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UNITĂȚI MILITARE DIN OLTENIA LA SFÂRȘITUL SECOLULUI 
AL XIX- LEA ȘI PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA. 

ÎNFIINȚARE ȘI EVOLUȚIE ISTORICĂ�� 

LAURA ANTOANETA SAVA�� 

Unirea Moldovei cu Țara Românească a constituit cadrul fundamental al 
modernizării societății și al principalelor instituții ale statului. Seria de reforme 
inițiate de Alexandru Ioan Cuza a fost continuată cu și mai mare elan și eficiență de 
principele, ulterior, regele Carol I, pe parcursul marii majorități a perioadei 
domniei sale care a caracterizat a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

Un loc aparte l-a avut sistemul militar care a cunoscut un proces efectiv de 
constituire, de la cel mai înalt nivel, strategic prin înființarea ministerului apărării și 
Statului Major General, până la nivelul tactic, când a fost creată o pleiadă de unități 
– regimente sau batalioane. În fapt, tot acest proces, desfășurat de-a lungul a mai 
bine de 30 de ani, a reprezentat crearea Armatei Române Moderne, cea care a adus 
Independența României în 1877–1878, a asigurat crearea României Mari, prin 
eroismul și jertfele Primului Război Mondial, sau a luptat alături de marile puteri în 
cel de-al Doilea Război Mondial. 

Un aspect important pentru noi, ca trăitori în acest colț de țară, dar mai ales, 
ca cercetători ai istoriei societății oltenești, îl reprezintă contribuția soldatului și a 
unităților militare din zonă la evenimentele marcante ale istoriei naționale și la 
dezvoltarea societății în ansamblul său. Consider că este un subiect de studiu inedit, 
chiar dacă, de-a lungul timpului, o serie de istorici au amintit mai mult sau mai 
puțin despre rolul armatei în arealul cuprins între Fluviul Dunărea, Munții Carpați 
și râul Olt. Soldatul român, credincios patriei și steagului, a avut tăria de suflet să-
și părăsească familia și casa, pe drumurile rele, în luptă cu dușmanul. 

În acest studiu voi prezenta unități militare din zona Olteniei – Regimente de 
Dorobanți și Infanterie din județele Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Mehedinți – subliniind 
aspecte privind modul de înființare, organizare, funcționare, precum și principalele 
repere istorice ale existenței lor. 
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Regimentul 1 Dorobanți Dolj a fost creat prin Înaltul Decret 691/ 
27.03.1872 din vechile batalioane de grăniceri, cu denumirea de „Regimentul 1 
Dorobanţi” – avea garnizoana în Craiova şi ca bază de recrutare judeţele 
Mehedinţi, Dolj, Romanaţi şi Olt. Era subordonat Diviziei 1 Teritoriale Militare şi 
structurat pe 6 batalioane: Severin, Mehedinţi, Dolj, Calafat, Romanaţi şi Olt, 
având în total 22 de companii. Primul comandant a fost colonelul Logadi Ion1. 
Reorganizarea armatei, efectuată prin Înaltul Decret nr. 21915 din 26.11.1876, 
dublând numărul regimentelor de dorobanţi îi reducea, începând cu 01.01.1877, 
baza de recrutare la numai două judeţe: Mehedinţi, care forma batalionul 1 şi Dolj, 
care asigura oamenii pentru batalionul al doilea. Numărul companiilor era redus la 
opt2. În această organizare participă la Războiul de Independenţă în perioada 
17.10.1877–26.02.1878, remarcându-se în luptele de la Rahova, Tatargic şi 
Novoseic. În data de 08.10.1878, drapelul regimentului, primit la 14.10.1874, este 
decorat cu Crucea „Trecerea Dunării”3. Conform Înaltelor Decrete 830 şi 831 din 
1879, de la 0l aprilie, regimentul este reorganizat tot pe două batalioane, cu câte 
patru companii, însă baza de recrutări îi era redusă numai la judeţul Dolj4. După 
această dată structura organizatorică a Regimentului 1 Dorobanţi „Dolj” este 
asemănătoare cu a celorlalte. În anul 1889 i-au fost permanentizate două companii, 
iar în anul 1891 va fi reorganizat pe 3 batalioane, din care unul permanent5. Al 
doilea batalion a fost permanentizat în anul 18996, iar la 01.04.1908 cel de-al 
treilea7. La intrarea în campania din 1916-1918, regimentul se compunea din 3 
batalioane, o companie mitraliere, o baterie şi o secţie de telefonişti. 

