


 Anul 1917 începea pentru România cu mari tulburări, din punct de 
vedere militar, dar şi politic. Ţara noastră se afla în faţa unei înfrângeri 
colosale din cauza unor dezavantaje tactice: primul de ordin geografic 
deoarece era silită să apere o suprafaţa mult prea mare a graniţelor, iar unul  
de ordin tehnic, lipsa echipamentelor militare moderne şi a pregătirii 
ostaşilor.  

Statuia  Cercetaşilor 1925 

 Capitala Bucureşti era ocupată iar Regele Ferdinand şi autorităţile s-au 
refugiat la Iaşi. De cealălată parte a graniţei aliatul numărul unu, Imperiul 
Rus suferea convulsii sociale puternice, burghezia dar şi populaţia doreau 
îndepărtarea monarhiei, iar ordinea şi disciplina lipseau din rândurile 
Armatei Ţariste.  

Statuia Eroilor C.F.R. Jertfiţi 
în Războiul de Reîntregire a 
Neamului Românest. Tecuci 



 După înfrângerile suferite în anul 1916 şi după  reorganizarea 
Armatei Române în 1917, în vara aceluiaşi an, ostaşii vor înfrunta şi vor 
pune în derută un inamic numeros şi superior dotat cu armament şi 
muniţii. În acest context Moldova a fost centrul de concentrare a 
voluntarilor români şi al afirmării sentimentului naţional şi solidarităţii. 
Tecuciul a fost un punct important al ofensivelor din vara anului 1917, 
aici regăsindu-se sediul Armatei I şi al generalului Eremia Grigorescu.  

 Aviația română în timpul războiului (Inspecţia generalului  
Eremia Grigorescu la Grupul 2 Aviaţie, Tecuci, 1918)  

Sursa: marelerazboi.ro  Muzeul Național de Istorie a României   
Nr. Inv.  60981  

 În urma revoluţiei din Rusia, soldaţii ruşi refuzau să lupte, iar în 
acest contest Comandamentul german decidea anihilarea Armatei 
Române şi ocuparea totală a teritoriului.  



       Misiunea militară franceză (octombrie 1916)  a rezolvat problemele de 
ordin tehnic, astfel că Generalul Henri Mathias Berthelot, şef al acestei 
misiuni şi consilier militar al regelui Ferdinand I, coordonează rearmarea 
Armatei Române şi înzestrarea din punct de vedere tehnic cât şi logistic.  

Explozia unui obuz, Mărăşeşti 1917. Sursa: M.N.I.R.     

Nr. Inv . 86659  

 

       Trei mari operaţiuni au fost concepute în 1917: operaţiunea ofensivă a 
Armatei a 2-a în zona Mărăşti, cunoscută sub denumirea de Bătălia de la 
Mărăşti (11 – 19 iulie 1917), operaţiunile de apărare în zona Mărăşeşti şi a 
aripii drepte a Armatei a 2-a în zona Oituz, cunoscute sub denumirea de 
Bătălia de la Mărăşeşti (6 -19 august) şi  Bătălia de la Oituz  (8-22 august 
1917).  



Regele Ferdinand I şi Generalul Averescu pe front  

 În 1916 Tecuciul devenise un oraş de refugiaţi, împărtăşind suferinţa 
celor care plecaseră din cauza ocupaţiei germane. Instituţiile principale au 
fost transformate în spitale şi case în care se adăpostau refugiaţii. Familiile 
Caragiane, Anastasiu, Kopetzki s-au implicat activ în această perioadă pentru 
asistarea răniţilor şi alinarea durerilor refugiaţilor. În prima parte a anului 
1917, Tecuciul devenise un important centru militar de pregătire a 
ofensivelor. Oraşul a fost supus bombardamentelor armatei germane, gara 
fiind distrusă, obiectivul fiind acela de a elimina tot ceea ce însemna 
aprovizionare şi depozite de armament. 



 În Tecuci a fost prezent în 1917 Regele Ferdinand I, gen. Eremia 
Grigorescu, gen. Henri Berthlot, gen. rus Al. I. Ragoza, gen. C. Cristescu care 
au conceput planurile de acţiune de pe frontul Cosmeşti – Doaga- Mărăşeşti-
Panciu-Mărăşti. Vila lui Teodor Cincu (azi Muzeul de Istorie) şi Palatul 
Tribunalului (azi grădiniţa nr. 14) au fost sediul Cartierului General al Armatei 
1-a Române.  

