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Deºteaptã-te române, din somnul cel de moarte,

În care te-adâncirã barbarii de tirani!

Acum ori niciodatã croieºte-þi altã soarte,

La care sã se-nchine ºi cruzii tãi duºmani!

Acum ori niciodatã sã dãm dovezi în lume

Cã-n aste mâni mai curge un sânge de roman,

ªi cã-n a noastre piepturi pãstrãm cu falã-un nume

Triumfãtor în lupte, un nume de Traian!

Priviþi, mãreþe umbre, Mihai, ªtefan, Corvine,

Româna naþiune, ai voºtri strãnepoþi,

Cu braþele armate, cu focul vostru-n vine,

„Viaþã-n libertate ori moarte!“ strigã toþi.

Preoþi, cu crucea-n frunte! cãci oastea e creºtinã,

Deviza-i libertate ºi scopul ei preasfânt,

Murim mai bine-n luptã, cu glorie deplinã,

Decât sã fim sclavi iarãºi în vechiul nost' pãmânt!

�
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Deºteaptã-te, române!
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Titlu capitol

Titlu studiu

Repere 
cronologice

Oameni 
ºi fapte

Titlu lecþie

Conþinut
lecþie

Vocabular

Domeniu 
de conþinut

lIustraþie 

lIustraþii
reprezentative

Cum se utilizeazã manualul
Prezentare paginã Capitol

Prezentare pagini Studiu de caz

Prezentare pagini Lecþii

Cuvânt înainte
Manualul de istorie pentru clasa a XI-a – cursul superior al liceului –  propune o abordare a istoriei secolului

al XX-lea în conformitate cu exigenþele noii programe ºcolare, urmãrindu-se integrarea problematicii istoriei

naþionale în cadrul celei universale. Unitãþile de învãþare (capitolele) se subsumeazã celor cinci mari domenii de

conþinut, stabilite deja prin programele ºcolare pentru cursul inferior al liceului: Popoare ºi spaþii istorice;

Oamenii, societatea ºi lumea ideilor; Statul ºi politica; Relaþiile internaþionale; Religia ºi viaþa religioasã. Autorii

au urmãrit sã elaboreze un instrument de lucru modern, specific nevoilor elevilor ºi cadrelor didactice, care sã

dezvolte competenþe generale cum ar fi cele vizând relaþionarea interpersonalã, comunicarea, informarea ºi analiza

surselor istorice, stimularea interesului pentru învãþarea permanentã.

Ca structurã, manualul se deschide cu un modul numit Metode de lucru (în care elevii sunt familiarizaþi cu

analiza surselor ºi utilizarea metodelor specifice istoriei) ºi este organizat pe ºase unitãþi de învãþare. Fiecare unitate

de învãþare cuprinde:

� pagina introductivã;

� lecþiile, prezentate pe pagini duble, cuprinzând textul propriu-zis al lecþiei (pagina din dreapta), respectiv

aplicaþiile (pagina din stânga);

� studii de caz, pe pagini duble, completate cu documente, imagini ºi teme de lucru;

� o paginã de evaluare, cuprinzând: Fiºe de lucru (pentru activitate individualã ºi, respectiv, de grup),

Autoevaluare ºi Dacã vrei sã afli mai mult (recomandãri bibliografice, muzeale, de vizitare a unor pagini

web disponibile în reþeaua internet).

Aplicaþiile, temele de lucru, conþinuturile ºi studiile de caz evidenþiate prin asterisc (*) sunt destinate filierei

teoretice, profilul umanist, care are prevãzute 3 ore de istorie sãptamânal. 

Prin structura temelor, a studiilor ºi aplicaþiilor, a formelor de evaluare, autorii au dorit adaptarea demersului

didactic la particularitãþile elevilor ºi stimularea creativitãþii în privinþa practicilor sau a activitãþilor didactice.

Document

Auto-
evaluare

Prezentare paginã Evaluare

Docu-
ment

Hartã

Tabel

Fiºã de
evaluare

Competenþe
specifice

Conþinut
studiu de caz

Dacã 
vrei sã
afli mai
multe

Teme de lucru

Temã 
de 

lucru



Pentru a explora trecutul dar ºi pentru a permite

dezvoltarea competenþelor specifice prevãzute de pro-

grama ºcolarã, manualul propune activitãþi ce implicã

diferite metode de lucru, adaptate nivelului de vârstã

al elevilor din cursul superior al liceului.

� Utilizarea ºi analizarea 
surselor istorice

Sursele sau documentele istorice pot fi, în prin-

cipal: primare (reprezentând informaþii neprelucrate,

rezultate din experienþa directã) sau secundare (co-

mentarii, reflecþii, informaþii aduse ulterior de scriitori,

istorici, observatori etc.). Studierea ºi analizarea sur-

selor trebuie sã urmãreascã, autorul, data, motivul sau

scopul elaborãrii, tipul documentului (scrisoare, raport,

mãrturie etc.), conþinutul, stabilirea credibilitãþii; obiec-

tivitãþii, eventual coroborarea cu alte surse contem-

porane (dacã acestea sunt disponibile).

� Utilizarea informaþiilor 
sau a surselor suplimentare 
oferite de reþeaua internet

Internetul reprezintã un rezervor imens de infor-

maþii, disponibile în mai multe limbi, inclusiv în limba

românã. Pentru a identifica informaþii prezente pe

diverse pagini ale internetului sunt necesare precizarea

cuvintelor-cheie adecvate domeniului de interes, a

subiectului cãutat, utilizarea mai multor motoare de

cãutare. Evaluarea ºi prelucrarea surselor gãsite se va

face apoi dupã criteriile expuse mai sus.

� Expunerea oralã

Aceasta presupune respectarea urmãtoarelor reguli:

� realizarea prealabilã a unui plan al expunerii;

� precizarea clarã a subiectului expunerii;

� realizarea unei introduceri care sã defineascã

coordonatele spaþiale ºi temporale ale subiec-

tului ºi sã motiveze succint interesul pentru

tema abordatã;

� respectarea pe parcurs a planului expunerii;

� utilizarea, ca suport al expunerii, a unor surse

istorice (documente, imagini etc.), dacã acestea

existã ºi sunt necesare pentru a argumenta/

susþine/interpreta subiectul expunerii;

� precizarea concluziei/concluziilor expunerii.

� Expunerea scrisã (eseul) 

Implicã urmãtoarele etape principale:

� analiza preliminarã a subiectului pentru a iden-

tifica problemele de atins, eventual bibliografia

sau sursele istorice necesare expunerii;

� realizarea prealabilã a planului lucrãrii (cu

respectarea încadrãrii în timp, spaþiu, în tema-

tica impusã);

� redactarea expunerii pe baza planului, având

în vedere: introducerea în subiectul tratat; uti-

lizarea argumentelor ºi/sau exemplelor pentru

susþinerea ºi dezvoltarea ideilor ºi afirmaþiilor;

exprimarea clarã, coerentã ºi logicã a ideilor;

evidenþierea, în încheiere, a concluziilor asupra

subiectului tratat.

Reguli de respectat (valabile pentru toate tipurile

de prezentãri scrise):

� utilizarea corectã a ortografiei ºi punctuaþiei;

� tratarea cronologicã a evenimentelor/proce-

selor istorice;

� precizarea anilor de domnie/de viaþã ai con-

ducãtorilor de state/personalitãþilor politice,

militare, culturale menþionate în expunere

(sau a secolului dacã nu existã date sigure

disponibile);

� explicarea siglelor utilizate (pentru partide,

organizaþii etc.);

� aºezarea corectã în paginã a expunerii.

� Realizarea unei fiºe de lecturã 
a unui document, articol de presã, 
lucrare cu caracter ºtiinþific

Implicã rezumarea, analiza, evidenþierea puncte-

lor de vedere ale autorului, sub forma unei prezentãri

coerente.

�

�
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Metode de lucru



Pentru aceasta sunt necesare:

� identificarea, în urma lecturii atente, a datelor,

ideilor importante conþinute de document;

� precizarea în scris a autorului, titlului, anului

redactãrii textului;

� rezumarea succintã a ideilor principale;

� redarea unor elemente-cheie pentru felul în

care autorul trateazã subiectul respectiv – cum

ar fi, de pildã, scurte citate.

� Realizarea unei reviste a presei

Are ca obiect inventarierea ºi studierea unui numãr

de articole de presã care trateazã un anume subiect de

interes istoric, politic, social etc. Revista presei implicã:

� lectura atentã a textelor;

� stabilirea tipului de articol de presã în care

acestea se încadreazã (editorial, articol de infor-

mare generalã, articol specializat, interviu,

exprimarea unui punct de vedere personal sau

oficial);

� precizarea limitelor cronologice, geografice,

ale conþinutului articolelor studiate, a cuvin-

telor-cheie, a ideilor principale;

� redactarea unei sinteze a articolelor studiate,

respectându-se urmãtorii paºi: introducerea,

prezentarea ºi dezvoltarea temelor, ideilor

prezente în articolele studiate, o concluzie a

tematicii abordate.

� Realizarea unui proiect (referat) 

Un proiect sau referat presupune douã mari etape:

� realizarea lucrãrii propriu-zise;

� prezentarea acesteia (care are loc, de regulã,

în cadrul clasei).

Principalele momente ale alcãtuirii unui proiect

(referat) sunt:

� alegerea temei ºi precizarea clarã a subiectului

de abordat;

� redactarea unui plan iniþial (preliminar) al

proiectului;

� identificarea ºi parcurgerea izvoarelor isto-

rice, a bibliografiei necesare (aici incluzând

atât lucrãri generale cât ºi articole ori mate-

riale care trateazã aspecte particulare ale su-

biectului cercetãrii);

� redactarea lucrãrii, care trebuie sã cuprindã

introducerea, prezentarea subiectului ºi a

argumentelor, concluziile;

� realizarea listei cu materialele bibliografice

utilizate (bibliografia lucrãrii), a diferitelor

anexe (scheme, tabele, glosarul termenilor

istorici utilizaþi).

Prezentarea oralã a proiectului se realizeazã urmând

paºii învãþaþi la Expunere oralã.

� Realizarea unei investigaþii

Aceasta presupune urmãtoarele reguli:

� precizarea clarã a temei ºi scopului investiga-

þiei, a domeniului de interes;

� realizarea unui plan al investigaþiei;

� selectarea materialului bibliografic: surse isto-

rice scrise, izvoare arheologice, hãrþi;

� identificarea datelor preliminarii, a informaþiilor

deja cunoscute; ordonarea ºi clasificarea lor;

� citirea cu atenþie a izvoarelor/surselor istorice,

analizarea lor;

� formularea ipotezelor cu privire la materialele

studiate ºi a concluziilor.

� Realizarea unui dosar tematic
(portofoliu) 

Dosarul tematic (portofoliul) cuprinde mai multe

tipuri de materiale documentare referitoare la un anumit

subiect de interes (surse istorice, fotocopii de docu-

mente, ziare, reviste, tabele, grafice etc.). Alcãtuirea sa

implicã:

� stabilirea subiectului de interes ºi elaborarea

unui plan (preliminar) al dosarului;

� identificarea surselor de informare, selectarea

documentelor istorice ºi a diverselor materiale

necesare;

� clasificarea ºi ordonarea documentelor, res-

pingerea celor care nu corespund întru-totul

subiectului de interes, eventual înlocuirea lor

cu altele, mai adecvate;

� repartizarea documentelor/materialelor pe capi-

tole, prezentate clar ºi succint.

�

�
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Studiind acest capitol, îþi
vei dezvolta urmãtoarele
competenþe:

� Analizarea instituþiilor, normelor ºi pro-
cedurilor de guvernare din secolul al
XX-lea.

� Folosirea unor strategii de negociere ºi
cooperare civicã pentru a înþelege func-
þionarea regimurilor politice în lumea
contemporanã.

� Descoperirea ºi analizarea perspectivelor
diferite asupra evenimentelor politice din
secolul al XX-lea.

� Compararea opiniilor ºi argumentelor
diferite cu privire la evoluþia, trãsãturile
ºi aspectele specifice statelor de astãzi.

��

Capitolul I

Statele 
în perioada 

contemporanã



alegere prin vot universal
alegere prin majoritate
parlamentarã

alegere prin vot
poate dizolva
numeºte

rãspunde pentru activitate 
exercitarea puterii
legislative 

1905 – Separarea Norvegiei de
Suedia.

1908 – Proclamarea independenþei
Bulgariei.

1912 – Eliberarea Albaniei de sub
stãpânirea otomanã.

1917 – Dobândirea independenþei
Finlandei.

1918 – Destrãmarea Austro-Ungariei
ºi a Imperiului Rus; apariþia
de noi state naþionale. 

Tomáš Masaryk

(1850–1937)

Om politic cehoslovac, a acþio-
nat, în timpul Primului Rãzboi Mon-
dial, în S.U.A., pentru a obþine spri-
jinul pentru eliberarea popoarelor
europene de sub stãpânirea strã-
inã. A avut o contribuþie hotãrâ-
toare în acþiunea de constituire a
statului cehoslovac, în anul 1918. 

A fost primul preºedinte al
Cehoslovaciei. În timpul preºedin-
þiei sale, regimul democratic din
aceastã þarã s-a consolidat. A
demisionat din funcþia de preºedinte
al Cehoslovaciei în anul 1935. 

�

�
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Repere cronologice

���Aplicaþii �

Oameni ºi fapte

I R L A N D A

MAREA
NORDULUI

M A R E A
B R I TA N I E

M A REA
BALT

IC
Ã

MAREA
NEAGRÃ

OCEANUL
ATLANTIC

MAREA
MEDITERANÃ

I TA L I A

ELVEæIA

G E R M A N I A

T U R C I A

U N I U N E A
S O V I E T I C A

ROM Â N I A

GRECIA

B U L G A R I A

ALBANIA

S PA N I A

F R A N æ A

Paris

B E L G I A

O L A N D A
Berlin

Varºovia

Bucureºti

Praga

Roma

Viena

Budapesta

Belgrad

Moscova

Madrid

S U E D I A
)

P O R T U G A L I A

DANEMARCA

Europa dupã Primul Rãzboi Mondial

�Scrie numele noilor state apãrute la sfârºitul Primului Rãzboi Mondial,
care nu sunt precizate pe hartã. Pe baza cunoºtinþelor din clasele ante-
rioare ºi a consultãrii unui atlas istoric, precizeazã numele imperiilor care
au stãpânit fiecare þarã pe care ai notat-o pe caiet.

Instituþiile Imperiului German (A) 

ºi ale celei de a III-a Republici franceze (B)

�Analizeazã cele douã scheme ºi
stabileºte câte trei asemãnãri ºi
deosebiri între organizarea celor
douã state.

�Pe baza cunoºtinþelor din anii
anteriori, stabileºte care orga-
nizare statalã se aseamãnã mai
mult cu aceea a României de
astãzi. Motiveazã-þi rãspunsul.

�Comparã cele douã scheme ºi
precizeazã un aspect care favo-
riza exercitarea unei politici auto-
ritare în statul german.

� Imagineazã-þi cã eºti membru al
Parlamentului Franþei ºi cã parti-
cipi la redactarea articolelor din
Constituþie referitoare la forma
de guvernãmânt ºi la funcþiona-
rea instituþiilor statului. Inspirã-te
din schema B ºi redacteazã
aceste articole.

�Analizând cele douã scheme,
realizeazã un eseu cu titlul Diver-
sitatea organizãrii statale în Europa
începutului de secol XX.

PARLAMENTUL

Adunarea
Deputaþilor

Consiliul Federal
(reprezentaþii celor 25

de state germane)

Împãratul german
(din dinastia 

de Hohenzollern)

Cancelarul
Guvernul 
federal

PARLAMENTUL

Adunarea
Deputaþilor

Senatul
Franþei

Preºedintele
Franþei

Prim-ministrul
Guvernul naþional

A B

Mari electori

Bãrbaþi majori Bãrbaþi majori
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� Statul ºi politica ���

1. Forme de organizare statalã
la începutul secolului al XX-lea

1.1. Noi state naþionale la începutul secolului al XX-lea. Pânã la

izbucnirea Primului Rãzboi Mondial, o serie de popoare au reuºit sã con-

stituie state naþionale distincte. Norvegienii au denunþat uniunea personalã

cu Suedia (monarhul acesteia fiind ºi rege al Norvegiei), þara lor devenind

independentã. Popoarele balcanice s-au eliberat de sub dominaþia otomanã,

astfel cã bulgarii ºi albanezii ºi-au format state proprii ºi s-a constituit

Regatul sârbo-croato-sloven. 

În afara Europei ºi a celor douã Americi, puþine popoare aveau state

proprii. În Africa, Etiopia ºi Liberia erau independente, restul teritoriilor

aflându-se sub stãpânire colonialã. O situaþie asemãnãtoare exista ºi în

Asia. Întinse teritorii asiatice erau sub stãpânire strãinã, însã unele po-

poare, precum chinezii ºi japonezii, aveau state distincte. Cele mai întinse

colonii de pe Glob erau cele ale Angliei ºi Franþei, dar Germania ºi Italia

doreau ºi ele sã-ºi extindã stãpânirea colonialã.

State anacronice, incapabile sã se modernizeze, imperiile multinaþio-

nale rus, austro-ungar ºi otoman au dispãrut de pe hartã. La sfârºitul

Primului Rãzboi Mondial, popoarele europene aflate sub stãpânirea lor au

uzat de dreptul la autodeterminare. Pe ruinele acestor imperii au apãrut

noi state naþionale în anii 1917–1918 (hartã, pag. 8).

1.2. Forme de organizare statalã la începutul secolului trecut. În
Europa, în jurul anului 1900, în cele mai multe state (Marea Britanie, Rusia,

Spania, Danemarca, Suedia, România etc.) monarhia era cea mai întâlnitã

formã de guvernãmânt. Pânã la începutul Primului Rãzboi Mondial þãri

precum Franþa sau Elveþia, erau republici. Sistemul parlamentar ºi separa-

rea puterilor în stat, originare din Marea Britanie, erau impuse în tot mai

multe þãri europene, iar votul universal îl înlocuia, treptat, pe cel censitar. 

Dacã în state ca Marea Britanie, monarhul avea rol de reprezentare ºi

nu guverna, în altele, de exemplu în Germania, împãratul Wilhelm al II-lea,

ºeful statului, conducea autoritar. Unele state erau federale, ca Imperiul

German (schema A, pag. 8). Altele, precum Franþa, erau organizate ca

state naþionale (schema B, pag. 8). 

Pe alte continente, modelele de organizare statalã erau adeseori ase-

mãnãtoare celor europene. Pe continentul american, de pildã, forma domi-

nantã de guvernãmânt era republica. Acesta era ºi cazul Statelor Unite ale

Americii, organizate ca stat federal, þarã în care drepturile ºi libertãþile

fundamentale ale omului erau garantate ºi respectate. 

Constituþia S.U.A., în vigoare ºi astãzi, prevede votul universal ºi

separarea puterilor în stat. Constituþia federalã este valabilã în toate

statele componente, iar legile federale trebuie respectate de acestea.

Guvernul federal, format din secretari de stat ºi condus de preºedintele

þãrii, se ocupã de domeniile finanþelor, apãrãrii ºi politicii externe.

Fiecare stat din componenþa S.U.A., condus de câte un guvernator, este

autonom, are legislaþie proprie ºi se ocupã de justiþia, învãþãmântul,

poliþia ºi taxele locale. 

În Asia, China a fost organizatã ca republicã, dupã înlãturarea îm-

pãratului în anul 1912, dar în Japonia s-a pãstrat monarhia. Imperiul

japonez, organizat modern prin legea fundamentalã din anul 1889, era o

monarhie constituþionalã, iar dupã sistem occidental, Parlamentul era ales

prin vot de cetãþeni. 

Autonomie = drept de administrare
proprie în cadrul unui stat condus
de o putere centralã.

Cancelar = aici, prim-ministru.

Stat federal = þarã cu instituþii centrale
de conducere, ale cãrei regiuni
componente au organizare localã
proprie ºi autonomie sporitã.

Stat naþional = stat condus de naþiu-
nea majoritarã, care respectã
drepturile tuturor locuitorilor ei,
indiferent de originea etnicã. 

Vocabular

1. Comparã formele de organizare
statalã de la începutul secolului al
XX-lea cu cele de astãzi ºi stabi-
leºte asemãnãrile ºi deosebirile.

2. Cautã informaþii suplimentare ºi
realizeazã un portofoliu tematic
cu titlul Personalitãþi în lupta pentru
independenþa statelor europene
la începutul secolului al XX-lea.

3.* Informeazã-te suplimentar ºi pre-
zintã, într-un eseu, asemãnãrile ºi
deosebirile dintre formele de or-
ganizare statalã ale þãrilor apã-
rute în centrul ºi estul Europei în
anii 1917–1918.

Teme de lucru

Regina Victoria a Marii Britanii (1837–
1901)



1905 – Iniþierea unui nou program
politic al P.N.R. pentru drepturile
românilor din Transilvania ºi Banat.

1914–1916 – Perioada neutralitãþii
României.

1916 – Intrarea României în Primul
Rãzboi Mondial.

27 martie/9 aprilie 1918 – Unirea
Basarabiei cu România.

15/28 noiembrie 1918 – Unirea
Bucovinei cu România.

18 noiembrie/1 Decembrie 1918 –
Unirea Transilvaniei cu România.

Ferdinand I Întregitorul

(1914–1927) 

Nepot al lui Carol I, primul rege
al României, Ferdinand a preluat
tronul în anul 1914, dupã moartea
acestuia, în baza prevederilor Pac-
tului de familie din 1881. În anul
1916, România a intrat în rãzboi
de partea Antantei, iar dupã ce
sudul României a fost ocupat de
Puterile Centrale, regele Ferdinand I
a organizat apãrarea în faþa ina-
micului. În anul 1918, teritoriile
naþionale aflate pânã atunci sub
stãpânire strãinã s-au unit cu þara,
realizându-se România Mare. Astfel,
regele a rãmas în istorie cu numele
de Ferdinand Întregitorul. În anul
1922 a fost încoronat, simbolic,
împreunã cu regina Maria, ca rege
al României Mari, în Catedrala
Reîntregirii din Alba-Iulia. 

�
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I M P E R I U L  
A U S T R O - U N G A R

Regatul României pânã la Marea Unire

�Utilizând cunoºtinþele de istorie din clasa a X-a, precizeazã când ºi în ce
împrejurãri istorice au intrat în componenþa imperiilor vecine Transilvania,
Banatul, Bucovina ºi Basarabia.

Programul Partidului Naþional
Liberal (1913, fragment)

Era de mult în sentimentul gene-

ral, era demult în necesitãþile aºe-

zãmântului nostru politic definitiv,

ºi, prin urmare, în programul nostru,

cã viaþa noastrã politicã trebuie sã

tindã spre lãrgirea colegiilor pânã

la sufragiul universal. Pentru oame-

nii politici se punea numai chestiu-

nea sã ºtim când sunã ceasul prielnic

pentru realizarea acestei reforme.

1
Programul Partidului

Conservator (1913, fragment) 

Partidul Conservator crede cã

actualul sistem electoral nu a îm-

piedicat propãºirea þãrii ºi cã schim-

barea lui nu este cerutã de vreo

necesitate a momentului. De alt-

minteri, o reformã constituþionalã

nu trebuie sã fie opera unui singur

partid, ci rezultatul unei înþelegeri

între partide, precum a fost pactul

fundamental de la 1866. 

2

Susþinerea românilor din Basarabia

În zilele când ruºii organizau jubileul de 100 de ani de la ocuparea

Basarabiei, presa din Regatul României a apãrut în doliu, pe strãzile

capitalei române fluturau steaguri negre, instituþiile culturale au organizat

expoziþii basarabene, s-au þinut cuvântãri funebre. Chiar ºi în Basarabia,

ziarele au fãcut aluzii triste. 
(Alexis Nour, ziarist basarabean, 1916)

3

�Pornind de la documentul de mai sus, considerã-te un reprezentant al
administraþiei imperiale ruse în Basarabia ºi, respectiv, un român din
aceastã provincie. Precizeazã-þi în scris atitudinea faþã de jubileul din
1912 din ambele puncte de vedere ºi menþioneazã apoi cauzele pentru
care fiecare astfel de poziþie poate fi consideratã corectã sau incorectã. 

�Menþioneazã în ce categorie de
surse istorice se încadreazã do-
cumentele 1 ºi 2.

�Precizeazã principala deosebire
de idei evidenþiatã de cele douã

documente. Pe baza cunoºtin-
þelor de istorie din anii anteriori,
explicã motivul pentru care cele
douã partide abordau diferit pro-
blema electoralã.



2. Românii la începutul secolului al XX-lea

2.1. Statul român pânã la Marea Unire. Legea fundamentalã a

României, intratã în vigoare din anul 1866, preciza modul de organizare

a statului ºi relaþiile dintre instituþiile acestuia. Stat democratic, România

se afla în plin proces de modernizare în toate domeniile. Elita politicã

româneascã era preocupatã de îmbunãtãþirea sistemului politic ºi pro-

gresul societãþii, iar formaþiunile politice, dintre care cele mai importante

erau Partidul Naþional Liberal ºi Partidul Conservator, aveau viziuni

proprii în aceste probleme (doc. 1 ºi 2, pag. 10). România era monarhie

constituþionalã, în fruntea statului aflându-se regele Carol I (1866–1914).

Locuitorii din Vechiul Regat îºi manifestau solidaritatea cu românii care

se mai aflau sub stãpânire strãinã prin fonduri acordate societãþilor cul-

turale, cãrþi ºi alte publicaþii distribuite clandestin în aceste teritorii, prin

vizite organizate de oamenii politici din România ºi prin alte acþiuni. La

Bucureºti, de pildã, activa Liga pentru unitatea culturalã a românilor,

care s-a numit, din anul 1914, Liga pentru unitatea politicã a tuturor

românilor. Participarea României la Primul Rãzboi Mondial a avut drept

scop eliberarea teritoriilor naþionale ºi unirea lor cu þara-mamã. 

2.2. Românii din teritoriile aflate sub dominaþie strãinã la înce-
putul secolului al XX-lea. În primii ani ai secolului trecut, românii din

Transilvania ºi din Banat, teritorii anexate Ungariei în cadrul Imperiului

Austro-Ungar, erau supuºi unui amplu proces de deznaþionalizare. Socie-

tãþile culturale, ºcolile ºi publicaþiile în limba românã, ca Tribuna sau

Românul, au avut un rol însemnat în afirmarea conºtiinþei naþionale româ-

neºti. Principala formaþiune politicã a românilor din Transilvania ºi Banat,

Partidul Naþional Român, a renunþat la tactica politicã pasivistã (prin care

se respingea participarea la viaþa politicã a Ungariei) ºi a trecut la activism.

Astfel, dupã anul 1905, românii au trimis în Parlamentul de la Budapesta,

câte 5–10 deputaþi. În primii ani ai secolului al XX-lea, unii fruntaºi

transilvãneni, precum Aurel C. Popovici, erau de pãrere cã Austro-Ungaria

trebuia sã se transforme într-un stat federal, convinºi cã încã nu exista

posibilitatea unirii cu România. Potrivit lui Aurel C. Popovici, imperiul

federal, numit Statele Unite ale Austriei Mari, ar fi cuprins mai multe state

naþionale, între care ºi cel al românilor din Transilvania, Banat ºi Bucovina,

teritorii stãpânite de monarhia bicefalã. Dar, în anii Primului Rãzboi

Mondial, miºcarea naþionalã s-a radicalizat, reprezentanþii transilvãneni,

ca Iuliu Maniu, Vasile Goldiº ºi Vasile Lucaciu pronunþându-se hotãrât

pentru unirea cu România. 

Românii din Bucovina, stãpâniþi tot de Austro-Ungaria, îºi constituiserã

formaþiuni politice proprii. Partidul Naþional Român era cel mai însemnat,

trimiþând constant deputaþi în Parlamentul de la Viena. Societãþile culturale,

ºcolile ºi publicaþiile româneºti, ca Glasul Bucovinei, precum ºi sprijinul

primit din partea Vechiului Regat au contribuit la menþinerea ºi dezvoltarea

conºtiinþei naþionale româneºti. În lupta pentru unirea cu România s-au

remarcat Iancu Flondor ºi Ion Nistor. Situaþia românilor din Basarabia era

foarte dificilã. Au luat fiinþã societãþi culturale, ca Societatea pentru Cultura

Naþionalã, înfiinþatã de Pavel Dicescu, ºi publicaþii în limba românã,

precum Cuvânt moldovenesc. Activitatea pentru drepturi naþionale ºi pentru

unirea cu România a fost condusã de personalitãþi ca Ion Inculeþ, Pantelimon

Halippa ºi Ion Pelivan (doc. 3, pag. 10). Anul 1918 a adus îndeplinirea

idealurilor naþionale ale românilor. Prin hotãrârea Sfatului Þãrii de la

Chiºinãu, a Congresului General al Bucovinei de la Cernãuþi, ºi a Marii

Adunãri Naþionale de la Alba-Iulia, Basarabia, Bucovina, Transilvania

ºi Banatul s-au unit cu România.  

�
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Elitã = grup restrâns de reprezentanþi
de valoare dintr-un anumit dome-
niu de activitate sau comunitate. 

Monarhie bicefalã = formã de guver-
nãmânt în care puterea supremã
este deþinutã de douã persoane;
denumire sub care mai este cunos-
cut statul dualist austro-ungar.

Vocabular

1. Realizeazã o comparaþie între
situaþia politicã a românilor din
Vechiul Regat ºi cea a românilor
din teritoriile aflate sub dominaþie
strãinã. Evidenþiazã atât asemãnã-
rile, cât ºi deosebirile dintre situaþia
pe care o aveau românii din Transil-
vania, Banat, Bucovina ºi Basarabia.

2. Informeazã-te suplimentar ºi reali-
zeazã o axã cronologicã referi-
toare la acþiunile românilor din
teritoriile aflate sub dominaþie
strãinã pentru drepturi naþionale
ºi unire cu România.

3.* Pe grupe de lucru, exprimaþi-vã
opiniile cu privire la întrebarea
De ce a fost Regatul României
catalizatorul energiilor naþionale
pentru toþi românii la începutul
secolului al XX-lea? La finalul acti-
vitãþii, comentaþi opiniile exprimate.

Teme de lucru

Oraºul Bucureºti în jurul anilor 1900
(imagine de epocã)



Criza economicã ºi dezbaterile 
din Parlamentul României

La cumpãna secolelor XIX–XX, viaþa politicã a anului 1900 a
dat posibilitatea discutãrii în Parlamentul României a unor
probleme deosebit de importante pentru evoluþia statului ºi a
societãþii româneºti. În sesiunile parlamentare, care durau din
noiembrie pânã în martie, instituþia puterii legislative a adoptat
o serie de legi, iar altele au fost modificate. De exemplu, au fost
modificate mai multe articole din legile anterioare ale învãþã-
mântului ºi s-au adãugat altele noi, iniþiate de C.I. Istrati, noul
ministru al culturii ºi instrucþiunii. ªi legea jandarmeriei a fost
modificatã, pentru ca aceastã instituþie sã fie mai bine organizatã. 

Activitatea Reprezentanþei Naþionale a fost influenþatã de cea
mai gravã crizã economicã prin care a trecut þara de la procla-
marea independenþei de stat. Deficitul bugetar (dezechilibrul
dintre veniturile încasate din taxe ºi impozite ºi cheltuielile sta-
tului) în urma activitãþii pe anul fiscal 1899–1900 a atins pro-
centul de 18,25%, astfel cã discuþiile referitoare la depãºirea
crizei au stat în centrul dezbaterilor parlamentare. Astfel, în
luna februarie 1900, au fost evidenþiate greutãþile întâmpinate
de proprietarii de ateliere meºteºugãreºti în desfãºurarea activi-
tãþilor economice, dar au fost propuse ºi alte mãsuri nepopulare,
în speranþa redresãrii situaþiei financiare a þãrii: mãrirea unor
taxe sau impozite ºi instituirea altora noi, dupã ce, în ianuarie
1900, se instituise o taxã de timbru, fapt ce a generat discuþii
aprinse ºi îndelungate. Noua lege a bãuturilor spirtoase, care
instituia un nou impozit asupra producerii acestora, a declanºat
rãscoale ale þãranilor din judeþe ca Buzãu, Râmnicu-Sãrat,
Gorj ºi Putna. 

Mãsuri economice iniþiate în Parlament

Alte proiecte de lege propuse dezbaterii parlamentare, de
concesionare a conductelor de petrol societãþii „Standard Oil“
ºi de vânzare a câtorva mii de acþiuni ale Bãncii Naþionale unor
particulari, au determinat o puternicã împotrivire chiar ºi din
partea conservatorilor din cele douã Camere, aflaþi la putere, nu
numai din partea liberalilor, care se gãseau în opoziþie. În sep-
tembrie 1900, într-o ºedinþã extraordinarã a Parlamentului, s-au
adoptat ºi alte mãsuri care au dus la discuþii ample. Prim-mi-
nistrul junimist Petre P. Carp spera sã obþinã 43 de milioane
de lei pentru acoperirea tezaurului statului ºi pentru lichidarea
datoriei din trecut a þãrii. El a propus vânzarea, pe 19 ani,
a monopolului hârtiei de þigarete cãtre societãþile germane
Diskonto-Gesellschaft, S. Bleischröder din Berlin ºi cãtre Banca
Generalã Românã – sucursala lui Diskonto de la Bucureºti, vân-
zarea de terenuri petrolifere lui Diskonto ca ºi vânzarea flotilei
de pe Dunãre ºi a celei maritime. 

���Studiu de caz  �

* Teme ºi dezbateri politice în Parlamentul României la 1900
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Discuþie în Parlament, 
între Take Ionescu (T.I.), 

ministru de finanþe, ºi fruntaºul
liberal I.I.C. Brãtianu (I.B.), 
despre „afacerea Hallier“

(2 martie 1900)

(T.I.) – Acest arbitragiu a fost o

inexorabilã fatalitate.

(I.B.) – ªtiþi cã n-a fost.

(T.I.) – ªtiþi cã a fost. (...) Cel

care crede cã n-a fost, nu are decât

sã vinã dincolo, în cabinetul nostru,

sã-i citesc corespondenþa ºi atunci

sã repete cã n-a fost. A! Ne-aþi lãsat

o situaþiune monstruoasã fãrã nici

o grijã, fãrã nici un patriotism, fãrã

nici o pricepere. (...) N-aþi avut nici

un pic de patriotism: fãrã nici o grijã

aþi decretat la cheltuieli peste mã-

surã ºi aþi lãsat o situaþiune finan-

ciarã detestabilã ºi apoi îndrãzniþi

sã ne luaþi socoteala de modul cum

s-a lichidat ce s-a putut lichida.

Termen parlamentar este greu de

gãsit pentru faptele dumneavoastrã,

dumneavoastrã îndrãzniþi sã veniþi

la socotealã cu noi?

Regele Carol I
(1839–1914)



Afacerea Hallier

În condiþiile crizei economice acute prin care trecea þara, o
altã temã parlamentarã a reprezentat-o „afacerea Hallier“. Era
vorba despre faptul cã antreprenorul francez Hallier, care trebuia
sã execute lucrãrile de modernizare a portului Constanþa, nu-ºi
îndeplinise obligaþiile, dar a solicitat sã i se plãteascã sume mari
de bani din partea statului român. Sentinþa datã la 24 martie
1900 prevedea cã lui A. Hallier îi erau acceptate numai o treime
dintre pretenþii. Toate acestea în condiþiile în care o echipã de
ingineri români, în frunte cu Anghel Saligny, a continuat lu-
crãrile ºi le-a finalizat. Afacerea a generat ample proteste ºi chiar
demonstraþii violente. Au existat interpelãri pe aceastã temã, iar
o parte dintre senatori, ca Titu Maiorescu, Theodor Rosetti ºi
Petre S. Aurelian, au cerut, în martie 1900, instituirea unei
anchete parlamentare care sã stabileascã dacã exista o eventualã
legãturã între „afacerea Hallier“ ºi un împrumut contractat de
statul român în Germania. Scandalul „afacerii Hallier“ (deter-
minat de faptul cã statul român era obligat, prin hotãrâre jude-
cãtoreascã, sã plãteascã numai costul lucrãrilor efectuate) a dat
naºtere unor atacuri politice între putere ºi opoziþie în Parlament.
Un lucru era clar. „Afacerea Hallier“ a compromis guvernul con-
servator condus de Gheorghe Grigore Cantacuzino ºi a dus la
înlocuirea acestuia cu unul junimisto-conservator, condus de
Petre P. Carp, în luna iulie 1900.

Politica externã

ªi politica externã a României a stat în atenþia activitãþii parla-
mentare. În condiþiile în care, pe data de 22 iulie 1900, fusese
asasinat redactorul-ºef al publicaþiei bucureºtene Peninsula Balcanicã,
ªtefan Mihãilescu, luptãtor pentru drepturile românilor de la sud
de Dunãre, de radicali bulgari macedoneni, þara noastrã a dat
dovadã de luciditate, încercând sã pãstreze relaþii bune cu vecinii
balcanici. Politicianul Take Ionescu spunea despre politica externã
româneascã faþã de statele de la sud de Dunãre: Noi nu avem nici
o dorinþã de cucerire (...). Suntem absolut mulþumiþi cu statu-quo-ul
în Balcani ºi nu dorim mai mult decât ca acest statu-quo sã dureze câte
secole mai mult. (...) Suntem singurul stat creºtin în Orient care n-a
fost provincie turceascã, care a putut servi de cãmin tuturor celorlalþi,
care, dupã ce ºi-au pierdut viaþa de stat, au venit la noi sã pãstreze un
rest de viaþã naþionalã ºi de aici, din casa noastrã, de pe pãmântul nostru,
sã plãmãdeascã viitoarea lor renaºtere. În fapt, în anii de la începutul
secolului al XX-lea, statul român a fost un factor de echilibru în
zona balcanicã, sprijinind constituirea statelor din aceastã regiune.

�
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1. Considerã cã eºti parlamentar în
anul 1900. Exprimã punctul de
vedere al unui deputat conserva-
tor ºi al unuia liberal în legãturã cu
„afacerea Hallier“.

2. Urmãreºte timp de o lunã infor-
maþiile din presã cu privire la
dezbaterile de azi din Parlamen-
tul României. Alcãtuieºte o listã cu
asemãnãri ºi deosebiri în ceea ce
priveºte temele dezbãtute în anul
1900 ºi cele din zilele noastre.

3. Informeazã-te suplimentar asupra
„afacerii Hallier“ ºi precizeazã
care partid românesc a abordat o
poziþie corectã faþã de aceasta.
Motiveazã-þi în scris rãspunsul.  

4. Informeazã-te suplimentar despre
politica externã româneascã faþã
de statele din Peninsula Balcanicã
la cumpãna secolelor XIX–XX ºi
scrie un eseu cu aceastã temã.

Teme de lucru

Sprijinul României pentru constituirea statelor balcanice

Pe pãmântul României, sub ocrotirea poporului român, s-au dezvoltat

miºcãrile de eliberare a naþiunilor balcanice de sub stãpânirea turceascã.

Îndeosebi Grecia ºi Bulgaria ºi chiar ºi Serbia datoresc neamului românesc

obârºia lor de state moderne. Tot în România au gãsit ºi albanezii tãrâmul

prielnic pentru începutul miºcãrii lor naþionale, ca ºi aromânii, care datoresc

totul ocrotirii ºi generozitãþii statului român.

(Articol din Viaþa albano-românã, 1909)

Petre P. Carp
(1837–1919)

Pãreri ale oamenilor politici la 1900

Take Ionescu despre criza econo-

micã, în contextul mãsurilor fiscale

necesare (10 martie 1900): Toatã

lumea cere economii, dar nimeni nu

propune o anume economie, nimeni

nu vrea sã o sufere.

George Panu (3 octombrie 1900):

Eu admit programe tendenþioase,

discursuri tendenþioase, politicã ten-

denþioasã, dar impozite tendenþioase,

aceasta n-o admit.



1917 – Instaurarea comunismului în
Rusia.

1922 – Proclamarea U.R.S.S.

1922–1943 – Funcþionarea regimu-
lui fascist în Italia.

1933 – Preluarea puterii de cãtre
Adolf Hitler în Germania.

1933–1945 – Conducerea S.U.A. de
cãtre preºedintele F.D. Roosevelt.

Iosif Vissarionovici Djugaºvili

(1879–1953)

De origine georgianã, este cunos-
cut cu numele de Stalin, în traducere
„om de oþel“, nume conspirativ pe
care îl avea încã dinainte de anul
1917. A preluat puterea în cadrul
Partidului Comunist al Uniunii
Sovietice dupã moartea lui Lenin
(1924). ªi-a consolidat puterea
prin eliminarea tuturor adversarilor
politici. Astfel au fost înlãturaþi Rîkov,
Buharin, Zinoviev, iar Lev Troþki a
fost asasinat în Mexic de agenþi
sovietici. Pe plan economic, Stalin
a impus colectivizarea forþatã a
agriculturii ºi industrializarea þãrii.
În urma epurãrilor, execuþiilor ºi a
condamnãrilor, ca ºi a celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial, în timpul
lui Stalin au murit peste 60 de
milioane de oameni.

�
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Preºedintele F.D. Roosevelt, despre funcþionarea democraþiei
americane în raport cu instaurarea unor regimuri totalitare

în unele þãri (1938)

Democraþia a dispãrut în alte câteva mari þãri nu pentru cã oamenilor din

acele þãri le displãcea, ci pentru cã se sãturaserã de ºomaj ºi nesiguranþã.

(...) În disperare de cauzã, ei au preferat sã sacrifice libertatea în speranþa

cã vor primi ceva de mâncare. (...) Noi, în S.U.A., ºtim cã instituþiile noastre

democratice pot fi menþinute ºi fãcute sã funcþioneze. Dar, pentru a le

menþine, trebuie sã demonstrãm cã funcþionarea unui guvern democrat este

în stare sã facã faþã sarcinii de a proteja securitatea cetãþenilor. (...) Aceºtia

sunt de acord sã-ºi apere libertãþile în S.U.A., iar prioritatea o constituie

protejarea securitãþii economice.

1

Lenin despre statul ºi regimul comunist

Dictatura proletariatului este exercitatã de partidul bolºevic, aliat cu

întregul proletariat revoluþionar. Dictatura proletariatului înseamnã cã statul

muncitoresc va reprima fãrã ezitare marii proprietari funciari ºi capitaliºtii,

trãdãtorii ºi miºeii care îi ajutã pe aceºti exploatatori ºi îi va învinge. Statul

muncitorilor este inamicul marilor proprietari funciari, capitaliºtilor,

speculanþilor ºi ºarlatanilor, inamicul proprietãþii private asupra pãmântului

ºi capitalului, al puterii ºi al banilor.

4

�Rezumã într-o frazã ideea de bazã a documentului 1.

�Pe baza cunoºtinþelor din anii anteriori, realizeazã un eseu de circa 200
de cuvinte, în care sã expui principiul separãrii puterilor în stat, în S.U.A.,
folosind în ordine logicã ºi cronologicã urmãtoarele nume, date ºi noþiuni
istorice: Roosevelt, 1929, Congresul S.U.A., Constituþie, Curtea Supremã,
drepturile omului, New Deal, putere executivã.

� Indicã douã idei antidemocratice cuprinse în document.

� Informeazã-te suplimentar ºi alcãtuieºte un glosar de termeni istorici
folosiþi de propaganda comunistã sovieticã interbelicã.

Doctrina fascistã în viziunea 
lui Mussolini 

Fascismul neagã cã se poate gu-

verna prin consultarea periodicã a

oamenilor. El afirmã inegalitatea de

neºters, binefãcãtoare a oamenilor,

ce este imposibil de a fi nivelatã

prin sufragiu universal. (...) Libe-

ralismul pune statul în serviciul

individului, dar pentru fascism totul

se aflã în stat, nimic uman sau spi-

ritual nu existã în afara statului. În

acest sens, fascismul este totalitar.

2
Doctrina naþional-socialistã 

a lui Hitler

Nu a fost o întâmplare cã primele

civilizaþii s-au nãscut acolo unde

Arianul a întâlnit rasele inferioare,

le-a înfrânt ºi le-a impus voinþa sa.

(...) Politica externã a statului rasist

trebuie sã asigure mijloacele de

existenþã a rasei, stabilind un raport

sãnãtos între numãrul ºi creºterea

populaþiei, pe de o parte, ºi dimen-

siunea ºi valoarea teritoriului, pe de

altã parte.

3

�Exprimã-þi opinia în legãturã cu
ideile lui Mussolini despre fas-
cism ºi despre democraþie.

� Închipuieºte-þi cã trãieºti în Italia
fascistã. Realizeazã un scurt mani-
fest antifascist destinat a fi rãspândit
clandestin într-un oraº italian din
anii ‘20 ai secolului trecut. 

�Precizeazã douã idei de bazã
ale nazismului cuprinse în do-
cumentul de mai sus.

�Pe baza cunoºtinþelor de bio-
logie ºi geneticã, combate cu
argumente ºtiinþifice ideologia
naþional-socialistã.



3. Idei ºi regimuri politice 
în perioada interbelicã

3.1. Caracteristicile regimurilor democratice interbelice. Bazate pe

Constituþii în care erau înscrise principiile fundamentale ale funcþionãrii

lor, regimurile politice democratice interbelice au avut caracteristici

comune, dar ºi trãsãturi specifice. În Europa, þãrile nordice aveau regi-

muri democratice stabile. Dacã în statele central ºi est-europene regimu-

rile democratice au fost înlocuite, dupã o perioadã, cu unele autoritare sau

dictatoriale (doar Cehoslovacia ºi Finlanda fãcând excepþie), în majo-

ritatea þãrilor din vestul continentului regimurile democratice s-au men-

þinut la putere. În Franþa, preºedintele statului avea mai mult funcþii

onorifice, iar prim-ministrul era cel care deþinea, cu adevãrat, puterea

executivã. În Marea Britanie, a sporit prestigiul Partidului Laburist.

Suveranul îl numea pe prim-ministru din rândul majoritãþii parlamentare.

Guvernul britanic era controlat de Camera Comunelor, aleasã prin vot

universal direct, aceasta votând legile ºi bugetul. Camera Lorzilor cuprin-

dea membri ereditari sau care fãceau parte din aceasta datoritã funcþiei

ecleziastice deþinute. Regimul democratic din S.U.A. ºi-a demonstrat din

plin eficacitatea în anii ’30 ai secolului al XX-lea, în perioada admi-

nistraþiei preºedintelui Franklin D. Roosevelt (doc. 1, pag. 14).

3.2. Idei ºi regimuri totalitare în perioada interbelicã. În þãrile cu

democraþie insuficient consolidatã în perioada interbelicã s-au instaurat

regimuri totalitare. În Rusia, bolºevicii au preluat puterea în 1917, în con-

diþiile sãrãciei generalizate ºi înfrângerilor de pe front, constituind apoi

U.R.S.S., primul stat comunist din lume. Benito Mussolini a instaurat,

în Italia, regimul fascist. Acest fapt a fost favorizat de criza economicã

cu care se confrunta Italia ºi de nemulþumirea unora dintre oamenii poli-

tici italieni faþã de ceea ce obþinuse þara la Conferinþa de pace de la Paris

(1919–1920). În Germania, greutãþile cauzate de marea crizã economicã

dintre anii 1929 ºi 1933 ºi frustrãrile unei pãrþi a populaþiei faþã de situaþia

în care se gãsea þara au favorizat creºterea popularitãþii forþelor politice

extremiste. Astfel a fost posibilã instaurarea regimului naþional-socialist

(nazist) al lui Adolf Hitler. Mai devreme sau mai târziu, ºi alte state au avut

regimuri dictatoriale: Austria, Bulgaria, Portugalia, Spania etc. 

Regimurile extremiste de stânga (comunismul) ºi de dreapta (fascis-

mul, naþional-socialismul etc.), opuse democraþiei, s-au caracterizat printr-o

serie de asemãnãri. Printre acestea, cultul personalitãþii ºi monopolul exer-

citãrii puterii în stat, utilizarea propagandei pentru manipularea populaþiei,

sacrificarea a nenumãrate vieþi omeneºti în numele unor ideologii utopice,

subordonarea indivizilor faþã de interesele statului. Mussolini a încãlcat

drepturile fundamentale ale omului în numele exaltãrii rolului statului

fascist (doc. 2, pag. 14). Hitler a impus ideile „spaþiului vital“ pentru

germani ºi ale cultului aºa-numitei „rase superioare“ ariene, de pe urma

cãrora au suferit sau au fost uciºi milioane de oameni, în special evrei

(doc. 3, pag. 14). În U.R.S.S., deºi regimul comunist pretindea cã poporul

se afla la conducere, aceasta era exercitatã prin teroare de nomenclatura
de partid (doc. 4, pag. 14). Stalin a instituit un regim dictatorial, victimele

acestuia pierind în urma execuþiilor sau în GULAG, adicã în numeroasele

închisori ºi lagãre de muncã forþatã de pe teritoriul întregii Uniuni Sovietice.

În politica externã sovieticã se proclama dorinþa de pace dar, în realitate,

se urmãrea anexarea de noi teritorii.

Bazate pe teroare ºi încãlcarea drepturilor omului, responsabile de

declanºarea celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, fascismul ºi nazismul s-au

prãbuºit, dar comunismul va supravieþui ºi în perioada postbelicã.

�

�

15

� Statul ºi politica ���

Nomenclaturã = reprezentanþi ai
Partidului Comunist care ocupau
funcþii importante în statul sovietic
ºi se bucurau de privilegii.    

Propagandã = influenþarea opiniei
publice prin diferite mijloace ºi
acþiuni sistematice. 

Utopie = proiect de organizare
idealã a unei societãþi, care nu
poate fi transpus în practicã.

Vocabular

1. Organizaþi-vã în clasã în douã
grupuri ºi realizaþi o discuþie despre
avantajele/dezavantajele de a
trãi într-un regim democratic/to-
talitar interbelic.

2. Pornind de la cunoºtinþele de is-
torie din clasa a X-a, prezintã în
scris împrejurãrile instaurãrii regi-
murilor totalitare în secolul al XX-lea.

3.* Individual sau împreunã cu 2–3
colegi, realizaþi o investigaþie despre
cultul personalitãþii dictatorilor in-
terbelici pentru a evidenþia ase-
mãnãrile ºi deosebirile specifice
fiecãruia.

Teme de lucru

Propagandã nazistã 
în ºcolile germane



1918 – Introducerea votului universal.

1923 – Adoptarea Constituþiei
României Mari.

1922–1926; 1934–1937 – Desfã-
ºurarea unor guvernãri liberale.

1924 – P.C.R. este scos în afara legii
(activitatea partidului este interzisã).

1928–1931; 1932–1933 – Guver-
nãri ale P.N.Þ.

1938 – Adoptarea Constituþiei regi-
mului monarhiei autoritare.

1938–1940 – Regimul monarhiei
autoritare a lui Carol al II-lea.

