maximum la cinci şi jumătate seara, în momentul când, 

de obicei, sună clopotul de cină. După zeama chioară de seară, nu ai nici măcar jumătatea de ceas de 

răgaz de la prânz; ţi-e foame chiar din momentul când ai terminat de mâncat.” 

Pentru a evada din coşmarul închisorii, deţinuţii – toţi oameni educaţi, cultivaţi – ţineau, când 

aveau ocazia, „conferinţe” pe teme de istorie, geografie, literatură, știință etc. În plus, învăţau unii de 

la alţii limbi străine. Profesorul Giurescu povesteşte că el a luat lecţii de maghiară de la Dumitru 

Nistor care, la rândul lui, învăţa engleză şi franceză de la Nicu Sibiceanu. 

Conferințele lui Constantin C. Giurescu au fost: 

 

Istorice 

1)Curs general de istoria românilor, partea întâi (din preistorie până la organizarea militară a Daciei 

Romane; 35 de conferințe sau prelegeri). 

2)Călători străini prin Țările Române (25 de prelegeri). 

3)Istoria Bucureștilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre (9 prelegeri). 

4)Istoria Curții de Argeș (4 prelegeri). 

5)Istoria orașului Callatis-Mangalia (4 prelegeri). 

6)Ștefan cel Mare în lumina noilor izvoare istorice descoperite (2 prelegeri). 

7)Mircea cel Bătrân (2 prelegeri). 

8)Petru Rareș (2 prelegeri). 

9)Întemeierea Țării Românești și Basarab cel Mare (3 prelegeri). 

10)Hagii și hagialâc în trecutul nostru (o prelegere). 

11)Surcouf, corsarul francez (o prelegere). 

12)Alexandru Lăpușneanu (o prelegere). 

13)Pescuitul și piscicultura în trecutul nostru (4 prelegeri). 

14)24 Ianuarie (o prelegere). 

15)10 Mai (o prelegere). 

16)Întemeierea Moldovei (o prelegere). 

17)Autobiografia ( 20 de prelegeri). 

 

Geografice și istorico-geografice 

1)O călătorie cu vaporul în jurul lumii (35 de prelegeri). 

2)Orașe și neamuri din Uniunea Sovietelor (4 prelegeri). 

3)Județul Putna (5 prelegeri). 

4)Județul Ilfov (4 prelegeri). 

5)Județul Tulcea (2 prelegeri). 

6)Croisiere blanche (2 prelegeri). 

7)Nous avons fait un beau voyage de Fraçois de Croiset (4 prelegeri). 

8)Călătoria a 3 aviatori americani în Pacific într-o barcă de cauciuc timp de 36 de zile (2 

prelegeri). 

9)Reportaj asupra Laponiei (o prelegere). 

10)Instanbul (5 prelegeri). 

11)Egiptul (5 prelegeri). 
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Literare 

1)Le roman de Tristan et Iseut (3 prelegeri). 

2)Cămașa lui Christos, roman de Loyd Douglas (o prelegere). 

3)Maria Chappedelaine, roman de Louis Hemon (2 prelegeri). 

4)Captains Courageous, roman de Rudyard Kipling (3 prelegeri). 

5)Pirin Planina, proză memorialistică de G. Topîrceanu (4 prelegeri). 

6)Frații Jderi, roman de M. Sadoveanu (8 prelegeri). 

7)Zodia Cancerului, roman de M. Sadoveanu (4 prelegeri). 

8)Nunta Domniței Ruxandra, roman de M. Sadoveanu (3 prelegeri). 

9)Une descente dans le Maelstrom, nuvela de Edgad Allan Poe (o prelegere). 

10)El Hakim (2 prelegeri). 

 

Științifice și diverse 

1)La ciel (o prelegere). 

2)Lady Hamilton, film văzut la Instanbul.  

 

Între aceste „conferințe” găsim și Istoria Bucureștilor, prezentată în 9 prelegeri, colectivului 

17, după cum se amintește în preambulul, scris de fiul său, istoricul Dinu C. Giurescu, cărții 

publicate în anul 2009 sub același titlu, pentru care Constantin C.Giurescu a început documentarea 

după ieșirea din închisoare și din arestul la domiciliu. 

