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DIN ISTORIA FEMEILOR ÎN ROMÂNIA OCUPATĂ 
(1916–1918) 

ANEMARI MONICA NEGRU�, COSMINA SIMION�� 

I. Scurtă introducere în universul femeilor 

Chiar şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea, din punct de vedere juridic 
societatea românească era o prelungire a unei întârziate epoci medievale în privinţa 
statutului femeii. Până în anul 1865, când s-a adoptat noul cod civil, erau în vigoare 
legiuirile Caragea (1818) şi Calimach (1817). Acestea prevedeau privilegiile 
masculinităţii la moşteniri, restricţii pentru femei în folosirea zestrei lor, în 
acţiunile de tutelă, în posibilitatea de a depune mărturie.  

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, numărul 
femeilor din Bucureşti a fost în general apropiat de cel al bărbaţilor, chiar superior 
uneori, la fel ca şi în alte capitale. De exemplu, în anul 1891, Bucureştii aveau 
194.633 locuitori, din care bărbaţii reprezentau 103.699 (53,28%), iar femeile 
90.934 (46,72%)1.  

În România erau şcoli separate pentru fete şi băieţi, precum şi locuri publice, 
servicii numai pentru bărbaţi2, numărul de eleve fiind constant mai scăzut decât cel 
al băieților. Analfabetismul în România la 1900, era mai mare în rândul femeilor, 
92,5%, decât în rândul bărbaţilor, 78%3, educaţia fiind condiționată de starea 
financiară a familiei. Ca exemplu, se poate observa situaţia fetelor din mahalale, 
care nu beneficiau de educație sau doar de 2–3 clase primare. În mod obişnuit, ele 
învăţau să se gospodărească în casă, iar dacă voiau o situaţie materială mai bună, 
erau „date la Regie” adică la manufactura de tutun4.  

Învăţământul secundar cuprindea un număr și mai redus de fete, el fiind 
dezvoltat exclusiv în mediul urban. Elevele erau în general orientate spre anumite 
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meserii, precum profesoratul, mai ales pentru cele provenite din familii cu 
posibilități materiale medii. Această orientare a fost susţinută şi de azilele de fete, 
precum Azilul Doamna Elena din Bucureşti, care asista în jur de 300 de fete sărace 
sau orfane. Ele studiau limba română, franceză şi germană, muzica şi pianul, 
desenul, multe devenind profesoare în învăţământul de stat sau privat, iar altele 
erau pregătite pentru o viață domestică și pentru a se căsători5. 

O situaţie şi mai modestă a participării fetelor o găsim în sistemul 
învăţământului superior, reprezentat prin Universitățile de la Iaşi şi Bucureşti (cu 
facultăţi de drept, litere, filozofie şi ştiinţe, respectiv medicina numai la Bucureşti). 
Astfel, până în 1896, doar Cecilia Voia a fost studentă la Şcoala Naţională de 
Arhitectură6, iar la Iaşi, Eliza Botez a fost prima femeie cu doctorat în medicină7. 
Mulţi tineri optau însă pentru studii superioare în Occident, este şi cazul unor femei 
din familii înstărite, precum Elena Ghica (Dora D’Istria), Constanţa Dunca-Schiau, 
Adela Xenopol, Alexandrina Pallady-Cantacuzino8. Tendinţa generală era însă de 
creştere a numărului fetelor cu studii. 

În epoca Primului Război Mondial, femeile căsătorite din România nu puteau 
deţine proprietăţi, nu puteau încheia contracte, nu se puteau prezenta în instanţă, nu 
puteau îndeplini rolul de tutore pentru copii lor, nu aveau dreptul la vot. Femeile au 
început însă să fie vizibile pe plan socio-cultural în România, înființând numeroase 
societăţi de binefacere, întemeiate de doamne din înalta societate. De exemplu, în 
Anuarul Socec scris în al doilea deceniu al secolului XX, erau menţionate 
societăţile: Azilul „Regina Elisabeta”, „Crucea Roşie” a Doamnelor din România, 
„Cultura şi Ajutorul Femeii”, „Domniţa Maria”, „Furnica”, „Leagănul Sf. Ecaterina”, 
„Materna”, „Munca”, „Femeile Române”, „Ţesătoarea”, precum şi „Surorile de 
Caritate”, „Societatea de dame”, „Reuniunea Femeilor Române” din Iaşi, Braşov, 
Sibiu, „Societatea pentru cultura profesională a femeii”, „Societatea Rândunica”, 
„Societatea Materna”, „Liga drepturilor și Datoriilor Femeii” sau „Societatea 
scriitoarelor române”. 

O asociaţie feministă foarte activă cultural, educaţional, religios, cu 
numeroase filiale în toată ţara şi valoroase contacte internaţionale, a fost Societatea 
Ortodoxă Națională a Femeilor Române (SONFR). Societatea a fost înființată în 
mai 19109, din inițiativa unor nobile şi educate femei, precum Alexandrina Gr. 
Cantacuzino, Zoe Gr. Râmniceanu, Maria I. Glogoveanu, Elena Odobescu, Sultana 
Miclescu, Irina Butculescu, Anastasia Gr. Philippescu (Filipescu), Esmeralda 
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Manu, Elena Seulescu, Zoe Mandrea, Elisabeta Manu, Zoe Rosetti Bălănescu, 
Maria Timuş şi Eleonora Stratilescu. SONFR a desfăşurat numeroase activități 
culturale, religioase, educative şi sociale mai bine de 38 ani. Membrele acestei 
asociații erau în mare parte femei educate, cu stare materială stabilă, cu profesii 
diverse: învăţătoare, profesoare, funcţionare, juriste, medici, jurnaliste, scriitoare. 

Fondatoare, iar din 1918, preşedintă generală, a fost prinţesa Alexandrina 
Pallady-Cantacuzino (1876–1944). Ea a fost educată la Paris, a devenit o oratoare 
apreciată şi scriitoare a numeroase eseuri, memorii, articole, prin care promova 
emanciparea femeilor. În 1899 s-a căsătorit cu principele Grigore G. Cantacuzino, 
un politician conservator, care a sprijinit eforturile caritabile ale soţiei sale.  