Ion I.C. Brãtianu

(1864–1927)

Conducãtor al Partidului Naþional
Liberal din anul 1909, prim-minis-
trul Ion I.C. Brãtianu a negociat,
între anii 1914 ºi 1916, intrarea
României în Primul Rãzboi Mondial
de partea Antantei, pentru înfãptui-
rea unitãþii naþionale. La Conferinþa
de pace de la Paris (1919–1920),
a condus delegaþia României la
tratative. A condus guvernul liberal
dintre 1922–1926, în timpul cãruia
a fost adoptatã Constituþia României
Mari. Anii 1918–1927 au fost denu-
miþi „decada brãtienistã“, datoritã
dominãrii vieþii politice româneºti
de cãtre Ion I.C. Brãtianu.

�
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Oameni ºi fapte

Repere cronologice
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România Mare (1918–1940)

�Comparã harta
României Mari
cu cea de la
pagina 10 ºi
realizeazã un
comentariu, în
scris, despre
schimbãrile teri-
toriale survenite
în anul 1918.

Idei ºi principii politice cuprinse în documentele interbelice

a. Programul Partidului Naþional Liberal (1922)

Vom face o politicã de dreptate socialã, asigurând astfel democraþiei

sãnãtoase liniºtea necesarã pentru a dezvolta roadele dobândite prin sufra-

giul universal. Vom urma o politicã de sporire a producþiei ºi de înlesnire a

exportului ei. (...) Vom asigura tuturor cetãþenilor României Mari, de orice

rasã, limbã, confesiune ar fi ei, drepturile culturale ºi religioase ce li se cuvin.

b. Programul Partidului Naþional Þãrãnesc (1935)

Înþelegând sã apere drepturile ºi libertãþile cetãþeneºti, P.N.Þ. socoate

necesar sã accentueze îndatorirea fiecãruia de a se încadra solidar ºi

conºtient în acþiunea statului. Munca ºi proprietatea vor fi garantate,

recunoscându-se statului dreptul sã promoveze interesul general (...) ºi sã

intervinã pentru armonizarea intereselor particulare. (...) Dreptul de vot al

femeilor va fi extins.

c. Rezoluþia Congresului al III-lea al P.C.R. (1924)

România capitalistã, prin rezultatele rãzboiului imperialist mondial, (...)

ºi-a supus însemnate pãrþi din naþiuni dezvoltate politiceºte, economiceºte ºi

culturaliceºte ºi, în felul acesta, din stat naþional a devenit stat de naþiona-

litãþi. (...) Partidul Comunist trebuie sã lupte cu hotãrâre împotriva anexãrii

violente a Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei ºi Dobrogei ºi sã sprijine în

chip practic lupta pentru eliberarea ºi independenþa lor naþionalã.

d. Corneliu Zelea-Codreanu, despre democraþie (1936)

Democraþia este în slujba marii finanþe. Din cauza sistemului costisitor ºi

a concurenþei dintre diferitele grupãri, democraþia cere sã fie alimentatã cu

bani mulþi. (...) Mulþimile, fiind chemate sã-ºi aleagã elita, acestea nu numai

cã nu sunt în stare sã-ºi descopere ºi sã-ºi aleagã elita dar, mai mult, aleg,

afarã de mici excepþii, tot ce este mai rãu în sânul unei naþiuni.

1

� Precizeazã douã idei din programele P.N.L. ºi P.N.Þ. care sunt valabile ºi
în societatea contemporanã.

� Analizeazã documentele 1c ºi 1d pentru a indica ideologiile politice care
au influenþat partidele extremiste din România.

� Argumenteazã, potrivit documentului 1c, caracterul antinaþional al P.C.R.
ºi explicã scoaterea în afara legii a acestei formaþiuni politice.

� Menþioneazã ideea de bazã a documentului 1d ºi precizeazã dacã eºti
sau nu de acord cu ea. Motiveazã-þi rãspunsul.

� Organizaþi pe grupe de lucru, alcãtuiþi, pornind de la documentele de
mai sus ºi de la cunoºtinþele de istorie din anii anteriori, câte o listã pe
care sã înscrieþi, pe o coloanã, realizãrile, iar pe cealaltã coloanã neîm-
plinirile regimului politic democratic românesc din perioada interbelicã. 



4. România în perioada interbelicã

4.1. Evoluþia regimului democratic în perioada 1918–1938. Statul

român a fost organizat, pânã în 1938, potrivit Constituþiei din anul 1923.

Aceasta a fost adoptatã în urma transformãrilor pe care le-a traversat þara

începând din 1918 (Marea Unire, reformele electoralã ºi agrarã). Legea

fundamentalã preciza cã România era stat naþional unitar. Forma de guver-

nãmânt era monarhia constituþionalã ereditarã, iar sistemul politic era fun-

damentat pe separarea puterilor în stat. Regele era ºeful statului ºi avea

atribuþii precum comanda armatei, desemnarea preºedintelui Consiliului

de Miniºtri, acordarea decoraþiilor, reprezentarea statului pe plan extern,

dreptul de graþiere etc. Primul rege al României Mari, Ferdinand I, a con-

tribuit la asigurarea unei vieþi politice democratice, nedepãºindu-ºi atribu-

þiile constituþionale. Ultimii ani ai domniei lui Ferdinand I au fost tulburaþi

de aºa-numita „crizã dinasticã“ din 1925–1926. Izbucnitã din cauza renun-

þãrii la tron a principelui moºtenitor Carol, aceasta a marcat evoluþia ulte-

rioarã a democraþiei româneºti. La moartea regelui Ferdinand I, în anul

1927, tronul i-a revenit lui Mihai I, fiul lui Carol. Fiind minor, Mihai I a fost

tutelat de o Regenþã, formatã din trei persoane. Revenit în þarã în 1930, Carol

a fost proclamat rege în locul lui Mihai, cu titulatura de Carol al II-lea. 

În viaþa politicã, formaþiunile care au guvernat cele mai lungi perioade

de timp au fost Partidul Naþional Liberal (P.N.L.) ºi Partidul Naþional

Þãrãnesc (P.N.Þ.). Teoretizatã de Vintilã Brãtianu ºi ªtefan Zeletin, poli-

tica economicã a P.N.L. a fost exprimatã prin deviza „prin noi înºine“,

deoarece se urmãrea sprijinirea capitalului autohton ºi limitarea pãtrunderii

celui strãin în economia româneascã (doc. 1a, pag. 16). Partidul Naþional

Þãrãnesc, format în 1926 prin fuziunea Partidului Þãrãnesc, înfiinþat în

1918 de Ion Mihalache, cu Partidul Naþional Român din Transilvania,

condus de Iuliu Maniu, a ajuns la guvernare în anul 1928. Conducând þara

în perioada marii crize economice dintre anii 1929 ºi 1933, P.N.Þ. a pus în

practicã, pânã în 1931, politica economicã a „porþilor deschise“. Aceasta

exprima convingerea cã dezvoltarea adecvatã a þãrii nu poate fi susþinutã

doar de capitalul autohton, considerat insuficient, fapt pentru care era

necesarã atragerea investiþiilor de capital din strãinãtate. Dacã liberalii

erau preocupaþi de dezvoltarea industriei, economiºtii þãrãniºti, ca Virgil

Madgearu, puneau accentul pe agriculturã ºi susþineau încurajarea acelor

ramuri industriale care aveau o bazã de materii prime în þarã, cum ar fi cele

de prelucrare a produselor agricole (doc. 1b, pag. 16). Miºcãrile politice

extremiste s-au organizat dupã modele preluate din afara þãrii. Partidul

Comunist, de extremã-stânga, a fost întemeiat în 1921 (doc. 1c, pag. 16).

Legiunea Arhanghelului Mihail (miºcarea legionarã), înfiinþatã în 1927,

a reprezentat extremismul de dreapta (doc. 1d, pag. 16).

4.2. Caracteristicile regimului politic dintre anii 1938 ºi 1940.
Prerogativele monarhului au fost extinse, printr-o nouã Constituþie, care

a instaurat regimul autoritar. Principalele sale caracteristici au fost: subor-

donarea guvernului faþã de rege, guvernarea prin „decrete-legi“ regale,

fãrã ca acestea sã mai fie votate de Parlament, scãderea rolului ºi autori-

tãþii puterii legislative, dizolvarea partidelor politice ºi întemeierea pri-

mului „partid unic“ din istoria României – Frontul Renaºterii Naþionale,

desfiinþarea sindicatelor, restrângerea dreptului de vot, puternica propa-

gandã în favoarea noului regim. Regimul monarhic autoritar nu a reuºit

sã pãstreze integritatea teritorialã a þãrii. În vara anului 1940, România a

pierdut în favoarea statelor vecine revizioniste aproximativ o treime din

teritoriu ºi din populaþie. În aceste condiþii, regele Carol al II-lea a abdicat,

în septembrie 1940, ºi a pãrãsit þara. 
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Oraºul Bucureºti în perioada interbelicã

Regenþã = instituþie care are rolul de
a îndeplini prerogativele monarhu-
lui cât timp acesta este minor. În
1927, din Regenþã au fãcut parte
principele Nicolae, unchiul regelui
Mihai I, patriarhul Miron Cristea ºi
preºedintele Înaltei Curþi de Casa-
þie, Gheorghe Buzdugan.

Revizionist = stat care, pe nedrept,
doreºte modificarea frontierelor
în favoarea sa, fie pe cale paº-
nicã, fie prin rãzboi.

Vocabular

1. Realizeazã un eseu cu tema Evo-
luþia monarhiei româneºti în pe-
rioada 1918–1940.

2. Citeºte o lucrare istoricã (de pre-
ferinþã, publicatã dupã 1989) care
sã trateze istoria României în pe-
rioada interbelicã ºi realizeazã o
fiºã de lecturã a cesteia.

3.*Cãutaþi informaþii suplimentare
despre evenimentele politice din
timpul regilor Ferdinand I ºi Carol
al II-lea. Organizaþi apoi o dez-
batere cu tema Domniile regilor
Ferdinand I ºi Carol al II-lea, o pri-
vire comparativã. 

Teme de lucru



Sistemul electoral din România în perioada interbelicã

Prin decretul-lege din 14 noiembrie 1918, în România, bãrbaþii
majori au primit dreptul de vot universal. Aceastã reformã a
sistemului electoral a avut influenþe semnificative asupra nu-
mãrului alegãtorilor, dar ºi asupra sistemului partidelor politice,
care s-a diversificat. Adoptatã la 27 martie 1926, noua lege elec-
toralã preciza obligativitatea alegãtorului de a fi înscris într-o listã
electoralã ºi de a se prezenta la urne cu un carnet de alegãtor, de
a vota cu ºtampila, la alegerile locale ºi la cele parlamentare.
Potrivit aceleiaºi legi, pragul pãtrunderii unui partid în Parlament
era de cel puþin 2% din voturi. Totodatã era prevãzut ºi principiul
„primei electorale“, care favoriza partidul câºtigãtor. Un aspect
controversat al sistemului electoral a fost acela cã regele îl desemna,
mai întâi, pe preºedintele Consiliului de Miniºtri, dupã care noua
putere executivã organiza alegerile. Astfel, de cele mai multe ori,
partidul aflat la guvernare reuºea sã obþinã victorii confortabile.
Majoritatea campaniilor electorale erau marcate de violenþe, iar
schimbãrile de guvern au fost dese (25, în perioada noiembrie
1918–februarie 1938). Politica regelui Carol al II-lea a dus la dete-
riorarea regimului democratic, slãbind, în anii ‘30 ai secolului al
XX-lea, partidele politice. Greºelile unor lideri politici au afectat,
la rândul lor, electoratul, inducând o stare de confuzie. Un
exemplu în acest sens l-a constituit decizia preºedintelui P.N.Þ.,
Iuliu Maniu, de a încheia un pact de neagresiune electoralã cu
legionarii înaintea alegerilor parlamentare din anul 1937. Astfel,
la alegerile din noiembrie 1937, nici un partid nu a obþinut 40 %
din voturi, pentru a putea beneficia de „prima electoralã“ care îi
oferea majoritatea locurilor în Parlament, iar regele a încredinþat
puterea executivã Partidului Naþional-Creºtin, condus de Octavian
Goga, care nu obþinuse decât 9,15 % din voturi. Regelui i-a fost
uºor apoi sã înlãture regimul democratic. Dupã instaurarea regi-
mului monarhiei autoritare, partidele politice au fost suprimate.

Dinamica partidelor politice între anii 1918 ºi 1938

În urma introducerii votului universal ºi a realizãrii reformei
agrare din anul 1921, partidele conservatoare ºi-au pierdut influ-
enþa politicã. Acestea au dispãrut, deoarece nu au mai obþinut
numãrul de voturi pe baza cãrora sã intre în Parlament. În peri-
oadele de crizã economicã (1918–1921; 1929–1933), numãrul par-
tidelor a fost mai mare, fie datoritã înfiinþãrii unora noi, fie din
cauza unor sciziuni (desprinderea unor grupãri politice). În pe-
rioadele de stabilitate politicã ºi economicã, numãrul partidelor s-a
redus, Partidul Naþional Liberal ºi Partidul Naþional Þãrãnesc
consolidându-ºi ponderea politicã. 

*Sistemul electoral din România între anii 1918 ºi 1938 
ºi dinamica partidelor politice

���Studiu de caz �

Separarea puterilor 
în stat, potrivit Constituþiei 

din anul 1923

Art. 34. Puterea legislativã se

exercitã colectiv de cãtre rege ºi

Reprezentaþiunea Naþionalã. (...)

Nici o lege nu poate fi supusã sanc-

þiunii regale decât dupã ce se va fi

discutat ºi votat liber de majori-

tatea ambelor adunãri.

Art. 39. Puterea executivã este

încredinþatã regelui, care o exercitã

în mod regulat prin Constituþiune.

Art. 40. Puterea judecãtoreascã

se exercitã de organele ei. Hotã-

rârile lor se pronunþã în virtutea

legii ºi se executã în numele regelui.

Legea electoralã (1926)

Art. 90. Partidul care (...) a în-

trunit cel mai mare numãr de voturi

pe þarã, dar cel puþin un procent de

40% faþã de celelalte grupãri, se

declarã grupare majoritarã. (...)

Art. 95. Repartizarea mandate-

lor se va face astfel: se dã mai întâi

grupãrii majoritare jumãtate din

numãrul acestor mandate. Cealaltã

jumãtate se împarte între toate gru-

pãrile, inclusiv cea majoritarã, pro-

porþional cu procentele de voturi

obþinute de fiecare dintre ele.

�
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Decret-lege privind reforma electoralã (1918)

Art.1. Toþi cetãþenii români bãrbaþi majori [de peste 21 de ani – n.a.] vor

alege, prin vot obºtesc obligatoriu, egal, direct, secret ºi pe baza reprezentãrii

proporþionale, un numãr de deputaþi proporþional cu populaþia. (...)

Art. 4. Toþi cetãþenii români de la vârsta de 40 de ani împliniþi vor alege

(...) un senator la 70 000 de locuitori.

Nicolae Iorga
ºi Constantin Argetoianu



Dupã o perioadã mai dificilã în primii ani interbelici, P.N.L. a
rãmas cea mai importantã formaþiune politicã democraticã.
Partidul ºi-a pierdut din forþã în urma unor evenimente ca
moartea lui Ion I.C. Brãtianu (1927) ºi asasinarea lui I.Gh. Duca de
legionari (1933) dar ºi a tensiunilor dintre gruparea lui Constantin
I.C. Brãtianu (a „bãtrânilor liberali“) ºi cea a lui Gheorghe
Tãtãrescu (a „tinerilor liberali“). Dupã o perioadã de creºtere a
simpatiei în rândurile electoratului, popularitatea P.N.Þ. a
scãzut în urma guvernãrilor din perioada marii crize economice.
Dupã anul 1933, preºedintele Ion Mihalache a menþinut unitatea
partidului, în condiþiile în care, în P.N.Þ., s-au conturat trei
grupãri: cea condusã de dr. Nicolae Lupu (adept al întãririi
regimului democratic parlamentar), cea a lui Iuliu Maniu (care
încerca, prin diferite acorduri politice, sã contracareze politica
autoritarã a lui Carol al II-lea) ºi cea a lui Armand Cãlinescu
(apropiat de rege ºi adversar al legionarilor). 

O evoluþie fluctuantã a avut-o Liga Poporului, înfiinþatã în
anul 1918 (denumitã Partidul Poporului, din 1920). Condusã de
generalul Alexandru Averescu, aceastã formaþiune a câºtigat ale-
gerile parlamentare din 1920. Dupã guvernarea din 1920–1921,
Partidul Poporului ºi-a pierdut încrederea alegãtorilor, deoarece
multe promisiuni din campania electoralã nu au fost îndeplinite.
Alte partide politice democratice, ca P.N.L. – Gh. Brãtianu,
Partidul Radical Þãrãnesc, Partidul Social-Democrat, au avut
rezultate slabe în alegeri. ªi formaþiunile extremiste, precum Liga
Apãrãrii Naþionale Creºtine sau Legiunea „Arhanghelului Mihail“,
au obþinut rezultate asemãnãtoare. O excepþie au constituit-o
alegerile din noiembrie 1937, când miºcarea legionarã, sub denu-
mirea de Partidul „Totul pentru Þarã“, a obþinut 15,58 % din vo-
turi. Antidemocratice, atentând la siguranþa statului, unele for-
maþiuni politice extremiste au fost scoase în afara legii. Aºa
s-a întâmplat cu miºcarea legionarã în 1933. Declaratã ilegalã,
a revenit în viaþa politicã sub denumirea de Partidul „Totul
pentru Þarã“. ªi Partidul Comunist din România, care avea un
numãr redus de membri, a fost scos în afara legii în 1924. Acesta
dorea dezmembrarea României, fiind subordonat intereselor
Uniunii Sovietice.

�
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Partidul Naþional Liberal

Preºedinþi

ai

partidului

Ion I.C. Brãtianu (1909–
1927); Vintilã Brãtianu
(1927–1930); I.Gh. Duca
(1930–1933); Constantin
I.C. Brãtianu (1934–1947) 

Perioade

de

guvernare

1918–1919; 
1922–1926; 
1927–1928; 
1933–1937

Realizãri

legislative

Adoptarea Constituþiei
(1923), a legilor învãþã-
mântului primar (1924), 
de unificare administrativã
(1925), a celei electorale
(1926) etc.

Sciziuni
P.N.L. – Gh. Brãtianu
(1930–1938) etc.

Partidul Naþional Þãrãnesc

Preºedinþi

ai

partidului

Iuliu Maniu (1926–1933;
1937–1947); 
Ion Mihalache (1933–1937);
Alexandru Vaida-Voevod
(1933)

Perioade

de

guvernare

1928–1931; 
1932–1933

Realizãri

legislative

Stabilizarea monetarã
(1929), legea de conversie
a datoriilor agricole 
ºi urbane (1933) etc.

Sciziuni

Partidul Þãrãnesc – 
dr. N. Lupu (1927–1934);
Partidul Radical-Þãrãnesc
(1932–1938) etc.

� Statul ºi politica ���

Decret-lege pentru reforma
electoralã (1939)

Art. 5. Au drept de vot, pentru

Adunarea Deputaþilor, cetãþenii ro-

mâni, bãrbaþi ºi femei, care (...) au

30 de ani împliniþi, sunt ºtiutori de

carte ºi practicã o îndeletnicire în

vreuna din urmãtoarele categorii:

agriculturã ºi muncã manualã; co-

merþ ºi industrie; ocupaþiuni inte-

lectuale. (...)

Art. 11. Au drept de vot pentru

alegerea senatorilor cetãþenii români,

bãrbaþi ºi femei, care întrunesc con-

diþiile urmãtoare: au vârsta de 30 de

ani împliniþi, sunt ºtiutori de carte

ºi sunt membri de conducere ai cor-

purilor constituite în stat din cele

trei categorii de îndeletniciri (...)

din prezenta lege.

1. Comparaþi legile dintre anii 1918 ºi
1939 ºi realizaþi o discuþie în clasã
despre avantajele/dezavantajele
oferite de modificãrile electorale.

2. Analizeazã legea electoralã din
1926 ºi expune, în scris, o pãrere
personalã despre prevederile ei.

3. Pe baza tabelelor alãturate, a cu-
noºtinþelor anterioare ºi a infor-
maþiilor suplimentare din diferite
lucrãri istorice, realizeazã un eseu
cu titlul Privire comparativã asupra
evoluþiei P.N.L. ºi P.N.Þ. în pe-
rioada interbelicã.

4. Realizeazã un portofoliu care sã
cuprindã programe politice, diferite
documente ºi fotografii referitoare
la formaþiunile politice interbelice
ºi activitatea acestora.

Teme de lucru

Carte de alegãtor



1946 – Instaurarea republicii în Italia.

1947 – Intrarea în vigoare a Consti-
tuþiei Japoniei.

1946–1958 – Cea de-a IV-a Repu-
blicã Francezã.

1952 – Încoronarea reginei Elisabeta
a II-a a Marii Britanii.

1958 – Instaurarea celei de-a V-a
Republici Franceze.

1979–1990 – Guvernarea conser-
vatoare a premierului britanic
Margareth Thatcher.

1982–1998 – Guvernarea cancela-
rului german Helmuth Kohl.

�
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Oameni ºi fapte

Repere cronologice

���Aplicaþii �
Atribuþiile instituþiilor regimului

politic italian

Preºedin-

tele (ºeful

statului)

– ales de Parlament ºi de 56 de
delegaþi ai celor 20 de Con-
silii regionale, pentru un man-
dat de 7 ani;

– promulgã legile;
– îl desemneazã pe preºedin-

tele Consiliului de Miniºtri;
– are drept de graþiere;
– nu poate stabili liniile gene-

rale ale politicii statului. 

Parla-

mentul 

(puterea

legislativã)

– structurã bicameralã (Camera
Deputaþilor ºi Senat);

– are drept de iniþiativã legis-
lativã ºi voteazã legile;

– voteazã bugetul;
– se pronunþã asupra celor

mai importante probleme
de statului;

– ratificã tratatele internaþionale.

Consiliul

de Miniºtri

(puterea

executivã)

– preºedintele sãu traseazã
liniile generale ale politicii
statului;

– preºedintele sãu împarte
dreptul de iniþiativã legisla-
tivã cu Parlamentul; 

– rezolvã problemele curente
ale statului.

Atribuþiile instituþiilor regimului 

celei de-a V-a Republici Franceze

Preºedin-

tele (ºeful

statului)

– ales prin vot universal (ini-
þial, pentru un mandat de
7 ani, redus astãzi la 5 ani);

– promulgã legile;
– îl numeºte pe preºedintele

Consiliului de Miniºtri; 
– poate dizolva Adunarea

Naþionalã; 
– negociazã tratatele;
– se pronunþã asupra liniilor

generale ale politicii statului.

Parla-

mentul 

(puterea

legislativã)

– structurã bicameralã (Adu-
narea Naþionalã ºi Senatul);

– are drept de iniþiativã legis-
lativã ºi voteazã legile;

– voteazã bugetul;
– se pronunþã asupra princi-

palelor probleme de stat;
– Adunarea Naþionalã este

camera superioarã (contro-
leazã executivul ;

– ratificã tratatele internaþionale.

Consiliul

de Miniºtri

(puterea

executivã)

– preºedintele sãu împarte
dreptul de iniþiativã legisla-
tivã cu Parlamentul;

– rezolvã problemele curente
ale statului. 

�Realizeazã o analizã comparativã asupra funcþionãrii regimurilor politice
democratice italian ºi francez.

Constituþia italianã (1947)

Art. 1. Italia este o republicã democraticã, fondatã pe muncã. Suve-

ranitatea aparþine poporului, care o exercitã în formele ºi limitele stabilite

de Constituþie. (...)

Art. 3. Toþi cetãþenii (...) sunt egali în faþa legii, fãrã deosebire de sex,

rasã, limbã, religie, opinii politice, condiþii personale ºi sociale. Îi revine

Republicii sã aplaneze obstacolele de ordin economic ºi social care,

limitând libertatea ºi egalitatea cetãþenilor, împiedicã participarea tuturor

la organizarea politicã, economicã ºi socialã a þãrii.

1

Despre împãrat în Constituþia postbelicã a Japoniei

Art.1. Împãratul este simbolul statului ºi al unitãþii poporului.

Art. 2. Tronul imperial este dinastic ºi succesiunea se face conform legii

adoptate de Dietã. (...)

Art. 4. Împãratul nu poate exercita decât funcþiile prevãzute de Constituþie

în materie de reprezentare a statului; el nu are puterea de a guverna.

2

�Aminteºte-þi caracteristicile regimului politic fascist ºi expune cauzele
pentru care italienii au redactat articolele constituþionale în forma de mai sus. 

� Realizeazã un portofoliu cu tema Japonia, ieri ºi azi, care sã cuprindã
fragmente de documente, studii, articole sau lucrãri istorice ºi fotografii
semnificative, privind evoluþia sistemului politic ºi a vieþii cotidiene japo-
neze în secolul al XX-lea.

Elisabeta a II-a

Nãscutã la Londra în anul 1926,
membrã a dinastiei Windsor, a fost
încoronatã ca reginã a Regatului
Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de
Nord în anul 1952. În mod tradi-
þional, în Marea Britanie, monarhul
are doar funcþia de reprezentare,
iar regina Elisabeta a II-a este res-
pectatã de britanici pentru faptul
cã este simbolul unitãþii ºi conti-
nuitãþii statului. În condiþiile în care,
în ultimii ani, familia regalã a fost
marcatã de o serie de evenimente
neplãcute, Elisabeta a II-a a dat
dovadã de tact în depãºirea aces-
tora, ea pãstrându-ºi popularitatea
printre britanici.



5. Regimuri politice democratice 
în perioada postbelicã 

5.1. Regimuri politice republicane. Cea mai mare parte a statelor

contemporane au ca formã de guvernãmânt republica, organizarea statelor

republicane prezentând trãsãturi specifice. În Italia, regimul politic a fost

reformat radical dupã anul 1945. Monarhia, instituþie lipsitã de autoritate

în timpul lui Mussolini, era discreditatã, iar italienii au decis prin referendum
adoptarea formei republicane de guvernãmânt. A fost introdusã o nouã

Constituþie, care garanteazã egalitatea tuturor cetãþenilor ºi funcþionarea

regimului democratic (tabel, doc. 1, pag. 20). Partidul Democrat-Creºtin

s-a bucurat de cea mai mare popularitate în rândurile electoratului. Dupã

ani de insecuritate, autoritãþile au reuºit, la începutul anilor ’90 ai se-

colului al XX-lea, sã instaureze un climat politic ºi social stabil. 

În Franþa, în anul 1958 a fost votatã o nouã Constituþie, formându-se

cea de a V-a Republicã Francezã (tabel, pag. 20). În viaþa politicã, Partidul

Socialist ºi Adunarea pentru Republicã au fost formaþiunile cele mai

puternice. Preºedinþii Franþei Charles de Gaulle, François Mitterand

(socialist) ºi, apoi, Jacques Chirac (din partea Adunãrii pentru Republicã),

au contribuit la consolidarea poziþiei de mare putere a Franþei.

Germania, reunificatã în anul 1990, în condiþiile prãbuºirii statului

comunist est-german, este organizatã ca stat federal. Constituþia federalã

stabileºte separarea puterilor în stat. Puterea legislativã este bicameralã,

fiind compusã din Bundestag (ales prin vot universal la nivel federal) ºi

Bundesrat (format din 45 de membri proveniþi din guvernele landurilor).

Puterea executivã federalã aparþine guvernului condus de cancelar. Con-

firmat de Bundestag, cancelarul federal traseazã directivele politice în

fiecare domeniu de activitate. Preºedintele federal are funcþia de repre-

zentare ºi este neutru faþã de partidele politice. Fiecare land german are

propriul guvern ºi propriul parlament. În viaþa politicã, formaþiunile cele mai

puternice sunt Uniunea Creºtin Democratã ºi Partidul Social Democrat. 

5.2. Regimuri politice monarhice. O serie de state contemporane ºi-au

pãstrat forma de guvernãmânt monarhicã (Suedia, Danemarca, Norvegia,

Marea Britanie, Japonia etc.). În Marea Britanie, Parlamentul bicameral

(Camera Comunelor, aleasã prin vot universal, pentru un mandat de 5 ani,

ºi Camera Lorzilor) reprezintã instituþia fundamentalã a statului. Acesta

adoptã legile, voteazã bugetul de stat ºi exercitã controlul asupra puterii

executive (Cabinetul). Prim-ministrul este ºeful partidului majoritar în

Parlament, fiind numit de monarh. Cabinetul de miniºtri împarte iniþiativa

legislativã cu Parlamentul. Monarhul poate dizolva Camera Comunelor la

propunerea premierului, dupã care se organizeazã noi alegeri. Formaþiu-

nile politice care dominã viaþa politicã postbelicã sunt Partidul Conser-

vator ºi Partidul Laburist. Premierul care, prin politica internã ºi externã,

a consolidat în mod remarcabil prestigiul þãrii a fost Margareth Thatcher. 

Organizarea regimului politic al Japoniei postbelice a fost rezultatul

intervenþiei S.U.A., care a înfrânt-o în rãzboi ºi a ocupat-o militar în anul

1945. Astfel, þara a fost transformatã într-un stat democratic, dupã model

occidental, în care toþi cetãþenii sunt egali în drepturi. Constituþia,

inspiratã din practicile britanice, stabileºte votul universal pentru alegerea

Dietei (organ legislativ bicameral, format din Camera Consilierilor ºi

Camera Reprezentanþilor). Þinând cont de puternica tradiþie istoricã, a fost

menþinutã funcþia de împãrat. Acesta nu mai are atribuþii „divine“ (doc. 2,

pag. 20). El convoacã Dieta ºi îl numeºte pe prim-ministru. Redevenitã

mare putere, Japonia are o viaþa politicã stabilã, dominatã, între anii 1955

ºi 1993, de Partidul Liberal-Democrat.
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Land = provincie administrativã auto-
nomã în Germania ºi în Austria.

Referendum = consultarea cetãþeni-
lor, care trebuie sã dea un rãspuns
pozitiv sau negativ, în probleme
importante de politicã internã.

Vocabular

1. Împreunã cu mai mulþi colegi,
redacteazã planul unei discuþii cu
tema Diversitatea organizãrii regi-
murilor politice democratice în
lumea contemporanã.

2. Utilizeazã ca surse de informare
internetul sau enciclopediile multi-
media (Encyclopaedia Britannica,
Microsoft Encarta etc.) ºi reali-
zeazã o prezentare scrisã (even-
tual, sub forma unui poster) a siste-
mului politic dintr-un stat european
cu regim politic democratic.

3.*Cautã informaþii suplimentare despre
regimul politic britanic ºi reali-
zeazã un portofoliu tematic cu titlul
Marea Britanie, între tradiþie ºi
modernitate în viaþa politicã.

Teme de lucru

� Statul ºi politica ���

ªedinþã în Parlamentul german
(Bundestag)



Preºedinþii S.U.A. în perioada
postbelicã

1945 – 1953 – Harry Truman

1953 – 1961 – Dwight Eisenhower

1961 – 1963 – John F. Kennedy

1963 – 1969 – Lyndon Johnson

1969 – 1974 – Richard Nixon

1974 – 1977 – Gerald Ford

1977 – 1981 – Jimmy Carter

1981 – 1989 – Ronald Reagan

1989 – 1993 – George Bush

1993 – 2001 – Bill Clinton

Din 2001 – George W. Bush

Organizarea vieþii politice 
în Statele Unite ale Americii

Separarea puterilor în stat ºi legile bine concepute ºi aplicate
reprezintã cheia organizãrii ºi funcþionãrii regimului demo-
cratic american. În S.U.A., trãsãturile regimului politic, stabilite
prin Constituþie, au fost perfecþionate în perioada postbelicã
prin diferite amendamente înscrise în legea fundamentalã. Un
progres în consolidarea sistemului politic american a fost atins
în anii ’60 ai secolului al XX-lea, când segregaþia rasialã a fost
înlãturatã ºi afro-americanii au cãpãtat egalitatea în drepturi cu
populaþia majoritarã (albã).

Viaþa politicã americanã continuã, ºi în perioada postbelicã,
sã fie dominatã de puternicele partide democrat ºi republican.
Analizarea sistemului politic american demonstreazã impor-
tantul rol jucat de preºedintele S.U.A. Preºedintele este în acelaºi
timp conducãtorul statului ºi ºeful guvernului federal (puterea
executivã), dar exercitã ºi alte atribuþii, printre care cea cu privire
la numirea pe viaþã a judecãtorilor Curþii Supreme (instituþia
americanã care deþine puterea judecãtoreascã). 

Preºedintele S.U.A. realizeazã legãtura cu puterea legislativã
(Congresul) prin mesaje prezidenþiale, precum cel cu privire la
starea Uniunii, adresat în luna ianuarie a fiecãrui an. Congresul
este format din Senat ºi Camera Reprezentanþilor. Preºedintele
nu poate iniþia un proiect de lege, dar o poate face prin inter-
mediul reprezentanþilor partidului din partea cãruia a candidat.
El îºi realizeazã programul politic cu ajutorul unor servicii
prezidenþiale ºi ale consilierilor sãi. Organele de securitate
ºi apãrare, precum C.I.A. (Agenþia Centralã de Informaþii) ºi
F.B.I. (Biroul Federal de Investigaþii), colaboreazã cu ºeful
statului american.  

Guvernul federal se întruneºte o datã pe sãptãmânã, ºedin-
þele fiind conduse de preºedinte. Departamentele de stat (minis-
terele) executã politica trasatã de acesta. Indiferent de partidul
aflat la putere, în condiþiile dezvoltãrii societãþii americane, s-a
simþit nevoia reorganizãrii sau înfiinþãrii de noi departamente
de stat. Astfel, în perioada postbelicã, au fost create departa-
mentele de stat pentru educaþie, energie, transporturi, sãnãtate
ºi servicii sociale.

S.U.A. reprezintã ºi în perioada contemporanã o þarã de imi-
graþie. Chiar ºi în condiþiile sosirii în S.U.A. a unor imigranþi
provenind din þãri de pe întregul Glob, din culturi ºi regimuri
politice diferite, sistemul politic american continuã sã îºi pãs-
treze caracteristicile care l-au consacrat ca un model pentru
statele democratice. Astfel, fiecare individ imigrat în S.U.A., care
capãtã dreptul de cetãþenie (naturalizare), acordat de guvernul
federal american, trebuie sã cunoascã bine organizarea ºi prin-
cipiile de funcþionare ale sistemului politic din aceastã þarã.

Sistemul politic american 

���Studiu de caz �

J.F. Kennedy

George Bush senior
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� Ronald Reagan

Richard Nixon

�Bill Clinton

�



Instituþia prezidenþialã în cadrul sistemului 
politic al S.U.A. 

Perioada postbelicã a fost marcatã de iniþiativele politice ale
preºedinþilor americani, multe dintre acestea având consecinþe la
nivel mondial. John F. Kennedy a fost preocupat de utilizarea mai
bunã a resurselor economice ºi umane ale þãrii, dar ºi de menþi-
nerea statutului acesteia în raport cu Uniunea Sovieticã. Pre-
ºedintele Lyndon Johnson a urmãrit rezolvarea unor probleme
sociale ale americanilor. Prin politica promovatã în perioada
1981–2001, preºedinþii Ronald Reagan, George Bush ºi Bill Clinton
au consolidat statul american pe plan intern ºi internaþional.

Puterile preºedintelui american sunt limitate atât de Consti-
tuþia S.U.A., cât ºi de diferite legi. El poate fi demis din funcþie
dacã se dovedeºte cã a încãlcat legea. O serie de crize politice
desfãºurate în perioada postbelicã demonstreazã buna func-
þionare a sistemului american ºi faptul cã respectarea legii se
realizeazã indiferent de faptul cã persoana incriminatã este
preºedintele þãrii sau un simplu cetãþean. Aºa s-a întâmplat ºi în
cazul preºedintelui american Richard Nixon. Astfel, în anul
1972, o serie de membri ai campaniei electorale a preºedintelui
Nixon (republican) au pus la cale o pãtrundere ilegalã în sediul
central al Partidului Democrat, în clãdirea Watergate din
Washington. De aceea, evenimentele au rãmas în istorie cu
denumirea de „afacerea Watergate“. Persoanele respective au fost
acuzate de încercare de sustragere de documente ºi de instalare
de microfoane în sediul respectiv. „Afacerea Watergate“ a declan-
ºat o crizã puternicã în viaþa politicã americanã. Presa a conti-
nuat investigaþiile, iar în anii 1973 ºi 1974 au fost formulate ºi
alte acuzaþii cu privire la unele ilegalitãþi comise de adminis-
traþia preºedintelui Nixon. În aceste condiþii, Congresul ameri-
can a declanºat investigaþii, în urma cãrora o serie de înalþi
funcþionari ai administraþiei Nixon au fost acuzaþi de folosirea
ilegalã a unor agenþii federale, solicitarea de contribuþii ilegale
pentru campania electoralã, ascunderea unor dovezi, violarea
libertãþilor individuale etc. Curtea Supremã i-a solicitat pre-
ºedintelui Nixon sã punã la dispoziþie benzile care conþineau
înregistrãrile discuþiilor din biroul sãu avute de preºedinte.
Acestea ar fi dovedit cã preºedintele Nixon ºtia despre ilega-
litãþile comise. Deoarece era în pericol de a fi pus sub acuzare
ºi demis de Congresul S.U.A., Nixon a demisionat. Era primul
preºedinte al S.U.A. care demisiona din aceastã înaltã funcþie.

1. Realizeazã un eseu cu tema Sis-
temul politic american, model de
organizare a vieþii politice demo-
cratice.

2. Organizeazã în clasã o discuþie
despre importanþa amendamen-
telor XXII ºi XXV din Constituþia
S.U.A. 

3. Consultã Constituþia S.U.A. ºi
redacteazã un eseu referitor la
organizarea sistemului politic ame-
rican, þinând cont de toate amen-
damentele adoptate în perioada
postbelicã. 

Teme de lucru

�

�

23

Amendamente
la Constituþia S.U.A.

Amendamentul XXII. Nimeni nu

va fi ales în funcþia de preºedinte

al S.U.A. mai mult de douã

mandate. [adoptat în anul 1951]

Amendamentul XXV. În cazul

îndepãrtãrii preºedintelui din funcþie,

ori al morþii sale, ori al demisiei

sale, vicepreºedintele va deveni

preºedinte al S.U.A. [adoptat în

anul 1967]

Din obiectivele preºedintelui
Lyndon Johnson (1965)

Eu doresc sã fiu preºedintele

care i-a ajutat pe sãraci sã-ºi gã-

seascã drumul în viaþã ºi care a

apãrat dreptul fiecãrui cetãþean de

a vota la toate alegerile. Doresc sã

devin preºedintele care a contri-

buit la încetarea urii dintre semenii

sãi ºi care a îndemnat la iubirea

dintre oamenii de toate rasele,

religiile ºi orientãrile politice.

Sediul preºedinþiei S.U.A. – Casa Albã,
Washington

� Statul ºi politica ���

Clãdirea Congresului S.U.A.



1945–1994 – Dictatura lui Kim Ir
Sen în Coreea de Nord.

1953 – Moartea lui Stalin; revolta
anticomunistã din Berlin.

1956 – Revoluþia anticomunistã din
Ungaria.

1959 – Preluarea puterii în Cuba de
cãtre Fidel Castro.

1946–1955; 1973–1974 – Dicta-
tura lui Juan Perón în Argentina.

1973 – Preluarea puterii în Chile de
cãtre generalul Augusto Pinochet.

1975 – Moartea lui Franco; reve-
nirea la democraþie în Spania.

Enver Hoxha

(1908–1985)

Dupã modelul stalinist, dictatorul
albanez ºi-a eliminat toþi adversarii
politici ºi a instaurat un puternic cult
al personalitãþii. El susþinea cã ar fi
singurul conducãtor comunist care
nu s-a abãtut de la principiile for-
mulate de Marx, Engels, Lenin ºi
Stalin. În acþiunile de propagandã,
Hoxha a impus lozinca potrivit cã-
reia Albania era singura þarã în care
se construia „socialismul autentic“.
Hoxha a interzis cultele religioase
în 1967, proclamând Albania „pri-
mul stat ateist din lume“. Pentru a-ºi
consolida puterea, el a izolat þara
de restul lumii. Mormântul sãu de
la Tirana, capitala Albaniei, este un
mausoleu de beton ºi sticlã asemã-
nãtor unei piramide egiptene.

�
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Constituþia U.R.S.S. (1977)

Art. 1. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste este un stat socialist al

întregului popor, care exprimã voinþa ºi interesele muncitorilor, þãranilor ºi

intelectualilor aparþinând tuturor naþiunilor ºi etniilor din þarã. (...)

Art. 6. Partidul Comunist al Uniunii Sovietice este forþa care conduce ºi

care orienteazã societatea sovieticã.

1

� Indicã articolul care demonstreazã caracterul dictatorial al regimului
sovietic.

�Analizeazã cele douã articole ºi precizeazã un aspect care sã demon-
streze cã între ele existã o contradicþie.

Mãsuri proprii regimurilor comuniste postbelice

Politic

– preluarea puterii de cãtre partidul comunist
– cultul personalitãþii dictatorului
– propagandã puternicã în favoarea regimului
– întemniþarea sau executarea opozanþilor anticomuniºti

Economic

– impunerea economiei centralizate ºi a planurilor cincinale
– impunerea proprietãþii colective sau de stat
– colectivizarea agriculturii ºi industrializarea forþatã

Domeniul Mãsuri impuse

Social
– concentrarea puterii ºi avantajelor sociale ºi materiale în mâinile

nomenclaturii comuniste

Drepturi
cetãþeneºti

– supravegherea cetãþenilor de miliþie, poliþia politicã (K.G.B. în U.R.S.S.,
STASI în R.D.G., S.T.B. Cehoslovacia etc.) ºi de informatori

– încãlcarea sistematicã a drepturilor individuale
– distrugerea proprietãþii private
– cenzurarea presei

Viaþa 
culturalã,
ºtiinþificã ºi
religioasã

– controlarea vieþii culturale ºi ºtiinþifice de cãtre regim
– oprimarea clericilor ºi obstrucþionarea activitãþii instituþiilor religioase 
– propagandã ateistã
– proletcultism

�Analizeazã tabelul ºi exprimã-þi opinia personalã despre scopurile
urmãrite de regimurile comuniste prin impunerea fiecãreia dintre mãsurile
amintite mai sus. 

Construirea „omului nou“ 
în R.D.G. 

Vei îndeplini acþiunile pentru

socialism, cãci el duce la o viaþã

mai bunã pentru toþi muncitorii. Vei

acþiona, în cursul construirii socia-

lismului, în spiritul cooperãrii frã-

þeºti, vei respecta colectivitatea ºi

vei þine cont din inimã de criticile

sale. (...) Îþi vei creºte copiii în spi-

ritul pãcii ºi socialismului.

(Programul Partidului Socialist

Unit German, 1963) 

2
Acordurile de la Gdansk

(1980)

Noile sindicate vor apãra inte-

resele muncitorilor ºi nu vor juca

un rol de partid politic. (...) Dreptul

la grevã va fi garantat în noua lege

a sindicatelor. (...) Guvernul va

asigura transmiterea prin radio ºi

televiziune a slujbei religioase du-

minicale. Activitatea presei trebuie

sã serveascã exprimãrii diferitelor

puncte de vedere ºi opinii.

3

�Comenteazã documentul formu-
lând o pãrere personalã despre
caracterul de comandã al socie-
tãþii comuniste.

�Realizeazã un portofoliu cu tema
Criza comunismului în Polonia,
care sã cuprindã fotografii, frag-
mente de documente, mãrturii
etc. despre lupta anticomunistã. 

Oameni ºi fapte

Repere cronologice

���Aplicaþii �



6. Regimuri politice dictatoriale 
în perioada postbelicã

6.1. Instaurarea ºi trãsãturile regimurilor politice comuniste. Din

anul 1945, conducãtorul sovietic Stalin s-a preocupat de impunerea unor

regimuri comuniste, de extremã-stânga, în rãsãritul Europei. Pe diferite cãi

(prin rãzboi, prin falsificarea alegerilor etc.), comuniºtii s-au instalat cu forþa

la putere în România, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Cehoslovacia, Republica

Democratã Germanã, Albania, Iugoslavia, China, Coreea de Nord, Vietnam,

Cuba, Angola etc. Dictaturile comuniste doreau sã creeze impresia cã erau

regimuri care se aflau la putere prin voinþa ºi pentru îndeplinirea nevoilor

populaþiei, fapt subliniat în toate Constituþiile acestor state (doc. 1, pag. 24).

Sub masca dorinþei de construire a unui om „de tip nou“, se urmãrea

distrugerea personalitãþii individuale ºi transformarea cetãþenilor în simpli

executanþi ai obiectivelor regimului (doc. 2, tabel, pag. 24). 

Regimurile comuniste au avut ºi trãsãturi specifice. În Polonia nu s-a

reuºit colectivizarea agriculturii, þãranii pãstrându-ºi pãmânturile. Regi-

mul nu a putut distruge nici influenþa Bisericii Catolice, aceasta sprijinind

puternic rezistenþa anticomunistã. Iugoslavia, condusã de Iosip Broz Tito,

a abandonat modelul economic sovietic în 1948, trecându-se la titoism

(autogestiunea întreprinderilor, eliminarea planurilor economice rigide,

acordarea dreptului de cãlãtorie ºi de muncã în Occident), dar pluripar-

tidismul rãmânea interzis. În Albania ºi în Coreea de Nord, dictatorii

comuniºti Enver Hoxha ºi, respectiv, Kim Ir Sen i-au obligat pe cetãþeni

sã-i venereze ca pe niºte zei, impunând un puternic cult al personalitãþii. 

6.2. Acþiuni anticomuniste în perioada postbelicã. Cetãþenii din

unele þãri est-europene au iniþiat, chiar cu riscul vieþii, acþiuni anticomu-

niste. Dintre acþiunile antidictatoriale, cele mai puternice au fost greva

muncitorilor, din anul 1953, din R.D.G., ºi revoluþia anticomunistã din

Ungaria, din 1956, condusã de Imre Nagy. Ambele au fost reprimate cu

duritate de armata sovieticã. Dorinþa unor conducãtori comuniºti de a

instaura un regim reformat, cu „faþã umanã“ nu a fost toleratã de sovietici.

Aºa s-a întâmplat în anul 1968, în Cehoslovacia (Primãvara de la Praga),

unde reformatorul Alexander Dubcek a fost înlãturat de la putere, de

armatele statelor comuniste est-europene (cu excepþia României), la ordinul

conducãtorului sovietic Leonid Brejnev. În 1980, muncitorii polonezi de

la Gdansk au reacþionat faþã de sistemul comunist, cerând condiþii mai

bune de trai. Ei au format primul sindicat independent dintr-un stat comu-

nist, denumit Solidaritatea, condus de Lech Walesa. Protestele s-au extins

ºi, dupã ce a mimat acceptarea revendicãrilor cetãþeneºti (doc. 3, pag. 24),

regimul a trecut la reprimarea miºcãrii. În anul 1981, generalul Wojciech

Jaruzelski, conducãtorul Poloniei, a instaurat legea marþialã, a scos în

afara legii sindicatul Solidaritatea, i-a arestat pe liderii revoltelor, dar nu

a putut opri lupta anticomunistã. 

6.3. Regimuri dictatoriale de extremã-dreapta. Dictaturile de ex-

tremã-dreapta s-au caracterizat prin încãlcarea drepturilor ºi libertãþilor

individuale, cenzurarea presei ºi reprimarea oricãrei opoziþii prin inter-

mediul poliþiei ºi armatei (ca în Spania condusã de generalul Franco). În

Portugalia, Antonio Salazar a condus pânã în 1974, impunând un stat cor-

poratist, dupã modelul dictaturii mussoliniene, ce urmãrea aºa-zisa armo-

nizare a intereselor patronilor ºi salariaþilor ºi în care opoziþia a fost anihilatã

de temuta poliþie politicã. ªi în America de Sud s-au instalat la putere

regimuri dictatoriale de extremã-dreapta, precum cel al lui Juan Perón sau

al juntelor, în Argentina, ºi cel al generalului Augusto Pinochet, în Chile.

�
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Juntã = organism format din militari
ajunºi la putere, de cele mai multe
ori, prin loviturã de stat. 

Lege marþialã = lege care auto-
rizeazã utilizarea forþei pentru
înãbuºirea revoltelor.

Proletcultism = curent impus de co-
muniºti, care urmãrea crearea
unei culturi proletare ºi respingea
moºtenirea culturalã a trecutului.

K.G.B. = abreviere pentru poliþia po-
liticã a regimului comunist sovietic.

Vocabular

1. Cautã informaþii suplimentare ºi
realizeazã o axã cronologicã refe-
ritoare la instaurarea ºi prãbuºirea
regimurile de extremã-dreapta
postbelice.

2. Realizeazã scurte fiºe biografice
despre urmãtorii dictatori postbelici:
Fidel Castro, Franco, Nikita Hrusciov,
Juan Perón, Antonio Salazar.

3.* Scrie un eseu cu titlul Asemãnãri
ºi deosebiri între regimurile comu-
niste est-europene ºi dictaturile
din America de Sud în perioada
postbelicã. 

Teme de lucru

Aspect din timpul revoluþiei
anticomuniste din Ungaria (1956)



Instaurarea ºi consolidarea puterii comuniste 

Dupã al Doilea Rãzboi Mondial, China a devenit stat comu-
nist. Instaurarea regimului comunist fost posibilã în condiþiile
sãrãciei generalizate a populaþiei ºi a distrugerilor provocate de
rãzboi. Comuniºtii conduºi de Mao Zedong i-au înfrânt pe
naþionaliºtii din Partidul Guomindang, dupã luptele dintre anii
1945 ºi 1949, preluând puterea în totalitate. China a fost procla-
matã republicã popularã, la 1 octombrie 1949. Dupã instaurarea
comunismului, Mao Zedong a urmãrit construirea unei societãþi
comuniste în China, asemãnãtoare celei staliniste din U.R.S.S.
Planurile cincinale în economie, industrializarea, cu accent pe
dezvoltarea industriei grele, cooperativizarea agriculturii, parti-
dul unic, teroarea exercitatã de organele de represiune, elimi-
narea tuturor opozanþilor politici prin execuþii, temniþã grea sau
muncã forþatã în lagãre, cenzurarea presei ºi a întregii vieþi
culturale ºi ºtiinþifice au reprezentat trãsãturi ale societãþii chi-
neze postbelice. La aceasta se adãuga, tot dupã modelul sovietic
stalinist, un puternic cult al personalitãþii conducãtorului.

