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EVOLUȚIA ISTORICĂ A REGIMENTULUI 2  

DOROBANȚI VALCEA 

LAURA ANTOANETA SAVA 

Abstract: The present work is a document-study, which registers, similarly to 
a dictionary, the names and the biographical information of those who 
participated to the Independence War, along with the two World Wars. The 
documents depict the battle field activity and the great number of the dead, 
the wounded and the disappeared, together with the immense loss of arms, 
ammunition and materials. Most of the soldiers came from Vâlcea County, 
but sometimes people from the other counties of Oltenia, Muntenia, 
Transylvania, Moldova, Bessarabia and Northern Bukovina would be 
involved as well. The soldiers that made themselves remarked thorough 
courage, bravery, death defiance and heroic behaviour were rewarded by 
advancement in rank, or medals and Romanian military orders, such as: 
„Avântul Ţării”, „Bărbăţie şi credinţă”, „Virtutea Militară”, „Coroana 
României”, „Steaua României”, „Mihai Viteazul” order and „Mihai Viteazul” 
with spades one. 

Key words: foot-soldiers, regiments, division, orders of the day, military 
orders.  

 
Materialul de față este un studiu-document, consemnând datele biografice ale 

celor care au participat la Războiul de Independență și la cele două războaie 
mondiale. Conținutul documentelor relatează activitatea de pe front. Aflăm, astfel, 
că majoritatea oştenilor proveneau din judeţul Vâlcea, dar, uneori, erau şi din alte 
judeţe ale Olteniei, Munteniei, Transilvaniei, Moldovei, Basarabiei şi Bucovinei. 
Ostaşii care se remarcau prin vitejie, curaj şi comportare eroică erau răsplătiţi prin 
avansare ori prin medalii şi ordine militare române precum: „Avântul Ţării”, 
„Bărbăţie şi credinţă”, „Virtutea Militară”, „Coroana României”, „Steaua 
României”, ordinul „Mihai Viteazul” şi „Mihai Viteazul” cu spade.  
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Regimentul 2 Dorobanţi a luat ființă în anul 1872, iar existența lui se întinde 
până în anul 1946. Denumirea regimentului a fost modificată în câteva rânduri, 
astfel: Regimentul 2 Dorobanţi, la 05.04.18891; Regimentul Vâlcea, nr. 2, la 
13.03.18912; Regimentul nr. 2 Dorobanţi Vâlcea, la 25.03.19323. Sub ultima 
titulatură a funcţionat până la desfiinţare, realizată în conformitate cu Instrucţiunile 
56500/24.07.1945, prin transformarea în Centrul de Instrucţie al Infanteriei4. 

În documente, apare ca Regimentul 2 Vâlcea, Regimentul 2 infanterie și 
Vijelie5 . La înfiinţare, era compus din 3 batalioane: Batalionul I, cu sediul la Tg. 
Jiu, Batalionul II,  la Râmnicu Vâlcea şi Batalionul III, la Piteşti. Companiile 
Batalionului II Vâlcea aveau sediile la: Râmnicu Vâlcea, Compania 7-a, Pleşoiu, 
Compania 8-a, şi Drăgăşani, Compania 9-a. Primul comandant al Regimentului a 
fost maiorul Bărsescu Constantin, iar primii comandanţi de batalioane au fost: 
Măleanu Alexandru – Batalionul I, Negruţ Gheorghe – Batalionul II şi Condeescu 
Vasile - Batalionul III.  

Regimentul 2 Dorobanți a luat parte la campaniile din anii: 1877–1878, 1913, 
1916–1918, 1919, 1941–1944, 1944–1945, comportându-se ca o unitate de elită a 
Armatei române. 

De la 1 mai 1880, conform Înaltului Decret nr. 1163/05.04.1880, 
urmărindu-se apropierea companiilor de reşedinţa regimentului pentru a se putea 
asigura o instrucţie cât mai completă, baza de recrutare a regimentului se 
restrângea numai la judeţul Vâlcea, care asigura oamenii pentru cele două 
batalioane. Pe lângă schimbarea dislocării batalioanelor şi companiilor, această 
reorganizare aducea şi schimbarea denumirii, în Regimentul de Dorobanţi Râmnicu 
Vâlcea nr. 26. Dintre modificările structurii organizatorice, suferite ulterior de 
regiment mai menţionăm: crearea, prin decizia ministerială nr. 106/21.06.1899, 
începând cu 1 iulie, a primelor două companii permanente7; la 15 iulie 1891, prin 
contopirea companiilor sale permanente cu companiile 1 şi 2 ale Regimentului 2 
Linie, primite ca urmare a desfiinţării acestuia, se constituie pe trei batalioane din 
care unul permanent8. 