   

 Participând la Bătălia de la Mărăşeşti, Regimentul nr. 24 
Infanterie, a reuşit să deschidă mai multe breşe pe 11 iulie 1917, iar în 
urma acestor manevre militare, ostaşii tecuceni au decoraţi cu Ordinul 
„Mihai Viteazul”. Grupul II Aeronautic Tecuci, a adus o contribuţie 
importantă şi un sprijin decisiv Armatei a I-a Române, contribuind la 55 
de misiuni de recunoaştere şi observare.  

Tun de calibru 105 mm la Mărășești 1917.  Sursa: M.N.I.R.   Nr. Inv.  86670  



Aviatorii români și francezi, în anul 1917, la Aerodromul Tecuci, unde era 
cantonat după retragerea armatei române în Moldova, Grupul 2 Aeronautic. 

În primul rând, în mijloc (cel cu mustață), se află Andrei Popovici, 
comandantul grupului. 

Sursa: marelerăzboi.ro Muzeul Naţional de Istorie a României Nr. Inv. 83722  

Ostaşi pe front, 1917. 



Regele Ferdinand și Regina Maria decorează soldați și ofițeri ce s-au distins 
în luptele de la Oituz, 29 august 1917. Aceste ceremoniale de conferire de 

ordine și medalii în apropierea câmpului de luptă erau menite a încuraja și 
oferi respectul celor care pe front puneau în practică planurile militare ale 

României alături de Aliați în Marele Război.  

Sursa: marelerazboi.ro    Deţinător: M.N.I.R. Nr.Inv.158672  



Generalul Eremia Grigorescu, Regele Ferdinand I, Prinţul Carol 

August 1917   

Tecuci 

Septembrie 1917 

 



Rămăşiţele bisericii  distruse în 1917—Furcenii vechi 

Mărăşeşti 1917 - prima linie de apărare 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În vara anului 1917 situația militară devenise critică pentru 

Antanta, Puterile Centrale înfrângând trupele rusești, dorindu-se astfel 
scoaterea României din război. Rezistența eroică a românilor va spulbera 
acest plan. Evenimentele militare din vara anului 1917 la care a participat 
și Regimentul 6 infanterie nr. 24 Tecuci, au cuprins trei mari operațiuni 
cunoscute ca Bătăliile de la Mărăști, Mărășești și Oituz, localități intrate în 
paginile istoriei naționale și universale ca repere ce jalonează drumuri de 
lupte, de jertfe, și biruințe ale armatei române. Cașin, Măgura, Poiana 
Încărcătoarea – sunt locuri  unde, ca o conștiință de sine și ca o identificare 
cu datoria lor, ostașii  români, de la soldat la general, au rostit cu nădejde 
în dreptate și în Dumnezeu ”Pe aici nu se trece!”  

și nu s-a trecut. 
 În iureșul acelei veri 
fierbinți a fost cuprins și orașul 
Tecuci. În carnetul său de 
cercetaș, Petrașcu Gheorghe, 
notează scene și întâmplări 
petrecute în acea vară, așa cum 
le vedea și cum le înțelegea un 
copil de 12 ani, menționând  
date (zi, luna, an), ora 
desfășurării, participanți și 
consecințele acestora.  



 ”Duminică.  Tecuciu. 2. VII. 1917. Astăzi la ora 9, ziua, a 
venit un aeroplan deasupra gării. Acesta a făcut o tumbă şi deodată  
s-a auzit o pocnitură ca de tun şi un fum negru. După vreo 2 minute 
alta şi pe urmă a mai dat trei: una a căzut în parc, alta a căzut între 
secţie şi gară, şi alta într-un butoi cu gaz. Acesta a luat foc. Pe lângă 
el au fost mari grămezi de 
scânduri. Acestea au luat şi 
ele foc. De la acestea s-a 
întins focul la un vagon cu 
obuze pentru artileria grea. 
Acesta a luat foc şi începând 
a pocni şi aruncând bucăţi 
de schije până în strada 
Elena Doamna, iar 
geamurile s-au spart la 
numeroase case. De la acest 
vagon au luat foc mai multe 
vagoane cu gaz, păcură şi unul cu benzină.  