„Marele salt înainte“ ºi „Revoluþia culturalã“

Cu timpul, pentru a-ºi consolida puterea, Mao a impus diferite
acþiuni propagandistice ºi a adoptat o atitudine de distanþare
faþã de U.R.S.S., dar a pãstrat regimul comunist. Mai întâi, din
anul 1958, a fost lansat aºa-numitul Mare salt înainte, prin care se
urmãrea creºterea producþiei ºi progresul societãþii socialiste în
toate domeniile. De exemplu, s-a dorit creºterea producþiei de
oþel ºi înlocuirea colectivizãrii de tip sovietic cu modelul comu-
nelor (de fapt, o descentralizare administrativã). În paralel, sub
pretextul construirii unui comunism adaptat tradiþiilor societãþii
chineze, a fost respinsã pretenþia sovieticã de a controla regi-
mul politic al Chinei. Beneficiind de sprijinul armatei ºi utili-
zând lozinci pentru atragerea maselor ºi, mai ales, a tinerilor de
partea sa, între anii 1966 ºi 1969 Mao Zedong a impus ceea ce
se va numi Revoluþia culturalã. A fost perioada în care puterea
acestuia în partid a sporit foarte mult. Manifestaþiile populare
în favoarea revoluþiei culturale, care aveau ca scop crearea unei
noi mentalitãþi comuniste, erau sprijinite de tineri fanatici,
grupaþi în Gãrzile Roºii. Mao a impus ºi Cãrticica roºie, broºurã
care cuprindea gândurile dictatorului, consideratã ca o carte sfântã
de comuniºtii chinezi. A fost perioada în care, sub pretextul
luptei împotriva aparatului de partid, au fost comise numeroase
abuzuri. De fapt, în urma revoluþiei culturale, dictatorul chinez
ºi-a eliminat adversarii din partid, ºi-a consolidat puterea
în fruntea acestuia ºi a dus la extrem cultul personalitãþii
sale. Având nevoie de restabilirea ordinii, în anii 1970 ºi 1971
Mao Zedong a apelat la armatã pentru a opri, progresiv,
excesele din anii „Revoluþiei culturale“. 
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Mao Zedong despre
„Marele salt înainte“

Trebuie sã realizãm colectivizarea,

pentru cã altfel nu vor exista pieþe de

desfacere pentru þãrãnime. (...) Se

poate ca prin „mai mult, mai bun, mai

repede“ sã se ajungã la socialism ºi

nu este nevoie sã se ia ca model

Uniunea Sovieticã. În industrie, fa-

bricarea a 24 de milioane de tone de

oþel în trei planuri cincinale va duce

la depãºirea în vitezã a U.R.S.S.

Mao Zedong despre 
„Revoluþia culturalã“

Marea revoluþie culturalã este o

operã mãreaþã. (...) În ºapte sau opt

ani se va lansa o altã miºcare, pentru

a mãtura, periodic, spiritele dãunã-

toare din partid ºi din întreaga þarã.

Aceastã miºcare va trebui sã se

repete în mai multe reprize.

China – de la totalitarism la „socialismul de piaþã“

���Studiu de caz �

Afiº propagandistic din timpul
Revoluþiei culturale

Mao Zedong 
(1893–1976)



Instaurarea „socialismului de piaþã“

În ciuda acþiunilor dictate de Mao Zedong pentru industria-
lizare ºi pentru creºterea producþiei în toate domeniile, China
a rãmas, pe plan economic, înapoiatã. Economia comunistã, pla-
nificatã ºi centralizatã, îºi demonstrase ineficienþa. Aceasta nu
putea sã asigure nici mãcar bunurile de strictã necesitate cetã-
þenilor chinezi. Mao, denumit de propaganda oficialã Marele
Cârmaci al poporului chinez, a murit în anul 1976. Acest an a
reprezentat începutul unor schimbãri hotãrâtoare în China. Au
fost îndepãrtaþi din funcþiile importante din partid ºi din stat toþi
cei apropiaþi lui Mao. Apoi, noul secretar general al Partidului
Comunist Chinez, Deng Xiaoping, a pus accent pe realizarea
unor reforme economice. Începând din anul 1984, sistemul eco-
nomic s-a schimbat profund. Reformele economice au dus la
introducerea autonomiei financiare a întreprinderilor, a mecanis-
melor economiei de piaþã în industrie, modernizarea agriculturii
pentru a permite creºterea producþiei etc. Foarte importantã a
fost ºi înfiinþarea de zone economice libere, precum cea din
oraºul Shanghai, în care firmele occidentale au realizat investiþii
masive, asigurând o producþie diversificatã, modernã ºi noi
locuri de muncã. Reformele iniþiate de Deng Xiaoping, care au
impus aºa-numita economie socialistã de piaþã, au transformat þara,
a cãrei populaþie a ajuns astãzi la peste 1,2 miliarde de locuitori. 

China a devenit una dintre marile puteri economice ale lumii.
Dar reformele economice nu au fost însoþite de mãsuri privind
reforma sistemului politic. Aºa a fost posibil ca, în iunie 1989,
revolta populaþiei, adunatã în Piaþa Tienanmen din Beijing, care
dorea instaurarea democraþiei, sã fie înãbuºitã cu violenþã. În
aceastã imensã piaþã, ºi astãzi mai existã portretul oficial al lui
Mao Zedong. Astfel, în China coexistã economia socialistã de
piaþã ºi regimul partidului unic (comunist).

Un succes al Chinei contemporane a fost reprezentat de
restabilirea suveranitãþii sale asupra insulei Hong Kong, în anul
1997, în urma unui acord cu Marea Britanie, dupã 150 de ani
de stãpânire colonialã. Acest fapt a generat un alt contrast:
menþinerea sistemului pluripartit în acest teritoriu care a revenit
la China ºi pãstrarea sistemul partidului unic (comunist) în
Republica Popularã Chinezã.

�

�

27

� Statul ºi politica ���

Oraºul Shanghai interbelic ºi contemporan

1. Considerã cã ai fi un ziarist occi-
dental trimis în China lui Mao
Zedong. Scrie un articol de 150 de
cuvinte în care sã descrii atmosfera
din anii „Revoluþiei culturale“.

2. Cautã informaþii suplimentare
pe internet sau în presa scrisã ºi
audio-vizualã ºi realizeazã un por-
tofoliu care sã cuprindã diferite
materiale reunite sub titlul China
de astãzi, între reformele econo-
mice ºi sistemul politic monopartit.

Teme de lucru

Deng Xiaoping despre reforme

Trebuie sã realizãm o revoluþie,

menitã sã înlãture înapoierea eco-

nomicã ºi tehnicã a þãrii ºi sã con-

solideze tot mai mult dictatura pro-

letariatului. De aceea trebuie sã se

modifice formele de organizare ºi

de conducere de cãtre stat a între-

prinderilor industriale ºi agricole.

Deng Xiaoping
(1904–1997)

Protest în Piaþa Tienanmen
(1989)



1945 – Instalarea guvernului dr.
Petru Groza.

1947 – Proclamarea Republicii
Populare Române.

1948 – Naþionalizarea principalelor
unitãþi economice.

1949–1962 – Colectivizarea forþatã
a agriculturii.

1965 – Moartea lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej. Preluarea puterii
de cãtre Nicolae Ceauºescu.

1989 – Prãbuºirea comunismului în
România.

Nicolae Ceauºescu

(1918–1989)

În 1974 a devenit primul pre-
ºedinte al României. Cultul perso-
nalitãþii lui Nicolae Ceauºescu a
devenit, în timp, tot mai puternic.
Propaganda afirma cã oamenii
trãiau în „Epoca de Aur a istoriei
României, Epoca Nicolae Ceauºescu“.
În realitate, românii aveau unul
dintre cele mai scãzute niveluri de
trai din Europa. În anii ‘80 ai se-
colului al XX-lea, soþia dictatorului,
Elena a devinit prim-viceprim-minis-
tru, iar fiul, Nicu, prim-secretar al Uniu-
nii Tineretului Comunist, ulterior fiind
numit prim-secretar al organizaþiei
judeþene P.C.R. de la Sibiu. Nicolae
ºi Elena Ceauºescu vroiau sã-l pre-
gãteascã sã preia conducerea þãrii.

�

�
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Noile realitãþi postbelice, oglindite în Constituþiile
României comuniste

a. Constituþia din 1952

Art. 3. Republica Popularã Românã s-a nãscut ca rezultat al eliberãrii de

cãtre forþele armate ale U.R.S.S. (...) ºi al doborârii puterii moºierilor

ºi capitaliºtilor de cãtre masele populare (...), sub conducerea Partidului

Comunist Român.

b. Constituþia din 1965

Art. 2. În strânsã unire, clasa muncitoare, clasa conducãtoare în socie-

tate, þãrãnimea, intelectualitatea, celelalte categorii de oameni ai muncii,

fãrã deosebire de naþionalitate, construiesc orânduirea socialistã, creând

condiþiile trecerii la comunism. 

Art. 3. În Republica Socialistã România, forþa politicã conducãtoare

a întregii societãþi este Partidul Comunist Român.

1

� Precizeazã câte o cauzã pentru care fiecare articol citat nu ar putea face
parte din Constituþia României de astãzi.

� Pe baza cunoºtinþelor din anii anteriori, explicã motivul care a fãcut
posibilã eliminarea referinþei la U.R.S.S. în Constituþia din 1965.

„Scrisoarea celor ºase“ cãtre Nicolae Ceauºescu (martie 1989)

Cetãþenii români vã reproºeazã nerespectarea Constituþiei. (...) Fabricile

ºi instituþiile au primit ordin sã lucreze ºi duminica. Corespondenþa este

violatã sistematic, iar convorbirile noastre telefonice sunt întrerupte prin

violarea articolului 34 care le garanteazã.

3

� Analizaþi articolul 2 din Constituþia din 1965 ºi fragmentul din „Scrisoarea
celor ºase“ ºi, pe grupe de lucru, evidenþiaþi contradicþiile observate într-o
dezbatere cu tema Regimul comunist, de la propagandã la fapte.

� Pe grupe de lucru, realizaþi câte o investigaþie privind formele de rezis-
tenþã anticomunistã din România. La finalul activitãþii, prezentaþi în cadrul
clasei rezultatele investigaþiei.

Corneliu Coposu, fruntaº
al Partidului Naþional Þãrãnesc, 

despre anii de temniþã

Fereastra celulei era permanent

oblonitã pe dinafarã, ca sã nu poþi

observa cerul. (...) Nu aveai voie sã

te aºezi pe pat. Toþi deþinuþii, chiar

dacã erau bãtrâni sau bolnavi,

erau bãtuþi metodic de gardieni.

2

�Precizeazã un drept individual încãlcat de gardieni.

� Informeazã-te suplimentar despre sistemul concentraþionar din România
ºi realizeazã un portofoliu cu tema Represiunea politicã în România
comunistã.

�Realizaþi o vizitã la muzeul închisorii de la Sighet ºi organizaþi o discuþie
despre sistemul concentraþionar din România comunistã.

Oameni ºi fapte

Repere cronologice

���Aplicaþii �

Închisoarea de la Sighet



7. România în timpul regimului comunist
7.1. Instaurarea comunismului în România. Dupã ce, sub presiunea

sovieticã, o parte dintre posturile din guvern au fost ocupate de comuniºti,

trimisul lui Stalin, Andrei Vîºinski, l-a forþat pe regele Mihai, la 6 martie

1945, sã numeascã un guvern procomunist, în frunte cu dr. Petru Groza. La

19 noiembrie 1946, comuniºtii au falsificat alegerile, atribuindu-ºi majori-

tatea covârºitoare în Parlament. Ei ºi-au impus controlul asupra tuturor

instituþiilor, trecând la sovietizarea statului. Regele Mihai a fost forþat sã

semneze actul de abdicare la 30 decembrie 1947 ºi sã pãrãseascã þara. Astfel

era înlãturatã ºi ultima instituþie politicã a României interbelice, þara intrând

complet sub controlul comuniºtilor. Noua denumire oficialã a statului era

Republica Popularã Românã. Constituþiile României comuniste au reflectat

noile realitãþi politice (doc. 1, pag. 28). 

7.2. Regimul comunist din România în timpul lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej (1948–1965). Ales în fruntea Partidului Comunist în anul

1945, Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901–1965) a respectat ordinele lui

Stalin, impunând ºi în România modelul sovietic în toate domeniile.

Partidul unic s-a format în anul 1948 prin „înghiþirea“ Partidului Social

Democrat de cãtre cel comunist. Noua formaþiune a fost numitã Partidul

Muncitoresc Român. Opozanþii politici (Iuliu Maniu, Ion Mihalache sau

Gheorghe Brãtianu, dar ºi mulþi alþii) au fost condamnaþi la închisoare sau

la muncã forþatã în lagãre, un mare numãr de persoane pierzându-ºi viaþa

în detenþie, în închisori precum Sighet, Gherla sau Râmnicu-Sãrat ori la

muncã forþatã, la Canalul Dunãre-Marea Neagrã (doc. 2, pag. 28). Te-

roarea asupra populaþiei era exercitatã de organele de represiune, Miliþia

ºi Securitatea, ajutate de informatori. Dar românii nu ºi-au pierdut

speranþa cã regimul totalitar va fi înlãturat, astfel cã acþiunile anticomu-

niste nu au încetat. De exemplu, pânã în 1962, în munþi, au luptat grupuri

înarmate, dar acestea au fost înfrânte de autoritãþi. Mijloacele de informare

în masã, învãþãmântul ºi cultura au fost obligate, prin cenzurã, propa-

gandã, distorsionarea voitã a realitãþii, sã susþinã regimul comunist.

7.3. Regimul lui Nicolae Ceauºescu (1965–1989). Dupã moartea lui

Gheorghe Gheorghiu-Dej, conducerea statului român a fost preluatã de

Nicolae Ceauºescu. S-a revenit la denumirea de partid comunist, iar

numele oficial al þãrii a fost schimbat în Republica Socialistã România.

Dupã o scurtã perioadã de încercãri de reforme, de destindere internã ºi

de întãrire a legãturilor cu Occidentul, din 1971 Nicolae Ceauºescu a

instaurat un puternic cult al personalitãþii ºi a acumulat principalele funcþii

în partid ºi în stat. Special pentru el a fost creatã, în 1974, funcþia de

preºedinte al þãrii. 

Regimul ceauºist a intrat într-o crizã economicã puternicã, datoria

externã a þãrii crescând la peste 11 miliarde de dolari. Aceasta a fost

rambursatã în perioada 1983–1989, la dorinþa lui Ceauºescu, populaþia

trebuind sã suporte lipsa alimentelor, a cãldurii în locuinþe etc. În aceste

condiþii, acþiunile împotriva regimului s-au intensificat. În 1977, greva

minerilor din Valea Jiului a fost înãbuºitã. Peste un deceniu, muncitorii de

la Braºov s-au revoltat împotriva dictaturii lui Ceauºescu, acþiunea lor

fiind însã reprimatã. Disidenþii, precum Doina Cornea sau Gheorghe

Ursu, au fost persecutaþi pentru opiniile lor anticomuniste. Mai mult, chiar

ºase foºti fruntaºi ai partidului i-au trimis lui Ceauºescu, în martie 1989,

Scrisoarea celor ºase, în care îi cereau sã renunþe la politica dictatorialã

(doc. 3, pag. 28). Dar Ceauºescu a pãstrat o politicã de tip stalinist într-o

Europã care se schimbase deja, grãbind sfârºitul dictaturii în România. 

�
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Vocabular

Mausoleul conducãtorilor comuniºti,
monument ce aminteºte de dictatura
postbelicã (Parcul Carol, Bucureºti)

� Statul ºi politica ���

Disidenþi = persoane având pãreri
diferite faþã de societatea din
care fac parte.

Sovietizare = introducerea mode-
lului din U.R.S.S. în România, în
toate domeniile de activitate.

1. Comparã, utilizând ºi cunoºtinþele
de istorie din anii anteriori, politica
internã promovatã de  Gheorghe
Gheorghiu-Dej cu aceea a lui
Nicolae Ceauºescu ºi realizeazã
un tabel cu douã coloane în care
sã menþionezi asemãnãrile, res-
pectiv deosebirile constatate.

2. Considerã cã ai trãi în România
anilor ‘80 ai secolului al XX-lea.
Redacteazã un eseu în care sã
indici o serie de mãsuri pe care le-
ai considera necesare pentru refor-
marea sistemului politic.

3.* Cautã informaþii suplimentare
despre anii ’50 ai secolului al
XX-lea ºi realizeazã un eseu, de
aproximativ 150 de cuvinte, cu
titlul Viaþa politicã în Europa, de o
parte ºi de alta a „cortinei de fier“.

Teme de lucru



1945 – Declanºarea rãzboiului din
Indochina.

1947 – Proclamarea independenþei
Indiei.

21 iulie 1954 – Acordurile de la
Geneva.

1956 – Proclamarea independenþei
Tunisiei.

1957 – Proclamarea independenþei
statului Ghana.

1960 – „Anul Africii“.
1962 – Proclamarea independenþei

Algeriei.

�

�

30

Oameni ºi fapte

Repere cronologice

���Aplicaþii �

EGIPT

        

Teritorii franceze

Teritorii britanice

Teritorii italiene

Teritorii libere

Teritoriu belgian

Teritorii portugheze

Teritoriu spaniol

Egipt, independent 
din 1924

(dominion 
britanic)

UNIUNEA
SUD-

AFRICANÅ

Africa înainte de 1939

�Cu ajutorul unui atlas
geografic, comparã
harta alãturatã cu o
hartã politicã a Africii
de astãzi. Înscrie pe
o listã deosebirile
constatate.

Léopold Sédar Senghor

(1906–2001)

Personalitate politicã ºi culturalã
africanã, Léopold Sédar Senghor a
fost primul student de culoare care
a obþinut o licenþã universitarã în
filologie francezã (1935) ºi a predat
în Franþa. Revenit în þara sa natalã,
Senegal, s-a implicat în miºcarea
de eliberare în fruntea partidului
Uniunea Progresistã Senegalezã,
devenind în 1945 deputat în Parla-
mentul Franþei, iar în 1960, primul
preºedinte al statului independent
Senegal. A condus Senegalul pânã
în 1980. Scriitor de mare talent,
Senghor a fost ales membru al
Academiei Franceze în 1983. Anul
2006 a fost proclamat, în þãrile
francofone, Anul Senghor.

Decolonizarea în viziunea omului politic ghanez
Kwame N’Krumah (1909–1972)

Am semnalat cã erau douã maniere de cucerire a libertãþii, una prin

revoluþie armatã ºi alta prin metode neviolente, constituþionale ºi legitime.

Noi o preconizãm pe cea de-a doua. Dar libertatea nu a fost acordatã

niciodatã, nici unei þãri coloniale, pe o tavã de argint.

1

�Menþioneazã în ce situaþie era posibilã utilizarea fiecãreia dintre cãile
de cucerire a independenþei.

�Precizeazã motivul pentru care N’Krumah a fãcut afirmaþia evidenþiatã
în document.

Eliberarea Algeriei ºi a Tunisiei

a. Habib Bourguiba, despre eºecul negocierilor franco-tunisiene (1951)

Rãspunsul guvernului francez (...) la nota miniºtrilor tunisieni demonstreazã

reaua-voinþã a Franþei. Partidul Neo-Destour trebuie sã facã faþã unei probe

de forþã care pune în pericol existenþa sa ºi viitorul naþiunii.

b. Proclamaþia Frontului de Eliberare Naþionalã a Algeriei (1 noiembrie 1954)

Obiectivul nostru este independenþa naþionalã, care sã se realizeze prin

restaurarea statului algerian suveran, democratic ºi social (...) ºi prin respec-

tarea tuturor libertãþilor fundamentale, fãrã deosebire de rasã sau de confe-

siune. Noi înaintãm o platformã onorabilã de discuþii cu autoritãþile franceze.

c. Reacþia autoritãþilor franceze (12 noiembrie 1954)

Voinþei criminale a câtorva oameni trebuie sã i se rãspundã cu represiune

durã. (...) Departamentele din Algeria fac parte din Republica Francezã ºi

(...) niciodatã Franþa nu va ceda în faþa acestui principiu fundamental.

2

� Comparã documentele 2b ºi 2c ºi precizeazã care parte avea o poziþie
corectã faþã de evenimente. Argumenteazã-þi rãspunsul.

� Considerã cã eºti un observator independent al evenimentelor din
Algeria. Foloseºte o serie de argumente pentru a determina cele douã
pãrþi sã ajungã la o poziþie comunã.

� Analizeazã documentele ºi comparã atitudinea Franþei faþã de miºcarea
de eliberare din Algeria ºi din Tunisia.



8. Decolonizarea. Noile state dupã 1945

8.1. Dispariþia imperiilor coloniale. La sfârºitul celui de-al Doilea

Rãzboi Mondial, situaþia politicã a lumii s-a schimbat profund. Popoarele

stãpânite în cadrul vechilor imperii coloniale ºi care sprijiniserã masiv

metropolele în timpul rãzboiului nu mai acceptau dominaþia strãinã. În

majoritatea cazurilor, lupta pentru independenþa coloniilor a fost condusã

de burghezia naþionalistã localã. A început astfel procesul ireversibil de

destrãmare a imperiilor coloniale (decolonizarea). Obþinerea independen-

þei de cãtre fostele colonii s-a realizat fie prin negocieri cu metropola, fie

prin lupta armatã. Dacã Marea Britanie a înþeles amploarea fenomenului

de decolonizare, care, în condiþiile date, s-a produs în mod paºnic, alte

puteri, ca Franþa sau Olanda, nu au acceptat pierderea coloniilor ºi des-

prinderea acestora de metropole s-a realizat pe calea armelor (doc. 1,

pag. 30). Organizaþia Naþiunilor Unite (O.N.U.) a susþinut acþiunile pentru

eliberarea popoarelor de sub dominaþia strãinã. Dupã eliberare, majori-

tatea noilor state s-au confruntat cu probleme grave, ca sãrãcia, foametea,

corupþia sau rãzboaiele civile (situaþie întâlnitã, de pildã, în Somalia,

Liberia, Sierra Leone, ca ºi în Indonezia). 

8.2. Procesul de decolonizare în Asia. Chiar din anul 1945, liderul

miºcãrii de eliberare naþionalã din arhipelagul Indoneziei, Ahmed Sukarno,

a proclamat independenþa þãrii faþã de Olanda. Metropola nu a recunoscut

noul statut al Indoneziei ºi a cerut ajutorul armatei britanice pentru a-ºi

menþine controlul asupra coloniei sale. Luptele au durat, cu întreruperi,

pânã în anul 1950, când Olanda a fost nevoitã sã accepte independenþa

în vechea sa stãpânire colonialã. În Peninsula Indochina, Franþa s-a împo-

trivit luptei de eliberare dar, în urma confruntãrilor dintre anii 1945 ºi

1954, a trebuit sã semneze Acordurile internaþionale de la Geneva ºi sã-ºi

retragã trupele din zonã. Astfel, ea a recunoscut independenþa Vietnamului,
Laosului ºi Cambodgiei. În anul 1946, Insulele Filipine ºi-au proclamat

independenþa faþã de S.U.A. India s-a eliberat de sub dominaþia britanicã,

dar teritoriile locuite preponderent de musulmani în Peninsula Indianã au

format, în acelaºi an, un stat separat, Pakistan. Birmania (astãzi, denu-

mitã Uniunea Myanmar) ºi-a proclamat, în anul 1948, independenþa faþã

de Marea Britanie. 

8.3. Decolonizarea în Africa. În 1945, existau pe continentul african

doar patru state independente: Egipt, Etiopia, Uniunea Sud-Africanã ºi

Liberia. În deceniul urmãtor, þãrile de limbã arabã din nordul continentului

(Libia, Tunisia, Maroc), ºi-au obþinut independenþa. Algeria nu s-a putut

elibera de sub stãpânirea francezã decât în urma unui rãzboi îndelungat

(1954–1962). În acþiunile pentru eliberare s-au remarcat personalitãþi ca

Habib Bourguiba, devenit apoi primul preºedinte al Tunisiei indepen-

dente. El s-a aflat la conducerea formaþiunii politice care a coordonat lupta

pentru independenþã, Partidul Neo-Destur (doc. 2a–c, pag. 30).

Africa de la sud de Sahara a înlãturat, la rândul sãu, dominaþia colonialã.

În perioada 1957–1968, pe acest teritoriu au apãrut 33 de noi state. O.N.U.

a declarat anul 1960 „anul Africii“, atunci proclamându-ºi independenþa

17 state africane, printre care Camerun, Togo, Somalia sau Benin.

Guineea, Angola ºi Mozambic au obþinut independenþa faþã de Portu-

galia în urma unor rãzboaie împotriva metropolei, în anii 1974–1975. Mai

târziu s-au eliberat state ca Djibouti, Comore, Seychelles. Astãzi sunt

în Africa 54 de state independente, reunite (cu excepþia Marocului) în

Uniunea Africanã (organizaþie a statelor africane).

�
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Departamente = unitãþi administra-
tiv-teritoriale existente în diferite
þãri, printre care ºi Franþa.

Francofonie = miºcare culturalã care
reuneºte popoare vorbitoare sau
cunoscãtoare ale limbii franceze.
În zilele noastre, din miºcarea
francofonã fac parte peste 50 de
state.

Rãzboi civil = conflict armat între
douã grupãri politico-militare ad-
verse din aceeaºi þarã.

Vocabular

1. Comparã procesul de eliberare
naþionalã din Asia ºi din Africa
postbelicã ºi realizeazã un eseu
cu titlul Asemãnãri ºi deosebiri în
procesul de decolonizare.

2. Împreunã cu mai mulþi colegi, re-
dacteazã planul unei dezbateri
cu titlul Atitudinea Marii Britanii
ºi a Franþei faþã de procesul
decolonizãrii.

3.*Informeazã-te suplimentar asupra
problemelor politice ale noilor state
apãrute dupã anul 1945 ºi reali-
zeazã o prezentare generalã a
evoluþiei acestora.

Teme de lucru

Oraºul Nairobi (Kenya) astãzi

� Statul ºi politica ���



1989 –1991 – Prãbuºirea regimu-
rilor comuniste est-europene.

1990 – Reunificarea Germaniei.

1991 – Destrãmarea Uniunii Sovietice
ºi apariþia de noi state independente.

1991–1995 – Desfãºurarea rãzboa-
ielor din fosta Iugoslavie.

1993 – Apariþia statelor Cehia ºi
Slovacia.

1995 – Alegerea lui Jacques Chirac
ca preºedinte al Franþei.

Helmut Kohl

(1930–) 

Ocupând funcþia de cancelar al
Republicii Federale Germania între
anii 1982 ºi 1998, Helmut Kohl a
contribuit la întãrirea poziþiilor poli-
tice ºi economice ale þãrii sale în
Europa ºi în lume. S-a implicat în ac-
þiunile de reunificare a Germaniei,
motiv pentru care a iniþiat discuþii
intense cu Mihail Gorbaciov, con-
ducãtor al U.R.S.S., cu preºedintele
francez François Mitterand ºi cu pre-
mierul britanic Margareth Thatcher.
A fost adeptul apropierii franco-ger-
mane ºi al instituirii unui climat de
încredere între diferite state de pe
continent, necesar unificãrii Europei.

�
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Oameni ºi fapte

Repere cronologice

���Aplicaþii �

Berlin Varºovia Praga

Imagini ºi documente privind cãderea comunismului în Europa

Manifestaþii de stradã în 1989

�Comenteazã înþelesul fragmen-
tului subliniat în documentul 1.

�Explicã decizia luatã de Mihail
Gorbaciov în 1989.

Rezultatele primului tur al alegerilor

din Ungaria (martie 1990)

Forumul Democratic Ungar

Alianþa Democraþilor Liberi

Partidul Micilor Proprietari

Partidul Socialist Ungar
(la putere pânã la cãderea
comunismului)

24,71%

21,38%

11,76%

10,89% 

�Comenteazã rezultatele, adu-
când în discuþie cauzele care au
fãcut ca partidul aflat la putere
în Ungaria în perioada de
dinainte de 1989 sã se claseze
doar pe locul patru la primele
alegeri libere de dupã cãderea
regimului comunist. 

�Comparã, cu ajutorul unui atlas
istoric, o hartã a  fostei U.R.S.S.
cu una politicã din ziua de
astãzi ºi scrie pe caiet numele
statelor independente apãrute,
în acest spaþiu, în anul 1991.

�Cautã informaþii suplimentare
pentru a descoperi cauzele pen-
tru care, în documentul 2, se
afirmã cã independenþa a fost
proclamatã dupã ani îndelungaþi
ºi grei de luptã pentru apãrarea
propriei identitãþi a românilor de
peste Prut.

Evenimentele din Republica

Democratã Germanã

A fost suficient, dintr-o datã, ca
Ungaria sã-ºi deschidã frontiera cu
Austria pentru ca zeci de mii de ce-
tãþeni din R.D.G. sã profite de
aceastã mãsurã pentru a fugi în
Germania Occidentalã. ªocul psi-
hologic a fost enorm. Sprijinite de
Biserica reformatã ºi de intelectua-
litatea care se opunea de multã
vreme statului poliþienesc, manifes-
taþii cu un numãr imens de parti-
cipanþi, de un calm ºi o hotãrâre
impresionante, au arãtat cã acest
stat durase destul. (...) Atunci

Gorbaciov a luat, probabil, cea

mai importantã decizie din viaþa

lui: a anunþat cã în nici un caz

trupele sovietice staþionate în

R.D.G. nu vor participa la repri-

marea manifestaþiilor. 

(dupã André Fontaine, Anul 1989 

în Le Monde) 

1
Declaraþia Parlamentului

României în legãturã cu

proclamarea independenþei

Republicii Moldova (1991)

Proclamarea independenþei Repu-
blicii Moldova încununeazã anii în-
delungaþi ºi grei de luptã a fraþilor
noºtri moldoveni pentru apãrarea
identitãþii lor naþionale, a limbii ºi
culturii româneºti. 

2



9. Europa dupã 1989

9.1. Prãbuºirea regimurilor comuniste. Intrate într-o crizã profundã

în anii ’80 ai secolului trecut, regimurile politice comuniste din Europa

s-au prãbuºit pe rând începând din 1989. Afirmarea dorinþei de democraþie

a fost favorizatã de noua politicã de reconstrucþie economicã ºi de libera-

lizare (cunoscutã cu numele de perestroika ºi glaznosti) din U.R.S.S.,

iniþiatã de conducãtorul sovietic Mihail Gorbaciov în 1985. Astfel, în luna

iunie 1989, în Polonia au fost organizate primele alegeri libere, dupã

patru decenii ºi jumãtate de comunism. Acestea au fost câºtigate de

sindicatul Solidaritatea, organizaþia care s-a aflat în fruntea luptei pentru

înlãturarea regimului dictatorial. Lech Walesa, conducãtorul Solidaritãþii,

a fost ales, în decembrie 1989, în funcþia de preºedinte al þãrii. În

Cehoslovacia, în urma „revoluþiei de catifea“ din noiembrie–decembrie

1989, þara a revenit la democraþie. Liderul disident anticomunist Vaclav

Havel a devenit preºedinte al þãrii. Ungaria a renunþat la comunism în

octombrie 1989. La data de 9 noiembrie 1989, berlinezii au dãrâmat zidul

care despãrþea oraºul în douã ºi care constituia simbolul divizãrii Europei.

Statul comunist est-german, Republica Democratã Germanã, a intrat în

colaps (doc. 1, pag. 32). Ultimul conducãtor comunist din Bulgaria,

Todor Jivkov, a fost înlãturat de la putere în luna noiembrie 1989, þara

revenind la democraþie. Peste numai o lunã, s-a realizat ºi în România
trecerea de la regimul dictatorial la cel democratic.

9.2. Evoluþia statelor est-europene dupã anul 1989. Uniunea

Sovieticã s-a destrãmat în anul 1991. Ulterior, fostele republici ale acesteia,

inclusiv Rusia, au format state independente (doc. 2, pag. 32). Unele dintre

ele (în afarã de Lituania, Letonia ºi Estonia) au constituit Comunitatea

Statelor Independente, în cadrul cãreia au continuat legãturile economice

ºi chiar politice stabilite în deceniile anterioare. În centrul Europei, în

locul Cehoslovaciei au apãrut, prin negociere paºnicã, douã state separate,

Cehia ºi Slovacia. Destrãmarea Iugoslaviei a fost însã violentã, marcatã

de un rãzboi interetnic îndelungat ºi sângeros. În aceste condiþii dificile,

au apãrut noile state, Croaþia, Slovenia, Bosnia-Herþegovina ºi Macedonia,

iar republicile sârbã ºi muntenegreanã au format o federaþie restrânsã,

denumitã apoi Uniunea Serbia-Muntenegru. Dupã prãbuºirea comunis-

mului, fiecare þarã est-europeanã a început edificarea statului de drept. Au

fost adoptate noi Constituþii, care au afirmat principiul separãrii puterilor

în stat, drepturile omului fiind respectate, ca ºi cele ale minoritãþilor.

Organizarea alegerilor libere dupã 1989 a permis accesul la putere al for-

þelor politice necomuniste. Totodatã, statele revenite la democraþie s-au

confruntat, dupã anul 1989, cu serie de probleme asemãnãtoare. Instabi-

litatea politicã din primii ani de dupã cãderea comunismului a fost urmatã

de alternanþa la putere între forþele de stânga, socialiste, ºi cele de dreapta,

a cãror doctrinã este de esenþã liberalã. De exemplu, în Bulgaria, a existat

o alternanþã la putere între Partidul Socialist ºi forþele de dreapta, precum

Miºcarea Naþionalã Simeon al II-lea.

9.3. Viaþa politicã din statele vest-europene. Unul dintre momentele

importante în evoluþia continentului european a fost cel al reunificãrii

Germaniei, în anul 1990. În Europa de Vest, regimurile democratice ºi-au

demonstrat stabilitatea, pe baza unei îndelungate tradiþii, în urma ale-

gerilor alternând la putere diferite formaþiuni politice ºi alianþe, precum

partidele socialiste din Franþa sau Spania, cel laburist din Marea Britanie,

Adunarea pentru Republicã din Franþa, Uniunea Creºtin-Democratã ºi

Uniunea Creºtin-Socialã din Germania etc. 
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Colaps = aici, imposibilitatea auto-
ritãþilor sau instituþiilor unei þãri de
a mai funcþiona.

1. Realizeazã o sintezã tematicã cu
titlul Evoluþia regimurilor demo-
cratice din fostele state comuniste,
caracteristici generale ºi specifice.

2. Comparã, în scris, evoluþia regimu-
rilor contemporane democratice
est-europene cu cele occidentale.

3.*Informeazã-te suplimentar ºi com-
parã în scris procesul de destrã-
mare a U.R.S.S. ºi a Iugoslaviei.

Teme de lucru

Vaclav Havel, conducãtorul luptei
anticomuniste din Cehoslovacia

Lech Walesa vorbind la un miting
al Solidaritãþii (Polonia)

Vocabular

� Statul ºi politica ���



22 decembrie 1989 – Prãbuºirea
comunismului în România.

31 decembrie 1989 – Decret-lege
de înregistrare ºi funcþionare a
partidelor politice.

20 mai 1990 – Desfãºurarea pri-
melor alegeri libere postcomuniste.

8 decembrie 1991 – Aprobarea
prin referendum a Constituþiei.

17 iunie 1992 – Promulgarea legii
electorale.

18–19 octombrie 2003 – aproba-
rea prin referendum a modificãrii
Constituþiei.

Corneliu Coposu

(1916–1995)

Licenþiat în ºtiinþe juridice, Corneliu
Coposu a fost membru al Partidului
Naþional-Þãrãnesc (P.N.Þ.) din anul
1933 ºi secretar politic al lui Iuliu
Maniu. În anul 1947 a fost arestat
pentru atitudine anticomunistã ºi
condamnat la 17 ani ºi jumãtate de
închisoare, dintre care ultimii 8 au
fost de izolare totalã. În decembrie
1987, în clandestinitate, a reînfiin-
þat P.N.Þ., afiliindu-l la Internaþio-
nala Creºtin-Democratã. Partidul a
reintrat în legalitate în decembrie
1989, iar Corneliu Coposu a fost
primul sãu preºedinte. C. Coposu a
fost un simbol al rezistenþei antico-
muniste, al onestitãþii în viaþa poli-
ticã ºi al reinstaurãrii democraþiei în
România.

�
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Oameni ºi fapte

Repere cronologice

���Aplicaþii �

Anunþarea, la posturile radio-tv, a cãderii regimului comunist 
(22 decembrie 1989)

Trãim un moment istoric. Clanul Ceauºescu, care a dus þara la dezastru,

a fost eliminat de la putere. (...) Se deschide o paginã nouã în viaþa politicã

ºi economicã a României. În acest moment de rãscruce, am hotãrât sã ne

constituim în Frontul Salvãrii Naþionale, (...) cu scopul de a instaura demo-

craþia, libertatea ºi demnitatea poporului român.

1

� Împreunã cu 4–5 colegi, realizeazã o investigaþie care sã rãspundã
întrebãrii: Este 1989 un an crucial în evoluþia istoricã a României? 

Decret-lege privind înregistrarea ºi funcþionarea 
partidelor politice (31 decembrie 1989)

În România este liberã constituirea partidelor politice, cu excepþia

partidelor fasciste sau a celor care promoveazã concepþii contrare ordinii de

stat ºi de drept în România. Nici o altã îngrãdire pe motive de rasã,

naþionalitate, religie, grad de culturã, sex sau convingeri politice nu poate

împiedica constituirea sau funcþionarea partidelor politice.

2

� Exprimã-þi opinia în legãturã cu importanþa acestui decret-lege privind
partidele politice, în contextul înlãturãrii regimului comunist.

PARLAMENTUL

– reprezintã puterea le-
gislativã

– este ales de cetãþeni
prin vot egal, direct, se-
cret ºi liber exprimat 

– este compus din Ca-
mera Deputaþilor ºi
Senat

– este organ reprezen-
tativ al poporului român

– este unica autoritate
legiuitoare a þãrii

– adoptã legi constituþio-
nale, organice ºi ordinare

PREªEDINTELE STATULUI

– reprezintã statul român ºi
este garantul integritãþii teri-
toriale a þãrii 

– este ales de cetãþeni prin vot
egal, direct, secret ºi liber
exprimat 

– poate exercita funcþia cel
mult douã mandate

– desemneazã un candidat la
funcþia de prim-ministru

– este preºedintele Consiliului
Suprem de Apãrare a Þãrii

– numeºte reprezentanþii diplo-
matici, promulgã legile etc. 

GUVERNUL

– reprezintã puterea exe-
cutivã 

– asigurã realizarea po-
liticii interne ºi externe
a þãrii

– adoptã hotãrâri ºi or-
donanþe

– prim-ministrul prezintã
Parlamentului rapoarte
ºi declaraþii cu privire
la politica Guvernului

– miniºtrii au obligaþia
de a rãspunde interpe-
lãrilor parlamentarilor

AUTORITÃÞILE JUDECÃTOREªTI

– judecãtorii sunt independenþi, sunt numiþi
de preºedintele statului, se supun numai
legii ºi sunt inamovibili

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

– se supune numai Constituþiei þãrii
– este unica autoritate de jurisdicþie faþã

de orice altã autoritate publicã

– prefectul
– consiliul judeþean (sau al

municipiului Bucureºti)

– primarii
– consiliile comunale ºi

orãºeneºti

AUTORITÃÞILE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE LOCALE

� Explicã funcþionarea instituþiilor
statului de drept ºi relaþiile dintre
ele. Pentru aceasta, consultã ºi
Constituþia României.

� Informeazã-te suplimentar ºi rea-
lizeazã o schemã asemãnãtoare
celei în care sunt înfãþiºate autori-

tãþile administraþiei publice locale,
în care sã precizezi numele pre-
fectului judeþului tãu (al municipiu-
lui Bucureºti), al primarului loca-
litãþii în care trãieºti ºi al câtorva
consilieri judeþeni, comunali sau
orãºeneºti. 

Instituþiile statului de drept ºi atribuþiile lor, precizate în Constituþia României 



10. Constituþia României 
ºi regimul politic actual

10.1. Prãbuºirea regimului comunist. Românii au început revoluþia

anticomunistã la data de 16 decembrie 1989, prin demonstraþiile de pro-

test de la Timiºoara. Organele de ordine au acþionat violent împotriva

demonstranþilor, pânã la 20 decembrie 1989, dar nu i-au putut înfrânge.

La Bucureºti, pe data de 21 decembrie 1989, Nicolae Ceauºescu a convo-

cat un miting, sperând sã demonstreze susþinerea pe care o avea regimul

sãu. Demonstraþia s-a transformat în manifestaþie anticomunistã, astfel cã,

în noaptea de 21/22 decembrie 1989, în capitalã, s-au desfãºurat lupte de

stradã între protestatari ºi forþele de ordine. A doua zi, Nicolae Ceauºescu

a încercat sã convoace un nou miting de susþinere a regimului sãu, dar

nu a reuºit. În aceste condiþii, la data de 22 decembrie 1989, dictatorul,

lipsit de sprijin intern, a fugit, împreunã cu soþia sa, Elena Ceauºescu, cu

un elicopter, spre Târgoviºte. Puterea a fost preluatã, din acea zi, de

Consiliul Frontului Salvãrii Naþionale. Conducerea acestuia a fãcut public

un comunicat, prin care se anunþa orientarea democraticã a þãrii (doc. 1,

pag. 34). Soþii Ceauºescu au fost prinºi, judecaþi ºi executaþi, într-o unitate

militarã de la Târgoviºte, la 25 decembrie 1989. Evenimentele violente

au continuat în perioada 22–25 decembrie 1989, ceea ce a sporit numãrul

victimelor revoluþiei anticomuniste din România. Dacã în alte state

est-europene regimurile comuniste s-au prãbuºit fãrã vãrsare de sânge, în

România acest proces s-a realizat prin violenþã, bilanþul oficial al eveni-

mentelor fiind de 1 104 morþi ºi 3 321 de rãniþi, civili ºi militari. 

10.2. Viaþa politicã dupã anul 1989. Dupã cãderea regimului comu-

nist, în România s-a instaurat regimul democratic, bazat pe pluripartidism

(doc. 2, pag. 34). Întâiul guvern democratic postcomunist a început sã

funcþioneze de la data de 26 decembrie 1989, prim-ministru fiind Petre

Roman. În aceste condiþii au fost înfiinþate, în scurt timp, foarte multe

partide politice, de diferite orientãri. Unele erau noi, iar altele erau tradi-

þionale, ca Partidul Naþional-Liberal ºi Partidul Naþional-Þãrãnesc, care au

fost reînfiinþate. Viaþa politicã româneascã a fost marcatã ºi de evenimente

negative, precum cele din anii 1990 ºi 1991, când minerii au venit în

capitalã fie pentru a pune capãt manifestaþiilor opoziþiei de atunci, orga-

nizate în Piaþa Universitãþii, fie pentru a rãsturna guvernul (mineriadele). 

Primele alegeri libere postcomuniste au avut loc la date de 20 mai

1990, iar în anii anii urmãtori au fost organizate alte scrutinuri locale,

prezidenþiale ºi parlamentare (în anii 1992, 1996, 2000, 2004). 

10.3. Constituþia României, legea fundamentalã a regimului demo-
cratic actual. În urma alegerilor din 1990, cele douã camere ale Parla-

mentului au avut, ca principalã sarcinã, redactarea legii fundamentale pe

care sã se bazeze regimul democratic. Adoptatã de Adunarea Constituantã

ºi apoi aprobatã de popor prin referendum la sfârºitul anului 1991, Consti-

tuþia României cuprinde principiile de organizare ale statului ºi asigurã

buna funcþionare a instituþiilor acestuia (tabel, pag. 34). În cele 156 de

articole ale sale, Constituþia cuprinde prevederi referitoare la: organizarea

statului naþional unitar român; drepturile, libertãþile ºi îndatoririle funda-

mentale ale cetãþenilor; organizarea ºi funcþionarea autoritãþilor publice,

a economiei ºi finanþelor publice ºi a Curþii Constituþionale. Toþi cetãþenii

români sunt egali în faþa legii. Pentru a candida la funcþia de preºedinte

al þãrii, un cetãþean român trebuie sã aibã 35 de ani împliniþi. Unele articole

ale Constituþiei au fost modificate, în anul 2003, pentru a permite aderarea

þãrii noastre la Uniunea Europeanã. 
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Inamovibil = care nu poate fi destituit
din funcþie.

Jurisdicþie = competenþã de a judeca.

Promulgare = a da caracter execu-
toriu unei legi, dupã ce aceasta
a fost adoptatã de Parlament.

Vocabular

1. Prezintã, într-un scurt eseu, din punc-
tul de vedere al unui cetãþean român
din 1989, necesitatea revenirii la
democraþie a þãrii noastre.

2. Cautã informaþii suplimentare pentru
a compara procesul de restaurare
a democraþiei în România cu acela
desfãºurat în alte þãri est-europene.
Pentru aceasta, foloseºte, în ordine
logicã ºi cronologicã, urmãtoarele
noþiuni ºi nume de personalitãþi
istorice: Vaclav Havel, alegeri libere,
comunism, Comunicat cãtre Þarã,
lupte de stradã, miting de susþinere,
„revoluþie de catifea“, Solidaritatea.

3.*Realizaþi, pe grupe de lucru, câte un
afiº care sã prezinte fotografii ºi
mãrturii documentare din perioada
1989–2005, reunite sub titlul
România, de la dictaturã la demo-
craþie. Cereþi sprijinul pãrinþilor sau
al altor adulþi care au participat la
evenimentele din anii 1989–1992.

Teme de lucru

Bucureºti, decembrie 1989

� Statul ºi politica ���



���Studiu de caz �

Prevederi înscrise în Constituþia
din 1965 

Art. 3. În Republica Socialistã

România, forþa politicã conducã-

toare a întregii societãþi este Parti-

dul Comunist Român. (...)

Art. 26. Cetãþenii cei mai înaintaþi

ºi mai conºtienþi (...) se unesc în

Partidul Comunist Român, cea mai

înaltã formã de organizare a clasei

muncitoare, detaºamentul ei de

avangardã.  (...)

Art. 28. Cetãþenilor Republicii

Socialiste România li se garanteazã

libertatea cuvântului, a presei, a

întrunirilor, a mitingurilor ºi a

demonstraþiilor.

Art. 29. Libertatea cuvântului,

presei, întrunirilor, mitingurilor ºi a

demonstraþiilor nu poate fi folositã

în scopuri potrivnice orânduirii

socialiste. 

România – de la statul totalitar la statul de drept

Comunicatul cãtre Þarã al Consiliului Frontului Salvãrii Naþionale
(22 decembrie 1989) 

Ca program, Frontul propune:

1. Abandonarea rolului conducãtor al unui singur partid ºi statorni-

cirea unui sistem democratic, pluralist de guvernãmânt.

2. Organizarea de alegeri libere.

3. Separarea puterilor legislativã, executivã ºi judecãtoreascã în stat

ºi alegerea tuturor conducãtorilor politici pentru unul sau, cel mult,

douã mandate.

Criza regimului comunist

În anii ’80 ai secolului al XX-lea, România a intrat într-o crizã
profundã în toate domeniile, populaþia fiind silitã sã suporte
lipsuri de tot felul, inclusiv lipsa alimentelor de bazã. La toate
acestea se adãugau ºi încãlcãrile flagrante ale drepturilor
omului. Cetãþenilor români le erau încãlcate dreptul la liberã
exprimare, la liberã circulaþie, de întrunire ºi asociere, cu toate
cã în Constituþie acestea erau înscrise. Dreptul la proprietate nu
era respectat, oamenii neputând protesta atunci când Nicolae
Ceauºescu a hotãrât demolarea satelor sau a unor cartiere orãºe-
neºti ºi mutarea forþatã a locuitorilor, în blocuri de locuinþe, sub
pretextul sistematizãrii localitãþilor rurale ºi urbane. Se adãugau
condiþiile precare de viaþã ºi teroarea exercitatã de poliþia
politicã, Securitatea. Toate acestea se menþineau în România,
chiar dacã în celelalte state comuniste începuse sã batã „vântul
schimbãrii“, datoritã noii viziuni a conducãtorului sovietic,
Mihail Gorbaciov. Alegerile organizate periodic de regimul
comunist din România erau doar o parodie, pentru cã oamenii
nu puteau sã-ºi exprime liber opþiunile politice în cadrul siste-
mului dictatorial monopartit.    

De la dictaturã la democraþie

Populaþia României nu a mai putut suporta regimul politic
dictatorial ºi protestele faþã de acesta s-au înmulþit. Demon-
straþia antidictatorialã a muncitorilor braºoveni, din 1987, anunþa
sfârºitul regimului comunist. Numãrul disidenþilor faþã de
regim s-a mãrit în anii ’80 ai secolului al XX-lea, foarte cunoscuþi
fiind Doina Cornea sau Nicolae Filipescu. Deoarece, în condiþii
grele, aceºtia au intrat în legãturã cu reprezentanþi ai lumii
occidentale libere, protestul lor a fost cunoscut pe plan inter-
naþional. Pentru aceasta, ei au fost arestaþi la domiciliu ºi anche-
taþi de Securitate. Românii care ascultau clandestin posturile de
radio din strãinãtate, Europa liberã, BBC ºi Vocea Americii, au aflat
ºi ei de acþiunile disidenþilor, numai aºa fiind posibilã mani-
festarea glasului opozanþilor faþã de regim. În urma ridicãrii
generale a populaþiei, în decembrie 1989, comunismul s-a prã-
buºit, noua putere anunþând revenirea þãrii la democraþie.

Televiziunea Românã, locul
transmiterii primei „revoluþii în direct“

Casa Poporului
(Palatul Parlamentului)
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Evoluþia vieþii social-politice româneºti dupã anul 1989 

Revenirea la democraþie a fost însoþitã, în primii ani, de o serie
de greutãþi ºi convulsii sociale. Manifestaþiile în favoarea refor-
melor profunde, care sã rupã definitiv societatea româneascã de
trecutul comunist, ca ºi acelea de contestare a unora dintre
oamenii politici postdecembriºti au fost numeroase. Însã nici
greutãþile, nici mineriadele din 1990, 1991 ºi 1999 nu au reuºit sã
împiedice instaurarea regimului democratic în România. 

Aplicarea Constituþiei reprezintã cheia funcþionãrii demo-
craþiei ºi a economiei de piaþã, iar legile adoptate de Parlament,
de-a lungul anilor, au întãrit încrederea oamenilor în regimul
democratic. Spre deosebire de perioada comunistã, drepturile ºi
libertãþile fundamentale ale omului, înscrise în actuala Constituþie,
sunt aplicate. Viaþa democraticã s-a normalizat dupã adoptarea
Constituþiei, iar alegerile libere, organizate periodic, au confir-
mat dorinþele românilor ca ºi alternanþa paºnicã la conducere a
diferitelor formaþiuni politice. Toate aceste evenimente se pro-
duc în paralel cu acþiunile desfãºurate pentru întãrirea rolului
instituþiilor statului de drept ºi pentru eradicarea fenomenelor
negative din societatea româneascã (inflaþia, ºomajul, corupþia). 

