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Rezumat: Ordinul Militar de Război „Mihai Viteazul” este cea mai înaltă distincție militară
de război a României. Ordinul Militar de Război ,,Mihai Viteazul” a fost înființat prin Decretul Regal
nr.2968 din 26 septembrie 1916. Batalionul Vânătorilor de Munte din Târgu Neamț, este singura
structură de nivel batalion din armata română, căreia i s-a conferit Ordinul Militar de Război ,,Mihai
Viteazul” clasa a III-a în timpul Războiului pentru Întregirea României. De remarcat este faptul că
dintr-un total de 314 ofițeri români decorați cu Ordinul Militar de Război ,,Mihai Viteazul” în Războiul
pentru Întregirea României, un număr de 9 eroi au fost combatanți în Batalionul Vânătorilor de Munte
din Târgu Neamț. Anul acesta se împlinesc 105 ani de la dramaticele lupte din vara anului 1917 de la
Oituz, în cadrul cărora Batalionul de Vânători de Munte din Târgu Neamț a dat un important tribut de
sânge.
Cuvinte cheie: Ordin, război,batalion,vânători, munte.
*
Abstract: The “Mihai Viteazul” Military War Order is the highest military war distinction in
Romania. The “Mihai Viteazul” Military War Order was established by Royal Decree no. 2968 of
September 26, 1916. The Mountain Hunters Battalion from Târgu Neamț is the only battalion-level
structure in the Romanian army, which has been awarded the Military War Order. , Mihai Viteazul
”3rd class during the War for the Unification of Romania. It is noteworthy that out of a total of 314
Romanian officers decorated with the Military Order of War "Mihai Viteazul" in the War for the
Integration of Romania, a number of 9 heroes were fighters in the Battalion of Mountain Hunters in
Târgu Neamț. This year marks the 105th anniversary of the dramatic battles of the summer of 1917 in
Oituz, during which the Târgu Neamț Mountain Hunters Battalion paid an important blood tribute.
Keywords: : Order, war, battalion, hunters, mountain.
*
Résumé: L'Ordre de guerre militaire "Mihai Viteazul" est la plus haute distinction de guerre
militaire en Roumanie. L'ordre de guerre militaire "Mihai Viteazul" a été créé par le décret royal n°
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2968 du 26 septembre 1916. Le bataillon des chasseurs de montagne de Târgu Neamț est la seule
structure de niveau bataillon de l'armée roumaine à avoir reçu l'ordre de guerre militaire. , Mihai
Viteazul "3e classe pendant la guerre pour l'unification de la Roumanie. Il est à noter que sur un total
de 314 officiers roumains décorés de l'Ordre militaire de guerre "Mihai Viteazul" dans la guerre pour
l'intégration de la Roumanie, un certain nombre de 9 héros étaient des combattants du bataillon des
chasseurs de montagne à Târgu Neamț. Cette année marque le 105e anniversaire des batailles
dramatiques de l'été 1917 à Oituz, au cours desquelles le bataillon de chasseurs de montagne Târgu
Neamț a rendu un important tribut sanglant.
Mots clés: Ordre, guerre, bataillon, chasseurs, montagne.

Foto nr. 1 – Ordinul Militar de Război ,,Mihai Viteazul” model 1916
(Sursa: https://ro.wikipedia.org/)

Ordinul Militar de Război „Mihai Viteazul”( Foto nr.1) este cea mai înaltă
distincție militară de război a României. Ordinul Militar de Război ,,Mihai Viteazul” a
fost înființat prin Decretul Regal nr.2968 din 26 septembrie 1916. Acesta a fost
ratificat prin Înaltul Decret nr. 3249 din 21 decembrie 1916, în care se prevedea la
articolul 1 faptul că: ,,Ordinul era conferit pentru fapte excepționale de război
ofițerilor care s-au distins în fața inamicului. Nimeni nu poate căpăta o clasă
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superioară dacă nu este decorat cu clasa a III-a”. Ordinul Militar de Război ,,Mihai
Viteazul” clasa a III-a model 1916 a fost conferit în perioada Războiului pentru
Întregirea României unui număr de 42 unități militare din armata română.
