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- Abstract - 

 
Romania, situated at the crossroads between the East and the West, was 

an important location in the conflicts between the great powers, both as a 
result of its geographical position and of its natural resources. 

The entry of Romania into the Triple Alliance, in 1883, strenghtened 
this group and ensured a long period of peace to Romania. In response, 
Romania had to defend the South-Eastern flank of the Alliance. 

Consequently, a chain of fortifications started in Bucharest, continued in 
Galaţi, Focşani and Nămoloasa, following Dobrogea with Cernavoda and 
Constanţa. According to the strategists and tactics of the time, it aimed at 
preventing the enemy from entering Bucharest and advancing towards 
Western Europe. 

In this paper we will present only the fortified line from Nămoloasa, 
namely the bridge head with the batteries from Hanu Conachi, Galati County. 

The building conception, the unique character, their relations to the 
personalities of the age, their present material condition represented the 
reasons to study them, for a deeper understanding of the tumultuous past of 
Europe and, consequently, of Romania. 

 
Keywords: fortifications, First World War, artillery, Schumann, Galati 

County. 
 

 

 

La 45 de kilometri N-V de municipiul Galaţi, pe DN 25  Galaţi-Tecuci, se 

află localitatea Hanu Conachi, componentă a U.A.T. Fundeni, judeţul Galaţi.  
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În partea de nord a localităţii, venind dinspre Galaţi, după ce treci podul 

peste linia ferată, şoseaua Galaţi-Tecuci se bifurcă: o ramură continuându-şi direcţia 

spre Tecuci, iar cealaltă ramură, trecând pe sub pod, face legătura cu DN 23, Brăila-

Focşani, după ce traversezi Siretul pe podul de la Lungoci-Năneşti. 

Cei care ajung cu maşina în acest punct nodal cunosc zona nu numai datorită 

pădurii de salcâmi plantată pe dunele de nisip fluviatil (declarată arie protejată şi sit 

de importanţă comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării 

Durabile nr.1964 din 2007), ci şi a popasului turistic rămas în mentalul colectiv cu 

numele de „Hanu Conachi”, de fapt un complex de clădiri, cu denumiri diferite, care 

oferă spaţii de cazare şi de alimentaţie publică.  

Puţini ştiu că,  în secolul al XIX-lea, localitatea Hanu Conachi era cunoscută 

sub denumirea de „Ratoşul lui Conachi”, deoarece moşia pe care fusese construit 

„ratoşul”, adică „hanul”, aparţinuse familiei marelui logofăt Costache Conachi.
1
 La 

sfârşitul veacului amintit, pe locul hanului construit în partea de sud a localităţii, se 

afla conacul noului proprietar al moşiei, George G. Verona
2
, comerciant şi mare 

proprietar din Galaţi, numit în anul 1908, consul al Belgiei în Galaţi.
3
 

Însă, dincolo de aceste aspecte, majoritatea celor care tranzitează localitatea 

nu cunoaşte faptul că, pe teritoriul acesteia, se află partea componentă a celebrei linii 

fortificate Focşani-Nămoloasa-Galaţi, cu construcţiile militare dispuse în arc de 

cerc, cu centrul la podul de la Lungoci-Năneşti, de pe Siret, construcţii ridicate în 

timpul domniei regelui Carol I şi care, doar cunoscătorii le pot zări din mersul 

maşinii sau al trenului. 

 Contextul construirii fortificaţiei Bucureştilor şi a liniei fortificate Focşani-

Nămoloasa-Galaţi îşi are rădăcinile în circumstanţele relaţiilor intereuropene de 

după anul 1871, dominate de schimbarea produsă în urma războiului franco-prusac 

(1870-1871), precum şi de redeschiderea, în anul 1875, a chestiunii orientale care au 

condus la crearea unui sistem de alianţe mai mult sau mai puţin secrete.  

Mişcările antiotomane din Bosnia, Herţegovina şi, câteva luni mai târziu, 

acelea ale bulgarilor, pun în evidenţă interesele în Pensinsula Balcanică ale Rusiei. 

