
BRĂILA, ORAȘUL  COSMOPOLIT 

Scurt istoric al orașului 

 

      Brăila este unul din judeţele regiunii de sud-est a României, poziţionat la nord-estul Câmpiei Române, pe cursul 

inferior al Dunării, fapt ce a favorizat de-a lungul timpului o dezvoltare importantă a oraşului. Brăila a devenit cunoscută, în 

scurtă vreme, ca un important centru comercial, loc de întâlnire a produselor transportate de corăbiile venite din porturile aflate 

pe coastele Mării Negre şi Mediteranei cu produsele occidentale desfăcute aici, îndeosebi, de negustorii braşoveni. Însemnătatea 

Brăilei este recunoscută şi de către alte popoare datorită poziţiei strategice, la zona de graniţă dintre două ţări româneşti, 

otomanii întrezărind posibilitatea creării unei punţi de legătură cu Dobrogea. De aceea, în scurt timp este cucerită de către 

aceştia şi ridicate zidurile cetăţii Brăilei, fapt atestat prin scrierile acelor vremuri, oraşul devenind raia turcească de la 1554 şi 

până la sfârşitul razboiului ruso-turc, 1828-1829. Chiar şi sub ocupaţie otomană, comerţul şi viaţa economică a oraşului 

continua să evolueze. Transportul în şi dinspre Brăila poate fi asigurat printr-o varietate de mijloace de deplasare, atât terestre, 

utilizând mijloacele de transport proprii sau în comun şi cele de pe calea ferată, pentru circuitele interne apelându-se la 

transportul public (tramvai, microbuz, autobuz), sau la diversele ambarcaţiuni fluviale (bărci cu motor, şalupe, nave de 

agrement) utilizate în scopul traversării fluviului sau al navigării pe canale. În plus faţă de cele amintite şi chiar dacă nu poate fi 

considerat un mijloc de transport modern, turiştii nostalgici pot face plimbări pe străzile oraşului dunărean, cu trăsura trasă de 

cai, în amintirea vremurilor de altădată.  

             Brăila reuşeşte să atragă şi prin cele două mari componente hidrografice: prima fiind Fluviul Dunărea, prin fondul 

piscicol, ostroavele şi insulele create de braţele desprinse ale fluviului, potenţialul navigabil, faleza, esplanada şi o a doua 

componentă reprezentată de Lacul Sărat, atât ca staţiune de odihnă şi tratament balnear cât şi de apa sulfatată, clorurosodică, 

magneziană concentrată a lacului, cu un grad ridicat de mineralizare, ce favorizează dezvoltarea unei microfaune care îi conferă 

calități terapeutice deosebite. Nămolul sapropelic ce se extrage din lac, cu un conţinut ridicat de hidrogen sulfurat, este  utilizat 

pentru tratarea unei game însemnate de afecţiuni reumatismale. Pe teritoriul Brăilei însă, sunt recunoscute încă două lacuri cu 

aceleaşi calităţi curative ale apei, ce tratează boli dintre cele mai diverse: ginecologice, boli de piele,  de oase şi nu numai.  Prin 

conţinutul lor bogat în materii minerale şi organice, nemaiîntâlnit în asemenea concentraţie niciunde în ţară sau străinătate, 

lacurile din comuna Movila Miresii şi localitatea Câineni Băi, ar atrage foarte mulţi turişti la tratament, dar, din păcate, aici nu 

există nici un fel de amenajare pentru o exploatare corespunzătoare care să ofere posibilitatea practicării turismului în zonă. Tot 

pe teritoriul Brăilei există trei amenajări piscicole importante, respectiv Lacul Esna, Lacul Lutu Alb şi Lacul Seaca, fiind atraşi 

aici turiştii ce practică pescuitul sportiv. 

          O altă resursă naturală importantă pentru dezvoltarea şi promovarea turismului local este reprezentată de Parcul natural 

Balta Mică a Brăilei-parțial pe teritoriul Brăilei, arie naturală de interes național, care conține valori excepţionale de floră şi 

faună şi conservă ecosisteme complexe. 

