
RECENZIE EVENIMENT: 
Lansarea ca rţ ii ,,Armaţa Roma na  î n Ra zboi (1941-1945)” 

 

În data de 2 februarie 2017 a avut loc la sediul 

Fundaţiei Europene Titulescu din Şos. Kiseleff, nr. 

47, lansarea volumului „Armata Română în Război 

(1941-1945)” a colonelului (r) Alesandru Duţu. 

Evenimentul l-a avut ca moderator pe domnul preşedinte 

al Fundaţiei Europene Titulescu, prof. univ. dr. Adrian 

Năstase, iar printre invitaţii de seamă s-au numărat doi 

importanţi specialişti ai istoriei militare, prof. univ. dr. 

Mihai Retegan şi prof. univ. dr. Petre Otu. 

 

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa unui numeros 

auditoriu: profesori universitari, diplomaţi, specialişti ai 

istoriei militare, dar şi pasionaţi ai acestui domeniu. 

 

Din partea Centrului European de Studii în Probleme 

Etnice au participat cercetătorii ştiinţifici Augustin 

Poenaru şi Alin Aursulesei. 

 

 

 

 



Despre carte 
 „Armata română în război (1941-1945)” a 

profesorului Alesandru Duţu reprezintă o lucrare de 

sinteză, o lucrare enciclopedică apărută la Editura 

Enciclopedică în anul 2016, care prezintă armata 

română în timpul celui de-al doilea război mondial. 

Cartea tratează cadrul general al participării armatei 

române la război, aceasta însemnând  prezentarea 

concepției strategice în care au acționat armatele 

române în diferite etape ale războiului, drumul de luptă  

și modul în care au fost îndeplinite misiunile care le-au 

revenit, caracteristicile principalelor  bătălii desfășurate,  

relațiile de comandament româno-germane și româno-

sovietice, modul în care au cooperat cu trupele germane 

și sovietice, relațiile cu populația civilă, victoriile, dar și 

înfrângerile (înfrângeri la Miclăușeni, Tulumceak, sud 

Harkov, Stalingrad, Moldova, Szolnok), faptele de arme 

mai deosebite, spiritual de jertfă și de sacrificiu, dar și 

manifestări de panică și lașitate etc. Autorul nu insistă 

asupra problemelor de organizare, dotare, instruire şi 

logistică ale armatei, prezentând doar un cadru general 

al participării românești la război, cu cât mai multe 

aspect caracteristice/specifice  etapelor și zonelor 

principale de luptă. 

 Angajată într-un război pe care nu l-a dorit şi nu l-a provocat, iniţial alături de 

Wehrmacht împotriva Armatei Roşii (22 iunie 1941-23 august 1944), apoi alături de Armata 

Roşie împotriva Wehrmacht-ului (23 august 1944 - 9 mai 1945), de fiecare dată fără un tratat sau 

convenţie militară care să precizeze obigaţiile şi drepturile partenerilor, armata română, 

insuficient dotată şi pregătită pentru un război de mişcare, a luptat împotriva unor adversari mult 

mai puternici şi bine înzestraţi timp de 1 241 de zile, de la Prut la Volga şi înapoi în Podişul 

Boemiei, înregistrând victorii, dar şi înfrângeri (unele catastrofale).  

 Lucrarea de faţă conţine 688 de pagini şi este structurată pe 7 capitole care tratează în 

mod sintetic, dar extrem de cuprinzător toate aceste aspecte cu privire la eforturile militare ale 

armatei române în cadrul celui de-al doilea război mondial. 

 Capitolul I, „În Basarabia şi în nordul Bucovinei” tratează aspectele privitoare la 

motivele intrării României în război, la concepţia strategică a trupelor române şi stabilirea 

misiunilor de luptă şi a structurilor de comandament. De asemenea se prezintă primele acţiuni 

militare din anul 1941 din nordul Bucovinei şi Basarabia, care au anulat pentru moment 

consecinţele brutalului ultimatum sovietic din iunie 1940 şi a făcut ca poporul român şi armata sa 

să parcurgă în numai un an drumul de la agonie la extaz, de la deziluzii la bucuria realipirii 

provinciilor estice, cu speranţa redobândirii celorlalte părţi ale ţării.  

 Capitolul II denumit „Pe teritoriul Uniunii Sovietice” prezintă desfăşurarea acţiunilor 

militare dincolo de teritoriul naţional, după trecerea Nistrului. Sunt prezentate în detaliu acţiunile 

din zona Odessa, acest oraş reprezentând o necesitate strategică, în condiţiile în carte armatele 

sovietice nu fuseseră înfrânte, dar şi o obligaţie ce a decurs din participarea la războiul de coaliţie 



alături de Wehrmacht. După acest episod sunt prezentate operaţiunile militare dintre Nistru şi 

Nipru, din Crimeea, până la sângeroasele lupte de la Stalingrad şi dincolo, până la Marea Azov. 

