Oituz 1917
“Verdunul
românesc”

„Cultivaţi mai departe sentimentul datoriei şi al sacrificiului,
pregătiţi naţiunea, şi o piatră nu se va clinti din temelia patriei”

“ România în
Marele Război”

 Confruntare politico – militară între Antanta şi
Puterile Centrale.

 Cauze complexe, având geneza în răfuielile
nesoluţionate ale secolului al XIX-lea.
 Se utilizează arme şi tehnologii noi precum
mitraliera, tranşeea, gazele toxice, tancul,
avionul, tunurile de mare calibru etc.
 România, aliata Puterilor Centrale încă de la
1883, a decis să adopte o politică de neutralitate
odată cu izbucnirea conflictului.
 În cei doi ani de neutralitate (1914-1916)
guvernul a purtat tratative cu ambele tabere
beligerante ; opinia publică pro-Antanta a condus
la semnarea tratatului de alianţă şi angajarea în
război începând cu august 1916.
 Luptele purtate de armata română în toamna
anului 1916 deşi entuziaste la început s-au
terminat cu înfrângerile din toamnă, cedarea
sudului ţării şi retragerea spre Moldova

Personalităţile vremii
“Antantofili”

“Germanofili”

Comandanţi militari
•

România

• Puterile Centrale

Judeţul Bacău în război

a)

Judeţul Bacău în
perioada antebelică

•
•

Judeţ mediu (196135 loc în 1908)
Populaţie preponderent rurală (171774 loc),
puţin ştiutoare de carte (127212 loc)
Confesional : 143874 ortodocşi, restul
catolici (locul 2 în ţară) şi iudaici (loc 1)
Industrie dezvoltată (exploatare de petrol,
cărbuni şi sare – Moineşti ,
Comăneşti,Solonţ şi Tg Ocna, fabrica de
hârtie Letea, postavuri Buhuşi, ciment –
Grozeşti, zahăr la Sascut etc
Oraşul Bacău era unul tipic de provincie ;
contrastau edificiile moderne cu probleme
precum străzile nepavate, lipsa iluminatului
public, apei curente şi mizeria din cartierele
limitrofe.

•
•

•

b) Judeţul Bacău în război ;
Capitala rezistenţei
şi reîntregirii naţionale
•

•

•
•

•

Oraşul Bacău devine centru militar şi
adăpost pentru refugiaţi începând cu iarna
alului 1916 ; oraşul devine neîncăpător.
Bacăul a găzduit între 1916-1917 peste
30000 refugiaţi, încă o dată cât numărul
localnicilor.
Băcăuanii se confruntă cu neajunsuri :
rechiziţii la diverse produse, abuzuri din
partea soldaţilor, frigul şi străzile înfundate
de zăpadă şi noroi
La Bacău s-au organizat 7 spitale pentru
bolnavi (tifos) şi răniţi
Comandamentul Armatei a II-a se afla în
Casa Anania (actuala stradă George
Bacovia)
Activitatea industrială era în slujba armatei
(fabrica de textile Buhuşi, fabrica Letea,
rafinăria de la Mărgineni, rafinăriile de la
Moineşti, Comăneşti etc.

Bacăul la începutul sec. al XX-lea

Cap. III – “Pe aici nu se trece! – Oituz 1917”

Combatanţi
Armata a II-a română
(Corp 4 şi 2)
Diviziile 6,7 şi 8
Total : 34 batalioane
104 guri foc
Aprox : 90.000 oameni

Grup german “Gerock”,
Armata 1 Austro-ungară
5 divizii şi trupe specializate
(Batalion Alpin, Batalion
vânători de munte,
batalioane mitraliori, etc)
Total : 54 batalioane
200 guri foc
Aprox : 135.000 oameni

Scopul
bătăliei

Efecte

Împiedicarea forţelor
invadatoare de a
ocupa valea
Oituzului pentru a-şi
crea avantaj spre
zonele petrolifere ale
Moldovei

Armata a II-a opreşte
invazia trupelor
inamice după 1 lună
de confruntări
Pierderi : 16.000 –
20.000

Înfrângerea
rezistenţei din munţii
Oituzului,
acapararea
resurselor petrolifere
Joncţiunea cu
armata lui
Mackensen de la
Sud (Mărăşeşti).

Grupul Gerock nu îşi
atinge obiectivul.
Nu au ocupat nici o
localitate sau punct
strategic, trupele
fiind peste tot
respinse
Pierderi : 22.000 –
25.000

Sumarul bătăliei

26 iulie

27
iulie

28 Iulie

• Bătălia începe la ora 6 dimineața la inițiativa grupului Gerock
asupra diviziei a VII-a române.
• În jurul orei 17, germanii cuceresc poziții importante cum ar fi Vf.
Ungureanu și Vf. Bălcuța.
• Până seara trupele române pierd teren de cca. 1-2 km, generalul
Vlădeanu solicitând retragerea întregului flanc drept, în pericol de
a fi încercuit de inamic
• Ora 4:30, contraatac al dreptei Diviziei a VI și stânga Diviziei a VII-a –
eșuează
• Se remarcă Regimentul 27 Infanterie Bacău care face primii prizonieri (200
germani, 3 mitraliere și 1 tun)
• Germanii crează noi breșe profitând și de apatia trupelor ruse în proces de
bolșevizare.
• Militarii români sunt nevoiți să cedeze și vf. Pravila, punând în pericol întreg
frontul diviziei a VII-a.
• Inamicii crează un “intrând” de 6km.