  
Fig. 1. Alexandrina Gr. Cantacuzino.  

Sursa: ANR, Colecția Documente Fotografice I 10066, poza 2 

În 1935, activitatea SONFR se întinde în toată ţara prin cele 47 filiale 
înfiinţate la Arad, Bacău, Blaj, Botoşani, Buzău, Beiuş, Bârlad, Brăila, Bistriţa-
Năsăud, Câmpeni, Cluj, Chişinău, Câmpulung, Călăraşi, Curtea de Argeş, Craiova, 
Caransebeş, Dorohoi, Diciosânmartin, Dumbrăveni, Focşani, Galaţi, Giurgiu, 
Gherla, Huşi, Letea Nouă, Mehadia, Orşova, Odorhei, Oradia, Ploiești, Piatra-
Neamţ, Roşiori de Vede, Roman, Sulina, Sibiu, Slatina, Sebeş, Tighina, Tg. Ocna, 
Tecuci, Turda, Timişoara, Turnu-Severin, Târgovişte, Tg. Mureş, Vaslui10. 
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II. Femeile și lupta pentru supraviețuire în Bucureștiul ocupat 

În contextul ocupării Bucureștiului de armatele germane, conduse de 
mareşalul August von Mackensen la 23 noiembrie/ 6 decembrie 1916, o mare parte 
a populaţiei Capitalei s-a refugiat în zona Moldovei, unde multe femeile, dedicate 
misiunii umanitare, şi-au continuat activităţile filantropice.  

Alte femei au rămas în zona ocupată, continuând să activeze în spitale, în 
școli, în lagărele de prizonieri. Acestea au rămas în istorie prin eforturile lor 
constante și dificile, de ajutorare a soldaților răniți, a copiilor orfani, a femeilor 
paupere.  

Regina Maria s-a implicat personal în activităţile de îngrijire a soldaţilor 
răniţi şi bolnavilor, încercând să organizeze femeile în această operă caritabilă, atât 
în Bucureşti, cât şi în Moldova. Deşi în octombrie 1916, Regina Maria şi-a pierdut 
fiul cel mai mic, Mircea, răpus de boală, ea a trecut peste durerile de mamă şi a 
activat ca o adevărată patrioată: „Puţin câte puţin, suferinţa cumplită din jurul meu 
a reuşit să mă îndepărteze de propria-mi amărăciune, mi-a insuflat dorinţa arzătoare 
şi nestăvilită de a fi de folos poporului meu şi prin el ţării mele, într-un moment în 
care ultimul dram de speranţă părea să ne fi părăsit.”11 

 
Fig. 2. Regina Maria, în Crucea Roșie Română, ajutând soldații răniți  

în anii Primului Război Mondial.  
Sursa: ANR, Colecția Documente Fotografice, F I 615. 
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Aristia Pompeiu, o membră importantă a SONFR și a Comitetului pentru 
ocrotirea orfanilor, într-o lucrarea memorialistică „Calendarul de război al 
ostașilor români”, scrisă în 1919, descria spitalele susținute de Crucea Roșie 
Română, cel mai important fiind considerat Spitalul Regina Maria. Acest spital a 
fost instalat, din inițiativa Reginei, în Palatul Regal și întreținut de Casa Regală, 
sub conducerea Caterinei Catargi, șefa serviciului chirurgical fiind dna dr. Trancu-
Reiner. Spitalul avea 101 paturi, camere pentru ofițeri, soldați, contagioși12. 

Numeroase femei au colaborat cu Crucea Roşie Română, iar unele au fost 
desemnate directoare ale spitalelor bucureştene, ca Lili Fălcoianu care se ocupa de 
Spitalul 108 Azilul de Bătrâni, spitalul 114 Azilul Elena Doamna, Zoe Râmniceanu13, 
care avea în grijă spitalul 111 Şcoala Centrală, Alexandrina Cantacuzino care 
patrona Spitalul 113 la Şcoala Ortodoxă, Ecaterina Ghica şi Martha Bibescu14 
aveau în grijă Spitalul 118 Automobil Club și Maria Balş, care se ocupa de Spitalul 
143 Şcoala de Poduri şi Şosele. 

Membrele SONFR, din multe localități din România, s-au implicat continuu 
în ajutorul copiilor orfani și a soldaților răniți. Esmeralda gen. Manu a fost 
întemeietoarea şi lidera secţiei grădiniţelor, donatoare, Maria Brătăşanu, directoarea 
Institutului de Fete al SONFR, a continuat să conducă școala într-o altă locație, 
după transformarea clădirii institutului în Spitalul 113, Elena Nicolaide, conducătoarea 
grădiniţei din Floreasca, a adăpostit în şcoli ofiţeri evadaţi din lagărele bucureştene, 
organizate de autoritățile germane, Ana Manoil a organizat cursuri de adulţi, a fost 
asistentă voluntară în Spitalul 113. Alte membre ale SONFR, precum Maria I. 
Glogoveanu, Maria Timuş, Elena M. Seulescu sau Maria Coloni din Craiova, s-au 
refugiat în Moldova.  

O femeie, care a rămas în istoria asistenței sociale, implicându-se voluntar în 
activități de sprijin a soldaților români în anii Războaielor Balcanice și a Primului 
Război Mondial, a fost Alexandrina (Lili) Fălcoianu (1867–1951). Provenind dintr-
o veche familie de boieri munteni, a fost o intelectuală cu diverse iniţiative 
filantropice, vara primară şi prietena Elenei Văcărescu. Despre viața și activitatea 
sa din anii acestor războaie, Alexandrina Fălcoianu a povestit în lucrarea 
memorialistică Din zile grele. Examen de conștiință, păstrată la Arhivele Naționale. 
Ea a descris atmosfera, acțiunile umanitare ale femeilor bucureștene din anii de 
război, a evidențiat spitalele patronate de Crucea Roșie Română și conduse de mai 
multe femei. 

