
O BĂTĂLIE UNICĂ ÎN ISTORIA ROMÂNILOR – MĂRĂȘEȘTI (1917) 

 

1. CONTEXTUL GENERAL: Sfârşitul anului 1916 aducea dezastrul armatei române în apropierea 

Bucureştiului, silind-o să se retragă pe linia Carpaţilor Răsăriteni, a cursului inferior al Putnei, Siretului şi 

Dunării. În condiţiile în care comandamentul trupelor Triplei Alianţe din România iniţia planurile unei 

bătălii decisive al cărei scop era ocuparea a ceea ce mai rămăsese din regatul român, pe cealaltă parte a 

frontului, în tabăra românească, se trecea la reorganizarea şi instruirea trupelor retrase, completarea 

efectivelor cu recruţi din noile contingente, reutilarea armatei, procurarea de hrană, inclusiv pentru trupele 

ruseşti aduse în sprijinul celor române. Cele două armate române, Armata 1, condusă de generalul 

Constantin Cristescu, şi Armata a 2-a, condusă de generalul Alexandru Averescu, net inferioare ca instruire 

şi dotare tehnică, trebuiau să facă faţă unui inamic superior, depăşindu-l pe acesta din urmă doar prin 

moralul ridicat şi dorinţa de a-i respinge pe cei care ocupaseră vremelnic o parte din ţară. 

 Victoria de la Mărăști a Armatei a 2-a produs schimbări în tactica armatelor Puterilor Centrale. Replierea Armatei 

a IX-a germană în zona orașului Focșani anunța o ofensivă în acest sector înspre direcția Mărășești-Adjud, acțiune 

care se conjuga cu ofensiva Armatei 1 austro-ungare, în zona Oituzului. Noua strategie de luptă a trupelor 

Triplicei a dus la două memorabile bătălii, cea de la Mărășești și cea de la Oituz, desfășurate în același timp și 

finalizate cu rezultate favorabile românilor. Modificări intervin și în planurile strategice ale românilor și rușilor, 

care se mobilizează și se regrupează, pe teren, în funcție de noile planuri de luptă ale dușmanului. În cadrul noilor 

planuri ofensive, rolul principal revenea Armatei a 9-a germane. În mare, planurile strategice ale Puterilor Centrale 

aveau drept scop ofensiva de-a lungul Siretului, ocuparea unui cap de pod la est de Tecuci, încercuirea Armatei 1 

române și a Armatei a 6-a ruse, izolarea armatelor a 4-a rusă și a 2-a română și, în final, nimicirea lor.  Inițial, 

generalul Eben, șeful Armatei a 9-a, trebuia să execute o acțiune rapidă de scoatere din dispozitiv a rușilor plasați 

în valea Siretului, mișcarea având drept scop cucerirea aliniamentului Panciu-Mărășești. Ulterior, în a doua etapă, 

trupele germane trebuiau să se angajeze într-o ofensivă în 3 direcții: prima la est de Siret, pentru cucerirea unui 

cap de pod, în zona Movileni, a doua spre munți, pentru închiderea ieșirilor și izolarea Armatei a 2-a române, și a 

treia spre Adjud, unde trebuia să facă joncțiunea cu trupele austro-ungare care pregăteau o ofensivă pe valea 

Oituzului. A treia etapă prevedea nimicirea armatelor a 4-a rusă și a 2-a română și practic ocuparea restului 

României. Proiectul ofensiv german suferea însă de mari neajunsuri, cel mai evident fiind angajarea trupelor pe 

două direcții divergente, cu slabe posibilități de reușită. În fața ofensivei germane sprijinite de trupe austro-ungare, 

greul a revenit Armatei 1 române.  Deoarece acorda acestei ofensive o mare importanță, feldmareșalul von 

Mackensen pleca spre front în ajunul declanșării ofensivei, adresându-le apropiaților urarea: „La revedere, peste 

două săptămâni la Iași”.  Lupta începea în noaptea de 23 spre 24 iulie 1917, printrun bombardament masiv cu gaze 

asfixiante spre zona ocupată de armata rusească și lovituri de tun care au durat toată noaptea. În dimineața zilei de 

24 iulie 1917, cinci divizii germane încep adevărata ofensivă. Aflați în inferioritate numerică, rușii se retrag în 

debandadă. Au avut însă intuiția de a arde podurile de peste Siret, îngreunând dorința germanilor de a crea un cap 

de pod pe celălalt mal al râului. Cererea de ajutor a armatei ruse adresată celei românești a fost imediat onorată de 

Eremia Grigorescu, pe atunci șeful Corpului 6 armată, și, astfel, ofensiva trupelor germane a fost oprită, în zona 