• Situația devine critică. Românii crează noi poziții pe dealurile Coșna, Muncel,
Sticlărie și Cireșoaia.
• Generalul Averescu solicită Marelui Cartier General întăriri. I se atribuie Divizia
1 Cavalerie de pe frontul Vrancei, Batalionul de vânători de munte de la Tg.
Neamț și Brigada de grăniceri de la Tecuci. Toate vor ajunge în 3 zile
• Elemente ale Diviziei 117 germană pătrund la marginea satului Grozești (Oituz)

29
Iulie

30
Iulie

31
Iulie

• Infanteriștii germani cuceresc dealurile Știbor și Coșna (789m).
• La asaltul Coșnei participă și tânărul locotenent german Erwin
Rommel, rănit la braț în acea bătălie.
•19:30 – germanii izolează Slănicul și Comăneștiul. Primele elemente
inamice ating dealul Cireșoaia

•Vânătorii de munte împreună cu regimentul 27 infanterie atacă Divizia
70 austro-ungară de pe Cireșoaia, începând cu ora 17:15.
•La ora 21:00, Cireșoaia revine în mâinile românilor. (primul succes de
la începutul bătăliei)
• Inamicii cedează în jur de 2-3 km. Armata română preia inițiativa.
• Grănicerii, sosiți de la Tecuci, resping atacurile germane asupra
Grozeștiului.

• Pe frontul de sud Panciu cade în mâna germanilor. Armata a VI-a
era direct amenințată. Pierderea pozițiilor în acea zi însemna și
dezastrul/înfrângerea trupelor de la Mărășești, care puteau fi
încercuite de la sud de armata lui Mackensen și dinspre nord-vest
de grupul Gerock.
• Unitățile diviziei a VII-a române atacă Coșna pe care o cuceresc în
cursul serii. Pentru acel deal s-au purtat 7 atacuri și 8 contraatacuri
doar în acea zi.
•Divizia a VI-a preia controlul asupra dealurilor Chișcurile, Bâtca
Carelor și Leșunțului.
• În acea zi au cazut peste 1200 militari români. Frontul era salvat.

1-6
August

6-8
August

• Liniște pe întreg frontul
•Se reamenajează fortificațiile ; în unele poziții distanța între
tranșee a fost de 7-8 metri între combatanți
• Regina Maria vizitează spitalul de la Onești
• 4 august – Inamicii masează noi trupe
•6 August – germanii încetează acțiunea de la Mărășești,
așteptând noua ofensivă din zona Grozeștiului (Oituz)

• 6 August, 6:00 Începe atacul furibund al artileriei germane
asupra pozițiilor românești care durează 3 ore.
• Urmează lupte corp la corp pentru diverse cote (Coșna,
Sticlărie) , pierdute periodic de trupele române în cursul serii.
Succesul trupelor Puterilor Centrale, însemna reluarea
ofensivei din zona Mărășești.
•La nordul frontului, vânătorii de munte au purtat succese
importante contra diviziei 70 austro-ungare, recâștigând
inițiativa.
• 7-8 august – continuă forțările germane de a ocupa dealul
Coșna fără succes.
•Combatanții păstrează pozițiile, austro-germanii nu reușesc
să câștige poziții cheie. Unitățile române stabilizează frontul

27-29
August

•9-27 august – Defensivă activă pe întreg frontul. Misiuni de
recunoaștere de ambele părți. Sunt stabilizate fortificațiile.
• 27 august, ora 9:00. Unități din divizia a VII-a română forțează
vestul Cireșoaiei dar au fost respinse. Trupele germane izolate
pe deal.
• 28 august – castelul Negroponte de la vest de Grozești, vizat
de germani, apărat cu succes de români.
•29 august – comandamentul român decide defensivă totală
pe întreg frontul.

Bilanț
• 35 zile de luptă
• Victorie tactică a armatei române.
• Armata Puterilor Centrale a avansat temporar între 2-6 km adâncime fără a reuși
să câștige poziții strategice pentru o dezvoltare ulterioară a operațiunilor ; la
Mărășești, grupul Mackensen avansase între 21 iulie – 6 august cca 40 km luând în
stăpânire vremelnic 25 localități.
•Frontul salvat la 31 iulie când este cucerită cota 789 – Coșna.
• Pierderi – 16./22.000 tabăra română respectiv 22-25.000 cea a Puterilor Centrale

A doua batalie de la Oituz în imagini

Când faptele devin legende...
Oituz 1917

Camil Petrescu (1894-1957)
- A participat la acțiunile de pe vf. Ungureanu încă din prima zi de luptă. Experiența războiului i-a marcat
viața. A fost făcut prizonier la 26 iulie, dus în lagărul de la Râșnov apoi la Sapronijek (Germania)

Mihai Sadoveanu (1880-1961)
- A activat pe frontul de la Oituz pe toată durata bătăliei la partea de transmisii și comunicații. La acea
perioadă avea vârsta de 37 ani.