Câºtigãtorii alegerilor prezidenþiale ºi parlamentare

�
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A. CÂªTIGÃTORII

ALEGERILOR

PREZIDENÞIALE

1990 – Ion Iliescu

1992 – Ion Iliescu

1996 – Emil Constantinescu

2000 – Ion Iliescu

2004 – Traian Bãsescu

B. FORMAÞIUNI POLITICE CARE AU GUVERNAT

ÎN URMA ALEGERILOR PARLAMENTARE

1990 – Frontul Salvãrii Naþionale

1992 – Frontul Democrat al Salvãrii Naþionale (denumit
ulterior Partidul Democraþiei Sociale din România)

1996 – Convenþia Democratã din România (coaliþie a mai
multor partide)

2000 – Partidul Democraþiei Sociale din România (de-
numit ulterior Partidul Social-Democrat)

2004 – Alianþa D.A. (Partidul Naþional Liberal – Partidul
Democrat)

� Statul ºi politica ���

Ion Iliescu� Traian Bãsescu�

Emil Constantinescu

Drepturi ºi libertãþi înscrise
în Constituþia României

(2003)

Art. 30. Libertatea de exprimare

a gândurilor, a opiniilor sau a cre-

dinþelor ºi libertatea creaþiilor de

orice fel (...) sunt inviolabile.

Art. 39. Mitingurile, demonstra-

þiile, procesiunile sau oricare alte

întruniri sunt libere ºi se pot desfã-

ºura în mod paºnic, fãrã nici un fel

de arme.

Perspective opuse asupra
regimului comunist

a. Doina Cornea
(23 august 1988)

Domnule preºedinte Ceauºescu,

deoarece prin politica dumneavoas-

trã (...) expuneþi la mari riscuri viito-

rul þãrii, vã adresãm rugãmintea

(...) fie sã renunþaþi la conducerea

þãrii, fie sã procedaþi la introduce-

rea unor reforme, precum principiul

pluralismului democratic, al sepa-

rãrii puterii administrative ºi juri-

dice de puterea de partid.

b. Nicolae Ceauºescu
(28 noiembrie 1988)

Partidul ºi organismele statului

(...) asigurã împreunã ca tot ceea ce

se înfãptuieºte în patria noastrã sã

se realizeze cu poporul ºi pentru

popor, ca poporul sã-ºi hotãrascã

destinul, viitorul de aur în comunism.

1. Exprimã-þi, în scris, o pãrere per-
sonalã despre consecinþele înscrierii
în legea fundamentalã din 1965
a prevederilor referitoare la Par-
tidul Comunist.

2. Comparã documentele a ºi b ºi
foloseºte, pentru afirmaþiile lui
Ceauºescu, contraargumentul po-
trivit din textul Doinei Cornea.

3. Imagineazã-þi cã trãieºti în timpul
regimului comunist. Argumenteazã
cererea Doinei Cornea de sepa-
rare a puterilor statului de cea
politicã.

Teme de lucru



� Acum ºtii:

� Sã defineºti trãsãturile caracteristice
ale regimurilor democratice din se-
colul al XX-lea.

� Sã prezinþi evoluþia regimurilor tota-
litare în perioada interbelicã ºi dupã
al Doilea Rãzboi Mondial.

� Sã caracterizezi rolul jucat de per-
sonalitãþile politice în istoria seco-
lului al XX-lea.

� Sã utilizezi surse suplimentare (inclu-
siv din reþeaua internet sau mijloace
mass-media) pentru a te informa ºi a
investiga procese istorice complexe.

� Sã evaluezi impactul deciziilor ºi
strategiilor politice asupra sistemului
de conducere a statelor în secolul 
al XX-lea.

� Citeºte:

Carol, A., Garrigues J., Iverel, M.,
Dicþionar de istorie a secolului XX,
Bucureºti, 2002.

Constantiniu, Fl., O istorie sincerã a
poporului român, Bucureºti, 2002.

Farmer, A., Marea Britanie, politica
externã ºi colonialã, Bucureºti, 2000.

Gafencu, Gr. Însemnãri politice,
Bucureºti, 1991.

Parish, Th., Enciclopedia rãzboiului
rece, Bucureºti, 2002.

Thual, Fr. Chauprade, A., Dicþionar de
geopoliticã, Bucureºti, 2003

� Vizioneazã:

Filmul artistic Toþi oamenii preºedin-
telui, regia Alan J., Pakula, 1976.

� Viziteazã:

Muzeul Naþional de Istorie a Româ-
niei, Bucureºti

Muzeul Naþional Militar, Bucureºti

� Viziteazã paginile web:

www.chu.cam.ac.uk (Centrul arhivistic
W. Churchill)

www.coldwar.org (paginã web dedi-
catã rãzboiului rece)

www.stel.ru/stalin (paginã web dedi-
catã lui I.V. Stalin)

www.historytoday.com

I. Defineºte urmãtorii termeni: propagandã, nomenclaturã, regim politic con-
stituþional, regim politic totalitar.

II. Citeºte cu atenþie textul de mai jos, apoi rãspunde cerinþelor.

Constituþia S.U.A. despre separarea puterilor în stat

1.1. În Statele Unite, întreaga putere legislativã este încredinþatã Congresului,

format din Senat ºi Camera Reprezentanþilor.

1.2. Camera Reprezentanþilor este compusã din membri aleºi o datã la doi ani

de cetãþenii fiecãrui stat, în mod proporþional cu numãrul locuitorilor

acestuia.

2.1. Cu puterea executivã este învestit preºedintele Statelor Unite ale Americii.

(…) Preºedintele ales este comandantul suprem al armatei ºi marinei,

precum ºi al miliþiilor diferitelor state.

1. Prezintã, pe baza textului, distribuirea puterilor executivã ºi legislativã.

2. Potrivit schemelor a ºi b de la pagina 8, realizeazã un model similar al
funcþionãrii instituþiilor S.U.A.

3. Comparã, într-un text de circa 20 de rânduri, organizarea politicã a
S.U.A., Franþei ºi Italiei în perioada postbelicã.

�
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Dacã vrei sã afli mai multe

Autoevaluare

���Evaluare �

FIªA DE EVALUARE NR. 1

Pentru activitate individualã

I. Formaþi grupe de câte 4–5 elevi. Pornind de la documentele de mai jos,
formulaþi în cadrul grupelor rãspunsuri comune cerinþelor, apoi comparaþi
ºi comentaþi în cadrul clasei soluþiile obþinute.

a. Constituþia României, în vigoare la începutul secolului al XX-lea

Art. 31. Toate puterile statului emanã de la naþiune.

Art. 32. Puterea legislativã se exercitã colectiv de cãtre Rege ºi Reprezentanþa

Naþionalã. 

Art. 35. Puterea executivã este încredinþatã Regelui (...).

Art. 57. Adunarea Deputaþilor se compune din deputaþi aleºi (...).

Art. 93. Regele îi numeºte ºi îi revocã pe miniºtrii sãi.

Art. 95. (...) El are dreptul de a dizolva ambele Adunãri (...).

Art. 100. În nici un caz, ordinul verbal sau în scris al Regelui nu poate apãra

pe un ministru de rãspundere [în faþa Reprezentanþei Naþionale. – n.a.].

b. Propaganda prin radio în favoarea regelui Carol al II-lea, 
realizatã de Gheorghe Ionescu-Siseºti (1938)

Majestatea Sa Regele sintetizeazã toate grijile, toate nevoile poporului

român. Cu o mânã energicã de cârmaci încercat conduce ºi personificã statul.

În cele mai grele momente ale crizelor internaþionale, cuvântul sãu este hotã-

râtor. (...) Un astfel de Suveran a hotãrât destinul României, într-o epocã

din cele mai critice ale istoriei omenirii. Prin El vorbesc veacurile de luptã

ºi nãzuinþe; prin El vorbeºte conºtiinþa întreagã a acestui neam.

FIªA DE EVALUARE NR. 2

Pentru activitate de grup

� Pe baza studierii documentului a, realizaþi o schemã referitoare la orga-
nizarea statului român, asemãnãtoare celor de la pagina 8.

� Comparaþi documentul a cu documentul b ºi precizaþi tipul de regim politic
pe care îl defineºte fiecare document.

� Identificaþi un aspect care demonstreazã un element de propagandã din
documentul b, fãrã acoperire în realitate.

� Realizaþi o axã cronologicã în care sã înscrieþi evenimentele care au marcat
evoluþia politicã a statului român între anii 1900 ºi 1938.



Studiind acest capitol, îþi

vei dezvolta urmãtoarele

competenþe:

� Formularea scrisã ºi oralã a opiniilor

personale cu privire la evoluþia civiliza-

þiei europene în secolul al XX-lea.

� Elaborarea unor argumentãri scrise sau

orale privind aspecte specifice ale uni-

tãþii ºi diversitãþii europene.

� Compararea informaþiilor transmise de

documentele istorice despre relaþiile

Europei cu alte spaþii de civilizaþie în

secolul al XX-lea.

��

Europa

ºi lumea

în secolul

al XX-lea

Capitolul II



1882 – Constituirea Triplei Alianþe

(Puterile Centrale).

1904–1907 – Formarea Triplei Înþe-

legeri (Antanta).

1912–1913 Cele douã rãzboaie

balcanice.

1914–1918 – Primul Rãzboi Mondial.

1917 – Revoluþiile din Rusia.

1919–1920 – Conferinþa de pace

de la Paris.

Thomas Woodrow Wilson

(1856–1924)

Preºedinte al S.U.A. în timpul

Primului Rãzboi Mondial, Woodrow

Wilson a contribuit prin activitatea

sa la organizarea pãcii postbelice.

În 1918, încã înaintea încheierii

rãzboiului, preºedintele american

lansa documentul Cele 14 puncte,

care avea sã stea la baza tratatelor

încheiate în timpul Conferinþei de

pace de la Paris din 1919–1920. 

În decembrie 1918, Wilson a

întreprins prima vizitã a unui preºe-

dinte american în funcþie în Europa.

A participat apoi la Conferinþa de

pace de la Paris ºi la semnarea

tratatului de pace cu Germania

(iunie 1919). Acest tratat nu a fost

însã ratificat de Congresul S.U.A.,

dominat de Partidul Republican,

adept al neintervenþiei americane

în problemele europene.

� Analizeazã textul de mai sus ºi apoi completeazã o fiºã dupã urmãtorul

model:

Numele autorului . . . . . . . .

Data publicãrii sursei . . . . . . . .

Tipul sursei (primarã/secundarã) . . . . . . . .

Principalele informaþii desprinse (economice, sociale, culturale)

. . . . . . . .

Obiectivitatea/credibilitatea sursei . . . . . . . .

Observaþii suplimentare . . . . . . . .

� Comparã fiºa completatã cu fiºele colegilor, pentru a comenta asemã-

nãrile ºi deosebirile constatate.

� Realizeazã o investigaþie cu tema Vechi ºi nou în Europa între anii
1900–1910. Urmeazã etapele ºi regulile prezentate în manual, la

„Metode de lucru“ (pag. 5).

�
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Repere cronologice
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MAREA
NORDULUI M A R E A BALT

IC
Ã

ANGLIA

Londra Berlin

R O M Â N I A
Viena

Paris

I M P E R I U L
R U S

A U S T R O - U N G A RF R A N æ A

I T A L I A

G E R M A N

I M P E R I U L

I M P E R I U L

S E R B I A
Belgrad

Bucureºti

B U L G A R I A

SUEDIADANEMARCA

Statele Antantei

Puterile Centrale

State neutre

MAREA

NEAGRÃ

OLANDA

BELGIA

Europa la începutul Primului Rãzboi Mondial

� Comparã harta de mai sus cu cea de la pagina 8. Indicã principalele

schimbãri teritoriale relevate de cele douã hãrþi.

� Pe baza cunoºtinþelor anterioare descrie etapele constituirii noilor state

europene formate la finalul Primului Rãzboi Mondial.

Schimbãri în viaþa cotidianã la începutul secolului al XX-lea

Este probabil dificil a descrie pentru generaþia de azi, crescutã printre
catastrofe, prãbuºiri ºi crize, pentru care rãzboiul a fost o posibilitate
permanentã, aºteptatã aproape zilnic, optimismul, încrederea în lume ce ne
animau pe noi, tinerii, la începutul acestui secol. (...) Oraºele deveneau tot
mai frumoase ºi mai populate cu fiecare an. Berlinul din 1905 nu mai semãna
cu cel pe care îl cunoscusem în 1901. (...) Peste tot se deschideau noi teatre,
noi biblioteci ºi muzee. Tot felul de noutãþi, precum sãlile de baie ºi telefonul,
cândva privilegii ale unor cercuri foarte restrânse, pãtrundeau în mediile
mic-burgheze, iar de când timpul de lucru fusese redus, muncitorii puteau
profita ºi ei de micile bucurii ale vieþii. (...) Dar nu numai oraºele se
schimbau: oamenii înºiºi deveniserã mai frumoºi ºi mai sãnãtoºi, graþie
sportului, hranei mai îndestulãtoare, reducerii timpului de muncã ºi unei
relaþii mai apropiate cu natura.

(Stefan Zweig, Die Welt von Gestern, 1944)

1



1. Geneza lumii contemporane. 

De la rivalitãþile coloniale

la sistemul de la Versailles

1.1. Europa ºi lumea în jurul anului 1900. La începutul secolului

al XX-lea, continentul european domina lumea pe mai multe planuri:

economic, politic, militar, demografic, dar ºi cultural. Marea Britanie era

recunoscutã ca prima putere maritimã ºi colonialã mondialã, atingând

maxima expansiune teritorialã în timpul reginei Victoria (1837–1901). 

Imperiul German reuºise sã devanseze în Europa Anglia ºi Franþa,

devenind cea mai importantã putere continentalã. Franþa, refãcutã în urma

pierderilor suferite în rãzboiul din 1870–1871 împotriva Prusiei, deþinea

al doilea imperiu colonial al lumii. Imperiul Rus continua sã stãpâneascã

regiuni vaste, în Europa ºi Asia. Imperiul Austro-Ungar avea în compo-

nenþa sa popoare din centrul ºi sud-estul Europei (hartã, pag. 40). La nivel

mondial însã, douã noi puteri începeau sã punã sub semnul întrebãrii

primatul european: Japonia ºi Statele Unite ale Americii. 

Rivalitãþile dintre marile puteri se concretizau în permanenta luptã

pentru colonii ºi zone de influenþã, în preocupãrile pentru înarmare ºi în

constituirea sistemelor de alianþe ce aveau sã declanºeze Primul Rãzboi

Mondial: Tripla Alianþã (constituitã în jurul Germaniei ºi Austro-Ungariei)

ºi Tripla Înþelegere sau Antanta (Franþa, Anglia, Rusia). În acelaºi timp,

popoarele europene aflate total sau parþial sub stãpânire strãinã sperau

sã-ºi poatã constitui state naþionale proprii.

1.2. Europa în timpul ºi dupã Primul Rãzboi Mondial. Prima

conflagraþie mondialã a fost precedatã de cele douã rãzboaie balcanice

(1912–1913). În urma lor, Imperiul Otoman a pierdut cea mai mare parte

a posesiunilor sale europene, conflictele semnalând gravitatea proble-

melor naþionale ºi teritoriale din Balcani. 

Declanºat de Tripla Alianþã (Puterile Centrale) în 1914, în urma aten-

tatului de la Sarajevo, asupra principelui moºtenitor al Austro-Ungariei,

Franz-Ferdinand, Primul Rãzboi Mondial a antrenat forþe militare ºi

umane uriaºe, desfãºurându-se atât pe uscat, cât ºi pe apã sau în aer. În

1917, în urma revoluþiilor din februarie–martie (revoluþia burghezã) ºi din

octombrie–noiembrie (revoluþia bolºevicã), Imperiul Rus s-a destrãmat,

Rusia devenind primul stat comunist. Rãzboiul s-a încheiat cu victoria

Antantei, în sprijinul cãreia au intervenit S.U.A. (1917). 

Evenimentele din fostul Imperiu Rus, Primul Rãzboi Mondial ºi

negocierile desfãºurate în cadrul Conferinþei de pace de la Paris (1919–

1920), au determinat modificãri importante ale hãrþii politice a Europei.

Astfel, imperiile german, austro-ungar, rus ºi otoman s-au destrãmat. S-au

format state noi: Polonia, Cehoslovacia, statele baltice (Lituania, Estonia,

Letonia), Finlanda, Regatul sârbo-croato-sloven (viitorul stat Iugoslavia),

România unitã. 

Noua ordine teritorialã, politicã ºi economicã instituitã prin sistemul
de la Versailles a rezolvat doar parþial problemele naþionale existente la

începutul secolului al XX-lea. În schimb, a creat nemulþumiri profunde

ca urmare îndeosebi a despãgubirilor de rãzboi masive, a pierderilor teri-

toriale ºi coloniale impuse statelor învinse în rãzboi. Aceste nemulþumiri

au fost amplificate de evoluþiile politice, economice ºi sociale din perioada

interbelicã, ducând, dupã douã decenii, la un nou rãzboi mondial.

�
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� Popoare ºi spaþii istorice ���

Sistemul de la Versailles = ansam-

blul tratatelor încheiate în cadrul

Conferinþei de pace de la Paris

(1919–1920) cu statele învinse

în Primul Rãzboi Mondial. Este

vorba de tratatele de pace cu

Germania (Versailles, 1919), Austria

(Saint-Germain, 1919), Bulgaria

(Neuilly,1919), Ungaria (Trianon,

1920), Turcia (Sevres,1920). 

Vocabular

1. Pe grupe de lucru, pregãtiþi o ex-

poziþie de afiºe cu tema Europa la
începutul secolului al XX-lea. Cãu-

taþi informaþii în dicþionare, enci-

clopedii, albume cu fotografii de

epocã ºi în reþeaua internet.

2. Pe baza cunoºtinþelor de istorie din

clasa a X-a, enumerã statele euro-

pene implicate în Primul Rãzboi

Mondial ºi precizeazã cel puþin o

acþiune militarã la care armata

fiecãruia dintre statele enumerate

sã fi participat.

3.*Exprimã-þi în scris opinia în legã-

turã cu urmãrile Primului Rãzboi

Mondial în ceea ce priveºte confi-

guraþia teritorialã a Europei ºi

poziþia acesteia pe plan mon-

dial. Argumenteazã cu exemple

concrete.

Teme de lucru

Aspect din timpul negocierilor 

de la Versailles (1919)

`



1919 – Întemeierea ºcolii de arhitec-

turã ºi de arte plastice Bauhaus.

1924 – André Breton publicã Mani-
festul suprarealismului.

1925 – Publicarea romanului Procesul,
de Franz Kafka.

1929 – Filmul artistic Vârsta de aur
(regia Luis Bunuel), expresie a

suprarealismului în cinema.

1935 – Întemeierea institutului pentru

sondarea opiniei publice Gallup.

1937 – Picasso picteazã opera

Guernica, un protest faþã de

rãzboiul civil din Spania.

Apariþia artei cinematografice

În 1895, fraþii Auguste ºi Louis

Lumiere au proiectat cele dintâi pe-

licule cinematografice în Salonul

Indian al localului Grand Café din

Paris, în faþa a 35 de spectatori plã-

titori. Filmele prezentate cu acest

prilej au fost: Stropitorul stropit,
Dejunul unui bebeluº, Ieºirea de la
uzina Lumière din Lyon. Totodatã,

fraþii Lumiere sunt consideraþi primii

operatori din istoria cinematogra-

fului. La început, filmele preferate

erau cele de tipul documentarului,

care redau aspecte din viaþa coti-

dianã. Francezii Lumiere ºi Gaumont

au dezvoltat acest gen. Filmele de

ficþiune au apãrut dupã anul 1902.

�

�

42

Oameni ºi fapte

Repere cronologice

���Aplicaþii �

Afiºul primei reprezentaþii

cinematografice a fraþilor Lumiere

Guernica, picturã de Pablo Picasso

Pornind de la documentele 1 ºi 2,

rãspunde urmãtoarelor cerinþe:

� Indicã cel puþin douã modalitãþi

prin care oamenii de culturã din

perioada interbelicã se implicau

în viaþa cotidianã.

� Argumenteazã, pornind de la

realitãþile politice ºi economice

din Europa interbelicã, nevoia

artiºtilor de a-ºi face cunoscute

opiniile.

� Menþioneazã tipul de mesaj

transmis cititorilor de documen-

tele 1 ºi 2.

� Precizeazã tipul de regim politic

la care face aluzie documentul 2. 

Protestul faþã de mecanizarea

vieþii cotidiene

Sunt operator de cinema. Dar
de fapt, în lumea în care trãiesc, nu
înseamnã de loc a opera ceva. Eu
nu operez nimic. (...) Îmi satisfac,
scriind, o nevoie imperioasã de a
mã descãrca. Mã descarc de impa-
sibilitatea profesionalã ºi, pe deasu-
pra, mã rãzbun; ºi cu mine îi rãzbun
pe atâþia, condamnaþi ºi ei sã nu fie
altceva decât o mânã care învâr-
teºte manivela. (...) Trãiascã Maºina
care mecanizeazã viaþa! Vã rãmâne
încã, domnilor, puþin suflet, puþinã
inimã ºi minte? Daþi-le, daþi-le ma-
ºinilor vorace care aºteaptã! 

(Luigi Pirandello, Caietele lui
Serafino Gubbio, operator)

1
Raportul individ – autoritate

Pe Josef K. îl calomniase pesemne
cineva, cãci fãrã sã fi fãcut nimic
rãu se pomeni într-o dimineaþã
arestat. (...) Imediat se auzi o bãtaie
în uºã ºi în camerã intrã un bãrbat
pe care pânã atunci nu îl mai vãzuse
niciodatã prin casã. (...)

– Nu, spuse omul de la fereastrã
(...). N-ai dreptul sã ieºi, eºti arestat.

– Aºa mi se pare ºi mie, spuse K.
ªi de ce, mã rog?

Nu ne aflãm aici ca sã-þi spunem
asta. Întoarce-te în camera dumi-
tale ºi aºteaptã. Ancheta e începutã
ºi ai sã afli totul la momentul opor-
tun. Îmi calc datoria vorbindu-þi
atât de prietenos. Dar sper cã nu ne
mai aude nimeni... Dacã ºi de-acum
înainte ai sã ai tot atâta noroc pe
cât ai avut când þi-au fost numiþi
paznicii, poþi sã tragi nãdejde.

(Franz Kafka, Procesul)

2

Procesul (coperta romanului)

~
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2. Medii culturale europene 

în perioada interbelicã

2.1. Diversitatea culturalã. Atât în Europa cât ºi în lume, perioada

interbelicã s-a caracterizat printr-o mare diversitate a genurilor ºi mediilor

culturale. În ansamblu, cultura europeanã a continuat sã fie perceputã ca un

model pentru restul lumii, afirmându-se însã tot mai mult cultura nord-ame-

ricanã. Principalele tendinþe manifestate în cultura interbelicã au fost:

� atenþia acordatã educaþiei ºi instruirii permanente;

� explorarea unor noi modalitãþi de expresie artisticã;

� apariþia ºi dezvoltarea culturii de masã.

2.2. ªcoala ºi educaþia în perioada interbelicã. Evoluþia regimurilor

politice ca ºi formarea noilor state europene dupã Primul Rãzboi Mondial

au determinat guvernele sã acorde o atenþie sporitã mediului ºcolar ºi

educaþiei în general. Legislaþia ºcolarã a pus accentul pe rãspândirea

alfabetizãrii, pe construirea de ºcoli noi ºi pe dezvoltarea învãþãmântului

secundar ºi superior. Politica educaþionalã a fost abordatã diferit în statele

cu regimuri democratice faþã de statele cu regimuri totalitare. În acestea

din  urmã, educaþia avea ca scop manipularea cetãþenilor ºi transformarea

lor în supuºi devotaþi, lipsiþi de voinþa de a se opune regimului politic. 

2.3. Noi modalitãþi de expresie artisticã ºi filosoficã. În literaturã,

arte plastice, muzicã ºi filosofie au apãrut noi curente, care au influenþat

întreaga culturã a secolului al XX-lea. Printre acestea s-au numãrat expresio-

nismul, dadaismul ºi suprarealismul. Expresionismul a apãrut în Germa-

nia la începutul anilor ’20. Artiºtii expresioniºti reflectau prin operele lor

neliniºtea filosoficã în faþa lumii contemporane, revolta împotriva civilizaþiei

moderne. Printre cei mai de seamã reprezentanþi ai acestui curent artistic

s-au numãrat pictorii Edvard Munch ºi Oskar Kokoschka ºi scriitorii

St. George, James Joyce, Franz Kafka, Lucian Blaga. Dadaismul, fondat

de artistul de origine românã Tristan Tzara, înainte de Primul Rãzboi Mondial,

la Zürich, proclama libertatea absolutã de expresie, ilustrarea hazardului prin

arta poeticã. Suprarealismul a fost reprezentat în picturã de Salvador Dalí

iar în literaturã de operele lui André Breton, Paul Éluard, Louis Aragon. În

artã, cubismul ºi abstracþionismul au fost ilustrate de Pablo Picasso, Renée

Magritte, Joan Miró, Wassily Kandinsky, Piet Mondrian. Filosofia europeanã

interbelicã a fost dezvoltatã de gânditori ºi scriitori ca Jean-Paul Sartre,

Simone de Beauvoir, Henri Bergson, Edmund Husserl, Albert Camus.

În arhitecturã s-a impus concepþia funcþionalã, modernã, cu noi forme

ºi materiale (aluminiu, beton, sticlã). Cel mai important curent a fost

ªcoala de arhitecturã ºi arte plastice Bauhaus, întemeiatã în 1919, la

Weimar, de Walter Gropius. Aceasta a influenþat atât artele plastice, cât ºi

artele spectacolului.

2.4. Cultura de masã. Produs al evoluþiei culturale a secolului al XX-lea,

cultura „popularã“ sau de masã a avut ca elemente principale, în perioada

interbelicã, presa, radioul, cinematograful ºi sportul. Aceasta a dus, prin

intermediul publicitãþii, la încurajarea consumului de masã dar ºi la uni-

formizarea sau standardizarea gusturilor publicului. În þãrile cu regimuri

politice totalitare, cultura de masã a reprezentat un instrument de pro-

pagandã, în slujba puterii politice. 

�
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Dadaism = miºcare literar-artisticã,

dezvoltatã în anii 1920–1930,

iniþiatã de Tristan Tzara. Potrivit

dadaiºtilor, creaþia literarã trebuie

sã fie exclusiv opera hazardului.

Expresionism = curent artistic care

urmãrea crearea unor imagini

puternice, care sã exprime esenþa

lucrurilor sau a fenomenelor. O

temã predilectã a expresionismu-

lui era valorificarea miturilor.

Suprarealism = curent literar-artistic

care accentua rolul visului, incon-

ºtientului ºi al iraþionalului în

creaþia artisticã.

Vocabular

1. Realizeazã, individual sau împreunã

cu mai mulþi colegi, o investigaþie

pe tema sistemului educaþional din

Europa în perioada interbelicã.

2. Alcãtuieºte un dosar tematic care

sã suprindã surse scrise ºi vizuale

privind curentele culturale interbe-

lice (fragmente de opere literare,

imagini ale clãdirilor ridicate în

epocã, reproduceri dupã opere

artistice). 

3.*Explicã, într-un text de aproximativ

150 de cuvinte, sentimentul de

revoltã al artiºtilor interbelici faþã

de consecinþele progresului tehnic. 

Teme de lucru

Descoperirea Americii, 
picturã de Salvador Dali 

� Popoare ºi spaþii istorice ���



Specificul naþional ºi deschiderea cãtre cultura

europeanã în perioada interbelicã

Evoluþia culturii româneºti interbelice poate fi definitã prin
douã mari tendinþe: pe de o parte cãutarea ºi valorizarea
specificului naþional românesc, prin apelul la tradiþie ºi arta
popularã, iar pe de altã parte sincronizarea cu spaþiul cultural
european. 

Constituirea statului naþional unitar ºi afirmarea României în
rândul statelor europene moderne s-a reflectat în plan cultural
printr-o amplã efervescenþã a formelor ºi modalitãþilor de expre-
sie. Specificul naþional a fost evidenþiat prin operele istoriogra-
fice ale lui Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Gheorghe Brãtianu,
prin cercetãrile de etnografie ºi folclor (în care s-au remarcat,
printre alþii, Tache Papahagi, George Breazul sau Constantin
Brãiloiu), prin cele de sociologie ale lui Dimitrie Gusti, înteme-
ietor al Muzeului Satului din Bucureºti. Liviu Rebreanu, Mihail
Sadoveanu, Octavian Goga sunt numai câteva dintre marile
nume ale literaturii inspirate din universul rural.

Deschiderea spre cultura europeanã, fãrã a nega valoarea
specificului naþional, urmãrea integrarea culturii române în
patrimoniul universal. De la studiile de istorie universalã (dato-
rate lui Nicolae Iorga ºi Gheorghe Brãtianu), la literaturã,
dramaturgie, muzicã sau arte plastice, diferitele domenii cul-
turale au fost reprezentate de personalitãþi care, prin operele lor,
au îmbogãþit patrimoniul cultural ºi universal.

Arta, arhitectura ºi muzica 

În artele plastice, perioada interbelicã a fost ilustratã de o
pleiadã de artiºti, ale cãror creaþii s-au încadrat în tendinþele
europene. Astfel, pictorul Victor Brauner a reprezentat curentul
suprarealist în artã, Nicolae Dãrãscu a creat opere de inspiraþie
cubistã ºi expresionistã, Marcel Iancu a ilustrat avangardismul
ºi cubismul. Sculptura a fost dominatã de personalitatea lui
Constantin Brâncuºi, pionier al artei abstracte. Printre lucrãrile
sale, unele dintre ele expuse astãzi în mari muzee din Europa
ºi din lume, se numãrã Poarta sãrutului, Coloana infinitului, Masa
tãcerii, Pasãrea mãiastrã etc. Arhitectura a îmbrãþiºat influenþele
cubismului, evidente cu deosebire în mediul urban. Construcþii
moderne, masive ºi funcþionale, datorate unor arhitecþi precum
Horia Creangã ºi Marcel Iancu, se înalþã în Bucureºti ºi în alte
oraºe din România.

În muzicã, o personalitate de anvergurã europeanã a fost
George Enescu. Opera sa, Oedip (1936) a fost prezentatã în
premierã mondialã la Paris. S-au mai remarcat, de asemenea,
compozitorul ºi pianisul Dinu Lipatti, dirijorii Ionel Perlea ºi
George Georgescu.

�

�

44

���Studiu de caz �

Constantin Brâncuºi

(1876–1956)

Mircea Eliade 

(1907–1986)

Cultura românã – culturã europeanã

George Enescu

(1881–1956)

Eugen Ionescu 

(1912–1994)



Literatura românã ºi spaþiul european

Grupãrile din jurul revistelor Sburãtorul (sub îndrumarea cri-
ticului Eugen Lovinescu) sau Contemporanul au fost, în perioada
interbelicã, medii intelectuale propice deschiderii cãtre cultura
europeanã. Scriitori ca Ion Barbu, Camil Petrescu, Hortensia
Papadat-Bengescu, George Bacovia, criticii Eugen Lovinescu,
Tudor Vianu ºi George Cãlinescu s-au remarcat prin operele lor
moderne, în pas cu ideile europene ale epocii. Tristan Tzara ºi
Saºa Panã au fondat la Zürich ºi apoi au dezvoltat curentul cul-
tural dadaist; Lucian Blaga ºi Al. Phillipide au ilustrat curentul
expresionist, iar Ion Vinea, suprarealismul. În dramaturgie,
Eugen Ionescu a devenit celebru ca reprezentantul cel mai de
seamã (alãturi de Samuel Beckett) al teatrului absurdului, ope-
rele sale fiind puse în scenã ºi în zilele noastre pe toate marile
scene europene. Mircea Eliade s-a remarcat ca scriitor dar mai
ales ca strãlucit cercetãtor al istoriei religiilor. Prozator ºi eseist
stabilit la Paris, Emil Cioran a devenit unul dintre cei mai de
seamã scriitori de limbã francezã.

Legãturi culturale europene în zilele noastre

Dupã al Doilea Rãzboi Mondial, legãturile culturale dintre
România ºi restul Europei au intrat într-un con de umbrã,
regimul politic comunist limitând accesul oamenilor de culturã
români în spaþiul european occidental. Eugen Ionescu, Mircea
Eliade, Emil Cioran, dirijorul Sergiu Celibidache, aflaþi în exil,
au continuat sã reprezinte cu strãlucire cultura româneascã.
Dupã înlãturarea regimului comunist, cultura românã a revenit
în rândul marii familii a culturii europene. Literatura, muzica,
arta sau cinematografia româneascã sunt cunoscute azi în
Europa prin traduceri, expoziþii sau participarea la festivaluri.

�
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1. Cautã informaþii suplimentare (in-

clusiv pe reþeaua internet) ºi rea-

lizeazã o listã cu reprezentanþi ai

culturii române de astãzi prezenþi

în expoziþii, conferinþe sau festi-

valuri europene. 

2. Prezintã în aproximativ 150 de

cuvinte principalele contribuþii

româneºti la dezvoltarea culturii

europene interbelice.

Teme de lucru

Domniºoara Pogany

(sculpturã de C. Brâncuºi)

Tudor Vianu despre cultura româneascã ºi Europa (1931)

Este necesarã într-adevãr o reunificare a culturii europene ºi o respiri-

tualizare a ei dacã vrem s-o pãstrãm aºa cum ne-a fost lãsatã ca produsul

unei îndoite moºteniri, a spiritului creºtin ºi a spiritului antic. (...) 

La începutul veacului al XIX-lea s-a produs o schimbare formidabilã.

Noi am abandonat deodatã stilul oriental, statismul oriental ºi am adoptat

un ritm vioi de prefaceri.

Am adoptat o legislaþie strãinã, am întocmit un sistem de ºcoli trecând

de la ºcolile elementare la cele superioare, am adus o dinastie strãinã care

domneºte constituþional; poporul a ajuns sã se guverneze singur dupã

principiile elaborate de democraþia francezã în timpul Revoluþiei. (...)

De la stilul oriental de viaþã am trecut la stilul occidental.

Contactul însã cu Europa occidentalã, contactul spiritual, este mult mai

vechi ºi este un lucru pe care îl neglijeazã aproape toþi scriitorii care au

criticat modernizarea României (...). Elemente occidentale în cultura

româneascã trebuie înregistrate încã din veacul al XVII-lea. Cãci marii

cronicari moldoveni, Grigore Ureche ºi Miron Costin, nu sunt altceva decât

porþi prin care intrã mai întâi în cultura noastrã elementele occidentale. (...)

Mari sarcini creatoare incumbã generaþiei noastre ºi în rezolvarea lor

cultura româneascã, ajunsã astãzi la conºtiinþa originalitãþii ei, dar

nãzuind cãtre universalism, trebuie sã-ºi spunã cã nu poate atinge bine

acest nivel decât rãmânând ea însãºi.

(Tudor Vianu, România ºi cultura europeanã)

� Popoare ºi spaþii istorice ���

Clãdirea Teatrului Naþional 

din Bucureºti, în perioada interbelicã



1922 – Publicarea simultanã de cãtre

Richard de Coudenhove-Kalergi

a proclamaþiei Paneuropa, ein
Vorschlag (Pan-Europa, un proiect)
în presa din Berlin ºi din Viena.

1923 – Apare lucrarea Pan-Europa,

care dezvoltã proiectul Coudenhove

privind unitatea europeanã.

1924 – Primul congres al uniunii

pan-europene.

1929 – Cu prilejul celei de-a X-a

Adunãri a Societãþii Naþiunilor,

Aristide Briand propune crearea

unei uniuni federale europene.

1930 – Memorandum-ul Léger-Briand

cu privire la uniunea federalã

europeanã.

�

�

46

Oameni ºi fapte

Repere cronologice

���Aplicaþii �

Proiectul pan-european

Europa nu existã ca un concept politic. Acea parte a lumii care poartã numele
de Europa cuprinde un adevãrat haos de popoare ºi de state, o mulþime de con-
flicte internaþionale; ea este creuzetul rãzboaielor viitoare. Problema euro-
peanã: ura reciprocã dintre europeni inflameazã atmosfera internaþionalã
ºi stârneºte neliniºte chiar ºi celor mai pacifiste þãri ale lumii. Iatã de ce
problema europeanã nu este una localã, ci o problemã internaþionalã. Atâta
vreme cât nu-ºi va gãsi rezolvarea, nu se poate visa la o dezvoltare paºnicã
a omenirii. Problema europeanã are, pentru lumea de astãzi, aproape aceeaºi
semnificaþie pe care o avea pentru Europa chestiunea Balcanilor, cu un secol
în urmã: este o sursã permanentã de insecuritate ºi tulburãri. Problema
europeanã nu va fi rezolvatã decât printr-o uniune a popoarelor Europei.

(Richard de Coudenhove-Kalergi, Pan-Europa, 1923)

1

a. Eu cred cã între popoare atât
de apropiate geografic cum sunt
cele europene, trebuie sã existe o
legãturã federalã; aceste popoare
trebuie sã aibã posibilitatea de a
intra în contact, de a discuta proble-
mele de interes comun, de a lua
decizii comune, de a stabili între ele
o anumitã solidaritate care sã le
permitã sã facã faþã, la momentul
potrivit, împrejurãrilor grave, dacã
va fi cazul. (...) Sunt sigur cã în plan
politic, social, legãtura federalã, fãrã
a aduce atingere suveranitãþii nici
unei naþiuni componente, poate fi
binefãcãtoare.

(Discursul lui Aristide Briand 
la Societatea Naþiunilor, 

5 septembrie 1929)

b. De ce ideea de a reuni statele
europene (...) ar pãrea din capul
locului imposibil de realizat? (...)
Tratatul de la Versailles a creat un
mare numãr de state noi. (...) Dar, s-a
neglijat total integrarea acestora în
structura economicã a Europei.
Care ar fi consecinþa acestei scã-
pãri? Iat-o: noi frontiere, noi mo-
nede, noi mãsuri ºi greutãþi, noi
obiceiuri, împiedicarea circulaþiei
ºi a schimburilor. (...) Unde sunt
moneda europeanã, timbrul poºtal
european de care am avea nevoie?

(Discursul lui Gustav Stresemann 
la Societatea Naþiunilor, 

9 septembrie 1929)

2

� Indicã cel puþin douã trãsãturi care, în

opinia autorului, definesc „problema

europeanã”.

� Pe baza cunoºtinþelor de istorie din clasa

a X-a, precizeazã la ce evenimente face

aluzie autorul în fragmentul evidenþiat.

� Pornind de la textul de mai sus, prezintã

într-un text de aproximativ 150 de cuvinte,

motivele susþinerii ideii de unitate euro-

peanã dupã Primul Rãzboi Mondial.

Planul Briand

� Lucrând pe grupe formate din câte doi–trei elevi, rezolvaþi urmãtoarele

cerinþe:

– comparaþi cele douã surse istorice de mai sus (a ºi b) în privinþa infor-

maþiilor transmise, a asemãnãrilor ºi deosebirilor dintre conþinuturi;

– indicaþi asemãnãrile dintre ideile exprimate de Briand ºi Stresemann

în anul 1929 ºi realitãþile din Europa zilelor noastre. 

� Discutaþi în cadrul clasei rezultatele activitãþii grupelor.

Richard de Coudenhove-Kalergi
Gustav Stresemann

(1878–1929)

Om politic german, de orientare

naþional-liberalã, Stresemann a fost

o personalitate marcantã a primu-

lui deceniu de dupã 1918. Dupã

ce a ocupat funcþia de cancelar al

Germaniei, în anul 1923, a fost mi-

nistru de Externe pânã în 1929. S-a

afirmat prin politica de apropiere

faþã de Franþa. În 1925, a semnat

în numele Germaniei, pactul de la

Locarno (care garanta securitatea

frontierei de est a Franþei), iar în

1926, Germania a fost primitã în

Societatea Naþiunilor. În acelaºi an,

Stresemann ºi Aristide Briand au

primit Premiul Nobel pentru Pace.



3. Planuri de unificare europeanã 

în perioada interbelicã

3.1. Apariþia ideii de unitate europeanã. Proiectul unei Europe unite,

spaþiu al pãcii, armoniei ºi prosperitãþii, s-a conturat de-a lungul epocii

moderne ca o reacþie a mediului intelectual faþã de rivalitãþile ºi rãzboaiele

frecvente dintre statele de pe continent. În secolul al XIX-lea a apãrut în

lumea occidentalã ideea unei confederaþii ce ar fi urmat sã poarte numele

de Statele Unite ale Europei. 

Dupã Primul Rãzboi Mondial, în noul cadru internaþional creat de

sistemul de la Versailles ºi de Societatea Naþiunilor au fost propuse, în

principal, douã proiecte concrete de unificare a Europei: crearea uniunii

pan-europene, susþinutã de Richard de Coudenhove-Kalergi, începând din

anul 1922 ºi, respectiv, înfiinþarea unei „uniuni federale europene“, idee

avansatã de Aristide Briand în anul 1929.

3.2. Proiectul uniunii pan-europene. Originar din fostul Imperiu

Austro-Ungar, Richard de Coudenhove-Kalergi s-a afirmat în perioada

interbelicã prin eforturile de a promova ideea unitãþii europene. Con-

cepþiile sale au fost publicate în 1922 (Pan-Europa, un proiect) ºi 1923

(manifestul Pan-Europa). Scopul urmãrit de Coudenhove era de a trans-

forma Europa într-o putere mondialã, pentru a face faþã concurenþei repre-

zentate în epocã de Statele Unite ale Americii, Uniunea Sovieticã ºi Marea

Britanie. 

Proiectul uniunii pan-europene se baza pe reconcilierea franco-ger-

manã, care ar fi urmat sã devinã nucleul noii structuri politico-teritoriale.

Totodatã, în cadrul uniunii, toate statele membre aveau sã se bucure de

aceleaºi drepturi, într-o egalitate deplinã (doc. 1, pag. 46). 

Primul congres al uniunii pan-europene preconizate de Richard de

Coudenhove-Kalergi a avut loc la Viena, în 1924, la acest eveniment

participând peste 2000 de invitaþi, din 24 de state de pe continent.

Declanºarea celui de-al Doilea Rãzboi Mondial a dus la întreruperea

proiectului.

3.3. Planul uniunii federale europene. Ministrul de Externe francez,

Aristide Briand, a propus, într-un discurs rostit la 5 septembrie 1929, cu

prilejul celei de-a X-a Adunãri a Societãþii Naþiunilor, constituirea unei

uniuni regionale europene, limitatã iniþial la cooperarea economicã dintre

statele membre ºi extinsã apoi în domeniile politic, social ºi cultural. 

Uniunea propusã de Briand urma sã cuprindã întregul spaþiu european,

pânã la frontierele U.R.S.S., ºi sã se bazeze pe respectarea suveranitãþii

fiecãrui stat membru. Ideea a fost susþinutã ºi de Gustav Stresemann, mi-

nistrul de Externe german, adept, ca ºi Briand, al reconcilierii franco-ger-

mane (doc. 2a–b, pag. 46). 

Iniþiativa francezã a fost dezvoltatã în Memorandum-ul privind Uniunea

Federalã Europeanã (document cunoscut cu numele Memorandum-ul

Léger-Briand), prezentat Societãþii Naþiunilor în 1930. Potrivit acestuia,

uniunea statelor europene avea sã se realizeze în cadrul acestei organizaþii

internaþionale, cu care urma sã-ºi coordoneze activitatea. Singurul rezultat

al propunerii privind uniunea federalã europeanã a fost constituirea unei

comisii, conduse de Aristide Briand, care urma sã studieze posibilitatea

cooperãrii între guvernele statelor europene. 
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� Popoare ºi spaþii istorice ���

Confederaþie = uniune de state care

îºi pãstreazã independenþa ºi

având instituþii comune (de pildã

Parlamentul sau guvernul).

Memorandum = document cuprin-

zând idei, fapte, principii juridice

care privesc relaþiile dintre state.

Vocabular

1. Indicã trei elemente comune planu-

rilor de unificare europeanã elabo-

rate în perioada interbelicã.

2. Prezintã în scris motivele susþinerii,

în cadrul proiectelor de unificare

europeanã din perioada interbe-

licã, a principiilor egalitãþii dintre

state ºi respectãrii suveranitãþii

acestora.

3. Enumerã cel puþin trei cauze ale

abandonãrii planurilor de unificare

europeanã în perioada interbelicã.

Teme de lucru

Aspecte din Paris, 

în perioada interbelicã



Aristide Briand, precursor al unificãrii Europei

Nãscut la 28 martie 1862 la Nantes (Franþa), Aristide Briand
s-a remarcat ca un om politic pragmatic ºi un reputat orator. De
profesie avocat, el a fondat, împreunã cu Jean Jaurès (în 1901)
Partidul Socialist Francez, iar din 1902 a devenit deputat în
Parlamentul de la Paris. Ulterior a ocupat de 11 ori postul de
preºedinte al Consiliului de Miniºtri al Franþei (prim-ministru)
ºi de peste 20 de ori pe cel de ministru.

Briand este cunoscut îndeosebi pentru activitatea depusã ca
ministru de Externe al Franþei în perioada interbelicã. În anii
care au urmat primei conflagraþii mondiale, a susþinut nece-
sitatea reluãrii unor relaþii diplomatice fireºti cu Germania, ca
unicã modalitate de pãstrare a pãcii în Europa ºi de respectare
a deciziilor tratatelor încheiate în Conferinþa de pace de la Paris
(1919–1920). Un rezultat concret al acestei politici a fost sem-
narea pactului de la Locarno (1925), moment recunoscut pe plan
internaþional prin decernarea Premiului Nobel pentru Pace în
1926 lui Aristide Briand ºi omologului sãu german, Gustav
Stresemann. Totodatã, opinia publicã francezã l-a numit „pelerin
ºi apostol al pãcii“.

Planul unitãþii europene

Iniþiativa lui Aristide Briand, de a propune în cadrul Socie-
tãþii Naþiunilor crearea unei uniuni federale a statelor europene
a fost precedatã de participarea sa la acþiuni care urmãreau
acelaºi scop: unificarea Europei. Astfel, în 1927 a devenit preºe-
dinte de onoare al miºcãrii pan-europene conduse de Richard de
Coudenhove-Kalergi, iar în 1929 a susþinut crearea unei uniuni
vamale regionale între Franþa ºi Germania, ca un prim pas spre
transformarea Europei într-o piaþã unicã liberã.

Planul privind unitatea europeanã expus Societãþii Naþiunilor
în 1929–1930 avea în vedere ºi instituþiile ce urmau sã conducã
noua structurã politico-statalã europeanã: Comitetul Politic,
cu rol executiv; Conferinþa Europeanã, organ reprezentativ ce 
ar fi fost constituit din reprezentanþii tuturor guvernelor statelor
europene membre ale Societãþii Naþiunilor; Secretariatul General.
Iniþial primitã cu entuziasm, ideea unitãþii europene s-a dovedit
utopicã, greu de pus în practicã. Declanºarea crizei economice
mondiale în anul 1929 ºi ascensiunea regimurilor politice auto-
ritare ºi totalitare au dus la abandonarea planului Briand.

���Studiu de caz �

Aristide Briand 

(1862–1932)

Fondatorii unitãþii europene

Istoricul francez Jacques Madaule, despre planul Briand

Ideea a eºuat fiindcã Anglia era prea europeanã pentru a nu fi invitatã,
prea imperialã pentru a accepta sã participe, fiindcã puterile revizioniste
vedeau în Uniunea Europeanã un mijloc ingenios de menþinere a
statu-quo-ului. De altfel, nici nu se înºelau; dar acest statu-quo în cadul
Uniunii Europene nu le-ar fi fost greu de suportat. Cât despre Briand, el
este la capãtul carierei, ºi acest efort va fi ºi ultimul pe care îl va mai face.

Personalitãþi politice

contemporane cu Aristide Briand 
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Georges

Clémenceau

(1841–1929),

om politic

francez

Winston

Churchill 

(1874–1965),

om politic

britanic

Jean Jaures

(1859–1914),

om politic ºi

istoric francez

`



Robert Schuman ºi ideea unificãrii Europei

Om politic francez, nãscut în anul 1886, Robert Schuman a
fost specialist în drept. Arestat de Gestapo în anul 1940, pentru
cã a refuzat sã colaboreze cu autoritãþile germane de ocupaþie, a
reuºit sã evadeze din închisoarea de la Neustadt, activând în
clandestinitate pânã în anul 1944. Membru al Comisiei de Finanþe
în anii 1945–1946, apoi ministru de Finanþe în anul 1947, Robert
Schuman a ajuns prim-ministru al Franþei în anii 1947–1948, iar
între anii 1948 ºi 1952, a fost ministru de Externe. Robert Schuman
s-a implicat, împreunã cu Jean Monnet, în acþiunile de unificare
a Europei. Planul Schuman, lansat la 9 mai 1950, va sta la baza
acestui proces istoric. Planul propunea þãrilor europene produ-
cãtoare de cãrbune ºi de oþel sã se grupeze sub o autoritate comunã,
care sã reglementeze producþia ºi comerþul din aceste ramuri.
Schuman a intuit necesitatea bunelor relaþii dintre Franþa ºi
Republica Federalã Germania, ca ºi faptul cã realizarea unei
pieþe comune, bazatã pe înþelegerea dintre aceste douã state, repre-
zintã condiþia unificãrii Europei ºi a pãstrãrii pãcii pe continent.

Jean Monnet ºi construcþia europeanã

Jean Monnet s-a nãscut în Franþa, în anul 1888. Între anii 1919
ºi 1923 a fost secretar general-adjunct al Societãþii Naþiunilor.
Apoi a fost expert financiar internaþional, contribuind la stabi-
lizarea zlotului, moneda polonezã, în anul 1927, ºi a leului româ-
nesc, în anul 1928. În anii celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, s-a
aflat în exil, militând pentru eliberarea Franþei de sub ocupaþia
germanã. Dupã rãzboi, la cererea lui Charles de Gaulle, a realizat
un plan de modernizare ºi de echipare care a permis relansarea
economiei franceze postbelice.

În anul 1950, în condiþiile tensionãrii relaþiilor internaþionale,
Jean Monnet a iniþiat o serie de acþiuni menite sã ducã la unifi-
carea þãrilor europene. Declaraþia lui Robert Schuman, de la
data de 9 mai 1950, prezentatã altor state vest-europene demo-
cratice cu acordul cancelarului vest-german Konrad Adenauer,
a fost pregãtitã de Jean Monnet. De altfel, Jean Monnet a fost,
între anii 1952 ºi 1955, primul preºedinte al Înaltei Autoritãþi a
Comunitãþii Europene a Cãrbunelui ºi Oþelului. În 1955 a fondat
Comitetul de Acþiune pentru Statele Unite ale Europei, care cuprindea
partide politice ºi sindicate europene. Comitetul a acþionat intens
pentru unificarea Europei, militând pentru crearea sistemului
monetar european, a Consiliului European, pentru alegerea unui
parlament european pe baza votului universal ºi pentru atragerea
Marii Britanii în cadrul Comunitãþii Economice Europene. 
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1. Cautã informaþii suplimentare despre

Aristide Briand ºi personalitãþile

contemporane acestuia pentru a

realiza un dosar tematic cu titlul

Personalitãþi europene interbelice.