Nici Austro-Ungaria, nici Anglia, care supravegheau manevrele diplomatice ale 

Rusiei, nu au întârziat să-şi afirme propriile lor interese: drumul Salonicului şi zona 

de influenţă în Bosnia şi Herţegovina în cazul primei, menţinerea Imperiului 

Otoman în cazul celei de a doua. Rusia a simţit că are calea deschisă şi, în dorinţa de 

                                                        
1 George Lahovary, Marele Dicţionar al României, vol. III, Editura Socec, Bucureşti, 1902, 

p. 694. 
2 Ibidem. 
3 George Atanasiu, Guid-Anuar al oraşului Galaţi, Editura autorului, Galaţi, 1908, p. 18. 
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a fi sigură de aceasta, încheie o înţelegere cu Austro-Ungaria, de care Germania nu 

era străină. La 15 ianuarie 1877, între cele două puteri se semnează o convenţie 

secretă, negociată din 1876 la Sibiu, prin care Austro-Ungaria promite neutralitatea 

în caz de război ruso-turc şi împiedicarea unei a treia puteri, respectiv a Angliei, de a 

interveni, obţinând, în schimb, din partea Rusiei, acordul de a ocupa Bosnia şi 

Herţegovina.
4
 

Spre sfârşitul războiului ruso-turc, la care participă şi România în vederea 

câştigării independenţei, Rusia uită de promisiunile sale către Austro-Ungaria între 

care şi aceea de a nu încheia o pace fără consultarea celorlalte puteri şi, semnează la 

San Stefano, la 3 martie 1878, o pace cu Poarta Otomană, prin care Bosnia şi 

Herţegovina erau declarate autonome, Dobrogea era cedată României în schimbul 

Basarabiei de Sud, stipulându-se şi crearea unei Bulgarii Mari sub directa sa 

influenţă. Reacţiile Marii Britanii şi a Austro-Ungariei nu se lasă aşteptate, 

Bismarck fiind determinat să convoace congresul de la Berlin, unde Rusia a fost 

nevoită să cedeze, iar echilibrul de forţe în Balcani să fie dereglat în favoarea 

Austro-Ungariei.
5
 

Primii ani de independenţă ai României constituie, sub raportul activităţii 

internaţionale, o experienţă dură, soluţia ieşirii din această angoasă fiind aderarea la 

un sistem de alianţe care să promoveze interesele de politică externă şi să ofere 

protecţie populaţiei româneşti aflate sub stăpânire străină împotriva periculoaselor 

presiuni din afară. Pe lângă acestea, modul cum era tratată România în problema 

Dunării, dovedise necesitatea unei asemenea soluţii.
6
 

Izolarea diplomatică lăsa România singură în faţa Rusiei, tendinţa 

expansionistă rusească producând mari temeri (mai cu seamă după anexarea Sudului 

Basarabiei în 1878). Franţa era incapabilă să aducă avantajele unei alianţe după 

războiul franco-prusac, fiind izolată de către Otto von Bismarck. Şi chiar dacă 

situaţia ar fi fost alta, Franţa nu avea în acel moment interesul unei alianţe în Europa 

de sud-est. Nici austriecii nu se bucurau de prea mare simpatie în România. Deşi 

situaţia românilor din Ungaria nu devenise încă o problemă critică în relaţiile 

româno-austro-ungare, ea îi preocupă pe oamenii de stat din ambele ţări. 

Revendicările istorice ale României asupra Basarabiei, aflată sub stăpânirea Rusiei, 

ca şi asupra Transilvaniei şi Bucovinei, aflate sub stăpânire austro-ungară, nu 

                                                        
4 R.W.Seton-Watson, O istorie a românilor din perioada romană până la desăvârşirea 

unităţii naţionale, Editura Istros, Brăila, 2009, pp. 281-308. 
5 Ibidem, pp. 284-289. 
6 Ibidem, pp. 291-298. 
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reprezentau în acest moment decât deziderate a căror posibilitate de înfăptuire nu se 

