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Începutul secolului XX supune Statul român unor noi încercări în vederea apărării 
suveranității și a integrității teritoriului național. Confl ictul balcanic atrage atenția au-
torităților române asupra pericolului care se manifesta în apropierea frontierei, la sud 
de Dunăre. Prin intervenția promptă, România devine un pol de putere și echilibru 
în Balcani, la fi nalul confl ictului reușind a-și întregii teritoriul în sudul Dobrogei. Ca 
urmare a acestui fapt și Corpul grănicerilor s-a modifi cat prin înfi ințarea companiilor 
Balcic, Acadânlar și Turtucaia. Deși în acest confl ict grănicerii nu au susținut acțiuni 
de anvergură, trebuie menționat faptul că sprijinul acordat celorlalte trupe, efi cacitatea 
efectuării misiunilor și asigurarea unui control riguros al frontierelor, subliniază rolul 
deosebit de important jucat de aceștia.1 Odată cu izbucnirea primului război mondial, 
României i s-a ivit șansa de a uni, sub aceeași coroană, întreaga populație românească 
care era sub ocupație străină la vest de Prut și de Carpați. S-a creat, astfel, necesitatea 
implicării active în confl agrația mondială ,pentru ca idealul reîntregirii tuturor teritori-
ilor locuite de români să poată fi i realizat. Cu toate acestea, România rămâne timp de 
doi ani în neutralitate, perioadă în care a continuat pregătirea Armatei și intensifi carea 
activităților diplomatice, toate în vederea maximizării șanselor de reușită. Pe timpul pe-
rioadei de neutralitate grănicerii au acordat o atenție sporită supravegherii teritoriilor 
statelor vecine, au interzis pătrunderea în țară a elementelor de diversiune și spionaj și 
au avut rolul de a prevenii atacurile prin surprindere din partea potențialilor agresori.2

Pe perioada neutralității, pe lângă măsurile de ordin legislativ adoptate de condu-
cerea Statului, pentru a se adapta noilor condiții, s-au luat și o serie de măsuri organi-

1 Sever Neagoe, Grănicerii români în cele două confl agrații mondiale ale secolului al XX-lea, 
București: Editura Ministerului de Interne, 1996, pp. 11-15.

2 Ibidem, pp. 16-17.
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zatorice, cum ar fi  cele din 1 aprilie 1915, prin care lua fi ință Regimentul 2 grăniceri, 
batalioanele de răzeși sau batalioanele de pază, în număr de 3, pentru fi ecare regiment 
în parte. Avem astfel Regimentul 1 grăniceri format din batalionul 1 Bazargic cu com-
paniile Bazargic, Curtbunar și Turtucaia, batalionul 2 Calafat cu companiile Giurgiu, 
Calafat și Turnu Severin și batalionul 3 Râul Vadului cu companiile Târgu Jiu, Râul 
Vadului și Predeal. În plus acesta mai avea două batalioane de instrucție, cu sediul 
în București. Regimentul 2 grăniceri avea în componență batalionul 1 Constanța cu 
companiile Odobești, Tulcea, Constanța, batalionul 2 Iași cu companiile Piatra Neamț, 
Ungheni și Galați, și batalionul 3 Burdujeni, cu companiile Cornu Luncii, Burdujeni și 
Dorohoi, precum și un batalion de instrucție cu reședința la București.3

În vara anului 1916 România a semnat Convenția Politică și Convenția Militară, 
constituind astfel cooperarea cu Rusia, Anglia, Franța și Italia. În schimbul recunoaș-
terii drepturilor statului român asupra teritoriilor românești, afl ate sub dominația 
Imperiului Austro-Ungar, România se angaja să acorde sprijin politic și militar acestora.4

Ziarul Universul, ediția din 28 august 1916

La 14/ 27 august 1916 România a declarat război Austro-Ungariei și a mobilizat 
trupele la granița cu Transilvania. În seara acelei zile acestea au pătruns prin 17 puncte 
în teritoriul transilvan, reușind să înfrângă rezistența îndârjită a inamicului în doar 
câteva zile.5

Mobilizarea generală a Armatei, în 1916, i-a surprins pe grăniceri în posturile de ve-
ghe de pe linia carpatică, a Dunării și în sudul Dobrogei. Conform noilor necesități mili-