Dosarul va cuprinde scurte bio-

grafii ale personalitãþilor respective

ºi citate semnificative din discursu-

rile sau operele acestora.

2. Exprimã-þi opinia în legãturã cu

motivele care au fãcut ca unifica-

rea europeanã sã se poatã realiza

dupã al Doilea Rãzboi Mondial.

Teme de lucru

� Popoare ºi spaþii istorice ���

Necesitatea unificãrii Europei, 

în viziunea lui Robert Schuman

Punerea sub o autoritate co-
munã a producþiei de cãrbune ºi de
oþel va asigura imediat stabilirea
unor baze comune de dezvoltare eco-
nomicã, prima etapã a Federaþiei
europene, ºi va schimba destinul
regiunilor mult timp concentrate pe
fabricare armelor de rãzboi, de pe
urma cãrora tot ele au fost adesea
victimele acestora.

Unificarea europeanã, în viziunea lui Jean Monnet (1952)

Aceastã uniune europeanã nu se poate întemeia doar pe bune intenþii.
Regulile sunt necesare. Evenimentele tragice pe care le-am trãit, cele la
care asistãm în prezent ne-au fãcut mai înþelepþi. (...) Viaþa instituþiilor
este mai lungã decât cea a oamenilor ºi instituþiile, dacã sunt bine
construite, pot astfel sã acumuleze ºi sã transmitã înþelepciunea din
generaþie în generaþie.

Robert Schuman

(1886–1963)

Jean Monnet

(1888–1979)



Activitatea politicã a lui Grigore Gafencu

Nãscut în anul 1892, doctor în drept, Grigore Gafencu a fost
membru al Partidului Þãrãnesc condus de Ion Mihalache, iar
din anul 1926 al Partidului Naþional-Þãrãnesc. Din anul 1928 a
fost deputat, apoi senator din partea P.N.Þ. Mai întâi secretar
general al Ministerului Afacerilor Strãine, a fost ministru în
fruntea acestuia în perioada 1938–1940. A fost trimis diplomatic
al României la Moscova (1940–1941), dupã care a fost îndepãrtat
din Ministerul Afacerilor Strãine. Gafencu a plecat în Elveþia, iar
în anii celui de-al Doilea Rãzboi Mondial s-a pronunþat pentru
ieºirea României din alianþa cu puterile Axei. În 1947, Grigore
Gafencu a fost condamnat, în contumacie (în absenþã), de cãtre
comuniºti, la 20 de ani de muncã silnicã, pentru cã fusese frun-
taº al P.N.Þ. În anul 1948, regimul comunist i-a retras cetãþenia
românã. Dupã rãzboi, Grigore Gafencu a militat, în exil, împo-
triva sovietizãrii României, exprimându-ºi speranþa cã regimul
comunist va putea fi înlãturat. El a desfãºurat o amplã activitate
în favoarea românilor, fiind un membru de seamã al emigraþiei.
Plecat în Statele Unite ale Americii în anul 1948, a fãcut parte din
Comitetul Naþional Român, creat la Washington, în 1949, ºi a con-
tribuit la înfiinþarea Ligii Românilor Liberi, la New York, în anul
1950. Experienþa sa diplomaticã a fost foarte importantã. Astfel,
Grigore Gafencu era cel care stabilea, în cadrul Ligii Românilor
Liberi, legãtura cu Departamentul de Stat al S.U.A. în toate
problemele importante ale exilaþilor români de peste Ocean. El
a revenit în Europa, în 1952. 

Este, îndeobºte, mai puþin cunoscutã activitatea jurnalisticã a
lui Grigore Gafencu. Astfel, acesta s-a implicat în acþiunea de
înfiinþare a agenþiei de presã Rador, precum ºi în activitatea
ziarelor „Timpul“ ºi „Argus“, pe care le-a condus în calitate de
director. În anul 1946, a publicat un volum de memorii, intitulat
Ultimele zile ale Europei, referitor la situaþia internaþionalã din pe-
rioada premergãtoare declanºãrii celui de-al Doilea Rãzboi Mondial. 

Susþinerea unificãrii europene

Între oamenii politici care au precizat importanþa realizãrii
unitãþii europene dupã al Doilea Rãzboi Mondial s-a numãrat
ºi Grigore Gafencu. Acesta se pronunþa pentru aplanarea tuturor
divergenþelor dintre þãrile occidentale democratice în favoarea
intensificãrii acþiunilor de unificare europeanã. Deoarece, din
cauza politicii de izolare a regimului comunist, românii din þarã
nu se puteau pronunþa în privinþa unificãrii europene, Grigore
Gafencu a susþinut acest proces, alãturi de alþi membri ai exi-
lului românesc.

*Grigore Gafencu ºi unitatea europeanã

���Studiu de caz �

Grigore Gafencu

despre necesitatea

unificãrii Europei 

Dacã Europa rãmâne împãrþitã,
ea va fi câmpul închis în care se vor
da mereu lupte între ideologii ºi
puternice forþe contrare. Dacã,  prin
aplicarea cinstitã a regulilor comu-
ne, Europa în ansamblu va fi pusã
sub protecþia dreptului, vechiul
continent va fi puntea de unire ºi un
element de împãcare realã între
puterile care dominã astãzi lumea.

(Journal de Genève, 
25 iulie 1945)
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a lucrãrii Ultimele zile 
ale Europei

Grigore Gafencu (1892–

1957)

Grigore Gafencu



Activitatea în favoarea Europei unite

Grigore Gafencu era cunoscut în mediile politice europene,
motiv pentru care a fost invitat sã rosteascã un discurs, în cadrul
ºedinþei inaugurale, la Congresul de la Haga, din 7–11 mai 1948,
la care participau aproximativ 800 de delegaþi din 19 þãri euro-
pene. Aceºtia discutau despre viitorul continentului european.
Gafencu a atras atenþia, în cuvântarea sa, asupra necesitãþii ca ºi
reprezentanþii exilului din þãrile aflate sub dominaþie comunistã
sã poatã participa, cu drepturi depline, la adoptarea diferitelor
hotãrâri referitoare la evoluþia Europei. Grigore Gafencu a dis-
cutat despre necesitatea unificãrii europene cu diferite persona-
litãþi politice, precum conservatorii britanici Randolph Churchill
ºi Duncan Sandys.

La 15 mai 1948, s-a format Gruparea Româneascã pentru Europa

Unitã, al cãrei preºedinte a devenit Grigore Gafencu. Gruparea a
fost admisã în Uniunea Europeanã a Federaliºtilor, iar Gafencu a
devenit membru în Comitetul Executiv Central al acesteia. El ºi-a
menþinut pãrerea cã la procesul unificãrii continentului trebuie
sã participe ºi reprezentanþii din exil ai naþiunilor est-europene. 

Fruntaºul emigraþiei române exprima o poziþie asemãnãtoare
celei americane, opusã unora vest-europene, care propuneau
doar unificarea Europei de Vest. Argumentul lui Gafencu era
acela cã þãrile est-europene se vor elibera de comunism, ele
trebuind apoi sã fie admise în Europa unitã. Totodatã, el a atras
în mai multe rânduri atenþia asupra pericolului pentru valorile
europene reprezentat de regimul comunist din Uniunea Sovieticã
ºi din þãrile pe care aceasta le înglobase în sfera sa de influenþã. 

Grigore Gafencu a încetat din viaþã în anul 1957, la Paris. El
nu a mai apucat sã-ºi revadã þara ºi nici sã fie martor al com-
plexului proces de unificare europeanã, care continuã ºi astãzi.
Dar, prin ideile expuse, Grigore Gafencu s-a dovedit a fi un
vizionar, multe dintre poziþiile sale referitoare la unificarea euro-
peanã fiind confirmate de acþiunile ulterioare de pe continent.

�

�

51

1. Realizeazã o fiºã biograficã despre

activitatea politicã ºi diplomaticã a

lui Grigore Gafencu.

2. Pe baza cunoºtinþelor din anii

anteriori ºi a unor informaþii supli-

mentare, precizeazã acþiunile prin

care o serie de idei, expuse de Gr.

Gafencu, s-au înfãptuit în a doua

jumãtate a secolului al XX-lea.

3. Pe baza cunoºtinþelor acumulate

despre regimurile comuniste, menþio-

neazã cauza pentru care Grigore

Gafencu a folosit sintagma univer-
salism sovietic în documentul de

mai sus.

Teme de lucru

Poziþia lui Grigore Gafencu

despre necesitatea unificãrii

Europei în faþa pericolului

comunist

Nu zãream altã salvare pentru
Lumea liberã decât în voinþa de
a opune universalismului sovietic o
concepþie de ordine tot universalã,
dar care sã corespundã principiilor
civilizaþiei noastre.  

� Popoare ºi spaþii istorice ���

Grigore Gafencu despre

impactul armelor atomice 

asupra evoluþiei Europei

(1946)

Datoritã armamentelor moderne
capabile de distrugere totalã, (...)
este nevoie de un control interna-
þional ºi de legãturi organice între
state, mergând pânã la suprimarea
vechilor prerogative de suvera-
nitate naþionalã. Europa unitã, al
cãrei partizan entuziast fusesem
înaintea ºi în timpul rãzboiului,
capãtã pentru mine un sens nou ºi
foarte precis.

Grigore Gafencu

despre discuþiile referitoare

la unificarea continentului

(1952)

„Mica Europã“ înlocuise în gân-
direa unioniºtilor ºi a „federaliº-
tilor“ ideea mai largã ºi infinit mai
curajoasã a unei Europe unite. (...)
Dar conºtiinþa pe care o aveam
despre consecinþele fatale ale poli-
ticii prudente a Occidentului nu
fãceau decât sã sporeascã dorinþa
mea de a lua parte la luptã [pentru
unificarea întregii Europe – n.a.]. 

Sediul Societãþii Naþiunilor

(Geneva, Elveþia)

Aspect din timpul Congresului 

de la Haga (1948)
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���Aplicaþii �

MAREA
NORDULUI

M A REA
BALT

IC
Ã

MAREA
NEAGRÃ

OCEANUL
ATLANTIC

MAREA
MEDITERANÃ

State membre ale UE (înainte de 2004)

State admise în 2004

State programate pentru admitere în 2007

M A R E A

I R L A N D A

B R I T A N I E

S U E D I A

I T A L I A

F R A N æ A

S P A N I A

ELVEæIA

G E R M A N I A

T U R C I A

A U S T R I A

BELARUS

R U S I A

L I T U A N I A

L E T O N I A

ESTONIA

R O M Â N I A

GRECIA

B U L G A R I A

UCRAINACEHIA
SLOVACIA

UNGARIA

CROAæIA

SERBIA-
MUNTENEGRU

 BOSNIA-

SLOVENIA

 HERæEGOVINA

O L A N D A

P O R T U G A L I A

B E L G I A

DANEMARCA

MACEDONIA

P O L O N I A

I T A L I A

ALBANIA

MOLDOVA

Spaþiul Uniunii Europene

� Cautã informaþii suplimentare despre statele europene care nu sunt

membre ale Uniunii Europene ºi precizeazã cel puþin câte un motiv al

absenþei fiecãreia dintre acestea din uniune.

Winston Churchill

despre unitatea europeanã

Trebuie sã întemeiem un fel de
State Unite ale Europei. (...) Nu existã
nici un motiv ca organizarea regio-
nalã a Europei sã se opunã în vreun
fel Organizaþiei Naþiunilor Unite.
Dimpotrivã, cred cã aceastã sin-
tezã mai mare a naþiunilor nu poate
supravieþui decât dacã se bazeazã
pe ample grupãri naturale. (...) Acum
doresc sã vã spun un lucru care vã
va surprinde: primul pas cãtre re-
constituirea familiei europene tre-
buie sã fie o asociaþie între Franþa
ºi Germania. (...) Structura Statelor
Unite ale Europei va fi astfel con-
ceputã încât va face mai puþin im-
portantã forþa materialã a unui
stat. Statele mici vor avea aceeaºi
valoare ca ºi cele mari, fiind jude-
cate în funcþie de contribuþia lor la
cauza comunã.

(Discursul lui W. Churchill
Zurich, 19 septembrie 1946)

1
Construcþia europeanã

în viziunea

lui Robert Schuman

Construirea Europei nu se va
face dintr-o datã, ºi nici în linii de
ansamblu; aceasta se va face prin
realizãri concrete – printr-o anume
solidaritate a faptelor mai întâi.
Reunirea naþiunilor europene cere
ca opoziþia secularã dintre Franþa
ºi Germania sã fie eliminatã (...). 

În acest scop, guvernul francez
propune sã se acþioneze asupra unui
punct limitat, dar decisiv: guvernul
francez propune plasarea ansam-
blului producþiei franco-germane
de cãrbune ºi oþel sub egida Înaltei
Autoritãþi comune, într-o organi-
zaþie deschisã participãrii altor þãri
europene. 

(Declaraþia 
lui Robert Schuman, 

Paris, 9 mai 1950)

2

� Citeºte cu atenþie documentele 1 ºi 2, apoi rãspunde cerinþelor de mai jos.

– Aratã cãrui tip de surse istorice îi corespund cele douã documente.

– Precizeazã cel puþin douã asemãnãri ºi douã deosebiri între mesajele

transmise de cele douã documente.

– Enumerã douã asemãnãri între ideile cuprinse în documente ºi

proiectele de unificare europeanã din perioada interbelicã.

– *Exprimã-þi pãrerea în legãturã cu importanþa documentelor pentru stu-

dierea începuturilor unificãrii europene. Argumenteazã-þi pãrerea.

1950 – Declaraþia Schuman.

1951 – Constituirea Comunitãþii Eco-

nomice a Cãrbunelui ºi Oþelului.

1954 – Înfiinþarea organismului

european de apãrare, Uniunea

Europei Occidentale.

1957 – ªase state vest-europene sem-

neazã Tratatul de la Roma.

1992 –Tratatul de la Maastricht.

2000 – Întâlnirea de la Nisa a con-

ducãtorilor statelor membre ale

Uniunii Europene.

Louise Weiss

(1893–1983)

Nãscutã în regiunea Alsacia

(azi, Franþa), Louise Weiss a fost, în

perioada interbelicã ºi dupã al

Doilea Rãzboi Mondial, o susþinã-

toare constantã a construcþiei euro-

pene. În 1918 a fondat revista

L’Europe nouvelle (Noua Europã),

pe care a condus-o pânã în 1934.

A sprijinit ideile politice ale lui

Aristide Briand. În timpul celui de-al

Doilea Rãzboi Mondial a fãcut

parte din miºcarea de rezistenþã

francezã împotriva ocupaþiei ger-

mane. În 1979, a fost aleasã în

primul Parlament european consti-

tuit prin vot direct, revenindu-i onoa-

rea de a rosti discursul inaugural al

activitãþii acestei instituþii. Cu acest

prilej, a propus înfiinþarea unui

muzeu al ideii europene.

Oameni ºi fapte

Repere cronologice



4. Europa contemporanã: 

unitate, diversitate, integrare

4.1. Diversitatea europeanã. Evoluþia istoricã a ultimelor douã

milenii a transformat continentul european într-un mozaic de popoare ºi

limbi, diversitate care, adeseori, a determinat în istorie conflicte violente,

ce au culminat cu cele douã conflagraþii mondiale din secolul al XX-lea.

Pe continentul european trãiesc popoare foarte numeroase, aºa cum sunt

francezii, polonezii, germanii sau ucrainenii, ca ºi grupuri etnice cu un

numãr foarte mic de membri, ca de pildã laponii din nordul Europei sau

sorabii din Germania. În ciuda diversitãþii lingvistice, politice ori reli-

gioase, locuitorii Europei unite de astãzi au în comun valori ca pacea,

democraþia, respectul faþã de lege ºi faþã de drepturile omului.

4.2. Debutul procesului de unificare a Europei. Dupã al Doilea

Rãzboi Mondial, proiectele privind formarea Europei unite au fost reluate,

acestea vizând, la început, þãrile din vestul continentului, cu regimuri po-

litice democratice. Baza procesului de unificare a Europei a fost consti-

tuitã de reconcilierea franco-germanã, iniþiatã de cancelarul vest-german

Konrad Adenauer ºi de oamenii politici francezi Robert Schuman ºi Jean

Monnet, pe baza Planului (Declaraþiei) Schuman (doc. 1, 2, pag. 52).

Primul organism politic continental a fost Consiliul Europei, creat la

5 mai 1949. Acesta cuprindea iniþial zece state (Marea Britanie, Belgia,

Danemarca, Franþa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Suedia).

Dupã desfiinþarea regimurilor politice comuniste, statele din centrul ºi

rãsãritul Europei s-au integrat, de asemenea, Consiliului Europei. 

În 1951, ºase state (Franþa, Republica Federalã Germania, Italia, Belgia,

Olanda ºi Luxemburg) au format Comunitatea Economicã a Cãrbunelui

ºi Oþelului. Un progres a fost înregistrat în 1957, când reprezentanþii

acestor state au semnat Tratatul de la Roma, fundamentul Comunitãþii

Economice Europene, numitã ºi Piaþa Comunã.

4.3. Unificarea politicã a Europei. Actul de naºtere a Uniunii

Europene (UE) a fost constituit de Tratatul de la Maastricht, semnat la

7 februarie 1992. Acest tratat avea o componentã politicã (privind armo-

nizarea sistemului politic european) ºi una economicã (formarea Uniunii

Economice ºi Monetare – respectiv adoptarea monedei unice – euro).

Competenþele instituþiilor Uniunii Europene au fost stabilite prin tratate,

precum cel de la Nisa, din anul 2000, negociat în vederea primirii de noi

membri (hartã, pag. 52). În 2004 a fost elaborat ºi textul unei Constituþii

a Uniunii. De la 1 ianuarie 2002, în Uniunea Europeanã s-a introdus în

circulaþie moneda unicã. În prezent, Uniunea Europeanã este formatã din

25 de state iar alte þãri, printre care ºi România, sunt în curs de aderare.

4.4. Principalele instituþii ale Uniunii Europene. Întâlnirile la nivel

înalt ale conducãtorilor statelor membre ale UE formeazã Consiliul

European. Consiliul de Miniºtri este principalul organism de luare a deci-

ziilor, care coordoneazã politicile economice generale ale UE. Din aceastã

instituþie fac parte miniºtrii statelor componente ce rãspund de un anumit

domeniu de activitate, în funcþie de problemele puse în discuþie la fiecare

întrunire. Comisia Europeanã este organismul executiv al UE, cu drept

de iniþiativã legislativã ºi de control asupra respectãrii legislaþiei comu-

nitare. Este formatã din comisari, numiþi de guvernele statelor membre.

Parlamentul European este format din membri aleºi prin vot direct pentru

un mandat de cinci ani. 
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Planul (Declaraþia) Schuman =

discursul lui Robert Schuman de

la 9 mai 1950, privind unificarea

europeanã. Documentul funda-

mental al formãrii Europei unite.

Tratatul de la Roma = document

care a marcat încheierea etapei

pregãtitoare a unificãrii europene

ºi a stabilit fazele urmãtoare ale

integrãrii – uniunea vamalã, cea

economicã ºi, respectiv, politicã –

precum ºi instituþiile ce aveau sã

realizeze aceste etape.

Vocabular

1. Prezintã în cadrul unui referat,

folosind informaþii suplimentare

din lucrãri istorice ºi din reþeaua

internet, principalele etape ale

construcþiei europene.

2. Comenteazã urmãtorul citat: Noi
nu coalizãm state; noi unim oa-
meni (Jean Monnet).

3. Exprimã-þi opinia asupra moti-

velor care au determinat o parte

dintre fostele state comuniste euro-

pene sã solicite aderarea la

Uniunea Europeanã.

Teme de lucru

Pe un fond albastru, drapelul Uniunii

Europene prezintã un cerc format din

12 stele aurii, simbol al unitãþii ºi solida-

ritãþii popoarelor membre ale Uniunii.

Numãrul stelelor este mereu acelaºi,

el nu se modificã pe mãsura cuprinde-

rii de noi state în Uniunea Europeanã.

� Popoare ºi spaþii istorice ���
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România în context european în secolul al XX-lea

���Studiu de caz �

Tristan Tzara
(1896–1963)

Emil Cioran
(1911–1995)

Constantin Rãdulescu-Motru
(1868–1957)

Panait Istrati
(1884–1935)

Personalitãþi româneºti

de anvergurã europeanã

Despre diferenþa de civilizaþie dintre Apusul ºi Rãsãritul Europei, 

la începutul secolului al XX-lea

Diferenþa sufleteascã între adevãratul produs al societãþii parisiene
ºi tine, produsul societãþii orientale, este imensã. La el, existã o energie
lãuntricã a sufletului, care corespunde civilizaþiei externe. Inima ºi inte-
ligenþa lui sunt într-un echilibru care-l face sã reziste solicitãrilor
externe; el profitã de confortul civilizaþiei, fãrã a-i fi sclav. Tu însã,
lipsit de acea energie lãuntricã, îi eºti cu adevãrat sclav. Mirarea ta este
totdeauna: cum poate cineva sã reziste tentaþiilor vieþii parisiene? Cum
poate cineva sã munceascã serios, când este înconjurat de atâtea
plãceri? (...) Deprinderile sufleteºti pe care le aduci cu tine, sunt
produsul unei dezvoltãri sociale care nu se aseamãnã cu dezvoltarea
societãþii apusene.

(dupã C. Rãdulescu-Motru, Cultura românã
ºi politicianismul, 1904)

De-a lungul secolului al XX-lea, evoluþia statului român a fost
marcatã de numeroase momente de împlinire, dar ºi de crize,
care au influenþat organizarea sa social-politicã, cultura ºi civi-
lizaþia româneascã. 

La începutul secolului, Regatul României (România „Micã“)
era o monarhie constituþionalã organizatã dupã model european
ºi condusã de o dinastie înruditã cu marile dinastii europene. Con-
stituþia României, adoptatã în 1866, se inspirase din Constituþia
belgianã (1831), România era adeseori numitã Belgia Orientului,
iar capitala ei, Micul Paris. Personalitãþi de seamã ale vieþii culturale
româneºti se remarcau prin operele publicate sau prin creaþiile
artistice, integrându-se curentelor culturale europene ale vremii.
Modernizarea structurilor politice ºi economice era, în mare
mãsurã, transpunerea modelelor europene la specificul românesc.

În timpul Primului Rãzboi Mondial, luptând pentru între-
girea naþionalã, România a participat la conflagraþie alãturi de
Antanta, apoi la reorganizarea continentului european, în cadrul
Conferinþei de pace de la Paris (1919–1920), care a consacrat în
planul statutului politico-juridic România Mare. Diplomaþia
româneascã, prin Take Ionescu ºi mai ales prin Nicolae Titulescu,
a contribuit la eforturile depuse de principalele state europene
pentru apãrarea climatului de pace în perioada interbelicã.
Reformele interbelice, politica faþã de minoritãþi au continuat
aplicarea modelelor europene.

Situaþia specificã perioadei de dupã cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial, când o mare parte a Europei Centrale ºi de Est a intrat
sub influenþã sovieticã, a fãcut ca legãturile României cu lumea
europeanã liberã sã fie mult îngreunate. Exilul românesc a avut,
în perioada comunistã, un rol important în informarea statelor
occidentale cu privire la situaþia din România ºi în susþinerea
moralã a românilor, îndeosebi prin intermediul emisiunilor de
radio transmise din strãinãtate ºi dedicate României.

Dupã 1989, deschiderea cãtre lumea liberã a fost însoþitã de
dorinþa românilor de a se integra Europei democratice, ca mod
de viaþã, sistem politic, valori ºi creaþii culturale.



Femei din România în cultura europeanã

Într-o istorie adeseori dominatã de bãrbaþi, femeile s-au afirmat
în secolul al XX-lea prin curaj ºi abnegaþie în cursul conflictelor
militare, ca ºi prin preocupãri ºtiinþifice ºi culturale. Reprezen-
tantele culturii româneºti nu au fãcut excepþie în spaþiul european.

� Elena Vãcãrescu. Provenitã dintr-o veche familie boiereas-
cã, Elena Vãcãrescu s-a stabilit în 1895 la Paris, afirmându-se
prin talentul poetic deosebit ºi implicarea în activitãþi culturale.
În timpul Primului Rãzboi Mondial a susþinut decizia României
de a intra în conflict alãturi de Antanta, a participat la negocierile
de pace din timpul Conferinþei de la Paris (1919–1920). Ulterior,
a activat în cadrul Societãþii Naþiunilor, ca secretar general al
Asociaþiei române constituite pe lângã aceastã instituþie interna-
þionalã ºi a fost prima femeie primitã în Academia Românã. De
asemenea, s-a implicat în fondarea Institutului Internaþional de
Cooperare Intelectualã (sub patronajul Societãþii Naþiunilor) ºi a
Institutului Internaþional pentru Difuzarea Artelor prin Cinema-
tograf. A fost membrã a delegaþiei române la Conferinþa de pace
de la Paris (1946–1947). Întreaga activitate a Elenei Vãcãrescu a
fost dedicatã reprezentãrii intereselor româneºti pe plan european. 

� Martha Bibescu. Scriitoare de limbã francezã nãscutã în
România, Martha Bibescu a devenit cunoscutã în lumea culturii
europene în 1903, când volumul ei, Les Huit Paradis a primit
premiul Academiei franceze. Ulterior, a publicat mai multe
opere literare, printre care Izvor, þara sãlciilor (dedicatã României,
în 1923) ºi volumul cu tentã autobiograficã Catherine-Paris
(1927). Printre marile personalitãþi cu care Martha Bibescu a
corespondat în perioada interbelicã s-au numãrat Paul Valéry,
Marcel Proust, Paul Claudel, Jean Cocteau. În 1955 a fost aleasã
membrã a Academiei regale belgiene pentru limba ºi literatura
francezã.

� Anna de Noailles. Ca ºi Martha Bibescu, cu care era
înruditã, Anna de Noailles a fost o scriitoare de limbã francezã
nãscutã la Paris (din familia Brâncoveanu). În capitala Franþei,
Anna de Noailles a fost cunoscutã pentru salonul ei literar, în
care puteau fi vãzuþi André Gide, Pierre Loti, François Mauriac
ºi alþi oameni de culturã francezi. Ca scriitoare, a primit în 1901
premiul Academiei Franceze. Ulterior a primit, ca ºi Elena
Vãcãrescu, Legiunea de Onoare, o înaltã distincþie a statului
francez.
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� Popoare ºi spaþii istorice ���

1. Citeºte cu atenþie documentul de

pe pagina 54. Exprimã-þi acordul

sau dezacordul cu opinia autoru-

lui. Având în vedere faptul cã au-

torul se exprima cu mai mult de un

secol în urmã, indicã dacã pãrerile

sale ar mai putea fi valabile ºi as-

tãzi. Argumenteazã-þi în scris punc-

tele de vedere.

2. Pornind de la afirmaþiile Elenei

Vãcãrescu despre valorile naþio-

nale, scrie un eseu de aproximativ

200 de cuvinte, cu titlul România
ºi Europa, astãzi.

Teme de lucru

Elena Vãcãrescu

(1864–1947)

Martha Bibescu

(1890–1973)

Anna de Noailles

(1876–1933)

Elena Vãcãrescu, 

despre valorile naþionale

Eu cred cã adevãrata poziþiune a unui patriot luminat ºi cu
rãspundere nu poate rezulta decât din îmbinarea lucidã ºi echilibratã
a factorului naþional cu factorul internaþional. Definind pe alþii, 
ne definim pe noi înºine. În gama valorilor universale, ne înscriem 
cu modestie valoarea noastrã autenticã în lumina valorilor vecine.

(Discursul de recepþie în Academia Românã, 1934)



1993 – Admiterea României în Con-

siliul Europei.

1995 – Admiterea României ca mem-

bru asociat la Uniunea Europeanã.

1999 – România este invitatã sã adere

la Uniunea Europeanã.

2000 – Începerea negocierilor de

aderare a României la Uniunea

Europeanã.

2004 – Încheierea negocierilor teh-

nice de aderare a României la

Uniunea Europeanã.

2005 – România participã la Con-

siliul European în calitate de ob-

servator. Primii 35 de parlamen-

tari români trimiºi ca observatori

în Parlamentul European.

Semnarea Tratatului de Aderare

a României ºi Bulgariei

la Uniunea Europeanã

(25 aprilie 2005)

Tratatul de Aderare a fost sem-

nat la Luxemburg, de cãtre repre-

zentanþii României ºi Bulgariei, ca ºi

de cãtre trimiºii celor 25 state mem-

bre UE. Tratatul a fost ratificat de

România prin Legea nr. 157/2005.

Dupã semnarea Tratatului de Ade-

rare, România este asociatã la toate

activitãþile Uniunii Europene, asu-

mându-ºi aceleaºi responsabilitãþi

cu cele care revin statelor membre

UE, inclusiv în procesul de elabo-

rare a legislaþiei comunitare, dar

fãrã a avea drept de vot. De ase-

menea, România a trimis, din sep-

tembrie 2005, 35 de parlamentari

naþionali, în calitate de observatori

în Parlamentul European. 

Ca urmare a semnãrii tratatului,

eforturile României se vor îndrepta

cãtre adaptarea instituþiilor naþio-

nale la sistemul economic, politic ºi

juridic european.
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Condiþiile puse statelor

candidate la Uniunea

Europeanã

Conform Tratatului de la Roma,
statul candidat trebuie sã fie unul
european.

Statul candidat trebuie sã co-
respundã criteriilor democratice
(alegeri libere, pluralism politic,
respectarea drepturilor ºi libertã-
þilor cetãþeneºti, a statutului mino-
ritãþilor).

Statul candidat trebuie sã pri-
meascã statutul de economie de
piaþã funcþionalã.

Statul candidat trebuie sã-ºi
asume ºi sã-ºi îndeplineascã obli-
gaþiile prevãzute de legislaþia co-
munitarã (numitã ºi aquis comu-

nitar), sã-ºi însuºeascã obiectivele
de uniune economicã ºi politicã.

Fiecare stat candidat îºi va
adapta sistemul administrativ ºi
juridic la normele europene.

Statul candidat se va implica ºi
va participa la activitatea Comu-
nitãþii Europene a Cãrbunelui ºi
Oþelului, a Comunitãþii Economice
Europene ºi a Comunitãþii Eco-
nomice a Energiei Atomice.

(dupã documentul Comisiei
Europene Agenda 2000)

1
Articolul 148 din Constituþia

României (2003) 

(1) Aderarea României la trata-
tele constitutive ale Uniunii Euro-
pene, în scopul transferãrii unor
atribuþii cãtre instituþiile comu-
nitare, precum ºi al exercitãrii în
comun cu celelalte state membre a
competenþelor prevãzute în aceste
tratate, se face prin lege adoptatã
în ºedinþa comunã a Camerei De-
putaþilor ºi Senatului, cu o majo-
ritate de douã treimi din numãrul
deputaþilor ºi senatorilor. 

(2) Ca urmare a aderãrii, pre-
vederile tratatelor constitutive ale
Uniunii Europene, precum ºi cele-
lalte reglementãri comunitare cu
caracter obligatoriu, au prioritate
faþã de dispoziþiile contrare din le-
gile interne, cu respectarea preve-
derilor actului de aderare. 

(3) Prevederile alineatelor (1) ºi
(2) se aplicã, în mod corespunzãtor,
ºi pentru aderarea la actele de revi-
zuire a tratatelor constitutive ale
Uniunii Europene. 

(4) Parlamentul, Preºedintele
României, Guvernul ºi autoritatea
judecãtoreascã garanteazã aduce-
rea la îndeplinire a obligaþiilor
rezultate din actul aderãrii ºi din
prevederile alineatului (2). 

2

Pornind de la documentele 1 ºi 2, rãspunde urmãtoarelor cerinþe:

� Indicã cel puþin un motiv pentru care Comisia Europeanã a considerat

condiþiile prezentate în documentul 1 ca fiind cumulative ºi obligatorii

pentru toate statele candidate la aderarea în Uniunea Europeanã.

� Precizeazã care sunt, potrivit Constituþie României, instituþiile statului care

îºi asumã responsabilitatea pentru îndeplinirea condiþiilor necesare

aderãrii României la UE.

� Stabileºte care dintre condiþiile expuse în documentul 1 sunt reflectate

în prevederile constituþionale din documentul 2.

� Exprimã-þi pãrerea în legãturã cu avantajele ºi, eventual, dezavantajele

care ar decurge din integrarea României în Uniunea Europeanã. Con-

fruntã-þi pãrerea cu opiniile colegilor din clasã.

Oameni ºi fapte

Repere cronologice

���Aplicaþii �

Sediul Ministerului Afacerilor

Externe al României



5. Integrarea europeanã a României

5.1. Necesitatea integrãrii României în construcþia europeanã.
Perioada postbelicã a marcat constituirea pe continentul european a unui

spaþiu de integrare economicã, politicã ºi culturalã a statelor democratice,

concretizat prin formarea Uniunii Europene. 

Ca ºi alte state foste comuniste din Europa, dupã anul 1989, România

a devenit conºtientã cã dezvoltarea sa democraticã, prosperitatea eco-

nomicã ºi apãrarea intereselor sale de stat vor putea fi asigurate prin

aderarea la spaþiul comunitar. 

5.2. Etapele procesului de integrare europeanã a României. Primul

moment semnificativ care a marcat procesul de aderare a României la

instituþiile europene a fost semnarea, în anul 1993, a acordului de asociere

la Uniunea Europeanã, statul român fiind admis în acelaºi an în Consiliul

Europei. Acordul de asociere a intrat în vigoare doi ani mai târziu, în

1995, fiind adoptatã ulterior o strategie naþionalã în vederea integrãrii ºi

depusã cererea oficialã de aderare a þãrii la Uniunea Europeanã. 

În decembrie 1999, Consiliul European, întrunit la Helsinki, a decis

începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeanã pentru România

ºi alte ºase state candidate.

Procesul de pregãtire a aderãrii este îndelungat, pentru cã România

trebuie sã îndeplineascã criteriile stabilite de Uniunea Europeanã, valabile

pentru toate statele candidate (doc. 1, pag. 56). Aceste criterii sunt politice

ºi economice. Ca ºi celelalte state partenere al UE, statul român a bene-

ficiat de susþinere din partea organismelor politice ºi economice europene,

care au acordat asistenþa necesarã introducerii ºi aplicãrii diferitelor

programe ºi reforme. 

Din anul 2000, þara noastrã a iniþiat procesul concret de integrare în

Uniunea Europeanã. În anul 2003, în cadrul Consiliului European de la

Bruxelles, a fost stabilit calendarul de aderare: semnarea Tratatului de

Aderare în 2005 ºi aderarea propriu-zisã la 1 ianuarie 2007. 

Anul 2004 a fost dominat de douã momente importante. A fost acordat

statutul de economie de piaþã funcþionalã pentru România (indispensabil

pentru îndeplinirea condiþiilor economice). Aceasta se defineºte ca o eco-

nomie modernã, bazatã pe protejarea dreptului la proprietate, exprimare

liberã a cererii ºi ofertei, respectarea obligaþiilor economice de cãtre toþi

factorii implicaþi, controlul inflaþiei sau al altor dezechilibre economice.

Totodatã, s-a înregistrat încheierea negocierile tehnice (pe capitole privind

economia, transporturile, legislaþia etc.). Prin semnarea Tratatului de

Aderare la Uniunea Europeanã (25 aprilie 2005), România s-a transformat

dintr-un stat candidat într-un stat în curs de aderare. 

5.3. Integrarea României în structura euro-atlanticã de apãrare.
Dupã 1989, mai multe þãri foste comuniste, printre care ºi România,

ºi-au afirmat dorinþa de a adera la Alianþa Tratatului Atlanticului de Nord

(N.A.T.O.), ca formã de apãrare în faþa eventualelor tendinþe de expan-

siune sau agresiune externe. Acest proces a necesitat reformarea structu-

rilor militare române, pentru a fi compatibile cu cele ale alianþei. 

În 1994, la Bruxelles, o delegaþie a României a semnat Parteneriatul

pentru Pace cu N.A.T.O. În 2002, România a fost invitatã sã adere la

N.A.T.O., la reuniunea de la Praga a acestei organizaþii, ºi a devenit mem-

brã a alianþei în anul 2004. 
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� Popoare ºi spaþii istorice ���

Aquis comunitar = ansamblul regle-

mentãrilor ºi legilor comunitare

ale Uniunii Europene. Se concre-

tizeazã în 31 de capitole de nego-

ciere cu fiecare þarã candidatã,

incluzând libera circulaþie a per-

soanelor, bunurilor, capitalurilor,

serviciilor, situaþia ºi controlul finan-

þelor, politica industrialã ºi ecolo-

gicã, cultura ºi învãþãmântul etc.

N.A.T.O. = Alianþã creatã în timpul

Rãzboiului rece (1949) ºi transfor-

matã dupã 1989 într-un organism

politico-militar cu o structurã capa-

bilã sã asigure pacea ºi securita-

tea ºi sã facã faþã noilor provo-

cãri de pe arena internaþionalã. 

Vocabular

1. Enumerã domeniile în care crezi

ar fi nevoie de mãsuri de îmbu-

nãtãþire a activitãþii în vederea

integrãrii României în Uniunea

Europeanã. Propune cel puþin

câte o mãsurã concretã pentru

fiecare domeniu enumerat.

2. Pe baza cunoºtinþelor de istorie

din clasa a X-a, enumerã princi-

palele etape ale evoluþiei Alianþei

Tratatului Atlanticului de Nord

(N.A.T.O.), de la întemeiere pânã

în anul 2004.

3.*Organizaþi în cadrul clasei o dez-

batere privind avantajele integrã-

rii europene a României pentru

viitorul tinerilor.

Teme de lucru

Clãdirea Guvernului României



Presa strãinã, despre evenimentele 

din decembrie 1989

Încã din ziua în care dictatorul Nicolae Ceauºescu a fost
înlãturat de la putere, presa internaþionalã, scrisã ºi audio-vi-
zualã, marile agenþii de ºtiri au relatat cu lux de amãnunte
despre situaþia din þara noastrã. Comentariile erau elogioase
la adresa poporului român, care avusese curajul sã se ridice
împotriva unuia dintre cele mai tiranice regimuri politice ale
Europei acelor vremuri. De exemplu, Agenþia France Presse a
transmis numeroase corespondenþe de la Bucureºti, care apoi
au fost preluate de marile publicaþii franceze ºi din întreaga
lume. Posturile de radio ºi de televiziune (CNN, NBC, BBC), au
transmis, în jurnalele de ºtiri, reportaje complexe despre eveni-
mentele din România. Ziariºtii strãini din presa audio-vizualã
îºi exprimau speranþa cã, în þara noastrã, se va instaura pe deplin
democraþia. Presa scrisã din diferite þãri a avut aceeaºi atitudine,
suscitând în întreaga lume un val de simpatie ºi solidaritate cu
România. 

Reflectarea evoluþiei României 

în primii ani de dupã 1989

Tensiunile din viaþa social-politicã din þara noastrã, inerente
în condiþiile trecerii de la dictaturã la un regim cu totul nou, cel
democratic, au determinat ºi evenimente negative. În plus, ieºeau
la ivealã ºi aspecte care nu fuseserã cunoscute de opinia publicã
ºi pe care presa le înfãþiºa. Presa din Occident a reflectat schim-
bãrile petrecute în viaþa politicã româneascã, dar entuziasmul
din decembrie 1989 a fost înlocuit de relatãri în care era expri-
matã ºi dezamãgirea cã schimbãrile aºteptate au fost însoþite ºi
de evenimente controversate, precum mineriadele, sau pentru
faptul cã transformãrile democratice se petreceau mult prea
lent. Astfel, de pildã, sãptãmânalul francez L’Express a dedicat,
cu prilejul primelor alegeri libere postcomuniste, din anul 1990,
un numãr special sub genericul România. Marea deziluzie. Treptat,
presa strãinã, avidã de senzaþional, dar reflectând ºi unele as-
pecte negative din societatea româneascã, ºi-a concentrat atenþia
asupra prãbuºirii producþiei economice, inflaþiei, ºomajului,
precum ºi asupra tragediei copiilor din orfelinate, a cerºetorilor
sau a celor bolnavi de SIDA. Totuºi, aceste ºtiri au avut ºi o con-
secinþã pozitivã, punând în centrul atenþiei autoritãþilor române
ºi a opiniei publice internaþionale problemele respective, care
trebuia rezolvate urgent. 

��� Studiu de caz �

*Imaginea României în presa internaþionalã dupã 1989

Ziarele româneºti din 23 decembrie

1989 îºi informau cititorii despre

comentariile presei strãine referitoare

la revoluþia din România

Agenþia bulgarã de presã B.T.A.

despre înlãturarea lui 

Nicolae Ceauºescu

(22 decembrie 1989)

Despãrþindu-se de cel mai sân-
geros dictator din Balcani, opinia
publicã din Bulgaria sperã cã
aceasta va constitui o nouã paginã
în istoria peninsulei. Au fost înlã-
turate, astfel, cele mai mari obsta-
cole din calea comunicãrii dintre
cele douã popoare.

Corespondenþã a Agenþiei

France Presse, de la Bucureºti

(25 decembrie 1989)

În cursul nopþii s-au desfãºurat
noi lupte în jurul clãdirilor Televiziu-
nii Române, centrul strategic al noii
puteri revoluþionare din România,
precum ºi în Piaþa Gãrii de Nord.
(...) În jurul orei 9.00 GMT, situaþia
a redevenit calmã în zona Televi-
ziunii ºi a Gãrii.

Declaraþie a corespondentul

Televiziunii Italiene RAI

(24 decembrie 1989)

Sunt corespondent internaþional,
am fost în foarte multe þãri ºi cred
cã, dupã ce s-a vãrsat atâta sânge,
este greu, dar nu imposibil, sã 
se treacã rapid la democraþie în
România.
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Ziarul tunisian La presse, despre revenirea la democraþie

în România (24 decembrie 1989)

Prin meritul de a fi înlãturat o dictaturã hidoasã, poporul român lan-
seazã lumii întregi invitaþia de a reflecta asupra binefacerilor democraþiei
ºi toleranþei faþã de ravagiile fãcute de fanatism ºi intoleranþã de fiecare
datã atunci când acestea din urmã se erijeazã în sistem de guvernãmânt. 



Imaginea României în presa strãinã 

din ultimul deceniu

De-a lungul timpului, presa strãinã a reflectat diferitele aspecte
ale vieþii româneºti într-o manierã din ce în ce mai obiectivã.
Numãrul acestor relatãri a crescut odatã cu trecerea anilor.
Astfel, cotidianul francez Le Monde îºi informa cititorii asupra
consecinþelor nefaste ale scãderii producþiei în economia româ-
neascã. Aspecte ale vieþii politice ºi economice au fost relatate ºi
de revista Le Point, care a prezentat, în numãrul din data de
11 aprilie 1998, negocierile dintre formaþiunile politice în vede-
rea formãrii unui nou guvern. 

Schimbãrile politice survenite în 1996, când s-a realizat alter-
nanþa la guvernare, odatã cu victoria în alegeri a Convenþiei
Democratice, ca ºi cele din 2000 ºi 2004 au stat, la rândul lor, în
atenþia mijloacelor de comunicare în masã din strãinãtate. Inter-
viurile acordate de preºedinþii sau prim-miniºtrii României zia-
relor sau posturilor de televiziune strãine au contribuit la o
înþelegere mai adecvatã a realitãþilor din România. 

Cu prilejul vizitei papei Ioan Paul al II-lea la Bucureºti, din
mai 1999, presa mondialã a fost, din nou, concentratã asupra
României, relatând importanþa acestui eveniment. 

În ultimii ani, interesul presei strãine faþã de România a spo-
rit, în contextul în care aceasta parcurge drumul spre statutul de
þarã membrã cu drepturi depline în cadrul Uniunii Europene.
Publicaþiile ºi posturile radio-tv transmit ºtiri despre procesul
de aderare, dar ºi despre dificultãþile acestuia. 

Viaþa cotidianã româneascã a fost înfãþiºatã în diferite publi-
caþii, inclusiv în presa americanã. De exemplu, ziarul New York
Times, din 25 decembrie 2005, a prezentat diferite aspecte refe-
ritoare la municipiul Bucureºti. 

Presa strãinã nu a neglijat nici bogata viaþã spiritualã româ-
neascã, postul francez de televiziune TV 5 Europe, realizând
emisiuni speciale ºi transmisiuni directe de la Muzeul Naþional
de Artã al României ºi de la diferite instituþii culturale din
Bucureºti. Acesta nu a fost singurul canal de televiziune din
strãinãtate care a manifestat interes faþã de România de astãzi.
Posturile CNN, Euronews, BBC ºi altele au trimis periodic
corespondenþi speciali în þara noastrã pentru a relata evenimen-
tele desfãºurate în ultimii ani în România.
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1. Cautã ºi alte informaþii despre

România apãrute în presa strãinã

dupã 1989 ºi realizeazã un dosar

tematic cu cel puþin trei articole

despre acest subiect. 

2. Îmagineazã-þi cã eºti corespon-

dent strãin la Bucureºti. Prezintã în

scris modul în care transmiþi rela-

tãrile în contextul evenimentelor

din decembrie 1989. 

Teme de lucru

Greutãþile economice 

ale României, reflectate 

de ziarul Le Monde
(7 iulie 1990)

Autoritãþile române sunt tot mai
îngrijorate din cauza scãderii pro-
ductivitãþii muncii de dupã schim-
barea regimului politic, din decem-
brie 1989. (...) Guvernul a precizat
cã economia româneascã nu poate
sã mai suporte plata unei munci
neefectuate sau ineficiente, ca în
timpul comunismului.

� Popoare ºi spaþii istorice ���

Neue Züricher Zeitung, 

despre vizita papei 

Ioan Paul al II-lea

(8 mai 1999)

De ce a ales papa sã viziteze
România? Pentru cã Biserica
Ortodoxã Românã este un liant
situat la întretãierea valorilor
rãsãritene ºi pentru cã în România
se simte cel mai puternic dorinþa
de deschidere spre Vest.

Ziarul francez La Croix, 

despre negocierile de aderare 

a României 

la Uniunea Europeanã

(20 mai 2003)

Comisia europeanã sperã sã
încheie negocierile de aderare a
României ºi Bulgariei la Uniunea
Europeanã la sfârºitul lui octom-
brie 2004, a declarat comisarul
european Günther Verheugen.

Publicaþii strãine care au relatat, 

dupã 1989, despre evoluþia României

postdecembriste



1884–1885 – Conferinþa de la Berlin,
privind reglementarea statutului
regiunilor coloniale din Africa.

1899–1902 – Rãzboiul burilor, în
Africa de Sud.

1912 – Franþa îºi instituie protecto-
ratul asupra Marocului.

1915–1916 – Acordurile Sykes-Picot.

1921 – Întemeierea regatului Irak.

1926 – Se constituie Commonwealth.

�
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Oameni ºi fapte

Repere cronologice

���Aplicaþii �

Europa ºi lumea extraeuropeanã în documente

Imperialismul britanic

O naþiune (...) are sarcini de înde-
plinit, iar noi nu putem sã neglijãm
obligaþiile pe care ni le-am asumat
faþã de atâtea popoare aflate sub
protecþia noastrã. Numai dominaþia
noastrã poate asigura pacea, secu-
ritatea ºi bunãstarea celor care nu
au cunoscut nicicând aceste binefa-
ceri. Îndeplinind aceastã operã ci-
vilizatoare ne achitãm de misiunea
noastrã naþionalã, spre binele veº-
nic al popoarelor aflate în umbra
sceptrului nostru imperial.

(Discursul ministrului britanic
Joseph Chamberlain, 1895)

1
Anticolonialismul

Nu admitem sã existe un drept
de cucerire, un drept al primului
ocupant pe care naþiunile europene
l-ar avea faþã de popoarele care
nu au ºansa de a fi de rasã albã sau
de religie creºtinã. 

Nu admitem colonizarea forþatã.
Ne vom îndeplini misiunea pe care
voi o numiþi civilizatoare în ziua în
care vom putea reda popoarelor
ale cãror teritorii le ocupãm, liber-
tatea ºi suveranitatea.

(Declaraþia socialistului francez
Léon Blum, 1927)

2

� Comparã documentele de mai sus în ceea ce priveºte relevanþa lor pentru
a studia raportul dintre marile puteri europene ºi lumea extraeuropeanã
în secolul al XX-lea.

� Indicã evenimentul la care face referire documentul 2 ºi, pornind de la
cunoºtinþele de istorie din clasa a X-a, descrie felul în care acesta a afectat
continentul african.

� Utilizând cel puþin douã dintre documentele de mai sus, explicã trei
trãsãturi ale politicii coloniale în Africa.

� Pe baza cunoºtinþelor anterioare de istorie ºi geografie, realizaþi, pe
grupe de lucru, câte un planiglob pe care sã înscrieþi coloniile ºi zonele
de influenþã europene în lume la începutul secolului al XX-lea.

Participarea coloniilor la efortul de rãzboi

În momentul începerii actualului rãzboi mondial, se contura deja
necesitatea de a aºeza pe baze noi condiþiile punerii în valoare a Africii
noastre, a progresului uman al locuitorilor sãi ºi a exercitãrii suveranitãþii
franceze. Ca totdeauna, rãzboiul a precipitat evoluþia în aceastã direcþie.
Mai întâi prin faptul cã acesta a fost, în bunã parte, un rãzboi african,
ceea ce a fãcut evidentã importanþa resurselor, comunicaþiilor, contin-
gentelor africane (...). Este suficient sã amintim modul în care, în acest
rãzboi, Africa Ecuatorialã ºi Camerunul francez nu au încetat sã colaboreze
strâns cu teritoriile vecine – Congo belgian, Nigeria britanicã, Sudanul
anglo-egiptean (...) în efortul comun al Aliaþilor.

(Discursul lui Charles de Gaulle la Conferinþa
de la Brazzaville, Congo, 1944)

3

Punctul de vedere al populaþiilor coloniale

Anumite puteri coloniale au refuzat supuºilor lor coloniali drepturi
elementare în materie de educaþie ºi de culturã (...). Acesta este îndeosebi
cazul Tunisiei, Algeriei ºi Marocului, unde dreptul fundamental al acestor
popoare de a studia propria limbã ºi propria culturã a fost suprimat.
Discriminãri asemãnãtoare au fost îndreptate împotriva populaþiilor de
culoare din anumite pãrþi ale continentului african.

(Declaraþia comunã a participanþilor
la Conferinþa de la Bandung, 1955)

4

Mohandas Karamchand Gandhi

(1869–1948)

Cunoscut în istorie sub numele
de Mahatma („Suflet mare“) Gandhi,
marele om politic indian s-a nãscut
într-o familie de comercianþi din casta
Vaisya, consideratã inferioarã în sis-
temul social tradiþional indian. Mem-
bru al Congresului Naþional Indian,
Gandhi ºi-a impus doctrina care
preconiza nonviolenþa ºi boicotul la
adresa autoritãþilor britanice. Pro-
clamarea oficialã a independenþei
Indiei a avut loc la 15 august 1947,
la New Delhi, în prezenþa lui Gandhi
ºi a lui Jawaharlal Nehru, prim-minis-
tru al Indiei din 1947 pânã în 1964.
Deºi a fost un partizan convins al
unitãþii dintre hinduºi ºi musulmani,
Mahatma Gandhi a cãzut victimã
intoleranþei religioase, fiind asasi-
nat, la 30 ianuarie 1948, de un
membru al grupãrii teroriste hin-
duse, Hindu Mahasabha.



