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Reorganizarea armatei române a fost încheiată pana în Iunie
1917. Armata română de operații avea un efectiv de 460 000
soldați și ofițeri și o rezerva de 240 000 de oameni.
Armata I română a fost comandata inițial de generalul
Constantin Cristescu apoi de generalul Eremia Grigorescu.
Armata a IIa română era comandata de generalul Alexandru
Averescu.
În reorganizarea armatelor române un rol important l-a avut
misiunea militară franceza condusă de generalul Henri
Berthelot, formata din 1564 de persoane: ofițeri, militari și
soldați.
În lunile aprilie-mai 1917 regele Ferdinand a adresat
soldaților proclamațiile prin care îi asigura de înfăptuirea
reformei agrare și a reformei electorale.
Campaniile românești din vara anului 1917 au avut caracter
ofensiv.
Armata rusa se dezorganizase ca urmare a revoluției din
1917.

Bătălia de la Mărăști a avut loc in loc in intervalul 22 iulie-1
august 1917. Armata a IIa condusă de generalul Alexandru
Averescu (Corpurile de armata erau conduse de generalii
Gheorghe Valeanu și Arthur Văitoianu). Atacul ostașilor
români a distrus liniile adversarului obligându-L sa se retragă.
Frontul a fost spart până in 24 iulie pe o lungime de 10 KM. În
zilele de 25-30 iulie ostașii români au ajuns pe linia Măgura
Casinului - Valea Putnei.
5 contraatacuri inamice organizate în zilele de 31 Iulie - 1
august 1917 nu au schimbat linia frontului.
Armata română a înaintat pe lungime 30KM și o adâncime
de 25KM.
Românii au avut pierderi de 110 ofițeri și 4770 de soldați
morți, răniți și dispăruți. Pierderile inamicului s-au ridicat la
câteva mii de morți și răniți și 3000 de prizonieri.
Bătălia de la Mărășești a fost începută de forțele germane
care au încercat să străpungă pozițiile Româno-ruse in zilele de
7-9 august 1917, in zilele de 10-11 august a avut loc un
contraatac al armatei române și al diviziilor 71 și 13 ruse în
cursul căruia au fost reluate pozițiile pierdute.
In a III a fază a bătăliei (14-19 August 1917) germanii au
executat atacuri succesive asupra liniilor Româno-ruse. Cele
mai aprige lupte s-au dat pe platoul Muncelului și "La Răzoare"
unde diviziile românești 9,10 și 13 s-au dovedit de netrecut.
Ofensiva germană a fost defintiv oprită in perioada 28
august - 3 septembrie 1917
Bătălia de la Mărășești a fost cea mai importanta bătălie de
pe frontul românesc în anul 1917.

Românii au avut pierderi de 450 ofițeri și peste 21000 de
morți, răniți și dispăruți. Pierderile inamicului au fost de 47000
morți și răniți
In ordinul de zi generalul Eremia Grigorescu s-a adresat
soldaților spunând că "Mărășeștii au fost mormântul iluzilor
germane.
Bătălia de la Oituz s-a desfășurat simultan cu cea de la
Mărășești
Planul inamicului prevedea o străpungere a liniilor
românești pe direcțiile Onești și Târgu Ocna.
În prima etapa a luptelor 8-18 august trupele austro-ungare
au reușit sa pătrundă 2-4 KM în dispozitivul românilor.
Cele mai puternice lupte au avut loc în a doua etapa a
bătăliei 19-22 august când inamicul a făcut un ultim efort de
străpungere a pozițiilor româno-ruse. După 4 zile de lupte grele
ofensiva austro-germana a scăzut in intensitate iar după o
săptămâna a fost oprită defintiv.
Romanii au pierdut la Oituz 12 mii de soldați, morți, răniți și
dispăruți. Pierderile inamicului au fost cel puțin la fel de mari.
Planul german de ocupare a teritoriului Moldovei și de
scoatere a României din război a suferit un eșec total .
Refacerea armatei romane, capacitatea sa combativă
dovedita in campania din 1917 au atras aprecierile elogioase ale
aliaților.
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