3 Istoria trupelor române de grăniceri, București: Editura Militară, 1987, pp. 222-223.
4 Istoricul Partidului Național Liberal de la 1848 până astăzi, București, 1923, pp. 208-209.
5 Gazeta Transilvaniei, Brașov, nr. 75, din 24 agust/ 6 septembrie 1916.
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tare, Brigada 1 grăniceri a fost desfi ințată, regimentele ei fi ind distribuite marilor unități 
de infanterie. Astfel, Grupul de operații „Olt-Lotru” preia întreg Regimentul I în timp 
ce Batalionul I din Regimentul II intră în componența Grupului de acoperire „Predeal” 
iar Batalioanele II și III în componența „Apărarea Dunării”, fi ind detașate în zona ca-
pului de pod de la Turtucaia. În tot acest timp, Comandamentul Corpului grănicerilor 
a rămas independent, cu atribuții în conducerea pazei frontierei, având însă ca efectiv 
un număr redus de soldați, care proveneau din părțile sedentare ale celor 2 regimente.6

Pe toată linia frontierei se continua executarea misiunilor de pază, efectivele piche-
telor nedepășind 2-3 ostași, aceștia fi ind completați cu personal din Miliție. Plutoanele 
de pază erau comandate de subofi țeri, iar companiile de locotenenți. Respectarea al-
cătuirii grupelor pentru apărarea frontierei a fost greu realizabilă, de cele mai multe 
ori, efectivul pichetelor fi ind redus. În ciuda acestui lucru nu puține au fost momentele 
când grănicerii, deși inferiori din punct de vedere numeric, au reușit să țină piept ina-
micilor care încercau să traverseze ilegal frontiera. Pe lângă rolul de apărare, subunită-
țile de frontieră erau cele care culegeau informații despre mișcările de trupe inamice. 
Din aceste rațiuni, în cadrul Corpului grănicerilor s-a creat un serviciu care raporta 
zilnic Marelui Cartier General toate deplasările de trupe ale inamicilor.7

În timp ce trupele române eliberau Transilvania, 
la sud de Dunăre trupele bulgare, germane și turcești 
afl ate sub comanda mareșalului german Mackensen 
au inițiat atacuri asupra pichetelor grănicerești din 
sudul Dobrogei. Deși în inferioritate numerică și fără 
sprijin din partea artileriei, trupele de grăniceri s-au 
retras de pe linia frontului prin luptă. Atacurile inami-
ce s-au extins de-a lungul întregii frontiere de uscat cu 
Bulgaria, culminând cu tentativa distrugerii capului 
de pod românesc de la Turtucaia din 23/24 august.

Împreună cu Divizia 17 infanterie, batalioanele 2 și 
3 din Regimentul II grăniceri au ținut piept ofensivei 
inamice, suferind pierderi grele. În cele din urmă, tru-
pele românești s-au văzut nevoite să cedeze capul de 
pod. După transportarea răniților în București efecti-
vele de grăniceri care au supraviețuit acțiunilor mili-
tare de la Turtucaia au fost redistribuite, alături de părțile active ale regimentelor din 
care făcuseră parte, pe timp de pace, în acțiunile întreprinse la Oituz.8

La mijlocul lunii septembrie trupele germane și austro-ungare, afl ate sub coman-
da generalului Falkenhayn, au început ofensiva în Valea Oltului. Primii care au opus 

6 Istoria trupelor române de grăniceri, p. 225.
7 Ibidem.
8 Sever Neagoe, Ilie Tender, Gheorghe Văduva, Istoria grănicerilor și a începutului Poliției de 

Frontieră, București: Editura Scaiul, 2004, pp. 217-219.

Mareșalul August von Mackensen
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rezistență trupelor germane au fost soldații Regimentului I grăniceri. Aceștia au în-
cercat dejucarea planului inamic de a tăia linia și de a încercui trupele române canto-
nate în Valea Oltului. Acțiunea nu a avut succes, grănicerii fi ind nevoiți să se retra-
gă lângă infanteriștii vâlceni. În ciuda încercuirii trupelor românești de către armata 
germană, Regimentul I grăniceri a reușit să rupă, la Băița, linia germană, asigurând 
retragerea Corpului I armată și Diviziei 23 spre sud. În aceeași zi, în ajutorul regimen-
tului de grăniceri au venit de la București batalionul 1 din Regimentul II grăniceri și 
batalionul 5 Vânători de Munte alături de care au dus lupte pe dealurile Vladului și 
Chițianetului. S-a realizat, în acest fel, stoparea ofensivei germane la sud de Cîineni. 
La 25 septembrie 1916 grănicerii rămași s-au îmbarcat în tren și au plecat la Mărășești, 
unde s-au regrupat cu celelalte forțe ale regimentului. Aceste efective au intrat din 
nou în luptă la Soveja, pentru a opri ofensiva austro-ungară și germană din sudul 
Moldovei.9

Bilanțul luptelor purtate de grăniceri a fost unul tragic, atât în luptele de apărare 
de pe Valea Oltului și Predeal, cât și luptele de la Turtucaia. Primul regiment suferise 
drept pierderi 1700 de morți, răniți și dispăruți iar cel de-al doilea 1795 de victime, din 
totalul de 3844 de ostași cât însumau cele două regimente la 15 august 1916. O lună 
mai târziu, din trupele de grăniceri mai rămăseseră doar 200 de bărbați, capabili să 
lupte.