Lili Fălcoianu a scris în memoriile sale numele femeilor care au condus și au 
lucrat voluntar în spitalele din București: „N-am găsit la București lista 
inimoaselor doamne și domnișoare, care au lucrat, dau aci câteva nume ce le am 
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de la o doamnă care a binevoit să-mi dea și câteva deslușiri: domnișoara Dumitriu 
Vlaicu, organizatoare; doamna Zoe Manu, Ștefania Berussi; domnișoara Maria 
Raicoviceanu, Cușcheta Pherikidi; Coslinski; Grueff, Obedenaru, Maria Mandrea, 
Lizeta Odobescu, Voinescu, Platamona, Grămăticescu, Alexandra Rosetti Bălănescu, 
Vârnav etc. 

 
Fig. 3. Alexandrina Fălcoianu.  

(ANR, Colecția Documente Fotografice, F I 8835 – decupaj). 

Spitalele Crucii Roșii din timpul campaniei 1916–1918.  

Spitalul Nr. 1 Institutul Surorilor  
de Caritate 

 Diriginte Dna Dobrovici 

„ 108 Azilul de bătrâni  „ dra Lili Fălcoianu 
„ 109 Leagănul Sf. Ecaterina  „ dra Alex. Catargi 
„ 110 Seminarul Central  „ dna Elena Sturdza 
„ 111 Școala Centrală  „ Dnele: Lia Brătianu,  

Zoe Râmniceanu 
„ 112 Școala Normală  „ Dna Gârboviceanu și 

Maria Sturdza 
„ 113 Școala Ortodoxă  „ Dna Alexandrina 

Cantacuzino 
„ 114 Azilul Elena Doamna  „ Dra Lili Fălcoianu 
„ 116 Azilul Otteteleșeanu  „ Dna dr. Caminsky 
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„ 117 Asigurarea Generală  „ Dna G-ral Crătunescu 
„ 118 Automobilclop  „ Dna Ecaterina Ghica și 

Marta Bibescu 
„ 141 Spit. Vincent de Paul  „ Dna Păcleanu și dra Șuțu 
„ 143 Șc. de Poduri și Șosele  „ Dna Maria Balș și 

Elisabeta Știrbey 
„ 355 Șc. de Comerț  „ Dna Zane 
„ 349 Blank Banca  „ Dna Irina Mavrocordat 
„ 359 Șc. Ungaro-Catolică  „ Dna Eufrosina Ghica”15. 

 
 
Despre munca sa de la spitale și despre viața în Bucureștiul ocupat, 

Alexandrina Fălcoianu spunea că „era o minunată şi mişcătoare activitate în 
spitalul ce dirijam eu, să dau amănunte asupra morţii şi de ce boală murise 
algerieni, italieni, etc., la care scrisori răspundeam cu mare grijă, pentru că mă 
gândeam cu ce durere familia va citi rândurile mele, asigurând că se făcuse tot 
posibilul pentru a scăpa, că i s-au dat cele mai bune îngrijiri şi chiar ce spusese 
înainte de a muri. Dar erau mulţi prizonieri cărora nimeni nu le trimitea nimic. 
Doamnele din Bucureşti au adoptat fiecare după putere, pe câţiva din aceşti 
oropsiţi… Ar trebui volume întregi ca să descriu traiul nostru sub ocupaţie. 
Bucureştiul nu fusese aprovizionat nici cu lemne, nici cu făină, când am intrat în 
război… Mulţi bolnavi căpătau pneumonie. Lumea lua lemne de unde găsea, crăci 
de pomi, câte un gard, o scândură. Apa îngheţa în odaie, aproape nu aveau cu ce 
fierbe o ciorbă! Pentru o bucată de pâine amestecată cu paie, făceai coadă ceasuri 
întregi în ger.”16  

La inițiativa Crucii Roșii Române, Alexandrina Fălcoianu a fost decorată cu 
Ordinul Regina Maria, clasa I, pentru abnegația și efortul continuu din anii 
Primului Război Mondial. 

Alexandrina Fălcoianu a scris și despre acțiunile altor femei voluntare din 
Bucureștiul ocupat, de exemplu despre Zoe Manu (care a fost asistentă voluntară la 
Spitalul 113, lucrând ca pansatoare şi la mecanoterapie): „…Apoteoza prietenei 
mele, Zoe Manu, a fost când, crezând că nemţii pleacă, ea a arborat pe casa ei 
steagul tricolor. Un neamţ vine, ia steagul şi îl duce la Comandatură. Ordin s-o 
aresteze, n-o găseşte acasă şi ia servitoarea pe care o închide. Seara a ridicat-o şi 
pe dânsa, a închis-o în beciurile Comandaturei, unde a petrecut noaptea, iar a 
doua zi trece în faţa Consiliului de război. Condamnată la o amendă de 500 lei, pe 
seară îi dă drumul. N-a apucat însă să plătească amenda, fiindcă de astă dată 
nemţii au plecat cu adevărat...”17. 

 
                                                 

15 ANR, SANIC, fond familial Fălcoianu, dosar 37, f. 115. 
16 Ibidem, dosar 37, f. 112. 
17 Ibidem, p. 113. 
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Fig. 4. Zoe Manu.  

Sursa: ANR, SANIC, Colecția Documente Fotografice, Album 37, poza 17. 