întrevedea la orizontul politicii europene.
7
 

Oamenii de stat români şi-au îndreptat atenţia spre Germania, dată fiind 

puterea ei militară şi economia sa dinamică. Astfel, piaţa financiară germană a 

devenit o sursă importantă de împrumuturi pentru România, care, la rândul său, 

trimitea mari cantităţi de grâne şi vite în Europa Centrală. În afara argumentelor 

economice, în favoarea unei alianţe cu Germania cântărea mult şi sprijinul lui Carol 

I. Regele este convins că o asemenea alianţă putea îmbunătăţi poziţia internaţională 

a României şi rolul ei în Europa de Sud-Est. Dar o alianţă cu Germania nu putea fi 

concepută decât prin acceptarea situaţiei create de alianţa austro-ungară din 1879. 

Aşadar, apropierea de Germania înseamnă, în acelaşi timp, şi o apropiere de Austro-

Ungaria. 

Iniţiativa unei apropieri a României de Puterile Centrale a aparţinut, în cele 

din urmă, Berlinului. Obiectivul urmărit de Germania prin atragerea României era 

întărirea frontului sudic al alianţei cu Austro-Ungaria, în acelaşi obiectiv intrând şi 

Serbia care încheie, în 1881, un tratat secret cu Viena. Pe durata lunilor de negocieri 

s-a convenit că obiectivul major al tratatului să fie apărarea împotriva Rusiei, iar 

Bismarck a precizat că alianţa va fi pur defensivă şi nu va putea fi folosită ca 

acoperire pentru o acţiune agresivă împotriva Rusiei. Aderarea României la Tripla 

Alianţă a luat forma unui tratat bilateral cu Austro-Ungaria, semnat la 18/30 

octombrie 1883, în aceeaşi zi având loc şi aderarea Germaniei, iar în 1888 şi a 

Italiei.
8
  

Noii aliaţi sunt de acord să se sprijine reciproc în cazul în care unul dintre ei 

era atacat de Rusia, cu toate că aceasta din urmă nu era menţionată. Părţile 

contractante se obligau asupra menţinerii păcii şi abţinerea de la încheierea unor 

alianţe sau angajamente îndreptate împotriva uneia dintre ele şi acordarea de sprijin 

reciproc, „în limita intereselor lor“. Părţile aveau de câştigat de pe urma tratatului. 

Austro-Ungaria primea nu doar promisiunea unui ajutor în caz de război cu Rusia, ci 

şi satisfacţia de a bloca prin acest pact principala cale de acces a Rusiei spre 

Constantinopol. De asemenea, Viena era de părere că, prin încheierea acordului din 

1883, obţinuse garanţii că guvernul român nu va desfăşura o politică iredentistă 

activă în privinţa Transilvaniei, cu toate că formal guvernul român refuzase astfel de 

garanţii. Avantajele obţinute de România erau substanţiale: o alianţă cu Germania, 

chiar dacă indirectă, o micşorare a pericolului de război cu Rusia şi soluţionarea 

câtorva dintre divergenţele prezente în relaţiile cu Viena, respectiv rezolvarea 

                                                        
7 Ibidem, pp. 301-304. 
8 Ibidem pp. 305-307. 
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indirectă a chestiunii Dunării. Alianţa cu Puterile Centrale au format, timp de trei 

generaţii, piatra de hotar a politicii externe a României însă eficienţa acordului din 

1883 era diminuată de caracterul său secret (cerută de Bismarck, care nu voia 

angajarea unei alianţe deschise contra Rusiei chiar la graniţa ei).
9
 

Membră a Triplei Alianţe, România a căutat să asigure flancul de sud-est al 

alianţei prin realizarea unei linii întărite de-a lungul Siretului împotriva unui atac din 

partea Rusiei, după modelul fortificaţiilor din Austro-Ungaria, Belgia, Franţa, 

Germania şi Rusia. 

