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Rezumat: Autorii articolului, ca urmare a cercetării documentelor vremii şi a 

scrierilor istorice, observă că, pentru orice ţară, un context internaţional, favorabil sau 

nefavorabil, impune, cu necesitate, formularea şi reformularea intereselor sale naţionale şi 

implicit, un mod adecvat de acţiune, atât pe plan intern, dar, mai ales, pe plan 

internaţional.  

La declanşarea primei conflagraţii mondiale, interesul său naţional era de a reuni, 

într-un stat unitar, populaţiile vorbitoare a limbii române din bazinul Dunărean, Câmpia 

Transivalniei şi a teritoriului cuprins între Prut şi Nistru. Din nefericire vremurile găsecs 

România, nepregătită, din punct de vedere militar, dar cu o voinţă nestrămutată de a-şi 

afirma poziţia pe plan internaţional privitoare la dreptul să de a-şi reinstaura statul 

voivodului Mihai Viteazul. 

Cuvinte-cheie: context internaţional; interes naţional; alianţă favorabilă; tratate de 

pace; unitate naţională. 
 

Abstract: Following extensive research of the documents of the time and historic 

writings, the authors of the present article acknowledge the fact that for any country an 

international context – favorable or unfavorable circumstances – necessarily determines 

formulating its national interests and, implicitly, an adequate manner of action, both 

internally, but especially internationally. 

When the first world conflagration broke out, our national interest was to reunite in 

one single state the Romanian-speaking populations in Danube’s riverbed, Transylvanian 

Plain and the territory lying between Prut and Dniester. Unfortunately, these times found 

Romania militarily unprepared, but with an unbreakable will to assert its position 

internationally regarding its right to restore the state of Michael the Brave.   
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