Zoe Râmniceanu (1867–1927) a fost o femeie activă, generoasă, una dintre 
fondatoarele și liderele SONFR – era și casiera asociației. În anii 1916–1918, ea și-
a asumat rolul de asistentă medicală la Spitalul 113, iar împreună cu Lia V. 
Brătianu, Zoe Bolintineanu au activat ca directoare a Spitalului 111 din Şcoala 
Centrală Bucureşti. Spitalul 111 a fost rechiziţionat de autoritățile germane și a 
funcționat cu 440 de paturi, fiind specializat pe chirurgia mică. Avea și 
departamente oftalmologice, O.R.L și stomatologice. În cadrul acestui spital, se 
confecționa și lenjerie, sub atenta supraveghere a Zoei Bolintineanu, care 
aproviziona toate spitalele Crucii Roșii Române. Din colectivul care s-a ocupat de 
buna desfășurare a activității din acest spital au făcut parte: Ecaterina Babeanu, 
Lily Cerchez, Elisa Boerescu, doamnele Barotzi, Alexandrescu, C. Cernescu, 
precum și domnișoarele Poteca, Ioanid și Miclescu. A rămas consemnat faptul că 
„soldații vindecați părăseau spitalul curați, împodobiți cu flori, cu dar bănesc, 
cântând și cu strigăte de mulțumire și recunoștință către acelea care le-au dat 
îngrijiri și iubire părintească și nu i-au părăsit un moment în ceasurile grele”18. 

Un aspect foarte puțin cunoscut este acela că în cadrul acestui spital era 
prezent și George Enescu, care încerca să ajute pe răniți prin muzica sa. El a 
contribuit la deschiderea primei grădiniţe de copii ai mobilizaţilor la 2 septembrie 
1916, în strada Polonă, Câmpul Floreasca.  

                                                 
18 Aristia Pompeiu, Calendarul de răsboiu al ostașilor români, București, Editura Institutul de 

Arte Grafice C. Sfetea, 1919, p. 89. 
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O altă femeie remarcabilă a fost Maria Pâcleanu, care începând cu data de  
16 noiembrie 1916, a condus Spitalul „Sfântul Vincențiu” nr. 141, de pe Șoseaua 
Jianu, patronat de Crucea Roșie. Ea a organizat acest spital, cu ajutorul Elenei 
Șuțu, ca „econoamă a spitalului”, fiind cele care dădeau îngrijirea medicală și 
mângâierea sufletească după care au tânjit atât de mult soldații români. Aici, 
asistentele au îngrijit 1528 de răniți, mulţi prizonieri români veniţi din Ungaria, 
Germani şi Bulgaria,dintre care 300 au fost vindecaţi şi trimiși în Moldova, peste 
1000 au fost tămăduiţi și trimiși către vetrele lor. „Erau printre ei, invalizi fără 
ochi, fără picioare, fără mâini, oameni descurajaţi, cărora trebuia să li se sădească 
în inimi speranţa…”19  

Ecaterina Gr. Cantacuzino și Alexandra B. Catargi au condus Spitalul „Leagănul 
Sf. Ecaterina”, unde se autofinanțau din propriile averi. Pentru a conștientiza efortul 
întreprins în acest spital, trebuie menționat faptul că acesta avea 150 de paturi și 
faptul că între 24 august 1916 și 11 iunie 1918 au fost îngrijiți 1400 de bolnavi. 

Ecaterina C. Ghica, Martha Bibescu, Lysette Greceanu au rămas în istoria 
Bucureştiului ocupat prin eforturile depuse la întreţinerea Spitalului Automobil-Club.  

  
 Fig. 5. Martha Bibescu. 

 Sursa: ANR, SANIC, Colecția Documente Fotografice, F I 6806.  

Un ofiţer care a primit ajutor medical în acest spital, generalul N. Tătăranu, 
vorbea cu căldură despre asistente: „Cu multă recunoştinţă şi stimă îmi reamintesc 
de sufletele de elită care se găseau printre doamnele şi domnişoarele de la Crucea 
Roşie ce ne îngrijeau!... Şi la Spitalul Central şi la Spitalul nr. 118 instalat la 
Automobil Club unde am fost, doamnele şi domnişoarele de la Crucea Roşie au 
                                                 

19 Ibidem, p. 95. 
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reuşit să creeze o atmosferă înălţătoare peste mizeria noastră trupească şi 
sufletească. Se cuvine să citez aici pe Principesele Ghica, Bibescu, doamnle 
Eulalie Grecianu, Aristia Pompeiu, Băicoianu, Cerchez, Porumbaru, domnişoarele 
Mia Ghica, Lisette Odobescu, Maria şi Lucia Dancov, Georgeta şi Maria Berindei, 
Neumy Rosetti, Bengescu.”20 

Elena Sturdza a condus Spitalul „Seminarul Central”, unde împreună cu alte 
femei voluntare au asigurat îngrijire a 5512 bolnavi, dintre care au murit 222 de 
tifos și tuberculoză, fiind unul dintre cele mai încercate spitale din București21. 

Spitalul nr. 1 „Institutul Surorilor de Caritate” a fost un alt loc unde răniții 
găseau un sprijin real, acesta fiind condus de Zoe Dobrovici, ajutata de Ecaterina 
Nicolaidi și Aspasia Zanaide. La acest spital, serviciul chirurgical era condus de dr. 
Bayne, un medic savant american, care s-a ocupat de toți bolnavii. Nu se pot uita 
nici eforturile femeilor care au activat în Spitalul Regina Elisabeta, sau cele din 
Spitalul nr. 355 al Cercului Comerțului Finanței și industriei, condus de Emilia 
Zissu și Furnică și ajutate de doamnele Dobriceanu și Sfetea, care au avut în grija 
1570 de bolnavi, dintre care au murit doar 422. 

O realizare deosebit de importantă a femeilor în Bucureştiul ocupat a fost 
organizarea şi funcţionarea Spitalul 113, întreținut de SONFR, de Banca Naţională 
a României şi de Crucea Roşie Română. Membrele SONFR, în frunte cu 
Alexandrina Gr. Cantacuzino, au transformat localul Institutului de fete al 
societăţii, din Bucureşti, strada Principatele Unite, numărul 63 în Spitalul 113.  

 
Fig. 6. Spitalul 113 în clădirea Institutul de fete al SONFR din București,  

str. Principatele Unite nr. 63. 
Sursa: ANR, Colecția Documente Fotografice, Album 37, poza 1. 