De la 1 noiembrie 1899, conform Înaltului Decret nr. 1415/01.04.1898, 
regimentul se reorganiza pe două batalioane permanente şi unul teritorial9; la data 
de 1 aprilie 1908, a urmat și permanentizarea celui de-al treilea batalion teritorial10. 

 
1 Monitorul Oastei, nr. 13/1889, pp. 257–258. 
2 Ibidem, nr. 28/1891, pp. 911–913. 
3 Monitorul Oficial, nr. 122/ 1932, p. 344. 
4 Arhivele Militare Naționale Române, fond Marele Stat Major, dosar nr. 4980, f. 218. 
5 Ibidem, dosar nr. 3256, f. 1. 
6 Monitorul Oastei, nr. 10/1880, pp. 257–258. 
7 Arhivele Militare Naționale Române, „Registrul Istoric al Regimentului 2 Dorobanți”, 

nr.713, f. 21. 
8 Ibidem, f. 23. 
9 Ibidem, f. 30. 
10 Ibidem, f. 65. 
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Denumirea regimentului a mai fost modificată în câteva rânduri, după cea din 
1880, astfel: Regimentul 2 Dorobanţi, la 05.04.1889; Regimentul Vâlcea nr. 2, la 
13.03.1891; Regimentul nr. 2 Dorobanţi Vâlcea, la 25.03.193211. 

Regimentul 2 Dorobanți Vâlcea a luat parte și la acțiuni sociale și caritabile. 
Au fost cazuri când regimentul a hrănit şi îngrijit copiii sărmani, orfani sau fără 
nici un sprijin. Concentrările care, de multe ori, cuprindeau 2–4 fraţi şi, uneori, și 
pe tatăl lor, au făcut ca oamenii sărmani, mai ales de la sate, să rămână fără forţă de 
muncă în agricultură. Mamele, adesea văduve după Războiul de întregire a 
neamului, precum și soţiile, au solicitat desconcentrarea fiilor sau soţilor lor, ori, 
cel puţin, concentrarea mai aproape de localitatea din care proveneau, pentru a le 
putea ajuta la muncă. Comandanţii au insistat pentru o comportare exemplară în 
localităţile unde cantonau, pentru a exclude eventuale abuzuri ale oştenilor, 
insistând pe latura umană față de lumea cu care veneau în contact.  

La 16 septembrie 1882, Batalionul I, comandat de maiorul Jurescu și format 
din 2 căpitani, 6 locotenenţi, 5 subofiţeri şi 420 trupă, a plecat din Râmnicu Vâlcea, 
a trecut prin  Piteşti, cantonând, în noaptea de 15–16 septembrie, la Bascov. La 18 
septembrie, Batalionul s-a îmbarcat pentru gara Focşani. Din documentele de 
arhivă reiese că acesta a fost în avangardă în toate luptele. La 1 aprilie 1883, 
colonelul Măldărescu, comandantul Regimentului 2, trece comandant al Brigăzii 
III infanterie, iar locotenent colonelul Ivanovici devine comandantul Regimentului 
2 infanterie. 

În perioada 1884–1890, sub comanda locotenent-colonelului Ivanovici, 
Regimentul 2 Dorobanți a executat activități anuale de pregătire constând în 
concentrări ale personalului din rezervă, marșuri și aplicații (manevre), dislocări și 
reorganizări. Toate aceste activități s-au desfășurat în teren, în cazărmi și tabere 
organizate în toate județele Olteniei (Olt, Vâlcea, Dolj, Gorj), precum și în județul 
Argeș. Concentrările trupei aveau o durată de până la 60 de zile și implicau un 
număr variabil de recruți sau rezerviști cuprins între câteva sute și două mii. 
Fiecare activitate cuprindea și o inspecție a unei personalități militare  
(gl. Angelescu – comandantul Corpului 1 Armată, gl. Vlădescu – comandantul 
Diviziei 2 Infanterie) sau de stat și, nu de puține ori, la această inspecție a participat 
însuși Regele Carol. 