        Turismul, însă, îmbracă şi alte forme de manifestare, precum turismul de odihnă şi recreere sau turismul religios, cu cea 

mai înaltă cotă atinsă în perioada sărbătorii Izvorul Tămăduirii, prăznuit în prima vineri după Paşte,  în Săptămâna Luminată, 

atunci când, pelerini veniţi din toată ţara şi chiar din afara graniţelor ţării, se strâng în curtea Bisericii Greceşti din Centrul 

istoric al Brăilei, pentru a încărca bidoane mari cu apă vindecătoare. Legenda izvorului aflat sub biserică, este foarte răspândită 

în rândul brăilenilor şi al celor care cunosc puterea acestei ape miraculoase. Astfel, se spune că izvorul a fost descoperit de către 

un cioban ce trecea cu oile de la păscut spre casă. Fiindu-i foarte sete, acesta a băut din apa ce izvora şi văzând ca-i rece şi bună 

la gust s-a gândit sa-i ducă şi mamei sale oarbe, să bea şi să se spele pe faţă. La scurt timp, mama ciobanului şi-a recăpătat 

vederea. De atunci şi până în prezent, se păstrează tradiţia de a se împărţi din apa sfântă tuturor celor în suferinţă. Miraculos este 

faptul că acest izvor aflat la o adâncime de 15 m, ţâşneşte spre suprafaţă doar cu ocazia acestei mari sărbători, considerându-se 

astfel că doar cu acest prilej apa este vindecătoare. 

        Serviciile de agrement existente la nivelul judeţului Brăila nu sunt foarte numeroase dar, posibilitatea unei plimbări cu 

şalupa pe bătrânul fluviu Dunărea sau cu caleaşca trasă de cai prin zonele istorice din Brăila ce amintesc de perioada înfloritoare 

a oraşului, sunt secvenţe turistice apreciate de foarte mulţi turişti, în mod special de către turiştii străini. Tot în sfera 

agrementului intră şi multiplele posibilităţi de petrecere a timpului liber prin plimbări în zonele de promenadă: pe esplanada 

Dunării, în central civic al oraşului, pe lângă fântâna cinetică construită de sculptorul Constantin Lucaci, în zona portului 

brăilean sau pe vechea stradă Regală, actuală Eminescu contemplând arhitectura cu mari influenţe greceşti. Specifică oraşului 

Brăila este infrastructura stradală, aşezarea acestora într-o formă concentrică, cu artere de circulaţie paralele care încep şi se 

opresc la Dunăre, oferind unicitate oraşului portuar. Despre acest aspect vorbeşte pe îndelete autorul Ioan Munteanu în cartea sa 

Stradalele Brăilei, amintind spusele marelui scriitor Panait Istrati: „Brăila e construită după un plan poate unic în lume.  



Interesul turistic pentru Brăila actuală nu mai este cel de altădată, când oraşul era un important centru comercial, un nod 

de legătură cu occidentul, o staţiune balneară foarte căutată, un oraş înfloritor chiar datorită acestor factori. În Brăila actuală, 

turismul ar putea redeveni cel de altădată doar prin implicarea unor investitori pentru crearea bazei tehnico-materiale necesare 

dezvoltării acestei ramuri economice. 

 

Obiective turistice în Brăila 

 

Teatrul “Maria Filotti” cunoscut și sub numele vechi ca Teatrul Rally, este o instituție de cultură inaugurată la 1864 

în Brăila. Teatrul dispune de o sală de spectacole,  construită în stil italian, cu 265 de locuri în stal, 32 locuri în loji, 10 locuri în 

loja centrală, 52 locuri la balcon, de Sala Studio ce oferă spectatorilor un număr de 75 de locuri şi Sala de conferinţe, cu 160 de 

locuri, ce poate găzdui manifestări culturale, simpozioane, concursuri şcolare, recepţii, etc. Ȋn foaierele teatrului se pot organiza 

diverse expoziţii, reuniuni sau concerte; 

  

 

Ansamblul „Piața Traian” se află în centrul istoric al Brăilei și cuprinde o serie de elemente reprezentative pentru 

portul dunărean. Unul dintre acestea este Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”, cea mai veche biserică din oraş. Tot din 

acest ansamblu fac parte Ceasul “Valurile Dunării”, de un albastru pur, construit în stil baroc prin donaţia lui Petre Naum, 

Grupul Statuar Traian şi o făntână arteziană în formă de cupă etajată cu marginile spre exterior. 

