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Armata austro-ungară pierde in timpul Primului Război Mondial foarte mulți sol-
dați români, deoarece aceștia dezertează sau se lasă foarte ușor prinși de inamic, fără 
a opune rezistență. Transilvăneni și bucovineni ajung prizonieri ai rușilor, fi ind cap-
turați pe frontul din Galiția, iar mai apoi se înrolează ca voluntari în Armata Română. 
Din această zonă numărul captivilor a fost foarte mare, comparativ cu alte zone de 
luptă din Europa, la care se adăuga și faptul că voluntarii români din Rusia aveau 
ca scop, intrarea în Armata Română pentru realizarea statului național unitar român. 
Primul Corp al Voluntarilor Români din Rusia a fost, în perioada de început planul 
unor intelectuali transilvăneni și bucovineni, ce doreau implicarea în lupta de elibe-
rare națională, dar și unirea tuturor românilor într-un singur stat. Primele reacții din 
partea autorităților românești au întârziat să apară, iar fi gurile românilor din fostul 
Imperiul Dualist, nu erau pe placul rușilor care priveau voluntarii cu răceală. Un grup 
de ofi țeri români a înfi ințat la 9 decembrie 1916, un Comitet Executiv cu scopul de a 
întreprinde demersurile necesare pentru ca voluntarii să fi e mobilizați. Sediul acestui 
Comitet a fost stabilit la Darnița – cartier al Kievului –, unde își avea locul un mare 
lagăr de prizonierii Puterilor Centrale, printre care și câteva mii de români. Scopul 
guvernului român era acela de a spori efectivele armatei, astfel că în 5 ianuarie s-au 
prezentat la Darnița, locotenent-colonelul Constantin Pietraru și locotenent colonelul 
Predescu, însărcinați să se informeze cu privire la voluntari.1

1 Ioan I. Șerban, Semnifi cația Memoriului-Manifest al voluntarilor români de la Darnița Kievului (13/26 
aprilie 1917), [online] htt p://diam.uab.ro/istorie.uab.ro/publicatii/colectia_auash/annales_4_5/
18.pdf, accesat în data de 20.04.2018, p. 1.
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Reîntors la Iași, Pietraru a înaintat Marelui Stat Major un raport în care lăuda sta-
rea de spirit patriotică a ardelenilor și bucovinenilor afl ați în Rusia și insista ca aceștia 
să fi e primiți în Armata Română. Înfrângerile din anul 1916 au produs confuzie în 
România, dar în cele din urmă, după unele ezitări, Ministerul de Război de la Iași, a 
emis în 23 februarie 1917 ordinul nr. 1191 prin care se consfi nțea constituirea Corpului 
de Voluntari ardeleni și bucovineni din Rusia. Locotenent-colonelul Pietraru a fost 
persoana aleasă pentru a se ocupa de recrutarea și înscrierea voluntarilor, de aseme-
nea, primind și funcția de Șef de Stat Major al Corpului, la comandă fi ind numit, cu 
titlu onorifi c, generalul Constantin Coandă, atașatul român pe lângă Marele Cartier 
General al Armatei Ruse de la Moghilev. Voluntarii afl ați la Darnița au fost cei care 
constituit nucleul de bază al Corpului. Urmau să înceapă discuții cu Rusia, unde iz-
bucniseră revoluția bolșevică, astfel că Pietraru și Ion I. C. Brătianu au efectuat mai 
multe vizite în Rusia pentru aprobarea de recrutare a prizonierilor. Deși au obținut 
inițial o aprobare verbală de eliberare a 30.000 de prizonieri, noul ministru de război 
de la Petrograd a aprobat eliberarea a doar 5.000 de oameni, motivând că restul au fost 
opriți pentru munca în agricultură și industrie.2

