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Cooperarea militara romano-
rusa pe durata conflagratiei. 
Aspecte locale.

Aliatii rusi au adoptat o 
atitudine relaxanta, 
manifestandu-si 
dezinteresul fata de 
operatiunile romanesti 
impotriva armatelor 
reunite ale austro-
ungarilor, germanilor, 
bulgarilor si turcilor.  Pe 
frontul din Dobrogea, 
rusii au fugit din fata 
inamicilor, fara rusine, 
iar dincolo de linia 
frontului s-au 
transformat in jefuitori.  



“Aceste nenumarate gloate de rusi  trebuiau hranite. Transporturile erau incete si 
neindestulatoare, asa ca ei pusera mana pe tot ce se putea cumpara. Bani aveau totdeauna la 

indemana, iar pofta lor de mancare era nemarginita” – Regina Maria

Desi autoritatile bacauane au stabilit un plan de exploatare 
forestiera, aliatii rusi nu au tinut cont de el .  

Si imobilele unde au fost cazate trupele ruse au fost 
distruse, spre disperarea proprietarilor 



Prejudiciile cauzate de trupele aliatilor rusi, numai in padurea Traian, din  
judetul Bacau, depasesc 185.000 lei.   



In 1915, Bacaul ocupa locul patru pe tara la productia de petrol (28.931 tone), dupa Prahova, Buzau si 
Dambovita. Din exploatarile de la Moinesti, Zemes, Lucacesti, Solont, Stanesti, Tescani si Campeni  se extrageau 

122 de tone de pacura pe zi, din necesarul  national de 383 de tone.



In urma unui inventar  efectuat la 5 septembrie 1916 de catre politistul orasului s-a constatat ca rezervele de 
combustibil aflate in Bacau ajung doar 3 – 4 luni.  



In timpul Primului Razboi Mondial, fabrica de hartie “Letea” a avut un statut special, administratorul sau fiind Dinu 
Bratianu, presedintele Comisiei de Aprovizionare si fratele mai mic al primului ministru Ion I. C. Bratianu.  



Dupa declansarea Primului Razboi Mondial, operatiunile de import ale fabricii “Letea” au devenit tot mai 
dificile, dar nu imposibile. Intotdeauna, administratorul  Bratianu a gasit solutii ca materia prima expediata pe 

adresa  societatii sa ajunga la destinatie.



In perioada conflagratiei mondiale, fabrica “Letea” a fost un colaborator de baza al Directiei Sanitare, dar si al 
Serviciului Geografic al Armatei.  Ca si celelalte  societati romanesti, “Letea”  a intampinat mari dificultati in 

aprovizionarea cu petrol si carbune, ceea ce a afectat productia fabricii.   



Productia fabricii de postav Buhusi a fost destinata in exclusivitate Ministerului de Razboi. Din 
1917, procesul de aprovizionare a unitatii cu materie prima a devenit foarte anevoios.   



Cea mai mare ingrijorare a conducerii fabricii 
de postav era legata de aprovizionarea cu 
pacura si carbuni a societatii. 

Pentru a nu ramane fara mana de lucru, 
conducerea fabricii a apelat la jandarmi, care  
sa-i aduca pe muncitori  la serviciu sub escorta. 



La sfarsitul secolului al  XIX – lea , in judetul Bacau  suprafata agricola era de peste 100.000 hectare, din totalul 
de 411.318 hectare.  Inca de la inceputul Primului Razboi Mondial, autoritatile bacaune au pus accent pe 

cultivarea suprafetelor agricole si cresterea animalelor. 



Taranii au fost informati ca au obligatia sa cultive terenurile agricole, sa nu vanda samanta si nici vitele 
indispensabile pentru munca pamantului.   



Ministerul de Razboi a decis ca personalul silvic sa fie scutit de mobilizare pentru ca acesta sa se ocupe de taierea si 
transportul materialului lemnos catre garnizoanele din judet. Cu toate acestea, criza de lemne a fost resimtita din 

plin in iarna 1916-1917, atat de trupele aflate pe front, cat si de populatia civila.  



La inceputul Primului Razboi Mondial, populatia judetului Bacau era de 196.135 locuitori, din care contribuiau 
la bugetul local doar 34.025 locuitori.   



Pentru a fi evitata specula cu produse de prima necesitate, autoritatile au stabilit preturi maximale, in special 
pentru alimente. Cum criza de grau a inceput sa fie puternic resimtita, incepand cu anul 1917, consumul de paine 

a fost restrictionat in anumite zile din saptamana.      



Un rol important in combaterea speculei l-a avut presa vremii.



La mijlocul anului 1915, in judetul Bacau functionau 12 unitati sanitare, multe din ele amenajate 
in cladirile de scoala.  Lipseau insa materialele sanitare, dar si medicii specialisti.  



Autoritatile locale au fost avertizate 
de pericolul raspandirii bolilor 
venerice in randul soldatilor. 

Cea mai mare spaima din acea 
perioada a fost provocata de 
tifosul exantematic



La inceputul anului 1916 au inceput sa se faca rechizitii pentru armata si colecte publice pentru imbracarea 
soldatilor mobilizati.



Desi apelurile facute catre populatie erau mobilizatoare, persoanele insarcinate cu acele colecte publice  reuseau sa 
stranga pentru soldatii de pe front putine obiecte de imbacaminte si incaltaminte. 



Inca de la intrarea 
Romaniei in razboi, 
contrafensiva 
dusmana a exercitat 
o presiune puternica 
asupra portilor 
Moldovei, in pasul 
Oituz. Misiunea 
armatei austro-
ungare era ocuparea 
trecatorilor si 
inaintarea pe 
teritoriul moldovean, 
pana la raul Bistrita si 
Bacau.  



Campaniile dintre 1916-1918 au necesitat cheltuieli imense din partea statului roman. Pe de alta parte, distrugerile 
provocate de purtarea razboiului pe teritoriul tarii noastre, exploatarea economica a zonelor intrate sub ocupatie 
straina s-au soldat cu pierderi materiale estimate la 72 miliarde lei aur. In judetul Bacau, pagubele provocate de 

armatele germane si austro-ungare se ridica la 2.220.000 lei, iar cele facute de armata rusa  la 200.000 lei.