În data de 3 septembrie 1941 s-a emis ordinul de mobilizare pentru 
Regimentul 1 Dorobanți. În ziua de 28 septembrie 1941, intră în luptă pe linia întâi 
a frontului la Odessa, misiunea fiind de a înlocui Regimentul I Fortificații. În ziua 
de 16 octombrie 1941, Odessa cade. Inamicul sovietic, deși încercuit, dispunea de 
posibilitatea de a se aproviziona prin tuneluri subterane, pe unde se va retrage, 
recuperând armamentul. Un tren blindat ataca pe neașteptate, căzând victime mulți 
ofițeri români. Între 7 iulie și 30 septembrie 1942, regimentul și-a continuat 
drumul, de la Odessa spre Stalingrad, intrând pe pământul sovietic, se trece Donul, 
dar bătălia se încheie cu victoria sovieticilor. Sfârșitul anului 1942 a găsit trupele 
române slăbite, cu rezervele de armament pentru artilerie împuținate drastic. 
Comunicarea cu trupele amice era nemulțumitoare. În pământul înghețat nu se mai 
puteau săpa tranșee. Nici morții nu mai puteau fi îngropați. Inamicul și gerul 
secerau vieți. De cealaltă parte, trupele sovietice păreau tot mai viguroase, muniția 
lor era mereu înlocuită, efectivele umane bine întreținute, bine hrănite și echipate 

                                                 
1 Ghidul arhivelor militare române, București, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 
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de iarna. Cu câteva zile înainte de sfârșitul anului, militarii români au început să se 
retragă, distrugându-și rezervele, ca să nu intre în mâna inamicului. În jurul lor și 
flancurile germane încep să cadă, rând pe rând, în mâna inamicului sau să se 
retragă și ele. Teritoriile sunt reocupate de sovietici, iar trupele române renunță să 
contraatace. Bătălia de la Stalingrad, încheiată cu victoria sovieticilor, s-a 
desfășurat din 21 august 1942, până în 2 februarie 1843, armata română fiind 
mereu în focul uneia dintre cele mai sângeroase bătălii ale istoriei. 

De-a lungul existenţei sale, 1872-1950, regimentul a cunoscut mai multe alte 
denumiri: a) Regimentul 1 Dorobanţi (01.04.1872–05.04.1880)8; b) Regimentul 1 
Dorobanţi „Dolj” (05.04.1880–17.03.1889)9; c) Regimentul 1 Dorobanţi (17.03.1889–
11.07.1891)10; d) Regimentul Dolj nr. 1 (11.07.1891–23.05.1932)11; e) Regimentul 1 
Dorobanţi „Dolj” (23.05.1932–28.07.1950). Deşi regimentul a avut o activitate 
îndelungată (1872–1954) şi a luat parte la toate marile evenimente militare, fondul 
arhivistic cercetat nu este prea bogat. 