 

Bibliografie: 

Constantin C. Giurescu, Cinci ani şi două luni în penitenciarul de la Sighet, Editura Fundației 

Culturale Române, București, 1994. 

Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureștilor, Editura vremea, bucurești, 2009. 

enciclopediaromaniei.ro 
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 ŞTIAŢI CĂ?.... 

 

 

 

CUM ÎȚI ALEGI PROFESIA ÎN FUNCȚIE DE CEEA CE ÎȚI PLACE SĂ FACI 

Prof. Daniela Bobeică 

 

Cum îți dai seama ce pasiune ai și cum o transformi într-o carieră de succes?  

Pentru unii aceasta este o întrebare simplă, pentru alții este o întrebare foarte grea, iar pentru 

alții această întrebare nici nu există. 

Răspunsuri, ca de exemplu: mi-ar plăcea să lucrez cu oamenii... mi-ar plăcea să călătoresc... 

mi-ar plăcea să fie o activitate legată de haine sau de business sau orice domeniu simți că te atrage; 

poți să le afli doar experimentând și explorând. Reflectează adânc asupra celei mai mari pasiuni ale 

tale și încearcă să o transformi într-o carieră de succes. 

Iată câteva sugestii utile în acest sens: 

-Îți place să te informezi asupra celor mai noi tendințe din modă, televiziune, lumea mondenă 

și alte subiecte fierbinți? Folosește-ți talentul și alege-ți o profesie în publicitate sau marketing. 

http://enciclopediaromaniei.ro/
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         -Adori socializarea pe internet? Atunci gândește-te serios să devii expert în social media, un 

domeniu în plină expansiune. Concret, companiile folosesc tot mai mult internetul pentru a acapara 

clienți, a-i fideliza pe cei existenți și a-și mări vânzările considerabil. Așadar, au nevoie de 

specialiști care să comunice direct cu potențiali cumpărători, câștigându-le încrederea prin 

„reclame” subtile, în postările pe care le fac pe blog. 

-Te implici întotdeauna în organizarea petrecerilor cu prietenii? Ești persoana pe care toată 

lumea se bazează pentru rezervarea biletelor la plecările în vacanță? Aceste aptitudini de a fi atent 

la detalii și de a gestiona activitatea cu succes pot fi cheia carierei care te va împlini cu adevărat. 

Poți opta ca asistent administrativ pentru o companie, unde te vei ocupa de organizarea ședințelor, a 

întrunirilor, a programărilor și a evenimentelor de promovare.  

-Recunoști ușor tipologii umane? Ai tendința să clasifici noile cunoștințe în funcție de 

diversele tipologii umane? În acest caz, ți se potrivește cariera de specialist în resurse umane.  

-Îți place să inventariezi? Atunci când privești un zid, încerci să îi numeri cărămizile? Ești cel 

care adună banii pentru nota de plată la restaurant și o faci cu plăcere? Atunci contabilitatea îți va 

satisface pasiunea pentru numere, clasificări și inventariere. 

-Îți place să negociezi? Nu pleci împăcat din piața de legume și fructe, până nu convingi 

vânzătorul să îți ofere o reducere din prețul inițial? Înseamnă că ai un talent nativ pentru o carieră 

în vânzări. 

-Îți place să călătorești  în toată lumea, să vezi locuri pe care le admirai, copil fiind, în Atlasul 

Geografic sau despre care ai citit, să revezi locuri vechi şi să descoperi altele noi, să îți faci prieteni 

din toate colţurile lumii, să cunoști civilizaţii vechi şi noi, să cunoști oameni diferiţi? Atunci cariera 

care ți se potrivește este în turism. 

Deci, pentru a alege profesia ideală ar trebui să parcurgi următorii pași: 

1.chiar dacă nu știi exact ce îți dorești cu adevărat, dorește-ți să afli! Dorește-ți din tot sufletul și cu 

toata inima să afli care este scopul vieții tale. 

2.scrie dorința ta pe hârtie, pentru că atunci când scrii ceea ce îți dorești și citești cât poți de des, 

zilnic, acea dorință o ții vie în mintea ta, iar mintea va începe să caute moduri prin care să îți 

materializeze dorința pe care o ai. 