Pe data de 18 martie 1917, voluntarii au semnat un angajament prin care se pu-
neau în slujba patriei pe care ei o considerau cea adevărată, iar la o întrunire a cor-
pului ofi țeresc, din data de 24 aprilie, medicul brașovean Pompiliu Nistor, a prezen-
tat care urma să fi e conduita voluntarilor și prizonierilor români din Rusia. La fi nalul 
întrunirii s-a luat decizia trimiterii unui Memoriu-Manifest Guvernului Provizoriu de 
la Petrograd, guvernului român, statelor occidentale aliate, organizațiilor reprezenta-
tive ale celorlalte popoare dominate din Austro-Ungaria, fi ind desemnată și o comi-
sie de redactare a documentului formată din Pompiliu Nistor, Victor Deleu, Octavian 
Vasu, Nicolae Nedelcu, Gavrilă Iuga, Vasile Chiroiu, Trifon Ghilezan, Simion Gocan 
și Emanoil Isopescu. Fiind la curent cu cele hotărâte, voluntarii concentrați în lagărul 
de la Darnița convoacă o adunare națională, căreia i-a fost supus spre aprobare do-
cumentul elaborat de români. Memoriul-Manifest, mai este cunoscut și sub numele de 
Declarația de la Darnița, a fost adoptat în unanimitate, fi ind un prim pas al românilor 
spre autodeterminare, deoarece fi ecare națiune, considerau ei, este capabilă să-și hotă-
rască singură soarta și să aleagă statul din care să facă parte. 

Documentul de la Darnița Kievului concluziona că „Sângele nostru nu se va vărsa 
în zadar. Credem ferm că între viitoarele state fericite, naționale și democratice, va fi  
și România tuturor românilor”. De asemenea, a fost tradus în limbile rusă și franceză 
și semnat de 250 de ofi țeri și 250 de subofi țeri și soldați, în numele tuturor voluntari-
lor români și trimis prin curieri Guvernului Provizoriu al Rusiei, sovietelor deputați-
lor din Petrograd, Moscova și Kiev, guvernului român, ziarelor și partidelor politice 
românești, reprezentanțelor militare și diplomatice din Rusia, presei rusești, france-

2 Ibidem, p. 2; vezi și Petre Nemoianu, Prima Alba Iulie. Voluntarii români în războiul pentru între-
girea neamului, Timișoara, 1922, p. 36.
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ze, engleze sau italiene. Vasile Lucaciu, Vasile Stoica și Ioan Moța au fost însărcinați 
cu ducerea unui exemplar către SUA, textul fi ind prezentat și în presa americană. 
Onisifor Ghibu a fost cel a predat un exemplar generalului Prezan, cel care a dus mai 
departe documentul la Ministerul de Război, miniștrilor aliați acreditați și presei din 
capitala Moldovei.3 

Memoriul de la Darnița a avut un puternic impact emoțional în Vechiul Regat, opi-
nia publică neavând practic nici o informație despre voluntari până în acel moment. 
Este un act premergător celor care intră în hora întregirii naționale. Este momentul în 
care voluntariatul românesc din Rusia capătă o amploare deosebită, pentru următorul 
Corp ce urma să se realizeze. În mai 1917, sediul Corpului Voluntarilor a fost stabilit 
la Kiev, ulterior, sub comanda unor ofi țeri ai Armatei Române au început pregătirile 
pentru plecarea în România, pe data de 7 iunie sosind la Iași 116 ofi țeri și 1.290 de sub-
ofi țeri și soldați,4 unde depun jurământul ca ostași ai Armatei Române. La jurământ, 
pe Dealul Șorogarilor, asistența este una de gală, întreaga familie regală, Guvernul în 
frunte cu I.I.C. Brătianu, generalii Prezan, Petala, Scerbaceev, Berthelot, ofi țeri români, 
francezi, englezi, ruși, precum și membrii misiunilor diplomatice străine. A urmat o 
scurtă perioadă de instrucție, iar apoi au fost încadrați în Armata Română unde vor 
participa la sângeroasele bătălii de la Mărăști, Mărășești5 și Oituz. Înțelegerile greoaie 
cu Guvernul Provizoriu rus și desfășurarea evenimentelor din această țară sub egi-
da revoluției bolșevice, a făcut ca până la începutul anului 1918, în unitățile Armatei 
Române să ajungă un număr de 10.000 de voluntari.6 