Regimentul 2 Dorobanți „Vâlcea” ia ființă în data de 01.07.1872 în 
conformitate cu prevederile Înaltului Decret 1064/ 05.06.1872 și existența lui se 
întinde până în anul 1946. Era organizat pe trei batalioane cu reședințele la Târgu 
Jiu, Râmnicu Vâlcea și Pitești, iar reședința Statului Major a fost stabilită la 
Râmnicu Vâlcea. Baza de recrutare îi era asigurată de județele: Vâlcea, Gorj și 
Argeș12. Regimentul a fost una din unitățile de elită ale Armatei Române, unitate 
care și-a făcut datoria pe câmpurile de luptă de la Plevna, Opanez, Vidin, Mărășești, 
Cotul Donului, Ulmanka. În documente apare și ca Regimentul 2 Vâlcea, 
Regimentul 2 Infanterie sau Vijelie. Regimentul 2 Dorobanți participă la războiul 
pentru cucerirea independenței, ia parte la campaniile din: 1877–1878, 1913, 1916–
1918, 1919, 1941–1944, 1944–1945. La înfiinţare era compus din 3 batalioane: 
Batalionul I – comandant Măleanu Alexandru, cu sediul la Tg. Jiu, Batalionul II – 
comandant Negruț Gheorghe, având reşedinţa la Râmnicu Vâlcea şi Batalionul III – 
comandant Condeescu Vasile, la Piteşti. Reşedinţele Batalionului II Vâlcea: Compania 
7-a la Râmnicu Vâlcea, Compania 8-a la Pleşoiu şi Compania 9-a la Drăgăşani. 

Primul comandat al regimentului a fost maiorul Bârsescu Constantin care a 
primit drapelul, la sfârșitul manevrei din la 14.10.1874, în prezența domnitorul 
Carol care a primit defilarea. La 18 ianuarie 1875, prin Înaltul Decret nr. 107/1875, 
s-a aprobat să se serbeze ca patron al regimentului „Sfântul Ioan Botezătorul”13. 

De la 01.05.1880, conform Înaltului Decret 1163/ 05.04.1880, urmărindu-se 
apropierea companiilor de reședința regimentului, baza de recrutare se restrângea 
numai la județul Vâlcea, care asigura oamenii pentru cele două batalioane. Pe lângă 

                                                 
8 Monitorul oastei, nr. 10/ 1880, pp. 258–259. 
9 Ibidem, nr.13/ 1889, pp. 124–136. 
10 Ibidem, nr. 28/ 1891, pp. 913–915. 
11 Monitorul oficial, nr.122/ 1932, p. 344. 
12 Monitorul oastei, nr. 14/ 1872, pp. 410–430. 
13 Vasile Novac, Regimentul 2 Dorobanți – Vâlcea”, Râmnicu-Vâlcea, Editura Ofesetcolor, 

2018, p. 9. 



 Laura Antoaneta Sava 130 

schimbarea dislocării batalioanelor și companiilor, această reorganizare aducea și 
schimbarea denumirii în Regimentul de Dorobanți Râmnicu Vâlcea nr. 214. 

Dintre modificările structurii organizatorice, suferite ulterior de regiment 
menționez: crearea prin decizia ministerială nr. 106/21.06.1899, începând cu 1 iulie, a 
primelor două companii permanente15; la 15 iulie 1891, prin contopirea companiilor 
sale permanente cu companiile 1 și 2 ale Regimentului 2 Linie, primite ca urmare a 
desființării acestuia, se constituie pe trei batalioane din care unul permanent; începând 
cu data de 1 noiembrie 1899, conform Înaltului Decret nr. 1415/01.04.1898, 
regimentul se reorganizează pe două batalioane permanente și unul teritorial; 
denumirea regimentului a mai fost modificată după anul 1880, astfel: Regimentul  
2 Dorobanți, la 05.04.1889, Regimentul Vâlcea, nr. 2, la 13.03.1891, Regimentul 
nr. 2 Dorobanți „Vâlcea”, la 25.03.1932, sub această denumire a funcționat până la 
desființarea sa în anul 194516. 