În anul 1884, concentrările s-au desfășurat sub coordonarea nemijlocită a 
Brigăzii 3 Infanterie din garnizoana Pitești. În perioada 20–27 septembrie, după 
concentrare, regimentul s-a dislocat, inițial, în Râmnicu Vâlcea, ulterior, în Pitești, 
în cadrul brigăzii, de unde, la 15 octombrie, s-a redislocat în localitatea Lunca 
Corbului pentru executarea manevrelor (aplicațiilor) planificate12. 

La 1 mai 1885, regimentul a concentrat, pentru 60 de zile, un număr de  
500 de recruți. După un program de instruire desfășurat în Râmnicu Vâlcea, la  

 
11 Monitorul Oficial, nr.122/1932, p. 344. 
12 Arhivele Militare Naționale Române, fond RIJ., dosar nr. 3257, f. 9 
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20 mai execută un marș la Olănești, iar la 2 iunie se dislocă, tot prin marș, la Gura 
Văii unde este inspectat de comandantul Corpului 1 Armată, generalul Angelescu. 
Începând cu 20 iunie, Regimentul 2 este mutat în zona localității Brezoi unde 
desfășoară manevrele anuale până pe 29 iunie, când are loc desconcentrarea.  

În același an, în viața regimentului are loc un eveniment important când, cu 
ocazia taberei de instrucție de la Craiova, la 1 octombrie este vizitat de Regele 
Carol13. 

În anul 1886, între 10 august și 30 septembrie, Regimentul 2 Dorobanți a 
concentrat contingentul 1886 de recruți, precum și contingentul 1882 de dorobanți 
cu care a desfășurat manevre de luptă între batalioanele proprii în zona localității 
Băbeni. Mmanevrele finale ale perioadei de concentrare s-au încheiat la 4 
octombrie 1887 cu vizita Regelui Carol care a trecut în revistă regimentul și a 
primit onorul soldaților14. Cu un efectiv de aproximativ 2.150 de militari (3 ofiţeri 
superiori, 14 ofiţeri inferiori şi 2.130 trupă), între 20 septembrie și 3 octombrie 
1887, Regimentul 2 s-a instruit și a desfășurat exerciții în raionul Voicești, 
Drăgășani, Pleșoiu, Enășești, unde împreună cu Regimentul 4 Argeș a constituit o 
brigadă cu care a executat marșuri și manevre pe comunicația Ionești, Corniș, 
Pădurea Sarului. 

În anul 1888, regimentul a adunat contingentele 1884 și 1886, cu care a 
desfășurat manevrele anuale în zona Drăgășani-Ștefănești unde, între 28 august și 
14 septembrie 1888, a executat programul impus de Brigada 3 Infanterie pentru ca, 
pe 18 septembrie să desconcentreze trupa15. 

Chemarea pentru manevră, din anul 1889, s-a efectuat în 3 serii. Prima serie – 
de la 5 mai la 5 iulie 1889 – cuprinzând rezerva cadrelor permanente disponibile, a 
însemnat formarea a două companii cu un efectiv de: 10 subofiţeri, 26 caporali şi 
76 soldaţi de fiecare. Seriile a doua și a treia de concentrare s-au desfășurat 
concomitent, în perioada 15 august – 15 octombrie 1889. După o perioadă de o 
lună de pregătire în garnizoană, la 17 septembrie, regimentul s-a dislocat cu trenul 
în Balș de unde s-a deplasat prin marș spre Craiova unde a desfășurat, timp de două 
săptămâni, programul zilnic de pregătire. Începând cu 2 octombrie, regimentul a 
intrat alături de alte structuri în compunerea Corpului de Sud și a participat la 
manevrele de apărare a orașului Craiova împotriva inamicului jucat de Corpul de 
Nord (constituit din Divizia 1 Infanterie). 

În anul 1890, după o etapă de 90 de zile de instruire în garnizoană, la  
1 septembrie, regimentul concentrează la Drăgașani un batalion de 1000 de oameni 
care în ziua următoare intră în subordinea Diviziei 2 Infanterie comandată de 
generalul Cruțescu și cu care participă la manevrele acesteia. La aceste evenimente 
au asistat Regele Carol, prinţul moştenitor Ferdinand, precum şi delegaţi străini. La 

 
13 Ibidem, f. 10. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
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1 octombrie 1890, batalionul se redislocă prin marș în garnizoana Râmnicu Vâlcea 
unde se desconcentrează16. 