La două zile de la sosirea voluntarilor la Iași s-a format pe lângă Ministerul de 
Război al României o comisie consultativă formată din Octavian Goga, Ion Nistor și 
Leonte Moldovan, iar cu aprobarea Guvernului și a Regelui s-a format pe lângă Marele 
Cartier General „Biroul A.B.” (ardelean-bucovinean) ce trebuiau să aducă neîntârziat 
în țară voluntarii mobilizați de Corpul de la Kiev precum și recrutarea unor noi vo-
luntari și concentrarea lor în lagăre speciale, pentru a ajunge și aceștia în Moldova. 
De asemenea, este creat și „Serviciul voluntarilor de origine română din Rusia”, pe 
lângă comandamentul Corpului. Biroul A.B. era format din sublocotenenții Victor 
Deleu, Grigore Silion și Vasile Osvadă și întregit de „personalul inferior necesar”, la 
conducere fi ind maiorul A. Romalo. Printre atribuțiile acestui organism se numărau 
alăturarea unor noi recruți deportați și ostatici, clarifi carea stării civile și a tuturor, în-
lesnirea corespondenței celor de pe front cu a familiilor acestora, să întocmească tabele 

3 Onisifor Ghibu, Pe baricadele vieții. În Basarabia revoluționară (1917-1918). Amintiri, m.s., p. 
142; vezi și Octavian Goga, Ne așteaptă Mărășeștii, Iași, 1983, pp. 96-97. 

4 Ioan, I. Șerban, Din activitatea desfășurată în Vechiul Regat de voluntarii și refugiații ardeleni și 
bucovineni în slujba idealului național (iunie 1917-ianuarie 1918), p. 2, [online] htt p://diam.uab.
ro/istorie.uab.ro/publicatii/colectia_auash/annales_1/10.pdf, accesat în data de 22.04.2018.

5 Corina Sporea-Bărăgan, „Nicolae Drăgan, dezertor din armata austro-ungară și apoi voluntar 
în armata română”, Țara Bârsei. Revistă de cultură, anul XIII, nr. 13, Brașov, 2014, p. 170.

6 Ibidem, p. 3.
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cu ardelenii și bucovinenii înrolați în Armata Română, să se îngrijească de echiparea 
și aprovizionarea lor. Printre cei sosiți la Iași se regăseau o serie remarcabilă de in-
telectuali români, Victor Deleu, Voicu Nițescu, Ion Agârbiceanu, Vasile Osvadă, Elie 
Bufnea, Octavian Tăslăuanu, Mihai Popovici, Ion Vescan, Laurian Gabor, Octavian 
Furlugeanu, Nicolae Poparadu și alții. Deoarece nu erau străini de război și aveau 
pregătire militară în cadrul armatei dualiste, instrucția voluntarilor se va fi naliza în 
aproximativ trei săptămâni, în special pentru cunoașterea regulamentelor și mânuirea 
armamentului din dotare. Nevoia acută de ofi țeri și subofi țeri Armatei Române a făcut 
ca tinerii intelectuali să fi e trimiși la școala de ofi țeri de rezervă din Botoșani, ceilalți 
fi ind trimiși la unitățile de Infanterie din cadrul Diviziei 11, de lângă Iași. Marele Stat 
Major a luat inițial hotărârea ca acești voluntari să fi e instruiți în Rusia, pentru cunoaș-
terea regulamentelor și a înzestrării Armatei Române, deoarece aceștia își doreau să se 
organizeze în unități de sine stătătoare și să lupte împotriva Ungariei. Evenimentele 
din Rusia și apropierea bătăliilor din vara anului 1917 a făcut ca voluntarii să fi e doar 
recrutați și echipați, instruirea urmând a se face în țară. Deși au fost unele voci care au 
cerut că voluntarii să fi e înrolați sub nume false, pentru a evita spânzurătoarea, dacă 
ar cădea prizonieri la unități austro-ungare, majoritatea refuză categoric, cel mai vehe-
ment fi ind Victor Deleu, dorința fi ind aceea de a lupta pentru eliberarea Ardealului și 
lumea să cunoască intențiile lor.7 