Regimentul 3 Dorobanți „Olt” a luat ființă la începutul anului 1877, conform 
prevederilor Înaltului Decret 2195 din 26.11.1876, sub denumirea Regimentul 3 
Dorobanți și avea garnizoana statului major în orașul Slatina. Era organizat pe două 
batalioane pe care le recruta de pe raza județelor Olt și Romanați, județe care le-au 
împrumutat și numele17. Primul comandant al regimentului a fost colonelul Herfner 
George, numit prin Înaltul Decret 97/18.0l.187718. Renumerotarea regimentelor de 
dorobanţi a făcut ca Regimentul 3 Dorobanţi să preia drapelul fostului regiment cu 
acelaşi număr, devenit acum Regimentul 6 Dorobanţi. Înmânarea drapelului a fost 
făcută de domnitorul Carol la Poiana Mare, în data de 17.07.1877. Ca urmare a 
prevederilor Înaltului Decret nr. 1163/1880, la 0l.04.1880, ceda batalionul de 
Romanaţi, regimentului care se constituia acum cu reşedinţa la Caracal. Regimentul 
3 Dorobanţi continua să fie organizat pe 2 batalioane a câte 4 companii, dar care se 
recrutau numai de pe raza judeţului Olt. Conform aceluiaşi decret denumirea 
regimentului era schimbată în Regimentul 3 Dorobanţi „Olt”. Prin Decizia ministerială 
nr. 106 din 21 iunie 1887 în cadrul regimentului au fost create primele două 
companii permanente, amândouă cu reşedinţa la Slatina19. Tot în acelaşi an, prin 
Înaltul Decret nr. 556 din 17.03., denumirea regimentului a devenit Regimentul 3 
Dorobanţi20. Un alt moment organizatoric important l-a constituit crearea celui de-
al treilea batalion al regimentului, în anul 1891. El era primul batalion permanent şi 
se constituia, conform prevederilor Înaltului Decret 2140/12.07.1891, prin contopirea 
celor două companii permanente cu companiile 5 şi 6 ale Regimentului 2 Linie, 
desfiinţat prin Înaltul Decret 2329/11.07.1991. Tot prin acest Înalt Decret denumirea 
regimentului devenea: Regimentul Olt nr. 3202. Celelalte batalioane vor fi 
                                                 

14 Monitorul oastei, nr. 10/ 1880, pp. 257–258. 
15 Ghidul arhivelor militare române, p. 230. 
16 Ibidem. 
17 Monitorul oastei, nr. 35/ 1876, pp. 810–814. 
18 Ibidem, p. 814. 
19 Ibidem, p. 233. 
20 Monitorul oastei, nr.13/ 1889, p.233. 
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permanentizate prin Înaltele Decrete 3657/07.10.1899 şi 917/29.03.1908. Denumirea 
regimentului va rămâne aceeaşi până în anul 1932, când, prin Înaltul Decret 
1778/23.05., îi era schimbată în: Regimentul 3 de Dorobanţi „Olt”21. Regimentul a 
funcţionat până la 24 iulie 1945 când a fost desfiinţat. 

Regimentul 17 Dorobanți „Știrbey Vodă” a luat fiinţă cu numele de 
Regimentul 17 de Dorobanţi, în baza Înaltului Decret nr. 1163/05.04.1880, având 
reşedinţa la Turnu Severin şi cuprindea, din punct de vedere al dislocării şi 
recrutării efectivelor, teritoriul judeţului Mehedinţi22. 

Prin Înaltul Decret nr. 2329/1891, la 11 iulie, regimentele de dorobanţi au 
fost reorganizate, iar cele de infanterie de linie au fost contopite cu acestea. Cu 
această ocazie, titulatura regimentului a fost modificată în regimentul (1) Mehedinţi, 
nr. 17, cifra 1 din titulatură reprezentând numărul regimentului de linie de la care a 
preluat drapelul. Titulatura regimentului a fost completată în Regimentul (1) 
Mehedinţi nr. 17 „Ştirbey Vodă”, la data de 12.12.1912, cu ocazia dezvelirii, la 
Craiova, a statuii domnitorului Barbu Ştirbey, ca un omagiu adus acestuia pentru 
contribuţia la înfiinţarea Regimentului 1 Infanterie de Linie. Cu această denumire 
regimentul a funcţionat până în anul 1944, când a fost desfiinţat prin contopire cu 
Regimentul 96 Infanterie, căruia i-a predat efectivele şi materialele la 28.11.1944. 
În ceea ce priveşte dislocarea regimentului, în anul 1920 acesta a fost mutat din 
Turnu Severin la Lugoj, unde va rămâne până la desfiinţare. 