Pe urmă au explodat mai multe vagoane cu proiectile şi cartuşe. 
După acestea, au mai luat foc şi câteva 
spitale, lămparia şi magazia de mărfuri 
luând şi ele foc s-au dărâmat. La gară   
s-au spart toate ferestrele şi pe unele 
locuri a căzut şi cărămida. In gară au 
luat foc şi numeroşi saci cu urluială 
pentru cai, grâu, făină de porumb şi 
grâu şi ovăz şi bordeiele din împrejurimi 
pentru prizonieri. Furioasa catastrofă a 
ţinut până la 5 1/2”. Pe urmă liniștindu-

se au venit pompierii. Și deodată iar a inceput, dar mai rar, apoi mai 
des. Pompierii au plecat. Pe urmă făcând butoiul cu benzină 
explozie, s-a încins focul și mai tare.  

Depozit de hrană din Tecuci bombardat de 
inamic. 1917. MNIR, inv. 158660 

Anton Raiciu, Comandantul Unității 
de Pompieri Tecuci, decorat de  

Regele Ferdinand după stingerea 
incendiului din gara Tecuci. 1917 



 

 ”Tecuciu. 31.VII. 1917. Astăzi, după ce a venit un aeroplan inamic și  
s-au tras 167 de ghiulele în el, la un ceas după 
plecarea lui au venit 6 ghiulele, la interval de 
10 minute una după alta. Pe urmă, după amiază 
la ora 7 au mai dat 20 de ghiulele și la interval 
de un ceas, alte 7 ghiulele, din care o parte au 
căzut în strada Ștefan cel Mare, unde au omorât 
vreo 7 oameni, o vacă și un vițel.”  
           (însemnări din carnetul de cercetaș  
                Gheorghe Petrașcu - 1917) 

 La sfârșitul lunii iulie 1917, în zona 
Tecuci se găseau unitățile Armatei I Române 
având misiunea de a costitui linia de apărare a 
frontului de la Liești și Clipicești și de a forma 
împreună cu Armata  I, un front continuu. 

 În acele momente, la 
Tecuci, în clădirea fostului 
tribunal, astăzi Grădinița 14, se instalase Comandamentul 
Armatei I, iar în casa familiei Cincu, astăzi Muzeul de 
Istorie „Teodor Cincu” își avea reședința comandantul 
armatei,  General Eremia Grigorescu. 
 Despre vizita la spitalul de răniți din Tecuci, 
Regina Maria scria: 
„La 9,30 am plecat cu Sybil, Carol și Ballif la Tecuci, ca 
să vizitez niște spitale. M-am dus mai întâi la spitalul 
numit Cincu, unde se trimit cei cu răni mai grave și unde 
sunt doi doctori francezi foarte buni.[...] Am văzut       
lucruri înfiorătoare care îmi frângeau inima, priveliști de 

neîndurat care îți cutremurau sufletul. Am adus puțină mângâiere pre-
tutindeni unde am putut, dar îmi dau seama, cu toată durerea că puteam 
prea puțin.[...] După aceea am fost la spitalul de triaj.[...] Pe când eram 
acolo au început nemții să bombardeze gara, și când plecarăm văzurăm   
cum explodau șrapnelele  în apropierea noastră [...] M-am dus să îi fac o 
vizită generalului Grigorescu[...] L-am găsit în mijlocul unui  consiliu de 
război”  
MARIA REGINA ROMÂNIEI, „Povestea vieții mele”, vol 3, Ed. RAO, 2013 

Orașul Tecuci bombardat, 

1917 

MNIR, inv. 86629 

General  
Eremia Grigorescu 



Tribunalul 
Tecuci 

Coloana oficială 
în drum spre 

Focșani.  

Vila  
Teodor Cincu 

 Victoriile armatei române din vara anului 1917 au fost umbrite de 
izbucnirea Marii revoluții bolșevice în Rusia. Aceasta va încheia un 
armistițiu cu Puterile Centrale, iar România rămasă singură în fața 
inamicului va fi nevoită (forțată de împrejurări) să încheie la rândul ei un 
armistițiu nedorit. În scurt timp, la sfârșitul anului 1917, în orașul Tecuci 
vor  începe lucrările reprezentanților părților angajate în conflict, privind 
prevederile Armistițiului care se va semna la Focșani. 