 



Biserica Greacă „Buna Vestire” este vizitată anual de mii de pelerini, de sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, ocazie cu 

care sunt deschise uşile către izvorul natural, recunoscut în întrega lume pentru puterea tămăduitoare a apei, oferită printr-un 

miracol doar la acest mare praznic. Grăndioasa Biserică Greacă a Brăilei este unică în toată creştinătatea fiind singura biserică 

cu trei hramuri şi trei altare din România. 

 

 

 

Fântâna Cinetică este unul dintre punctele de atracţie ale orașului, fiind considerată emblema Brăilei încă din anul 

1989. Această fântână se află chiar în centrul orașului iar de-a lungul timpului, Primăria a iniţiat numeroase lucrări de întreținere 

și reabilitare a fântânei. Este construită de sculptorului român Constantin Lucaci, cunoscut atât pe plan național cât și 

internațional datorită fântânilor sale cinetice, dar și pentru monumentele din oțel și piatră. 

 

 

 

 



 

Grădina Publică a Brăilei sau Grădina Mare încă de la intrare, călătorul este impresionat de coloristica oferită de 

multitudinea de straturi de flori şi verdeaţă, apoi de fântâna arteziană şi impresionantul ceas floral care indică cu precizie ora 

exactă. Grădina Publică dă călătorului şi posibilitatea de a se relaxa şi a consuma diverse alimente şi băuturi pe terasa 

restaurantului “Privighetoarea”, loc ce oferă o privelişte încântătoare asupra fluviului Dunărea.  

 

 

 

Stațiunea Lacul Sărat este apreciat din punct de vedere turistic pentru buna sa poziționare în natură și pentru 

proprietățile curative de care dispun nămolul sapropelic și apa minerală hipertonică, sursa fiind chiar Lacul Sărat. Există și un 

complex balnear ce functionează tot timpul anului și oferă cazare, mese servite în restaurantul propriu, teren de fotbal, tenis. 

 

 

 

 

 

 

 



Centrul Cultural Nicăpetre aparține zonei rezidenţiale a burgheziei brăilene și se află în perimetrul Grădinii Publice. 

Aici şi-au construit casele marii negustori de cereale, marii industriaşi, bancherii şi armatorii. În acest context se distinge prin 

monumentalitate Casa Embiricos. Clădirea construită în anul 1912, a fost destinată ca sediu al agenției de vapoare M. 

Embiricos. Muzeul Brăilei, prin secţia de artă, şi-a fixat ca obiectiv crearea unui loc în care opera sculptorului Nicăpetre, care 

până în anul 1980 a trăit și a creat în România, să se întregească. Nicăpetre s-a impus prin varietatea tehnicilor, a genurilor și 

prin complexitatea operei sale, prezentată în galerii și în alte spații culturale de referință din Canada, SUA, Japonia, Grecia, 

Germania, Austria.  

 

 

Palatul Agriculturii  a fost construit la propunerea prefectului de Brăila, clădirea trebuia să organizeze un muzeu al 

agriculturii româneşti, în special al celui din bărăganul brăilean, întruniri şi conferinţe şi să unească toate instituţiile din oraş, 

subordonate Ministerului Agriculturii şi Domeniilor. 

 

 

 



      Brăila este ofertantă şi din punct de vedere al festivalurilor şi manifestărilor culturale repetabile, la dată fixă, printre cele 

mai renumite fiind:  

 Festivalul şi Concursul Internaţional de canto "Hariclea 

Darclee";  

 Concursul internaţional de muzică populară “Cântecul de 

dragoste de-a lungul Dunării” 

 Festivalul de teatru “Zile şi nopţi de teatru la Brăila” 

Brăila este capitala religioasă a credincioșilor ortodocși de rit vechi, aici 

aflându-se Mitropolia Ortodoxă de Rit Vechi , a rușilor din întreaga lume. 

