
Țara Vrancei

în anul 1917

„Neamul este etern prin cultul eroilor”

( Nicolae Iorga )



Războiul de întregire națională 

(1916-1918)
• În 1916, după 2 ani de neutralitate, România intră în 

război alături de Antanta (Anglia, Franța și Rusia), dar în 
toamna anului 1916 este înfrântă, astfel că 2/3 din 
teritoriul său intră sub ocupația militară germană;

• În perioada 1916-1918, frontul se stabilizează în sudul
Moldovei,  pe teritoriul Vrancei, fapt ce va pricinui 
vrâncenilor mari pierderi materiale și cumplite suferințe;

• Populația  din zona ocupată a cunoscut toate formele
împilării și jafului impus de administrația militară 
germană: munca forțată, rechiziții, amenzi individuale 
sau colective, restrângerea sau interzicerea drepturilor 
cetățenești, arestarea, detenția sau chiar condamnarea 
la moarte;



Vrâncenii au fost ridicați în masă și 

duși la muncă forțată

• Ei au fost dislocați în regiunea de podgorie sau de șes, 

fiind supuși la munci forțate între 25 și 180 de zile;

• Cei considerați periculoși erau deportați în Germania

(în 7 localități vrâncene  au fost aprox. 100 de arestați, 

unii primind până la 444 zile de închisoare);

• A fost organizat jaful oficial și sistematic al resurselor 

țării și al avutului locuitorilor, atât sub forma amenzilor 

și taxelor abuzive, cât și a rechizițiilor forțate ( 35.801 

vite au fost luate cu forța și 3716 au fost confiscate);



Forme de luptă în spatele frontului
- sabotarea mașinii de război germane (prin distrugerea  

sau defectarea  instalațiilor telefonice);

- înlesnirea trecerii liniei frontului  a  prizonierilor 

români  evadați din lagărele germane;

- culegerea de informații despre operațiunile militare în 

pregătire;

- incendierea unor obiective militare (sedii de 

comandură, depozite de muniții, centre de aprovizionare cu 

alimente);

- deteriorarea liniilor de cale ferată prin scoaterea 

traverselor, a șinelor sau avarierea macazurilor;

* Cea mai frecventă formă de rezistență  a populației a fost 

nesupunerea  la  muncă;     



Spionajul - cea mai importantă formă 

de luptă
• Vrâncenii Vasile Chilian și Toma Cotea (Căliman), Ștefanache 

Săcăluș, (Păulești) și Dumitrache Pantazică (Tichiriș), au 
organizat un grup de rezistență împotriva ocupantului german;

• Din acest grup mai făceau parte și soțiile lor, precum și 
învățătorul Radu Macovei, preoții Ștefan și Ion Băsnuță, 
medicul Vasilica Dobrescu și mulți alții;

• Fiecare era un om de legătură în sistemul care se întindea din 
comuna Lopătari (jud. Buzău) până la Schitu Găvanu, Soveja, 
Vidra și Mănăstirea Cașin;

• Unii erau gazde, ce adăposteau prizonieri români, alții  îi 
conduceau pe cărări neumblate din munți, înlesnindu-le trecerea 
liniei frontului sau erau iscoade, ce culegeau informații despre
mișcările inamicului, pe care le transmiteau, apoi, armatei 
române; 



Vasile Chilian și Ștefanache Săcăluș



Metode de acțiune ale grupului de 

spionaj

*  Datele culese de aceștia erau transmise prin coduri doar de ei 
știute: sticle goale cu mesaje și renumitul  cod al cergilor;

* Motivând că intenționează să ajute trupele germane, Vasile 
Chilian a obținut aprobarea înființării unei mori pe cursul 
râului Putnei;

* Aici era sediul grupului, unde membrii săi adăposteau 
prizonieri români, apoi îi treceau dincolo de linia frontului, în 
Moldova;

*  Astfel, prin acest punct au fost trecuți în Moldova 2000 de 
soldați români, care au fost redați frontului; 

*  La 5 iulie 1917, în timpul unei acțiuni, cei patru au fost 
prinși, arestați și executați  prin împușcare, în sept. 1917.



Nereju sub ocupația militară germană

• Suferința nerejenilor este reprezentativă pentru 
locuitorii tuturor comunelor vrâncene aflate pe linia 
frontului;

• În urma unui recensământ rapid al populației și al 
bunurilor, ocupanții germani trec la rechiziționarea, 
în plină iarnă, a tot ceea ce însemna  animale, 
alimente, furaje, îmbrăcăminte și încălțăminte;

• În 1916 au fost luate cu forța 1380 animale, în 
1917, au fost capturate 115 vaci, 11oi și 26  porci, în 
valoare de 10.945 lei, iar în 1918, alte animale, în 
valoare de 16.614 lei;   



Distrugeri provocate de ocupația 

germană

• Autoritățile germane au distrus primăria veche și  pe cea 
nouă, ce se afla în construcție, furând lemnăria și varul, 
pagubă în valoare de 6.000lei;

• Localul școlii din Nereju Mare a fost distrus, rămânând fără 
uși, ferestre și sobe, stricăciuni care s-au ridicat la suma de 
5.000 lei;