În septembrie 1917 voluntarii înaintează un memoriu regelui Ferdinand, în care se 
accentuează faptul ca Manifestul de Darnița este cel care trebuie pus în aplicare și nu 
trebuie uitat subliniind următorul lucru: „Foștii cetățeni ai monarhiei dualiste, îndată ce au 
scăpat de tirania și forța unor minorități care i-au stăpânit și exploatat veacuri de-a rândul, se 
constituie în oștiri și se ridică, cu armele în mâini pentru a o dărâma și a o desfi ința. Prin aceste 
legiuni conștiință liberă a foștilor cetățeni oprimați ar exprima voința colectivă, nu s-ar înrola 
indivizi izolați în armatele care luptă împotriva monarhiei habsburgice, ci s-ar aduna un popor 
liberat de jugul ei, s-ar organiza militărește în legiuni închegate, în deplină cunoștință, ar por-
ni un război împotriva ei și s-ar vărsa sângele pentru libertatea lui națională ... Orice sfârșit 
ar avea răsboiul, această luptă a cetățenilor austro-ungari împotriva statului austro-ungar va 
însemna negarea acestui stat și va rămânea pentru dezvoltarea în viitor a popoarelor cu valoare 
fundamentală, peste care nici istoria și nici diplomația nu va putea trece neclintită de a scăpa 
de sub dominația Habsburgilor și de a se uni într-un stat liber cu frații lor din România. Se 
vor înrola și vor lupta în toate oștirile care îi vor sprijini în această năzuință sfântă”.8 Deși își 
doreau să fi e organizați în unități distincte, acest lucru nu a fost posibil, deoarece con-
ducerea Armatei Române considera că ar fi  necesitat timp și cadre ofi țerești corespun-
zătoare, iar lipsa acestora era una acută. Cererile voluntarilor au fost reluate și după 
bătăliile din vara anului 1917, însă nu au fost aprobate de Rege, acesta permițându-le 
doar formarea unor regimente încadrate în diviziile Armatei Române. 

7 Ibidem.
8 Ibidem, p. 4; P. Nemoianu, op.cit., pp. 71-72.
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Primele regimente care au ajuns la Iași au plecat spre front la 1 august, Primăria 
Iași oferind acestora un ajutor material format din alimente, obiecte de îmbrăcămin-
te și o sumă consistentă de bani9. Aceștia au luat parte la lupte încă din prima zi la 
Zăbrăuți și Fitionești din sectorul Mărășești. Înainte ca luptele de la Mărăști, Mărășești 
și Oituz să fi e terminate, a ajuns pe front și al treilea detașament de voluntari format 
din 32 de ofi țeri și 658 de soldați. Din totalul voluntarilor ardeleni și bucovineni pre-
zenți pe frontul românesc din Moldova în vara anului 1917, au căzut în luptă 31 de 
morți, 453 fi ind răniți, 129 fi ind distinși cu ordine și medalii. La 20 august 1917 înce-
pe recrutarea mai intensă a celorlalte regimente de voluntari, ele sosind în Moldova 
până la începutul anului 1918, nemai participând la acțiuni până în noiembrie 1918 
la noua mobilizare. În toamna anului 1917, ca urmare a unei decizii a Marelui Cartier 
General, i-a fi ință la Iași, Serviciul Central al Voluntarilor Ardeleni Bucovineni, care 
a preluat atribuțiile „Biroului A.B.”, subordonat direct Ministerului de Război. La 28 
noiembrie s-a constituit la Hârlău Corpul Voluntarilor Români10, sub comanda colo-
nelului Marcel Olteanu, fi ind structurat după normele regulamentare care prevedea 
înfi ințarea unei Divizii de Infanterie românești, urmând a face parte din acesta toți vo-
luntari ardeleni și bucovineni veniți din Rusia sau refugiați. În cadrul Corpului au luat 
fi ință regimentele 1 Turda, 2 Alba Iulia și 3 Avram Iancu, toate însumând la începutul 
anului 1918 206 ofi țeri, 244 aspiranți, 8.063 soldați. La sfârșitul anului 1917 se afl au în 
România 29.000 de soldați și 1.816 ofi țeri ardeleni și bucovineni mobilizați din rânduri-
le prizonierilor din Rusia și a celor ce ajunseseră acolo în timpul războiului.11