Dupa rapirea Bucovinei de Nord de catre Uniunea Sovietică la 28 Iunie 1940, 

mitropolia de la Fântâna Albă a fost mutată la Brăila, biserica Acoperamântul Maicii 

Domnului fiind catedrala Mitropoliei de rit vechi a lipovenilor din întreaga lume. În 

luna ianuarie a fiecărui an, ruşii lipoveni se adună din toată lumea pentru a petrece 

împreună Sărbătoarea Nașterii Domnului pentru a se închina în Catedrala 

Mitropolitană Acoperământul Maicii Domnului din centrul Brăilei și în bisericile din cartierul Pisc. 

 

Tradiții și obiceiuri 

 

Parte a comunității brăilene sunt fiecare dintre etniile ce conviețuiesc în orașul de la Dunăre. Tradițiile și obiceiurile 

acestora sunt păstrate conform datinii chiar dacă au fost oarecum influențate de locuri și timp. 

Tradiții și obiceiuri grecești 

 

Vasilopita - sărbătoarea tăierii pitei Sfântului Vasile cel Mare-sărbătorită de 

fiecare familie  în prima zi a anului nou. 

Obiceiurile de Paşti sunt ecoul tradiţiilor vechi greceşti pe care religia creştină le-a 

acceptat şi pe parcursul timpului şi le-a însuşit. Acestea alcătuiesc o verigă vie de legătură 

între trecut şi prezent. 

Tradiţiile greceşti de primăvară încep cu sărbătoarea de lăsat a secului. Perioada 

postului începe cu lunea ce curăţă şi se încheie cu sâmbăta. 

 Confecționarea costumului popular românesc a pornit de la materii prime produse 

în gospodăriile țăranilor dar a evoluat odată cu trecerea timpului, reprezentând azi o adevărata măiestrie atât în obținerea și 

decorarea țesăturilor cât și a broderiilor.Portul popular are aceeași structură pe tot teritoriul țării dar se deosebește de la o 

regiune la alta prin amănunte cum ar fi croiala, forma și culoarea. 

 Sărbători iudaice: 

Hanuca   este o sărbătoare a luminii. În fiecare seară de Hanucă, se aprinde o lumânare având ca scop să reamintească  

minunea în public. Lumânările se pun într-un sfeșnic - sau lampa - specială, numită hanuchia. Acest sfeșnic sau lampă se 

aprinde odată cu lăsarea nopţii şi se așează undeva la vedere - la geam sau în pragul uşii. 

Purim  este sărbătoarea care comemorează ziua în care regina Estera a salvat de la moarte evreii din Persia. În timpul 

zilei se sărbătorește şi se dă de pomană la doi oameni săraci.    

       

  Tradiţii şi obiceiuri la ruşii lipoveni 

Lipovenii, cândva persecutaţi pentru credinţa lor, au venit la Brăila 

de aproape trei sute de ani. Potrivit tradiţiei, bărbaţii poartă barbă iar 

femeile batic, conform tradiției ortodoxe şi respectă cu sfinţenie 

sărbătorile şi posturile de peste an.  Pe data de 7 ianuarie,când conform 

calendarului Iulian este dată de  25 decembrie, rușii lipovenii din Brăila  

sărbătoresc Nașterea Domnului. A doua ca mărime din ţară, după cea din 

Tulcea, comunitatea ruşilor lipoveni din Brăila se  îmbrăcă  în straie de 

sărbătoare. De la primele ore ale dimineţii, ruşii lipoveni merg   la 

Mitropolia „Acoperământul Maicii Domnului", îmbrăcaţi în costume 



tradiţionale. Costumul bărbătesc tradiţional al rușilor  era compus din cizme sau pantofi, pantaloni  largi și „rubaska” – cămașa 

fără guler purtată peste pantalon și legată la mijloc cu un brâu de lână colorată cu ciucuri la capete, numit „pois”.Acest obiect de 

vestimentație era obligatoriu pentru toți bărbații, atunci când se duceau la biserică. 

