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                                                                Prof. Elena Istrate 
                                              Şcoala Gimnazială Traian, jud. Bacău 
 
        Consfinţit  prin eroismul, lupta şi jertfa ostaşilor români, 
actul  independenţei a intrat  în istorie ca o expresie a voinţei 
întregii naţiuni. 
        Deşi cei care au realizat  prin eforturile şi sacrificiile lor acest 
memoriabil act au trecut în eternitate, totuşi opera lor trăieşte şi va 
trăi în conştiinţa naţiunii noastre, ca una din măreţele înfăptuiri ale 
cărui consecinţe s-au transmis până în zilele noastre. 

Despre eroismul ostaşilor  noştri, despre faptele de arme ale 
armatei noastre în timpul războiului pentru independenţă s-au scris 
pagini de o neasemuită  frumuseţe. Poeţii neamului nostru au 
cântat în versuri tulburătoarele virtuţi  dovedite de dorobanţi în 
luptele de la Plevna, Griviţa, Smârdan şi Vidin. 

Pictorii au imortalizat chipurile dârze de eroi care s-au jertfit  
pentru dobândirea acestui ideal. Faptele  acelor  vremuri  vorbesc 
şi astăzi prin graful sobru al documentelor de arhivă, al lucrărilor 
literare si de artă amintind despre  neţărmurita dragoste de ţară 
care la purtat pe oşteanul român prin ploaia de gloanţe şi schije de 
obuz spre redutele otomane de la Plevna  şi Rahova1. 

      Plaiurile băcăuane, marcate  de frumoase  tradiţii istorice şi 
culturale aveau să răspundă chemării pentru cucerirea 
independenţei naţionale, bărbăţia şi curajul demonstrând 
patriotismul fierbinte al oamenilor din aceste locuri. 
       

Din fiii meleagurilor băcăuane s-a format încercatul 
Regiment 14 dorobanţi. Băcăuanii au participat la acest război 
aproximativ în număr de 1589 militari, iar din aceştia şi-au pierdut 

                                                 
1 Emil Manu –Românii la 1877,Ed.Ion Creangă,Bucureşti, 1977,p.98. 
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viaţa în luptelede la Griviţa, Plevna, Smârdan sau în avanposturi 
312 persoane, care alături de alte sute de mii de români, au făcut 
ca prin jertfele lor de sânge să rodească, libertatea şi neatârnarea 
ţării. 

 
    Dintre eroii acestor meleaguri de istorie, care s-au distins prin 
remarcabile fapte de arme, de curaj şi dârjenie ,pe altarul  
independenţei şi dreptăţii României, amintim câteva nume de 
băcăuani înşiraţi de acum în legende, dar şi în memoria 
urmaşilor2.    
                            

       Pentru faptele de eroism, mulţi dintre fii acestor  meleaguri au 
fost răsplătiţi cu ordine şi medalii primite din partea 
comandamentului român şi rus. Amintim în acest sens câteva 
nume de băcăuani: Andrei Lupu din Luizi-Călugăra, primul ostaş 
român căzut la sudul Dunării, decorat post mortem, sergentul 
major George Ariton din Regimentul 14 dorobanţi primeşte 
medalia de argint ,,Virtutea Militară ”; veteranul război Costache 
Grigore Munteanu din satul Fundul Văii, comuna Petreşti (azi 
comuna Parincea), Regimentul 14 dorobanţi i s-a conferit ,,Crucea 
Trecerii Dunării ” şi ,,Medalia Comemorativă a Proclamării 
Independenţei”, soldatul Ioan Horle din comuna Palanca, veteran 
al războiului de independenţă, decorat cu ,,Crucea Trecerea 
Dunării”, Andrei Baciu din Dofteana decorat cu „Crucea Trecerea 
Dunării”, ,,Virtutea Militară ”şi ,,Medalia Comemorativă  
Proclamării Independenţei”, Gheorghe Vată din Găiceana, decorat 
cu  ,,Crucea Trecerii Dunării”, Ştefan Puşcaşu din Tamaşi.3 

 

    Printre cei care şi-au sacrificat viaţa în războiul de neatârnare se 
numără: 
         1.Comuna Letea –Veche: Vasile Florişteanu 
         2.Comuna Buhoci: Mareş Mihai, Mocanu Toader 
                                                 