Voluntarii care au fost forțați de împrejurări să rămână în Siberia au refuzat să de-
pună armele și au jurat să continue lupta după pacea de la Brest-Litovsk. A început 
o organizare din punct de vedere al subzistenței și aprovizionării, fi ind stabilite în 
această privință chiar și regimente numite Horia, Alba Iulia sau Mărășești. A urmat o 
colaborare cu corpul cehoslovac care era mai bine organizat și mai numeros datorită 
demersurilor lui Masaryk și trecerii acestuia pe lângă autoritățile rusești antibolșevice 
din regiune. Voluntarii români din Siberia aveau lipsă de personal ofi țeresc, astfel că 
se vor pune sub comanda colonelului ceh Kadletz , iar în luptele contra bolșevicilor au 
rămas unii dintre cei mai disciplinați soldați. Au reușit în cele din urmă să respingă 
două divizii bolșevice care au cerut armistițiul, iar la 26 mai 1920, 3.000 de români erau 
îmbarcați pe două transatlantice „Tras-os-Montes” și „Huntsgreen”. La sosirea în por-
tul Constanța se spune că au sărutat pământul sfânt al patriei, pentru care au luptat.

Dorința de a lupta contra Austro-Ungariei s-a manifestat și la prizonierii români 
din Italia, cărora în urma întrevederii profesorului universitar Simion Mândrescu cu 
președintele Consiliului de Miniștri al Italiei Vitt orio Orlando, li s-a conferit dreptul să 

9 Petru Talpeș, Amintiri, text îngrijit de Vasile Dudaș și Vali Corduneanu, Timișoara: Editura 
Mirton, 2008, p. 81. 

10 Ibidem, p. 82; Dumitru Miron, Corpul voluntarilor ardeleni la Hârlău 1917-1918, Iași: Editura 
Pim, 2014, p. 18.

11 Ibidem, p. 5.
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fi e concentrați la Citt aducale, numărul lor fi ind 87 de ofi țeri și 17.504 soldați. La 4 no-
iembrie 1918, la o zi după încheierea armistițiului de la Villa Giusti, Legiunea Română 
de Voluntari din Italia avea următorul format: trei companii și un pluton de voluntari 
pe front, un regiment „Horia” complet pregătit pentru a fi  trimis pe front, două re-
gimente „Cloșca” și „Crișan” în curs de organizare, plus alți soldați neîncadrați care 
ceruseră înrolarea în Legiune. Revenite în România, regimentele au fost puse la dis-
poziția Consiliului Dirigent al Transilvaniei urmând a lua parte la luptele împotriva 
trupelor lui Béla Kun.12

Reînceperea ostilităților și înaintarea Armatei Române spre Budapesta, reprezintă 
un nou moment pentru ca voluntarii ardeleni să-și ofere serviciile Armatei Române, 
în momentul în care Regele Ferdinand decretează remobilizarea Armatei Române. 
Acesta le permite voluntarilor să facă parte din unitățile militare care vor intra în 
Bucureștiul eliberat, intrarea trupelor având loc la 1 decembrie 1918. Pe data de 3 de-
cembrie voluntarii sunt transportați cu trenurile în Transilvania. Cei mai mulți erau 
grupați în Corpul Voluntarilor, dar mai existau și alți voluntari încadrați în alte unități 
ale Armatei Române. În Ardeal li se acordă tuturor o permisie limitată de timp, ei 
devin subordonați Consiliului Dirigent, iar lor li se vor alătura voluntarii români din 
Italia, precum și Voluntarii Gărzii Naționale Române din Transilvania. În februarie 
1919 apăruseră și primele trei regimente de jandarmi ardeleni nou înfi ințate și încă 
două regimente de voluntari ardeleni denumite „Avram Iancu” și „Alba Iulia”. Aceștia 
aveau misiunea de a menținea ordinea, paza căilor ferate și comunicațiilor în adânci-
mea armatei din Transilvania. În martie 1919 teritoriul Transilvaniei a fost împărțit în 
două zone de supraveghere, ocupate de regimentele de voluntari care făceau parte din 
Divizia 1 Vânători. La data de 10 aprilie 1919, patru regimente ale voluntarilor arde-
leni trec în subordinea Grupului de Nord comandat de generalul Traian Moșoiu. Din 
acest Grup făcea parte și „Detașamentul Mixt General Olteanu” fostul comandant al 
voluntarilor ardeleni de la Hârlău, ce acționa în Maramureș trebuind să facă legătura 
cu armata cehoslovacă. Tot în aprilie, în zona Munților Apuseni se formează un nou 
regiment de voluntari, format exclusiv din oameni ai Țării Moților, care primește nu-
mele „Horea”, iar după eliberarea orașului Beiuș, se aleg ofi cial cu numele localității.13 

