
PITEŞTIUL DE ACUM UN VEAC

(1916-1919)

Profesor ŞTEFĂNICĂ ELENA

Colegiul Tehnic ,,COSTIN D. NENIŢESCU”-PITEŞTI



CUPRINS
 I.Argument



 II. România în Primul Război Mondial

 III. Piteştiul şi Primul Război Mondial

 IV. Ion Trivale (Josef Netzler)

 V. Concluzii

 Bibliografie

 Anexe



I.ARGUMENT

 Tema referatului „Piteştiul de acum un veac” reflectă
aspecte de viaţă cotidiană din Primului Război Mondial,
din anii de neutralitate, precum şi din timpul ocupaţiei
militare, dintre anii 1916-1918;

 -surprinde elemente comune localităţilor supuse regimului
de ocupaţie militară: rechiziţii, taxe suplimentare,
epidemii, suferinţe;

 -implicarea întregii populaţii în susţinerea războiului
României pentru eliberarea teritoriilor locuite de români
din Austro-Ungaria şi bucuria reîntregirii naţionale.



II.PARTICIPAREA ROMÂNIEI  LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

 Campania din 1916;

 Marile bătălii din vara lui 

1917 de la Mărăşti, 

Mărăşeşti şi Oituz;

 Pacea din 1918;

 Reintrarea în război;

 Lupta cu Ungaria din 1919.



ROMÂNIA ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

(15 AUGUST 1916-11 NOIEMBRIE 1918) 

 1883-România aderă la Tripla Alianţă (Puterile Centrale,
formate din Germania, Austro-Ungaria şi Italia);

 15/28 iunie 1914- atentatul de la Sarajevo, asasinarea prinţului
moştenitor al Austro-Ungariei, Franz Ferdinand şi a soţiei sale
de către un student sârb;

 15/28 iulie 1914, Austro-Ungaria declară război Serbiei şi
începe Primul Război Mondial;

 21 iulie/3 august 1914, Consiliul de Coroană de la Sinaia
declară neutralitatea României;

 1914-1916 – neutralitatea României;



4/17 august 1916- două convenţii
secrete încheiate de România cu statele
Antantei, care ne garantau integritatea
teritorială şi recunoşteau legitimitatea
unirii cu patria mamă a Transilvaniei,
Banatului, Crişanei, Maramureşului şi
Bucovinei, provincii aflate sub
stăpânire austro-ungară;

Duminică 14/27 august 1916,
Consiliul de Coroană, întrunit la
Cotroceni, hotăra ca ţara noastră,
neutră până atunci, să intre în Războiul
ce se desfăşura în Europa alături de
Franța, Marea Britanie, Italia și Rusia;

La orele 20:45, şeful legaţiei noastre la
Viena înainta Ministerului de Externe
declarația de război a României faţă
de Austro-Ungaria.

Peste câteva ore, armata română
declanşa, de la Dorna la Orşova,
ofensiva de eliberare a pământurilor
românești de peste Carpați, ceea ce
marca începutul etapei decisive în lupta
pentru făurirea statului național unitar
român.



PROCLAMAŢIA CĂTRE ŢARĂ A REGELUI FERDINAND 

„După vremuri îndelungate de

nenorociri și grele încercări,

înaintașii noștri au reușit să

întemeieze statul român prin Unirea

principatelor, prin Războiul

Independenței, prin munca lor

neobosită pentru renașterea

națională. 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 părți ale

Carpaților.”



CAMPANIA DIN 1916

 Pentru ducerea războiului, au fost mobilizate 25 de contingente (1892-1916), armata
numărând peste 830.000 de luptători, la care se adaugă corpurile de voluntari ardelene
și bucovinene constituite în Rusia, Italia și Franța, precum și de către românii din
diasporă, înrolați în armatele Statelor Unite ale Americii, Canadei și altor state din
componența Antantei sau favorabile ei.

