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ROMÂNIA SECOLELOR XX-XXI 

Oraşul: arhitectură modernă şi tradiţii rurale 
- fişă de lucru -  

 

 Imaginează-ţi că trăieşti în Bucureştii anilor `30 ai secolului al XX-lea. Alegeţi un rol 

dintre următoarele: inginer mecanic, medic, muncitor industrial calificat, profesor de liceu, zidar. 

Scrie jurnalul unei zile obişnuite, de dimineaţa până seara, ţinând cont de activitatea pe 

care ai ales-o şi de salariul pe care îl câştigi lunar. Să ai în vedere că trebuie să pleci de acasă 

la serviciu cel mai devreme la ora 7:30 şi că termini programul de lucru la ora 16. Într-o după-

amiază trebuie să faci cumpărături pentru o săptămână. După posibilităţile băneşti ale fiecăruia, 

seara timpul liber este petrecut fie acasă, ascultând programele de radio, fie la teatru sau la 

cinematograf.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Salarii: inginer mecanic: 8500 lei; 

medic: 9200 lei; muncitor 

industrial calificat: 3400 lei; 

profesor de liceu: 7600 lei; zidar: 

2700 lei. 

Preţuri: carne de porc: 28,40 lei/kg; lapte: 8,25 lei/l; un ou: 1,54 lei; o găină: 

40,90 lei; făină albă: 10 lei/kg; pâine albă: 17,75 lei/kg; pâine neagră: 15,55 

lei/kg; cafea: 88,50 lei/kg; măsline: 33,90 lei/kg; cartofi: 3,10 lei/kg; ulei de 

floarea-soarelui: 25,75 lei/kg; mezeluri: 48,50 lei/kg; brânză: 53,75 lei/kg; 

zahăr: 29,80 lei/kg; orez: 28,50 lei/kg; pantofi: 520 lei perechea; săpun: 18 

lei bucata.  

Bani rezervaţi pentru: spectacol de teatru: 200 lei; film la cinematograf: 50 

lei; ziar sau revistă: 3 lei; Costuri lunare pentru locuinţă (încălzire, 

electricitate etc.): 1000 lei.   

Programul de radio în ziua de 24 ianuarie 1933 

6:30-10:30 - Emisiunea de dimineaţă, Radiojurnalul de la ora 7:00, sfaturi 

gospodăreşti şi medicale, muzică de pe discuri; 

12:30 - Muzică de pe discuri; 

12:50 - Bursa de mărfuri, bursa de cereale, cotele apelor Dunării; 

13:00 - Muzică instrumentală (de pe discuri de patefon) 

13:40 - Semnal orar şi Radiojurnalul după-amiezii 

14:00-15:30 - Muzică românească (de pe discuri de patefon) 

18:00 - Muzică uşoară românească interpretată de Orchestra Moţoi, partea I 

19:00 - Semnalul orar, Radiojurnalul de seară şi buletiul meteo 

19:10 - Cronica sportivă 

19:20 - Muzică uşoară românească interpretată de Orchestra Moţoi, partea a II-a 

20:00 - Universitatea Radio. Conferinţe: prof. univ. dr. Dimitrie Gusti, despre 

cultura de masă; preşedintele Consiliului de Miniştri, Alexandru Vaida-Voevod, 

despre Ziua Unirii Principatelor; Romulus Şeişanu, cu tema: Noi mărturii despre 

Unirea Principatelor 

21:00 - Program muzical susţinut de Orchestra Radio, partea I 

21:45 - Conferinţă. Perpessicius, despre literatura Unirii 

22:00 - Program muzical susţinut de Orchestra Radio, partea a II-a 

22:30 - 0:30 - Muzică românească interpretată de Orchestra Grigoraş Dinicu, 

transmisiune directă de la Restaurantul Enescu (între orele 23:00 şi 23:15 - 

Radiojurnalul de noapte şi ştririle sportive) 

https://materialedeistorie.wordpress.com/


Clasa a VIII – a    https://materialedeistorie.com 

Istorie 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

https://materialedeistorie.wordpress.com/