Batalionul Vânătorilor de Munte din Târgu Neamț, este singura structură de
nivel batalion din armata română, căreia i s-a conferit Ordinul Militar de Război
,,Mihai Viteazul” clasa a III-a în timpul Războiului pentru Întregirea României.
Batalionul Vânătorilor de Munte a fost decorat la 2 aprilie 1919 de către
Majestatea Sa regele Ferdinand I, la Târgu Neamț, cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a
III-a în baza Înaltului Decret nr. 323 din 22 ianuarie 19192: ,,Pentru vitejia și avântul
excepțional cu care ofițerii, subofițerii și soldații batalionului, au atacat și înfrânt pe
inamic, în ziua de 30 iulie 1917. Respingându-l, în sectorul Dealul Vrânceanu-Măgura,
i-a capturat 17 ofițeri, 400 trupă, 4 mitraliere, 1500 arme și mult material de război. În
ziua de 6 august, vânătorii de munte, trecând printr-un foc puternic de baraj, au atacat
și cucerit poziția inamică de la cota 764, care fusese pierdută de un alt corp de trupă, în
ziua de 8 august, batalionul sosind pe Coșna, tocmai în momentul în care inamicul
reușise a scoate pe apărători, de pe poziție, contraatacă cu furie și în 30 de minute îi
respinge de pe întreg frontul de atac. Acest eroic batalion, s-a distins prin aceleași
multe virtuți ostășești și în crâncenele lupte, ce s-au dat în zilele de 27-29 august 1917,
în sectorul Pârâul Fundul-Bogata”.
De remarcat este faptul că dintr-un total de 314 ofițeri români decorați cu
Ordinul Militar de Război ,,Mihai Viteazul” în Războiul pentru Întregirea României,
un număr de 9 eroi au fost combatanți în Batalionul Vânătorilor de Munte din Târgu
Neamț:
Maior Bădulescu Virgil (Foto nr.2), comandantul Batalionului Vânători de
Munte, conform Înaltului Decret nr. 227 din 12 februarie 19183: ,,Pentru vitejia și
destoinicia cu care a atacat în fruntea batalionului său de vânători inamicul la
Cireșoaia, în ziua de 30 iulie 1917, respingându-l și luându-i prizonieri. La 2 august a
dat un contraatac energic urmărind inamicul până în Valea Slănicului”.
Sublocotenent Bozianu Nicolae, din Batalionul de Vânători de Munte, conform
Înaltului Decret nr. 2130 din 17 august 1918: ,,Pentru vitejia rară cu care a condus
vârful avangărzii în luptele de la 30 iulie de la Cireșoaia precum și în cele de la 6-8
august 1917 de la Coșna unde a apărat sectorul respingând toate atacurile inamicului.
La Poiana Bogată s-a distins prin remarcabilul avânt cu care s-a aruncat cu compania
sa asupra dușmanului, unde, căzând la datorie, prin jertfa sa, a îmbărbătat trupe care sau fixat apoi pe terenul cucerit”.
Căpitan Cerchez Traian, din Batalionul de Vânători de Munte, conform
Înaltului Decret nr. 227 din 12 februarie 1918: ,,Pentru priceperea cu care a condus
compania sa de mitraliere în luptele de la Sinaia, Panciu, din anul 1916 și de la
Eugen Stănescu, ș.a., Cavaleri ai Ordinului Militar de Război ,,Mihai Viteazul”, Editura SALGO,
Sibiu, 2012, p. 105.
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Cireșoaia din anul 1917, unde așezându-și mitralierele la 30 de pași de rețelele de
sârmă a provocat inamicului pierderi foarte mari”.
Căpitan Ionescu M. Gh. Sinaia, din Batalionul de Vânători de Munte, conform
Înaltului Decret nr. 1191 din 16 octombrie 1917: ,,Pentru vitejia și elanul cu care a
atacat inamicul la 30 iulie 1917, luând prizonieri, precum și la 8 august 1917, când a
ocupat cota 730, silind inamicul să se retragă în fugă de pe Coșna”.