6. *Europa ºi spaþiile de civilizaþie

extraeuropene

6.1. Imperialismul colonial pânã la Primul Rãzboi Mondial. Carac-

teristicã dominantã a evoluþiei istorice la sfârºitul secolului al XIX-lea

ºi începutul secolului urmãtor, imperialismul colonial s-a manifestat prin

împãrþirea unei mari pãrþi a lumii extraeuropene în colonii ºi zone de

influenþã ale marilor puteri din Europa. Astfel, la 1900, imperiul colonial

englez se întindea pe o suprafaþã de aproximativ 30 de milioane de km2,

ce cuprindea peste 400 de milioane de locuitori, iar cel francez pe circa

10 milioane de km2, având în jur de 45 de milioane de locuitori. Domenii

coloniale (de mai micã întindere), deþineau ºi Germania, Italia, Belgia,

Spania, Portugalia, Olanda. Rusia controla teritorii imense în Asia de

Centralã ºi de Nord, iar Statele Unite ale Americii ºi Japonia, þãri ce s-au

afirmat ca mari puteri în aceastã perioadã, au intrat, la rândul lor, în cursa

pentru teritorii coloniale. Prezentatã ca o intervenþie în favoarea „intro-

ducerii civilizaþiei“, ocupaþia colonialã, exercitatã prin administrare

directã sau prin intermediul conducãtorilor locali, s-a manifestat prin

discriminarea politicã, socialã ºi economicã, exploatarea resurselor ºi a

populaþiilor autohtone ºi prin deteriorarea relaþiilor tradiþionale în cadrul

comunitãþilor locale (doc. 1, 2, pag. 60). În acelaºi timp, stãpânirea

colonialã a implicat ºi investiþii economice în zonele ocupate (cãi ferate,

porturi, oraºe ºi obiective industriale).

6.2. Colonii ºi zone de influenþã europene în perioada interbelicã.
Ca urmare a contribuþiei la victoriile Antantei în timpul Primului Rãzboi

Mondial, multe dintre coloniile sau teritoriile dependente de puterile

europene s-au simþit îndreptãþite sã solicite dreptul la autoguvernare sau

chiar independenþa. În Africa, de pildã, între 1919–1926, Anglia ºi Franþa

au acordat, ca urmare a miºcãrilor de revoltã, o serie de concesii politice

Marocului, Tunisiei, Algeriei. În Egipt, Anglia a renunþat în 1922 la pro-

tectoratul pe care-l instituise asupra acestei þãri încã din 1914, pãstrându-ºi

însã dreptul de a controla unele domenii cum ar fi comunicaþiile, apãrarea

ori statutul strãinilor. În Orientul Apropiat ºi Mijlociu, punerea în aplicare

a Acordului Sykes-Picot, încheiat de Franþa ºi Anglia în 1916, ca ºi insti-

tuirea, în 1919, a sistemului mandatelor, a dus la instaurarea dominaþiei

Angliei asupra Transiordaniei ºi Irakului, respectiv a controlului Franþei

în Siria ºi Liban. În Extremul Orient, India a fost afectatã de ample acþiuni

de protest faþã de stãpânirea britanicã, organizate sub conducerea Parti-

dului Congresului Naþional, în frunte cu Mahatma Gandhi. Represiunea

britanicã a culminat cu masacrul de la Amritsar. În cele din urmã, prin

Reforma guvernãrii Indiei, aceastã þarã a primit o autonomie limitatã.

6.3. Europa ºi lumea extraeuropeanã dupã al Doilea Rãzboi
Mondial. Legãturile fostelor stãpâniri europene cu metropola nu au

încetat dupã 1945. Fie sub aspect politic, fie economic sau cultural, acestea

au continuat, aºa cum a fost cazul statelor africane foste colonii franceze

sau britanice, ori al teritoriilor din Asia ºi Pacific. Franþa ºi-a pãstrat o

serie de insule, care formeazã Teritorii sau Departamente de peste mãri

(cum ar fi Martinica, în Antile, Réunion, în Oceanul Indian, sau Polinezia

francezã, în Pacific). Anglia a menþinut legãturile cu fostele sale domi-

nioane ºi coloniile eliberate în cadrul aºa-numitului Commonwealth,

comunitate politicã ºi culturalã formatã din state diferite ca organizare

politicã, dar ataºate unei anumite tradiþii britanice (aºa cum sunt Australia,

Canada, India etc.).
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Acordurile Sykes-Picot = înþelegeri

franco-britanice privind dezmem-

brarea Imperiului Otoman. Pe

baza acestuia s-a instaurat admi-

nistraþia francezã ºi britanicã în

Orientul Apropiat dupã Primul

Rãzboi Mondial.

Mandat = sistem de administrare,

instituit de Societatea Naþiunilor,

asupra teritoriilor deþinute de sta-

tele învinse în Primul Rãzboi

Mondial. A vizat stãpânirile Im-

periului Otoman, dar ºi coloniile

germane.

Masacrul de la Amritsar = incident

violent petrecut în India, în loca-

litatea Amritsar (1919). Trupele

britanice au deschis focul împo-

triva manifestanþilor adunaþi în

piaþa oraºului, fiind ucise 379 de

persoane neînarmate.

Vocabular

1. Cautã informaþii suplimentare ºi

realizeazã o prezentare cu titlul

Interese europene în Orientul
Apropiat ºi Mijlociu în perioada
interbelicã.

2. Exprimã-þi în scris opinia în legãturã

cu aspectele pozitive ºi negative

ale stãpânirii coloniale europene

asupra Africii.

3.. Realizeazã o investigaþie privind

teritoriile care sunt încã sub stãpâniri

coloniale ºi descrie situaþia acestora.

Teme de lucru

Comunitate africanã 

în perioada colonialã

� Popoare ºi spaþii istorice ���
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���Aplicaþii �

� Acum ºtii:

� Sã prezinþi situaþia Europei ºi a lumii
la începutul secolului al XX-lea.

� Sã identifici principalele schimbãri
petrecute în cultura europeanã în
perioada interbelicã.

� Sã caracterizezi contribuþia culturii
româneºti la patrimoniul cultural
european.

� Sã analizezi planurile de unificare
europeanã din perioada interbelicã.

� Sã precizezi etapele unificãrii post-
belice a Europei.

� Sã apreciezi necesitatea integrãrii
României contemporane în Uniunea
Europeanã.

� Citeºte:

Baconsky, R., Ce este Uniunea Euro-

peanã?, Bucureºti, 2001.

Bârsan, V., Educaþia pentru Europa,

Bucureºti, 1997.

Ferreol, G. (coord.), Dicþionarul Uniunii

Europene, Bucureºti, 2001.

Gafencu, Gr., Ultimele zile ale Europei,

Bucureºti, 1992.

Pãun N., Istoria construcþiei europene,

Bucureºti, 1999.

Vlad, C., Relaþii internaþionale politico-di-

plomatice contemporane, Bucureºti,

2001.

� Vizioneazã filmele artistice:

Timpuri noi, regia Charlie Chaplin, 1936.

Oglinda, regia Andrei Tarkovski, 1975.

Procesul, regia David Jones, 1992.

� Viziteazã paginile web:

www.coe.int (pagina web a Consiliului

Europei)

www.infoeuropa.ro

www.ena.lu/mce.cfm (paginã web de-

dicatã istoriei europene)

www.womeninworldhistory.com

(paginã web de istorie a femeilor)

Dacã vrei sã afli mai multe

Autoevaluare

I. Caracterizeazã, într-un text de aproximativ 10 rânduri, planul Briand de

unificare a Europei.

II. Citeºte cu atenþie textul urmãtor, apoi rãspunde cerinþelor.

Contemplarea câmpurilor de luptã europene stârneºte în noi o tristeþe
profundã. Acest sentiment nu face decât sã întãreascã recunoºtinþa pe care o
încercãm constatând cã Franþa ºi Germania nu au fost nicicând atât de
apropiate una de cealaltã ca astãzi. Nebunia naþionalistã s-a transformat într-un
parteneriat european. (...) Dorim sã realizãm o Europã unitã ºi liberalã, care
îºi asumã pe deplin responsabilitatea pentru pacea ºi dreptatea de pe continent
(...). Prietenia franco-germanã este nãscutã sub semnul speranþei. Ceea ce
pãrea imposibil la 6 iunie 1944 s-a îndeplinit pentru cã aºa au dorit bãrbaþii
ºi femeile din þãrile noastre.

(Discursul cancelarului german G. Schröder cu prilejul
comemorãrii debarcãrii din Normandia, iunie 2004)

1. Rezumã într-un enunþ conþinutul documentului.

2. Explicã mesajul transmis de cancelarul german prin cuvintele „Nebunia

naþionalistã s-a transformat într-un parteneriat european”.

3. Exprimã-þi acordul/dezacordul cu privire la poziþia cancelarului german

faþã de unificarea europeanã.

4. Pe baza cunoºtinþelor anterioare de istorie, prezintã în 5–10 rânduri

semnificaþia datei de 6 iunie 1944 pentru istoria europeanã.

FIªA DE EVALUARE NR. 1

Pentru activitate individualã

I. Lucrând în perechi, citiþi cu atenþie textele de mai jos. Rãspundeþi apoi

cerinþelor. La finalul activitãþii, confruntaþi în cadrul clasei rãspunsurile.

a. Fondul comun european

Dacã europenii ºi-ar da seama de fondul comun de culturã care dateazã din
evul mediu (...) eu cred cã aceasta ar uºura rezolvarea problemelor pur mate-
riale; (...) În fapt, ideal ar fi ca fiecare european sã-ºi spunã: sunt european
ºi francez; sunt european ºi italian; sunt european ºi englez; ca specificul care
alcãtuieºte bogãþia civilizaþiei noastre sã rãmânã un apanaj al patriilor, iar
aceste patrii sã se simtã indisolubil legate printr-un mod de a gândi ºi simþi
care sã aibã drept scop ultim apãrarea drepturilor omului.

(Louise Weiss, parlamentar european, interviu din 1979)

b. Valorile europene

Europa nu se limiteazã doar la pieþe, ea implicã, de asemenea, valori ºi
culturi. În ierarhia valorilor, cele culturale se aflã înaintea valorilor
economice. Dacã economia este o necesitate a vieþii, cultura este cea care
face ca viaþa sã merite trãitã.

(José-Manuel Barroso, preºedintele Comisiei Europene, discurs la Berlin, 2004)

1. Indicaþi douã asemãnãri între ideile exprimate în cele douã documente.

2. Exprimaþi-vã opinia cu privire la actualitatea/neactualitatea mesajului

transmis de documentul a la situaþia Europei din zilele noastre.

3. Indicaþi cel puþin trei aspecte culturale esenþiale pentru civilizaþia euro-

peanã a secolului al XX-lea.

4. Realizaþi planul unui eseu cu titlul Unitate ºi diversitate în Europa de astãzi.

FIªA DE EVALUARE NR. 2

Pentru activitate de grup



Studiind acest capitol, îþi

vei dezvolta urmãtoarele

competenþe:

� Descoperirea în documentele istorice ºi
sursele de informare suplimentare a
perspectivelor multiple asupra evenimen-
telor ºi proceselor specifice evoluþiei
relaþiilor diplomatice în secolul al XX-lea.

� Utilizarea tehnologiilor moderne de in-
formare pentru investigarea unor eveni-
mente ºi procese de istorie militarã ºi
diplomaticã din lumea de azi.

� *Susþinerea argumentatã a unor puncte
de vedere în cadrul unor dezbateri 
sau referate pe teme privind relaþiile
internaþionale.

��

Capitolul III

Cooperare ºi

conflict. Relaþii

internaþionale

în lumea

contemporanã



1903 – Declanºarea rãscoalei anti-
otomane din Macedonia.

1904 – Încheierea alianþei anglo-fran-
ceze.

1905; 1911 – Desfãºurarea crizelor
marocane.

1905 – Înfrângerea flotei ruse la
Tsushima.

1907 – Încheierea alianþei anglo-ruse.

1908–1909 – Criza bosniacã.

1911–1912 – Rãzboiul italo-otoman.

1912–1913 – Cele douã rãzboaie
balcanice.

Titu Maiorescu

(1840–1917)

Om politic, istoric ºi critic literar,
Titu Maiorescu a fost mentorul spi-
ritual al societãþii Junimea. De
orientare conservatoare, el a fost
adeptul unei dezvoltãri graduale a
României, pe baza specificului ro-
mânesc ºi nu imitând instituþiile din
Occident. Maiorescu se opunea
reformelor liberalilor, elaborând
teoria „formelor fãrã fond”. A fost
prim-ministru al României în timpul
rãzboaielor balcanice ºi a prezidat
Conferinþa de pace de la Bucureºti,
în urma cãreia România a obþinut
sudul Dobrogei. 

�

�
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Dezvoltarea flotei germane între anii 1905–1913

Anul

Tipul de nave

Nave 
de linie

Cruciºãtoare Torpiloare Submarine

1904

1905

1912

1913

27

30

30

33

100

169

–

18

38 114

64 500

Totalul personalului
german mobilizat 

în marinã

Declaraþia împãratului 

german Wilhelm al II-lea, 

acordatã ziarului englez 

„Daily Telegraph” (1908)

Flota germanã trebuie sã fie pu-
ternicã, pentru a putea proteja co-
merþul ºi toate interesele imperiului
meu, pe mãrile cele mai îndepãr-
tate. Astfel, Germania sperã cã
aceste interese nu vor înceta sã spo-
reascã ºi trebuie sã fie în mãsurã
de a ºi le apãra cu putere, în orice
parte a lumii.

1
Convenþia anglo-rusã

(1907)

Majestatea sa, regele Regatului
Unit al Marii Britanii ºi Majestatea
sa, împãratul tuturor ruºilor, animaþi
de dorinþa sincerã de a reglementa
printr-un consimþãmânt mutual di-
ferite probleme privitoare la inte-
resele statelor lor pe continentul asi-
atic, au decis sã încheie acorduri
destinate sã previnã orice cauzã de
neînþelegere între Marea Britanie
ºi Rusia.

2

�Analizeazã tabelul, documentul 1
ºi textul lecþiei ºi scrie un eseu,
de circa 150 de cuvinte, în care
sã foloseºti, în ordine logicã ºi
cronologicã, urmãtoarele date,
noþiuni ºi nume de personalitãþi
istorice: Wilhelm al II-lea, 1908,
colonii, flotã de rãzboi, imperialism.

� Precizeazã cauza principalã a
încheierii acestei convenþii.

� Argumenteazã semnarea conven-
þiei anglo-ruse prin prisma pozi-
þiilor ambelor mari puteri faþã de
evenimentele desfãºurate în primii
ani ai secolului trecut.

Omul politic român I.G. Duca, 

despre relaþiile dintre marile puteri

Prin tratatul de arbitraj încheiat între guvernele de la Paris ºi de la
Londra, Anglia, care, pe de o parte, urmãrea de mult în Maroc o politicã
energicã ºi care, pe de altã parte, avea un interes vãdit sã-ºi stabileascã
supremaþia asupra þinuturilor din faþa Gibraltarului, deci Anglia ceda
Franþei împãrãþia Marocului în schimbul Egiptului.

(„Universul“, 24 martie 1905)

3

� Analizeazã documentul ºi preci-
zeazã douã aspecte care demon-
streazã caracterul imperialist al
politicii celor douã mari puteri.

�*Exprimã în scris, câte un punct de
vedere faþã de politica Franþei ºi
Angliei cu privire la împãrþirea sfe-
relor de influenþã, din perspectiva

unui observator al relaþiilor interna-
þionale de la începutul secolului
trecut ºi, respectiv, din zilele noastre.
În expunere, þine cont de mentali-
tatea colectivã dominantã ºi de
caracteristica principalã a politicii
externe a statelor lumii din perioa-
dele respective. 



1. Relaþiile internaþionale la începutul

secolului al XX-lea

1.1. Relaþiile dintre marile puteri la începutul secolului al XX-lea.
Rivalitatea dintre Franþa ºi Germania era sporitã din cauza disputei asupra

teritoriilor Alsacia ºi Lorena, preluate de germani în anul 1871, francezii

urmãrind sã-ºi ia revanºa pentru pierderile suferite în rãzboiul din 1870–

1871. Politica împãratului german Wilhelm al II-lea era tot mai agresivã,

el dorind ca Germania sã ia parte la împãrþirea teritoriilor coloniale (doc. 1,

tabel, pag. 64). Italia se implicase, la rândul ei, în competiþia pentru

colonii. Între Rusia ºi Anglia existau relaþii tensionate, deoarece interesele

lor se intersectau în Asia, fiecare urmãrind sã-ºi extindã sfera de influenþã. 

Deoarece fiecare mare putere dorea sã-ºi extindã stãpânirile ºi pentru cã

se simþea ameninþatã de rivalele sale, s-au constituit blocurile militare care

s-au confruntat în Primul Rãzboi Mondial. Ca rãspuns la formarea Triplei

Alianþe, de cãtre Germania, Austro-Ungaria ºi Italia (în 1882), Franþa ºi

Rusia s-au apropiat tot mai mult, fiind aliate încã din 1893. În anul 1904,

Anglia a încheiat o alianþã cu Franþa, iar trei ani mai târziu una cu Rusia,

punându-se astfel bazele Triplei Înþelegeri sau Antantei (doc. 2, 3, pag. 64). 

1.2. Crize internaþionale premergãtoare Primului Rãzboi Mondial.
Tensiunile internaþionale de la începutul secolului al XX-lea au prevestit

izbucnirea Primului Rãzboi Mondial. S-au adãugat problemele naþionale,

îndeosebi în Europa, care stârneau neînþelegeri între popoarele balcanice,

dar ºi nemulþumirile profunde ale popoarelor aflate sub stãpânirea Austro-

Ungariei, Rusiei ºi Imperiului Otoman. Mai întâi, a izbucnit o rãscoalã

antiotomanã în Macedonia, unde s-a proclamat Republica de la Kruºevo,

locuitã mai ales de aromâni. Autoritãþile otomane au înãbuºit-o cu cru-

zime. Crizele marocane, declanºate de Germania, care dorea sã-ºi extindã

influenþa în NV Africii, au determinat întãrirea relaþiilor dintre Franþa,

Anglia ºi Rusia, care îºi apãrau interesele în lume. Japonia, putere din afara

Europei, a înfrânt un stat de pe bãtrânul continent, Rusia, cãreia i-a distrus

flota în bãtãlia de la Tsushima. Criza bosniacã a fost determinatã de anexa-

rea de cãtre Austro-Ungaria a Bosniei ºi Herþegovinei. Criza Imperiului

Otoman a fost adâncitã de înfrângerea pe care a suferit-o din partea Italiei,

aceasta din urmã ocupând Tripolitania ºi Cirenaica, în N Africii. Cele douã

rãzboaie balcanice, în urma cãrora au fost eliberate de sub stãpânirea

otomanã ºi ultimele teritorii din aceastã peninsulã, au agravat neînþele-

gerile dintre Austro-Ungaria ºi Rusia, care doreau sã-ºi extindã influenþa

în regiunea balcanicã ºi sã controleze strâmtorile Bosfor ºi Dardanele.

1.3. Politica externã a României la începutul secolului al XX-lea.
Principalul obiectiv al politicii externe româneºti era desãvârºirea unitãþii

naþionale. Deºi România aderase la Tripla Alianþã în 1883, ca rãspuns faþã

de relaþia încordatã pe care o avea cu Rusia (care îi rãpise sudul Basarabiei

în 1878), treptat a avut loc o îndepãrtare de acest bloc militar, implicit

de Austro-Ungaria. Aceastã atitudine este demonstratã de poziþia României

faþã de cele douã rãzboaie balcanice. În primul dintre ele, în care statele

balcanice au înfrânt Imperiul Otoman, România a fost neutrã. În cel 

de-al doilea, România s-a alãturat statelor balcanice împotriva Bulgariei,

pentru menþinerea echilibrului dintre puteri la sud de Dunãre. Atitudinea

României a nemulþumit Austro-Ungaria, care avea relaþii bune cu

Bulgaria. În urma acestor rãzboaie, prin pacea de la Bucureºti, România

a obþinut sudul Dobrogei, denumit Cadrilater. 

�
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� Relaþiile internaþionale ���

Bloc militar = înþelegere armatã între
state, pentru atingerea unor sco-
puri comune.  

Mutual = principiu de drept interna-
þional, care stabileºte cã pãrþile
rezolvã de comun acord o pro-
blemã sau aplicã reciprocitatea. 

Tratat de arbitraj = înþelegere inter-
naþionalã prin care douã sau mai
multe state îºi soluþioneazã litigiile
dintre ele.

Vocabular

1. Realizeazã în scris o caracterizare
sinteticã a rezultatelor crizelor
dintre marile puteri, din primii ani
ai secolului al XX-lea.

1. Explicã, într-un text de aproximativ
200 de cuvinte, motivele îndepãr-
tãrii României de Tripla Alianþã la
începutul secolului al XX-lea. 

3.*Pe baza informaþiilor din manual,
a cunoºtinþelor din anii trecuþi ºi a
consultãrii unor lucrãri istorice, pre-
zintã evoluþia relaþiilor dintre marile
puteri în perioada 1901–1913.

Teme de lucru

Împãratul german Wilhelm al II-lea

(1888–1918) 



1914 – Asasinarea, la Sarajevo, a
principelui Franz-Ferdinand, moº-
tenitor al tronului Austro-Ungariei;
declanºarea rãzboiului.

1914–1916 – Perioada neutralitãþii
României.

1915 –Negocieri între Anglia, Franþa
ºi Rusia cu privire la Constantinopol.

1916 – Intrarea României în rãzboi
de partea Antantei.

1918 – Prezentarea celor 14 puncte
de cãtre preºedintele american
Wilson.

Take Ionescu 

(1858–1922)

Om politic ºi diplomat român,
Take Ionescu ºi-a început cariera po-
liticã la sfârºitul secolului al XIX-lea.
În 1908 a înfiinþat Partidul Con-
servator-Democrat. A participat la
Conferinþa de pace de la Bucureºti
(1913), a susþinut intrarea României
în Primul Rãzboi Mondial de par-
tea Antantei ºi a ocupat funcþia de
ministru de Externe în perioada
1917–1918. Take Ionescu a fost
preºedintele Consiliului Naþional al
Unitãþii Româneºti, înfiinþat la Paris
în 1918. Ulterior, a participat la Con-
ferinþa de pace de la Paris (1919–
1920) ºi a fost pentru o scurtã pe-
rioadã prim-ministru (1921–1922).

�
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Acordul Sykes-Picot 

(9 mai 1916)

Vor fi acordate Marii Britanii por-
turile Haifa ºi Accra ºi garanþia unei
cantitãþi fixe din apa Tigrului ºi
Eufratului (...). Guvernul Majestãþii
sale, la rândul sãu, se angajeazã sã
nu întreprindã niciodatã negocieri
în vederea cedãrii Ciprului unei a
treia puteri fãrã consimþãmântul
prealabil al guvernului francez.

1
Înþelegerea Lansing-Ishii 

(2 noiembrie 1917)

Guvernul Statelor Unite recu-
noaºte cã Japonia are interese spe-
ciale în China, mai ales în acea
parte în care posesiunile ei sunt
învecinate. (...) Guvernele Statelor
Unite ºi Japoniei neagã cã ar avea
vreo intenþie de a încãlca în vreun
fel independenþa sau integritatea
teritorialã a Chinei.

2

� Precizeazã un aspect cuprins în do-
cumentul 1 care sã demonstreze
faptul cã marile puteri nu þineau
cont de interesele locuitorilor din
diferite regiuni de pe Glob.

� Pe baza cunoºtinþelor anterioare ºi
a documentului 1 comparã relaþiile
internaþionale de astãzi cu acelea
de la începutul secolului trecut.

� Exprimã-þi o pãrere personalã
faþã de tipul de înþelegere de mai
sus, între marile puteri, pe seama
Chinei.

� Imagineazã-þi cã ai fi un cetãþean
chinez care a aflat de încheierea
acestei înþelegeri. Formuleazã o
pãrere personalã cu privire la înþe-
legerea americano-japonezã.

Propunerile de pace 

ale Puterilor Centrale (1916)

Germania ºi aliaþii sãi, Aus-
tro-Ungaria, Bulgaria ºi Turcia, au
fãcut proba forþei lor invincibile,
repurtând succese considerabile
asupra unor adversari superiori ca
numãr ºi ca material de rãzboi. (...)
Ele sunt convinse cã propunerile pe
care le aduc (...) vor fi capabile sã
serveascã drept bazã la stabilirea
unei pãci durabile.

3
„Cele 14 puncte” 

ale preºedintelui S.U.A., 

Wilson (1918)

4. Garanþii suficiente cã arma-
mentele naþionale vor fi reduse la
limita extremã compatibilã cu
securitatea internã a fiecãrei þãri.
(...) 8. Întregul teritoriu francez va tre-
bui sã fie eliberat (...) 11. România,
Serbia, Muntenegrul trebuie sã fie
evacuate; lor li se vor restitui teri-
toriile care le-au fost ocupate.

4

� Menþioneazã un aspect din docu-
ment care a determinat Antanta
sã considere aceste propuneri ca
inacceptabile. 

� Informeazã-te suplimentar asupra
desfãºurãrii conflictului ºi prezintã
în scris o pãrere personalã asupra
neacceptãrii acestor propuneri de
cãtre Antanta.

� Precizeazã câte o cauzã pentru
care fiecare articol a fost redactat
în forma respectivã.

� Cautã alte informaþii despre conþi-
nutul documentului Cele 14 puncte
ºi formuleazã o opinie argumen-
tatã istoric pentru întrebarea: Pre-
ºedintele Wilson a prezentat pro-
puneri idealiste sau realiste?

Amintirile diplomatului Vasile Stoica despre întâlnirea

cu secretarul de stat american Robert Lansing (1918)

Cum totdeauna mi se dãdea sã înþeleg cã noi aveam pretenþii prea mari,
eu cerui în memoriu ca Statele Unite sã ne aprobe aspiraþiile în principiu,
deoarece stabilirea graniþelor, de altfel, se va face la conferinþa de pace. 

5

� Imagineazã-þi cã, împreunã cu Vasile Stoica, participi la aceastã întâlnire.
Expune în scris modul în care ai încerca sã-l convingi pe Robert Lansing
cã România avea numai pretenþii teritoriale justificate.



2. Diplomaþie ºi conflict: relaþiile

internaþionale în timpul Primului

Rãzboi Mondial

2.1. Cauzele declanºãrii conflictului ºi principalele operaþiuni
militare. Printre cauzele principale ale rãzboiului s-au numãrat dorinþa

marilor puteri de a realiza noi cuceriri teritoriale. Primul Rãzboi Mondial

a cuprins operaþiuni militare importante pe fronturi din Europa, Asia-Pacific,

Africa. În 1914, francezii i-au oprit pe germani în bãtãlia de pe Marna, iar

ruºii au fost învinºi, în Prusia orientalã, de armatele Puterilor Centrale. Cele

mai importante operaþiuni militare ale anului 1916 au fost victoriile

francezilor ºi britanicilor la Verdun ºi pe râul Somme (în Franþa). În anul

1917, Germania a trecut la rãzboiul submarin total, dar balanþa conflic-

tului a început sã se încline în favoarea Antantei, ca urmare a implicãrii

S.U.A. în conflict. Armata românã a obþinut victoriile de la Mãrãºti,

Mãrãºeºti ºi Oituz. Anul 1918 a adus ieºirea Rusiei Sovietice din rãzboi.

Totuºi, victoriile împotriva Puterilor Centrale au determinat scoaterea din

luptã, pe rând, a acestora ºi câºtigarea rãzboiului de cãtre Antanta.

2.2. Acþiuni diplomatice din timpul Primului Rãzboi Mondial. În
afara operaþiunilor militare, ambele tabere au desfãºurat acþiuni diploma-

tice complexe. Astfel, dupã negocieri, o serie de state au intrat în conflict

de partea uneia dintre alianþe: de partea Puterilor Centrale, Turcia (1914), ºi

Bulgaria (1915); de partea Antantei, Japonia (1914), Italia (1915), România

(1916), S.U.A., Grecia (1917) etc. Marea Britanie ºi Franþa au încheiat o

convenþie privind împãrþirea teritoriilor otomane din Orientul Apropiat,

denumit Acordul Sykes-Picot (doc. 1, pag. 66). Problemele Extremului

Orient au fost incluse într-un acord ruso-japonez ºi, respectiv, într-o înþele-

gere între Japonia ºi S.U.A. (doc. 2, pag. 66). Au existat ºi acþiuni diplo-

matice vizând încheierea pãcii. La sfârºitul anului 1916 a fost redactatã o

propunere germanã de pace cãtre puterile Antantei, prin mijlocirea S.U.A.,

într-un moment când situaþia de pe front pãrea favorabilã Puterilor Centrale.

A fost consideratã inacceptabilã de Antantã (doc. 3, pag. 66). La 8 ianuarie

1918, preºedintele S.U.A., Woodrow Wilson, a lansat Programul celor 14

puncte, pe baza cãruia sã se organizeze pacea viitoare (doc. 4, pag. 66).

2.3. România ºi acþiunile sale diplomatice din timpul rãzboiului.
Participantã la Primul Rãzboi Mondial cu scopul desãvârºirii unitãþii

naþionale, România a desfãºurat o intensã activitate diplomaticã în anii

neutralitãþii (1914–1916). România ºi Italia, ambele neutre, au încheiat,

în 1914, o înþelegere, prin care îºi promiteau cã se vor anunþa reciproc în

cazul intrãrii în rãzboi. În acelaºi an, România ºi Rusia au încheiat o

convenþie prin care Imperiul Rus garanta integritatea teritorialã a þãrii

noastre ºi recunoaºtea drepturile ei asupra teritoriilor româneºti stãpânite

de Austro-Ungaria. Dupã intense negocieri cu reprezentanþii Antantei,

România a încheiat cu aceasta, în 1916, un tratat de alianþã ºi o convenþie

militarã, care prevedeau condiþiile în care þara noastrã intra în rãzboi.

Rãmasã singurã pe frontul de est, în 1918 România a încheiat ºi ea pacea

separatã cu Puterile Centrale, intrând practic sub ocupaþia militarã strãinã,

pierzând Dobrogea ºi crestele Carpaþilor ºi fiind supusã intereselor

economice ale Germaniei. Dar, în noiembrie 1918 România a reintrat în

rãzboi, împotriva Germaniei, sfârºitul conflictului gãsind þara noastrã în

tabãra învingãtoare.
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� Relaþiile internaþionale ���

Vocabular

1. Consultã un dicþionar ºi realizeazã
un glosar de termeni diplomatici
necesari explicãrii acþiunilor de ne-
gociere din anii conflictului.

2. Realizeazã o investigaþie pe baza
unor documente istorice, pentru a
stabili importanþa acþiunilor diplo-
matice din timpul Primului Rãzboi
Mondial pentru îndeplinirea obiec-
tivelor naþionale ale României. 

3.* Informeazã-te suplimentar ºi reali-
zeazã un eseu cu tema Relaþiile
diplomatice ale marilor puteri în
timpul Primului Rãzboi Mondial.

Teme de lucru

Imagine din Primul Rãzboi Mondial

Convenþie = înþelegere stabilitã între
douã sau mai multe state, prin
care acestea se pun de acord
asupra unor probleme de interes
comun.

Diplomaþie = activitate desfãºuratã
de funcþionari specializaþi, în ve-
derea îndeplinirii obiectivelor de
politicã externã ale unei þãri.



1919–1920 – Conferinþa de pace
de la Paris.

1919– Întemeierea Societãþii Naþiunilor.

1921–1922 – Conferinþa internaþio-
nalã de la Washington.

1922–1923 – Conferinþa internaþio-
nalã de la Lausanne.

1925 – Semnarea Pactului de la
Locarno.

1928– Se încheie Pactul Briand-Kellogg.

1938 – Conferinþa de la München. 

Mustafa Kemal Atatürk

(1881–1938)

Întemeietorul ºi primul preºedinte
al Republicii Turcia s-a nãscut la
Salonic, iar în tinereþe a fost coop-
tat în Comitetul organizaþiei Junilor
Turci. A participat, în calitate de co-
mandant militar, la diferite operaþiuni
în timpul Primului Rãzboi Mondial.
În 1920, Parlamentul de la Ankara
a respins Tratatul de la Sevres,
considerat înrobitor pentru Turcia,
ºi l-a proclamat pe Mustafa Kemal
preºedinte al Adunãrii Naþionale.
În 1923, Turcia a acceptat Tratatul
de la Lausanne, care îi recunoºtea
independenþa. Republica Turcia a
fost proclamatã în 1923. În 1934,
Parlamentul Turciei i-a conferit lui
Kemal numele de Atatürk („pãrin-
tele turcilor“), drept recunoºtinþã
pentru contribuþia sa fundamentalã
la constituirea statului turc modern.
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Oameni ºi fapte

Repere cronologice

���Aplicaþii �

a. Tratatul de pace cu Germania

(28 iunie 1919, Versailles)

Art. 223. Germania se obligã sã
restituie (...) toate obiectele, valorile
sau documentele ce au aparþinut su-
puºilor Puterilor Aliate sau Aso-
ciate [Antantei – n.a.] ºi care au fost
reþinute de autoritãþile germane în
timpul conflictului. 

b. Tratatul de pace cu Austria

(10 septembrie 1919, Saint-Germain)

Art. 70. Orice persoanã de pe un te-
ritoriu fãcând parte anterior din teri-
toriile fostei monarhii austro-ungare
va dobândi pe deplin ºi cu excluderea
cetãþeniei austriece, cetãþenia statu-
lui ce exercitã suveranitatea asupra
zisului teritoriu. 

c. Tratatul de pace cu Bulgaria

(27 noiembrie 1919, Neuilly sur Seine)

Art. 121. Bulgaria se obligã sã
plãteascã Puterilor Aliate ºi Asociate
2 250 000 000 de franci aur, repre-
zentând reparaþiile de rãzboi.

d. Tratatul de pace cu Ungaria

(4 iunie 1920, Trianon)

Art. 45. Ungaria renunþã, în ceea
ce o priveºte, în favoarea României,
la toate drepturile ºi titlurile asupra
teritoriilor fostei monarhii austro-un-
gare (...) ºi le recunoaºte prin pre-
zentul Tratat sau prin orice alte tratate
încheiate cu scopul de a reglementa
afacerile actuale ca fãcând parte
din România.

e. Tratatul de pace cu Turcia

(10 august 1920, Sèvres)

Art. 37. Navigaþia în strâmtorile
care cuprind Dardanelele, Marea
Marmara ºi Bosforul va fi în viitor
deschisã, în timp de pace ºi în timp
de rãzboi, tuturor vaselor de comerþ
sau de rãzboi ºi aeronavelor mili-
tare ºi comerciale, fãrã distincþie.
(...) Art. 38. Guvernul otoman recu-
noaºte cã este necesar sã se adopte
mãsuri pentru asigurarea libertãþii
de navigaþie prevãzute la art. 37. 

1
Sistemul de la Versailles.

Tratatele de pace cu statele învinse (1919–1920)

� Analizeazã documentele a–e ºi stabileºte cinci tipuri generale de obligaþii
pe care urmau sã le îndeplineascã, prin tratatele de pace, statele învinse.

� Analizeazã ºi alte prevederi ale tratatelor respective, pe baza consultãrii
unui volum de documente istorice, ºi realizeazã un referat cu titlul Tra-
tatele de pace, baza organizãrii lumii interbelice.  

Pactul de la Locarno

(1925)

Art. 2. Germania ºi Belgia, pre-
cum ºi Germania ºi Franþa se
obligã reciproc ca în raporturile
dintre ele sã nu recurgã în nici un
caz la agresiune sau cotropire ºi sã
nu recurgã la rãzboi una împotriva
celeilalte. 

2
Pactul Briand-Kellogg

(1928)

Art. 1. Înaltele pãrþi contractante
declarã solemn, în numele popoa-
relor respective, cã ele condamnã
recurgerea la rãzboi pentru regle-
mentarea diferendelor internaþionale
ºi renunþã la el ca instrument de
politicã naþionalã.

3

� Prezintã-þi în scris opinia cu privire
la importanþa acestui articol pentru
evoluþia relaþiilor internaþionale.

� Informeazã-te suplimentar asupra
conþinutului pactului ºi prezintã
douã consecinþe ale faptului cã
Germania nu a încheiat un astfel
de acord în privinþa frontierelor
sale cu Polonia ºi Cehoslovacia.

� Considerã cã eºti un european
din anul 1928. Exprimã câte o opi-
nie despre acest pact, din punctul
de vedere al unui francez, al unui
german ºi, respectiv, al unui român.

� Informeazã-te suplimentar ºi re-
dacteazã un eseu intitulat Pactul
Briand-Kellogg ºi evoluþia situaþiei
internaþionale dupã anul 1928.

`



3. Instituþii, mecanisme ºi politici 

de rezolvare a conflictelor 

în perioada interbelicã

3.1. Organizarea lumii interbelice. Deºi la Conferinþa de pace de la

Paris au participat delegaþii din 27 de state, hotãrârile acesteia au fost

adoptate în urma înþelegerilor dintre reprezentanþii celor patru mari puteri

învingãtoare, Georges Clémenceau (Franþa), David Lloyd George (Marea

Britanie), Woodrow Wilson (S.U.A.) ºi Vittorio Orlando (Italia). În cadrul

conferinþei, s-au semnat tratatele de pace cu statele învinse, prin care s-au

fixat noile frontiere, þinând cont de dreptul popoarelor la autodeterminare

(doc. 1a–e, pag. 68). S-a mai hotãrât crearea unui organism internaþional

menit sã apere pacea, Societatea Naþiunilor, cu sediul la Geneva (Elveþia).

În Conferinþa de la Lausanne (1923), puterile învingãtoare au semnat un

nou tratat de pace cu Republica Turcia, stat succesor Imperiului Otoman,

ºi au fost reglementate problema strâmtorilor Bosfor ºi Dardanele ºi cea

a teritoriilor din Orientul Apropiat. 

Din pãcate, în anii urmãtori, S.U.A. au adoptat o politicã izolaþionistã,

respingând ratificarea tratatelor de pace ºi participarea ca membru al

Societãþii Naþiunilor. Prin Conferinþa internaþionalã de la Washington s-au

reglementat problemele Extremului Orient ºi raportul forþelor navale

dintre state. Marile puteri îºi luau angajamentul de a respecta suvera-

nitatea, independenþa ºi inviolabilitatea frontierelor Chinei, dar fiecare va

acþiona pentru a-ºi întãri influenþa în regiune. 

3.2. Evoluþia lumii interbelice. Încercãri de destindere a situaþiei
internaþionale. În perioada interbelicã s-au încheiat tratate bilaterale între

state, ca acelea dintre Franþa ºi unele þãri est-europene, ºi au fost constituite

alianþe regionale, precum Mica Înþelegere (la care au participat România,

Iugoslavia, Cehoslovacia) ºi Înþelegerea Balcanicã (alcãtuitã din România,

Iugoslavia, Grecia ºi Turcia). Astfel, se urmãrea apãrarea statu-quo-ului

teritorial ºi a pãcii stabilite la Paris în anii 1919–1920. Deoarece cheia

stabilitãþii internaþionale o constituiau relaþiile franco-germane, la confe-

rinþa desfãºuratã la Locarno (1925) s-au încheiat acorduri prin care Germania

garanta inviolabilitatea frontierelor sale cu Belgia ºi cu Franþa (doc. 2,

pag. 68). Franþa ºi S.U.A. au propus, la Paris, prin Pactul Briand-Kellogg,

eliminarea rãzboiului din relaþiile internaþionale (doc. 3, pag. 68). Docu-

mentul va fi semnat apoi de 63 de state (între care Germania, Italia,

Japonia, Polonia, România etc.), dar nu va avea consecinþe practice. În

1934, U.R.S.S. a devenit membrã a Societãþii Naþiunilor. În anii ’30 ai

secolului al XX-lea, statele revizioniste au distrus climatul de încredere.

În anul 1931, Japonia a atacat China. Dupã venirea lui Adolf Hitler la

putere în Germania, Conferinþa pentru dezarmare de la Geneva (1932–

1935), organizatã de Societatea Naþiunilor, a eºuat. Germania ºi Japonia

s-au retras din Societatea Naþiunilor în 1933. Hitler a reintrodus serviciul

militar obligatoriu în 1935, a ocupat zona demilitarizatã renanã în 1936

ºi, prin alianþa cu Italia ºi Japonia, a constituit, în 1936–1937, Axa Roma–

Berlin–Tokyo. În 1935–1936, Italia a atacat ºi a ocupat Etiopia. Anul 1938

a evidenþiat eºecul politicii Societãþii Naþiunilor în faþa statelor agresoare:

Germania a ocupat Austria, realizând Anschluss-ul, iar Franþa ºi Marea

Britanie au încurajat acþiunile ei agresive. Ducând o politicã de conciliere
faþã de Germania, ºi sperând, prin aceasta, sã poatã menþine pacea pe con-

tinent, cele douã puteri eropene au acceptat, la Conferinþa de la München

(1938), ca Hitler sã obþinã anexarea regiunii sudete a Cehoslovaciei. 
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Anschluss = termen german care se
traduce prin alipire, desemnând
anexarea forþatã a Austriei.

Politicã de conciliere = acþiuni ale pu-
terilor democratice prin care acestea
au fãcut concesii Germaniei hitle-
riste, cu scopul de a împiedica
izbucnirea rãzboiului.

State revizioniste = state care urmã-
reau revizuirea, pe cale diploma-
ticã sau prin forþã, a unor tratate
deja ratificate.

Statu-quo = principiu de drept inter-
naþional ce afirmã dorinþa pãrþilor
de pãstrare a situaþiei existente.

Vocabular

1. Imagineazã-þi cã ai fi un partici-
pant la Conferinþa dezarmãrii din
1932–1935. Scrie un raport despre
punctele de vedere exprimate în
cadrul conferinþei, din perspectiva
României, Cehoslovaciei, Franþei,
Germaniei ºi, respectiv, a Italiei. 

2. Cautã informaþii suplimentare despre
oamenii politici amintiþi în lecþie ºi
realizeazã scurte fiºe biografice
despre fiecare.

3.*Realizeazã o investigaþie personalã
despre evenimentele internaþionale
din perioada interbelicã, pe baza
consultãrii presei româneºti din acea
vreme. Utilizeazã reþeaua internet
ºi documente publicate în reviste
de istorie din zilele noastre. Rezumã
articolele care þi se par mai intere-
sante ºi comenteazã-le în scris. 

Teme de lucru

Conferinþa de la München (1938)

� Relaþiile internaþionale ���



Constituirea ºi structura Societãþii Naþiunilor

Preºedintele american Woodrow Wilson a propus formarea
unei societãþi a tuturor naþiunilor, care sã vegheze la apãrarea
pãcii ºi securitãþii ºi sã preîntâmpine declanºarea unui nou rãzboi. 

Pactul Societãþii Naþiunilor a fost semnat la Versailles, la data
de 28 iunie 1919, ºi a fost inclus, ca preambul, în tratatele de pace
încheiate la Conferinþa de pace de la Paris, cu statele învinse.
Se dorea ca relaþiile internaþionale sã fie gestionate potrivit unei
legislaþii care sã fie respectatã de toate statele membre. Deºi
S.U.A. au refuzat sã participe ca stat membru la Societatea
Naþiunilor, încrederea în organizaþia internaþionalã a crescut.
Astfel, dacã în primul an al existenþei aceasta cuprindea 48 de
state, în anul 1934 avea 59 de þãri componente. 

Organismele Societãþii Naþiunilor au funcþionat ca instituþii
cu atribuþii specifice. Adunarea Generalã a Societãþii Naþiunilor
cuprindea reprezentanþii tuturor statelor membre ºi adopta
hotãrârile prin vot. Aceasta se întrunea în luna septembrie a
fiecãrui an. Un alt organism al Societãþii Naþiunilor era Con-
siliul, format din reprezentanþii marilor puteri învingãtoare ºi ai
patru state delegate de Adunarea Generalã. În cadrul Consi-
liului au fost primite Germania, în anul 1926, ºi U.R.S.S., în 1934,
ca membre permanente. Societatea Naþiunilor avea o adminis-
traþie permanentã, în frunte cu Secretariatul. De activitatea
Secretariatului s-au ocupat englezii Sir Robert Drummond, iar
din anul 1933, Joseph Avenol. Având sedii în diferite oraºe
europene (Paris, Haga, Geneva), o serie de organisme specia-
lizate completau structura Societãþii Naþiunilor. 

���Studiu de caz �

Constituirea ºi funcþionarea Societãþii Naþiunilor

Pactul Societãþii Naþiunilor

Înaltele Pãrþi Contractante, con-
siderã cã, pentru a dezvolta coope-
rarea între naþiuni ºi pentru a le
garanta pacea ºi siguranþa, este
necesar sã se accepte anumite obli-

gaþiuni, de a nu recurge la rãzboi
(...) ºi adoptã prezentul pact, care
instituie Societatea Naþiunilor.

Nicolae Titulescu despre

Societatea Naþiunilor

(1930)

Trecutul Societãþii Naþiunilor, în
materie economicã ºi financiarã,
mã autorizeazã sã cred cã dacã
serviciile acesteia sunt utilizate la
timp, multe dintre greutãþile actuale
vor dispãrea.
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Consiliul Secretariatul
Adunarea

Generalã

Organisme politice

� Comisia Permanentã 

a Mandatelor

� Comisia Consultativã

pentru Chestiuni Militare

� Înaltul Comisariat pentru

Strãini etc.

Organisme tehnice

� Organizaþia Economicã

ºi Financiarã

� Comisia Consultativã a

Chestiunilor Sociale

� Organizaþia de Coope-

rare Intelectualã etc. 

Organisme având legãturã

cu Societatea Naþiunilor

� Organizaþia Internaþio-

nalã a Muncii

� Curtea Permanentã de

Justiþie Internaþionalã

� Uniunea Internaþionalã

de Ajutorare etc.

Structura organizatoricã a Societãþii Naþiunilor

Palatul Wilson din Geneva, 
primul sediu al Societãþii Naþiunilor

Aspect din timpul lucrãrilor 
Societãþii Naþiunilor (1920)



Acþiuni ale Societãþii Naþiunilor pentru menþinerea

pãcii ºi securitãþii 

Unele hotãrâri ale Societãþii Naþiunilor au fost controversate.
Astfel, prin deciziile Conferinþei internaþionale de la San Remo,
din anul 1920, Franþa ºi Marea Britanie ºi-au impus controlul
asupra Orientului Mijlociu ºi Apropiat, obþinând administrarea
sub mandat a teritoriilor respective, cu scopul de a le pregãti sã
devinã autonome sau independente: Marea Britanie administra
Palestina, Mesopotamia ºi Transiordania, iar Franþa, Siria ºi
Libanul. În Extremul Orient, tot prin sistemul mandatelor,
Japonia ºi-a extins influenþa în China ºi în Pacific. Totuºi, în anii
’20 ai secolului trecut, Societatea Naþiunilor a întreprins o serie
de alte acþiuni menite a întãri pacea ºi securitatea internaþionalã.
De exemplu, în anii 1921–1922, Consiliul Societãþii Naþiunilor
a reuºit sã impunã împãrþirea Sileziei Superioare între Germania
ºi Polonia. În anul 1927 a fost organizatã o Conferinþã economicã
mondialã, prin care se urmãrea realizarea unui program complex
de colaborare între state, în acest domeniu. 

Eºecul politicii Societãþii Naþiunilor

Societatea Naþiunilor ºi-a demonstrat, în timp, slãbiciunile de
organizare, pe fondul politicii agresive a statelor revizioniste.
Astfel, Pactul Briand–Kellogg (1928), proclama doar principii
generale, fãrã susþinere practicã, încât nu a putut fi aplicat.
Totuºi, U.R.S.S. ºi unii dintre vecinii sãi (România, Estonia,
Polonia etc.) au semnat Protocolul de la Moscova, la 9 februarie
1929, la propunerea comisarului sovietic al Afacerilor Externe,
Maxim Litvinov. Aceste state se obligau sã punã în aplicare
Pactul Briand-Kellogg fãrã sã mai aºtepte ratificarea lui de cãtre
toate statele semnatare. Dar acest protocol nu a împiedicat
U.R.S.S. sã urmãreascã revizuirea frontierelor cu vecinii sãi. 

Apoi, în 1931, Societatea Naþiunilor nu a putut adopta nici o
sancþiune împotriva Japoniei, care atacase China. Sancþiunile
economice pe care ar fi trebuit sã le adopte împotriva statelor
agresoare, precum cele aplicate Italiei în 1935, dupã atacarea
Etiopiei, s-au dovedit ineficiente. Idealismul pe baza cãruia a fost
construitã ºi imposibilitatea de a impune sancþiuni militare
statelor agresoare au ºtirbit, treptat, din prestigiul internaþional
al Societãþii Naþiunilor. Arbitrajul organizaþiei putea fi aplicat cu
dificultate, iar sancþiunea militarã împotriva unor state vinovate
de agresiune se putea realiza numai în condiþiile în care douã
treimi dintre membrii organizaþiei erau de acord. De aceste
slãbiciuni ºi-au dat seama, în primul rând, statele revizioniste,
a cãror politicã externã a devenit tot mai agresivã. Aceste state
(Japonia, Germania, Italia) s-au retras din Societatea Naþiunilor.
De asemenea, în anul 1936, cu prilejul declanºãrii rãzboiului civil
din Spania, Societatea Naþiunilor nu a putut sã gãseascã o soluþie
care sã ducã la reinstaurarea pãcii în aceastã þarã ºi a fost
incapabilã sã opreascã dezmembrarea Cehoslovaciei în anii
1938– 1939. Dupã declanºarea celui de-al Doilea Rãzboi Mondial,
eºecul politicii spiritului Genevei, de creare a unui climat de
securitate, pace ºi cooperare internaþionalã, a fost evident,
marcând sfârºitul activitãþii acestei organizaþii internaþionale.  
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1. Consultã un volum de documente
ºi alcãtuieºte un dosar tematic care
sã cuprindã mãrturii istorice ºi di-
plomatice din anii ’20–’30 ai se-
colului al XX-lea, care sã demon-
streze implicarea Societãþii Naþiu-
nilor în rezolvarea problemelor
lumii interbelice.

2. Utilizând ºi cunoºtinþele din anii
anteriori, precizeazã o cauzã pentru
care Hitler a preferat ca Germania
sã pãrãseascã Societatea Naþiunilor.