Consiliul Dirigent al Transilvaniei prezidat de Iuliu Maniu a elaborat un Ordin 
de chemare14, care a fost dat publicității pentru a face cunoscută dorința încorporării 
Corpului voluntarilor români în întregime, alături de toți tinerii născuți în 1896, 1897 
și 1898, „cu excepția maghiarilor”15. Ofi țerii aveau termen de prezentare 48 de ore de 
la data publicării, iar gradele inferioare și trupa aveau timp să se prezinte până la data 
de 7 februarie 1919. Cei înrolați în Corp trebuiau să se prezinte individual. Cei care nu 

12 Mihai Racovițan, „Constituirea marilor unități ardelene”, Studia Universitatis Cibininsis, I, 
2004, pp, 245-246.

13 Ibidem, pp. 247-248. 
14 Românul, nr. 20 din 7 februarie 1919, p. 3.
15 Ibidem.
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răspundeau ordinului urmau să nu fi e părtași la pământurile ce se vor împărți. Maniu 
dorea să scoată în evidență latura patriotică a chemării sale sub arme, prin mândria 
îndeplinirii conștiinței naționale și o datorie sfântă față de pământul eliberat, deoarece 
locuitorii Transilvaniei nu se pot bucura încă de libertatea oferită pe deplin de Armata 
Română. Voluntarii urmau să fi e concentrați la Alba Iulia – ofi țeri, grade inferioare și 
trupă, care au aparținut Regimentului Nr. 1 Turda și Vânătorii de Munte și la Cluj – 
cei care au aparținut Regimentului Nr. 2 Alba Iulia, Nr. 3 Avram Iancu și Batalionului 
Nr. 6 etape. Erau scutiți de recrutare „toți lucrătorii minelor de cărbuni, sare și fi er, cei 
aplicați defi nitiv la căile ferate, la poștă, la telegraf și la administrația română, studen-
ții de teologie (...), întreținători de orfani, de mame văduve, de părinți săraci trecuți de 
70 de ani”.16 Primarii aveau obligația să facă tot ceea ce ține de ei pentru ca oamenii să 
se prezinte în uniforme în stare bună cu cel puțin două schimburi, trebuind să prezinte 
comandamentului cercului de recrutare numărul uniformelor.17

Chemarea sub ordin a avut rezultatele scontate, mii de români au luat calea înro-
lării în cele două divizii de infanterie a XVI-a și a XVII-a, înfi ințat de Marele Cartier 
General, pentru înrolarea românilor ardeleni. Diviziile erau împărțite în regimente de 
infanterie, artilerie și un batalion de vânători de munte, cele două unități ajungând 
la un număr de 35.796 ostași. La 16 aprilie 1919 începe acțiunea ofensivă militară cu 
sprijinul și acordul Franței, ce dispunea de unele forțe armate în zonă. S-au format 
cinci divizii, una a fost trimisă în Bucovina, iar patru se îndreptau spre Ardeal, gene-
ralul Moșoiu afi rmă că „armata română pășește încrezătoare în Ardealul frățesc”.18 
Generalul Moșoiu a fost însărcinat cu ofensiva către Budapesta, fi ind adus de la 
București din fruntea Diviziei a VII-a. Cele patru divizii comandate de acesta au ajuns 
până la linia trasată de armistițiul impus de învingători la Paris. Gărzile Naționale 
erau desfi ințate, aprovizionarea trupelor se făcea regulat, iar în spatele liniei divizii-
lor începe să se creeze o armată ardelenească „cu fl ăcăi depe Mureș, depe Olt și depe 
Someș, cu ofi țeri români ce slujiseră sub steag străin, sau ce fuseseră chemați de din-
colo de munți”.19 Înaintea declanșării ofensivei spre Ungaria, diviziile sunt inspectate 
de Prințul Moștenitor Carol. Diviziile românești câștigă teren, ajungând la Tisa, unde 
înainte de trecerea râului este ținută o slujbă de pomenire în memoria celor căzuți șe 
se face sfi nțirea apei. La trecerea Tisei de către diviziile Grupului de Manevră condus 
de generalul Traian Moșoiu, au luat parte Regele Ferdinand și Regina Maria, alături 
de Ion I.C. Brătianu.20 La 1 august Béla Kun prezintă demisia cabinetului său și plea-

