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REGIMENTUL ,,RADU NEGRU” NR. 28 INFANTERIE DIN JUDEȚUL ARGEȘ    

   ÎN BĂTĂLIA DE LA MĂRĂȘTI (09./22.07.-19./01.08.1917) 

                                                                           

                                                                                               Prof.Rățoi Gh. Florin-Gabriel 

                                                                    Școala Gimnazială ,,Dumitru Udrescu” Săpata 

                                                                                                       Com. Săpata, Jud. Argeș 

                                                                                                                            

  

 Anul 1917 a reprezentat un moment hotărâtor, de cotitură în evoluția participării 

României la Primul Război Mondial între anii 1916-1918, cu scopul eliberării 

provinciilor istorice aflate sub ocupatie străină : Basarabia, Bucovina și Transilvania.

 Rezistența eroică a armatei române refăcută cu sprijinul Misiunii Militare 

Franceze conduse de generalul Henri Mathias Berthelot (1861-1931) pe frontul din 

Moldova a salvat statul român de la dispariție și în acelaș timp a oprit și înaintarea 

armatelor Puterilor Centrale spre Rusia. 

 Începutul lunii iulie a marcat intensificarea pregătirilor în vederea ofensivei 

Armatei a 2-a Române de la satul Mărăşti aparținând comunei Răcoasa din județului 

Vrancea, pentru respingerea armatelor inamice şi apărarea Moldovei singura parte a 

teritoriului românesc care mai rămăsese liberă celelalte părţi aflându-se din anul 

precedent sub ocupaţie străină.                                                                                                                                                   

 Un aport important în obținerea victoriei la bătălia de la Mărăști l-a avut și 

Regimentul ,,Radu Negru” nr. 28 Infanterie din județul Argeș care făcea parte din cadrul 

Diviziei a 3-a infanterie a Armatei a 2-a. 

 Astfel biroul de informaţii al Armatei a 2-a la 2/15 iulie a transmis regimentului 

argeșan principiile de conducere a luptei defensive în condiţiile războiului de poziţie.1                    

 La 6/19 iulie regimentul a ocupat sectorul din dealul Drăgoteştilor, în apropierea  

satului Mărăști pregătindu-se pentru viitoarele lupte care vor fi decisive pentru viitorul 

românilor.                                                                                                                                            

 La 8/21 iulie la ora 23 a sosit ordinul de zi al Armatei a 2-a care a fost citit chiar 

în acea noapte soldaţilor pe unități de pluton.                                                                                                                                                 

 Generalul și apoi din anul 1930 mareșal al României Mari Alexandru Averescu 

(1859-1938), comandantul său spunea în acest ordin de zi: ,,Ostaşi ai Armatei a 2-a. 

După un şir lung de operaţiuni din cele mai obositoare şi lupte crâncene cu un duşman 

covârşitor aţi dobândit către sfârşitul lunii decembrie prin bărbăţia voastră fără seamă şi 

cu ajutorul valoroşilor noştri aliaţi să opriţi pe vrăşmaş în faţa poziţiilor pe care vă găsiţi 

astăzi. Nici asprimea timpului de iarnă, nici grozăviile ploilor cu nea, nici lipsurile de tot 

felul ce ați îndurat, nici oboselile supraomeneşti la care aţi fost expuşi nu va putut clinti 

de la datoria sfântă de apărători ai patriei în primejdie. Timp de şase luni cu un curaj 

statornic şi cu o vrednicie care se ridică mai sus de orice laudă nu numai că aţi ştiut să 

zădăriţi toate opintelile disperate ale vrăşmaşului făcând zid de netrecut prin piepturile 

voastre, dar aţi putut să vă şi refaceţi pregătindu-vă pentru noi forţe şi astăzi sunteţi mai 

tari ca oricând. 

                                                                  Ostaşi                                                                                     

 A sosit momentul mult aşteptat de toată suflarea omenească, de voi cu bună 

seamă mai mult de cât oricine, să reluaţi lupta pentru a răsturna zăgazul uricios dincolo 
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de care se aud gemetele părinţilor, fraţilor, copiilor voştri sub apărarea vrăşmaşilor 

hărăpeţi. Nu uitaţi că reluăm lupta sfântă pentru cea mai dreaptă şi mai sfântă cauză şi 

anume pentru izgonirea cotropitorilor din câmpurile noastre, puneţi deci credinţa în 