 În capitolul III, „Bătălia Moldovei (1944)”, regăsim detalii absolut impresionante despre 

situaţia frontului din Moldova la nivelul anului 1944, cât şi despre concepţia română şi cea 

germană privind desfăşurarea bătăliei, despre bombardamentele aviaţiei anglo-americane din 

primăvara şi vara anului 1944 care au agravat situaţia României prin pagubele umane şi 

materiale provocate, în special asupra zonei petrolifere din Valea Prahovei şi asupra Capitalei. 

Aflată într-o situaţie extrem de dificilă, atacată pe frontul terestru de peste 1 000 000 de militari 

sovietici, iar pe cel aerian de sute de bombardiere americane şi engleze, într-o alianţă cu un 

partener care acorda, în acel moment, prioritate apărării spaţiului polonez, şi nu celui românesc, 

România a înregistrat, în august 1944, pe frontul din Moldova, o înfrângere categorică, 

posibilitatea transformării întregului teritoriu naţional în teatru de acţiuni militare fiind anulată de 

trecerea ţării de partea Naţiunilor Unite, la 23 august 1944. 

 Capitolul IV, „Trecerea României de partea Naţiunilor Unite”  descrie în amănunt 

momentul  23 august 1944, momentul întoarcerii armelor împotriva Germaniei naziste, 

schimbarea concepţiei strategice militare a armatei române, reacţia Germaniei şi caracteristicile 

militare ale confruntării româno-germane, cât şi relaţiile de comandament româno-sovietice. 

Prezenţa masivă a trupelor sovietice pe teritoriul României, într-un moment în care frontul se 

afla la mare distanţă de teritoriul naţional, a avut un evident scop de influenţare a luptei pentru 

putere în stat, care s-a declanşat, deloc întâmplător, tocmai într-un asemenea context şi după 

plasarea României în sfera de influenţă sovietică, în octombrie 1944. 

 Începând cu capitoul V, „În nord-vestul şi vestul României”, autorul ne prezintă 

acţiunile militare desfăşurate în podişul transilvan, luptele de pe direcţia Sfântu Gheorghe -

Odorhei-Târgu Mureş, până la ofensiva de pe Mureş-Cluj-Carei-Satu Mare.  

 În capitoul VI, „Pe teritoriul Ungariei”, regăsim prezentate luptele purtate de armata 

română pe teritoriul vecinului de la Vest, din zona Debreţin, cele de pe cursul mijlociu al Tisei, 

de pe direcţia Budapesta până în Munţii Hegyalja până pe valea Hernadului.  

 Ultimul capitol, capitolul VII, „În Cehoslovacia şi Austria”, ilustrează acţiunile militare 

ale armatei române după depăşirea frontierei ungaro - cehoslovace din 18 decembrie 1944, când 

Armata a 4-a a continuat înaintarea spre depresiunea şi oraşul Roznava, ajungând pe teritoiul 

Austriei.  

 Lucrarea profesorului Alesandru Duţu este aşadar 

prin excelenţă o lucrare de sinteză, o lucrare de referinţă atât 

de necesară în istoriografia românească, ce se înscrie în 

efortul istoricilor militari de a scoate la iveală adevărul 

istoric, adevăr bazat întotdeauna pe material de arhivă, în 

mare parte inedit. Considerăm că această carte va rămâne 

una de referinţă pentru cine doreşte să se aplece asupra celui 

de-al doilea război mondial şi de care cu siguranţa va trebui 

să se ţină cont în tratarea acestui fenomen.  

 

Despre autor. 
Alesandru Duţu, istoric militar, specialist în istoria celui de-

al doilea război mondial şi a perioadei postbelice, a elaborat 

şi coordonat (singur sau în colaborare) monografii, volume 

de documente, albume, antologii de texte, scenarii de filme 



documentar-istorice, studii, articole, comunicări ştiinţifice etc., în care a abordat aspecte inedite 

referitoare la participarea României la cel de-al doilea război mondial (operațiile militare 

desfășurate pe fronturile din Est și din Vest;  relațiile  militarilor cu populația civilă; acțiunile 

partizanilor sovietici; bombardamentele aviației anglo-americane asupra României; repatrierea 

românilor de dincolo de Nistru; situația prizonierilor de război sovietici, germani, americani, 

englezi, maghiari etc. din România; eroismul militarilor români și greșeli săvârșite pe front etc.), 

regimul de armistiţiu (preliminarii, aplicarea prevederilor Convenției de armistițiu din 12 

septembrie 1944 și consecințe etc.), situaţia postbelică a armatei române, poziţia României în 

cadrul Tratatului de la Varşovia etc. 