În urma unei legi din 24 iunie 1891, regimentele de linie fuzionează cu cele 
de dorobanţi, iar Regimentul 2 dorobanţi se va numi Regimentul 2 infanterie. 
Regimentul 2 dorobanţi a primit de la Regimentul 2 linie, companiile 1 şi 2, care 
împreună cu alte 2 companii ale Regimentului formează Batalionul III permanent17. 

Locotenent colonelul Ivanovici, comandantul Regimentului 2 Vâlcea, este 
numit la conducerea Regimentului 6 linie, iar în locul lui a fost numit locotenent-
colonelul Jurescu Gheorghe. În luna octombrie, Regimentul 2 Vâlcea pleacă spre 
Drăgăşani unde face brigadă cu Regimentul 3 Olt, aceasta fiind inspectată de către 
generalul Lahovari, ministrul de război. La 7 octombrie, Brigada, cu 2 escadroane 
şi 1 baterie artilerie mărşăluieşte pe şoseaua Drăgăşani-Slatina, executând serviciul 
de siguranţă în mars, iar  la 11 octombrie, Regimentul revine în garnizoană18.  

 La 1 martie 1892, a fost numit comandat al Regimentului Vâlcea nr. 2, 
colonelul Ivanovici Mihail, iar locotenent colonelul Jurescu a fost mutat în 
Regimentul 17 Mehedinţi. De la 13 aprilie, timp de 3 luni, s-a desfăşurat instrucţia 
contingentului. Pentru 329 recruţi au fost concentraţi: 10 sergenţi şi 13 caporali. 
Generalul Angelescu, comandantul Corpului 1 armată, a inspectat Regimentul în 
timpul instrucţiei, când s-a executat un exerciţiu cu batalionul în ofensivă, sub 
conducerea maiorului Vlădoianu. S-au executat trageri cu foarte bune rezultate. 
Referitor la acest aspect, în ordinul de zi, dat de ministrul de război, I. Lahovari, se 
menționează: „Arăt de asemenea mulţumirea mea deplină ofiţerilor de toate 
gradele, care au lucrat cu atâta râvnă la pregătirea instrucţiei voastre militare şi 
înainte de a ne despărţi de fraţii noştri care se întorc la casele lor, să strigăm cu 
toţii: Trăiască Armata română! Trăiască Majestatea Sa Regele, şeful ei suprem!”  

Pentru a ilustra comportarea eroică a Regimentului 2 Vâlcea, cităm din 
ordinul de zi nr. 40, din 15 octombrie 1941 al Diviziei a 11-a infanterie, privitor la 
luptele din 8–13 octombrie 1941: „În special s-a remarcat Regimentul 2 dorobanţi 
care, într-un elan desăvârşit, a cucerit la 12 curent Gniliacovo şi şanţul anticar, 
dând una din cele mai grele şi neregulate lupte de localitate. Prin ordinul de zi nr. 
90 Regimentul va releva modul de luptă al Batalionului II, condus magistral de 
maiorul Dănciulescu Toma, căruia Regimentul îi este recunoscător. Aduce vii 
mulţumiri comandanţilor Batalionului II precum şi tuturor ofiţerilor, subofiţerilor şi 
trupei acestor două batalioane. Ostaşilor răniţi (ofiţeri, subofiţeri şi trupă) le aduce 
recunoştinţa sa. Ostaşilor morţi le cinsteşte jertfa, dându-i ca exemplu de supremă 
înţelegere a spiritului de sacrificiu şi datorie pentru Neam şi Ţară, înscriindu-i în 
Cartea de aur a Neamului, pentru făuritorii de patrie mărită şi întregită”19.  

 
16 Ibidem, f. 11. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem, f. 12. 
19 Arhivele Militare Naționale Române, fond RIJ., dosar nr. 3256, f. 85. 
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Din numeroasele fapte de vitejie, menționăm pe cea a soldatului Meianu Ion, 
din 22 februarie 1917, care era de gardă la Manutanţa Bălţi. Luptând împotriva mai 
multor inamici pe care-i omoară, răneşte sau îi pune pe fugă, acesta îi determină pe 
şefii săi să-l elogieze şi să-l decoreze: „Fapta soldatului Meianu Ion este una din 
faptele de îndrăzneală şi curaj cât se poate de mare. Regimentul este mândru de a 
avea asemenea soldaţi… iar Ţara poate privi cu încredere şi linişte în viitor cu 
asemenea bravi la frontiera cea mai primejduită”20. Meianu Ion este citat pe ordin 
de zi şi propus pentru decorare cu „Virtutea militară” de război şi un premiu în bani 
de 300 lei.  