16 Ibidem.
17 Ibidem, p. 4.
18 Neculai Cibin, Răsboiul nostru, București: Pax, 1923, p. 111.
19 Ibidem, p. 115.
20 Constantin I. Stan, „Trecerea Tisei de către armata română (30 iulie 1919) în conștiința con-

temporanilor”, Străjer în calea furtunilor, anul V, nr. 9, Buzău, iunie 2011, pp. 46-51; C.I. Stan, 
Generalul Traian Moșoiu, ostașul și omul politic (1868-1932), ediția a II-a, Buzău: Editura Alpha 
M.D.N., 2009, pp. 169-171; General Traian Moșoiu, Ocuparea Budapestei în legătură cu operații-
le din Ardeal 1918-1919, Șimleul Silvaniei: Atelierele Cartea Românească, 1919.
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că la Viena.21 Demobilizarea lor a avut loc pe data de 6 iulie 1919, în prezența unor 
ofi cialități marcante din istoria Transilvaniei precum Iuliu Maniu, Octavian Goga, ge-
neralul Cristescu sau generalul Petala.22 În anul 1936, medalia Ferdinand I cu spade 
pe panglică a fost oferită în semn de recunoaștere militarilor din Corpul Voluntarilor 
Români Ardeleni-Bucovineni și a celor din Legiuni.23 Formarea Corpului Voluntarilor, 
din români, proveniți din toate provinciile românești, arăta existența unei solidarități 
naționale, care s-a pus în act, după Marea Unire.

21 Românul, Arad, nr. 78 din 5 august 1919, p. 4
22 Corpul Voluntarilor Ardeleni la Hârlău, [online] htt ps://harlau625.wordpress.com/2017/08/26/

corpul-voluntarilor-ardeleni-la-harlau-cronologie/, accesat în data de 22.04.2018; vezi și 
Dumitru Miron, Corpul voluntarilor ardeleni la Hârlău 1917-1918, Iași: Editura PIM, 2014; 

23 Monitorul Ofi cial al României, Partea 1, nr. 144 din 24 iunie 1936, p. 2.
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Scurtă prezentare a voluntarilor români din Armata Austro-ungară

Rezumat: Armata Austro-ungară pierde in timpul Primului Război Mondial foarte mulți soldați ro-
mâni, deoarece aceștia dezertează sau se lasă foarte ușor prinși de inamic, fără a opune rezistență. 
Transilvăneni și bucovineni ajung prizonieri ai rușilor fi ind capturați pe frontul din Galiția, iar mai apoi 
se înrolează ca voluntari în Armata Română. Primul Corp al Voluntarilor Români din Rusia a fost, în 
perioada de început planul unor intelectuali transilvăneni și bucovineni, ce doreau implicarea în lupta de 
eliberare națională, dar și unirea tuturor românilor într-un singur stat. Și Guvernul român era interesat 
de sporirea trupelor românești, pentru frontul, tot mai extins.