Ca o recunoaştere a modului cum acest regiment şi-a adus contribuţia la 
Campania din anul 1913 şi la războiul de reîntregire 1916–1919, drapelului său i-au 
fost conferite următoarele distincţii: Trecerea Dunării (1877) – pentru contribuţia 
adusă de batalionul provenit din Regimentul 1 Infanterie de Linie, în acest război; 
Avântul Ţării (1913); Crucea Comemorativă a războiului 1916–1918, cu Baretele 
Cerna, Carpaţi, Jiu, Mărăşeşti, Târgu Ocna; Victoria (1916–1921); Ordinul „Mihai 
Viteazul”, cls. a III-a. 

Regimentul a participat la Campania din anul 1913, în cadrul Brigăzii 1 
Infanterie, în perioada 1916–1918, regimentul a fost încadrat operativ în Divizia 1 
Infanterie, luptând pe Valea Cernei şi a Jiului, iar în anul 1917, la Mărăşeşti şi 
Cireşoaia. 

Între 06.06.1919 şi 20.09.1919 a luat parte la Campania din Transilvania şi 
Ungaria, încadrat tot în Divizia 1 Infanterie. În perioada 06.04.1939–24.10.1940, 
regimentul a fost dislocat în zona de concentrare Chişinău-Criş – Tinca, pentru 
instrucţie şi lucrări de organizare a terenului. În Campania din anul 1941, 
regimentul a luat parte la luptele pentru eliberarea sudului Basarabiei, la cele de la 
Dalnic şi Odessa, fiind încadrat operativ la Divizia 21 Infanterie. La 12.05.1944, 
regimentul a fost mobilizat şi dislocat în zona Piatra Neamţ, cu misiuni operative. 
Evenimentele de la 23 august 1944 au găsit regimentul în contact cu inamicul şi 
încadrat în Comandamentul 103 Munte, s-a deplasat spre Transilvania, pe direcţia 

                                                 
21 Monitorul Oficial, nr. 122/ 1932, p. 345. 
22 Monitorul oastei, nr. 10/ 1880, pp. 257–264. 
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Praid–Sovata–Valea Mureşului–Sângiorgiul de Pădure, unde a dus lupte grele 
împotriva trupelor germano-maghiare. La 19 octombrie, partea operativă a 
regimentului a fost adusă în garnizoana Lugoj. În tot acest timp subunităţile Părţii 
Sedentare a regimentului au participat la acţiuni de apărare a oraşului Timişoara şi 
pe teritoriul ungar. 

Regimentul 18 Dorobanți „Tudor Vladimirescu” a fost înființat în baza 
Înaltului Decret nr. 1163/05.04.1880, cu denumirea de Regimentul 18 Dorobanți, 
iar prin Înaltul Decret nr. 2329/11.07.1891, titulatura a fost modificată în 
Regimentul Gorj nr.18, titulatură ce s-a completat prin Înaltul Decret nr. 1414 din 
13 mai 1929 cu supranumele „Tudor Vladimirescu”. De asemenea, prin Înaltul 
Decret nr. 1778/23.05.1932, titulatura regimentului a fost din nou modificată, 
devenind Regimentul 18 de Dorobanți „Tudor Vladimirescu”. În luna mai 1943, 
acest regiment s-a contopit cu Regimentul 4 Grăniceresc sub denumirea de Grupul 
18 Vânători Munte ca unitate cu caracter operativ, denumire ce avea să o poarte 
până la 06.10.1944, când se va modifica în aceea de Regimentul 18 Infanterie. 

Regimentul avea reședința la Târgu Jiu și cuprindea, din punct de vedere al 
recrutării și dislocării, teritoriul județului Gorj, până în data 6.11.1944, data la care 
regimentul a fost dislocat în Garnizoana Alba Iulia preluând cazarma și patrimoniul 
Regimentului 91 Infanterie. Ulterior, în 7.08.1945, regimentul a fost din nou 
dislocat în Garnizoana Oradea. 