Căpitan Pantazi Constantin, din Batalionul de Vânători de Munte, conform
Înaltului Decret nr. 1191 din 16 octombrie 1917: ,,Pentru vitejia cu care a comandat
compania pe câmpul de onoare. În luptele de la 6-8 august 1917 a condus linia I-a a
atacului de la Cireșoaia, iar în 27-29 august 1917 a dirijat personal tăierea rețelelor de
sârmă ale inamicului și nu a părăsit locul unde se afla - 15 m de acestea - decât la
ordinul categoric al comandantului de batalion”.
Căpitan Radu Teodor, din Batalionul de Vânători de Munte, conform Înaltului
Decret nr. 1191 din 16 octombrie 1917: ,,Pentru vitejia cu care în ziua de 3 iulie 1917
a ocupat culmea Măgura, iar în ziua de 31 iulie a atacat din nou inamicul, ocupând
obiectivul a capturat material de război și prizonieri”.
Căpitan Vrânceanu Dumitru, din Batalionul de Vânători de Munte, conform
Înaltului Decret nr. 1191 din 16 octombrie 1917: ,,Pentru vitejia cu care a condus
compania de avangardă la ocuparea crestei dealului Vrânceanu din 30 iulie 1917. De
asemenea, s-a remarcat în luptele duse în defileul Slănic din zilele de 6 și 8 august
1917, conducând primul val de atac, când a și căzut rănit”.
Sublocotenent Nanu Roger, din Batalionul de Vânători de Munte, conform
Înaltului Decret nr. 2130 din 17 august 19184: ,,Pentru avântul fără seamăn de care a
dat dovadă în lupte. S-a distins în mod special în ziua de 30 iulie 1917 când a cauzat
mari pierderi inamicului respingându-l. În ziua de 8 august la atacul cotei 734 Coșna,
prin bravura personală a făcut ca acțiunile secției sale să contribuie la succesul
batalionului. La atacul asupra Cireșoaiei a fost viteaz până a căzut la datorie fiind pildă
trupei și imbold pentru cei rămași care au rezistat, la 28 august 1917, pe poziție într-o
situație deosebit de grea”.
Locotenent Focșăneanu Gheorghe, din Batalionul de Vânători de Munte,
conform Înaltului Decret nr. 2130 din 17 august 19185: ,,Pentru eroismul și energia cu
care a rezistat cu compania de mitraliere tuturor atacurilor data de inamic în ziua de 78 august 1917, în lupta de pe poziția Pârâul Lupului – cota 734. A păstrat lângă
compania sa și rămășițele altor companii greu încercate și a rezistat pe poziție până a
doua zi la sosirea ajutoarelor”.
Pentru bravura, curajul și vitejia dovedită în lupte de ofițeri, subofițeri și trupă
din Batalionul Vânătorilor de Munte în Războul de Întregire a României, au fost
conferite încă 55 de ordine și 294 medalii de război, după cum urmează6: 9 ordine
Corneliu Stoica, Cartea de Aur a Eroilor de la Oituz (1916-1918), Editura MAGIC PRINT, Onești,
2020, pp. 398-399.
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,,Steaua României” cu spade în grad de Cavaler, 1 ordin ,,Coroana României” cu
spade în grad de Ofițer, 45 ordine ,,Coroana României” cu spade în grad de Cavaler, 1
medalie ,,Virtutea Militară” clasa a I –a, 29 medalii ,,Virtutea Militară”clasa a II-a,
105 medalii ,,Bărbăție și Credință” cu spade clasa a II-a, 153 medalii ,,Bărbăție și
Credință” cu spade clasa a III-a și 6 medalii ,,Crucea de Război”(franceză).
Anul acesta se împlinesc 105 ani de la dramaticele lupte din vara anului
1917 de la Oituz, în cadrul cărora Batalionul de Vânători de Munte din Târgu Neamț a
dat un important tribut de sânge.