 

 

          Tradiţii şi obiceiuri în comunitatea rromă 

    Obiceiuri de Crăciun 

Când se apropie sărbătorile de Crăciun, fiecare şătrar trebuie să aibă un porc de tăiat. Se taie porcul la gât, copiii familiei 

suindu-se pe porc; gazda ia sânge de la porc mânjeşte cu el pe copiii ce se află în curte la sacrificarea animalului. După ce copiii  

au fost mânjiţi cu sânge de porc, se dau jos de pe porc şi porcul se pârleşte cu paie sau lemne uscate. 

      Lăsatul secului – Zăpostul 

Prin luna februarie, rromii sărbătoresc Lăsatul Secului – „Zăpostul” . Acum ei coboară din podul casei „bândăreţul” – 

umplut cu carne şi mirodenii şi pus la afumat; bândăreţul se aseamănă cu toba, dar este ceva mai mic. De Zăpost, înainte de a se 

intra în postul mare al Paştelui, vin rudele apropiate şi gazda pune pe masă bândăreţul tăiat în mai multe felii, se stropeşte cu vin 

şi cei din casă cu pahare umplute cu vin roşu încep să ciocnească şi să-şi ureze de bine unul altuia.                                                                                                 

 

           Tradiţii şi obiceiuri în comunitatea italienilor 

Comunitatea italienilor şi-a conservat religia catolică, limba, canţonetele, mâncărurile tradiţionale şi calendarul 

sărbătorilor, într-un mod impresionant.  

 „La Festa di San Nicola”- 6 decembrie – Sărbătoarea sfântului Nicolae, patronul păstorilor, este celebrată prin 

aprinderea de focuri sub imense cazane în care este gătită „fave”, o mâncare tradițională din fasole; 

 Sărbătorea Imaculatei Concepţii, la 8 decembrie, deschide festivităţile de iarnă. Potrivit dogmelor romano-catolice, 

este ziua când Fecioara Maria, mama lui Iisus Christos, a fost concepută în pântecul mamei ei Ana, fără păcatul originar. În 

această zi se împodobeşte bradul de Crăciun şi se reconstituie scena Naşterii lui Iisus Cristos. 

  „La Festa di Santa Lucia” - 13 decembrie – Sărbătoare prilejuită de ziua Sfintei Lucia;gospodinele gătesc 

"pastasuta“ ori "menestra“, două feluri de mâncare pe bază de paste făinoase, cu sosuri foarte picante, ale căror reţete datează de 

vreo trei sute de ani. 

 Celebrarea Crăciunului este străbătută de o notă autentică, unică. Familiile se reunesc la ora cinei şi meniul este 

alcătuit în special din preparate pe bază de peşte.  

 Nu lipsesc dulciurile specifice, ca biscuiţii cu simbolurile Crăciunului, “il torrone”, un preparat din ciocolată cu 

alune sau migdale, dar şi cozonacii numiţi “panettone” şi “pandoro”. Rudele invitate la masă vor aduce în dar florile în ghivece 

numite “Stele de Crăciun”, care îşi descoperă florile roşii în această perioadă. 

 Sărbătoarea religioasă a Paştelui - Reînnoirea Paştelui începe sa fie simţită odată cu "Domenica della 

Palme"/"Duminica palmierilor" , aşa cum este numită în Italia duminica Floriilor. 

              

Sărbători şi tradiţii ale turcilor din România  

 Sărbătoarea Ramazan Bayram (sărbătoarea postului şi a dulciurilor) este a doua sărbătoare religioasă importantă a 

cultului musulman. Este un prilej de întărire a comunităţii turce, o sărbătoare a bucuriei şi împăcării, a curăţeniei 

spirituale, a credinţei şi venerării lui Allah. 