În anul 1951, Regimentul 18 Infanterie a fost desfiinţat prin schimbarea 
denumirii acestuia în Regimentul 173 Infanterie, ocazie cu care noul regiment a 
fost dislocat în localitatea Săcălaz–Timişoara23. Regimentul a primit drapelul la 28 
noiembrie 1880, drapel ce a fost înlocuit cu un altul la 09 mai 1910. În baza 
Ordinului general nr. 55 din 01.05.1929 al Ministerului de Război, drapelele 
regimentelor au fost înlocuite cu altele ce purtau noua stemă a ţării. Astfel, la 
09.05.1929, regimentul a predat vechiul drapel şi l-a primit pe cel nou. În cadrul 
festivităţilor organizate pentru aducerea şi primirea în garnizoană a drapelului, 
precum şi cu ocazia zilei de 10 mai şi a împlinirii a 10 ani de la Marea Unire, 
merită consemnat faptul că în ziua de 12 mai 1929 s-a procedat la sădirea unui 
arbust de stejar, denumit simbolic „Stejarul Unirii”, în grădina din faţa pavilionului 
de administraţie al regimentului, solemnitate la care au participat autorităţile 
militare şi civile din garnizoană. La rădăcina acestui pom a fost îngropat un 
document, al cărui înscris motiva evenimentul şi se constituia într-un mesaj pentru 
generaţiile viitoare24. Ca zi patronimică a regimentului a fost aleasă ziua de 21 mai 
(Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena), iar, din anul 1930, patronul regimentului a 
fost Sf. Teodor Stratilat25. 

Analizând activitatea regimentului în mod cronologic, putem consemna 
următoarele: în martie 1907, regimentul la ordinul factorilor de decizie ai armatei, a 
                                                 

23 Ghidul arhivelor militare române, p. 270. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
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acţionat pentru instaurarea ordinei publice în unele sate, din judeţele Mehedinţi, 
Gorj, Dolj, Argeş şi Ilfov cuprinse de flacăra răscoalei; la Campania din anul 1913, 
regimentul a făcut parte din eşaloanele înaintate ale Armatei Române, ajungând la 
o distanţă de 14 km de oraşul Sofia, unde comandantul acestui regiment, colonel 
Antonescu Ilie a primit delegaţia de la parlamentarii bulgari care cereau armistiţiu. 
În perioada premergătoare intrării României în Războiul din 1916–1918, 
regimentul a fost concentrat pentru instrucţie şi lucrări de organizarea terenului, în 
sectorul de frontieră de pe Valea Jiului. 

O pagină memorabilă în istoricul acestui regiment o constituie participarea sa 
la luptele din toamna anului 1916 şi în anul 1917. Astfel, încadrat operativ în 
Grupul „Jiul”, regimentul a luat parte la luptele de pe Jiu, Baru Mare, Frânceşti, 
Dobriţa, Bumbeşti unde ostaşii săi au săvârşit adevărate fapte de arme cu preţul 
multor sacrificii. De notat că în această perioadă a luptat şi eroina de pe Jiu, 
Ecaterina Teodoroiu, încadrată voluntar în acest regiment. În vara anului 1917, 
între 11 şi 14 iulie, regimentul a săvârşit adevărate acte de bravură, luptând în 
primele rânduri, la Mărăşti, Dealul Răchitaşul Mic, Tiua Neagră, luând prizonieri  
8 ofiţeri şi 676 trupă, precum şi mult material de război. Începând cu data de 
20.10.1918, regimentul a fost mobilizat, luând parte la acţiunile din Transilvania, la 
luptele de pe teritoriul ungar, cum sunt cele purtate în localităţile Csap, Szolnok, 
Fievernek, Debreţin, Tecled, Budapesta. 

Ca o recunoaştere a modului cum cadrele şi ostaşii regimentului şi-au făcut 
datoria pe câmpul de luptă, drapelul regimentului, a fost decorat cu înalte distincţii: 
Ordinul „Mihai Viteazul”, cls. a III-a; Medalia „Virtutea Militară”, cls. I; Medalia 
„Avântul Ţării” (1913); Crucea Comemorativă în Războiul 1916–1918; Medalia 
„Victoria” 1916–1921; Semnul Onorific de 25 ani de Serviciu; Semnul Onorific de 
50 ani de serviciu. 

