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Rezumat: Autorii articolului, plecând de la prevederea constituțională că 
România este un stat unitar și suveran, aflat în Europa Centrală, membru cu 
drepturi depline al Alianței Nord-Atlantice și al Uniunii Europene, cercetând 
istoria militară a nației române constată că este o putere militară cu tradiție, care 
își asigură securitatea națională și exportă securitate în Lumea Veche (Europa, 
Africa și Asia), în cadrul alianțelor politico-militare din care face parte. 

Articolul este o cercetare a campaniilor militare, la care a participat 
Armata română în zbuciumata istorie a națiunii pe care a apărat-o și evidențiază o 
serie de învâțăminte deduse din victoriile și înfringerile suferite de aceasta. 

Cuvinte cheie: Teritoriul Daciei; formarea poporului român; Țările 
Române; campanii militare; putere militară. 

 
Abstract: Starting from the constitutional statement according to which 

Romania is a unitary and sovereign state, located in Central Europe, full member 
of North Atlantic Alliance and of the European Union, and conducting research in 
the military history of the Romanian nation, the authors have come to the 
conclusion that it is a military power by tradition, fully capable to ensure its 
national security and export security in the Old World (Europe, Africa and Asia), 
as part of its political and military alliances.  

The article is an overview of the military campaigns that Romanian Army 
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took part in during the stormy history of the nation it defended, and also presents a 
series of lessons learned from this army’s victories and defeats.  

Keywords: Dacian territory; birth of the Romanian; Romanian Countries; 
military campaigns; military power. 

 

Introducere 
În Antichitate, o parte din regatul Dacia (Figura 1) a fost cucerit de 

romani și s-a format poporul daco-roman. Dacia era o putere militară care 
și-a extins teritoriul în toate direcțiile: în est a învins sciții, până la actuala 
Odesa, în nord celții, până la actualul Lvov, în vest panonii până la actuala 
Budapesta, iar în sud tracii până la actualul Burgas.1  

 
Figura 1. Teritoriul Daciei2 

 
În Evul Mediu, ca urmare și a migrațiilor dinspre Asia (slavi, 

germanici, cumani etc.) s-a format poporul român, care a păstrat majoritar 

                                                
1 Daniel Guță, Cât de întinsă a fost Dacia antică. Regele care i-a lărgit cel mai mult 
graniţele, dar nu a reuşit să aducă pacea în ţinut, disponibil la 
https://adevarul.ro/locale/hunedoara/cat-intinsa-fost-dacia-antica-regele-i-a-largit-mai-gra-
nitele-nu-reusit-aduca-pacea-tinut-1_593002815ab6550cb8aaea21/index.html, accesat la 
02.09.2019. 
2 Cultura și civilizația dacică, Wikipedia, disponibil la https://ro.wikipe-
dia.org/wiki/Cultura_si_civilizatia_dacica, accesat la 02.09.2019. 