Regimentul 6 infaterie nr. 24 Tecuci 

 „Pentru vitejia și curajul cu care ofițerii, subofițerii și soldații 
Regimentului 24 Tecuciu au atacat puternicele poziții inamice de la Poiana- 
Încărcătoarea și cota 711 în ziua de 11 iulie 1917, pentru dârzenia și spiritul de 
sacrificiu cu care au deschis breșe în rețelele de sârme și s-au aruncat cu avânt 
fără seamăn în atac, pentru exemplaritatea cu care au dus lupta cu baioneta și 
cu grenadele până au reușit să pună stăpânire pe liniile de apărare potrivnice, 
pentru bravura și neclintirea cu care au apărat fiecare palmă din pământul sfânt 
al țării, drapelul unității se decorează spre cinstea celor care l-au avut în frunte 
și a mândriei urmașilor, cu Ordinul Mihai Viteazul. Fie ca aceasta să vă 
îmbărbăteze cugetele și să vă oțelească brațul, ori de câte ori țara vă va chema 
la datorie, pentru a o sluji cu abnegația și dăruirea cu care i-ați apărat ființa, 
cei aflați în rândurile Regimentului de-a lungul războiului nostru de libertate și 
reîntregire. Așa să vă ajute Dumnezeu.” 
           General Eremia  Grigorescu 
          Înalt Decret no. 448 din 29 ianuarie 1919  
 
 Regina Maria, în timpul vizitelor făcute pe front, consemna în jurnal: 
„ Coțofănești, luni  23 oct/5 noiembrie 1917 
[...] Am plecat la 10 dimineața[…] la Onești unde am fost primiți de generalul 
Văitoianu. Acolo, într-o câmpie, decorai soldații și ofițerii din Regimentul 24, 
care se odihneau aici de două săptămâni și acum pornesc iarăși în tranșee. 
Nemaipomenit entuziasm și iarăși îmi dădui seama că aceste vizite pe front sunt 
un lucru minunat de bun. ”  
MARIA REGINA ROMÂNIEI, „Povestea vieții mele”, vol 3, Ed. RAO, 2013 



Eroi tecuceni din Primul Razboi Mondial 

HENRI  CIHOSKI 
n. 1871, Tecuci    
d. 1950, închisoarea din Sighet 
General în Armata Română în Primul Război Mondial. 
În această perioadă a îndeplinit următoarele funcții: 
• Șef de Stat Major al Corpului VI Armată - 1916 
• Comandant al Diviziei 13 infanterie - 1916 
• Comandant al Diviziei 10 infanterie - 1917 
• Adjunct al Marelui Cartier General - 1918 
   A fost decorat cu : 
• Ordinul Steaua României în grad de ofițer - 1914 
• Ordinul Steaua României în grad de comandor - 1916 
• Ordinul Mihai Viteazul cls. III a - 1917  

ION ISTRATE 
n. 12/25 dec. 1860, Tecuci  -  d. 6 dec.1942, București 
 Politician și general român, aghiotant al Regelui Carol I (1892 - 1897). 
1909 - 1911 este Șeful Statului Major al Armatei Române cu grad de General 
adjutant. 
1913 - Comandantul Diviziei a 9 - a infanterie 
1916 - Comandantul Diviziei a 7 - a infanterie, cu grad de General de Brigadă 
1917 - 1918 este Comandantul Corpului 5 al Armatei Române 
Pentru activitatea sa militară a fost decorat cu: 
• Ordinul Steaua României cu spade în grad de comandor 
• Ordinul Coroana României în grad de mare ofițer 
• Ordinul Legiunii de Onoare a Franței în grad de comandor. Acestă medalie i-a 

fost acordată în iarna anului 1917, luna decembrie, de către generalul francez 
Henri Berthelot, în cadrul unei ceremonii dsfășurate în grădina publică  a orașului 
Tecuci. 

Tecuci 1917 



CONSTANTIN  GHEORGHIU 
n. 19 martie 1880, Nicoreşti, jud.  Tecuci   
d. 1970,  Tecuci 
Institutor;   în cadrul armatei cu grad de căpitan. 
În anul 1901 se înrolează în  rândurile  
Regimentului 6 infanterie nr. 24 Tecuci. 
Doi ani mai târziu va fi mobilizat în acelaşi 
regiment şi participă pe front în luptele din 
Războiul balcanic (1913). În 1915 va fi ridicat la 
grad de sublocotenent în Regimentul 40 Infanterie 
Călăraşi . În vara anului 1916, va conduce un pluton 
din cadrul batalionului 4 - Regimentul 40 Infanterie 
Călăraşi şi va fi luat prizonier în urma luptelor de la 
Turtucaia. În timpul captivităţii va fi ridicat la rang 
de locotenent (în rezervă). În vara anului 1918 se va 

întoarce din captivitate şi va fi mutat la Regimentul 6 Infanterie nr. 24 Tecuci. 
Doi ani mai târziu i se va acorda gradul de căpitan. 
 După război, îşi va continua cariera didactică, ocupând funcţii de 
conducere în instituţiile de învăţământ tecucene. Pentru temeinicia şi 
devotamentul de care a dat dovadă în toată cariera sa, va fi decorat cu Medalia 
Coroana României în grad de cavaler ( 9 martie 1923)  
 

