
                                România în primul război mondial 
 
Încă de la începutul războiului Germania şi Austro – Ungaria au cerut României 
să intre în război alături de ele, în baza tratatului din 1883. 
 
În urma Consiliului de Coroană, din 3 august 1914, guvernul român a hotărât să 
adopte o politică de neutralitate. 
 
În perioada neutralităţii, ţările beligerante vor exercita presiuni diplomatice menite a 
obţine colaborarea militară a României. 
Oamenii politici români s-au manifestat diferit: -germanofili 
                                                                            -antantofili 
                                                                            - socialiştii – erau pentru menţinerii  
                                                                               neutralităţii. 
Succesele din vara anului  1916 şi cererea ultimativă a Antantei  - acum ori niciodată –  
au determinat guvernul român condus de I.C.Brătianu să declare război Austro- Ungariei, 
 la 15 aug. 1916. 
 
 OPERAŢIUNILE MILITARE 
 
Armata română a început trecerea Carpaţilor în  noaptea de 14 – 15 august 1916, înaintînd 
până în apropiere de Sighişoara, Sibiu şi Hunedoara. Dar, nerespectarea angajamentelor 
asumate de Aliaţi i-au silit pe români să se retragă pe linia Carpaţilor. 
 
În urma marilor bătălii de pe Jiu şi Neajlov – Argeş , armata română este înfrântă iar 
Bucureştiul ocupat ( 6 dec. 1916).  Regele, Parlamentul  şi Guvernul  s-au mutat la Iaşi în 
timp ce frontul se stabiliza în sudul Moldovei. 
 
În prima parte a anului 1917, armata română s-a refăcut şi cu ajutorul misiunii armatei 
franceze condusă de generalul BERTHELOT. 
În vara anului 1917, armata română condusă de generalii Al. Averescu, Eremia Grigorescu,  
Constantin Cristescu, luptînd cu un elan deosebit au oprit ofensiva inamică la MĂRĂŞTI, 
MĂRĂŞEŞTI şi OITUZ. 
Instaurarea regimului bolşevic în Rusia,a făcut imposibilă continuarea rezistenţei în 
România. 
România este obligată să accepte pacea grea impusă de Germania, semnată la Buftea –
Bucureşti (7 mai 1918). 
Prin acest tratat, Germania urma să controleze industria, comerţul, şi finanţele 
româneşti pe o perioadă de 90 de ani şi pierdea crestele cele mai importante ale 
Carpaţilor : Negoiul, Caraiman, Ceahlăul. 
Tratatul nu a fost sancţionat de regele Ferdinand. 
Victoria Aliaţilor a făcut ca armata română să treacă din nou munţii în Transilvania. 
Curând se va crea România Mare. 



Participarea României la Primul Război Mondial 
Fisa I  

 
                  I. Citiţi cu atenţie textele apoi răspundeţi la cerinţe  
 

Conventia politica 
Art. 1. Franta, Marea Britanie, Italia si Rusia garanteaza integritatea teritoriala a Regatului Romaniei pe toata intinderea 

frontierelor sale actuale. 
Art. II. Romania se angajeaza sa declare razboi si sa atace Austro – Ungaria in conditiile prevazute de Conventia militara, 

Romania se angajeaza totodata sa inceteze, din momentul declararii razboiului, toate relatiile economice si schimburile 
comerciale cu toti inamicii Aliatilor. 

