
 

 

1917. TEMERI ŞI SPERANŢĂ ÎN ORAŞUL GALAŢI 
 
 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi în parteneriat cu Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Eremia Grigorescu” al Judeţului Galaţi, Asociaţia Naţională Cultul 

Eroilor „Regina Maria” - Filiala Judeţului Galaţi, Palatul Copiilor Galaţi, Şcoala Gimnazială 

nr. 17 Galaţi şi Asociaţia „Tradiţia Militară” vă invită vineri, 10 martie 2017, ora 1100, la 

masa rotundă cu tema: 1917. TEMERI ŞI SPERANŢĂ ÎN ORAŞUL GALAŢI. 
 
Primul Război Mondial (1914 - 1918) a fost cea mai nimicitoare înfruntare a tuturor 

timpurilor în care au fost implicate state de pe întregul glob pământesc. După doi ani de 

neutralitate, în anul 1916, România a intrat în război alături de Antanta (Anglia, Franţa, 

Rusia, Italia), pentru eliberarea Transilvaniei de sub stăpânirea Imperiului Austro-Ungar şi 

alipirea ei la Vechiul Regat.  

Campania din Transilvania s-a soldat cu un eşec datorită superiorităţii numerice a 

inamicului, dotării precare a armatei române şi a lipsei de decizie a unor generali în 

momentele cheie ale luptelor, nerespectării de către Aliaţi a condiţiilor stabilite iniţial, etc. 

La sfârşitul anului 1916, guvernul, armata română, familia regală s-au retras în Moldova. 

Pe parcursul anului 1917, oraşul Galaţi aflat în calea inamicului, a fost supus unui 

bombardament terifiant. Foamea, molima, întunericul, inamicul etc. erau alte temeri ale 

acestui oraş supraaglomerat,  iar singura speranţă rămânea Dumnezeu.    

Pentru a reda atmosfera din Galaţi, din acea perioadă, vor prezenta comunicări: 

- prof. Georgiana Năstase, director adjunct Şcoala Gimnazială nr. 17 Galaţi - 

„Activitatea Crucii Roşii în oraşul Galaţi (1916 -1918)”; 

- prof. Charlotte Barbu, director Palatul Copiilor Galaţi - „Bombardamente în oraşul 

Galaţi (1916 -1917)”; 

- Dan Ionaşcu, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Eremia Grigorescu” al Judeţului 

Galaţi - „Contribuţia pompierilor militari din Galaţi (1916 -1918)”; 



- cpt(r) ing. dipl. Constantin Samoilă, vicepreşedinte Asociaţia Naţională Cultul Eroilor 

„Regina Maria” Filiala Judeţului Galaţi - „Armata română şi situaţia socială din Galaţi 

(1916 - 1918)”; 

- muzeograf Valentin Bodea, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi - „Declaraţii ale 

cetăţenilor din oraşul Galaţi privind imobilele bombardate”. 

 
Evenimentul se va desfăşura la Muzeul „Casa Cuza Vodă” (str. Al. I. Cuza, nr. 80), 

secţie a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi. 

 

Biroul Relaţii publice, 

Nicoleta Gheorghe 
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