• Medalia Avântul Ţării, 1913 
• Medalia Virtutea Militară cls a II - a, 1917 
• Medalia Virtutea Militară Franceză cls a II - a, 1918 
• Medalia Virtutea Militară Engleză, 1919 
• Medalia Serviciul Credincios cls. I, 1922 
• Medalia Crucea Comemorativă cu baretele - 1919, Ardeal, Carpaţi, Mărăşeşti, 1922 
• Medalia Victoria, 1922 
• Medalia Răsplata Serviciului Militar  
• Medalia Serviciul Credincios cls a II - a, 1934 

NICOLAE PETICĂ   
n. 16 mai 1891, sat Buceşti, jud.  Tecuci   
d. 11 iunie 1962 Tecuci 
Sublocotenent în Regimentul 6 Infanterie nr.24 
Tecuci. 
 Din anul 1912 se înrolează ca soldat în  acesr 
regiment. În timpul luptelor din vara anului 1917 
este înaintat la gradul de  Plutonier major în cadrul 
Regimentului 7 Prahova. 
 În 1918 este mobilizat în Regimentul 6 
infanterie nr. 24 Tecuci.  
Se va retrage din armată în anul 1941.  
În cariera sa militară a fost decorat cu: 



IOAN BOGOŞ  
n. 1902  Tecuci ?   
d. 1986  Tecuci 
Cercetaş în Primul Război Mondial 
 A făcut parte din rândurile micilor cercetaşi ai 
Cohortei Oltea Doamna  Tecuci. În timpul 
războiului a fost cercetaş la Spitalul Anton Cincu.  
Pentru dăruirea şi curajul de care a dat dovadă 
(copilul de 14 ani) i s-a acordat Insigna de Război a 
Cercetaşilor. 
 În anul 1938 va fi decorat cu medalia Victoria 
a Marelui Război pentru Civilizaţie (1916 - 1921)  
şi medalia Crucea Comemorativă de Război            
1916 - 1918 fără barete.   

GHEORGHE PETRAŞCU 
n. 28 februarie 1904, Bucureşti   
d. 1996 Tecuci 
Cercetaş în Primul Război Mondial 
 La vârsta de 12 ani se înscrie în rândul 
cercetaşilor în cohorta Oltea Doamna  Tecuci 
(ianuarie 1916). În timpul războiului va face muncă 
de observaţie şi va nota în carnetul său de cercetaş 
aspecte din timpul bombardamentelor din anii 1916 
- 1917, asupra oraşului Tecuci.  
În perioada interbelică îşi va continua cariera 
militară participând la operaţiuni pe front în Al 
Doilea Război Mondial. Va fi trecut în rezervă cu 
grad de locotenent colonel.  
Pe lângă alte înalte distincţii importante va primi şi 
Insigna de Război a Cercetaşilor.  

NAE GHEORGHE IONESCU  
Cercetaş 
 În timpul Primului Război Mondial a făcut 
parte din cohorta Oltea Doamna  Tecuci, 
participând cu contingentul 1921 din cohortă pe 
frontul din Dobrogea (1916) alături de batalionul 
4/64 din Brigada mixtă Tecuci. În vara anului 
1917 a fost cercetaş la spitalul Anton Cincu 
Tecuci. Pentru faptele sale de vitejie i s-a acordat 
Insigna de Război a Cercetaşilor şi Crucea 
Comemorativă de Război (1916 - 1918) fără 
barete.  



 
ANTON RAICIU 
Comandantul unităţii de pompieri Tecuci, 
din anul 1906. 
 A participat la operaţiuni pe front 
în anul 1913 fiind decorat cu medalia 
Avântul Ţării. 
 A fost decorat cu medalia Bărbăţie 
şi Credinţă clasa a II - a, pentru curajul şi 
energia cu care a lucrat la localizarea 
incendiului provocat de bombardamentul 
inamic asupra gării Tecuci, în luna iulie 
1917. 
Alte distincţii:  
• Crucea Meritul Sanitar cls a II -a, 1926  
• Medalia Bărbăţie şi Credinţă cls a I - a, 

1927.  
   
 

Primul pod dublu CFR  și șosea peste Siret (linia Tecuci—Mărășești,) 

dinamitat de armata română.  (Podul de la Cosmești) 
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