Primul comandant al Regimentului, numit la 5 iunie 1872, a fost maiorul 
Bârsescu Constantin. Comandanţii de batalioane erau: Măleanu Alexandru – 
Batalionul I, Negruţ Gheorghe – Batalionul II; Condeescu Vasile – Batalionul III. 
De la 1 iunie 1872 până la 1 aprilie 1873, administraţia se făcea pe batalioane, iar 
comandantul de regiment se ocupa de supravegherea administraţiei şi de 
chestiunile de comandament.   

La 1 februarie 1873, este numit comandant al Regimentului, locotenent 
colonelul Papadopol Alexandru. De la 1 aprilie 1873, batalioanele nu se mai 
administrează singure şi predau toate fondurile şi actele Statului major al 
Regimentului. În acelaşi an, se organizează magaziile de arme, muniţii şi 
echipament la reşedinţa fiecărei companii şi a fiecărui batalion, pentru echiparea şi 
instrucţia miliţienilor. Companiile teritoriale au organizat, în anul 1873, prima 
concentrare a miliţienilor, pe timp de 15 zile. Această acțiune s-a efectuat la 
Râmnicu Vâlcea, la reşedinţa Regimentului, iar la terminarea concentrării, 
colonelul Iarca s-a declarat foarte mulţumit. În anul 1873, nu s-a făcut recrutarea, 
din cauza legii din 1872, care a mărit cu un an vârsta tinerilor. Un an mai târziu, s-a 
instruit un contingent de dorobanţi, care au fost concentraţi pentru 15 zile. 
Concentrarea s-a făcut la Piteşti, cu 2 batalioane (Vâlcea şi Argeş), cu un efectiv de 
700 de ostaşi. Regimentul făcea parte din Divizia 2-a, condusă de generalul 
Racoviţă. 

La 4 aprilie 1877, Regimentul 2 Vâlcea a primit ordin de concentrare pentru 
război. La acea dată, avea un efectiv de 1.600 de oameni, în afară de sanitari, 
servitori şi cadre. Concentrarea a durat 5 zile, iar la 10 aprilie a plecat, în mars, spre 
Craiova, unde a ajuns în data de 13, aceeași lună. Regimentul face parte din 
Brigada 2, a Diviziei 1 infanterie, subordonată Corpului 1 armată . După câteva 
zile, la 18 aprilie, a plecat din Craiova spre  Băileşti. Compania 1 la Serviciul de 
geniu al Diviziei, a fost detașată pentru a construi linia telegrafică Galicea 
Mare-Băileşti și pentru a lega Calafatul cu cartierele şi depozitele generale de la 
Băileşti. La 23 decembrie, s-a deplasat în localitatea Pisc, pe malul Dunării, unde 

 
20 Ibidem, f. 86. 
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companiile 5 şi 6 au fost date în avanposturi, au ocupat linia dintre comunele Desa 
şi Măgura lui Cercel, legându-se şi cu vedetele Brigăzii de călăraşi, ce se întindeau 
spre Gura Jiului. 

Corpurile de armată au fost reorganizate la 26 iulie. Diviziile General 
Anghelescu, Cerchez şi A. Angelescu formează corpul de armată condus de 
domnitorul Carol. La Calafat, se formează un corp de observaţie, sub conducerea 
generalului Lupu. În timpul înaintării diviziilor române spre Plevna, Regimentul 2 
dorobanţi, parte a Corpului de observaţie, rămâne în ţară. La 22 iulie, Regimentul, 
aflat la Ciuperceni, detaşează Batalionul II la Rast, cu obligaţia de a face serviciul 
de avanposturi şi a se pune în legătură cu călăraşii la Bistreţ. La 26 iulie, Statul 
major al Regimentului şi Batalionul I se mută la Calafat. Batalionul II de la Rast e 
înlocuit de Regimentul 1 linie şi soseşte la Calafat. La 9 august, soldatul Vergatu 
Vasile este primul soldat din regiment împuşcat de inamic. 