Teme de lucru

Protocolul de la Geneva (1933)

Este agresor orice stat care re-
curge la forþã prin încãlcarea anga-
jamentelor luate de el însuºi fie prin
Pactul Societãþii Naþiunilor, fie prin
refuzul de a se supune (...) unei de-
cizii unanime a Consiliului Socie-
tãþii Naþiunilor.

Pãrãsirea Societãþii Naþiunilor 

de cãtre Germania (1933)

Guvernul german ºi naþiunea
germanã acþioneazã unit în hotã-
rârea pe care sunt pe cale sã o
ia, aceea de a pãrãsi Conferinþa
Dezarmãrii ºi de a se retrage din
Societatea Naþiunilor.

� Relaþiile internaþionale ���

Comisia internaþionalã 
de cooperare intelectualã

Organizaþie creatã în cadrul Societãþii
Naþiunilor, aceastã comisie reunea per-
sonalitãþi marcante ale culturii ºi ºtiinþei
vremii, primul ei preºedinte fiind Henri
Bergson (laureat al Premiului Nobel).
Pe baza ei s-a constituit, în cadrul Or-
ganizaþiei Naþiunilor Unite, U.N.E.S.C.O.

Liga Naþiunilor, aspect din timpul lucrãrilor



1921 – Încheierea Convenþiei de
alianþã cu caracter defensiv între
România ºi Polonia.

1926 – Semnarea Tratatului de prie-
tenie dintre România ºi Franþa.

1933 – Semnarea Pactului de reor-
ganizare a Micii Înþelegeri.

1934 – Înfiinþarea Înþelegerii Balca-
nice; stabilirea relaþiilor diploma-
tice româno-sovietice.

1940 – Cedarea unor teritorii româ-
neºti U.R.S.S., Ungariei ºi Bulgariei.

Ioan Cantacuzino

(1863–1934)

Savant român, medic ºi bac-
teriolog, dr. Ioan Cantacuzino s-a
remarcat atât prin excepþionala sa
contribuþie la dezvoltarea ºtiinþei
româneºti, cât ºi prin activitatea sa
publicã. În calitate de medic ºi cerce-
tãtor, a fost ales membru al Acade-
miei Române, a întemeiat institutul
care îi poartã numele ºi a fondat
ºcoala româneascã de microbio-
logie. În timpul primei conflagraþii
mondiale, a fãcut parte din „Ac-
þiunea Naþionalã”, grupare politicã
ce milita pentru intrarea României
în rãzboi alãturi de Antanta. În 1920,
ca ministru în guvernul României,
a participat la semnarea Tratatului
de la Trianon, alãturi de Nicolae
Titulescu, Alexandru Vaida-Voevod,
Alexandru Lapedatu.
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Declaraþia

lui Ion I.C. Brãtianu

(1 ianuarie 1920)

La Conferinþã, reprezentanþii
celor patru mari puteri, la care se
unea ºi reprezentantul Japoniei,
pentru problemele care îl puteau
interesa, hotãrau în toate chestiu-
nile, fãrã participarea celorlalte
state.

1
Tratatul de la Paris

(28 octombrie 1920)

Art. 1. Înaltele Pãrþi Contractante
declarã cã recunosc suveranitatea
României asupra teritoriului Basa-
rabiei. (...) Art. 9. Înaltele Pãrþi
Contractante vor invita Rusia sã
adere la Tratatul de faþã de îndatã
ce va exista un guvern rus recunos-
cut de ele.

2

� Enunþã o pãrere personalã referi-
toare la atitudinea marilor puteri
faþã de statele mici ºi mijlocii
aliate lor.

� Considerã cã eºti ziarist acreditat
la Conferinþa de pace. Redacteazã
un articol în care sã descrii atmo-
sfera creatã ca urmare a atitudinii
semnalate de Ionel Brãtianu.

� Menþioneazã cauzele politice
pentru care articolul 9 a fost
redactat în aceastã formã.

� Imaginaþi-vã cã trãiþi în anul 1920.
Pe grupe de lucru, descrieþi atmos-
fera din România ºi din rândul
delegaþiei þãrii noastre la Paris în
legãturã cu semnarea acestui tratat.

Tratatul de prietenie dintre România ºi Franþa (1926)

Art. 4. Dacã (...) România ºi Franþa ar fi atacate, fãrã provocare din
partea lor, ambele guverne se vor concentra neîntârziat asupra acþiunilor
(...) în scopul salvgardãrii intereselor legitime naþionale ºi al menþinerii
ordinii stabilite prin tratatele ale cãror semnatare sunt ambele pãrþi.

3

�Prezintã importanþa alianþei României cu Franþa pentru evoluþia politicii
externe a þãrii noastre în perioada interbelicã.

a. Nota ultimativã sovieticã 

(27 iunie 1940)

1. În decurs de 4 zile, începând
de la ora 14, dupã ora Moscovei, la
28 iunie, România sã evacueze teri-
toriul Basarabiei ºi partea de nord
a Bucovinei de trupele româneºti.

2. Trupele sovietice, în acelaºi
timp, sã ocupe teritoriul Basarabiei
ºi partea de nord a Bucovinei.

b. Dictatul de la Viena

(30 august 1940)

Teritoriul românesc atribuit Ungariei
va fi evacuat de trupele româneºti

într-un termen de 15 zile ºi remis în
bunã ordine acesteia.

c. Amintirile lui Mihail Manoilescu

despre cedarea Cadrilaterului

(7 septembrie 1940)

Atât de încurajat era Popov din
toate pãrþile ºi atât de slabã era po-
ziþia României, încât (...) spun toate
aceste lucruri pentru ca sã se ºtie
cã dacã noi am cedat Cadrilaterul
în întregime bulgarilor, aceasta
a fost numai sub constrângere ºi
ameninþare.

4

�Studiazã documentele de mai sus ºi realizeazã un eseu de 150–200 de
cuvinte, în care sã foloseºti, în ordine logicã ºi cronologicã, urmãtoarele
nume de personalitãþi, date ºi noþiuni istorice: Carol al II-lea, 7 septembrie
1940, dictat, evacuare, România Mare.

Tragica varã a anului 1940



4. Politica externã a României 

în perioada interbelicã

4.1. Participarea României la Conferinþa de pace de la Paris
(1919–1920). România a participat în calitate de þarã învingãtoare la

Conferinþa de pace de la Paris. Delegaþia care a reprezentat statul român

a fost condusã de preºedintele Consiliului de Miniºtri, Ion I.C. Brãtianu,

ºi a fost formatã din diplomaþi ºi experþi în probleme politice, militare,

juridice etc. Un motiv de nemulþumire în timpul conferinþei a fost faptul

cã marile puteri doreau sã hotãrascã în toate privinþele, fãrã a þine cont de

punctele de vedere ale statelor mici ºi mijlocii. Cu toate acestea, delegaþia

românã a semnat tratatul de pace cu Germania, deºi a luat cunoºtinþã de

conþinutul lui târziu ºi nu a avut timp sã-l studieze (doc. 1, pag. 72). Din

cauza încercãrii de a se impune condiþii inacceptabile în tratatul de pace

cu Austria, membrii delegaþiei României au refuzat sã mai participe la

lucrãri. Abia dupã alegerea unui nou conducãtor al delegaþiei, Alexandru

Vaida-Voevod, România a revenit la masa tratativelor ºi a semnat tratatul

de pace cu Austria la 10 decembrie 1919. România a semnat apoi ºi

tratatele de pace cu celelalte state învinse, prin care erau stabilite fron-

tierele þãrii noastre. Deoarece Rusia Sovieticã nu a participat la Conferinþa

de pace, Franþa, Marea Britanie, Italia ºi Japonia au semnat la Paris, la 28

octombrie 1920, tratatul prin care era recunoscutã suveranitatea României

asupra Basarabiei (doc. 2, pag. 72). România a fost membru fondator al

Societãþii Naþiunilor.

4.2. Alianþe ºi tratate încheiate de România în perioada inter-
belicã. Coordonatele politicii externe a României în perioada interbelicã

au fost stabilirea de relaþii de colaborare cu toate statele, inclusiv cu cele

vecine, apãrarea unitãþii ºi integritãþii teritoriale a þãrii ºi încheierea unui

sistem de alianþe prin care sã se asigure pacea ºi securitatea în lume. În

acest sens, trebuie menþionatã încheierea tratatului de alianþã cu Polonia,

în 1921 ºi încercarea ministrului de Externe, Take Ionescu, de a realiza

un sistem de alianþe „de la Marea Balticã la Marea Egee“, format din

România, Cehoslovacia, Grecia, Regatul sârbo-croato-sloven ºi Polonia,

care sã fie capabil sã se opunã politicii revizioniste a unor state. Aliatele

principale ale României erau Franþa ºi Marea Britanie (doc. 3, pag. 72).

Alianþele regionale pe care România le-a realizat cu alte þãri au avut ºi ele

scopul apãrãrii pãcii ºi statu-quo-ului teritorial: Mica Înþelegere, realizatã

în anul 1921 cu Cehoslovacia ºi Iugoslavia, ºi Înþelegerea Balcanicã,

formatã în anul 1934 de România, Grecia, Iugoslavia ºi Turcia. 

4.3. Acþiuni pacifiste iniþiate de diplomaþia româneascã. Dacã

legãturile cu Cehoslovacia, Iugoslavia ºi Polonia au fost foarte bune, nu

acelaºi lucru se poate spune despre relaþiile cu ceilalþi vecini. Bulgaria,

Ungaria ºi U.R.S.S. doreau revizuirea tratatelor de pace încheiate în anii

1919–1920 ºi ocuparea unor teritorii româneºti. Chiar ºi în aceste condiþii,

România a urmãrit sã aibã relaþii normale cu aceste state. În acest sens,

trebuie menþionate stabilirea relaþiilor diplomatice cu U.R.S.S. ºi discu-

þiile purtate de Nicolae Titulescu, ministrul Afacerilor Strãine, cu Maxim

Litvinov, comisarul sovietic al Afacerilor Externe. Dar, deteriorarea

climatului extern în anii ’30 ai secolului al XX-lea, din cauza agresivitãþii

statelor revizioniste, a dus la prãbuºirea sistemului de alianþe ale României.

În anul 1940, þara noastrã se gãsea izolatã ºi a fost nevoitã sã cedeze o

serie de teritorii: Basarabia ºi N Bucovinei, Uniunii Sovietice, NV

Transilvaniei, Ungariei, Cadrilaterul, Bulgariei (doc. 4, pag. 72).
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Expert = specialist într-un domeniu
de activitate.

Vocabular

Teme de lucru

Sediul Ministerului de Externe
al României în perioada interbelicã

1. Presupunând cã ai fi un diplomat
din perioada interbelicã în cadrul
Ministerului Afacerilor Strãine, rea-
lizeazã o listã de propuneri pentru
îndeplinirea obiectivelor principale
ale politicii externe româneºti.

2. Folosind informaþii suplimentare
din diferite lucrãri istorice ºi din
reþeaua internet, indicã cel puþin
douã cauze ale tensionãrii rela-
þiilor României cu U.R.S.S. în pe-
rioada interbelicã.

3. Pe grupe de lucru, cãutaþi indicii ºi
informaþii suplimentare pentru a
rãspunde la întrebarea: Cum a fost
posibilã evoluþia României Mari
de la alianþele interbelice la izola-
rea internaþionalã? Elaboraþi un
rãspuns scris la problema enunþatã.
Apoi, în cadrul clasei, analizaþi so-
luþiile gãsite. 



Începuturile activitãþii diplomatice 

a lui Nicolae Titulescu

Nãscut în anul 1882 la Craiova, a absolvit Facultatea de Drept
la Paris. Profesor de drept civil la universitãþile din Iaºi ºi
Bucureºti, Nicolae Titulescu a intrat în viaþa politicã în 1908, ca
membru al Partidului Conservator Democrat. A fost deputat în
Parlament, iar în anii neutralitãþii României s-a pronunþat
pentru intrarea þãrii noastre în rãzboi de partea Antantei, în
vederea îndeplinirii Marii Uniri. În 1917 a devenit ministru de
Finanþe în guvernul prezidat de Ionel Brãtianu. 

Nicolae Titulescu a participat la Conferinþa de pace de la
Paris, în calitate de prim-delegat al României, semnând, alãturi
de dr. Ioan Cantacuzino, tratatul de pace dintre Puterile Aliate
ºi Asociate ºi Ungaria, la Trianon, la 4 iunie 1920. Acest tratat
consfinþea recunoaºterea internaþionalã a unirii Transilvaniei,
Banatului, Criºanei ºi Maramureºului cu România. 

Nicolae Titulescu a fost numit ministru al României la Londra,
post deþinut în perioada 1921–1927. În anul 1924, a devenit
delegat permanent al României la Societatea Naþiunilor, afir-
mându-se prin poziþiile în favoarea pãcii ºi bunei înþelegeri
adoptate în diferite probleme internaþionale. 

Ales membru al Biroului Director al Academiei Diplomatice
Internaþionale de la Paris în anul 1927, a devenit apoi preºedinte
al acesteia. Din iniþiativa sa, România a semnat, împreunã cu
aliatele sale din Mica Înþelegere, Pactul Briand-Kellogg. 

Activitatea ca ministru al Afacerilor Strãine 

ºi preºedinte al Adunãrii Generale 

a Societãþii Naþiunilor

La data de 6 iulie 1927, Nicolae Titulescu a devenit ministru
al Afacerilor Strãine al României. A îndeplinit aceastã funcþie
pânã în 1928, apoi i s-a mai încredinþat aceastã responsabilitate
în perioada 1932–1936. Întreaga activitate diplomaticã a lui
Nicolae Titulescu a avut în vedere respectarea obiectivelor de
politicã externã ale þãrii noastre: pãstrarea climatului de pace ºi
încredere între state, afirmarea intereselor României pe plan
internaþional, constituirea unor sisteme de securitate colectivã
prin care sã fie garantatã integritatea teritorialã a þãrii noastre. 

Calitãþile sale de diplomat au fost remarcate, Nicolae Titulescu
fiind ales, de douã ori, preºedinte al Adunãrii Generale a Socie-
tãþii Naþiunilor, în 1930 ºi 1931. Ca ºef al delegaþiei României la
Conferinþa dezarmãrii de la Geneva în 1932, a realizat o serie de
propuneri pentru reducerea înarmãrilor. El a avut o contribuþie
însemnatã la redactarea Convenþiei de definire a agresorului, în
anul 1933. 
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Nicolae Titulescu 

despre politica externã 

a României (1934)

Izvorâtã din principiile unitãþii
noastre naþionale, politica noastrã
externã are ca scop principal pãs-
trarea acestei unitãþi, iar ca metodã
constantã de lucru, coordonarea pro-
gresivã a acþiunii noastre cu aceea a
statelor cu interese comune, pânã
la integrarea ei în grupuri interna-
þionale din ce în ce mai mari. De la
naþional prin regional la universal,
iatã lozinca României peste graniþã.

Relaþiile româno-franceze 

în viziunea lui Nicolae Titulescu

(1935)

Astãzi, politica externã a þãrii
noastre urmãreºte scopuri identice
cu acelea ale Franþei ºi am ajuns la
acel stadiu de prietenie în care nu
mai este nevoie sã vorbeºti spre a te
înþelege ºi nici sã te sfãtuieºti pentru
a acþiona în comun.

Semnãtura lui Nicolae Titulescu

Nicolae Titulescu

Nicolae Titulescu 
(1882–1941)



Eforturile diplomatului român pentru menþinerea

pãcii în anii ’30 ai secolului al XX-lea

Convins cã pacea ºi securitatea nu puteau fi pãstrate decât
prin consolidarea legãturilor tradiþionale ale României cu
Franþa ºi cu Marea Britanie ºi a alianþelor regionale, Nicolae
Titulescu a acþionat pentru crearea Înþelegerii Balcanice. Aceasta
a luat fiinþã la Atena, la 9 februarie 1934, fiind formatã de
România, Grecia, Iugoslavia ºi Turcia. 

Prin alianþele regionale din care fãcea parte (Mica Înþelegere ºi
Înþelegerea Balcanicã), România spera sã menþinã statu-quo-ul teri-
torial, în condiþiile în care puterile revizioniste (Germania, Italia,
Ungaria, Bulgaria etc.) erau tot mai agresive.

Fidel respectãrii normelor de drept internaþional, Nicolae
Titulescu a avut o atitudine fermã, de apãrare a Etiopiei, care
fusese atacatã de Italia în anul 1935. El ºi-a exprimat îngrijorarea
ºi faþã de încãlcãrile repetate ale tratatelor internaþionale de cãtre
Germania hitleristã.

Urmãrind normalizarea relaþiilor cu toþi vecinii României,
Titulescu a acþionat pentru stabilirea legãturilor diplomatice
dintre statul român ºi U.R.S.S. În anul 1934 au fost stabilite
relaþiile dintre cele douã state la nivel de legaþie (reprezentanþã
diplomaticã în strãinãtate, condusã de un diplomat cu rang de
ministru). 

Ministrul român al Afacerilor Strãine a urmãrit ºi semnarea
unui pact de asistenþã mutualã între România ºi U.R.S.S. El a
iniþiat discuþii, în 1936, cu Maxim Litvinov, comisar sovietic al
Afacerilor Externe, semnând cu acesta un protocol (acord inter-
naþional). Dar, obiectivele sale nu s-au mai îndeplinit, Uniunea
Sovieticã nu a mai dorit semnarea unui tratat cu România, iar
Nicolae Titulescu a fost îndepãrtat din guvernul României la
29 august 1936. 

A trãit apoi în strãinãtate ºi a murit, la 17 martie 1941, la
Cannes. Rãmãºiþele sale pãmânteºti au fost aduse în România,
în anul 1992, fiind înmormântate la Braºov. 

Nicolae Titulescu a fost cel mai important diplomat român al
secolului al XX-lea ºi una dintre marile personalitãþi ale diplo-
maþiei europene interbelice. 
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Teme de lucru

Declaraþia lui Nicolae Titulescu 

la Societatea Naþiunilor despre

intrarea trupelor germane 

în zona demilitarizatã renanã 

(18 martie 1936)

Dacã repudierea unilateralã de
cãtre Germania a tratatelor va fi
acceptatã fãrã consecinþe, aceasta
va însemna sfârºitul securitãþii
colective ºi al Societãþii Naþiunilor.

Despre pace

(discursul lui Nicolae Titulescu 

în Parlamentul României, 1935)

Bunul cel mai preþios al unei þãri este pacea prelungitã, care singurã

îngãduie unei naþiuni sã-ºi gãseascã drumul, care singurã îngãduie sã se

aducã civilizaþiei generale binefacerile creatoare ale geniului naþional.

Acest bun, România încã nu l-a avut. 

În timpul perioadei de pace, care a precedat marele rãzboi, România

n-a cunoscut dreptatea. În timpul perioadei de dreptate, care a urmat dupã

rãzboiul cel mare, România n-a cunoscut pacea. 

Cãci nu poate fi numitã pace o stare de lucruri în care în orice clipã

se poate vorbi de mutilarea þãrilor (...)

Locuinþa lui Nicolae Titulescu 
din Bucureºti

1. Exprimã în scris o opinie personalã
despre viziunea lui Nicolae Titulescu
asupra pãcii. Argumenteazã-þi opi-
nia cu fapte concrete din istoria
interbelicã.

2. Cautã informaþii suplimentare ºi
scrie un eseu cu tema Aspecte ale
activitãþii lui Nicolae Titulescu la
Societatea Naþiunilor.

3. Realizeazã un portofoliu în care sã
incluzi documente istorice ºi foto-
grafii cu Nicolae Titulescu ºi cu alþi
diplomaþi contemporani acestuia. 

4. Stabileºte cel puþin o asemãnare
între principiile de politicã externã
ale României interbelice ºi cele
de astãzi.



1941 – Adoptarea Cartei Atlanticului.

1942 – Semnarea Declaraþiei Naþiu-
nilor Unite.

1943 – Conferinþa anglo-americanã
de la Cairo. Conferinþa interaliatã
de la Teheran.

1945 – Conferinþa interaliatã de la
Ialta. Conferinþa de la Potsdam.

1945–1946 – Judecarea criminalilor
de rãzboi naziºti la Nürnberg.

Iuliu Maniu

(1873–1953)

Iuliu Maniu, conducãtorul Parti-
dului Naþional Þãrãnesc, s-a pro-
nunþat, în timpul celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial, împotriva conti-
nuãrii rãzboiului antisovietic peste
Nistru, arãtând cã România ºi-a
atins obiectivul pentru care a intrat
în luptã, prin eliberarea Basarabiei
ºi a nordului Bucovinei. Din 1941 a
devenit liderul Opoziþiei, urmãrind
ieºirea României din alianþa cu Axa
ºi alãturarea ei Coaliþiei Naþiunilor
Unite. Pentru aceasta, a luat legã-
tura, în secret, cu reprezentanþi ai
Naþiunilor Unite în diferite capitale
ale lumii, inclusiv prin diplomaþi
români ºi strãini. 
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Europa sub controlul Germaniei (1942–1943)

� Analizeazã harta ºi menþioneazã
cel puþin trei modificãri de fron-
tierã faþã de perioada interbe-
licã. Precizeazã nemulþumirile pe
care acestea le-au generat.

� Cunoscând situaþia internaþionalã
din acel moment, precizeazã
cauzele pentru care cele douã
principii citate au fost incluse în
documentul 1.

Carta Atlanticului

(1941)

Preºedintele S.U.A. ºi premierul
Churchill considerã cã este nece-
sar sã prezinte urmãtoarele prin-
cipii: 1. Þãrile lor nu urmãresc nici
o mãrire teritorialã sau de altã
naturã. (...) 3. Ei respectã dreptul
pe care îl are fiecare popor de a
alege forma de guvernãmânt sub
care vor sã trãiascã.

1

Împãrþirea sferelor de influenþã
între Stalin ºi Churchill (1944)

Þara

Bulgaria

Grecia

Iugoslavia

ROMÂNIA

Ungaria

75%

10%

50%

90%

50%

Influenþa 

U.R.S.S.

25%

90%

50%

10%

50%

Influenþa

Aliaþilor

occidentali

� Pornind de la documentele de mai sus, pe grupe de lucru, rãspundeþi cerinþelor:
– Precizaþi dacã obiectivele expuse în acordurile de la Ialta au putut fi

atinse de popoarele est-europene. Argumentaþi-vã rãspunsul.
– Analizaþi documentul 3 ºi prezentaþi necesitatea adoptãrii hotãrârilor

de la Potsdam în forma de mai sus.

Acordurile de la Ialta 

(1945)

Cele trei guverne vor asista îm-
preunã popoarele oricãrui stat eli-
berat al Europei sau ale oricãrui
stat european fost satelit al Axei, de
fiecare datã când ele vor crede cã
situaþia o impune, sã creeze con-
diþiile de pace internã, sã constituie
autoritãþi guvernamentale provi-
zorii care sã reprezinte toate forþele
democratice ale acestor popoare.

2
Comunicatul Conferinþei 

de la Potsdam (1945)

1. Autoritatea supremã în Germa-
nia este deþinutã (...) de coman-
danþii ºefi ai forþelor armate ale
S.U.A., Marii Britanii, U.R.S.S. ºi
Franþei, fiecare acþionând în zona
sa de ocupaþie sau împreunã. (...)
5. Criminalii de rãzboi ºi indivizii
care au participat la acþiunile na-
ziste (...) vor fi arestaþi ºi aduºi în
faþa justiþiei.

3
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B U L G A R I A
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Þãri libere
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Germania ºi aliatele sale

Franþa regimului de la Vichy

Italia (aliatã cu Germania 
pânã în septembrie 1943)
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5. Diplomaþie ºi conflict: relaþiile

internaþionale în timpul celui 

de-al Doilea Rãzboi Mondial

5.1. Principalele operaþiuni militare. Declanºat de politica agresivã

a statelor revizioniste, rãzboiul a început la 1 septembrie 1939, când

Germania a atacat Polonia. Aceastã þarã a dispãrut rapid de pe hartã, fiind

ocupatã de germani ºi sovietici. În anul 1940, prin rãzboiul fulger, din

ordinul lui Hitler, armata germanã a ocupat Danemarca, Norvegia, Olanda,

Belgia ºi cea mai mare parte a Franþei. În anul 1941, Germania a atacat

Uniunea Sovieticã, iar Japonia a ocupat Indochina. Perioada 1942–1943
a fost marcatã de echilibrul de forþe dintre blocurile militare combatante

ºi primele mari victorii ale aliaþilor. Astfel, sovieticii au înfrânt armata

germanã la Stalingrad ºi Kursk, iar americanii au provocat o gravã în-

frângere Japoniei, în Insulele Midway. În Africa, englezii au înfrânt

trupele germane la El-Alamein, iar alte trupe anglo-americane au debarcat

în Maroc ºi în Algeria. Anii 1944 ºi 1945 au adus noi victorii ale Coaliþiei

Naþiunilor Unite pe toate fronturile, iar puterile Axei au fost scoase pe

rând din luptã. În ultimul an al rãzboiului, S.U.A. au utilizat bombarda-

mentele atomice asupra oraºelor japoneze Hiroshima ºi Nagasaki.

Neutrã la declanºarea conflictului, România s-a alãturat forþelor Axei

dupã pierderile teritoriale din anul 1940, participând, din 1941, la rãzboiul

antisovietic. Armata românã a fost nevoitã sã se retragã în faþa contraofen-
sivei sovietice în anii 1943–1944, iar la 23 august 1944, dupã înlãturarea

de la putere a mareºalului Ion Antonescu, România a întors armele împo-

triva Germaniei hitleriste ºi s-a alãturat Coaliþiei Naþiunilor Unite.

5.2. Acþiuni diplomatice din timpul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial. O serie de înþelegeri ºi acþiuni diplomatice importante au stat la

baza alianþei dintre S.U.A., Marea Britanie ºi U.R.S.S. Mai întâi, în 1941,

Marea Britanie ºi U.R.S.S. au încheiat un tratat, iar S.U.A. ºi U.R.S.S.,

un acord de ajutor reciproc. La 14 august 1941, cu prilejul întrevederii

dintre preºedintele american Franklin D. Roosevelt ºi premierul britanic

Winston Churchill, a fost semnatã Carta Atlanticului, prin care cele douã

state îºi afirmau obiectivele politice comune (doc. 1, pag. 76). Ulterior

s-au pus în mod oficial bazele unei coaliþii, prin adoptarea Declaraþiei

Naþiunilor Unite (1 ianuarie 1942). În timpul întâlnirii de la Casablanca

(1943) dintre Winston Churchill ºi F.D. Roosevelt, s-au discutat obiecti-

vele rãzboiului antijaponez. La Conferinþa de la Teheran (28 noiembrie–

1 decembrie 1943), la care au participat Stalin, Roosevelt ºi Churchill,

s-au stabilit formele de colaborare în rãzboiul antihitlerist. Din pãcate,

la întâlnirea dintre Stalin ºi Churchill, de la Moscova, din octombrie 1944,

discutând despre organizarea viitoare a Europei, cei doi au împãrþit, în

secret, sferele de influenþã în þãrile din sud-estul Europei (tabel, pag. 76).

La ultimele conferinþe interaliate s-au discutat nu numai problemele

colaborãrii Naþiunilor Unite în rãzboi, ci ºi ale împãrþirii sferelor de

influenþã ºi ale organizãrii postbelice a lumii: la Ialta (4–11 februarie

1945), Stalin, Churchill ºi Roosevelt au discutat despre cooperarea

militarã, despre crearea Organizaþiei Naþiunilor Unite ºi despre diferitele

chestiuni ale þãrilor europene eliberate; la Potsdam (17 iulie–2 august

1945), Stalin, preºedintele american Harry Truman ºi premierul britanic

Clement Attlee au discutat despre problemele lumii postbelice: statutul

postbelic al Germaniei; capitularea Japoniei; judecarea criminalilor de

rãzboi etc. (doc. 2, 3 pag. 76). 
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� Relaþiile internaþionale ���

Contraofensivã = trecerea unor forþe
armate de la apãrare la atac în
scopul opririi inamicului aflat în
ofensivã.

Conferinþe interaliate = întâlniri ale
conducãtorilor celor mai impor-
tante state din Coaliþia Naþiunilor
Unite, desfãºurate în timpul rãz-
boiului, în cadrul cãrora s-au sta-
bilit modalitãþile de colaborare
dintre acestea.

Vocabular

1. Realizeazã un eseu cu tema
Acþiunile diplomatice din timpul
rãzboiului, între necesitate ºi
eficienþã.

2. Consultã un volum de documente
ºi alcãtuieºte un dosar tematic care
sã cuprindã declaraþii ºi hotãrâri
ale conferinþelor interaliate din
timpul rãzboiului. 

3. Împreunã cu 2–3 colegi, reali-
zeazã un portofoliu care sã cu-
prindã scurte fiºe biografice ale
unor diplomaþi ºi oameni politici
implicaþi în acþiunile diplomatice
româneºti din timpul rãzboiului,
vizând ieºirea din alianþa cu
Germania hitleristã.

Teme de lucru

Stalin, Churchill ºi Roosevelt 
la Conferinþa de la Teheran (1943)



Miºcarea de rezistenþã în timpul 
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial

Victoriile statelor Axei au dus, de la începutul rãzboiului, la

intrarea sub dominaþie strãinã a unor teritorii întinse din Europa,

Asia sau Africa. Fie cã se aflau sub ocupaþie germanã ºi italianã,

fie sub dominaþie japonezã, popoarele nu au renunþat la lupta

împotriva forþelor de ocupaþie. Tineri ºi bãtrâni, bãrbaþi ºi femei

au acþionat, de multe ori cu preþul vieþii, pentru a-ºi elibera

þãrile. Acest fapt i-a fãcut pe unii istorici sã considere cã al Doilea

Rãzboi Mondial s-a compus din trei mari conflicte îngemãnate:

rãzboiul din Europa ºi N Africii, cel din Asia-Pacific ºi rãzboiul

de rezistenþã („din umbrã“) împotriva armatelor de ocupaþie,

reprezentat îndeosebi de miºcãrile din Europa ºi Extremul Orient. 

Dacã unele dintre acþiunile împotriva ocupanþilor sunt

cunoscute, fie pentru cã s-au pãstrat suficiente mãrturii istorice,

fie datoritã celebritãþii celor implicaþi, nenumãrate alte fapte de

curaj, solidaritate ºi sacrificiu au rãmas pentru totdeauna neºtiute. 

În Europa, miºcarea de rezistenþã a avut un profund caracter

patriotic, antihitlerist ºi antifascist, fiind însã, în unele þãri,

marcatã ºi de aspectul ideologic: comuniºtii au condus adeseori

(din 1941) lupta contra trupelor inamice.

Miºcarea de rezistenþã s-a organizat începând din 1940 în

Franþa, la chemarea generalului de Gaulle. Dupã capitularea

þãrii sale (iunie, 1940), acesta a format, la Londra, Comitetul

Naþional Francez, recunoscut în mod oficial ca reprezentant al

poporului francez de cãtre guvernele aliate (1942). 

Trupele de sub comanda lui de Gaulle au luptat în Africa ºi

în Franþa ocupatã. Din august 1944, când Franþa a fost eliberatã,

Comitetul Naþional condus de generalul de Gaulle a fost recu-

noscut ca guvern al þãrii. 

În statele din sud-estul Europei, miºcarea de rezistenþã a 

fost reprezentatã îndeosebi de grupãrile comuniste. Astfel, în

Iugoslavia, s-au format douã forþe antihitleriste: cea condusã de

generalul D. Mihailovici (promonarhistã) ºi cea comunistã, în

frunte cu Iosip Broz Tito. Aceasta din urmã, constituitã în

Comitetul Naþional de Eliberare, a fost recunoscutã de regele

Petru al II-lea al Iugoslaviei ca miºcare conducãtoare a rezis-

tenþei (1944). Dupã rãzboi, Iosip Broz Tito a devenit conducã-

torul Iugoslaviei comuniste. 

În Albania ºi în Grecia au existat situaþii asemãnãtoare. În

primul caz, lupta împotriva forþelor de ocupaþie a fost coor-

donatã de comunistul Enver Hoxha (care a instaurat regimul

prosovietic în aceastã þarã), iar în Grecia s-au format douã

grupãri, Frontul Naþional de Eliberare (EAM) ºi Armata

Popularã de Eliberare (ELAS). 

În Asia, rezistenþa antijaponezã i-a avut ca lideri pe Mao

Zedong, în China, ºi pe Ho ªi Min, în Indochina.
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���Studiu de caz �

Solidaritate ºi conflict în timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial

Refugiaþi în timpul celui 
de-al Doilea Rãzboi Mondial

Charles de Gaulle 
despre organizarea rezistenþei

franceze (18 iunie 1940)

Acest rãzboi nu se limiteazã la

teritoriul nefericit al þãrii noastre.

Acest rãzboi nu s-a decis prin bãtã-

lia pentru Franþa. Acest rãzboi este

unul mondial. (...) Copleºiþi astãzi

de forþa mecanicã [a adversarilor –
n.a.], noi vom putea învinge în viitor

printr-o forþã mecanicã superioarã.

Eu, generalul de Gaulle, aflat acum

la Londra, îi invit pe ofiþerii ºi sol-

daþii francezi care se aflã pe terito-

riul britanic, cu armele lor, sau fãrã

arme, îi invit pe inginerii ºi mun-

citorii specialiºti din industria de

armament, care se aflã pe teritoriul

britanic sau care se vor afla aici, sã

ia legãtura cu mine. Orice s-ar

întâmpla, flacãra rezistenþei fran-

ceze nu trebuie sã se stingã.

Generalul de Gaulle citind discursul
radiodifuzat din 18 iunie 1940
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1. Prezintã cel puþin douã forme de
rezistenþã ºi solidaritate în timpul
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial.

2. Cautã informaþii despre miºcarea
de rezistenþã din Europa sau Asia
ºi scrie un interviu imaginar cu un
conducãtor, sau un membru de
rând al unei astfel de grupãri. Inter-
viul va avea în vedere: împotriva
cui, de ce, cu ce scopuri, prin ce
mijloace acþioneazã miºcarea
respectivã.

3. Citeºte una sau mai multe cãrþi
scrise de supravieþuitori din Româ-
nia ai Holocaustului (cum ar fi, de
exemplu, Oliver Lustig, Marcu Rozen
sau Jean Ancel) ºi redacteazã un
eseu cu titlul Holocaustul – cum a
fost posibil?

Teme de lucru

� Relaþiile internaþionale ���

Cancelarul german Willy Brandt, 
la Varºovia, în 1970, în faþa

monumentului victimelor nazismului

Ridicarea evreilor 
din ghetoul din Varºovia (1942)

Holocaustul 

Marea dramã a celui de-al Doilea Rãzboi Mondial – Holo-
caustul – a reprezentat exterminarea de cãtre Germania nazistã
ºi aliaþii ei a aproximativ douã treimi din ansamblul populaþiei
evreieºti din Europa (adicã circa 6 milioane de persoane), în
numele superioritãþii rasei germane, a „spaþiului vital“ pretins
de naziºti ºi a purificãrii rasiale. Aproape douã milioane dintre
victime au fost copii. În limba ebraicã, Holocaustului îi cores-
punde cuvântul Shoah („catastrofã“), a cãrui semnificaþie indicã
distrugerea deliberatã a poporui evreu. 

Dupã cucerirea Poloniei de cãtre armata germanã (1939), au
fost constituite ghetourile (zone special delimitate în oraºe
pentru izolarea populaþiei evreieºti), apoi s-a trecut la masacre
înfãptuite de escadroanele speciale al SS (Einsatzgrupen), care au
acþionat (de multe ori în complicitate cu poliþia localã sau cu
autohtonii) în Polonia, Ucraina, Bielorusia, statele baltice. 

Planul „soluþiei finale“, adicã a eliminãrii tuturor evreilor
din Europa dominatã de naziºti a fost elaborat la conferinþa de
la Wansee, în 20 ianuarie 1942, de cãtre conducãtori SS, în frunte
cu Adolf Eichmann. Timp de trei ani, în cele ºase lagãre de
exterminare care au funcþionat în acest scop în Polonia (la
Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Maidanek, Auschwitz),
dar ºi în lagãrele de concentrare ºi-au pierdut viaþa prin gazare,
împuºcare, înfometare sau în urma experienþelor medicale
inumane, milioane de evrei, cele mai multe dintre cadavre fiind
apoi incinerate. Din nefericire, ºi în România, regimul Antonescu
a luat mãsuri împotriva evreilor. Dupã pogromurile de la
Dorohoi, Bucureºti sau Iaºi (1941), a urmat deportarea lor, în con-
diþii cumplite, în Transnistria, numãrul evreilor români ºi ucrai-
neni uciºi fiind estimat la circa 280 000. De asemenea, 25 000 de
romi au fost ºi ei victime ale deportãrilor. Totuºi, trebuie spus cã,
din 1942, când victoria Germaniei în rãzboi a devenit incertã,
guvernul Antonescu ºi-a modificat atitudinea faþã de evrei, iar
soluþia finalã nu a fost aplicatã pe teritoriul de atunci al României.
Totodatã, 150 000 de evrei din nord-vestul Transilvaniei, ocupat
de Ungaria în 1940, au fost trimiºi în lagãrele de exterminare
(din martie 1944). În România, Holocaustul este comemorat la
data de 9 octombrie, în fiecare an.

Au existat ºi gesturi de solidaritate, care au permis salvarea
unor persoane sau a unor familii întregi, cei ce ajutau victimele
Holocaustului riscându-ºi la rândul lor viaþa. Dupã rãzboi, statul
Israel a instituit titlul de „Drept între popoarele lumii“, pentru a-i
cinsti pe cei care i-au ajutat pe evrei. Peste 160 000 de oameni din
întreaga lume, inclusiv din România, au primit aceastã distincþie.

O L A N D A

G E R M A N I A
B E L G I A

Bergen-Belsen

P O LO N I A

S LOVAC I A

U N G A R I A
A U S T R I A

F R A N æ A

C E H I A

Buchenwald

Dora

Ravensbruck

Sachsenhausen

Treblinka

Gross-Rosen
Majdanek

Auschwitz

Belzec

Budapesta

Dachau

Chelmno

Flossenberg

Natzweiler

Mauthausen

Berlin
Poznan

Varºovia

Viena

Praga

München

Frankfurt

Sobibor

Terezin

Lagãre naziste

Lagãre 
de concentrare
naziste



1944 – Conferinþa de la Dumbarton
Oaks.

1945 – Constituirea O.N.U., la Con-
ferinþa de la San Francisco.

1948 – Adoptarea Declaraþiei Uni-
versale a Drepturilor Omului.

1950–1953 – Rãzboiul din Coreea.
Implicarea cãºtilor albastre.

1959 – Adoptarea Declaraþiei pri-
vind drepturile copilului. 

Dag Hammarskjöld

(1905–1961)

Om politic de origine suedezã,
dar ºi scriitor ºi traducãtor de talent
(membru al Academiei din Suedia),
Dag Hammarskjöld a fost al doilea
secretar general al O.N.U., succe-
dându-i lui Trygve Lie. A îndeplinit
aceastã funcþie între anii 1953 ºi
1961. A acþionat pentru aplicarea
principiilor Cartei O.N.U. în întreaga
lume, fiind adeptul „diplomaþiei tã-
cute”, în locul dezbaterilor publice
care, în opinia sa, adeseori infla-
mau conflictele internaþionale. A
contribuit personal la aplanarea a
trei crize regionale: cea a Cana-
lului Suez ºi conflictele din Liban ºi
Laos. ªi-a pierdut viaþa în timpul
unei misiuni diplomatice, ca urmare
a unui accident de avion, în
Zambia (1961). În acelaºi an, i-a
fost conferit, postum, Premiul Nobel
pentru Pace.
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Oameni ºi fapte

Repere cronologice

���Aplicaþii �

Carta O.N.U.

(1945)

Scopurile Organizaþiei Naþiunilor Unite sunt urmãtoarele: (...) 3. Sã

realizeze cooperarea în întreaga lume prin rezolvarea problemelor inter-

naþionale ºi prin încurajarea respectãrii drepturilor omului ºi libertãþilor

fundamentale pentru toþi oamenii, fãrã deosebire de rasã, sex, limbã

sau religie.

1

�Organizeazã în clasã o discuþie despre actualitatea scopurilor expuse
la punctul 3 din Carta O.N.U.

�Expune în scris scopurile înscrise în documentul de mai sus, din punctul
de vedere al unui cetãþean de la sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial ºi, respectiv, al unuia din ziua de astãzi. Comenteazã asemã-
nãrile ºi deosebirile.

Rezoluþia nr. 242 a Consiliului de Securitate al O.N.U.

(1967)

Instaurarea unei pãci juste ºi durabile în Orientul Mijlociu trebuie sã

se realizeze prin aplicarea urmãtoarelor douã principii: retragerea

forþelor armate israeliene din teritoriile ocupate (...); încetarea stãrii de

beligeranþã ºi respectarea recunoaºterii suveranitãþii, integritãþii teri-

toriale ºi independenþei politice a fiecãrui stat din regiune.

2

� Îmagineazã-þi cã eºti un ziarist care asistã la discuþiile referitoare la adop-
tarea acestei rezoluþii. Scrie un reportaj, de aproximativ 150 de cuvinte,
despre atmosfera lucrãrilor ºi despre argumentele folosite pentru redac-
tarea acesteia în forma de mai sus.

�Pe baza unor informaþii suplimentare, organizaþi în clasã o discuþie pe
tema conflictului arabo-israelian din 1967. O parte a clasei trebuie sã
reprezinte punctul de vedere al arabilor, cealaltã parte, pe cel israelian,
iar a treia, pe membrii Consiliului de Securitate care trebuie sã intervinã
pentru restabilirea pãcii. Scrieþi pe caiete punctele de vedere respective,
comparaþi-le ºi negociaþi cãi de soluþionare a conflictului. 

Instituþiile centrale ºi organisme
specializate ale O.N.U.

Adunarea
Generalã

Consiliul
de Securitate

Secretariatul
General

Curtea
Internaþionalã

de Justiþie

Consiliul
Economic
ºi Social

Consiliul
de Tutelã

Organisme specializate ale O.N.U.

� Fondul Monetar Internaþional

� Banca Mondialã

� Organizaþia Internaþionalã a Muncii

� Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii

� Organizaþia Naþiunilor Unite

pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã

(U.N.E.S.C.O.)

� Organizaþia de Ocrotire a Copiilor

(U.N.I.C.E.F.)

� Organizaþia pentru Alimentaþie 

ºi Agriculturã (F.A.O.)

�Cautã informaþii suplimentare despre fiecare organism internaþional din
tabel, precizând oraºul în care se aflã sediul sãu ºi problemele interna-
þionale pe care este chemat sã le rezolve.



6. O.N.U. ºi organismele regionale

postbelice. Politici de rezolvare 

a conflictelor în lumea postbelicã

6.1. Crearea Organizaþiei Naþiunilor Unite. Organismele regionale
postbelice. Încã din timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial s-a acþionat
pentru crearea unei noi organizaþii internaþionale care sã garanteze pacea,
sã împiedice izbucnirea unui nou rãzboi mondial ºi sã urmãreascã respec-
tarea drepturilor individuale ale oamenilor. Conferinþa de constituire a
Organizaþiei Naþiunilor Unite (O.N.U.) s-a desfãºurat la San Francisco,
în anul 1945, cu participarea a 51 de state fondatoare. Numãrul statelor
membre ale O.N.U. a ajuns astãzi la aproximativ 200. Delegaþiile acestora
au semnat Carta O.N.U., document care cuprinde principiile de bazã ale
organizaþiei mondiale (doc. 1, pag. 80). La nivel central, Adunarea Generalã
a O.N.U., formatã din delegaþii statelor membre, adreseazã recomandãri,
adoptate cu o majoritate de 2/3 din voturi. Consiliul de Securitate, instituþie
cu rol de decizie, format din cinci membri permanenþi ºi 10 nepermanenþi,
adoptã rezoluþii ºi poate utiliza forþa pentru a menþine pacea în lume, cu
ajutorul „cãºtilor albastre“. Secretariatul General, având în frunte un
secretar general (din 1997, funcþia este deþinutã de Kofi Annan), asigurã
buna funcþionare a organizaþiei. Alte probleme internaþionale sunt rezolvate
de instituþii centrale specializate (Consiliul Economic ºi Social, Curtea
Internaþionalã de Justiþie de la Haga). Consiliul de Tutelã, care a primit în
administrare fostele teritorii sub mandatul Societãþii Naþiunilor, ºi-a redus
treptat rolul, fiind practic desfiinþat la mijlocul primului deceniu al secolului
al XXI-lea. Consolidarea pãcii se realizeazã ºi prin intermediul unor orga-
nizaþii regionale, aºa cum sunt Liga Arabã (creatã în 1945), Organizaþia
Statelor Americane (1948, cuprinde toate statele americane, cu excepþia
Cubei), Organizaþia Unitãþii Africane (1963, transformatã în Uniunea
Africanã, în 2002) etc.

6.2. Politici de rezolvare a conflictelor în lumea postbelicã. În
condiþiile izbucnirii unor conflicte regionale, O.N.U. a trimis trupe ale

cãºtilor albastre, care sã se interpunã între combatanþi. De exemplu, în

cadrul rãzboiului din Coreea (1950–1953), forþele anticomuniste au luptat

sub egida O.N.U., salvând sudul peninsulei de invazia comunistã din nord

realizatã cu ajutor chinez. Cãºti albastre au fost trimise în misiuni de

observare a situaþiei de la frontiera indo-pakistanezã (1948), de interpu-

nere între grecii ºi turcii ciprioþi (1964) etc. 
Pentru rezolvarea conflictului arabo–israelian, Adunarea Generalã a

O.N.U. a adoptat o rezoluþie care prevedea formarea a douã state, israelian
ºi arab în Palestina. Dupã proclamarea statului Israel, þãrile arabe vecine,
nemulþumite de amestecul marilor puteri în problemele regiunii, au declan-
ºat un rãzboi împotriva statului evreu, încheiat în anul urmãtor (1949).
Dar aceste state nu au recunoscut Israelul, declanºându-se un nou rãzboi
arabo-israelian în 1956. Apoi, þãrile arabe care au declanºat „rãzboiul de
ºase zile“ împotriva Israelului în 1967 au pierdut teritorii în favoarea aces-
tuia (doc. 2, pag. 80). Nerecunoscut în continuare de statele arabe vecine,
Israelul a fost nevoit sã suporte un nou atac al statelor arabe în 1973. Armata
israelianã a ocupat Peninsula Sinai, de la Egipt, ºi înãlþimile Golan, de la
Siria. Deºi conflictul palestiniano-israelian nu s-a încheiat, progrese s-au
realizat ºi datoritã poziþiilor adoptate de O.N.U. Egiptul a recunoscut
Israelul (1979), israelienii au recunoscut dreptul palestinienilor la un stat
propriu (1995), s-au organizat alegeri în teritoriile palestiniene (2006) etc.
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Cãºti albastre = trupe ale O.N.U.,
formate din militari provenind
din diferite þãri, pe care Consiliul
de Securitate le trimite pentru
a reinstaura pacea în zonele de
conflict. 

Vocabular

1. Având în vedere situaþia internaþio-
nalã din perioada interbelicã ºi
evoluþia acesteia în timpul celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial, prezintã
într-un eseu de circa 200 de cu-
vinte necesitatea constituirii O.N.U.

2. Cautã informaþii suplimentare
despre activitatea României în
cadrul O.N.U. ºi al instituþiilor spe-
cializate ale acesteia ºi realizea-
zã un portofoliu cu acest subiect.

3.* Pe grupe de lucru, prezentaþi câte
un conflict regional postbelic ºi
modalitãþile de soluþionare a aces-
tuia (puteþi avea în vedere, de
pildã, rãzboaiele din Coreea,
Vietnam, cele arabo-israeliene,
conflictul dintre greci ºi turci în
Cipru etc.).

Teme de lucru

Sediul O.N.U. din New York



1947 – Elaborarea doctrinei Truman.

1948 – Blocada Berlinului.

1949 – Formarea N.A.T.O.

1955 – Formarea Organizaþiei

Tratatului de la Varºovia.

1972 – Acordul S.A.L.T. I (Strategic
Arms Limitation Talks).

1979 – Acordul S.A.L.T. II.

1989 – Sfârºitul Rãzboiului rece.

1991 – Autodizolvarea Tratatului de

la Varºovia; destrãmarea U.R.S.S.

John Fitzgerald Kennedy

(1917–1963)

Preºedinte al S.U.A. în perioada

1961–1963, a fost unul dintre prin-

cipalii oameni politici implicaþi în

cel mai grav moment al Rãzboiului

rece, criza rachetelor din Cuba.

Declanºatã în 1962 de amplasa-

rea în secret a unor rachete nucle-

are în aceastã þarã comunistã, care

ameninþau teritoriul Statelor Unite

ale Americii , la ordinul conducãto-

rului sovietic Nikita Hruºciov, criza

a demonstrat consecinþele înarmãrii

celor douã superputeri, S.U.A. ºi

U.R.S.S. Acestea puteau declanºa

un conflict nuclear ºi distruge ome-

nirea. Poziþia fermã adoptatã de

preºedintele J.F. Kennedy l-a de-

terminat pe Hrusciov sã retragã ra-

chetele din Cuba.
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Oameni ºi fapte

Repere cronologice

���Aplicaþii �

Formarea ºi extinderea NATO 

în perioada Rãzboiului rece

� 1949–S.U.A., Marea Britanie, Belgia, Olanda, Luxemburg,

Italia, Franþa (retrasã formal din structurile integrate în 1966),

Norvegia, Islanda, Danemarca, Portugalia, Canada 

� 1952 – Grecia, Turcia

� 1955 – Republica Federalã Germania 

� 1982 – Spania 

Membrii Organizaþiei 

Tratatului de la Varºovia

� 1955 – U.R.S.S.,

Albania (retrasã în

1968), Bulgaria,

Cehoslovacia, R.D.G.,

Ungaria, Polonia ºi

România.

a. Tratatul Atlanticului de Nord (1949)

Art. 5. Pãrþile semnatare convin

asupra faptului cã un atac armat

împotriva uneia sau mai multora

dintre ele, desfãºurat în Europa sau

în America de Nord, va fi considerat

ca un atac dirijat împotriva tuturor

ºi, prin urmare, fiecare dintre ele,

exercitându-ºi dreptul la legitima

apãrare, individualã sau colectivã

(...) va lua acele mãsuri pe care le

va considera necesare, inclusiv

utilizarea forþei armate, pentru

asigurarea securitãþii în regiunea

Atlanticului de Nord.

b. Tratatul de la Varºovia (1955)

Art. 4. În caz de agresiune ar-

matã în Europa împotriva unuia sau

mai multor state membre, din

partea oricãrui stat sau a unui grup

de state, fiecare stat semnatar al

tratatului (...) va acorda statului sau

statelor aflate în aceastã situaþie

asistenþã imediatã, prin toate

mjloacele, inclusiv cele militare.

1

� Explicã asemãnãrile dintre con-

þinutul celor douã documente,

în contextul Rãzboiului rece.