Dumnezeu că izbânda va fi a noastră. În trecutul nostru nu odată ţărişoara noastră a fost 

poftită de duşmani, totdeauna strămoşii noştri au ştiut să-i alunge să ne păstreze până 

astăzi moşia neatârnată. Aceeaşi datorie avem şi noi faţă de urmaşii noştri. Am toată 

nădejdea că Armata a 2-a nu va lipsi de la o aşa sfântă datorie şi va şti să se menţie ca şi 

până acum prin valoarea ei deosebită la încrederea ce pune ţara în ea”.2                             

 La 9/22 iulie între orele 3 şi 5 batalioanele 1 şi 2 au primit ordinele Diviziei a 3-a 

 În acelaşi timp batalionul 3 a fost schimbat de pe poziţia din dealul Drăgoteştilor, 

dealul Bourului şi piscul lui Stănilă de Regimentul Argeş nr. 4 şi Regimentul 2 Vânători 

care au format grupul de spărgători în frontul inamic de la satul Mărăşti.    

 Ofensiva de la Mărăşti a început prin atacul artileriei contra inamicului, atac 

efectuat cu toată forţa. Pentru înbărbătarea soldaţilor s-a citit ordinul de zi al Corpului 2 

Armată dat de comandantul său generalul Arthur Văitoianu (1864-1956). Ordinul spunea 

,,Ostaşi ai Corpului 2 Armată. S-a hotărât ca duşmanul să fie aruncat peste hotare. 

Răzbaterea românilor s-a sfârşit, Fraţii noştri căzuţi trebuie răzbunaţi. Împingeţi până în 

plese la baionetă în inima duşmanului ce nu are nimic sfânt. Dezrobiţi biserica, părinţii, 

fraţii, soţiile şi copiii voştri. A fost sortit Corpul 2 Armată să calce urmele plăieşilor din 

timpul lui Ştefan cel Mare. Suflarea lor desigur ne va însoţi şi ajuta. Ostaşi ai Corpului 2 

Armată vă urez izbândă. Dreptatea este în noi. Înainte cu Dumnezeu”.                                                                                                          

 La 10/23 iulie artileria regimentului a bombardat poziţiile inamicului de pe 

dealul Mărăştilor incendiind satul Mărăşti. În cursul serii comandantul Diviziei a 3-a 

generalul Alexandru Mărgineanu (1871-1930) a dat ordinul de zi nr. 40 care a fost citit 

în aceeaşi seară, în care acesta spunea: ,,Dragi ostaşi. De aproape 2 zile glasul 

răzbunător al tunurilor româneşti face să tremure de groază duşmanul din faţa noastră. 

Vaetul obuzelor este strigătul de durere al măicuţelor noastre, copilaşilor şi soţiilor 

voastre îndurerate şi  necinstite de păgâni. Frământările lor sunt frământările sufletelor şi 

inamicilor, celor ce ne aşteptă acasă în cele mai îngrozitoare chinuri ca să-i scoatem din 

robie. Sângele vărsat de noi şi pe care-l vom mai vărsa încă pentru lege, ţară, tron şi 

neam, se amestecă în acelaşi timp cu râul de lacrimi de sânge care curg pe obrajii 

îndureraţi ai acelora care de atâta vreme ne aşteaptă şi plânge. Băgaţi de seamă ostaşi ai 

Diviziei a 3-a, sunteţi aleşi de M.S. Regele şi de comandamentul Armatei a 2-a ca voi să 

rupeţi cel mai dintâi cerc care frânge în două trupul ţărişoarei noastre dragi. În voi tot 

neamul românesc îşi pune nădejdea, în voi şi în inimile voastre de eroi, în braţele voastre 

de viteji stă viitorul ţării şi neamului. De voi depinde în aceste clipe măreţe ca românul 

să fie liber sau sclav.                      

 Eu, comandantul Diviziei voastre, care vă cunosc şi să ştiu ce puteţi, am spus 

şefilor noştri că soldaţii Diviziei nu ştiu ce este frica de moarte, că sub cel mai puternic 

foc de baraj al tunurilor vrăşmaşe voi mergeţi cântând ,,la arme” cum a fost la Valea 

Buzăului neuitatul şi bravul căpitan Bălan din Regimentul Argeş nr. 4 cu batalionul său. 

Am spus şefilor voştri că voi sunteţi hotărâţi până la unul să arătaţi ce poate românul 

atunci când pământul strămoşesc este călcat de liftele păgâne care dărâmă bisericile şi 

necinstesc fecioarele. De aceea o clipă înainte de a ne năpusti asupra duşmanului din faţa 

noastră urez tuturor ostaşilor din Divizia a 3-a fapte de eroi sau moarte vitejească”.3              

 La 11/24 iulie regimentul a format rezerva Diviziei a 3-a. Sub acoperirea 
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artileriei, trupele sale au cucerit creasta dealului Mărăşti între orele 4 şi 5,30. 

