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ROMÂNIA ÎN CADRUL RĂZBOIULUI DE COALIŢIE
(1941-1945)
Alesandru DUŢU
Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, România
Toate cele trei războaie majore în care a participat România după crearea statului naţional modern (1859) au fost
războaie ale coaliţiilor împreună sau împotriva unora dintre cele mai mari puteri din lume către acel moment. În ciuda
dorinţei anumitor propagandişti de a promova imaginea de „războinici” sau „imperialişti” români pregătiţi în perioada
interbelică să atace vecinii lor pentru acapararea de noi teritorii, realitatea istorică, bazată pe documente incontestabile,
fapte şi acţiuni, dezvăluie adevărul că doctrina militară românească prevedea doar un război pentru a proteja interesul
naţional legitim, un război pentru apărarea unităţii naţionale şi a integrităţii teritoriale. În consecinţă, convenţiile militare,
iniţiate sau la care s-a alăturat România au avut un caracter defensiv, în conformitate cu principiile politicii externe şi cu
standardele internaţionale. Cu toate acestea, pe arena internaţională România devine, treptat, izolată, mai ales după
împărţirea sferelor de interes în Europa de Est între Germania şi Uniunea Sovietică. Şi din iunie 1940 România nu a
avut obiective privind anexarea teritoriilor ocupate care nu-i aparţineau.
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ROMANIA IN THE WAR COALITION (1941-1945)
All three major wars attended Romania after forging modern nation state (1859) were carried coalition wars with or
against the biggest powers of the world at that time. Despite the ideas sought to promote the image of ,,warrior” and
„imperialist” Romanians, which would be prepared in the interwar period to attack their neighbors to kidnap territories,
historical reality, based on documents, deeds and actions undeniable, reveals the truth that the only permissible war, in
Romanian military doctrine as legitimate national interests, was the war to defend national unity, to defend territorial
integrity. As a result, military conventions that initiated or which joined Romania had a defensive character, consistent
with the principles of foreign policy and the international provisions. But, in the international arena, Romania was gradually
isolated, especially after the division of spheres of interest in Eastern Europe between Germany and the Soviet Union.
Since June 1940, Romania has not targeted goals annexation of the occupied territories which do not belong.
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