 Dacă, în primele zile ale ostilităților, armata română a trebuit să acopere un front de 950
de kilometri, după declarațiile de război făcute de îndată de Germania, Bulgaria și
Turcia, ea a fost nevoită să susțină un front de aproape 1600 de kilometri, cel mai întins
de pe teatrul de operaţii din Europa.

 Cu toate acestea, ofensiva noastră în Transilvania, declanșată în chiar ziua declarării
războiului, a durat până la sfîrșitul lunii septembrie, fiind apreciată de istoriografia
militară drept cea dintâi acțiune de asemenea amploare pregătită și angajată în istoria
militară modernă a românilor.

 În fața masivei deplasări de forțe inamice din alte sectoare pe frontul românesc și a
trecerii la o confraofensivă dinspre Carpați și dinspre Dunăre, armata română, lipsită de
sprijinul aliat convenit, a fost constrânsă să treacă în apărare, să se replieze și, în finalul
campaniei din 1916, să execute o retragere strategică, reușind să oprească înaintarea
forțelor germane, austro-ungare, bulgare și turce la extremitatea sudică a Moldovei.



MĂRĂŞTI – MĂRĂŞEŞTI – OITUZ

IULIE-AUGUST 1917

 Deși autoritatea guvernului român se mai exercita doar pe
27% din suprafața Regatului României (inamicul ocupase
cca 100.000 km²), iar populația se confrunta cu imense
greutăți economice, cu foametea și epidemiile de tot felul,
prin eforturi supraomenești, armata română, cu asistența
misiunii militare franceze, s-a reorganizat și s-a întărit
pentru a înscrie în analele istoriei naționale și universale
epopeea Mărăști – Mărășești – Oituz din iulie-august 1917.
Aceste glorioase bătălii au dat peste cap planul strategic al
inamicului de ocupare totală a României și de desființare a
ei ca stat, de extindere a cuceririlor în spațiul rus de la nord
de Marea Neagră, au asigurat menținerea aliniamentului
estic al Antantei încă o jumătate de an.



PACEA CU PUTERILE CENTRALE DIN 1918

 În circumstanțele total nefavorabile determinate de
abandonarea luptei de către Rusia, care a încheiat pacea de
la Brest-Litovsk din 3 martie 1918, România, rămasă
izolată, a fost nevoită să se sacrifice, semnând, la 7 mai
1918, pacea de la Buftea-Bucureşti.

 Crucificată, România nu s-a lăsat pradă defetismului, ci a
întreprins tot ce era posibil, în condiţiile date, în vederea
pregătirii reluării acţiunilor militare alături de puterile
Antantei, ceea ce va deveni fapt o dată cu a doua
mobilizare a armatei din 10 noiembrie 1918, ziua victoriei
asupra Germaniei, 11 noiembrie 1918, găsindu-ne cu
armele în mâini, în tabăra învingătorilor.



TRUPE ROMÂNEŞTI ÎN BUDAPESTA

Campania din 

1919, luptele cu 

Ungaria dintre 

martie-noiembrie 

pentru 

recunoaşterea unirii 

Transilvaniei cu 

România de la 1 

decembrie 1918.



III.PITEŞTIUL ŞI PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

 Numele Piteştiului a fost implicat în Primul Război Mondial nu numai prin personalitatea lui

Ion I.C. Brătianu, omul politic ce a avut un rol major în încheierea celor două Convenţii cu

Antanta, ci şi direct.

 Astfel, în Piteşti s-au regrupat unităţi militare române, dar şi ale armatelor de ocupaţie.

 De asemenea, mulţi piteşteni au participat efectiv la Războiul de Întregire, mulţi dintre ei

căzând eroic la datorie.

 Încă din 17 august 1914 s-a înfiinţat la Piteşti o Societate Filantropică numită “Matroana” care îşi

propunea să sprijine armata şi autorităţile locale pe linie sanitară, prin confecţionarea rufăriei pentru

armată, înfiinţarea unui spital local al doamnelor din oraş pentru răniţii de război, deschiderea unui

mic curs de către medicii din oraş pentru învăţarea tehnicii de pansare.