Înființat la București, în cazărmile Regimentului 4 Roșiori, Corpul
Vânătorilor de Munte cu un efectiv de 1980 de ostași, aflat sub comanda maiorului
Virgil Bădulescu, a fost redislocat la data de 20 noiembrie 1916, în garnizoana Târgu
Neamț. La data de 24 ianuarie 1917, în prezenţa regelui Ferdinand I, Batalionul
Vânătorilor de Munte a primit Drapelul corpului de oaste. După reorganizare și
înzestrare cu armament modern, Batalionul Vânătorilor de Munte din Târgu Neamț a
intrat în iulie 1917 în subordinea Diviziei 7 Infanterie Roman.
După luptele din data de 8 august 1917, frontul Diviziei 7 Infanterie s-a
stabilizat pe linia Vârful Mare - originea văii Bogata - liziera de est a satului Slănic
(cota 652), înălţimile dintre 702-779, dealul Vârful Pietrei. Divizia 7 Infanterie avea
flancul stâng compromis de retragerea Diviziei 6 Infanterie, situație în care și-a anulat
contraofensiva care fusese deja oprită de atacul Diviziei 117 germane. Această mare
unitate germană fusese întărită atât ca număr de soldați cât și ca spirit de luptă de
sosirea Batalionului de Vânători Wurttemberg, din care făcea parte și viitorul mareșal
german Erwin Rommel, atunci cu gradul de locotenent. Sub comanda acestuia, trei
companii s-au infiltrat de-a lungul văii Oituzului și au amenințat Divizia 7 Infanterie
cu încercuirea. În aceste condiții, în noaptea de 9 spre 10 august 1917, generalul
Nicolae Rujinschi, comandantul Diviziei 7 Infanterie, fără a avea aprobarea
generalului Alexandru Averescu, comandantul Armatei a 2-române, a ordonat
evacuarea completă a efectivelor dislocate pe culmea Ungureanu.
În primele ore ale dimineții de 10 august, subunități din Batalionul de
Vânători Wurttemberg comandate de Erwin Rommel au atacat prin surprindere
pozițiile deținute de Regimentul 16 Infanterie, comandat de colonelul Mihail Cezar.
Erwin Rommel consemnează în Memorii: „Una dintre ordonanțele mele de front a tras
un glonț în capul unui român din stânga mea care mă luase la țintă de la o distanță de
circa 15 metri”. În cadrul acestei lupte corp la corp, Erwin Rommel a fost rănit la braț,
în timp ce ofițerul francez care însoțea unitatea română a strigat întruna „omorâți-i pe
câinii de germani”, până când a fost lovit de un glonț tras de aproape. Ofițerul francez
căzut la datorie a fost căpitanul Berger din Misiunea Militară Franceză, aflat în fruntea
ostașilor din Regimentul 16 Infanterie din Fălticeni.
La data de 11 august 1917, inamicul a dezlănțuit un puternic bombardament
de artilerie asupra orașului Târgu Ocna, în timp ce mitralierele acestuia se aflau
instalate pe dealul Vrânceanului. În această situație dramatică, punctul de comandă al
Corpului 4 Armată a părăsit orașul Onești, iar cel al Diviziei 7 Infanterie, orașul Târgu
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Ocna. Coloane întregi de refugiați cu căruțe pline au părăsit orașul Târgu Ocna care
„împreună cu principalele căi de comunicație ale acestuia erau acum sub tirul
inamicului”. Locotenentul Erwin Rommel consemnează în Memorii7:
[…] Orașul însuși era sub tirul artileriei grele și puteam vedea coloane nesfârșite de
vehicule oprite lângă trenuri la fel de lungi în gară [...].
În seara zilei de 11 august 1917, Divizia 7 Infanterie se afla într-o situație
critică. Generalul Nicolae Rujinschi, comandantul Diviziei 7 Infanterie raporta:
„Trupele sunt reduse la 70-100 de oameni de companie, iar oamenii sunt sleiți de
puteri, după patru zile și patru nopți de lupte continue”. În condițiile în care Valea
Trotușului și întregul front al Corpului 4 Armată erau în pericol, generalul Alexandru
Averescu a introdus în sprijinul Diviziei 7 Infanterie două batalioane din cadrul
Diviziei de Cavalerie cu un efectiv de 1400 de luptători.