• Cei care s-au împotrivit acestor samavolnicii au plătit amenzi 
individuale și colective, între 20 și 950 lei, totalizând suma de 
4504 lei;

• Pentru fiecare piesă de dogărie scoasă la vânzare din comună, 
s-a impus o taxă de 0,50 lei, iar pentru fiecare permis de 
trecere spre satele vecine (auzweis), s-a aplicat o taxă de 0,50 
lei, Nereju fiind sărăcit astfel de 10.000 lei;



Victime ale ocupației germane

• În martie 1917, sub forța armei, 55 de nerejeni au fost trimiși 
la munci grele de amenajări genistice la Poiana Mărului, 
Tulnici, Soveja și Răchitosu;

• Pentru nesupunere, consătenii Ion Chiciorea și Dănilă Lazăr 
au fost întemnițați trei luni;

• Pentru împotrivire și sfidare, Ștefan Coforea și Ștefan
Macovei au  fost internați în lagăr, ultimul în lagărul de la 
Awelberg, unde a stat 16 luni, armata de ocupație 
provocându-i stricăciuni în valoare de 400.000 lei;

• Ion Ștefan Păiș a fost condamnat la moarte prin împușcare; 

• Alți cinci nerejeni: Macovei S. Berbece, Neculai S. Anton, 
Ion S. Postolache, Năstase I. Elinoiu și Pavel P. Glăvan, au 
fost condamnați la moarte prin împușcare;  



Nereju, centru de rezistență antigermană

• Nereju a rămas un important centru de rezistență 

împotriva ocupantului german, având în frunte un grup 

de localnici conduși de învățătorul Radu Macovei, care 

avea legături directe cu grupul de spionaj de la Vidra;

• În septembrie 1917, el a fost prins și întemnițat în 

închisorile de la Rîmnic, Jilava și Focșani, unde a 

executat un număr de 434 de zile de temniță;

• Războiul lăsa în urma lui 112 văduve și orfani de 

război, 37 de dispăruți și invalizi de război, precum 

și numeroase pagube materiale;



Învățătorul Radu Macovei



Crucea lui Chilian

• Ocupanții germani n-au întârziat să afirme că 
pierderile lor s-au datorat, în mare măsură, 
rezistenței îndârjite a vrâncenilor;

• Posteritatea cinstește și cultivă amintirea jertfei 
eroilor vrânceni prin numeroase scrieri, elogii, 
monumente și mausolee, ce îi mențin în memoria 
timpului;

• În amintirea celor 1410 martiri vrânceni, în 1936, 
la Vidra, s-a ridicat monumentul numit „Crucea lui 
Chilian”, ce stă drept mărturie a unor timpuri 
zbuciumate din istoria noastră și a unor neînfricați 
eroi; 





Monumente și mausolee vrâncene

• În localitățile Mărăști, Mărășești, Soveja, Focșani, prin 

contribuția autorităților și a populației civile, 

s-au construit mausolee - uriașe cimitire, unde își odihnesc 

somnul de veci, zeci de mii de soldați (români, germani, 

austrieci, maghiari); 

• În mausoleul de la Mărăști este înmormântat mareșalul  

Alexandru Averescu, cel care a condus Armata 2 în bătălia 

de la Mărăști;

• În timpul bătăliei de la Mărășești, pe 22 august 1917 a fost 

secerată eroina de la Jiu - Ecaterina Teodoroiu;

• În incinta acestui mausoleu se odihnesc pe veci, generalul 

Eremia Grigorescu și  fetița de 12 ani - Măriuca Zaharia;





Mareșalul Alexandru Averescu



Ecaterina Teodoroiu-eroina de la Jiu





Generalul Eremia Grigorescu









Mormântul eroului necunoscut

• Participarea României la războiul de întregire națională s-a 

soldat cu 339.117 morți, 299.000 răniți, 116.000 dispăruți;

• În 1923, s-a decis ca de Ziua Eroilor, să se înmormânteze la 

București, în Parcul Carol, osemintele unui soldat român 

necunoscut, care să simbolizeze sacrificiul tuturor celor 

care s-au jertfit pentru înfăptuirea unității naționale;

• La 14 mai 1923, elevul Amilcar Săndulescu, alegând unul 

dintre cele zece sicrie identice, a rostit: „Acesta este tatăl 

meu!” 

• În 1958, sicriul eroului necunoscut a fost transportat la 

Mărășești;

• În 1991, osemintele lui au fost reînhumate în Parcul Carol;





Petrache - Ion Borcău - veteran de  

război  în primul război mondial



Monumente ale eroilor nerejeni



Veșnică recunoștință eroilor neamului 

• Ca semn al recunoștinței noastre veșnice, avem 

datoria morală și sfântă de a cinsti jertfa eroilor 

noștri, readucând-o în memoria colectivă, de a 

depune o floare și de a aprinde o lumânare la 

mormântul lor;

• Făclia ei va lumina drumul lor în veșnicie;

• Datorită sacrificiului lor, noi existăm astăzi;

• Fie-le țărâna ușoară!







„Cine nu are memoria 

trecutului, riscă să-l repete.”

(G. Santayana)
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