Ideea prinsese contur încă din 1866, dar de abia în anul 1882, Regele Carol I 

numeşte o Comisie condusă de general Gheorghe Manu cu misiunea de a alcătui 

proiectul de fortificare completă a teritoriului României, împărţită în 5 zone: 

Oltenia, între munţi, Dunăre şi Olt; Muntenia, între Olt şi Linia Focşani-Galaţi; 

Moldova de Apus, între Carpaţii Orientali şi Siret; Moldova de Răsărit, între Siret şi 

Prut; Dobrogea. Se propunea fortificarea oraşelor: Bucureşti, Constanţa, Galaţi şi 

Cernavodă, cu baterii şi forturi.
10

 

În Memoriul privind organizarea apărării României, prezentat regelui Carol 

I în decembrie 1882, sunt propuse, în acord cu Comisia Manu, cinci zone fortificate 

la Bucureşti, pe linia Siretului, la Galaţi, la Cernavodă şi Constanţa, a căror 

organizare a fost detaliată în iunie-iulie 1883. Din cele 5 sistemele de fortificare a 

Principatelor Unite s-au realizat până la sfârşitul secolului al XIX lea: Cetatea 

București - cetate cu forturi, şi Linia Focşani - Nămoloasa - Galaţi (linia FNG) - 

front cuirasat, acestea fiind considerate de primă urgenţă. 

Dificultăţile financiare au amânat pentru câţiva ani realizarea proiectelor.  

S-a luat în calcul inclusiv fortificarea liniei Prutului, însă s-a ajuns la 

concluzia, în urma vizitei maiorului francez Louis Meynier, la 1886, că aceasta nu 

putea fi apărată, astfel încât, în luna aprilie a anului 1887, se reia proiectul de 

fortificare a liniei Siretului.
11

 

Comisia de Apărare a solicitat opinia maiorului german Maximilian 

Schumann, inginer şi proiectant de armament la Grusonwerk AG din Buckau-

Magdeburg,
12

 pentru fortificarea zonei dintre râul Buzău şi cursul inferior al 

                                                        
9 Ibidem, pp. 307-309. 
10

 Margareta Florescu, Fortul 13 Jilava şi Cetatea Bucureşti în „Revista Monumentelor 

Istorice”, Anul LXXIX, nr. 1-2, Editura Institutului Naţional al Patrimoniului, Bucureşti, 

2010, p. 48. 
11 Cornel I. Scafeş, Ioan I. Scafeş, Regiunea întărită Focşani-Nămoloasa-Galaţi, 1888-1916, 

Editura Alpha MDN, Bucureşti, 2014, p. 8. 
12 Maximilian Schuman îşi câştigase notorietatea în domeniul construcţiei de forturi şi baterii 

cuirasate pentru fortificaţiile de la Mainz, Tegel (Berlin) sau Ham, pentru apărarea podului 
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Siretului.
13

 Acesta soseşte în România, invitat la iniţiativa regelui
14

, la 2/14 aprilie 

1887, prezentând Comisiei de Apărare un memoriu detaliat privind executarea unui 

complex de fortificaţii între dealurile Odobeşti şi Dunăre, sub forma unui triunghi cu 

latura de 90 de kilometri, cu trei poziţii întărite la Buzău, Focşani şi Galaţi, o poziţie 

de avangardă între Mărăşeşti şi Tecuci, la care se adăugau trei capete de pod, două 

pe Buzău şi unul pe Siret, la Nămoloasa.
15

 În felul acesta, zona cuprinsă între 

Carpaţii de curbură,  Focşani şi Galaţi, lipsită de bariere naturale, devenea un 

obstacol important împotriva unor atacuri venite dinspre est sau nord, de dincolo de 

Prut, oferind răgazul necesar concentrării trupelor în zona de rezistenţă maximă, 

cetatea Bucureşti. 

Între memoriul prezentat de Schumann şi memoriul Comisiei Manu din 

1882 existau atât de multe similitudini încât Comisia de Apărare a înaintat 

Guvernului însuşirea şi materializarea planului.
16

 

Pentru realizarea lucrărilor de fortificaţie pe Siret a fost înfiinţată Direcţia 

lucrărilor de fortificaţie a Regiunii întărite, subordonată Direcţiei Generale a 

Lucrărilor de Fortificaţii, în primăvara anului 1888, începând şi lucrările la Focşani 

şi Galaţi. Lucrările la frontul de la Nămoloasa încep mult mai târziu, în luna 

octombrie a aceluiaşi an, inginerii efectuând studiile topografice ale regiunii,
17

 

terenurile fiind expropriate. 