Batalionul I pleacă la Bechet, la 25 august. La 29 august, căpitanul 
Avramescu, comandantul Companiei a 5-a, pleacă în recunoaştere. Acesta, însoţit 
de sergentul Pietraru Constantin, de caporalii Drăgoescu Tudor şi Nae Nicolae, de 
cornistul Mămularu Gheorghe şi de 16 ostaşi, trec Dunărea, noaptea, cu bărcile, în 
Ostrov, observă avanposturile şi mişcările inamicului, stau în ziua de 30 august şi 
se reîntorc noaptea, raportând Diviziei21. La 5 septembrie, comandantul Diviziei 
ordonă ca Statul major al Regimentului şi Batalionul II să meargă din Calafat la 
Corabia pentru a se întâlni cu Batalionul I. La 9 septembrie, Regimentul întrunit, 
pleacă în marş forţat la Turnu Măgurele, unde ajunge pe 10 septembrie, 
aşezându-se în bivuac, pe marginea Dunării, în faţa Nicopolului. La 11 septembrie, 
Ion C. Brătianu, ministru de război, vizitează bivuacul şi ordonă comandantului de 
regiment ca, a doua zi, să treacă Dunărea, pe podul de la Nicopole, cu 5 companii, 
oprindu-se în Găureni, iar o companie să rămână la capul podului, una la Nicopole 
şi alta la Turnu Măgurele. Regimentul trece sub comanda colonelului Slăniceanu, 
comandantul Armatei din Vidin. La 12 septembrie, compania 8-a şi Statul major al 
Regimentului pleacă din Turnu Măgurele, trece Dunărea pe un pod de pontoane, de 
la Nicopole. 

După căderea Plevnei, Regimentul 2 dorobanţi face parte din Divizia 4-a şi 
intră în tranşeele Vidinului. Turcii au evacuat Vidinul la 12 februarie, când au fost 
trecuţi în revistă de generalul Manu Gheorghe, după care trupele române, sub 
comanda generalului Anghelescu, au fost trecute în revistă de generalul Izet-Paşa, 
comandantul turc din Vidin. După această formalitate, trupele române intră în 
Vidin şi lasă acolo o garnizoană. Regimentul 2 dorobanţi, după defilare, se întoarce 
în cantonamentul din Bucovica. Vidinul a capitulat în faţa românilor cu toate 
onorurile militare, iar turcii au avut dreptul să se retragă cu arme şi bagaje. 

La 19 februarie, Regimentul 2 dorobanţi pleacă spre ţară, trecând Dunărea pe 
un ponton tras de o barcă cu abur, „Săgeata”. Bagajele şi 2 companii au trecut 

 
21 Ibidem, f. 3. 
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primele, la Ciuperceni, iar Batalionul I cantonează pe malul drept al Dunării, în 
satul Vidbol. A doua zi, întreg Regimentul, format din 6 companii pleacă la 
Ciuperceni, iar la 1 martie ajunge la bariera oraşului Severin, unde se afla Divizia 
4-a, condusă de generalul Anghelescu. Aici, Regimentul şi întreaga Divizie a 4-a 
sunt trecute în revistă de generalul Anghelescu, după care are loc un serviciu 
religios22. 

La intrarea în oraş, trupele sunt primite cu cel mai mare entuziasm din partea 
autorităţilor şi a orăşenilor. La 7 aprilie, companiile 5 şi 7 care, de la 12 septembrie 
1877, erau la paza podului de la Nicopole, se întrunesc cu celelelte subunităţi ale 
corpului, la Turnu Severin. La 4 mai, domnitorul Carol I inspectează Regimentul, 
după care primeşte defilarea tuturor trupelor Diviziei. În aceiaşi zi, a conferit câte 6 
medalii „Virtutea Militară” fiecărei companii pentru cei ce au dovedit vitejie şi 
bravură pe câmpul de luptă. La 7 mai, Regimentul, sub conducerea locotenent 
colonelului Scheleti, pleacă la Slatina, unde ajunge la 17 mai, iar între 18 şi 19 mai, 
se deplasează în comuna Tâmpeni, unde Regimentul se ocupă de instruirea 
recruților. 

La 5 august, după o lipsă de 1 an şi 4 luni, Regimentul se întoarce în propria-i 
garnizoană. Batalioanele de Gorj şi Vâlcea au fost primite în districtele lor cu 
entuziasm, de toată populaţia, pentru sacrificiile făcute de oşteni pentru patria lor. 