3.acționează în acea direcție; caută-i pe cei care au făcut deja ceea ce tu îți dorești să faci și învață de 

la ei, citește, studiază-te pe tine, cunoaște-te cu adevărat, caută toate informațiile pe care le poți găsi 

pe acest subiect, inspiră-te din poveștile și din exemplele celor care deja au găsit răspunsurile pe 

care tu le cauți. Dacă ei au reușit, o vei face și tu! 

4.acționează cu încredere! Ai încredere că vei afla tot ceea ce cauți, că vei descoperi toate 

răspunsurile! Încrederea o vei crește stând în preajma oamenilor care au făcut deja ceea ce tu îți 

dorești, citindu-i, ascultându-i, învățând de la ei, participând la cursuri, seminarii, întâlniri cu oameni 

de la care poți învăța lucruri ce te vor ajuta să te descoperi pe tine, care te pot inspira cu puterea 

exemplului lor și te pot motiva să mergi înainte în căutările tale, până când vei reuși să afli tot ceea 

ce îți dorești. 

        Un om care este pasionat de domeniul în care profesează, un om care își iubește meseria ajunge 

să facă lucruri geniale, pentru că le face cu suflet, pune inimă, pune pasiune, pune muncă, pune 

iubire în tot ceea ce face și nu are cum să iasă prost. 

 

Surse:  

https://www.traininguri.ro/cum-iti-dai-seama-ce-iti-place-sa-faci-cu-adevarat/ 

      http://crististefan.com/cum-sa-iti-descoperi-vocatia/ 

      https://www.ele.ro/cariera/abilitati/cum-iti-dai-seama-ce-pasiune-ai-si-cum-o-transformi-intr-o-     

      cariera-de-succes-8357 

      http://femeieimplinita.com/blog/2013/03/cum-descopar-ce-imi-doresc-cu-adevarat 

https://www.traininguri.ro/cum-iti-dai-seama-ce-iti-place-sa-faci-cu-adevarat/
http://crististefan.com/cum-sa-iti-descoperi-vocatia/
https://www.ele.ro/cariera/abilitati/cum-iti-dai-seama-ce-pasiune-ai-si-cum-o-transformi-intr-o-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20cariera-de-succes-8357
https://www.ele.ro/cariera/abilitati/cum-iti-dai-seama-ce-pasiune-ai-si-cum-o-transformi-intr-o-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20cariera-de-succes-8357
http://femeieimplinita.com/blog/2013/03/cum-descopar-ce-imi-doresc-cu-adevarat
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 SURPRIZELE NUMĂRULUI 

 

 

 

PARTICIPAREA LA PARADA PERFORMANȚEI 2018 

Adrian Chiriță 

Clasa a XI-a D 

 

Sâmbătă, 15 septembrie 2018, Primăria Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan 

Iordache” a organizat Parada Performanței 2018, parte integrantă a evenimentului Zilele Sectorului 5. 

Am avut astfel ocazia unei întâlniri cu celelalte unități de învățământ din sector, dar și de a petrece 

câteva ore în aer liber cu colegii din școala noastră. Așa că... „înarmați” cu stegulețe, baloane, 

pancarde... am înconjurat Universitatea Națională de Apărare „Carol I” și am poposit pe platoul decorat 

festiv... ca pentru Zilele sectorului 5... Nu vă povestesc cum a fost la paradă, vă las să descoperiți din 

imaginile surprinse de fotoreporterii cercului „Valahia”. 
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 TRADIŢII GASTRONOMICE 

 

 

 

DIN GASTRONOMIA JAPONEZĂ 

Beatrice Dobre 

Clasa a XI-a D 

 

Fiind o țară insulară, Japonia are o lungă tradiție în consumul fructelor de mare și a vietăților 

marine. Astfel, ingredientele principale ale bucătăriei japoneze tradiționale sunt peștele și alte produse 

marine, zarzavaturile și orezul.  

Peștele este deseori servit crud, ceea ce necesită ca el să fie foarte proaspăt și să fie tăiat cu un 

cuțit bine ascuțit. Abundența produselor marine în apele care înconjoară Japonia și religia budistă, care 

este împotriva uciderii animalelor, au făcut ca japonezii să folosească produse lactate, carne, grăsimi 

animale în mod mai redus. 