Dificultăţile de ordin financiar la care s-a adăugat şi opoziţia conservatorilor 

ajunşi la putere au condus la întreruperea lucrărilor. 

Interesul regelui Carol I faţă de execuţia liniei de fortificaţie, a determinat 

reluarea lucrărilor cu adoptarea unor modificări ale proiectului şi, în anul 1893, 

odată cu încheierea lucrărilor la frontul de la Nămoloasa, s-a considerat finalizată 

Regiunea întărită Focşani-Nămoloasa-Galaţi, deşi amenajarea drumurilor şi a 

plantaţiilor defensive aveau să continue şi după anul 1900.
18

 

Totodată, la începutul lunii noiembrie din anul 1895, se înfiinţează un corp 

militar, astăzi mai puţin cunoscut, guarzii silvici ai armatei, cu scopul de constituire 

                                                                                                                                               

de peste Rhin, Cornel I. Scafeş, Ioan I. Scafeş, Regiunea întărită Focşani-Nămoloasa-Galaţi, 

1888-1916, Editura Alpha MDN, Bucureşti, 2014, p. 8. 
13 Ibidem. 
14 Schumann fusese, probabil, recomandat, cu prilejul unei vizite a regelui în Prusia, de către 

unul dintre ofiţerii prusieni care efectuase studiile de fortificare din România, Cornel I. 

Scafeş, Ioan I. Scafeş, Regiunea întărită Focşani-Nămoloasa-Galaţi, 1888-1916, Editura 

Alpha MDN, Bucureşti, 2014, p. 8. 
15 Ibidem, p. 9. 
16 Ibidem, p. 10. 
17 Ibidem, p. 14. 
18 Ibidem, pp. 17-18. 
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a unui serviciu special care să se ocupe de plantaţiile armatei aflate în cetatea 

Bucureşti şi în regiunea întărită Focşani-Galaţi, rolul acestuia fiind de mascare şi 

dotare cu vegetaţie a zonelor unde aceasta era impetuos necesară.
19

 În componenţa 

serviciului intrau guarzi generali, guarzi silvici sau pădurari. Pentru linia Focşani-

Nămoloasa-Galaţi exista câte un guard general pentru fiecare secţie, care avea 

obligaţia de a controla cel puţin de două ori pe lună fiecare pădurar din ocoalele lor, 

pentru a se încredinţa de buna executare a serviciului.
20

 

Pădurarii aveau datoria de a executa manual toate lucrările de completare şi 

de întreţinere a plantaţiilor şi gazonărilor, de a întreţine căile de comunicaţii în bună 

stare şi de a păzi toate acestea. Dacă la cetatea Bucureşti era câte un pădurar pentru 

fiecare fort, la regiunea Focşani-Nămoloasa-Galaţi  se afla câte un pădurar pentru 

fiecare două grupuri de baterii. 

Guarzii se recrutau dintre soldaţii cu stagiul militar satisfăcut, ştiutori de 

carte şi, de preferabil, absolvenţi ai unei şcoli de agricultură. Şeful serviciului se 

recruta din absolvenţii de şcoli superioare speciale de silvicultură şi cu minim 5 ani 

experienţă în domeniu.
21

 

Linia de fortificaţii de la Nămoloasa constituia un cap de pod amplasat pe 

malul stâng al Siretului, cu rolul de a apăra podul fix de la Lungoci
22

 şi podurile 

mobile de la Fundeni şi Nămoloasa.  