Art. III. Franta, Marea Britanie, Italia si Rusia recunosc Romaniei dreptul de a anexa teritoriile monarhiei austro – ungare. 
Art. V. Franta, Marea Britanie, Italia si Rusia, pe de o parte, si Romania pe de alta parte, se angajeaza sa nu incheie pace 

separata (... )” 
 

Conventia militara 
1. Romania se obliga a mobiliza toate fortele sale de uscat si de apa si a ataca Austro – Ungaria cel mai 

tarziu la 28 august 1916. 
2. Armata rusa sa atace in chipul cel mai energic pe tot frontul austriac ( ... ) Această acţiune va fi 
deosebit de ofensivă şi viguroasă în Bucovina, unde trupele ruse vor trebui să-şi păstreze, mai mult sau 

mai puţin, ca şi efectivele lor actuale.  
3. Rusia se obliga sa trimita doua divizii de infanterie si una de cavalerie, pentru a coopera cu armata 

romana contra armatei bulgare. Aliaţii se angajează să devanseze, cel puţin opt zile printr-o ofensivă 
categorică a Armatelor de la Salonic, intrarea în război a României, cu scopul de a facilita mobilizarea 

şi concentrarea tuturor forţelor române ( ... )  
4. Antanta se obliga a furniza Romaniei munitiuni si material de război ce vor fi transportate de vase 

româneşti sau aliate şi tranzitate prin Rusia. Aceste livrări şi transporturi vor trebui să fie efectuate 
astfel încât să asigure României în flux continuu a unui minim de 300 t pe zi, calculat la o lună de 

transport.”  
1. România a încălcat tratatul din 1883 atunci când şi-a proclamat neutralitatea în 1914 ? Argumentaţi.   
2. Ce interse fundamentale au dictat ca, în 1883, România să se alieze cu Puterile Centrale ?                   
3. Ce curent de opinie a dominat viaţa politică şi opinia publică în perioada neutralităţii ?                        
4. De ce România se angaja să atace doar Austro – Ungaria ?                                               
5. De ce Rusia se obliga să acorde României un sprijin militar substanţial ?                        
6. Enumeraţi teritoriile pe care România le putea anexa de la Austro – Ungaria.                 
7. Enumeraţi din text prevederile militare care trebuiau să faciliteze înaintarea trupelor române pe frontul din 

Transilvania.                                                                                                                      
8. Care ar fi fost cererile teritoriale ale României în eventualitatea unei alianţe cu   Puterile Centrale ?  
9. De ce Antanta avea nevoie de intrarea României în război de partea sa ?                                                

             10. Menţionaţi pe baza textului o obligaţie pe care şi-o asuma România faţă de Antanta.                           
             11. Menţionaţi pe baza textului o obligaţie pe care şi-o asuma Antanta faţă de România.                           
             12. Cu cine s-a luptat România în 1916 pe frontul de pe linia Carpaţilor ?                                                  
             13. Precizaţi două urmări ale campaniei militare din toamna anului 1916.                                                  
 
              II. Identificaţi personalitatea istorică implicată în Primul Război Mondial.   
 
A – Învăţătoarea sublocotenent care s-a remarcat în luptele de pe Valea Jiului ( 1916 ) şi în marile bătălii ale campaniei din 
1917.  
B – Generalul german denumit „Spărgătorul de fronturi.” 
C – Regele României în anul declarării neutralităţii. 
D – Om politic român, remarcabil diplomat. În calitate de prim ministru a pregătit militar şi diplomatic participarea României 
la Primul Război Mondial. 
E – Soţia regelui Ferdinand. Prin personalitatea sa puternică a reuşit să joace un rol esenţial în viaţa politică şi diplomatică a 
României.  În timpul războiului, alături e George Enescu şi Nicolae Iorga, a jucat un rol deosebit în ridicarea moralului 
soldaţilor români.  
F – General român care i-a împiedicat pe inamici în 1916 să treacă în Moldova prin trecătoarea Oituz, rămânând celebră 
deviza „Pe aici nu se trece.”. Şi-a cucerit laurii nemuririi în Bătălia de la Mărăşeşti din 1917 când soldaţii români i-au 
împiedicat pe asutro – ungari şi germani să ocupe Moldova. 