Condimentele principale sunt produse din soia (sosul soia și pasta de fasole soia) sau orez (sake, 

și oțet din orez). Pentru a menține gustul original al ingredientelor, bucătăria japoneză nu prea folosește 

condimente iuți, ci mai mult plante aromatice sau wasabi (hrean japonez), yuzu, ghimbir, myōga (tot un 

fel de ghimbir), kinome (lujeri sau semințe uscate și măcinate ale plantei sanshō). 

Există trei feluri de mâncăruri japoneze tradiționale (meniu complet) care se servesc tot anul: 

honzen ryōri (servită la banchete oficiale), chakaiseki ryōri (servite uneori înaintea ceremoniei ceaiului) 

și kaiseki ryōri (servite la petreceri sau la restaurantele care servesc numai mâncăruri japoneze).  

Alte tipuri de mâncăruri sunt osechi ryōri (servite de Anul Nou) sau shōjin ryōri (mâncăruri 

budiste vegetariene). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Mic dejun kaiseki                                                                           Mâncare osechi 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/                              (https://upload.wikimedia.org/wikipedia 

commons/thumb/f/f7/Breakfast_at_Tamahan_                     /commons/thumb/5/52/Japanese_Osechi.jpg 

Ryokan%2C_Kyoto.jpg/1024px-Breakfast_                        /800px-Japanese_Osechi.jpg) 

at_Tamahan_Ryokan%2C_Kyoto.jpg) 

 

 

Sursă: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Buc%C4%83t%C4%83rie_japonez%C4%83 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia
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 RECOMANDAREA REVISTEI 

 

 

Eleva Dobre Georgiana-Maria este transferată începând din acest an școlar la colegiul nostru, în 

clasa a XI-a B. A dorit chiar din primele zile de școală să scrie în revista „Timp și spațiu” și a adresat 

această dorință doamnei profesoare Daniela Bobeică. Încurajăm inițiativa ei de a propune subiectul 

următor, mai ales că suntem la începutul anului școlar 2018-2019 și considerăm că reprezintă un 

exemplu ce trebuie urmat. 

 

 

DE CE ÎNVĂȚĂM? 

 

Georgiana-Maria Dobre 

clasa a XI-a B 

 

Elevii obișnuiesc să se întrebe: de ce trebuie să învățăm sau la ce ne ajută pe noi învățatul? 

 

În primul rând, dacă învățăm vom avea o cultură generală bogată, vom ști să citim și să scriem 

corect propria limbă. Învățăm pentru noi, pentru a avea o viață mai bună și pentru a nu fi o povară 

părinților noștri.  

În viața de zi cu zi dăm peste obstacole din cauza lipsei cunoștințelor; de exemplu, vrem să ne 

angajăm ca agent de turism. Nu putem face asta dacă nu avem o bază a cunoștințelor de turism. Așa se 

întâmplă în toate domeniile…  

Știu de la mulți colegi că este greu să fii elev, este greu să înveți, este plictisitor să stai atâtea ore 

la școală … însă dacă privim și partea frumoasă a lucrurilor... la școală ne întâlnim cu colegii, auzim și 

ne însușim noi cunoștințe, învățăm să lucrăm în echipă, în pauză ascultăm muzică... deci, dragi colegi 

nu este așa rău la școală și nici plictisitor. 

Este necesar să venim la școală pentru că trebuie să învățăm; am văzut că mulți dintre colegi au 

greșeli mari de ortografie și punctuație, dar și de exprimare. Iată de ce trebuie să venim la școală: să 

învățăm și să corectăm toate aceste lucruri pe care nu am ajuns să le stăpânim foarte bine. 

Am citit un articol în care se spunea că „omul cât trăiește învață”... la început înveți să spui 

primul cuvânt, apoi înveți să faci primii pași, apoi să vorbești, apoi mergi la școală ca să înveți lucruri 

noi și ți se pun bazele cunoștințelor care te ajută să te descurci mai târziu în viață, după care începi să 

lucrezi și să te perfecționezi, trăiești în comunitate, iar această existență presupune schimbul de 

experiență, deci tot a învăța... Înțelegeți de ce se spune... „omul cât trăiește învață”.  

  

surse: 

https://brainly.ro/tema/20484  

https://brainly.ro/tema/501861 

https://www.google.ro/search?q=de+ce+invatam&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ved=0ahukewjqhqx

oppldahvjiywkhevkadiq_auidigb&biw=1366&bih=613 

 

NOI, REDACȚIA, CE PUTEM SPUNE DUPĂ ACEST ARTICOL?  