În Campania din 1877–1878 s-au înfiinţat decoraţiile: „Steaua României” 
cu şi fără spadă în 5 clase, „ Crucea Trecerii Dunării”, pentru cei ce au fost în 
Bulgaria, şi „Apărătorii Independenţei”, pentru toţi cei care au luptat în 
campanie23. 

Prin Decretul nr. 1.263, din 1 aprilie 1880, Regimentul 2 Vâlcea, format din 
două judeţe (Vâlcea şi Gorj), s-a despărţit, iar fiecare judeţ şi-a format regimentul 
său24. Regimentul 2 dorobanţi a împărţit teritoriul judeţului Vâlcea în 8 regiuni 
militare: Reşedinţa Regimentului – Râmnicu Vâlcea; Reşedinţa Batalionului – 
Râmnicu Vâlcea; Compania 1 – Râul Vadului; Compania 2-a – Râmnicu Vâlcea; 
Compania 3-a – Şirineasa; Compania 4-a – Drăgăşani; Compania 5-a – Horezu; 
Compania 6-a – Broşteni; Compania 7-a – Tetoiu; Compania 8-a – Oteteliș.  

Pentru a recompensa acțiunile de la sud de Dunăre, Regele Carol I, prin 
Înaltul Decret nr. 617, din 23 martie 1878, a decorat drapelul Regimentului Vâlcea 
nr. 2 cu Crucea „Trecerii Dunării”25. 

 
22 Ibidem, dosar, nr. 3257, ff. 25, 26. 
23 Ibidem, f. 27. 
24 Ibidem, f. 8. 
25 Această medalie este confecționată din oțel patinat și are o forma unei duble cruci cu brațele 

egale (43 mm lungime, 6 mm lățime și 2 mm grosime), bordura înălțată și netedă, de culoarea 
oțelului, iar mijlocul este granulat. În centru, se află un medalion înconjurat de un cerc de oțel, pe 
aversul crucii, în partea centrală, este înscris, circular, Trecerea Dunării, în mijloc, orizontal, 1877, 
iar pe pe reversul medaliei este reprezentată monograma regelui Carol I: două litere C majuscule 
afrontate surmontate de o coroană (Eugen Calianu, Decorațiile românești de la Cuza-Vodă la Regele 
Mihai I, București, Editura Eminescu, 2006, p. 23). 
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La 15 august, Regimentul Vâlcea nr 2, compus din 2 batalioane, este 
concentrat, pentru instrucție, în tabăra Făcăi (astăzi poligonul Balta Verde, 
Craiova), la care au participat trupa permanentă disponibilă şi oamenii din trupa cu 
instrucţia completă. 

Pentru pregătirea sărbătorilor şi defilării în cinstea aniversării a 40 de ani de 
domnie a regelui Carol I, a fost organizat, la 12 ianuarie 1878, Regimentul micilor 
dorobanţi, cu un efectiv de 4.565 de copii, condus de căpitanul Gherăscu Anton. 
Din fiecare comună, au fost aleși unul sau mai mulți copii şi s-au format două 
companii, cu 262  tineri dorobanţi. Compania 1, comandată de locotenentul 
Merişescu Nicolae, a participat la serbările şi defilarea de la Bucureşti, iar 
Compania 2, la defilarea de la Râmnicu Vâlcea. La această defilare, au luat parte şi 
160 de veterani din Războiul de Independenţă. La Bucureşti a fost trimis şi drapelul 
Regimentului. 

Pentru înnăbușirea răscoalelor din anul 1907, la 12 martie, regimentul 
mobiliza contingentele, astfel că, la 14 martie, acesta era organizat pe 4 batalioane, 
a câte 800 de oameni.  

În continuare, prezentăm extrasul din registrul istoric al Regimentului Vâlcea 
nr. 2, privind distribuirea batalioanelor din componența acestuia pe zone de 
supraveghere: 

