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Vrancea în Primul Război Mondial 
 

 
Mai mulți liceeni, dar și tineri  pasionați de istorie din județul Vrancea au vizitat la 

finele săptămânii trei dintre mausoleele ridicate în memoria soldaților căzuți pe frontul de 
luptă în timpul Primului Război Mondial. Este vorba despre mausoleele de la Mărășești, 
Mărăști, Soveja. Activitatea a făcut parte din cadrul proiectului „Vrancea în Primul Război 
Mondial”, inițiat și desfășurat de către Asociația “Change Your Lifestyle for You” si Asociația 
“Acționează azi pentru un viitor mai bun” și Cu această ocazie tinerilor li s-au adus la 

cunoștință informații cu privire la luptele care s-au purtat pe tărâmul vrâncean, rolul pe care l-
au jucat unele dintre personalitățile istorice ale căror nume se regăsesc pe pereții mausoleelor, 
dar și date privitoare la condițiile în care au fost ridicate aceste monumente. L a întoarcerea de 
la mausoleul de la Soveja, tinerii au vizitat și casa memorială “Moș Ion Roată”, fiind plăcut 
surprinși de condițiile simple de trai din vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza.  Printre 

liceele de la care provin elevii participanți se numără: Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”, 
Liceul Pedagogic “Spiru Haret”, Colegiul Național Unirea. Pentru ca acest proiect să se 
materializeze, parteneri principali au fost Muzeul Vrancei si Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Vrancea, care a asigurat accesul gratuit în toate cele trei obiective istorice, iar de 

transportul participanților s-a ocupat reprezentanța Helios Service, Hyundai Focșani care a 
pus la dispoziția organizatorilor trei autoturisme. Reprezentanții celor două ONG-uri spun că 
proiectul și-a atins obiectivul principal, și anume conștientizarea tinerilor asupra istoriei 
locale, dar și asupra valorilor culturale.  
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