Un grup de ofi țeri români a înfi ințat la 9 decembrie 1916, un Comitet Executiv cu scopul de a între-
prinde demersurile necesare pentru ca voluntarii să fi e mobilizați. Sediul acestui Comitet a fost stabilit 
la Darnița – cartier al Kievului –, unde își avea locul un mare lagăr de prizonierii Puterilor Centrale, 
printre care și câteva mii de români. Pe data de 18 martie 1917, voluntarii au semnat un angajament 
prin care se puneau în slujba României. Pregătirea voluntarilor ardeleni s-a făcut destul de repede, fi ind 
instruiți cu armamentul românesc, cu normele și regulamentele Armatei Române. Din totalul voluntarilor 
ardeleni și bucovineni, prezenți pe frontul românesc din Moldova în vara anului 1917, au căzut în luptă 
31 de morți, 453 fi ind răniți, 129 fi ind distinși cu ordine și medalii. În toamna anului 1917, ca urmare 
a unei decizii a Marelui Cartier General, a luat fi ință la Iași, Serviciul Central al Voluntarilor Ardeleni 
Bucovineni, care a preluat atribuțiile „Biroului A.B.”, subordonat direct Ministerului de Război. Pe data 
de 3 decembrie voluntarii sunt transportați cu trenurile în Transilvania. Cei mai mulți erau grupați în 
Corpul Voluntarilor, dar mai existau și alți voluntari încadrați în alte unități ale Armatei Române. Ei devin 
subordonați Consiliului Dirigent, iar lor li se vor alătura voluntarii români din Italia, precum și Voluntarii 
Gărzii Naționale Române din Transilvania.

Cuvinte cheie: Marele Război, Armata Română, prizonieri, Darnița, Corpul Voluntarilor Români

Courte présentation des volontaires roumains de l’Armée Austro-hongroise

Résumé : L’Armée Austro-hongroise a perdu de nombreux soldats roumains au cours de la Première 
Guerre mondiale, parce qu’ils désertent ou ils sont facilement capturés par l’ennemi sans résistance. 
Les Transylvaniens et les Bucoviniens deviennent prisonniers des Russes capturés sur le front de la 
Galice, et puis ils s’enrôlent comme volontaires dans l’Armée Roumaine. Le premier corps de volontaires 
roumains en Russie était à l’origine le plan de certains intellectuels transylvaniens et bucoviniens, ce 
qu’ils voulaient être impliqués dans la lutte pour la libération nationale, mais aussi pour l’unifi cation de 
tous les Roumains dans un seul État. Et le gouvernement roumain était intéressé par l’augmentation 
des troupes roumaines, pour le front, toujours plus étendu.

Le 9 décembre 1916, un groupe d’offi ciers roumains a créé un comité exécutif chargé de prendre les 
mesures nécessaires pour mobiliser les volontaires. Le siège de ce comité a été établi à Darnița – le district 
de Kiev – où un grand camp était tenu par des prisonniers des Empires Centraux, dont quelques milliers de 
Roumains. Le 18 mars 1917, des volontaires ont signé un engagement à servir la Roumanie. La formation 
des volontaires de Transylvanie s’est faite assez rapidement, suivant l’entraînement de l’armée roumaine, 
conformément aux normes et règlements de l’armée roumaine. Sur le nombre total de volontaires de 
Transylvanie et de Bucovine présents sur le front roumain en Moldavie à l’été 1917, 31 ont été tués, 453 
blessés, 129 ont reçu des ordres et des médailles. À l’automne 1917, à la suite d’une décision du Grand 
Quartier Général, a été fondée à Iași, Le Service Central des Volontaires de Transylvanie et Bucovine, 
qui a assumé les fonctions de „Bureau A.B.”, directement subordonné au Ministère de la Guerre. Le 3 
décembre, les volontaires sont transportés par train en Transylvanie. La plupart étaient regroupés dans 
le Corps des Volontaires, mais il y avait d’autres volontaires dans d’autres unités de l’Armée Roumaine. 
Ils deviennent subordonnés au Conseil Dirigeant et seront rejoints par des volontaires roumains d’Italie, 
ainsi que par des volontaires de la garde nationale roumaine en Transylvanie.

Mots-clés : La Grande Guerre, L’Armée Roumaine, prisonniers, Darnița, Corps de Volontaires 
Roumains. 