În anii 1941–1944, regimentul, aflat iniţial în subordinea Diviziei 18 
Infanterie şi ulterior, a Corpului de Munte, a luat parte la luptele de la Odessa, 
Kerci şi Sevastopol, săvârşind adevărate fapte de arme, dar având şi mari pierderi 
în oameni şi materiale de război. Evenimentele de la 23 august 1944 au găsit 
regimentul în retragerea din Moldova şi, reorganizat în zona Buzău, a participat la 
luptele de la Valea Călugărească şi Ploieşti. În acelaşi timp, Detaşamentul de 
Recruţi, organizat de Partea Sedentară a regimentului a acţionat în zona Ardealului. 
Regimentul a fost încadrat operativ la Divizia 18 Infanterie, luând parte la acţiunile 
şi luptele de la Turda, Cluj, Zalău, Careii Mari (Transilvania) şi la cele de pe 
teritoriul Ungariei şi Cehoslovaciei (Miskolč, Valea Hernadului, Iablaniča, 
Rosenau, Valovna şi altele) până la terminarea războiului. 

De-a lungul timpului, Armata României a reprezentat unul dintre cei mai 
importanți factori, atât pentru menținerea suveranității și independenței statului 
român, cât și pentru conservarea și transmiterea valorilor spirituale și tradițiilor 
poporului nostru către generațiile următoare. Vecinătatea imediată cu imperii care 
au dorit dintotdeauna să se extindă economic, politic și militar asupra arealului 
geografic locuit de poporul român, a făcut ca acesta să-și organizeze și să se 
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identifice cu o forță militară organizată și instituționalizată care să-i apere 
existența, în condiții istorice neprielnice. Viața pur rațională este învinsă de cea 
practică, iar maturizarea conștiinței în război se produce prin botezul eului în 
suferința colectivității. Ceea ce numim erou cu glas declarator e un biet om hărțuit 
de foame și de plictiseală, bătut de gloanțe și de obuze, scuturat de frigurile morții 
și înghețat de spaimă, degradat de superstiție și pândit de demență. 

De aceea, Armata României a reprezentat, dintotdeauna, brațul înarmat al 
poporului român, instituția care a asigurat propășirea și afirmarea acestuia în cadrul 
comunității popoarelor libere din Europa. Momente precum 1848, 1859, 1877–
1878 dar, mai ales, 1916–1918 au reprezentat tot atâtea borne de timp în devenirea 
Statului Național Unitar Român, prin aducerea în granițele sale firești a tuturor 
celor care simțeau și trăiau românește, despărțiți vremelnic de Mari Puteri care și-
au luat, nemeritat, dreptul de a-i asupri. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, conștiința 
apartenenței la același popor și dorința de a trăi uniți în granițele aceluiași stat i-au 
făcut pe români să-și ia soarta în propriile mâini și să declanșeze lupta de eliberare 
națională și unire, linii directoare care au marcat existența seculară a acestora de-a 
lungul istoriei. 

MILITARY UNITS FROM OLTENIA  
AT THE END OF THE 19th CENTURY  

AND FIRST HALF OF THE 20th CENTURY ESTABLISHMENT 
AND HISTORICAL EVOLUTION 

(Abstract) 

The Romanian army has been, and will always be a pillar of the statehood of our 
country. In the Oltenia area there were elite units that did their duty on the battlefields. 
Oltenian heroes have always been defenders of the country’s borders, its sovereignty. The 
inhabitants of Oltenia area welcomed the soldiers with enthusiasm on their returns from the 
battlefields. The war captures and analyzes without hypocrisy fear, superstition, 
insensitivity to pain, cowardice, panic and, as the combatants naturally reveal, the spirit of 
camaraderie. War, no matter how modeled and evolved in military techniques, is a human 
tragedy. 
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