Fortificaţiile urmau un traseu în formă de semicerc cu o lungime de 12, 74 

km, măsuraţi pe linia exterioară a acestuia, iar baza semicercului acoperea un front 

de cca. 7,07 km, cu flancul stâng în dreptul satului Călienii Vechi de astăzi şi flancul 

drept în zona inundabilă a Siretului din partea de est a localităţii Nămoloasa, pe 

atunci în dreptul cătunului Blehani, astăzi dispărut, care aparţinea de Nămoloasa 

(foto 1).
23

 

                                                        
19 Emil Boboescu, „Un corp militar uitat, Guarzii silvici ai armatei”, în Tradiţia, Istorie, 

Armată, vol. I, Editura Muzeului Naţional Militar „Regele Ferdinand I”, Bucureşti, 2015, pp. 

344-345. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem, pp.345-346. 
22 Podul a fost construit între anii 1890-1892 de către firma franceză Compagnie Five-Lille 
din Paris. O parte a podului putea fi retrasă spre malul drept blocând accesul trupelor 

inamice, Cornel I. Scafeş, Ioan I. Scafeş, Regiunea întărită Focşani-Nămoloasa-Galaţi, 

1888-1916, Editura Alpha MDN, Bucureşti, 2014, p. 61. Distrus pe jumătate în cel de-Al 

Doilea Război Mondial, armata sovietică a refăcut jumătatea lipsă, iar astăzi se pot observa 

cele două stiluri diferite de construcţie, https://adevarul.ro/locale/galati/misterul-podului-

nanesti-fost-construit-doua-armate-straine-1_54dfacab448e03c0fd9c3853/index.html, 

accesat 26 noiembrie 2018.   
23 Cornel I. Scafeş, Ioan I. Scafeş, Regiunea întărită Focşani-Nămoloasa-Galaţi, 1888-1916, 

Editura Alpha MDN, Bucureşti, 2014, p. 27. 

https://adevarul.ro/locale/galati/misterul-podului-nanesti-fost-construit-doua-armate-straine-1_54dfacab448e03c0fd9c3853/index.html
https://adevarul.ro/locale/galati/misterul-podului-nanesti-fost-construit-doua-armate-straine-1_54dfacab448e03c0fd9c3853/index.html
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Fortificaţiile de la Nămoloasa erau  reprezentate de un număr de 8 grupe de 

baterii care, datorită configuraţiei terenului au fost amplasate pe două linii 

concentrice. Prima linie, cu rolul de a opri atacurile infanteriei inamice, era 

constituită din douăzeci şi trei de baterii, câte 2-5 baterii pe grup, distanţa dintre 

baterii fiind de 450-580 metri. Acestea erau dotate cu 3 până la 5 cupole 

transportabile, model 1888, cu un tun calibru 53 mm amplasate în firide betonate. 

Cea de a doua linie avea rolul de a opri atacurile infanteriei şi de a executa trageri 

contraartilerie, fiind echipate obuziere calibru 120 mm. A doua linie avea doar 8 

baterii, câte una pentru fiecare grupă de baterii din prima linie.
24

 

Toate lucrările frontului erau legate printr-o şosea de centură care trecea prin 

spaţiile bateriilor de obuziere. Drumuri radiale legau acest drum de localităţile din 

interiorul capului de pod şi şoseaua Tecuci-Galaţi.
25

 

Dezvoltarea tehnicii militare în ritm rapid, apariţia unor noi tipuri de 

armament de atac, mai puternic, au determinat reluarea repetată şi modificări 

succesive ale proiectelor iniţiale pe parcursul execuţiei lucrărilor, ceea ce a condus la 

ridicarea costurilor şi a efortului financiar. 

Pe baza Planului de completare, transformare şi reformare a armamentului, 

muniţiilor şi materialului de război, adoptat în august 1914, ca urmare a reanalizării 

stării sistemului de fortificare, în perioada de neutralitate a României, între 1914-

1916, s-a decis dezarmarea Cetăţii Bucureşti şi a Liniei Focşani-Nămoloasa-Galaţi, 

armamentul fiind transportat la Turtucaia şi în trecătorile Carpaţilor.
26

  

Din punct de vedere constructiv, bateria din prima linie avea pe laturile de 

deservire un adăpost semicircular pentru turelă dispus central faţă de două goluri 

care asigurau accesul în cazarmă, transpus printr-un adăpost subteran pentru soldaţi. 