  

Participarea României la Primul Război Mondial 
Fisa II 

 
                  I. Citiţi cu atenţie textele apoi răspundeţi la cerinţe  
 
    A: Proclamaţia lui Ferdinand I către ţărani ( 1917 )  
 
 „Vouă, fiilor de ţărani, care aţi apărat cu braţul vostru pământul unde v-aţi născut, unde aţi crescut, vă spun eu, Regele 
vostru, că pe lângă răsplata cea mare a izbândei ( ... ) aţi câştigat totodată dreptul de a stăpâni într-o măsură mai largă 
pământul pe care v-aţi luptat ( ... ) Vi se va da şi o largă participare la treburile publice.” ( I. G. Duca, Memorii )  

 
  B: Regina Maria la Iaşi ( 1917 )  
 

„La Iaşi ( ... ) regina şi-a îndeplinit cu prisosinţă îndatoririle ei. A fost cât a putut mai mult în mijlocul celor care aveau 
nevoie de o mângâiere ( ... ) O găsim în tranşee printre combatanţi; o găsim în spitale şi în toate posturile sanitare, printre 
răniţi, printre bolnavi;  ( ... ) N-a cunoscut frica de gloanţe şi de bombe, cum n-a cunoscut teama şi scârba de molimă sau 

nerăbdarea ( ... ) Se poate afirma că, în răstimpul pribegiei noastre în Moldova, regina Maria a întrupat, şi a întrupat 
frumos, aspiraţiile cele mai înalte ale conştiinţei româneşti.” 

 ( Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri ) 
 

1. Menţionaţi, pe baza textelor de mai sus, care a fost atitudinea monarhiei faţă de soldaţi.      
2. Ce promitea regele Ferdinand I prin proclamaţia sa ?                                                             

3. Ce consecinţe au avut acţiunile monarhiei ?                                                                           
4. De ce nu au putut fi valorificate victoriile româneşti din vara anului 1917 ?                          

5. Prezentaţi un fapt istoric la care a participat România în anul 1918.                
 

           II Completaţi spaţiile punctate cu termenii corespunzători din lista dată   
 
                              La Consiliul de Coroană din 3 august 1914, în ciuda părerii regelui Carol I, care, convins de inevitabila 
victorie a  a) .................................., voia să determine intrarea României în război de partea Puterilor Centrale, s-a luat decizia 
să se adopte expectativa militară. 
                             În august 1916, România a încheiat o Convenţie politică şi o Convenţie militară cu b) ..................... Prin 
aceste documente, României i se recunoşteau drepturile asupra teritoriilor locuite de români din c) ........................ 
                              Intrarea României în război a găsit ţara nepregătită pentru un război modern. Astfel, armata română a fost 
nevoită în d) ..................... să evacueze Oltenia, Muntenia şi Dobrogea în faţa forţei copleşitoare desfăşurată de Germania, 
Austro – Ungaria, Bulgaria şi e) ........................ 
                             În ciuda victoriilor de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz,  România a fost nevoită să încheie o pace înrobitoare 
cu Puterile Centrale. Deşi prin f) ................   de la Bucureşti, România devenea dependnetă politic şi economic de Puterile 
Centrale, guvernul a obţinut recunoaşterea unirii g) .................... cu România.  În situaţia în care armatele Puterilor Centrale 
erau învinse pe toate h) ........................., România a reintrat în război în noiembrie 1918. 
 
              LISTA TERMENILOR:  Rusia, front, 1916, 1917,  1918, Turcia, Germania, Austro – Ungaria, Basarabia, 
Bulgaria, Antanta, Puterile Centrale, tranşee, Bucovina, tratat. 
 
        III. Menţionaţi termenul istoric corespunzător fiecărei definiţii  
 
A – situaţie în care, în cazul unui conflict, o ţară nu face parte din taberele beligeranţilor; 
B – cadru în care s-a votat în anul 1914 atitudinea României faţă de Primul Război Mondial; 
C – stat care se află în război cu alt stat; 
D – încetarea temporară a ostilităţilor, fără a pune capăt războiului; 
E – locul unde se desfăşoară lupte militare în timpul unui război; 
F – tratat internaţional cu caracter bilateral sau multilateral;  
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