Turtucaia, 1916

În prima lună de la intrarea în război Armata Română a pierdut toate teritoriile 
cucerite din Transilvania și s-a văzut nevoită să se retragă pe linia de sud a Moldovei. 
Acestea s-au datorat, în bună parte, lipsei ajutoarelor aliate, care au întârziat să apară. 

9 S. Neagoe, Grănicerii români în cele două confl agrații mondiale ale secolului al XX-lea, pp. 25-27.
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Abia mai târziu au sosit în țară trupe rusești însă acestea erau slab echipate, le lipseau 
proviziile iar între unitățile acestora exista anarhie și lipsă de disciplină.10

A treia ofensivă germano-austro-ungară a fost declanșată la 28 octombrie când 
aceștia au avansat spre sud, pe Valea Jiului, Valea Oltului și, ulterior, prin coridorul 
Rucăr-Bran, pe Valea Prahovei. În același timp, loviturile asupra trupelor române 
în pasul Oituz-Galați s-au accentuat, în timp ce o grupare germano-bulgară a trecut 
Dunărea pe la Zimnicea, urmând ca toate aceste trupe să se unească în apropierea 
Bucureștiului. În această situație, grănicerii împreună cu restul Armatei Române au 
încercat oprirea ofensivei inamice pe linia Carpaților Orientali și a Porții Focșanilor în 
vederea apărării Moldovei. Se încerca o întârziere a asediului trupelor germane asupra 
Bucureștiului pentru a asigura timp populației să se refugieze în Moldova, împreună 
cu avutul și bunurile de valoare.11

Următoarele două luni au trecut fără probleme deosebite pentru Regimentul II gră-
niceri. Aceștia și-au intensifi cat acțiunile de cercetare în vederea pregătirii contraofen-
sivei românești. În dimineața zilei de 9 decembrie inamicii au atacat sectorul apărat 
de grăniceri, purtându-se o serie de lupte crâncene. Trupele de grăniceri au rezistat 
atacului, determinându-i pe germani să renunțe la luptă.

Linia de granița la sud-vestul Moldovei 1916

Primăvara anului 1917 a reprezentat o perioadă de pregătiri intense pentru Corpul 
de grăniceri, unitățile și subunitățile acestuia fi ind cantonate la Răducăneni, Stănilești 
și în alte localități de lângă Prut. În tot acest timp efectivele regimentelor au fost reîm-
prospătate cu cadre și militari în termen și au fost dotate cu tehnică militară și arma-

10 Ibidem, p. 29.
11 Istoria trupelor române de grăniceri, pp. 230-231.
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ment. În timp ce se afl au în refacere, regimentele de grăniceri erau inspectate deseori, 
fi ind vizitate inclusiv de șeful misiunii militare franceze, generalul Henri Berthelot, 
care s-a arătat impresionat de gradul ridicat de pregătire al soldaților români de grani-
ță. După stabilirea liniei frontului în sudul Moldovei, regimentele grănicerești numă-
rau efective restrânse, formate din 236 de grăniceri și 1876 de milițieni. Paza frontierei 
era asigurată doar la punctele de trecere peste Prut și consta în controlul convoaielor 
rusești ce treceau într-un sens sau în altul.12

Cele mai multe lupte la care au participat grănicerii au avut loc spre sfârșitul lunii 
iulie și au continuat în prima săptămână din august când Regimentul I grăniceri și ba-
talionul 3 din Regimentul II grăniceri au fost nevoiți să se replieze pe linia de plecare și 
în același timp să ocupe noi poziții către Brigada 2 Călărași. Cele mai violente lupte au 
avut loc în sectorul Diviziei 1 cavalerie, în cadrul căreia activau cele două regimente 
de grăniceri. Deși mai puțini, grănicerii au respins toate atacurile, continuând să lupte 
alături de infanterie și reușind, ca la sfârșitul lunii august, să oprească ofensiva ger-
mano-austro-ungară pe Valea Oituzului, fapt ce a ușurat misiunea Armatei a II-a de 
la Mărășești.13 Luptele grele de la Oituz au adus grănicerilor, pe lângă glorie, și multe 
pierderi: 28 de ofi țeri, 22 de subofi țeri și 1654 de soldați și gradați și-au pierdut viața.