 Batalionul 2 a urcat creasta Mărăştilor la vest de satul Mărăşti atacând inamicul 

cu o coloană înconjurătoare pe pârâul Mare. Lui i s-a predat inamicului în totalitate, 2 

ofiţeri şi 211 soldaţi din batalionul 1 aparţinând Regimentului german 5 Landwer. 

Batalionul 2 a trecut prin satul Gogoi şi a reintrat în rândurile regimentului în zorii zilei 

de 12/25 iulie pe dealul Tăiuşului. Batalionul 3 fiind garnizoană de tranşee de pe vechea 

poziţie a reintrat în componenţa regimentului la ora 1 conform ordinului Diviziei a 3-a.4                                                                                                                                            

 În darea de seamă dată de regiment Diviziei a 3-a asupra luptelor care au avut loc 

în ziua de 11/24 iulie 1917 pe frontul de la Mărăşti au fost descrise amănunţit toate 

acţiunile sale din acea zi.         

 Astfel se descria situaţia ,,Mărăştii ard toată noaptea. Bubuitul cu flacăra 

tunurilor dau o impresie de iad. La ora 3 ordinul Diviziei a 3-a nr. 1010 face cunoscut că 

atacul începe la ora 4, regimentul formează rezerva Diviziei. Batalioanele 1 şi 2 au fost 

gata în adăposturile lor de pe pârâul Buhăeştilor.                                                                         

 Batalionul 2 ocupă între orele 3-3,30 tranşeele după dealul Drăgoteştilor, Bourul 

şi piscul lui Stănilă în timp ce trupele regimentelor 18,4 Infanterie şi 2 Vânători coboară 

în Limpejoara. Sub perdeaua artileriei noastre care şi-a lungit tirul, trupele Diviziei a 3-a 

au cucerit dealul Mărăşti între orele 4-5,30 dimineaţa. La ora 7,30 după ordinul verbal al 

comandamentului Diviziei a 3-a, batalioanele 1 şi 2 se pun în marş pe drumul lucrat pe 

pârăul Buhăieştilor,  pârâul Vârban, trec Limpejoara sub cota 536 (dealul Mărăştilor).  

 La ora 10,30 ordinul Diviziei a 3-a de a ocupa şi întări cresta Mărăştilor în 

consecinţă pe sub creastă până la cotă 533. La ora 12,30 batalionul 2 primeşte ordinul de 

a coborî în Drăcea Mare de est şi mergând până la Gogoi să atace şi să ocupe acest sat. 

În drum a venit ordinul Brigăzii a 5-a şi îşi modifică misiunea în sensul că urcând 

creasta Mărăştilor la est să atace Mânăstioara.                                                                                      

 În formaţie de manevră sub focul artileriei, batalionul 2 urcă creasta Mărăştilor la 

vest de satul Mărăşti şi atacă inamicul la est de cota 421 cu o coloană înconjurătoare pe 

pârâul Mare. Prezenţa batalionului 2 în spatele inamicului îl face să se predea în masă. 

Aproape întreg batalionul 1/5 Landwer se predă: 30 ofiţeri şi 353 trupă. Batalionul trece 

prin Gogoi şi reintră în regiment în zorii zilei de 12/25 iulie 1917 pe dealul Teiuşului. 

 Batalionul 1 se opune în marş de la cota 533 şi conform ordinului Diviziei a 3-a 

traversând Drăcea Mare de est pe la confluenţa ei cu pârâul lui Dan, ocupă lucrările 

inamice de pe dealul Teiuşului cota 529. Ca rezervă batalionul 3 garnizoană de tranşee 

pe poziţia dealului Drăgoteşti. Lupta continuă pe dealul Mare, dealul Cotu Roşca şi  

înverşunată în timpul nopţii spre Încărcătoare unde se bate Divizia a 6-a”.5                              

 Prin ordinul de operaţii din 12/25 iulie nr. 1160 ora 9,30 regimentul împreună cu 

Regimentul Argeş nr. 4 s-au adunat în vest pentru apărarea satului Drăcea Mare la nord-

vest de satul Mărăşti pentru a constitui rezerva Armatei a 2-a.6                                                    

 

Note: 

1.Arhivele Militare Române (în continuare se va cita A.M.R.), Jurnalul de operaţiuni nr. 

833 pe perioada 14/27 august 1916-1/14 iulie 1918, dosar 32, f.1  

2.A.M.R., Jurnalul de operaţiuni, f. 47                                                                                             

3.Ibidem, f. 48 

4.Ibidem, f. 49 
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5.*** (coordonator Lt.col. Constantin Căzănișteanu), 1977, Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz. 

Documente militare, Editura Militară, București                                                                    

6.A.M.R., Idem, dosar 26, f. 38 
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