Este fost ofițer activ și cercetător științific la Centrul de Studii şi Cercetări  de Istorie şi Teorie 

Militară (1973-1990), Institutul pentru Studii Operativ Strategice şi Istorie Militară (1990-1993), 

Institutul  de Istorie şi Teorie Militară (1993-1997), Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi 

Istorie Militară (1998- 2000), Arhivele Militare Române (2000-2003; șef de Birou și de Secție). 

Fost profesor universitar dr. (șef de catedră, decan) la Facultatea de Istorie al Universității Spiru 

Haret din București (2003-2013) şi doctor în Științe militare, specialitatea Istorie militară, la 

Academia de Înalte Studii Militare, București (1995), cu titlul Relații de comandament româno-

germane şi româno-sovietice în perioada 1941-1945 (coordonator științific - generalul de 

brigadă dr. prof. univ. Nicolae Ciobanu). 

Este de asemenea vicepreşedinte al Comisiei Române de Istorie Militară (din 1998) şi membru în 

Consiliul științific al Institutului pentru Studii  Politice de Apărare şi Istorie Militară.
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Despre moderator 
Adrian Năstase este preşedintele 

Fundaţiei Europene Titulescu, fost 

profesor de drept public internaţional, 

fost ministru de externe al României 

(1990-1992), preşedinte al Camerei 

Deputaţilor (1992-1994; 2004-2006), 

prim-ministru al României (200-

2004). 

Ca autor s-a remarcat prin peste 150 

de studii de Drept internațional, 

publicate în reviste din țară și 

străinătate, fiind autorul și a peste 140 

de comunicări și expuneri prezentate 

la întâlniri internaționale.
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1
 Informaţiile sunt preluate de pe pagina oficială a autorului, disponibilă la adresa de internet 

https://alesandrudutu.wordpress.com, consultată în data de 14 februarie 2017. 
2
 Informaţii preluate de pe pagina oficială a profesorului Adrian Năstase, disponibilă la adresa de internet   

https://adriannastase.ro, consultată în data de 14 februarie 2017. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Drept_interna%C8%9Bional
https://alesandrudutu.wordpress.com/
https://adriannastase.ro,/


 

 

 

 

Despre invitaţi 
Mihai Retegan este profesor universitar la catedra de Istorie a Universității din București şi 

profesor doctor honoris causa a Universității Ovidiu din Constanța, specializat în istoria 

românilor după Primul Război Mondial, până la prăbușirea comunismului. Domeniile sale de 

interes sunt: Politica externă a României și Relații internaționale în sec. XX, Istoria militară a 

sec.XX, România post al doilea război mondial.
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Petre Otu este profesor universitar, 

director adjunct la  Institutul pentru 

Studii Politice de Apărare şi Istorie 

Militară; membru  al Comisiei 

Române de Istorie Militară; 

preşedinte al Comisiei Române de 

Istorie Militară; membru în colegiile 

de redacţie ale „Revistei de Istorie 

Militară”, „Document”, „Anuarului 

Muzeului Marinei Române”, 

„Dosarele istoriei”; membru al 

Comisiei Internaţionale de Istorie 

Militară; specialist în domeniul 

geopoliticii, securităţii naţionale şi 

internaţionale, al istoriei moderne şi contemporane a României; specializare în problematica 

evoluţiei fenomenului militar românesc integrat dezvoltării  social-economice, politice şi 

culturale româneşti şi contextului internaţional al secolelor al XIX-lea şi al XX-lea; coordonator 

a numeroase proiecte de cercetare internă şi internaţională în domeniul politicii de apărare, 

securităţii naţionale şi internaţionale, istoriei militare; autor, coordonator şi coautor a 90 de 

lucrări de istorie, istorie militară, geopolitică şi politică de apărare.
4
 

 

Adrian Năstase despre carte:   
„O carte cu totul remacabilă, o carte pe care oricine ar trebui să o aibă în bibliotecă pentru a 

strânge, pentru a avea, elementele necesare pentru o analiză mai amplă, politică la care să 

adauge jurnale diplomatice, telegrame, analize politice. Dar dincolo de ele şi de felul în care s-

au luat deciziile strategice, politice, cred că este extraordinar de important să avem această 

lucrare, repet, o lucrare de anvergură, o lucrare de sinteză, care adauga la aspectele de 

cronologie analize, imagini, hărţi de operaţii, imagini ale unora dintre personajele importante, 

imagini de front şi aşa mai departe”.  