Un aport decisiv în luptele purtate la Coșna și Cireșoaia l-a avut Batalionul
Vânătorilor de Munte din Târgu Neamț. În monumentala lucrare Istoria Războiului
pentru Întregirea României marele istoric Constantin Kirițescu consemna8:
[…] Plecați la 8 august din Târgu-Neamțului, la 11 August seara, vânătorii de
munte erau la Brătești, 5 chilometri la nord-est de Târgu-Ocnei, după 160 de
chilometri străbătuți în patru zile de marș grăbit peste munți și dealuri, și în urmă de a
lungul văii Tazlăului, în dimineața zilei de 12 August, după abia trei ceasuri de somn,
au luat iarăși drumul spre a intra în linia de foc, unde erau așteptați cu nerăbdare […]
Vânătorii de munte trec ca vârtejul printre rândurile dușmanilor, le împrăștie și le
spulberă, fără să le dea măcar timp să se împotrivească”.
Batalionul de vânători de munte, comandat de maiorul Virgil Bădulescu, a
plecat din Târgu Neamț la data de 26 iulie/8 august 1917 și după a străbătut în marș în
timp de patru zile o distanță de aproximativ 160 de km, a ajuns în dimineața zilei de 30
iulie/12 august 1917 la Brătești, localitate situată la 5 km nord-est de Târgu Ocna.
După ce au trecut Trotușul, oștenii acestui batalion au ajuns în satul Mosoarele, situat
la poalele Cireșoaiei. De aici, vânătorii de munte au început să urce înălțimile
Cireșoaiei pe lângă pârâul Rupturile. Împreună cu Regimentul 27 Infanterie „Bacău”,
vânătorii de munte au obținut un succes deplin, cele două subunități reușind să pună
stăpânire pe înălțimile Măgura, Vrînceanul, Cireșoaia, Cuprianul și Grohotișul.
În semn de apreciere și recunoștință, conform Înaltului Decret No 1135 din 2
octombrie 1917, batalionul a fost transformat în Regiment de Vânători de Munte,
Glenn E. Torrey, România în Primul Război Mondial, Editura Meteor Publishing, București, 2018, p.
268.
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1922, p. 249.
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principele Carol fiind numit „cap al acestui brav regiment”9: ,,Dorind a arăta iubitului
Nostru Fiu Alteța Sa Regală Principele Moștenitor via noastră recunoștință pentru
interesul neobosit ce a pus pentru înfăptuirea unui corp special instruit pentru a lupta la
munte și solicitudinea deosebită ce a dovedit la alcătuirea acestui corp am hotărât:
Alteța Sa Regală Principele Moștenitor se numește Cap al regimentului ,,Vânători de
Munte”.
La data 29 iunie 1939, în cadrul unei ceremonii solemne la care a participat
regele Carol al II-lea, prim-ministrul Armand Călinescu, oficialități locale, precum și
numeroși generali și ofițeri superiori, la Târgu Neamț a fost inaugurat un monumentmausoleu închinat vânătorilor de munte( Foto nr.3,4 ).
La această dată, în semn de respect și recunoștință, o mare unitate de elită de
vânători de munte din Armata României poartă denumirea onorifică Brigada 61
Vânători de Munte ,,General Virgil Bădulescu”(Foto nr.5). La data de 14 octombrie
2021, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la înființarea marii unități de vânători de
munte, drapelul de luptă al
Brigăzii 61 Vânători de Munte ,,General Virgil
Bădulescu” a fost decorat cu Ordinul ,,Virtutea Militară” în grad de Ofițer cu însemn
de pace pentru militari.

Foto nr.2 – General Virgil Bădulescu
( Sursa: https://povesteaunuicercetasblogspot.com/)
9

Arhivele Militare Române, ,,Monitorul Oastei” No. 160, 6/19 octombrie 1917, p.1655.
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Foto nr. 3 - Monumentul Vânătorilor de munte de la Târgu Neamț
( Sursa: https://www.historia.ro/)
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Foto nr. 4 - Monumentul Vânătorilor de munte de la Târgu Neamț
( Sursa: https://www.historia.ro/)
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Foto nr. 5 - Însem onorific Brigada 61 Vânători de Munte ,,General Virgil Bădulescu”
( Sursa : https://www.facebook.com/)
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