                                                 
20 General N. Tătăranu, Acum un sfert de veac. Amintiri din răsboiu, Bucureşti, Editura Cartea 

Românească, 1940, p. 72. 
21 Aristia Pompeiu, op.cit.,p. 99. 
22 Ibidem, pp. 98–100. 
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Spitalul 113 a fost deschis în ziua de 23 august 1916, oferind asistență 
medicală ostaşilor, ofiţerilor români şi civili răniţi, într-un număr care creștea 
constant, iar dacă la început era prevăzut cu 300 paturi, a ajuns în octombrie la 350, 
iar în februarie 1917 la 58523. Numărul bolnavilor, până la 1 februarie 1917, a atins 
cifra de 1856, fiind înregistraţi 42 morți. La sfârşitul războiului, Alexandrina 
Cantacuzino, directoarea Spitalului 113, prezenta evoluția așezământului astfel: 
„Într-adevăr în activitatea aceasta de 19 luni în care am avut atâtea de întâmpinat 
am avut fericirea să fie înconjurată – nu mă sfiesc să spun – de un personal de elită 
care neobosit ne-a dat putinţa să căutăm 3200 de ostaşi, ofiţeri şi soldaţi toţi români – 
din care am avut numai de plâns pierderea a 72 dintre ei”24. 

   

Fig. 7. Alexandrina Gr. Cantacuzino, directoarea Spitalului 113. 
Sursa: ANR, SANIC, fond familial Cantacuzino, dos. 284, poza 21.  

Când în celelalte spitale din București rămâneau neîncălzite în iarna rece din 
1916–1917, în Spitalul 113 s-a asigurat combustibilul necesar încălzirii celor 100 
de saloane ale clădirii. La acest spital, din decembrie 1916, au fost evacuați soldații 
cei mai bolnavi din alte spitale, de exemplu din Spitalul 111 (Școala Centrală),  
Sf. Andrei, Caritas, iar spitalul de la Școala de Poduri s-a mutat cu tot personalul. 

                                                 
23 ANR, SANIC, fond SONFR, dosar 365, f. 3, 4, manuscris. 
24 ANR, SANIC, fond familial Cantacuzino, dosar 44, f. 86–88, manuscris. 
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De asemenea, la închiderea Spitalului Militar în ajunul Crăciunului, au fost aduși 
90 de răniți, deşi Spitalul 113 era suprapopulat25.  

 
Fig. 8. Personalul și pacienții Spitalului 113.  

Sursa: ANR, SANIC, Colecția Documente Album 37, poza 2. 

Spitalul 113 a fost apreciat de contemporani ca unul din cele mai moderne şi 
dotate spitale din Capitală. Spitalul avea peste 100 de saloane, cuprindea trei 
servicii de chirurgie, două săli de operaţie, patru camere de pansamente, o 
farmacie, celule de izolare pentru boli contagioase, cu autoclave, etuvă, băi, 
serviciu de deparazitare, spălătorie, capelă şi sală de serbări. O noutate în spitalele 
din Capitală a fost deschiderea în Spitalul 113, în februarie 1917 a unei secţii de 
radiografie şi a uneia de electro-mecano-terapie, pentru refacerea membrelor 
anchilozate ale soldaţilor răniți26. 

De asemenea, în spital au fost organizate diverse ateliere, unde convalescenții 
puteau lucra cruci, inele, brățări din mărgele și cozi de cal, încălțăminte, saboți, 
coșuri, pe care puteau să le vândă și să strângă bani. 

Personalul chirurgical al Spitalului 113 a fost coordonat de profesorul dr. 
Benedetto Cinino, angajat de Banca Naţională, şi de doctorii Alex. Koslinsky,  
I. Ghidionescu, Alex. Cobilovici, Matilda Marinescu27. Chirurgi, neurologi 
renumiţi, precum prof. dr. Obregia, prof. dr. Ramstedt, dr. Nasta, dr. Höenig, dr. 
                                                 

25 ANR, SANIC, fond SONFR, dosar 365, f. 5, manuscris. 
26 Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române, Darea de seamă a Comitetului Central 

pe anii 1916–1919, MINERVA, Bucureşt, Institutul de arte grafice şi editură, p. 47–80; Aristia 
Pompeiu, op. cit., p. 88. 

27 ANR, SANIC, fond SONFR, dosar 19/ 1916–1918, f. 4, manuscris. 
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Ştefania Stoianof au colaborat la îngrijirea răniţilor din Spital 113. Sub 
coordonarea acestor medici s-au făcut operaţii dificile, precum trepanaţii, amputări, 
extrageri de gloanţe şi schije, grefe, autoplastii, plastii osoase, suturi de nervi28. 

 
Fig. 9. Ecaterina Cerkez și Zoe Manu, asistente voluntare în Spitalul 113,  

la secția de electro-mecanoterapie. 
Sursa: ANR, SANIC, Colecția Documente Fotografice, Album 37, poza 8.  

Au mai contribuit devotat la îngrijirea răniţilor numeroase femei din Capitală, 
precum Elena Odobescu, cea care se ocupa cu organizatoarea administrației, Elena 
general Perticari, supraveghetoarea serviciului chirurgical, Zoe Rosetti-Bălănescu – 
inspectoare generală, numită „mămica bolnavilor”29 – de remarcat situația familiei 
Rosetti Bălănescu din anii războiului: Zoe şi fiica sa au preferat să rămână în 
Bucureşti (Zoe Rosetti Bălănescu s-a dedicate asistenței răniților din Spitalul 113), 
Petre i-a petrecut pe moşia sa din Moldova, în timp ce fii săi, Ion şi Alexandru erau 
înrolaţi în armată şi luptau pe front30 –, Maria Timuș, supraveghetoarea rufăriei, 
Ecaterina Cerkez care activa în cadrul direcţiunii sălilor de pansamente şi a 
serviciului mecano-electroterapie, Florica Suciu care se ocupa de întreținerea sălii 
de operații, surori elveţiene pe nume Elfidia Samson aduse de către Banca 
Naţională a României, precum și călugăriţe românce: Maria Georgescu, Varvara 
Popescu, Elena Ionescu și Aurelia Fătu. 
                                                 

28 Ibidem, dosar 365, f. 8v–9, manuscris. 
29 ANR, SANIC, fond familial Cantacuzino, dosar 44, f. 86–88, manuscris. 
30 Filip-Lucian Iorga, Un cântec de lebădă. Vlăstare boiereşti în Primul Război Mondial, 

Bucureşti, Editura Corint, 2016, f. 269. 
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Fig. 10. Asistentele voluntare și medicii Spitalului 113.  