2 Constantin Olteanu –Asalt la redute ,Ed.Militară,Bucureşti, 1977,p.56 
3 Arhivele Statului Bacău, fond Primărie ,dosar 132/1877,f.36 
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         3.Comuna Faraoani: Antal Gheorghe, Antal Mihai, Farcaş 
Iosif 
         4.Comuna Huruieşti: Balan Petrache                           
         5.Comuna Motoşeni: Duţă Ion, Diumea Gheorghe 
         6.Comuna Stănişeşti: Măzăraru Petrache, Sofrone 
                                            Grigore. 
          7.Comuna Vultureni: Gafton Simion, Moraru Gheorghe    
      Brevetele militare originale se află în colecţia Muzeului de 
Istorie şi Artă din Bacău inventariate la numerele 370/1272  şi  
371/1272, registrul de documente. 
      Căpitan Dimitrie Buşilă născut la 15 februarie 1836 în comuna 
Poeneşti, judeţul Vaslui, mort la 31 august 1877 s-a remarcat în 
luptele de la Griviţa, Bulgaria. 
        Născut într-o veche familie de răzeşi ,Dimitrie Buşilă se 
înrolează, voluntar cu gradul de soldat la 19 aprilie 1856 în 
Regimentul I-linie. Avansează relativ repede la gradul de caporal 
la 14 august 1861, sergent la 1 aprilie 1862, sergent major la 
1august 1863, sergent ajutant la 24 iulie 1864, apoi ridicat la 
gradul de sublocotenent, la 30 august 1864, când este mutat la 
Inspectoratul 3  grăniceri. 
        De la 1 aprilie 1866,Dimitrie Buşilă se află în Compania de 
grăniceri de la Oituz,de la 10 noiembrie 1868 este înaintat la 
gradul de locotenent şi numit la Compania de pompieri din Iaşi, 
iar la 20 ianuarie 1874, avansat căpitan, comandă Compania din 
Regimentul 5 dorobanţi: comandă succesiv Compania 12 din 
Regimentul 8 dorobanţi în anul 1875 şi Compania 6 Târgu-Ocna a 
batalionului 2 Bacău din Regimentul 14 dorobanţi.                            
          În 1877, la decretarea mobilizării, Regimentul 14 dorobanţi 
era încadrat în Divizia 4 infanterie.De la 30 aprilie 1877, 
compania sa,împreună cu două secţii din Regimentul 4 artilerie, 
ocupa poziţii defensive pe malul Dunării, între Corabia şi Bechet. 
        Prin Decretul nr.1377,Dimitrie Buşilă este decorat cu 
medalia ,,Virtutea Militară” de aur pentru curajul şi modul în care 
s-a comportat subunitatea sa în timpul bombardamentelor 
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otomane asupra localităţilor Islaz, Bechet, Corabia din 4, 10, 
15,20 şi 27 mai 1877. 

  La 16 iulie Dimitrie Buşilă trece cu întreg regimentul 
Dunărea în ziua de 30 august 1877, compania sa, împreună  cu 
restul Batalionului 2 şi cu alte trupe din Divizia 4 infanterie, 
constituie eşalonul de rezervă al diviziei, sub comanda colonelului 
Grigore Cantili. 
   Înlocuind în poziţii Batalionul 1 al Regimentului 14 
dorobanţi ,care contribuise la ocuparea  redutei ,,Griviţa 1”, 
Dimitrie Buşilă participa cu subunitatea sa la respingerea 
puternicului contraatac otoman din 31 august. 

Comandantul Companiei 6 Târgu-Ocna pentru 
care,disciplina şi simţul datoriei  erau sfinte, iubirea de ţară  
vibrând adânc în inima sa,îşi îndemna şi îşi îmbărbăta  ostaşii 
strigând: ,,înainte băieţi, nu vă lăsaţi.” 
       Presiunea otomană din flancul drept al apărătorilor este 
stăvilită, Dimitrie Buşilă este rănit mortal, un glonte lovindu-l în 
cap. Pentru neînfricarea cu care şi-a condus subunitatea, 
contribuind la oprirea contraatacului inamic, el a fost decorat post 
mortem cu medaliile ,,Trecerea Dunării”, ,,Apărătorilor 
Independenţei” şi ,,Medalia Comemorativă a Proclamării 
Independenţei ”. 
       Relatând despre comportarea sa eroică ziarul ,,Războiul” scria 
,,Memoria căpitanului român, mort pe câmpul de bătălie pentru 
împlinirea datoriei către ţară, este un soare care revarsă raze de 
mângâiere şi încălzeşte inimile”4. 