Bateria era construită din cărămidă, având faţada expusă atacurilor şi partea 

superioară întărită cu un strat de beton (foto 2, 3). 

Cele două intrări aveau în partea superioară un arc de cerc din cărămidă, iar 

în mijloc se afla o cheie de arc. Cu siguranţă, aveau uşi din lemn, iar accesul în 

adăpostul subteran se făcea pe scări al căror material era tot lemnul. 

                                                        
24 Ibidem, p. 28. 
25 Ibidem. 
26

 Pe 25 mai/7 aprilie 1916, Comandamentul Regiunii Întărite Focşani-Nămoloasa-Galaţi a 

trimis Arsenalului de construcţii al armatei, din turelele transportabile de 53 mm ce nu 

fuseseră dislocate în apărarea frontierei, primele 30 de turele transportabile şi 100 de ţevi de 

tunuri Gruson din cupolele cu eclipsă aflate la Hanul Conachi şi la Galaţi, Cornel I. Scafeş, 

„Artileria de 53 şi 57 mm de la fortificaţiile româneşti în timpul neutralităţii şi al Primului 

Război Mondial”, în Tradiţie, Istorie, Armată, vol. I, Editura Muzeului Naţional Militar 

„Regele Ferdinand I”, Bucureşti, 2015, pp. 435-441. 
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Interiorul  bateriei era simplu, din cărămidă, tavanul boltit fiind tencuit cu 

ciment ( foto 4). 

De o parte şi de cealaltă a bateriei se afla câte o firidă construită integral din 

beton (foto 5), aflate la 30-40 de metri distanţă una de cealaltă. Între firide şi baterie 

spaţiul era protejat cu un val de pământ, astăzi nivelat.
27

 

Bateria din linia a doua era diferită constructiv  faţă de bateria din prima 

linie. Aceasta se datora misiunii sale, de a contracara atacurile infanteriei şi de a 

executa trageri contra artileriei, trebuind să susţină armament mai greu. 

Era construită din cărămidă şi întărită cu beton. 

Construcţia prezenta o peninsulă prevăzută cu fereastră de aerisire, flancată 

de două fante de tragere cu armamentul de infanterie. 

Intrarea, decorată cu un arc de cerc din cărămidă, cu cheie de arc, asigura 

accesul subteran cu ajutorul unor scări din lemn. Interiorul avea o galerie circulară, 

boltită, care înconjura puţul obuzierului şi pe unde puteai avea acces la acesta prin 

goluri (foto 6). Tot din galerie aveai acces şi la fantele de tragere pentru infanterie.  

Puţul în care era montată cupola obuzierului era construit din cărămidă, iar 

spaţiul dintre cupolă şi zidărie se umplea cu beton (foto 7). 

Realizarea unei construcţii cu o distribuţie ordonată a spaţiilor interioare  şi 

a golurilor de pe faţade care denotă echilibru, explică rigoarea aplicării principiilor 

constructive militare. Specificul construcţiei a impus o sobrietate decorativă, 

limitând elementele de decor, la care se adaugă rostuirea foarte îngrijită a 

paramentului din cărămidă aparentă. 

Materialele folosite la construcţie erau din zonă sau cât mai aproape de 

aceasta: pentru cărămidă au fost solicitaţi întreprinzători privaţi care fabricau 

cărămida în apropiere, pentru beton a fost folosit nisipul şi pietrişul excavat de la 

Cosmeşti, astăzi în judeţul Galaţi, cimentul era de tip Portland, provenind de la 

fabrica lui Cantacuzino de la Brăila (se mai achiziţiona ciment şi din străinătate), 

varul era adus de la fabricile aflate pe Valea Prahovei.
28

 