 Sărbătoarea Hâdârlez este o sărbătoare culturală, câmpenească şi religioasă care are loc în fiecare an pe 6 mai. Are 

sensul de ,,Paştele Blajinilor´´ în tradiţia creştină. În această zi se vizitează mormintele celor dragi. Se fac pomeni, 

se ajută văduvele, orfanii, nevoiaşii. 

Costumul tradițional : 

• Fistan 

• Işlenmiş gömlek 

• Fes, voal, cember 

• Şalvari 

• Ilic brodat 

 

 

 

 



Personalități istorice din Brăila 

 

Actrita Maria Filotti, s-a născut în comuna Batogu, de lângă Brăila. Era în clasele primare, la Brăila, când a văzut prima 

piesă de teatru. Pe vremea aceea nu exista la Brăila un liceu de stat pentru fete, așa că, după absolvirea cursului primar, în anul 

1895, a fost înscrisă ca internă la o instituție particulară, "Școala secundară de fete", condusă de o asociație de profesori și care 

purta numele întemeietorilor ei, un grec și un italian: Penetis și Zurmali. Examenul de 

bacalaureat l-a susținut la Liceul I.C. Massim, secția clasică, încheind cu o "dizertație" cu 

tema "Opera politică și literară a lui Dumitrie Cantemir". Președintele comisiei de 

examinare era profesorul universitar Ștefan Sihleanu, director al Teatrului Național 

București în acea perioadă. Sihleanu este cel care descoperă calitățile artistice înnascute 

ale Mariei Filotti. După terminarea studiilor liceale s-a înscris la Universitatea din 

București la secțiile Litere, Filosofie și Drept, dar Ștefan Sihleanu a determinat-o să 

încerce și la Conservatorul de Muzica și Arta Dramatică. La Conservator a fost eleva 

maestrei Aristizza Romanescu, care îi va spune ce bucurii îi poate dărui scena și care-l va 

convinge pe tatăl viitoarei artiste, cu ocazia unui turneu a teatrului din Craiova în drum spre Teatrul Național din Iași, să nu se 

împotrivească ca Maria să facă teatru. Din clipa aceea teatrul a prins-o în mrejele ei, după mărturiile artistei.  

  A jucat în 167 de piese dintre care în 45 a deținut roluri principale. A jucat alături de marii înaintași ca Nottara, Aristizza 

Romanescu, Agatha Bârsescu, Petre Liciu. A avut parteneri admirabili Aristide Demetriade, Nicolae Soreanu, Tony Bulandra. 

Rolurile au fost multe și variate, pe registre multiple, de la ingenue până la femei fatale, regine, personaje clasice, personaje de 

legendă, cochete și, "din când în când ... câte un om adevărat". Timp de trei decenii a fost profesoară la Conservatorul de Artă 

Dramatică București. Din 1930 a fost aleasă președinta  Sindicatului Artiștilor Dramatici și Lirici, a fost membră, ca 

reprezentantă a României, în Comitetul Internațional al Societății Universale de Teatru și societară de onoare a Teatrului 

Național București Teatrul din Braila poarta numele Mariei Filotti din 1969. Maria Filotti este mama scriitorului și 

producătorului Ion Filotti Cantacuzino și bunica actorului Șerban Cantacuzino. 

 

Hariclea Darclée, personalitate marcantă a muzici românești, s-a născut la Brăila, pe 10 iunie 

1860, într-o familie cu rădăcini elene. Mama Haricleei Darclée, Maria Haricli, nepoată directă a 

domniței Mavrocordat păstra în totalitate amprenta originilor ei nobile, iar tatăl, Ion Haricli, era mare 

proprietar în Teleorman. Așa cum scria N. Carandino în cartea "Darclée. Viața de glorie și de pasiune a 

unei mari artiste", la nașterea ei, s-a prezis că “duduia va călători mult și va fi mereu în sărbătoare”. În 

copilărie, Hariclea a fost la un pas de a muri de febră tifoidă. În februarie 1881, ea s-a căsătorit cu 

tânărul locotenent de artilerie Iorgu Hartulary. În 1886 pleacă la Paris, unde se luptă din greu cu 

neajunsurile, deși primea de-acasă câte 500 de franci pe lună. Nici măcar nașterea fiului ei, Ion, nu o 

abate din drum, continuând să ia lecții de canto. “Am făcut progrese și sper să ajung departe. Mi se prezice un viitor strălucit" 

scria Darclée familiei. 