Sursa: ANR, SANIC, Colecția Documente Fotografice, Album 37, poza 2. 

 
Fig. 11. Zoe Rosetti Bălănescu, mămica bolnavilor, inspectoare  generală a Spitalului 113. 

Sursa: ANR, SANIC, Colecția Documente Fotografice,  Album 37, poza 18.  
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Fig. 12. Asistentele volultare Florica Suciu și Ecaterina Cerchez,  

în sala de operații a Spitalului 113.  
Sursa: ANR, SANIC, Colecția Documente Fotografice, Album 37, poza 7.  

Surprinzător este faptul că în acest local s-a organizat în anul 1917 cursul de 
adulţi destinat soldaţilor analfabeţi, sub direcţia institutorului Ştefan Negulescu. În 
primele două–trei luni, cursurile au fost ţinute individual, prin saloane, apoi răniţii 
au fost adunaţi într-o sală mare a spitalului şi împărţiţi în patru secţii: începători, 
partea I-a abecedarului, partea a II-a a abecedarului, limbi străine. Timp de şase 
luni, în această școală s-au pregătit 185 de soldați, majoritatea au învățat să se 
semneze, 54 analfabeți au învățat carte31, alții și-au completat cunoștințele, au 
apelat la biblioteca spitalului (bibliotecară era Maria Vădescu, cărţile au fost donate 
de Grigore G. Cantacuzino, soţul Alexandrinei32).  

Un alt obiectiv al femeilor din Capitală a fost ocrotirea prizonierilor din 
lagărele înfiinţate de ocupanţi. Zoe Gr. Râmniceanu, Eliza Greceanu, Aristia 
Pompeiu au fost adevărate „zâne ale prizonierilor”, care s-au ocupat permanent de 
coordonarea acţiunilor de sprijinire a prizonierilor români din Capitală33. Ele au 
apelat la Crucea Roşie Română, căreia îi cereau mereu ajutoare, sprijin34. Zoe 
Râmniceanu, împreună cu Alexandrina Cantacuzino, Lizete Greceanu au contribuit 
la îngrijirea prizonierilor români din lagărele Tonola, Colentina, Cuza Vodă, 
Cotroceni, Parcul de Aviaţie şi alte lagăre din apropierea Bucureştiului. De la  
1 decembrie 1916, 4000 de prizonieri aflaţi în Capitală au fost hrăniţi şi îngrijiţi 
prin eforturile acestor doamne. Comitetul SONFR a împărţit prizonierilor români 
                                                 

31 Aristia Pompeiu, op.cit., p. 90. 
32 ANR, SANIC, fond SONFR, dosar 365, f. 9v, manuscris. 
33 ANR, SANIC, fond familial Cantacuzino, dosar 44, f. 86–88, manuscris. 
34 ANR, SANIC, fond SONFR, dosar 20, f. 26v. 
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bani, obiecte şi alimente în valoare de 58000 de lei, de la 29 noiembrie 1916 până 
la 1 ianuarie 191835. 

S-a păstrat prin intermediul Comitetului Internațional al Crucii Roșii și 
corespondența întreținută de Zoe Râmniceanu cu prizonieri români din diferite 
lagăre din Germania. Prin această corespondență, ea încerca să păstreze legătura 
soldaților cu țara, să-i ajute cu informații, contacte. Femeile au avut numeroase 
probleme din cauza acordării unor ajutoare prizonierilor, de exemplu, Alexandrina 
Cantacuzino a fost ţinută în arest în zilele 19–23 decembrie 1916, fiindcă trimisese 
un memoriu miniştrilor Olandei şi SUA, în care protesta față de devastarea zonei 
Capitalei de către ocupantul german36. Într-o scrisoare din 3 mai 1917, Alexandrina 
Cantacuzino menționa că era să fie arestată de comandatura germană, pentru că 
le-a împărţit ouă prizonierilor cu ocazia sărbătorilor de Paşti37. De asemenea, în 
ziua de 19 septembrie 1917, fără nici un motiv şi fără avertizare, localul Institutului 
în care se găsea Spitalul 113 al Crucii Roşii Române şi al SONFR, a fost înconjurat 
de armate germane şi timp de 18 ore, diriginta Alexandrina Gr. Cantacuzino a stat 
închisă, împreună cu tot personalul românesc38. Ulterior, comandamentul german a 
rechiziţionat localul Spitalului 113 pentru nevoile armatei germane, cerând însă 
principesei Alexandrina Cantacuzino şi Zoei Râmniceanu să păstreze personalul 
spitalului, care să îngrijească în paralel soldaţii răniţi germani şi români. 

Membrele SONFR au reușit să mențină școlile societății şi după închiderea 
învăţământului de stat. Astfel, ele au asigurat funcţionarea celor şase grădiniţe, 
precum și a Institutului de fete al SONFR, într-o altă locație. Chiar și în perioada 
războiului, în martie 1918, societatea a reuşit să deschidă și o altă grădiniţă, în 
cartierul Dealul Spirii, cu contribuția financiară a Ecaterina Gh. Cantacuzino39. 
Multe membre ale SONFR s-au implicat constant în ajutorul și educația copiilor 
săraci, bolnavi sau a fiilor celor mobilizați. De remarcat a fost Esmeralda general 
Manu, care a înfiinţat secţiunea grădiniţelor, a contribuit la întreţinerea Spitalului 
113 şi a acordat ajutor bolnavilor40. Esmeralda gen. Manu a murit în timpul 
războiului, nu înainte de a lăsa o donaţie grădiniţelor societăţii.  

