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PREFAŢĂ 

 
Motto: 

 „TRECUTUL e răşina miraculoasă în care arde făclia ISTORIEI ca să întreţină căldura 
permanentului AZI şi să lumineze calea lui MÂINE”... 
 
        Dumitru ALMAŞ 
 
 
 
 ONEŞTIUL, binecuvântat de Dumnezeu şi sfinţit de oamenii săi are „frumoasa mândrie” 
de a fi puţin altfel decât celelalte oraşe... O demonstrează mai ales PREZENTUL, născut dintr-un 
trecut ce ne oferă multiple exemple de patriotism. 
 Ultimul deceniu, cunoscut ca perioadă de tranziţie de la un sistem totalitar la democraţie, a 
impus cetăţenilor o permanentă schimbare a mentalităţii, ancorată în realităţile democraţiei 
europene. 
 Aşa se face că şi printre noi s-au găsit oameni care să considere că istoria locală, tradiţiile, 
cartea, informarea trebuie să ocupe un loc important în viaţa noastră. 
 Recuperarea trecutului istoric local, reabilitarea şi reconsiderarea imaginii personalităţilor 
născute pe aceste meleaguri, care şi-au lăsat amprenta asupra existenţei socio-culturale şi materiale, 
se vor bucura de un sprijin permanent din partea autorităţilor locale. 
 Cunoscând istoria şi tradiţiile locale, preţuim mai mult prezentul şi apreciem cum se cuvine 
contribuţiile de valoare din toate domeniile, contribuţii armonios integrate în patrimoniul material şi 
spiritual zonal şi al ţării, salvând, astfel, din uitare OAMENI şi LOCURI. 
 După o muncă asiduă de cercetare de mai multe decenii făcută cu multă pasiune, autorii 
prezentei monografii consemnează evenimentele cruciale din care s-a plămădit istoria Oneştiului şi 
a împrejurimilor sale, din cele mai vechi timpuri şi până astăzi. 
 Lucrarea, cuprinzând un mare volum date şi fapte, adunate cu multă osteneală pe calea 
studiului documentelor de arhivă, bibliotecă şi muzeu, constituie o sursă de informare pentru o bună 
cunoaştere a Oneştiului şi a împrejurimilor sale din punct de vedere economic, politic, istoric, 
aşezare geografică, vocaţie culturală etc. 
 Monografia municipiului Oneşti în date apare ca o necesitate de informare a cititorului care 
îşi leagă numele de aceste meleaguri, fiind un instrument de lucru cu o valoare documentară 
deosebită, utilă în primul rând elevilor şi cadrelor didactice şi celor care lucrează în domeniul 
cercetării şi culturii. 
 Azi, în ciuda problemelor financiare cu care ne confruntăm, susţinerea editării unei 
monografii locale ce îşi propune promovarea valorilor culturale este o lecţie de patriotism demnă de 
urmat. 
 
 
 

Primarul Municipiului Oneşti 
Ing. Emil LEMNARU 
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Cuvânt înainte către cititori 
 

Municipiul Oneşti, aşezat la confluenţa Trotuşului cu Oituzul, Caşinul şi Tazlăul, este 
astăzi un oraş modern, cu locuitori ce stăpânesc diferite meserii, cu un înalt grad de cultură şi 
civilizaţie. 
 Poposind, cu aproape jumătate de veac, pe aceste meleaguri de istorie şi legendă, am căutat 
să le cunoaştem trecutul, să luăm parte la frământările prezentului şi prefigurarea viitorului. 
 Pornind de la ideea că legenda înfrumuseţează istoria, că legenda măreşte atracţia omului 
spre istorie, am căutat să punem în slujba acestei idei ceea ce ni s-a transmis despre locurile, 
oamenii şi faptele lor de vitejie petrecute pe aceste meleaguri. 
 Alături de obiectele muzeistice şi de documente, legendele  şi monumentele istorice au 
rostul de a-i face pe oameni să cunoască şi să îndrăgească istoria poporului român, pornind de la 
cunoaşterea istoriei locale. 
 De-a lungul secolelor, au existat aici aşezări durabile, iar localităţile noi nu au apărut 
întâmplător. Aici s-a trăit întotdeauna, condiţiile naturale au fost favorabile şi au existat aşezări 
viabile. Viaţa nouă, cu toate atributele ei, s-a statornicit pentru totdeauna pe această vatră. 
 În ultimul deceniu al secolului XX-lea, au fost realizate frumoase edificii, adevărate opere 
de arhitectură: sediile unor bănci, sediul Casei de Economii şi mai ales, sediul Bibliotecii „Radu 
Rosetti”. Ceea ce va încununa şirul construcţiilor monumentale, va fi noul sediu al Primăriei 
municipiului Oneşti. 
 Municipiul Oneşti, cu trecutul său glorios, cu prezentul şi viitorul său, poate şi trebuie să fie 
cunoscut, atât de contemporanii noştri, cât şi de cei care vor veni după noi. Lucrarea de faţă are 
acest scop.  

Am pornit la drum pentru realizarea acestei monografii, în dorinţa de a insufla cititorilor 
oneşteni, mândria şi respectul pentru locurile în care trăiesc. 

Această monografie este rodul muncii de mai multe decenii, de adunare şi selectare a 
materialelor de arhivă, muzeu, bibliotecă. Cercetarea a fost făcută la Arhivele Statului Bacău, în 
biblioteci din Iaşi, Cluj şi în Biblioteca „Radu Rosetti” din Oneşti. Cercetarea materialelor şi 
redactarea lucrării a fost făcută împreună cu soţul meu, ing. Verde Teodor. Un exemplar, în 
manuscris, a fost pus la dispoziţia cititorilor Bibliotecii „Radu Rosetti”, încă din vara anului 1999. 

Pentru a fi citită de cei ce doresc să cunoască trecutul acestei aşezări, am considerat necesară 
publicarea acestei lucrări.  

Materializarea acestei dorinţe s-a realizat cu acordul şi spijinul Primăriei Municipiului 
Oneşti. 

Mulţumim și pe această cale, d-lui Primar, Ing. EMIL LEMNARU şi d-lui Viceprimar 
IOAN NEGOIŢĂ, pentru care avem o deosebită consideraţie pentru tot ce au făcut şi vor face 
pentru locuitorii acestei aşezări. 

Această monografie se vrea a fi o punte de legătură între trecut şi viitor. Răsfoind cartea, cei 
contemporani cu evenimentele îşi vor reîmprospăta amintirile, iar cei tineri vor descoperi cum a 
apărut şi s-a ridicat şi dezvoltat oraşul lor, până a ajuns un municipiu, o bijuterie în şirul oraşelor 
româneşti.  

Este cel mai frumos, cel mai curat şi mai bine administrat oraş din România. 
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