Trupele române la Marăști

După semnarea Tratatului de la Brest-Litovsk prin care Rusia ieșea din confl ict, 
în rândurile trupelor rusești cantonate pe teritoriul Moldovei au luat naștere o serie 
de mișcări alimentate de spiritul revoluționar bolșevic. Rebeliunile iscate puneau în 
pericol siguranța țării și a populației astfel că Marele Cartier General a hotărât evacu-
area trupelor rusești de pe teritoriul românesc. Asigurarea ordinii s-a făcut cu ajutorul 
Brigăzii 1 grăniceri care, cu o parte din efective, a asigurat menținerea ordinii la Iași, 

12 Ibidem, pp. 236-238.
13 Ibidem, pp. 242-245.
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unde se afl a conducerea țării, în timp ce restul asigura întărirea pazei pe granița de 
nord-est.14

După unirea Basarabiei cu România, la 27 martie 1918, a fost necesară o nouă distri-
buire a trupelor de grăniceri pe frontiera de est a României. În acest sens, la 1 mai 1918, 
regimentele active s-au contopit cu părțile lor sedentare. În acest context, Regimentul I 
grăniceri rămânea cantonat la Iași, Regimentul II grăniceri a fost mutat la Galați, con-
comitent luând naștere Regimentul 3 grăniceri, cu sediul la Botoșani. Batalioanele de 
instrucție ale acestora au fost contopite în „Centrul Școală” al Corpului Grănicerilor. 
Pe parcursul lunii mai regimentele II și III au preluat parțial și temporar frontiera de 
est iar la 29 octombrie/ 11 noiembrie, când Puterile Aliate și Germania semnau armis-
tițiu punând astfel capăt războiului, trupele de grăniceri împreună cu restul Armatei 
Române au trecut munții în Transilvania, eliberând treptat 9 localități. După unirea 
Bucovinei cu România în 15/28 noiembrie 1918, un batalion al Regimentului III gră-
niceri a intrat în dispozitivul de pază de la Ceremuș. În tot acest timp, Regimentul 
I grăniceri s-a reîntors la București, refăcând dispozitivul de pază pe Dunăre. După 
înfăptuirea Marii Uniri, Armata Română a suferit mutații substanțiale, care au privit, 
implicit, și Corpul Grănicerilor căruia urma să-i fi e atribuită paza întregii frontiere a 
României Mari.15

Intrarea României în Marele Război nu putea fi  posibilă fără implicarea directă a 
trupelor de grăniceri, aceștia reprezentând prima linie de apărare a Statului. Acțiunile 
militare pline de bravură și jertfe omenești ale acestora, au fost deseori încununate cu 
succes, oferind României, atât șansa de a exista teritorial și politic în arealul european 
măcinat de confl icte și cuceriri militare, cât și posibilitatea de reîntregire a teritorii-
lor locuite de români, din fostul Imperiu Austro-Ungar și Țarist. Reformele, prin care 
acest corp al Armatei a trecut în următoarele două decenii, au făcut din România un 
stat puternic, un adevărat arbitru regional, cu granițe sigure și grăniceri cu experien-
ță, pregătiți să intervină în orice moment pentru apărarea integrității teritoriale ale 
României Mari. 

14 Sever Neagoe, Ilie Tender, Gheorghe Văduva, op.cit., p. 231.
15 Istoria trupelor române de grăniceri, pp. 246-247.
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The Involvement of Border Guards in World War I

Abstract: The beginning of the 20th century subjects the Romanian State to new attempts to de-
fend the sovereignty and integrity of the national territory. The Balkan confl ict draws the attention of the 
Romanian authorities to the danger that is taking place near the border, south of the Danube. By prompt 
intervention, Romania becomes a pole of power and balance in the Balkans, at the end of the confl ict, 
succeeding to regain its entire territory in southern Dobrogea. As a result, the Border Guard Corps 
changed with the establishment of the Balcic, Acadânlar and Turtucaia companies. During the period 
of neutrality, in addition to the legislative measures adopted by the State Government, in order to adapt 
to the new conditions, a series of organizational measures were taken, such as those of April 1, 1915, 
whereby the 2nd Regiment was established, with 3 guard battalions, for each regiment. The general 
mobilization of the Army, in 1916, surprised the border guards in the watch stations on the Carpathians 
line, on Danube and southern Dobrogea. Under the new military needs, the Brigade 1 of Border Guards 
was disbanded, its regiments being distributed to large infantry units. On the entire border line, the 
execution of the guard missions continues, the troops carrying no more than 2-3 soldiers, who are fi lled 
with personnel from the Police. Besides the role of defense, the border sub-units were the ones that 
gathered information about enemy troop movements. For these reasons, within the Border Guard Corps, 
a service has been created that reports to the General Headquarters daily all enemy troop movements.
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