 La declanşarea războiului, cele şase grădiniţe ale Societăţii Ortodoxe 
Naţionale a Femeilor Române, situate în cartierele mărginaşe precum Floreasca, 
Văcăreşti, Pleşoianu, Colentina, Cotroceni şi Obor, au fost transformate în „Case 
Părinteşti”, fiind deschise pentru toţi copii din aceste cartiere. Au fost adăpostiţi 
zilnic în aceste şcoli 600 copii, de 3–8 ani, primind de două ori pe zi hrană caldă, 
îmbrăcăminte şi încălţăminte de sărbătorile Crăciunului „şi mai presus de toate 
mângâierea părintească de cari micuţii erau cu desăvârşire lipsiţi”41.  

                                                 
35 Ibidem, dosar 19/ 1916–1918, f. 45–47, manuscris. 
36 Alexandrina Gr. Cantacuzino, Cinsprezece ani de muncă sociala şi culturală, Discursuri, 

conferinţe, articole, scrisori, Bucureşti, Tipografia Românească, 1928, p. 298. 
37 ANR, SANIC, fond SONFR, dosar 20, f. 27, manuscris. 
38 Ibidem, dosar 19, f. 23, manuscris. 
39 Ibidem, dosar 499/ 1918 – 1920, f. 34–36, manuscris. 
40 Ibidem, dosar 38, f. 13–24. 
41 Ibidem, dosar 499/ 1918–1920, f. 34–36, manuscris. 
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O inițiativă deosebit de importantă și apreciată a femeilor din SONFR a fost 
cea a supelor populare. „Pe lângă grădiniţele de copii de la Floreasca, Văcăreşti, 
Pleşoianu şi Obor au fost deschise supele populare din fondul D-lui  
Gr. Cantacuzino, unde fără întrerupere de la 2 septembrie 1916–15 octombrie 1917 
s-au servit familiilor celor mobilizaţi, ce nu puteau merge la lucru, în special 
bolnavilor, mamelor cu copii de sân şi bătrânilor, câte 1.200 porţii de mâncare şi 
pâinea necesară zilnic, izgonindu-se prin această operă de binefacere, mizeria şi 
disperarea ce cuprinsese populaţia săracă în groaznica iarnă a anului 1916–1917!”42  

Documentele atestă şi implicarea religioasă a liderelor SONFR, care s-au 
evidenţiat prin sprijinirea redobândirii moaştelor Sf. Dumitru. Aceste relicve au 
fost furate de bulgari în noaptea de 16–17 septembrie 1918 din Biserica Mitropoliei, 
Comitetul Central al SONFR avertizând imediat autorităţile43. De asemenea, 
membrele societăţii au organizat de mai multe ori ceremonie religioasă pentru 
pomenirea soldaţilor căzuţi în război, de exemplu parastasul din 22 iunie 1918. 
Solemnitatea parastasului, slujba religioasă şi sfinţirea colivei s-a făcut la capela 
Institului, după care participanţii s-au deplasat la cimitirul Belu, apoi cimitirul 
Ghencea, unde au vorbit preoţi, dr. Obreja, feministe din Crucea Roşie, s-au depus 
flori pe mormintele ostaşilor44.  

III. Inițiative ale femeilor din Oltenia și Muntenia în anii Marelui Război 

Din 23 noiembrie/ 6 decembrie 1916, când armatele germane, conduse de 
mareşalul August von Mackensen, au ocupat Bucureștii, membrele SONFR a 
continuat să activeze în toată țara. Membrele asociației au continuat să înfiinţeze 
grădinițe, şcoli primare și secundare, cursuri pentru adulţi, să deschidă biblioteci 
populare, iar pentru strângere de fonduri s-au vândut mărţişoare cu emblemă 
naţională, au constituit chete. 

La 26 iulie 1916, SONFR a trimis o circulară45 filialelor din ţară cerându-le 
să găsească localuri, alimente pentru copii mobilizaţilor, iar scrisorile păstrate 
demonstrează această preocupare la filialele: Curtea de Argeş (președintă Constanţa D. 
Sterescu), Băduleşti – Dâmboviţa (președintă Elisabera Stănescu)46, Prahova47 
(președintă Lelia general Candiano).  

Membrele SONFR au continuat să activeze în majoritatea filialelor deschise 
în țară, chiar şi în condiţiile de război şi ale ocupaţiei militare, iar eforturile lor 
umanitare au rămas în istoria orașelor Târgovişte, Roşiori de Vede, Târgu-Ocna, 
Ploiești, Călăraşi, Slatina, Craiova. De exemplu, grădiniţe au funcţionat neîntrerupt 

                                                 
42 Ibidem, f. 34–36, manuscris. 
43 Ibidem, dosar 500, f. 19, dosar 38/ 1922, f. 13–24, manuscris. 
44 Aristia Pompeiu, op.cit., p. 82–84. 
45 ANR, SANIC, fond SONFR, dosar 497, f. 41. 
46 Ibidem, f. 18, manuscris. 
47 Ibidem, f. 27, manuscris. 
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la Ploieşti, Slatina, iar în toate şcolile SONFR au fost întreținute cantine și supe 
populare. Alexandrina Gr. Cantacuzino şi Eliza Greceanu au mers la Slatina ca să 
viziteze lagărele de prizonieri, au făcut acolo un parastas pentru cei peste 800 de 
soldaţii români morţi de tifos exantematic48.  