„Prin Ordinul telegrafic al Corpului 1 Armată nr. 24171, s-a ordonat ca 
regimentul să fie mobilizat pentru potolirea răscoalelor ţărăneşti. Toţi s-au 
prezentat foarte repede aşa că în 48 de ore toţi au fost la regiment. În ziua de  
14 martie, regimentul era organizat pe patru batalioane, a 800 de oameni fiecare 
batalion. Regimentul a împărţit pe unităţi zonele de supraveghere, astfel: Bata- 
lionul 1 în localităţile Bălceşti, Zătreni, Drăgăşani şi împrejurimile acestora; 
Batalionul 2 în localităţile Ioneşti, Horezu, Drăgăşani, Călimăneşti şi împrejurimile 
acestora; Batalionul 3 – de la 14 martie până la 3 aprilie – a fost trimis la Buzău: 
abia sosit aici batalionul a fost trimis din nou la Giurgiu; Batalionul 4 – în 
localităţile Râmnicu Vâlcea, Lădeşti, Mihăieşti şi împrejurimi; 

În timpul cât a durat neliniştea ţăranilor, s-au adus 174 de instigatori din 
diferite localităţi, care s-au predat Parchetului civil. Desconcentrarea a început pe 
data de 27 martie şi s-a efectuat treptat, în măsură ce se făcea linişte în localităţi. La 
31 mai, s-a primit ordin de la Măria Sa Regele ca toate trupele să fie readuse în 
garnizoanele respective”26. 

În februarie 1911, generalul Năsturel, comandantul Corpului Armată 1, a 
efectuat o inspecție Regimentului 2 Vălcea, unde s-au constatat 20 de nereguli: 
efectele nu erau seriate, nu erau scrise seriile oamenilor la placardele din magazii, 
gamele marmite ruginite, s-au găsit mantale murdare prin magazii, armele la rastel 
nu aveau lopăţica la magazie, chiar şi unii gradaţi aveau cartuşierele rupte, nu toţi 
oamenii aveau cartuşe la exerciţiu, nu toţi gradaţii au fluiere, au fost găsiţi sergenţi 

 
26 Arhivele Militare Naționale Române, Biblioteca Arhivistică, Registre istorice, nr. 713, ff. 57–58. 
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majori cu tunica ruptă, au fost găsiţi oameni plini de scabie şi nespălaţi pe picioare, 
soldaţii nu cunosc lunile şi câte zile au, oamenii nu cunosc numele şefilor, unii 
ostaşi vorbesc prea tare când sunt întrebaţi, oamenii vechi nu cunosc poziţia 
soldatului, comandanţii de companii nu au cercetat reclamaţiile oamenilor, ivărele 
uşilor prin saloane sunt rupte, comandanţii de companii nu s-au conformat 
serviciului privind inspecţiile prin cameră27 . 

 Pe câmpul de instrucţie s-a mai constatat: soldaţii, la defilare, mergeau 
zguduind umerii; unii soldaţi nu ştiau ce este un rând sau ce este un şir; pasul 
alergător nu se executa exact şi regulamentar, la fel mişcările de mânuire a armei; 
Companiile nu aveau liste de răspunderi. După această inspecție, Comandantul 
Regimentului 2 Dorobanți, colonelul Nestorian regretă că nu se pune toată silinţa 
pentru buna îndeplinire a ordinelor şi directivelor date și trece în rezervă 186 de 
soldați, caporali și sergenți28. 

Ostașii Regimentul 2 Vâlcea au urcat în trenurile „care duceau la moarte”, 
supunându-se ordinului „Români, treceți Prutul!”, spre a elibera teritoriile ocupate 
și spre a păstra întreagă vatră strămoșească. Regimentul a fost decimat în lupte, 
însă, a renăscut, și-a refăcut forțele și a luptat mai departe, atacând la baionetă 
pozițiile germane. 

Prestaţia regimentului a fost elogiată de comandanții Oştirii şi șefii Statului 
român, fiind răsplătită cu numeroase ordine şi medalii, primite de ofiţerii, 
subofiţerii şi soldaţii săi. Locuitorii judeţului şi ai capitalei de judeţ i-au primit pe 
oșteni cu entuziasm, la întoarcerea de pe câmpurile de luptă. Comandanţii de 
regiment erau mândri că şefii Armatei au lăudat activitatea unităţii, iar la plecarea 
din fruntea Regimentului, au exprimat cele mai frumoase gânduri despre 
comportarea meritorie a ofiţerilor, subofiţerilor şi soldaţilor. Dar, pe lângă purtarea 
eroică a celor mai mulţi oşteni, au existat şi cazuri de dezertări, de lipsă de 
punctualitate, care au fost sancţionate conform legislaţiei militare în vigoare. 

 
27 Ibidem, f. 60. 
28 Ibidem, f. 61. 