Ene Constantin născut la 20 decembrie 1837 la Bacău, mort 
la 7 noiembrie 1877 la Rahova în Bulgaria. 

După terminarea studiilor, Constantin Ene este încorporat  în 
Regimentul de muşchetari din Iaşi, cu gradul de cadet în 1856.  

La 19 martie 1857 intră la şcoală militară de ofiţeri din Iaşi,la 
absolvirea ei fiind avansat sublocotenent, la 30 august 1863 şi 

                                                 
4 Constantin Olteanu-Op.cit. ,p.70 
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maior la 23 august 1869, Constantin Ene, este numit comandant 
de batalion în Regimentul 6 infanterie de linie. 
         În urma înfiinţării a încă 8 regimente de dorobanţi, în 1877 
este mutat la Regimentul 6 dorobanţi, comandant de batalion.  
       Cu această unitate participă la războiul de independenţă, 
ţinând locul comandantului, titular al regimentului,colonel 
Emanoil Boteanu care primise altă însărcinare. 
        Până la trecerea Dunării,la sfârşitul lunii august, Constantin 
Ene executa cu subordonaţii săi misiunea de supraveghere şi 
apărare a liniei Dunării, contribuind la transportarea elementelor 
podului de vase montat pe Dunăre între Siliştioara şi Măgura. 
 Pe frontul de la sud de Dunăre, Batalionul 1 din Regimentul 
6 dorobanţi sub comanda lui Constantin Ene este încadrat în 
detaşamentul dintre Vid şi Isker al colonelului Gheorghe 
Slăniceanu,care avea misiunea să acţioneze ofensiv în direcţia 
Rahova pentru a cuceri cetatea otomană. 
       Militarii din subordinea sa execută lucrări genistice pe  văile 
râurilor Vid şi Isker, îndeplinesc serviciul de pază şi siguranţă a 
comandamentelor detaşamentului. 
       La 17 octombrie 1877 batalionul lui Constantin Ene parti- 
cipă la cucerirea localităţii Vidin, punct important din sistemul 
defensiv al garnizoanei otomane de la Rahova. 
       În timpul atacului declanşat la 7 noiembrie 1877, de trupele 
române pentru ocuparea Rahovei,a comandat eşalonul întâi format 
din subunităţi din Regimentele 4 şi 6 dorobanţi. Alături de maiorul 
D.Giurescu, Constantin Ene s-a aflat în fruntea dorobanţilor, 
conducându-i cu mult curaj la asaltul fortificaţiilor otomane. 
         După cucerirea primei redute şi după moartea lui D.Giu- 
rescu,Constantin Ene se avânta în primele linii, îmbărbătându-şi 
subordonaţii cu chemarea :,,Înainte copii! Comandantul e în frunte 
!” Un glonte inamic l-a lovit însă grav în piept, scoţându-l din 
luptă, ultimul gând a fost la ostaşii săi, pe care-i îndemna la atac 
,,Înainte copii!”           
       Omagiindu-i eroismul, comandantul armatei române arăta, 
într-o scrisoare trimisă soţiei sale că :,,bravul maior Ene a murit în 
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strălucita luptă dinaintea Rahovei. Patria a pierdut într-însul un 
nobil fiu, armata .....un ofiţer viteaz şi distins.” 

În anul 1907, unei vedete i se dă numele său, la Bucureşti în 
1915 din iniţiativa ofiţerilor Regimentului 6 infanterie Mihai 
Viteazul, i se înalţă un bust, iar în 1977, un bust al eroului este 
ridicat pe Aleea Eroilor din parcul municipiului Giurgiu şi un altul 
în Parcul Trandafirilor din municipiul Bacău5. 

Donici Gheorghe sergent voluntar născut la data de 20 
februarie 1849, mort la 10 noiembrie 1916. 