La Craiova, filiala SONFR întemeiată în februarie 1916 – din inițiativa 
Mariei Glogoveanu, sprijinită de Zoe Râmniceanu și Olga Sturdza – a continuat să 
funcționeze și în anii de război și ocupație. Primele activități ale filialei au vizat 
înființarea și organizarea unor grădinițe și a Institutului de Fete, obiective urmărite 
de femeile din Craiova chiar în anii de război. Astfel, Institutul de Fete s-a înființat 
la 14 octombrie 1918, de ziua Sf. Paraschiva, patroana școlii. Institutului funcționa 
în strada Traian nr. 10, avea două etaje, 13 camere pentru clase, 8 pentru liceu, 2 curs 
primar, 3 pentru laborator, bibliotecă și atelier de țesut, 6 dormitoare, 1 baie cu 3 căzi, 
camere pentru servitori, 2 cancelarii, 1 capelă, 1 infirmerie, magazii pentru lemne, 
pivnițe ș.a.  

 
Fig. 13. Lidere ale filialei Craiova a SONFR.  

Sursa: ANR, SANIC, fond SONFR, dosar 859, f. 24. 

SONFR Craiova a primit o donație de la Guvernatorul Băncii Naționale de 
100.000 lei și a făcut un împrumut de 700.000 pentru terminarea lucrărilor de 
mărire a institutului49. Ana Margareta (Margot) Oromolu, o feministă reprezentativă a 
                                                 

48 Ibidem, f. 25, manuscris. 
49 Ibidem, dosar 850, f. 4, manuscris. 
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Craiovei (soția lui Mihai Oromolu, Guvernatorului Băncii Naționale a României) 
spunea cu mândrie: „Filiala Craiova a luat ființă în februarie 1916, cu grădină de 
copii, iar în 1919 au înființat acest Institut cu o clasă, într-o odae pusă de dispoziție 
de școala profesională, iar în 1920, am cumpărat acest local și l-am mărit după 
cerințele în curs. De unde am plecat și unde am ajuns!”50 

Membrele filialei Prahova a SONFR au fost, de asemenea, active în anii 
Primului Război Mondial, deși trăiau într-un oraș ocupat. Diverse acte din anii 
1915–1919 prezintă semnătura Leliei Candiano ca preşedintă a filialei SONFR 
Prahova, a asociaţiei „Ocrotirea Orfanilor de Război” şi evidenţia orientarea 
societăţii spre sprijinirea orfanilor de război. Într-un proces verbal din 20 august 
1916 se menţionează dorinţele filialei Azuga (jud. Prahova) de a înfiinţa, în localul 
şcolii, infirmerie militară de mică chirurgie, cu 30–36 paturi pentru ajutorul 
răniţilor, o ospătărie populară, să se redeschidă grădiniţa cu gratuitate pentru  
copii soldaţilor51. Din 12 septembrie 1916, au înfiinţat cantina de copii nr. 1  
Sf. Pantelimon a SONFR. Această cantină a hrănit 1120 de copii ai mobilizaţilor 
între 12–30 septembrie 191652.  

Diverse inițiative umanitare au venit și din partea membrelor filialei Slatina. 
Într-un raport despre activitate a SONFR Slatina53, din septembrie 1916, se 
menționa că președinta, Sevastia Ghirgiu, asigura funcţionarea unei grădiniţe și 
unei şcoli de adulţi – întemeiată şi consusă de învăţătorul Dionisie Popescu54. De 
asemenea, a fost necesară și s-a reușit deschiderea unei cantine pentru copii celor 
mobilizaţi. La 7 noiembrie, locuitorii Slatinei, greu ameninţaţi de bombardamente, 
au părăsit oraşul, iar dna Buceag, conducătoarea grădiniţei şi mulţi alţi membrii 
SONFR s-au refugiat la Iaşi. După o săptămână, totul era devastat şi ocupat. În 
martie 1917, membrele SONFR Slatina au încercat să reînfiinţeze grădiniţa. Filiala 
a colaborat cu Societatea Orfanilor de Război din Slatina.  

Documentele arhivistice atestă că și la Târgovişte, femeile au fost active 
social, s-au străduit să găsească ajutoare pentru copiii mobilizaților. Astfel, la  
26 septembrie 1916 s-a deschis „grădină cu cantină pentru copii mobilizaţilor” 
adăpostind zilnic şi hrănind 80 de copii. Din cauza vremii şi a lipsurilor, grădiniţa 
s-a închis la 20 noiembrie 1916, rămânând în funcţiune doar cantina pentru copii 
interni (orfanii de ambii părinţi)55. La 15 februarie 1917, grădiniţa s-a redeschis, a 
continuat să funcţioneze şi în 1918.  

În concluzie, în București și în alte localități din România ocupată în anii 
1916–1918, documentele atestă că femeile au fost cele care au reuşit să 
construiască mijloace de supravieţuire, în condiţii de foamete, frig, molime, au fost 

                                                 
50 Ibidem, dosar 864, f. 67v, manuscris. 
51 Ibidem, dosar 1174, f. 1, 2, 3. 
52 Ibidem, f. 5, manuscris. 
53 Ibidem, dosar 1120, f. 2, manuscris. 
54 Ibidem, f. 25, manuscris. 
55 Ibidem, dosar 556, f. 76, manuscris. 
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mame pentru copii mobilizaţilor şi orfani, surori medicale pentru soldaţii răniţi, 
protectoare pentru prizonierii din lagărele germane, cu adevărat EROINE. 

FROM THE HISTORY OF WOMEN IN 
OCCUPIED ROMANIA (1916–1918) 

(Abstract) 

This study starts with a presentation of the woman position, as number, occupation, 
education and socio-cultural perspectives in the Romania of the end of the 19th century and 
beginning of the 20th century. The base of the works is a presentation of hospitals from 
Bucharest, founded and maintaining by women in the period of German occupation, with a 
special view of Hospital no. 113. The feministe associations, especially the National 
Orthodox Society of Romanian Women, continued to act under the war in the Romanian 
occupied territory, at Bucharest, Slatina, Craiova, Ploiesti, Târgoviste, where they opened 
and maintained hospitals, schools, houses for table service, houses for injuried persons, the 
recruted childrens and orphans. 
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