Doaga. Mai mult, spre seară, trupele române trec la ofensivă, surprinzându-i pe invadatori, care se retrag cu 

pierderi grele.  În dimineața zilei de 25 iulie, „spărgătorul de fronturi”, cum era supranumit Mackensen, era obligat 

să renunțe la forțarea Mausoleul de la Mărășești Siretului, orientându-se spre un atac spre vest, în zona română. Şi 

din nou germanii debutează în noua ofensivă din 25 iulie 1917 printr-o puternică perdea de bombe la adăpostul 

cărora Corpul 1 german atacă Divizia a 5-a română. Numai că armatele română și rusă nu sunt surprinse și, printr-

un puternic foc de baraj, opresc ofensiva inamicului, iar noile recidive ale acestora din urmă, de pe parcursul 

întregii zile, sunt spulberate. Noile planuri ofensive germane din ziua de 26 iulie nu se pot realiza. Ziua de 27 iulie 

1917 a fost o zi plină de eroism pentru armata română. Cu mari pierderi umane, românii opresc o nouă ofensivă 

germană. Atacurile inamicului se întețesc în ziua de 28 iulie, dar sunt oprite cu mari eforturi. Lupte grele se dau și 

în ziua următoare, când cu puțin noroc trupele germane ar fi putut sparge frontul. Ca urmare a intervenței de 

ultimă clipă a românilor, situația frontului se restabilește. Între timp, la nivelul conducerii Armatei 1 române 

intervine o schimbare. Generalul Eremia Grigorescu, care în toamna anului 1916, la Oituz, lansase vestita deviză 

„Pe aici nu se trece”, îl înlocuia pe generalul Constantin Cristescu. În zilele următoare au loc confruntări cu sorți 

schimbători, în 3 august fiind respinsă o ofensivă germană inițiată pe tot frontul. După două zile de liniște a urmat 



confruntarea din 6 august 1917, care avea să fie hotărâtoare pentru destinul acestei bătălii. Ziua debuta printr-un 

duel de bombardamente de o parte și de alta, fără mari urmări în lupta finală ce avea să aibă loc. Urma apoi 

ofensiva la baionetă a germanilor în zona pădurii Răzoare respinsă cu greutate de români, în care un rol deosebit l-

a jucat compania condusă de căpitanul Grigore Ignat, căzut eroic în această confruntare. Victoria finală a fost însă 

obținută de către Divizia a 9-a română, care avea să sprijine contraofensiva diviziilor 10 și 13 române, plecate în 

urmărirea trupelor germane, aflate în retragere. Luptele, extrem de grele, din zona Muncelu, continuate între 15 și 

21 august aduceau trupele române în avantaj, ulterior ele trecând în apărare pe noul aliniament. Luptele au mai 

continuat sporadic și în zilele următoare, într-una din ele, mai precis la 23 august 1917, căzând eroic sublocotenent 

Ecaterina Teodoroiu, cunoscută sub numele de „Eroina de la Jiu”.  După 29 de zile de confruntare, din care 16 zile 

de foc, bătălia de la Mărășești se termina cu victoria armatei române. În confruntarea numită generic de la 

Mărășești, dușmanii aveau 60.000-65.000 de morți, răniți și dispăruți. Jertfa română, deși mai mică, nu era cu 

nimic mai prejos, pe câmpurile de luptă pierzânduși viața sau fiind răniți peste 17.000 de soldați, subofițeri și 

ofițeri, acestora adăugându-li-se aproape 10.000 de dispăruți.  

2. SURSE ISTORICE: „...De la 24 iulie până la 7 august ați dat cele mai grele lupte. La Panciu, Mărășești și 

Cozmești s-a dezlănțuit cea mai măreață și groaznică bătălie ce a purtat vreodată Ţara Românească. În 

lupte crâncene și vijelioase, inamicul întreit în număr... năpustindu-se furios, s-a izbit 12 zile și 12 nopți de 

vitejia voastră ca o stâncă neclintită. La Şușița și Siret ați năruit sforțările groaznice ale sălbatecului 

dușman, dovedind lumii, o dată mai mult, că nici pe aici nu se trece. Aici cunoscu generalul Mackensen ce 

este înfrângerea. Mărășești fu mormântul iluziilor germane. Ziua de 6 august a fost scrisă de voi cu litere 

de aur în cartea vitejiei neamului nostru, afirmând în lumea întreagă drepturile lui. De la general la soldat 

strângeți rândurile pline de mândria eroilor admirați de lumea întreagă și fiți gata ca atunci când ceasul 

deplinei răzbunări va suna să goniți dincolo de hotare pe vrăjmașul cotropitor...”. (Ordin de zi nr. 90 al 

generalului Eremia Grigorescu, comandantul Armatei 1 române, în C.Kirițescu, Istoria războiului pentru 