BRAVO, GEORGIANA! 

MULT SPOR LA ÎNVĂȚAT TUTUROR ELEVILOR! 
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 REŢETA NUMĂRULUI 

 

CREMA DE ZAHĂR ARS 

 

Ștefania El Yazami 

clasa a XI-a D 

 

Crema de zahăr ars (cunoscută în franceză sub numele de Crème brûlée) este un desert obținut 

din ouă, zahăr și lapte. Crema de zahăr ars a ajuns un desert foarte popular datorită gustului său 

deosebit. Poate fi ornat cu frișcă sau combinat cu vanilie. 

 Ingrediente: 

 

 

  
 

  Mod de preparare: 
 În vasul mixerului se sparg cele 8 ouă. Se adaugă zahărul, sarea și vanilia, apoi se amestecă 

totul 2-3 minute. Se adaugă treptat laptele rece.  

 Se pune zahărul în cratiță și se așează pe foc mediu. Se amestecă ocazional pentru o topire 

uniformă. Zahărul trebuie să devină maro roșcat, fără să se ardă. Se trage cratița deoparte și, cu 

mănuși de bucătărie sau cârpe groase, se înclină și se învârte astfel încât să i se tapeteze pereții 

și fundul cu acest caramel. Cratița tapetată cu caramel se lasă câteva minute la răcorit.  

 Se introduce tava cu apă în care se află vasul cu cremă în cuptorul încins la 180ºC. Se coace 

crema de zahăr ars circa 40 de minute. La fiecare 10 minute se adaugă în tavă câte o ceașcă de 

apă rece. Apa din tava nu trebuie să fiarbă! De aceea se completează mereu cu apă rece. Trebuie 

să se pună de 3 ori apă rece: la 10, 20 și 30 de minute. Acesta este secretul unei creme de zahăr 

ars netede și cremoase, fără cocoloașe și aglomerări nedorite. Cremele coapte la foc prea tare 

sau fără baie de apă devin poroase, buretoase. 

 După câteva ore de stat la frigider, se va forma și acel sirop gustos de caramel. Cu un cuțit se 

desprinde crema de pe marginile formei. Se acoperă vasul cu cremă cu un platou mai adânc și 

se răstoarnă. 

 

Surse: 

http://www.savoriurbane.com  

http://www.efranta.ro  
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 LALELE ȘI SPINI 

 

Această rubrică, realizată de corespondentul nostru special Anonymuss, încearcă să plaseze 

exemplele, atât cele pozitive cât și cele negative, în contextul atitudinii față de activitatea cercului 

„Valahia”. Va sugerăm să luați ca model aspectele pozitive, poate veți primi buchetul de lalele și să 

ocoliți manifestările premiate cu spini, pentru a nu va răni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În acest număr al revistei, atât lalelele, cât și spinii vor merge spre trei elevi care par „frați de 

cruce”... ajunși acum în clasa a XI-a. Vă lăsăm plăcerea de a descoperi despre cine este vorba din 

imaginile pe care le vom prezenta...  

Băieți buni, implicați în activități diverse, dar care nu își pun la bătăie tot potențialul de care 

dispun. Să ne întrebăm de ce? Sau mai bine îi lăsăm pe ei să se întrebe...  

Noi le acordăm lalelele pentru activitățile deosebite din cadrul firmei de exercițiu și pentru 

premiile obținute alături de doamna profesoară Petre Daniela. Dar și spinii pentru multitudinea 

activităților în care se puteau implica în cadrul cercului „Valahia”, dar nu au făcut-o. Dovadă este 

participarea la Proiectul municipal „Valori culturale europene”. Puteau mai mult, dar și mai bine... 

Îi puteți vedea cu firma de exercițiu, obosiți... dar mergând încrezători spre noi premii... 
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Dar și la activitatea din cadrul colegiului nostru, dovedind că ar putea să obțină mult mai multe 

premii... dacă ar vrea... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TINERE TALENTE 
 

 

Andreea-Cătălina Iurcu  

Clasa a XI-a D 

 

Un desen pentru începutul anului școlar.  

Pare să spună: să umplem spațiile libere din cunoașterea 

și comportamentul nostru... numai cu lucruri bune în 

acest an școlar. 

 MULT SUCCES! 


