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Abstract. The great confrontations on the Moldavian front in the summer of 1917, 

at Mărăşti, Mărăşeşti and Oituz, where after its rehabilitation, the Romanian army 

through fierce fighting, stopped the advance of the enemy and won a brilliant 

victory, led to the failure of the offensive plan of the German army, namely to 

occupy Moldavia and give Romania the final blow, after the repeated defeats of the 

Russian army in Galicia. The Romanian victories were reflected in the press of the 

time, in the country and abroad. Only that the Hungarian press, especially in that of 

Oradea (the dailies Nagyváradi Napló, Szabadság, Tiszántúl), choosing to 

misinform the reader, talked only about German and Hungarian victories and 

Romanian and Russian failures. Rarely, between the lines, among elusive and 

mitigating expressions, we find references to a few of the Romanians ̓ triumphs. 
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În vara anului 1917, situaţia militară pe diversele fronturi ajunsese critică 

pentru Antanta. Pe frontul ruso-român, contraofensiva Puterilor Centrale de la 

începutul lunii iulie a dus la înfrângerea trupelor ruse în sectorul de Nord, 

armatele austriece atingând din nou Galiţia şi Bucovina. În aceste condiţii, 

comandamentul german a elaborat planul de scoatere a României din luptă, printr-

o ofensivă concertată a două grupuri de armate: unul, comandat de Mackensen, în 

zona Nămoloasa, altul, comandat de Gerock, în zona Oituzului. Potrivit planului, 

trupele române urmau să fie prinse într-un uriaş cleşte, nimicite, iar Moldova 

ocupată.  

Succesiunea în timp a acţiunilor militare din vara anului 1917 a generat trei 

operaţii: cea de la Mărăşti (Bătălia de la Mărăşti), operaţie ofensivă a Armatei a 

2-a română; operaţiile de apărare ale Armatei 1 române din zona Mărăşeşti şi a 

aripii drepte a Armatei a 2-a în zona Oituz (Bătălia de la Mărăşeşti şi Bătălia de 

la Oituz). 

Marile confruntări de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, unde, după refacere, 

armata română, prin lupte îndârjite, a oprit înaintarea inamicului şi a obţinut o 

strălucită victorie, a dus la eşuarea planului ofensiv al armatei germane, de a 

                                                    
 Prof. univ. dr., Universitatea din Oradea, membru asociat AOŞR. 