Trecerea anilor şi-a pus amprenta în mod negativ pe sistemul de fortificaţii 

cauza fiind, în special, de natură umană. Schimbarea regimului de proprietate a 

terenurilor, prin transferul terenurilor pe care se aflau amplasate bateriile liniei 

fortificate din proprietatea Ministerului de Război în proprietatea cooperativelor 

agricole de producţie şi, după1990, în proprietatea persoanelor fizice a contribuit din 

plin la degradarea construcţiilor. Mulţi dintre aceştia au sustras materiale de 

                                                        
27 Cornel I. Scafeş, Ioan I. Scafeş, Regiunea întărită Focşani-Nămoloasa-Galaţi, 1888-1916, 

Editura Alpha MDN, Bucureşti, 2014, p. 24. 
28 Ibidem, p. 62. 
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construcţie din aceste edificii, distrugându-le, sau le-au desfiinţat, pur şi simplu, fie 

pentru materiale, fie pentru a mai câştiga câţiva metri pătraţi de teren agricol. 

Extinderea aşezărilor, în special după anul 1950, a determinat ca unele 

construcţii fortificate de pe linia de apărare Nămoloasa să fie incluse în perimetrul 

gospodăriilor, fiind transformate în anexe (locuri de adăpostire a animalelor, ori în 

spaţii de depozitare) fără ca vreo autoritate să ia măsuri. 

Din punct de vedere arhitectural, linia fortificată de la Nămoloasa se înscrie 

în categoria lucrărilor cu destinaţie militară, parte a sistemului de apărare a Regiunii 

întărite Focşani-Nămoloasa-Galaţi, constituit pe baza unor planuri elaborate pe 

principii strict funcţionale de camuflaj şi observare, reacţie la atac cu mijloace de 

artilerie şi infanterie, fiind cu atât mai valoroasă cu cât ea are character de unicitate, 

pe de o parte, prin simplul fapt că România a fost singura ţară din lume, care a 

aplicat concepţiile lui Maximilian Schumann în materie de fortificaţii,
29

 iar pe de 

altă parte, celelalte linii fortificate, cea de la Galaţi şi Focşani, nu mai există, sau 

există parţial fără posibilitatea valorificării lor. 

 În ceea ce priveşte valoarea urbanistică, linia fortificată de la Nămoloasa 

sau, mai bine spus, capul de pod de la Nămoloasa, constituie un reper important, 

având în vedere apartenenţa sa la un complex de fortificaţii, pornind de la Cetatea 

Bucureşti, la Regiunea întărită Focşani-Nămoloasa-Galaţi. 

Valoarea memorial-simbolică este excepţională, de concepţia şi construirea 

acestei linii fiind legate de evenimente istorice importante pentru Europa şi pentru 

România (tratatele din 1883, Criza Orientală, Primul Război Mondial), precum şi de 

personalităţi ale istoriei europene: Regele Carol I, maiorul Maximilian Schumann, 

locotenentul-colonel Reiss, trimis de către Rusia în 1893, să evalueze (spioneze) 

această linie fortificată etc. 

În concluzie, puţinele baterii care au mai rămas ale fostei linii de fortificaţii 

de la Nămoloasa, deşi supuse agresiunii factorilor climatici şi umani, încă mai sunt 

vizibile şi vizitabile (cele mai accesibile fiind cele de la Hanu Conachi, judeţul 

Galaţi, aparţinând Grupului VIII Siret). 

Ele constituie un reper prin arhitectură, prin unicitate, prin memoria lor, în 

istoria europeană şi naţională, iar autorităţile administraţiei publice locale sau 

judeţene ar trebui să înceapă un demers pentru exproprierea terenurilor, clasarea 

liniei de fortificaţie de la Nămoloasa ca monument istoric şi valorificarea acesteia 

prin includerea într-un circuit turistic. 

                                                        
29 Ibidem, p. 63. 
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Foto. 1. Capul de pod de la Nămoloasa. 
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Foto 2. Baterie din linia I. 

 
Foto 3. Blindajul din beton al bateriei din linia I. 
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Foto 4. Interiorul cazărmii de la bateriile din linia I. 

 
Foto 5. Firidă de tragere. 
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Foto 6. Galeria circulară de la bateria din linia a II a. 

 
Foto 7. Puțul obuzierului bateriei din linia a II-a. 