 

Scriitorul Fănuş Neagu, s-a născut în 1932, la 5 aprilie, în comuna Grădiştea de Sus, 

judeţul Brăila si s-a stins in anul 2011. Povestitor şi nuvelist extraordinar, inspirat în special de 

lumea ţărănească, dar şi de specificul vieţii portuare dunărene din zona sud-estică a ţării, a Brăilei 

natale, Fănuş Neagu s-a impus prin cărţile sale ca unul dintre marii povestitori ai literaturii 

române, pitorescul, lirismul şi savoarea lexicală din scrierile sale asigurând autorului un foarte 

mare şi bine meritat succes. 

 

 

Ana Aslan, s-a născut la 1 ianuarie 1897, la Brăila, fiind cel mai mic dintre cei patru copii ai 

Sofiei și ai lui Mărgărit Aslan, ambii intelectuali de origine armeană. Urmează cursurile Colegiului 

Romașcanu din Brăila. La 13 ani își pierde tatăl. Familia Aslan părăsește orașul natal și se mută la 

București. În 1915, Ana absolvă Școala Centrală din București. La 16 ani, visează să ajungă pilot și 

chiar zboară cu un mic aparat, tip Bristol - Coandă. În cele din urmă se decide să devină medic. Declară 

greva foamei pentru a înfrânge împotrivirea mamei și se înscrie la Facultatea de Medicină. 



În timpul Primului Război Mondial, Ana Aslan a îngrijit soldații în spitalele militare din spatele frontului de la Iași. După 

întoarcerea la București, în anul 1919, ea a lucrat alături de marele neurolog Gheorghe Marinescu. Trei ani mai târziu, a 

absolvit Facultatea de Medicină. Este numită preparator la Clinica II din București, condusă de profesorul Daniel Danielopolu, 

care o îndrumă și în alcătuirea tezei de doctorat. Urmează o activitate didactică și spitalicească la Filantropia, Institutul Clinico-

Medical al Facultății de Medicină din București, Clinica Medicală din Timișoara, Spitalul CFR. 

 

 

Panait Istrate, în Braila vede lumina zilei, în 1884, Panait Istrati , scriitorul român de expresie franceză autor al unor 

lucrări de referinţă: Codin, Haidicii, Nerantula, Ciulinii Bărăganului şi mai ales cele două 

capodopere recunoscute de cultura europeană: Chira Chiralina şi Spovedania unui învins. A 

copilărit în Baldovineşti, a terminat şase ani de şcoală primară, doi fiind nevoit să-i repete. Ca 

şi Maxim Gorki, scriitorul rus şi apoi sovietic cu care a fost comparat adesea, şi-a câştigat existenţa 

ca ucenic al unui cârciumar, al unui brutar şi al unui vânzător ambulant. O vreme a fost şi cărbunar 

la bordul navelor Serviciului Maritim Român. În acest timp a citit cu oraşe: Bucureşti,  

Constantinopol, Alexandria din Egipt, Cairo, Napoli. 

 

Ion Ghica a fost o personalitate marcantă, a fost economist, a fost o personalitate marcantă a celei 

de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea. Economist, matematician, scriitor, pedagog, diplomat și 

om politic, Ion Ghica a fost prim-ministru de cinci ori: de trei ori al guvernului României (în 1866, 

în 1866-1867 și în 1870-1871) și de două ori între 1859 și 1860, la Iași și la București, în perioada 

în care țările române se uniseră într-un stat, însă păstrau încă două guverne separate.[2], Ion Ghica a 

fost prim-ministru de cinci ori: de trei ori al guvernului Romaniei (în 1866, în 1866-1867 și în 1870-

1871) și de două ori între 1859 și 1860, la Iași și la București, în perioada în care tarile romane se 

uniseră într-un stat, însă păstrau încă două guverne separate.  
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