Înrolat voluntar la 8 mai în Regimentul 8 Călăraşi, apoi în 
escadronul Bacău la 8 mai 1877, Gheorghe Donici participă la 
întreaga campanie a independenţei. Cu unitatea sa execută misiuni de 
recunoaştere şi de supraveghere a frontierei sudice între mai şi iulie. 
       Se distinge într-o recunoaştere  peste Dunăre, la 9 iulie, când 
detaşamentul din care făcea parte distruge o întăritură otomană din 
satul Beşli, avansat caporal Gh. Donici ia parte la o altă acţiune de 
recunoaştere peste fluviu, atacând un detaşament de cerchezi care 
prădau în satele Măgura, Cercelari şi Ghighen.          
     După  ce trupele române trec Dunărea, Gh.Donici execută 
misiuni specifice de recunoaştere, supraveghere a căilor de 
comunicaţie şi avanpost. La 17 octombrie a fost prezent la atacul 
pentru cucerirea Vidinului, punct important din sistemul defensiv 
al Rahovei, aflându-se în fruntea călăraşilor care supravegheau 
poziţiile inamice. 
      Pentru curajul şi devotamentul său a fost avansat sergent şi 
decorat cu ,,Virtutea Militară” de argint, ,,Trecerea Dunării”, 
,,Apărătorilor Independenţei” şi ordinul rus ,,Crucea Sf.Gheoghe”.  
      În anul 1916 Gh. Donici se înrolează voluntar ,deşi avea  68 de 
ani în Regimentul 9 roşiori, cu care participa la lupte,   
distingându-se eroic în timpul sarjei executate la Robăneşti, în 
ziua de 10 noiembrie 1916. 

                                                 
5 Vasile Mocanu -  Maiorul Constantin Ene,Ed.Militară,Bucureşti,1967,p.231 
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     În cursul acestei acţiuni, cade la datorie, jertfa sa este răsplătită 
prin acordarea, post- mortem, a gradului de sublocotenent6. 

 
     În operaţiunile desfăşurate la Riben, Calisovat, Camucita şi 

pe fronturile Opanezului s-a distins Escadronul Bacău din cadrul 
Regimentului 8 călăraşi evidenţiat de către comandantul Diviziei a 
IV-a şi din rândurile căruia a căzut în noaptea de 13 spre 14 
august 1877, primul ostaş român pe câmpurile Bulgariei - soldatul 
Lupu Andrei din Luizi-Călugăra. 
       Din acelaşi escadron a căzut mai târziu soldatul ochitor 
Gheorghe Lascar,decorat post-mortem cu crucea ,,Trecerea 
Dunării”,precum şi alţii din comunele Poduri, Prăjeşti, Caşin, 
Cleja, Căbeşti, Plopana, Găiceana. 
 
      La războiul de independenţă din 1877-1878 locuitorii comunei 
Măgura au contribuit cu tot ce aveau: cai, căruţe, fân, alimente, 
îmbrăcăminte şi oameni. Dintre ostaşii care au căzut pe câmpul 
din comună amintim pe Palade Ion, Vasâlca Ion, iar dintre cei 
întorşi se numără Aniţa Mihai care a trăit între anii 1854-1930 din 
cătunul Crihan.  
      A luptat la Plevna, Griviţa şi Rahova, pentru faptele sale de 
vitejie a fost decorat cu ,,Virtutea Militară ”, crucea ,,Trecerea 
Dunării”,,Apărătorilor Independenţei”. Fotografia îl reprezintă pe 
erou cu pieptul plin de decoraţii,aşa cum arăta la festivitatea 
prilejuită de aniversarea a cinci decenii de la cucerirea 
independenţei. 
 
    Ciorcilă Vasile un alt erou, născut la 26 iunie 1856, care a luptat 
cu Regimentul 4 artilerie de la 29 aprilie 1877 până la 5 august 
1878. Pentru faptele sale de vitejie săvârşite pe câmpul de luptă a 
fost decorat cu medalia ,,Apărătorilor Independen ţei”. 

                                                 
6 Arhivele Statului Bacău,dosar 112 /1877,f.10 
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     Pentru vitejia şi sacrificiile date de armata română şi implicit 
de ostaşii recrutaţi de pe meleagurile băcăuane, în marea familie  a 
ţărilor Europei apare astfel un nou stat independent, o nouă 
naţiune liberă, energică şi viguroasă, hotărâtă să nu mai admită 
niciodată nici un fel de tutelă asupra sa, să participe cu drepturi 
egale la viaţa internaţională.7 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 .,,Războiul” din 2 decembrie 1877. 