întregirea României 1916-1919)  
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4. CRONOLOGIE:  

• 16/29 noiembrie 1916-20 noiembrie/ 3 decembrie – Bătălia de pe Neajlov şi Argeş, numită şi „Bătălia 

pentru Bucureşti”, în urma căreia armata română, fiind înfrântă, este obligată să se retragă  

• 11 /24 iulie –19 iulie/ 1 august 1917 – Bătălia de la Mărăşti, finalizată cu victoria armatei române 

 • 24 iulie/6 august – 6/19 august – Bătălia de la Mărășești 

 

O PACE CU URMĂRI TRAGICE PENTRU ROMÂNIA – BUFTEA-BUCUREȘTI (1918) 

1. CONTEXTUL GENERAL: Deşi victorioasă pe front, în urma luptelor de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz 

(iulie-august 1917), situaţia României s-a înrăutăţit ca urmare a agitaţiilor politice din Imperiul Ţarist. La 

25 octombrie/ 7 noiembrie 1917, bolşevicii au preluat întreaga putere în Rusia. Armatele ruseşti din 

Moldova au început să se retragă, iar România a fost nevoită să încheie armistiţiul cu Puterile Centrale 

(decembrie 1917). La 18 februarie/ 3 martie 1918, Rusia Sovietică a încheiat cu Puterile Centrale pacea de 

la Brest-Litovsk. România rămânea total descoperită în faţa Puterilor Centrale.  

 Presiunile exercitate asupra României, la sfârșitul anului 1917 și începutul lui 1918, au dus la instabilitate 

guvernamentală. Guvernul condus de I.I.C. Brătianu a demisionat, fiind înlocuit de unul condus de generalul 

Alexandru Averescu, ambele guverne refuzând încheierea unei păci umilitoare cu Puterile Centrale. Ottokar 

Czernin, ministrul de Externe al Imperiului Austro-Ungar, făcea presiuni asupra regelui Ferdinand, cerându-i fie 



abdicarea, fie încheierea păcii.  În martie 1918 au fost convocate două Consilii de Coroană care, după lungi 

dezbateri, au decis acceptarea păcii umilitoare, în locul ocupării întregului teritoriu al țării. Noul guvern condus de 

Alexandru Marghiloman a început tratativele de pace la 9/22 martie 1918. Ele s-au prelungit până la 24 aprilie/7 

mai 1918, când a fost semnată pacea de la București. Această pace a reprezentat un veritabil dictat pentru 

România, prin condițiile umilitoare care au fost impuse: Dobrogea urma să fie ocupată de Puterile Centrale, 

României permițându-ise accesul la Marea Neagră, de-a lungul unui drum comercial până la Constanța. Austro-

Ungaria își extindea stăpânirea de-a lungul crestelor Carpaților, 5.600 km2 de masive muntoase - Ceahlău, Rarău, 

Parâng, Negoiu și Caraiman au intrat în stăpânirea sa. Surplusurile de petrol și cereale din țară erau rechiziționate 

de către Germania, care, în plus, urma să monopolizeze șantierele navale și industria lemnului. Astfel, Germania 

și-a instituit controlul asupra întregii economii românești, păstrându-și pe teritoriul țării întregul potențial de 

război. România a intrat astfel sub ocupația Puterilor Centrale, 2/3 din teritoriul său fiind sub ocupație militară.  În 

cei doi ani cât a durat ocupația germană au fost scoase din țară 1.273.182 tone de grâu, 495.370 tone de porumb, 

36.148 tone oleaginoase, aproximativ 350.000 de cai etc. Distrugerile provocate de război, prezentate Comisiei 

Reparațiilor, s-au ridicat la 17.722.307.999 franci aur. Pe lângă dictatul economic impus, România s-a confruntat 

și cu un regim de constrângere susținut de un aparat polițienesc bine organizat. Pacea semnată la 24 aprilie/7 mai 

1918 știrbea grav suveranitatea României, ceea ce l-a determinat pe regele Ferdinand să nu o sancționeze, deși a 

fost ratificată de Parlament. Reprezentanții celor patru puteri, acreditați la Iași, apreciau și ei ca nule clauzele păcii.  