 Prefectul de Argeş, Nicolae Brînzeu, adresa o circulară în august 1916 către administratorii de plăşi

pentru aprovizionarea armatei cu alimente şi furaje: “Fiţi gata în orice clipă a ajuta cu cele

necesare şi cu tot ce avem pe acei fraţi ai noştri cari se duc să-şi verse sângele pentru apărarea

noastră şi dezrobirea altor milioane de fraţi”.

 Piteştenii au participat la luptele din Transilvania şi Moldova, îndeosebi în cadrul regimentelor 4

Dorobanţi şi 6 Artilerie;

 Pe câmpurile de luptă ale Primului Război Mondial au căzut 160 de eroi, dintre care 13 ofiţeri, 7

subofiţeri şi 140 de soldaţi;



A)PITEŞTIUL ŞI PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

La 9 noiembrie 1916 oraşul a fost

bombardat de aeroplane germane,

determinând reacţia aeroplanelor

româneşti. Astfel, într-o telegram a

prefectului de Argeş către ministerele de

interne şi de război se face cunoscută

această situaţie: “mai multe aeroplane

duşmane au aruncat azi ora 3 a.m. mai

multe bombe care au rănit şase persoane

şi au lovit casa unui german. Aeroplanele

noastre le-au alungat”.

 La 12 noiembrie 1916 s-a decis

predarea oraşului de către o comisie

compusă din persoane importante din

rândul tuturor naţionalităţilor, inclusiv

evrei, pentru a nu fi distru de inamic, iar

în zilelel de 12 şi 13 noiembrie 1916

autorităţile au părăsit oraşul, retrăgându-se

în Moldova.



 Trupele germane iau în primire oraşul în data de 16 noiembrie

1916 la ora 9 a.m. Comandatura Germană nr. 272 se instalează în

localul Primăriei, fără să anunţe şi fără să permită evacuarea

arhivei. Din această cauză, cea mai mare parte din arhivă a fost

distrusă de trupele germane şi pusă pe foc, pierzându-se astfel

izvoare importante pentru istoria oraşului şi a ţării.

 În cele trei şcoli primare de băieţi şi în Şcolile 1 şi 2 primare de

fete se organizează spitale de campanie, evident cursurile fiind

suspendate.

 La 29 aprilie 1917 mai mulţi piteşteni, funcţionari ai căilor ferate

se adresează prefectului de Argeş arătând că au fost demişi din

posturi de către armata de ocupaţie şi nu îşi mai pot asigura

existenţa.



IV. ION TRIVALE SAU IOSEF  NETZLER (1889-1916) 

Ion Trivale, (1889-1916), aparţinând

comunităţii ebraice, pe numele său adevărat

Iosif Netzler, a fost critic literar, fiind

absolvent de drept şi litere în cadrul

Universităţii din Bucureşti, profesor de limba

şi literatura germană, cu studii şi în

străinătate, la Universitatea din Jena.

A participat la Primul Război Mondial, în

calitate de sublocotenent în rezervă, fiind

comandant de pluton în cadrul Regimentului

4 Argeş. Moare pe câmpul de luptă, la

Zimnicea, la numai 27 de ani, la 11

noiembrie 1916, încercând să-şi facă datoria

faţă de patria în care se născuse.



V.CONCLUZII

 Războiul pentru Întregirea României, a fost o

încercare pe care au trebuit şi au ştiut să o

depăşească şi locuitorii Piteştiului.

 „Războiul, care ne-a adus împlinirea visului de

veacuri, a fost nu numai cea mai grea din

încercările pe care a avut să le sufere ţara

noastră în agitata sa istorie, dar şi cea mai

instructivă prin cunoaşterea rostului episoadelor

ei”.
 Kiriţescu, Constantin, Istoria Războiului pentru Întregirea României, 1916-

1918, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 23.
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