Ioan Missir (1890 – 1945)
- Căpitan în Regimentul 8 Roșiori, participă la cruntele lupte pentru dealul Cireșoaia. Descrie luptele de pe frontul
Oituzului în romanul de război Fata Moartă (1937) elogiat de către criticii literari, primind diverse premii de
specialitate în acest sens.

Virgil Bădulescu (1882 – 1944)
- Comandantul batalionului de vânători de munte, își conduce soldații la atacurile dealurilor Cireșoaia și Coșna,
fiind decorat cu ordinul Mihai Viteazul, clasa a III-a.

Ciobanul Elisei Ursac
-S-a oferit voluntar să ghideze batalionul de vânători de munte condus de Virgil Bădulescu spre flancul pozițiilor
inamice de pe dealul Cireșoaia la 30 iulie 1917. Ignorând pericolul, ciobanul indică un traseu pe care îl cunoștea
doar el, ajutând vânătorii în obținerea succesului din acea zi.
- În anii următori a fost invitat constant de rege la serbările zilei naționale.

Ion Grămadă (1886-1917)
- Scriitor, istoric și publicist bucovinean, doctor în litere al Universității din Viena, se înrolează voluntar încă de la
începutul războiului și cere să fie trimis în linia I. Conduce un pluton de vânători și este ucis la 30 iulie la asaltul
dealului Cireșoaia. A fost înmormântat de camarazi într-o poiană din apropiere.

Pamfil Șeicaru (1894-1980)
- Unul din cei mai mari gazetari din perioada interbelică, sublocotenent în timpul desfășurării operațiunilor de la
Oituz, a condus cu succes o companie de mitraliori, fiind citat cu Ordin de Zi pe Armată. S-a remarcat în mod
deosebit la asaltul dealului Cireșoaia din 30 iulie 1917

Constantin Țurcanu (1854-1932)
- Supranumit Peneș Curcanul, erou în războiul de independență, s-a oferit să participe voluntar la război chiar
dacă avea o vârstă înaintată (63 ani). Supraviețuiește conflictului, la final purtând cu mândrie în piept mai multe
medalii printre care Virtutea militară, Serviciul credincios clasa I, Crucea comemorativă a primului război mondial
1916-1918 și Mihai Vitezul .

Constantin Mușat (1890 – 1917)
-Caporal în momentul bătăliei de la Oituz, participant la acțiunile militare de la declanșarea războiului.
- În lupta de la Râpa Roșie (1916) a fost grav rănit, fiindu-i amputat brațul stâng. Refuză să fie trecut în rezervă și
solicită participarea în continuare la război, cererea fiindu-i acceptată după mai multe insistențe.
- Este încadrat în calitate de grenadier în Regimentul 2 Grăniceri iar la 31 august 1917 a fost ucis de rafale de
mitralieră în luptele de pe dealul Chioșcurile, ultimele sale cuvinte fiind : “Grenade băieți, grenade...”

Alți eroi....
• Sublocotenentul Ioan Dimăncescu (Compania de cicliști) – controlează Vf.
Știbor, preia Poiana lui Boboc de la germani la 29 iulie.
• Căpitanul Constantin Brăileanu – (escadron 1, regiment 10 Roșiori) – rănit la braț
la poalele dealului Cireșoaia, continuă asaltul încurajându-și subordonații. Lovit
ulterior de o grenadă, cade răpus. Îndârjiți de moartea căpitanului, cavaleriștii preiau
controlul poziției Poiana lui Boboc.
• Locotenentul Sion Alexandru - (compania 1, Regimentul 27 Bacău) – grav rănit
în pantele abrupte ale dealului Cireșoaia, îndeamnă soldații să continue să
avanseze. Moare după câteva minute. La scurt timp, oamenii lui cuceresc cota 772.
• Locotenentul Mihai Foișoreanu – (Regimentul 27 Bacău) – luptă de la începutul
campaniei, pe malul Dunării, în împrejurimile Bucureștiului, este îngropat de explozia
unui obuz la Azuga dar supraviețuiește. La Cireșoaia, pe 30 iulie, glonțul care îl
căuta încă din septembrie pe malurile Dunării l-a ajuns.
• Căpitanul Radu Teodor (vânătorii de munte) – lovit de un proiectil la asaltul
Cireșoaiei, cade fără viață.
• Căpitanul Pălăgeanu (vânătorii de munte) – lovit la cap în aceeași fază ca și Radu
Teodor, continuă lupta cu șiroaie de sânge curgând. Cucerește cota 772 și se
prăbușește pentru totdeauna.
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