În vara anului 1918, aliatele Germaniei au capitulat pe rând, iar balanța înclina spre Antantă. La 24 octombrie/6 

noiembrie 1918, guvernul Alexandru Marghiloman a demisionat. În locul său a fost numit un guvern de tranziție, 

prezidat de generalul Constantin Coandă, care a decretat mobilizare generală și a cerut trupelor germane să 

părăsească țara. La 28 octombrie/10 noiembrie 1918, România a reintrat în război de partea Aliaților, declarând 

nulă pacea de la București. A doua zi, la 11 noiembrie 1918, prin capitularea Germaniei, Primul Război Mondial a 

luat sfârșit, România găsindu-se în tabăra aliaților occidentali. Acest lucru i-a înlesnit desăvârșirea procesului de 

întregire națională.  Guvernul Coandă a demisionat, în locul său s-a format un guvern prezidat de I.I.C. Brătianu, 

care a continuat să desăvârșească opera națională pentru care România s-a angajat în război. La Conferința de pace 

de la Paris-Versailles (1919-1920), România a participat ca țară cobeligerantă. Aici i-au fost recunoscute unirea 

realizată în 1918 și formarea statului național unitar român.  

2. SURSE ISTORICE: „P.P. Carp exprima aspre critici la adresa lui Alexandru Marghiloman, care n-a voit 

să înțeleagă că, în vremurile acestea, oamenilor politici nu le mai este îngăduit luxul de a face pe trepădușii 

palatului în detrimentul neamului lor. Dl. Marghiloman a voit să-și facă un titlu de glorie salvând dinastia, 

dar pierzând din vedere faptul că, angajându-se pe calea aceasta, pacea dorită și impusă de Austria și în 

special de unguri și bulgari, sub auspiciile cărora a lucrat în detrimentul țării și în profitul - trecător de 

altfel - al dinastiei, pe care își închipuie că a salvat-o definitiv (...)” (I. Scurtu, Monarhia în România 1866-

1947) „Germania, Austria-Ungaria, Bulgaria și Turcia, pe de o parte, și România, pe de altă parte, animate 

de dorința de a aduce stării de război între ele la un capăt și de a restabili relațiile de prietenie ale 

popoarelor lor în domeniul de politică, drept și economie, au decis să transforme preliminariile de pace 

semnate în Buftea, 5 martie 1918, într-un tratat de pace final. În consecință, plenipotențiarii guvernelor 

celor Patru Puteri menționate.... s-au întâlnit la București pentru a continua negocierile de pace, și după 

prezentarea de depline puteri, găsite în bună și cuvenită formă, au convenit asupra următoarelor dispoziții: 

Primul capitol Reînființarea de pace și prietenie. ARTICOLUL I. Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria și 

Turcia, pe de o parte, și România, pe de altă parte, să declare că starea de război între ele este încheiată. 

Părțile contractante au decis să trăiască de acum înainte unul cu altul în pace și prietenie. ARTICOLUL II. 

Imediat după ratificarea tratatului de pace, relațiile diplomatice și consulare vor fi reluate între părțile 

contractante. În ceea ce privește admiterea de consuli de ambele părți, alte acorduri sunt rezervate. 

Al doilea capitol. Demobilizarea forțelor românești de luptă. ARTICOLUL III. După semnarea tratatului de pace 

și pe baza dispozițiilor cuprinse în articolele IV-VII, demobilizarea armatei române, acum în curs de desfășurare, 

va fi efectuată imediat. ARTICOLUL IV. Birourile militare generale ale armatei, autoritățile superioare de 

comandă și instituțiile militare vor fi menținute astfel cum este prevăzut în ultimul buget de pace. Diviziunile 11-

15 continuă demobilizarea lor astfel cum se prevede în Tratatul de la Focșani din martie, 1918. A diviziilor 

române nr. 1 la 10, 2 divizii care deservesc în Basarabia rămân pe picior de război, împreună cu batalioanele de 

vânătoare rămase de la diviziile de vânătoare desființate, precum și cele 2 divizii de cavalerie al armatei române, 



până când, după cum va rezulta din operațiunilor militare desfășurate în Ukrainia de Puterile Aliate, nu va mai fi  

niciun pericol pentru frontierele României. Restul de 8 divizii rămâne în Moldova cu personalul de întreținere a lor 

și de comenzi, pe un picior de pace redus. Acestea vor cuprinde patru regimente de infanterie din 3 batalioane 

fiecare, 2 regimente de cavalerie din 4 escadroane de fiecare, 2 regimente de artilerie de câmp din 7 baterii fiecare, 

un batalion de pionieri și trupe și tehnică necesară convoaielor, al căror număr trebuie să fie stabilit într-un acord 

ulterior; forța totală a acestor divizii de infanterie 8 nu trebuie să depășească 20.000 de oameni, iar a cavaleriei nu 

trebuie să depășească 3.200 bărbați și că din totalul de artilerie a armatei române, în afară de diviziile care rămân 

mobilizate, nu trebuie să depășească 9.000 oameni. Diviziunile care rămân mobilizate în Basarabia, în caz de 

demobilizare, să fie readuse pe picior de pace la fel cu cele 8 divizii menționate în teza 4...” (Textul Tratatului de 

la București, în “Reihsanzeiger Deutscher”, 8 mai 1918) 
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