 

 

                                                           
3
 Informaţii preluate de pe pagina Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti, disponibilă la adresa de internet 

http://istorie.unibuc.ro/departamente/istoria-romanilor/mihai-retegan, consultată în în data de 14 februarie 2017. 
4
 Informaţii preluate de pe pagina Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, disponibilă la 

adresa de internet http://ispaim.mapn.ro/pages/view/80, consultată în în data de 14 februarie 2017. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Doctor_honoris_causa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_Rom%C3%A2n%C4%83_din_1989
http://istorie.unibuc.ro/departamente/istoria-romanilor/mihai-retegan
http://ispaim.mapn.ro/pages/view/80


 

 

 

 

Mihai Retegan despre carte: 
,,Ce face profesorul Duţu în această carte este ceea ce dorim noi, toţi istoricii, să oferim. Face o 

sinteză. Sinteza este opera de căpătâi a unui istoric, nu eşti istoric dacă nu ai o sinteză. Este o 

sinteză teribilă, o sinteză de care istoriografia română avea nevoie”. 

 

,,Nouă ne lipseşte o istorie oficială a 

armatei române în al doilea război 

mondial[...].Lucrarea prietenului 

Alesandru Duţu nu este o istorie 

oficială, dar stau şi mă întreb: oare 

nimeni din ţara asta, nici o instituţie de 

istorie, de istorie militară şi mă refer 

la Universitatea Naţională de Apărare 

Carol I, n-ar fi trebuit să ia în mână 

această problemă şi să facă acest 

lucru?” 

 

,,Cartea lui Alesandru Duţu este 

copleşitoare. Este copleşitoare prin 

informaţia pe care o pune la îndemâna tuturor. Este copleşitoare pentru cei care vin din afara 

domeniului şi zic: ,,domne, ia uite până unde am fost, ia uite ce am făcut şi cu cine ne-am 

luptat”, căci niciodată n-ar trebui să uităm că ne-am luptat din 1941 până în 1945 cu două 

dintre cele mai puternice armate ale lumii, ori acest lucru nu este puţin”. 

 

Petre Otu despre autor, carte şi editură: 
„Domnul  Alesandru Duţu este cel mai bun specialist al nostru pe problemele celui de-al doilea 

război mondial, iar această sinteză care ne este oferită are în spate circa 25 de ani de muncă, de 

travaliu intens în arhive, mai ales la microfilme. Prin urmare această sinteză este o operă de 

maturitate, care îl onorează şi 

bineînţeles este bine-venită în peisajul 

istoriografiei militare româneşti”. 

 

„Domnul Duţu realizează prin această 

carte un echilibru între cele nouă 

campanii [cea din Est şi cea din Vest] 

absolut bine-venit. Ostaşul român 

merită recunoştinţa noastră, a 

urmaşilor, atât cei din est, cât şi cei din 

vest, cu suficientă înţelegere şi empatie 

pentru condiţiile în care au trebuit să 

lupte”.  

 



„Domnul Duţu are o atitudine echilibrată, o atitudine critică faţă de comportarea armatei 

române, îndoiala metodică fiind un principiu fundamental în cercetarea istorică. Adeseori a fost 

ideea aceasta de a transfera insuccesele, neajunsurile armatei noastre pe seama factorilor 

exteriori: caracterul asimetric, lipsa dotării, anumite „trădări” cum a fost cea a Rusiei din 

primul război mondial, care ne-a lăsat să ne batem singuri până la Siret şi aşa mai departe. 

Aceste lucruri sunt evident valabile, ele sunt tratate în istoriografie, dar s-a trecut câteodată în 

extrema cealaltă, când se uitau neajunsuile proprii. După 1990 s-a trecut în cealaltă extremă: 

au fost puse în evidenţă neajunsurile congenitale ale armatei române şi s-a trecut la un 

hipercriticism.  Domnul Duţu are marele merit de a realiza un echilibru în cercetarea istorică 

privind acest aspecte”. 

 

„Editura Enciclopedică este una din puţinele edituri preocupată de istoria naţională şi de istoria 

militară în general. Cunosc faptul că editura are şi un proiect legat de primul război mondial. 

Editura vine în întâmpinarea generaţiilor noastre de istorici, prin urmare şi aceasta merită 

felicitări pentru efortul pe care l-a făcut de-a lungul anilor, l-a făcut şi cu această carte a 

domnului profesor Duţu şi fără îndoială o va face în continuare”. 

 

„Trebuie să ne aplecăm asupra istoriei militare. Un prinţ al condeiului, generalul Constantin 

Brătianu, astăzi complet uitat, spunea că istoria militară românească se înalţă cu cât o 

cunoaştem mai bine. Domnul Duţu face această operă de cunoaştere”. 
   

 


