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MARASTI, IULIE 1916



MARASESTI 1917



OITUZ 1917 



Generalul ALEXANDRU AVERESCU



Generalul ARTHUR VOITOIANU



Generalul Eremia GRIGORESCU



Generalul NICOLAE ARGHIRESCU



Generalul NICOLAE SINESCU



Generalul ALEXANDRU MARGINENU



ARMATA ROMANA IN VARA ANULUI 1917 



SA NU UITAM TRAGICUL AN 1917



MARASTI 



MARASESTI 



OITUZ



Marasesti , prima linie



Mausoleul Soveja



Mausoleul de la Marasesti



Raportul de forte între
combatanti

Categorii de forțe
Armata a 2-a 

română
Grupul Gerok Raport de forțe

Batalioane de 

Infanterie
56 28 2/1

Escadroane de 

cavalerie
14 36 1/2,6

Guri de foc de 

artilerile
228 142 1,6/1



Principalele cauze ale înfrângeii de la Mărăști
identificate de arhiducele Iosif și prezentate in 

raportul său au fost:

• „O admirabilă cooperare între artilerie, infanterie
și aviație la străpungerea si pregătirea ei. Aviația a 
condus nesupărată tragerile artileriei.” „Pe
punctele de trecere au acționat excelent
aruncătoarele de mine.”

• Epuizarea trupelor (...) în retragere pe teren
accidentat”

• Armata româna „își schimba necontenit trupele
din linia întâi, care erau duse delocuitorii din 
partea locului.”



In timpul bătăliei de la Mărăști s-a realizat cel mai înalt ritm mediu

zilnic de ofensivă din anul 1917, înregistrat pe teatrul de operațiuni

european departea aliată

Acțiuni

ofensive

Perioada

(stil nou)

Durata

(zile)
Front (km)

Adâncimea 

pătrunderii 

(km)

Ritm mediu

(km/zi)

Ofensiva

britanică Artois

9 aprilie - 5 

mai
27 24 5 0,2

Ofensiva

franceză pe

Aisne

16 aprilie -

5 mai
19 0 5 0,3

Ofensiva 

franceză pe 

Moronvilliers

17 aprilie -

20 mai
34 12 3 0,1

Ofensiva aliată

din Flandra
7-8 iunie 2 16 4 2,0

Ofensiva 24 iulie - 1 
9 35 28 3,0

Acest fapt este ilustrat cu ajutorul tabelului de mai jos.

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83r%C4%83%C8%99ti


Opinia publica internationala: 

• The Times scria: „Singurul punct strălucitor in 
Răsărit se găsește in România, unde armata
reconstituită atacă viguros frontierele Carpațior, 
obținând succese apreciabile.” În acelasi ton și
ministrul de război al Franței, aprecia scuccesul
românesc: „Armata franceză a aflat cu bucurie
despre frumoasele succese ale armatei române
(...) Rog trimiteți felicitările cele mai calduroase și
urările cele mai vii ale soldaților francezi către
frații lor de arme.”

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba


“Pe aici nu se trece “

• Animaţi de deviza, „Pe aici nu se 
trece!”, lansată de generalului Eremia
Grigorescu care a condus personal 
operaţiunile, ostaşii români au rezistat cu 
eroism în faţă diviziilor inamice, începând din 
8 august şi până la 22 august. Pierderile
Armatei a II-a în bătălia de la Oituz au fost
însemnate, 1 800 morţi, 4 850 de răniţi şi 1 
570 de dispăruţi, dar armata română a rezistat
dovedind lumii, că „pe aici nu se trece !”.