Preºedintele american J.F. Kennedy, despre criza rachetelor 

din Cuba (a, 1962) ºi relaþiile cu U.R.S.S. (b, 1963)

a. Þara noastrã va considera orice lansare a rachetelor sovietice din Cuba

împotriva oricãrei naþiuni occidentale ca fiind un atac al Uniunii Sovietice

împotriva S.U.A. ºi va riposta împotriva U.R.S.S.

b. Noi, americanii, avem o aversiune profundã faþã de comunism, regim ce

constituie o negare a libertãþii ºi demnitãþii individuale. Dar putem sã aducem

omagiul nostru poporului rus, pentru numeroasele sale cuceriri în domeniul

ºtiinþei ºi spaþiului cosmic (...), pentru cultura ºi curajul sãu. Nu dorim

sã impunem sistemul nostru unui popor care îl respinge, dar dorim ºi putem

sã ne angajãm într-o competiþie paºnicã cu orice alt sistem de pe Terra.

2

� Identificã cel puþin o contradicþie în conþinutul documentului.

�Exprimã-þi opinia cu privire la mesajul/mesajele pe care Leonid Brejnev,

conducãtorul U.R.S.S. dorea sã le transmitã ºi cui se adresa acesta.

Blocuri politico-militare în timpul Rãzboiului rece 

Doctrina suveranitãþii limitate

(Doctrina Brejnev, noiembrie 1968)

Statele socialiste se pronunþã pentru respectarea riguroasã a suveranitãþii

tuturor þãrilor. (...) Dar atunci când forþe interne sau externe ostile socia-

lismului încearcã sã deturneze dezvoltarea unui stat socialist spre o

restaurare a regimului capitalist, atunci când acel stat suferã o ameninþare

la adresa socialismului, o ameninþare la adresa securitãþii comunitãþii

socialiste în ansamblu, aceasta devine o problemã ce nu mai þine doar de

poporul þãrii respective, ci una care intereseazã toate þãrile socialiste.

3

�Explicã tonul diferit al mesajelor desprinse din cele douã documente

de mai sus, având în vedere perioada elaborãrii lor.

�Gãseºte în documentul 2b cel puþin un indiciu al „coexistenþei paºnice”.



7. Rãzboiul rece ºi consecinþele sale

asupra relaþiilor internaþionale

7.1. Cauzele Rãzboiului rece. Neînþelegerile dintre aliaþii din cel de-al

Doilea Rãzboi Mondial, S.U.A. ºi U.R.S.S., au determinat izbucnirea

uneia dintre cele mai tensionate confruntãri din istoria omenirii, cea a

Rãzboiului rece. Denumirea datã este justificatã de faptul cã aceastã con-

fruntare între cele douã superputeri nu s-a transformat într-un conflict

armat direct. Aceastã perioadã s-a caracterizat, de fapt, prin confruntarea

politicã, ideologicã, militarã ºi social-economicã dintre douã sisteme

diametral opuse: cel liberal, capitalist, dominat de S.U.A., ºi cel comunist,

prosovietic, dominat de U.R.S.S. Încã din anul 1946, Winston Churchill

a rostit un discurs, la Fulton, în Missouri, în care a precizat cã Europa, era

divizatã de o cortinã de fier.

7.2. Etapele Rãzboiului rece. În prima fazã a Rãzboiului rece (1946–

1962), cea a maximei confruntãri, S.U.A. au acþionat pentru stãvilirea

extinderii, cu sprijin sovietic, a unor regimuri comuniste pe Glob (doctrina

Truman). Dorind instituirea controlului asupra întregului oraº, Stalin a

provocat, în 1948, blocada Berlinului. Americanii au asigurat alimentarea

populaþiei din vestul Berlinului, administrat de S.U.A., Franþa ºi Marea

Britanie, printr-un pod aerian, astfel cã sovieticii au fost nevoiþi sã ridice

blocada. Oraºul a rãmas divizat, în est fiind instalatã capitala statului

comunist german (R.D.G.), iar Berlinul de Vest reprezenta zona unitã în

care se aflau trupele de ocupaþie americanã, englezã ºi francezã. Zidul

Berlinului, ridicat din ordinul conducãtorului sovietic Hruºciov în 1961,

a reprezentat simbolul divizãrii Europei. Rãzboiul rece a accelerat for-

marea celor douã blocuri militare opuse, N.A.T.O. ºi Organizaþia Tra-

tatului de la Varºovia (doc. 1 a–b, pag. 82). 

Un alt moment tensionat al Rãzboiului rece a fost cel al conflictului

din Peninsula Coreeanã, când comuniºtii din Coreea de Nord, susþinuþi de

China ºi U.R.S.S., au atacat Coreea de Sud. Cei din sud au primit ajutor,

sub egida O.N.U., din partea S.U.A., iar rãzboiul s-a încheiat prin armis-

tiþiul de la Panmunjon (1953). Acesta a consacrat existenþa celor douã

state coreene, unul comunist ºi altul capitalist. 

Cea mai gravã crizã a Rãzboiului rece a fost cunoscutã drept criza

rachetelor din Cuba (1962) (doc. 2 a–b, pag. 82). Criza rachetelor a

determinat intrarea, dupã 1962, într-o nouã etapã a Rãzboiului rece, cea a

unei „coexistenþe paºnice“, ºi o relativã destindere în relaþiile dintre cele

douã sisteme politice rivale: încheierea acordurilor americano-sovietice

S.A.L.T. 1 ºi S.A.L.T. 2, privind controlul armamentului, organizarea

Conferinþei pentru Securitate ºi Cooperare în Europa (Helsinki, 1975),

negocierile americano-sovietice din Malta (1989), prin care s-a pus capãt

Rãzboiului rece. Totuºi, momente de crizã s-au înregistrat ºi în perioada

1962–1989. În Vietnam, forþele comuniste ºi cele ale lumii libere s-au

confruntat într-un rãzboi sângeros. Americanii s-au retras din Vietnam

în 1975, statul sud-vietnamez fiind înglobat în cel din nordul Vietnamului,

comunist. 

Venirea la putere a lui Mihail Gorbaciov în U.R.S.S., în 1985, a adus

un nou climat în relaþiile dintre cele douã superputeri. Conducãtorul

sovietic a anunþat, în 1988, renunþarea la doctrina Brejnev (a suveranitãþii

limitate a statelor cu regim comunist), fapt de care au profitat þãrile

est-europene, care au putut înlãtura, în 1989, comunismul (doc. 3, pag.

82). În acelaºi an, zidul Berlinului a fost demolat. Însãºi U.R.S.S. s-a

destrãmat, iar Tratatul de la Varºovia s-a autodesfiinþat în anul 1991. 
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Superputere = stat care deþine o in-
fluenþã deosebitã asupra altora;
termen care evidenþiazã influenþa
covârºitoare pe care au avut-o
S.U.A. ºi U.R.S.S. asupra lumii
dupã al Doilea Rãzboi Mondial. 

Vocabular

1. Cautã informaþii suplimentare despre
perioada postbelicã ºi identificã
momente în care Rãzboiul rece s-a
manifestat ºi în plan cultural, al cer-
cetãrii ºtiinþifice, ºi chiar în dome-
niul sportului.

2. Pe grupe de lucru, realizaþi câteva
afiºe cu fotografii semnificative
din timpul celor mai grave crize
ale perioadei Rãzboiului rece
ºi comentaþi imaginile respective
în clasã.

3.* Scrie un scurt eseu în care sã
descrii criza rachetelor din Cuba
din punctul de vedere al unui ame-
rican de la începutul anilor ’60 ai
secolului al XX-lea.

Teme de lucru

Berlinul 
în perioada Rãzboiului rece



1947 – Tratatul de pace dintre România

ºi Naþiunile Unite.

1949 – România devine membrã

fondatoare a C.A.E.R.

1955 – România participã la crea-

rea Organizaþiei Tratatului de la

Varºovia.

1958 – Retragerea trupelor sovietice

din România.

1964 – Declaraþia cu privire la po-
ziþia P.M.R. în problemele miºcãrii
comuniste ºi muncitoreºti interna-
þionale.

1968 – Condamnarea de cãtre

Nicolae Ceauºescu a invadãrii

Cehoslovaciei.

1975 – Participarea României la

Conferinþa pentru Securitate ºi

Cooperare în România, de la

Helsinki.

Atitudinea lui

Nicolae Ceauºescu

în 1968

Simþindu-se ameninþat de cãtre

sovietici, care nu admiteau ca vreo

þarã est-europeanã sã manifeste

autonomie faþã de U.R.S.S., Nicolae

Ceauºescu a condamnat interven-

þia armatã în Cehoslovacia a cinci

þãri comuniste, la ordinul Moscovei,

neparticipând la aceasta. În opinia

dictatorului român, intervenþia nu era

necesarã, deoarece conducerea

cehoslovacã, în frunte cu Alexander

Dubèek, nu dorea sã înlãture re-

gimul comunist, ci doar sã-l adap-

teze la condiþiile din aceastã þarã.

Populaþia a vãzut în atitudinea lui

Ceauºescu un act de curaj ºi de

rezistenþã faþã de sovietici, astfel

cã, la 21 august 1968, în Piaþa

Palatului din Bucureºti, 100 000 de

oameni au participat la un miting

de susþinere a acestuia. 
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Oameni ºi fapte

Repere cronologice

���Aplicaþii �

�Mitingul de la Bucureºti 

(21 august 1968)

� Exprimã în scris un punct de

vedere propriu despre motivele

care i-au determinat pe sovietici

sã-ºi retragã trupele de pe terito-

riul României.

� Precizeazã la care partide comu-

niste se referea conducerea P.M.R.

atunci când le cataloga în modul

expus în document.

� Considerã cã eºti un jurnalist din-

tr-o þarã democraticã occiden-

talã. Scrie un reportaj despre

aceastã declaraþie în contextul

specific al relaþiilor internaþionale

din anul 1964.

� Organizaþi o discuþie în clasã cu

tema A fost sau nu utilã ºi eficientã
„Declaraþia din aprilie 1964”?

Nicolae Ceauºescu, despre invadarea Cehoslovaciei 

(discurs la adunarea din 21 august 1968)

Pãtrunderea trupelor celor cinci þãri socialiste în Cehoslovacia constituie

o mare greºealã ºi o primejdie gravã pentru pacea în Europa. Nu existã nici

o justificare, nu poate fi acceptat nici un motiv de a admite, pentru o clipã

numai, ideea intervenþiei militare în treburile unui stat socialist frãþesc. (...)

S-a spus cã în Cehoslovacia existã pericolul contrarevoluþiei; se vor gãsi
poate mâine unii care sã spunã cã ºi aici, în aceastã adunare, se manifestã
tendinþe contrarevoluþionare. Rãspundem tuturor: întregul popor român
nu va permite nimãnui sã încalce teritoriul patriei noastre.

3

� Considerã cã ai fi participat la

evenimentele din acele zile, de la

Bucureºti. Prezintã opinia ta faþã

de poziþia lui Nicolae Ceauºescu

exprimatã în cuvântare. Argumen-

teazã-þi rãspunsul.

� Indicã la cine fãcea aluzie Nicolae

Ceauºescu în fragmentul eviden-

þiat în text. Comparã mesajul trans-

mis de acesta cu documentul 3,

de la pagina 82.

� Realizeazã un eseu cu tema Pozi-
þia lui Nicolae Ceauºescu faþã de
invadarea Cehoslovaciei, în care

sã precizezi dacã aceasta a fost

realizatã pentru cã el dorea o

cale proprie de edificare a socia-

lismului sau pentru cã vroia sã

obþinã sprijin popular pentru a 

se menþine la putere în cazul unei

eventuale intervenþii sovietice în

România.

Declaraþia P.M.R. 

din aprilie 1964

Nu existã ºi nu poate exista un

partid „pãrinte“ ºi un „partid fiu“,

partide „superioare“ ºi partide „infe-

rioare“, dar existã marea familie a

partidelor comuniste ºi muncitoreºti

egale în drepturi; nici un partid nu

are ºi nu poate avea un loc privi-

legiat, nu poate impune altor par-

tide linia ºi pãrerile sale.

2

Acord între Ministerul Forþelor

Armate ale Republicii Populare

Române ºi Ministerul Apãrãrii 

al U.R.S.S. (24 mai 1958)

Pãrþile contractante au cãzut de

acord cã de pe teritoriul Republicii

Populare Române vor fi retrase toate

trupele sovietice. (...) 

Retragerea trupelor sovietice 

se va realiza în perioada 15 iunie– 

15 august 1958.

1



8. Politica externã a României 

în timpul regimului comunist

8.1. Politica externã a României în timpul lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej (1948–1965). Intratã în sfera de influenþã sovieticã, þara

noastrã a participat la fondarea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

(C.A.E.R., 1949), cu sediul la Moscova ºi a alianþei militare comuniste

Organizaþia Tratatului de la Varºovia (1955) alãturi de U.R.S.S. ºi de

sateliþii sãi. La 10 februarie 1947, România a semnat tratatul de pace cu

Naþiunile Unite, prin care frontiera sa de rãsãrit a fost stabilitã ca fiind cea

de la sfârºitul lunii iunie 1940. În primul deceniu postbelic, România a

avut relaþii strânse cu þãrile din lagãrul comunist, în timp ce legãturile cu

celalte state erau reduse la minimum. România a devenit membrã a

O.N.U. în 1955. Dupã moartea lui Stalin, Gheorghe Gheorghiu-Dej a

început sã se distanþeze faþã de politica Moscovei, sub pretextul construirii

comunismului pe o cale proprie. S-a realizat o apropiere între comuniºtii

români ºi rivalii celor sovietici – comuniºtii chinezi – s-au intensificat

acþiunile de colaborare cu o altã þarã comunistã care respingea dominaþia

sovieticã, Iugoslavia etc. România ºi-a exprimat dezacordul cu planul

Valev, propus de sovietici. Potrivit acestuia, se avea în vedere integrarea

economicã a statelor socialiste, iar zonele de sud-est ale României, îm-

preunã cu pãrþi din U.R.S.S. ºi din Bulgaria, urmau sã se specializeze în

producþia agricolã. Refuzând planul, România ºi-a extins colaborarea cu

statele vest-europene, începând, retehnologizarea fabricilor ºi intensificând

industrializarea þãrii. Distanþarea faþã de linia Moscovei este demonstratã

de Declaraþia din aprilie 1964 cu privire la poziþia Partidului Muncito-

resc Român în problemele miºcãrii comuniste ºi muncitoreºti internaþio-

nale (doc. 2, pag. 84). România a rãmas însã membrã a lumii comuniste,

fãcând în continuare parte din C.A.E.R. ºi din Organizaþia Tratatului

de la Varºovia. 

8.2. Politica externã în timpul regimului lui Nicolae Ceauºescu, 
de la deschidere la izolare (1965–1989). Nicolae Ceauºescu, a continuat

politica externã de distanþare faþã de Moscova. Legãturile cu statele

occidentale s-au intensificat. În 1967, România a stabilit relaþii diplo-

matice cu R.F.G. În acelaºi an, în condiþiile rãzboiului arabo-israelian,

România a pãstrat relaþiile cu Israelul deºi, la ordinul sovieticilor, celelalte

þãri comuniste le-au întrerupt. Un an mai târziu, Ceauºescu nu a participat

la invadarea Cehoslovaciei de cãtre armatele statelor Organizaþiei Trata-

tului de la Varºovia (doc. 3, pag. 84). Condamnând aceastã acþiune, el a fost

susþinut de populaþie ºi apreciat de lumea occidentalã. Astfel, þara noastrã

a devenit un partener important de discuþii: a contribuit la realizarea dialo-

gului americano-chinez la sfârºitul anilor ’60 ai secolului al XX-lea, s-a

implicat în problemele Orientului Apropiat ºi Mijlociu etc. România a fost

prima þarã comunistã care a primit împrumuturi din partea Bãncii Mondiale

ºi Fondului Monetar Internaþional. Þara noastrã a luat parte activ la Confe-

rinþa pentru Securitate ºi Cooperare în Europa, din 1975, de la Helsinki.
Dar, România va ajunge, în scurt timp, la izolarea internaþionalã. Nicolae

Ceauºescu nu a perceput faptul cã situaþia internaþionalã s-a schimbat, mai
ales dupã venirea la putere, în U.R.S.S., a lui Mihail Gorbaciov. Se
producea destinderea în relaþiile Est-Vest, în timp ce regimul sãu era
criticat de lumea occidentalã pentru încãlcarea drepturilor omului, pentru
greºelile comise în politica internã etc. În ultimii ani dinaintea cãderii
comunismului, relaþiile externe ale României erau îndreptate aproape
exclusiv cãtre state din Africa ºi Asia.      
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� Relaþiile internaþionale ���

Lagãr comunist = sintagmã folositã
pentru a desemna þãrile aflate în
sfera de influenþã a Uniunii Sovietice.

Þãri satelit = aici, state comuniste
vecine ale U.R.S.S., care au intrat
în sfera ei de influenþã. 

Vocabular

1. Pe baza informaþiilor din manual ºi
a cunoºtinþelor din anii anteriori,
comparã politica externã promo-
vatã de Gheorghe Gheorghiu-Dej
cu aceea a lui Nicolae Ceauºescu,
stabilind asemãnãrile ºi deosebi-
rile dintre ele.

2. Rãspunde la întrebarea A fost poli-
tica externã a României comuniste
de dupã 1960 una de indepen-
denþã sincerã? Argumenteazã-þi
rãspunsul.

3.*Realizeazã, împreunã cu 2–3 co-
legi, o investigaþie referitoare la
poziþia României faþã de invazia
sovieticã în Cehoslovacia, din anul
1968, ºi alcãtuieºte un dosar tema-
tic, care sã cuprindã mãrturii ale
unor oameni care au trãit acele
momente, copii ale unor articole
de presã ºi fotografii din timpul
evenimentelor.

Teme de lucru

Vizita oficialã a preºedintelui american 
Richard Nixon în România (1969)



Înfiinþarea Organizaþiei Tratatului de la Varºovia

Existenþa unei lumi bipolare a determinat apariþia celor douã
blocuri militare opuse, N.A.T.O., în anul 1949, dominat de
S.U.A., ºi Organizaþia Tratatului de la Varºovia, în 1955, în
cadrul cãruia rolul preponderent îi revenea Uniunii Sovietice. 

Þãrile fondatoare ale Organizaþiei Tratatului de la Varºovia
au fost: U.R.S.S., Republica Popularã Albania, Republica Popularã
Bulgaria, Republica Cehoslovacã, R.D.G., Republica Popularã
Românã ºi Republica Popularã Ungarã. Alianþa militarã a sta-
telor comuniste est-europene, denumitã Organizaþia Tratatului
de la Varºovia, a fost încheiatã pe o perioadã de 20 de ani, fiind
reînnoitã în 1985 pentru tot atâþia ani. Denumirea oficialã a
acestei alianþe militare a fost Tratatul de la Varºovia, de prietenie,
colaborare ºi asistenþã mutualã. 

Statele fondatoare ale alianþei afirmau, încã din primul articol
al pactului pe care l-au semnat în capitala polonã, cã Tratatul de
la Varºovia respecta Carta O.N.U. Acestea se angajau sã nu
utilizeze forþa în relaþiile internaþionale ºi sã rezolve orice pro-
blemã numai pe cale paºnicã, prin mijloace care sã nu pericliteze
pacea ºi securitatea internaþionalã. 

Înfiinþarea alianþei militare a statelor comuniste est-europene,
aflate în sfera de influenþã a U.R.S.S., a fost realizatã, potrivit
tratatului încheiat, pentru apãrarea acestora de un eventual atac
al altor state, aluzie la statele democratice care fãceau parte din
N.A.T.O. Uniunea Sovieticã a înfiinþat aceastã organizaþie nu
numai ca o reacþie la crearea N.A.T.O. ci, mai ales, ca urmare a
admiterii statului vest-german, R.F.G.; în Alianþa nord-atlanticã,
acesta cãpãtând aproape imediat ºi dreptul de a avea o armatã
proprie. Prin Organizaþia Tratatului de la Varºovia, sovieticii
ºi-au impus controlul total ºi din punct de vedere militar asupra
statelor comuniste est-europene.

Funcþionarea alianþei militare a statelor comuniste

est-europene

Organismele de conducere ale Tratatului de la Varºovia au
fost Comitetul Politic Consultativ al Organizaþiei Tratatului de la
Varºovia, care coordona activitãþile tuturor statelor membre ale
pactului, în afara celor militare, ºi Comandamentul Forþelor Armate
Unite, care avea în atribuþie coordonarea acþiunilor militare
comune ale acestora. Cele douã organisme aveau sediul la
Moscova, iar conducerea lor era asiguratã de sovietici. 

Teoretic, comandamentele militare ale armatelor statelor
membre se întâlneau periodic ºi discutau problemele organizaþiei.
Exerciþiile militare comune se desfãºurau ºi ele regulat, în U.R.S.S.
ºi pe teritoriul altor state membre. România a participat ºi ea la
aceste activitãþi, dar rolul conducãtor revenea sovieticilor.

���Studiu de caz �

Despre alianþele militare

în Declaraþia P.M.R.

(1964)

Suntem pentru desfiinþarea ori-
cãror blocuri militare ºi, ca o mã-
surã tranzitorie în acest sens, ne
declarãm pentru încheierea unui
pact de neagresiune între Organi-
zaþia Tratatului de la Varºovia ºi
Pactul Atlanticului de Nord.

* România în Tratatul de la Varºovia

Semnarea Tratatului de la Varºovia
(1955)

Intervenþia sovieticã la Praga
(1968)
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1. Realizeazã un eseu cu tema Orga-
nizaþia Tratatului de la Varºovia, de
la situaþia din anii ’50 la tensiuni
între statele membre. 

2. Þinând cont de raportul de forþe
din lumea bipolarã a anului 1955,
precizeazã o consecinþã a redac-
tãrii articolului 4 al Organizaþiei
Tratatului de la Varºovia în forma
prezentatã la pagina 82 (doc. 1b).

3. Organizaþi o discuþie în clasã cu
tema: Îºi puteau exprima liber est-eu-
ropenii pãrerea despre structura ºi
funcþionarea Organizaþiei Tratatu-
lui de la Varºovia? Scrieþi pe caiete
concluziile la care aþi ajuns în
urma discuþiei.

Teme de lucru

Nicolae Ceauºescu, despre

intervenþia Pactului de la

Varºovia în Cehoslovacia

(1968)

Este o încãlcare grosolanã a Tra-
tatului de la Varºovia ºi o folosire
a lui în scopuri nedemne, care va
arunca o patã neagrã pentru lungã
duratã ºi, fãrã îndoialã, pentru
totdeauna.

Reprezentanþi ai statelor membre ale
Pactului de la Varºovia 

� Relaþiile internaþionale ���

Timbru aniversar
sovietic al Pactului 
de la Varºovia 
(1975)

Evoluþia poziþiei României în cadrul 

Organizaþiei Tratatului de la Varºovia

România a fost, în primii ani ai existenþei acestei alianþe, un
membru docil faþã de sovietici. Fiindcã era înconjuratã numai
de state comuniste, dar ºi pentru cã regimul de la Bucureºti
manifesta loialitate faþã de Moscova, conducerea sovieticã a
admis retragerea trupelor Armatei Roºii din România în anul
1958. Sovieticii erau siguri cã, dacã România ar fi încercat sã se
distanþeze decisiv de Moscova, statele Organizaþiei Tratatului
de la Varºovia ar fi intervenit rapid împotriva ei.

Politica de distanþare a României faþã de sovietici s-a realizat
ºi pe plan militar, iar în Declaraþia P.M.R. cu privire la problemele
miºcãrii comuniste ºi muncitoreºti internaþionale (aprilie 1964) a fost
cuprinsã ºi ideea desfiinþãrii celor douã blocurilor militare opuse. 

Evoluþia alianþei militare comuniste est-europene nu a fost
lipsitã de tensiuni interne. România a avut o atitudine specificã
faþã de fiecare dintre ele. Astfel, când în anul 1968 Albania a
pãrãsit Tratatul de la Varºovia, din motive ideologice, România
nu a îndrãznit sã facã acelaºi pas. Nicolae Ceauºescu ºi conducã-
torii politici ºi militari de la Bucureºti ºi-au dat seama de pericolul
unui asemenea gest, întrucât România nu se gãsea în situaþia
micii þãri balcanice. Þara noastrã avea peste 1 000 de km de
graniþã cu U.R.S.S., astfel cã o apãrare împotriva unei agresiuni
ordonate de Moscova, în alianþã cu celelalte state comuniste, ar
fi fost greu de realizat. Totuºi, în acelaºi an, Nicolae Ceauºescu
a fost o voce distinctã în lumea comunistã, atunci când, la
ordinul lui Leonid Brejnev, sub pretextul cã era ameninþatã con-
struirea socialismului în Cehoslovacia, armatele sovietice, alãturi
de cele ale Bulgariei, Republicii Democrate Germane, Poloniei
ºi Ungariei, au invadat aceastã þarã. Nicolae Ceauºescu a conti-
nuat politica lui Gheorghiu-Dej, de distanþare faþã de sovietici,
pronunþându-se constant pentru desfiinþarea concomitentã a
N.A.T.O. ºi a Organizaþiei Tratatului de la Varºovia. 

De teamã cã armatele sovietice ºi ale aliaþilor ei fideli ar fi
putut interveni împotriva conducerii de la Bucureºti, dupã
intervenþia armatã din Cehoslovacia, România nu a mai parti-
cipat la aplicaþii militare comune. Þara noastrã nu a mai permis
ca militarii români sã mai ia parte la astfel de operaþiuni în
cadrul alianþei, dar a rãmas membrã a acesteia, îndeplinindu-ºi
celelalte sarcini din cadrul ei pânã la desfiinþarea Organizaþiei
Tratatului de la Varºovia. Dupã prãbuºirea comunismului ºi

redobândirea libertãþii
de cãtre þãrile est-eu-
ropene, acestea, inclu-
siv România, au decis
autodesfiinþarea Or-
ganizaþiei Tratatului
de la Varºovia, în 1991.

MAREA
NORDULUI

M A REA
BALT

IC
Ã

MAREA
NEAGRÃ

OCEANUL
ATLANTIC

MAREA
MEDITERANÃ

State cu regim politic comunist

State cu regim politic democratic

Europa divizatã în timpul
Rãzboiului rece



1991 – Destrãmarea U.R.S.S. ºi apa-
riþia C.S.I.

1991 – Declanºarea rãzboaielor din
fosta Iugoslavie.

1992 – Extinderea competenþelor
trupelor cãºtilor albastre, pentru
instituirea fundamentelor pãcii.

1993 – Divizarea paºnicã a
Cehoslovaciei.

1999 – Încheierea Pactului de sta-
bilitate pentru Europa de Sud-Est.

2002 – Intervenþia coaliþiei interna-
þionale în Afghanistan.

2003 – Intrarea trupelor coaliþiei
internaþionale, în frunte cu cele
americane, în Irak.

François Mitterand 

(1916–1996)

Preºedinte al Franþei în perioa-
da 1981–1995, Fr. Mitterand s-a
implicat în realizarea unificãrii eu-
ropene ºi în gãsirea unor soluþii
pentru stabilizarea situaþiei de pe
Glob. În întâlnirile cu oameni poli-
tici, ca premierul britanic John Major,
cu preºedintele german Richard von
Weizsäcker ºi cu cancelarul Helmuth
Kohl, a discutat despre înfãptuirea
mãsurilor care sã ducã la realiza-
rea unitãþii depline a Europei ºi
despre acþiunile necesare pentru
restabilirea pãcii ºi securitãþii în
diferite regiuni ale lumii.
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Oameni ºi fapte

Repere cronologice

���Aplicaþii �

State noi dupã 1989

A. Statele apãrute dupã

destrãmarea U.R.S.S.

Numele
statului

Rusia

Estonia

Ucraina

Republica
Moldova

Armenia

da

Este membru al C.S.I.?
Numele
statului

Bosnia-
Herþegovina

Croaþia

nu

Este membru al Uniunii
Europene?

B. Statele apãrute dupã

destrãmarea Iugoslaviei 

�Copiazã pe caiet tabelele de mai sus ºi completeazã-le cu numele tuturor
statelor apãrute dupã destrãmarea U.R.S.S. ºi a Iugoslaviei. Informeazã-te
suplimentar ºi rãspunde cerinþelor de pe coloana a doua, conform modelului.

�Cautã informaþii suplimentare despre evoluþia a cel puþin trei state din spaþiile
ex-iugoslav ºi, respectiv, ex-sovietic ºi realizeazã câte o fiºã despre acestea.

Rezoluþia 713 a Consiliului 

de Securitate al O.N.U. 

(25 septembrie 1991)

Consiliul de Securitate decide,
în virtutea capitolului VII al Cartei
O.N.U. ca toate statele (...) sã im-
punã embargoul general ºi complet
asupra livrãrilor tuturor tipurilor
de armament ºi de echipamente mi-
litare cãtre pãrþile aflate în conflict.

2

�Cautã relatãri de presã despre
rãzboiul din fosta Iugoslavie (uti-
lizeazã, în acest sens, arhivele
publicaþiilor româneºti ºi strãine,
disponibile în reþeaua internet),
ºi precizeazã dacã embargoul a
avut efect asupra desfãºurãrii
conflictului.

� Împãrþiþi pe grupe în clasã, repre-
zentaþi pãrþile aflate în conflict
din fosta Iugoslavie. Expuneþi opi-
niile fiecãrei naþiuni despre do-
rinþa de constituire a statului pro-
priu ºi încercaþi sã gãsiþi soluþii
prin dialog, pentru a evita un
conflict armat.

Pactul de stabilitate 

în Europa de Sud-Est

Pactul de stabilitate urmãreºte
sprijinirea þãrilor din Europa de
Sud-Est în eforturile lor de a asi-
gura pacea, democraþia, respectarea
drepturilor omului ºi prosperitatea
economicã, în scopul asigurãrii
stabilitãþii în întreaga regiune.

3

�Organizaþi o discuþie în clasã
referitoare la principiile expuse în
document, precizând dacã aces-
tea sunt valabile pentru asigura-
rea stabilitãþii ºi în alte regiuni de
pe Glob.

� Informeazã-te asupra evoluþiei
Europei de Sud-Est, din anul
1991 pânã astãzi, ºi precizeazã
câte o cauzã, determinatã de
evenimentele din regiune, pentru
care se face referire în document:
la asigurarea pãcii, respectarea
drepturilor omului ºi democraþie.

Rezoluþia 742  a Consiliului de Securitate al O.N.U.  (14 februarie 1992)

Consiliul de Securitate al Organizaþiei Naþiunilor Unite, examinând cererea
de admitere în O.N.U. prezentatã de Republica Azerbaidjan, recomandã
Adunãrii Generale sã admitã acest stat în Organizaþia Naþiunilor Unite.

1

�Examineazã documentul ºi precizeazã etapele pe care trebuie sã le
parcurgã un stat pentru a fi admis ca membru cu drepturi depline în
cadrul Organizaþiei Naþiunilor Unite.



9. Lumea dupã Rãzboiul rece

9.1. Apariþia unor noi state pe Glob. Dupã anul 1989, situaþia inter-

naþionalã a cunoscut schimbãri profunde ca urmare a prãbuºirii comu-

nismului ºi a destrãmãrii Uniunii Sovietice. Republicile care compuneau

U.R.S.S. ºi-au declarat independenþa ºi au apãrut 15 state noi, admise apoi

în cadrul O.N.U. (doc. 1, pag. 88). Unele dintre acestea au hotãrât sã-ºi

pãstreze legãturile economice dintre ele ºi au constituit Comunitatea Sta-

telor Independente (C.S.I.). Destrãmarea prin violenþã a fostei Iugoslavii

a determinat apariþia de noi state în Peninsula Balcanicã (doc. 2, pag. 88).

Spre deosebire de Iugoslavia, statul cehoslovac s-a destrãmat în mod

paºnic, astfel constituindu-se Cehia ºi Slovacia. 

9.2. Implicarea comunitãþii internaþionale în rezolvarea crizelor
din lume. Dupã anul 1989, cãºtile albastre ale O.N.U. au fost prezente

în diferite zone de conflict: Somalia, fosta Iugoslavie, Angola, Albania etc.

Acestea sunt trupe internaþionale care trebuie sã asigure realizarea funda-

mentelor pãcii. Conferinþa pentru Securitate ºi Cooperare în Europa

(C.S.C.E.) a trecut ºi ea prin transformãri profunde dupã anul 1989. În anii

1992–1994 au fost create instituþiile componente ale acesteia ºi s-a stabilit

ca sediul Secretariatului organizaþiei sã fie la Viena. La sfârºitul acestui

proces, la conferinþa de la Budapesta, s-a decis transformarea C.S.C.E. în

Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa (O.S.C.E.). Aceasta

se implicã în rezolvarea unor probleme tensionate pe continent. De exem-

plu, Uniunea Europeanã a încheiat Pactul de stabilitate pentru Europa de

Sud-Est, iar O.S.C.E. este organismul menit a-i asigura înfãptuirea (doc. 3,

pag. 88). O.S.C.E. dispune de misiuni amplasate în regiuni cu probleme

de securitate, precum Kosovo, Bosnia-Herþegovina sau în Republica

Moldova (pentru rezolvarea conflictului transnistrean). 

N.A.T.O. se implicã, în lumea contemporanã, în acþiuni de pacificare

în fosta Iugoslavie, în urma cãreia au încetat luptele între pãrþile beligerante.

Lãrgitã în perioada 1997–2004 prin integrarea unor state est-europene,

printre care ºi România, N.A.T.O. s-a transformat dintr-o alianþã militarã

anticomunistã în una capabilã sã intervinã în pacificarea unor regiuni de

pe Glob. Totuºi, lumea contemporanã continuã sã fie marcatã de eveni-

mente sângeroase, precum situaþia din Irak ºi cea din Afghanistan, unde

sunt încã prezente trupe ale coaliþiei internaþionale care ajutã la conso-

lidarea statelor respective ºi a regimului politic instaurat dupã cãderea

celui taliban. Nici în fosta Iugoslavie situaþia nu s-a stabilizat pe deplin,

trupe internaþionale de menþinere a pãcii ºi ordinii continuând sã fie

cantonate în Kosovo ºi în Bosnia-Herþegovina. 

9.3. Problemele lumii contemporane. Relaþiile internaþionale din

lumea de astãzi sunt influenþate nu numai de procesul de globalizare din

lumea contemporanã ºi de cel de unificare a þãrilor de pe continentul euro-

pean. Problemele sãrãciei ºi foametei în foarte multe dintre statele lumii,

mai ales din Africa, instabilitatea politicã din diferite þãri îºi pun ºi ele

amprenta asupra evoluþiei relaþiilor internaþionale din lumea de astãzi.

Statele lumii cautã sã-ºi extindã colaborarea în domeniile politic, econo-

mico-social ºi cultural, pentru a se consolida climatul de încredere ºi pace

în lume. De exemplu, poluarea industrialã, seceta, despãduririle sunt pro-

bleme care atrag la masa tratativelor numeroase þãri ºi organizaþii interna-

þionale care cautã sã asigure colaborarea pentru depãºirea acestora. Cri-

minalitatea, traficul de droguri ºi de persoane, terorismul sunt alte probleme

care stau în atenþia statelor ºi a organismelor internaþionale contemporane. 
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� Relaþiile internaþionale ���

Embargo = interdicþie pentru un stat
de a exporta sau importa diferite
mãrfuri dintr-o þarã, ca sancþiune
pentru încãlcarea unor reguli sau
principii ale vieþii internaþionale. 

Regim taliban = regim politic existent
în Afghanistan pânã în 2001, care
aplica strict legea islamicã, înlã-
turat de la putere pentru cã susþi-
nea organizaþiile teroriste. 

Vocabular

1. Pe baza cunoºtinþelor din anii ante-
riori ºi a unor informaþii suplimentare,
scrie un eseu cu tema Integrarea
fostelor state comuniste în N.A.T.O.
ºi problema securitãþii în Europa.

2. În grupe de câte 3–5 elevi, reali-
zaþi afiºe cu imagini ale rãzboaielor
ºi problemelor din diferite regiuni
ale lumii contemporane, expuneþi-le
în clasã ºi discutaþi despre mesa-
jele transmise de imaginile expuse.

3. Informeazã-te din surse suplimen-
tare ºi menþioneazã numele a trei
organisme ºi rolul îndeplinit de
acestea în cadrul O.S.C.E. dupã
anul 1994.

Teme de lucru

Adunarea Generalã a O.N.U.



Implicarea României în conflictele regionale 

din prima jumãtate a secolului al XX-lea

Cele douã rãzboaie balcanice din primii ani ai secolului trecut
s-au desfãºurat ca urmare a dorinþei statelor din regiune de a-ºi
desãvârºi unitatea naþionalã prin eliberarea teritoriilor acestora
care se mai gãseau sub stãpânirea otomanã. În primul rãzboi
balcanic (1912–1913), Bulgaria, Grecia, Serbia ºi Muntenegru au
înfrânt Imperiul Otoman. 

Marile puteri europene au intervenit dupã rãzboi, impu-
nându-ºi hotãrârile prin Tratatul de pace de la Londra. Faþã de
acest conflict, încã de la început, România ºi-a afirmat dorinþa
de a-ºi pãstra neutralitatea. În acelaºi timp, statul român per-
cepea ca pe o ameninþare pentru securitatea sa orice schimbare
teritorialã care ar fi dus la modificarea raportului de forþe din
regiune. România mai era nemulþumitã ºi de faptul cã frontiera
cu Bulgaria, din Dobrogea, era trasatã, din 1878, în defavoarea
þãrii noastre. De aceea, oamenii politici români doreau o modi-
ficare strategicã a acesteia.

Al doilea rãzboi balcanic a fost declanºat, în anul 1913, de
Bulgaria, care urmãrea sã obþinã noi teritorii de la otomani ºi
de la foºtii ei aliaþi. Împotriva ei s-au coalizat Grecia, Serbia,
Muntenegru, Imperiul Otoman, iar România s-a vãzut amenin-
þatã de ambiþiile bulgarilor. 

Cu toate cã Austro-Ungaria dorea ca România sã nu se implice
în conflict împotriva Bulgariei, pentru cã monarhia dualistã
avea relaþii bune cu aceastã þarã, armata românã a trecut Dunãrea.
Era începutul distanþãrii decisive a României de Tripla Alianþã,
încã înainte de Primul Rãzboi Mondial. Soldaþii români au
înaintat pe teritoriul bulgar fãrã sã întâmpine rezistenþã. Încon-
juratã numai de state inamice, Bulgaria a fost înfrântã rapid. 

Dupã încheierea celui de-al doilea rãzboi balcanic, diplo-
maþia româneascã ºi-a demonstrat eficienþa. Convinºi de faptul
cã marile puteri nu puteau rezolva problemele din regiune, din
cauza intereselor pe care le aveau, diplomaþii români ºi ai
celorlalte state balcanice victorioase au acþionat pentru înche-
ierea pãcii numai de cãtre ele. Negocierile s-au desfãºurat în
capitala României. 

Tratatul de pace dintre statele învingãtoare ºi Bulgaria a fost
semnat la Bucureºti, la 10 august 1913. România obþinea, partea
de sud a Dobrogei, denumitã Cadrilater, aflatã pânã atunci în
componenþa Bulgariei. În perioada interbelicã, România a
participat activ la eforturile depuse de Societatea Naþiunilor
pentru evitarea conflictelor militare. Statul român a susþinut
crearea mecanismelor regionale de asigurare a securitãþii, prin
iniþiative concrete, aºa cum au fost Mica Înþelegere (1921) ºi
Înþelegerea Balcanicã (1934). România a continuat sã promoveze
o politicã de pace ºi de respectare a drepturilor fiecãrui popor
de a se dezvolta liber. 

���Studiu de caz �

România ºi conflictele regionale în secolul al XX-lea

Tratatul de pace de la Bucureºti,

de la sfârºitul celui de-al doilea

rãzboi balcanic (1913) 

Art. II. Între Regatul Bulgariei ºi
Regatul României, noua graniþã 
va porni de la Dunãre, din sus de
Turtucaia, ca sã ajungã în Marea
Neagrã la miazãzi de Ekrene. (...) O
comisie mixtã, compusã din repre-
zentanþii celor douã pãrþi contrac-
tante, vor urma, dupã semnarea
acestui tratat, sã execute la faþa
locului traseul noii graniþe.

Titu Maiorescu, 

despre rãzboaiele balcanice 

(16 octombrie 1912)

În limitele Tratatului de pace de
la Berlin, neutralitatea României
este naturalã. Dacã însã în Peninsula
Balcanicã se vor realiza schimbãri
teritoriale, România va avea cuvân-
tul sãu de spus.
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Cavaleria românã în 1914

Conferinþa de pace de la Bucureºti
(1918)
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� Relaþiile internaþionale ���

Teme de lucru

Aspect din misiunea armatei române 
în Bosnia-Herþegovina 

Aspect din misiunea româneascã 
în Irak

Participarea armatei române 
la operaþiunile organizate de O.N.U. 

ºi de N.A.T.O. în lume

� 1990 – Etiopia–Eritreea

� 1991 – Irak–Kuwait

� 1995–1998 – Angola

� Din 1996 – Bosnia–Herþegovina

� Din 1999 – Kosovo

� Din 2000 – Afghanistan

Locurile ºi perioadele 
desfãºurãrii reuniunilor 

Conferinþei pentru Securitate 
ºi Cooperare în Europa

� 1977–1978 – Belgrad

� 1980–1983 – Madrid

� 1983–1986 – Stockholm

� 1986–1989 – Viena 

Aspect de la reuniunea internaþionalã a miniºtrilor Apãrãrii 
din statele membre N.A.T.O. (România, Poiana Braºov, 2004)

România ºi conflictele regionale din a doua jumãtate 

a secolului al XX-lea ºi de la începutul mileniului al III-lea

Dupã 1945, poziþia României faþã de conflictele regionale a
fost comunã cu aceea a celorlalte state cu regim politic comunist,
fiind impusã de sovietici. Aºa s-a întâmplat în cazul conflictului
din Peninsula Coreeanã (1950–1953) ºi în cel din Vietnam
(1957–1975), dar România nu a participat cu trupe, ci a sprijinit
prin ajutoare forþele comuniste din aceste zone. 

Oficial, conducerea comunistã a României afirma dorinþa de
pace, dar dorea soluþionarea conflictelor conform poziþiilor
taberei dominate de U.R.S.S. Abia distanþarea de linia sovieticã
îi va permite României sã-ºi afirme, mai ales în timpul lui
Nicolae Ceauºescu, o poziþie diferitã, dar favorabilã tot lagã-
rului comunist.

În conflictul arabo-israelian, România comunistã s-a pro-
nunþat pentru rezolvarea paºnicã a acestuia, pe baza dreptului
la existenþã atât a Israelului, cât ºi a unui stat palestinian.

Dupã anul 1989, România s-a reintegrat în lumea demo-
craticã. Ca urmare, þara noastrã a putut sã-ºi afirme pe deplin
concepþiile proprii de politicã externã. 

În cadrul organizaþiilor internaþionale (O.N.U., O.S.C.E. etc.),
România s-a pronunþat pentru rezolvarea paºnicã a diferendelor
dintre state, pentru încetarea luptelor din cadrul conflictelor
regionale ºi pentru aºezarea pãrþilor beligerante la masa
tratativelor. Aceasta a fost poziþia României faþã de rãzboaiele
din fosta Iugoslavie ºi faþã de celelalte conflicte regionale de
dupã anul 1989.

Cu dorinþa de a asigura reinstaurarea urgentã a pãcii în diferite
regiuni ale lumii, armata românã a participat, dupã cãderea
comunismului, la diferite acþiuni sub egida O.N.U. ºi a N.A.T.O.

1. Precizeazã o cauzã pentru care
România dorea sã se implice în
rãzboaiele balcanice de la înce-
putul secolului al XX-lea.

2. Informeazã-te suplimentar ºi reali-
zeazã o cronologie a celor douã
rãzboaie balcanice desfãºurate în
anii 1912–1913.

3. Realizeazã un eseu cu titlul Partici-
parea României în trupele de men-
þinere a pãcii.
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���Aplicaþii �

� Acum ºtii:

� Sã enumeri marile etape ale evo-
luþiei relaþiilor internaþionale în se-
colul al XX-lea.

� Sã indici principalele forme de ne-
gociere ºi cooperare între statele
implicate în cele douã conflagraþii
mondiale.

� Sã caracterizezi politica externã a
României în secolul al XX-lea.

� Sã explici cauzele eºecului institu-
þiilor ºi politicilor de rezolvare a con-
flictelor din perioada interbelicã.

� Sã descrii relaþiile internaþionale în
lumea bipolarã postbelicã.

� Sã prezinþi provocãrile lumii de astãzi
la adresa relaþiilor internaþionale.

� Citeºte:

Bianchini St., Problema Iugoslavia,

Bucureºti, 2003.

Massaouile, Fr., Conflictele din Orien-
tul Mijlociu, Bucureºti, 2004.

Michael, L., China, de la imperiu la
republica popularã, Bucureºti, 2004.

Palmowski, I., Dicþionarul Oxford de
istorie contemporanã, Bucureºti, 2005.

Wandycz, P., Preþul libertãþii. O istorie
a Europei central-rãsãritene din Evul
Mediu pânã în prezent, Bucureºti,

1998.

� Vizioneazã filmele artistice:

Trenul vieþii, regia Radu Mihãileanu,

1998.

Apocalipsul acum, regia Francis Ford

Coppola, 1979.

Salvaþi soldatul Ryan, regia Steven

Spielberg, 1998.

� Viziteazã paginile web:

www.auschwitz.org.pl (paginã web

dedicatã lagãrului de la Auschwitz)

www.bbc.co.uk/dna/ww2 (paginã

web a postului de radio BBC)

www.worldatwar.net (paginã web de-

dicatã conflagraþiilor mondiale)

www.monde-diplomatique.fr

Dacã vrei sã afli mai multe

Autoevaluare
I. Citeºte cu atenþie textele de mai jos, apoi rãspunde cerinþelor:

A. Convenþia militarã dintre România ºi Antanta (4/17 august 1916)

Art. 4. Franþa, Marea Britanie, Italia ºi Rusia se angajeazã sã furnizeze
României muniþiile ºi materialul de rãzboi, care vor fi transportate de nave
româneºti ºi aliate ºi tranzitate prin Rusia (...) în mod continuu, în cantitate
de cel puþin 300 de tone pe zi.

B. I.I.C. Brãtianu despre intrarea României în Primul Rãzboi Mondial

Noi nu am intrat în rãzboi ca niºte solicitatori nepoftiþi. Noi am intrat în
rãzboi ca niºte aliaþi doriþi ºi ceruþi. Noi am intrat în acþiune atunci când
ambasadorul Franþei la Petersburg spunea „Dacã România nu intrã în
rãzboi, se poate compromite frontul occidental“. Am intrat în rãzboi atunci
când ruºii ne spuneau „Acum, ori niciodatã“.

C. Diplomatul Vasile Stoica despre politica externã a României (1932)

Am discutat cu preºedintele Consiliului de Miniºtri al Bulgariei, Nikola
Muºanof, cãruia i-am declarat cã România doreºte o politicã de pace, cola-
borare, înþelegere cu toate statele, mai ales cu vecinii bulgari.

1. Considerã cã eºti un ofiþer român din timpul rãzboiului. Argumenteazã
cererea pãrþii române înscrisã în convenþia din 1916.

2. Precizeazã cel puþin un motiv pentru care Antanta exercita presiuni
asupra României în anul 1916.

3. Prezintã în 1–2 pagini politica externã a României în perioada 1916–
1940, având în vedere:

– deciziile luate ºi obiectivul principal urmãrit de România în 1916;

– situaþia României pe plan internaþional dupã Primul Rãzboi Mondial;

– scopurile urmãrite de diplomaþia româneascã în perioada interbelicã.

FIªA DE EVALUARE NR. 1

Pentru activitate individualã

I. Formaþi grupe de câte 3–4 elevi. Citiþi textele de mai jos ºi formulaþi 
rãspunsuri comune în cadrul grupelor.

Actul final al Conferinþei pentru Securitate ºi Cooperare 

în Europa (1 august 1975)

Statele participante: I. respectã reciproc (...) dreptul fiecãrei þãri de a alege
ºi a dezvolta în mod liber sistemul sãu politic, social, economic ºi cultural; 
II. considerã drept inviolabile toate frontierele reciproce ºi cele ale tuturor
statelor europene; (...) VII. respectã drepturile omului ºi libertãþile fundamen-
tale individuale.

1. Þinând cont de situaþia internaþionalã din anul 1975, precizaþi importanþa
adoptãrii hotãrârilor din Actul final în forma de mai sus.

2. Exprimaþi-vã opinia în legãturã cu întrebarea: Au fost sau nu sincere în
intenþiile lor delegaþiile participante atunci când au redactat ºi semnat
Actul final de la Helsinki?

3. Argumentaþi dorinþa statelor occidentale de a include în document preve-
derile de la punctul VII. Despre colaborarea ºtiinþificã, în Actul final 
al conferinþei de la Helsinki (1975): Statele participante se angajeazã
sã dezvolte cooperarea în domeniul ºtiinþific (...) prin participarea la 
programe internaþionale de punere în comun la dispoziþie savanþilor
a informaþiei.

FIªA DE EVALUARE NR. 2

Pentru activitate de grup



Studiind acest capitol, îþi

vei dezvolta urmãtoarele

competenþe:

� Compararea unor opinii ºi argumente
diferite privind evoluþia economicã ºi
socialã a Europei în perioada de dupã
cel de-al Doilea Rãzboi Mondial.

� Descoperirea ºi asumarea valorilor cetã-
þeniei democratice.

� Selectarea ºi comentarea surselor isto-
rice pentru a susþine sau combate puncte
de vedere despre societatea de la înce-
putul mileniului III.

� *Proiectarea unor cercetãri cu subiect
istoric.

��

Capitolul IV

Economie 

ºi societate 

în lumea

postbelicã



1944 – Elaborarea programului na-
þional al rezistenþei în Franþa.

1944–1945 – Reforme agrare în sta-
tele din centrul ºi sud-estul Europei.

1944–1948 – Naþionalizãri ale unor ra-
muri industriale în statele europene.

1946–1947 – Momentul culminant al
crizei economice postbelice.

1947 – Lansarea planului Marshall.
Crearea Cominform-ului.

1949 – Statele comuniste formeazã
Consiliul de Ajutor Economic
Reciproc (C.A.E.R.).

George C. Marshall 

(1880–1959)

Generalul George C. Marshall
a îndeplinit în perioada 1939–
1945 funcþia de ºef al Statului-Major
al armatei americane, având o con-
tribuþie substanþialã la obþinerea
victoriei Aliaþilor. În timpul adminis-
traþiei Truman, a fost numit secretar
de stat, prilej cu care a lansat iniþia-
tiva planului economic de ajutorare
a Europei, care îi poartã numele.
De asemenea, de numele sãu sunt
legate aplicarea politicii de „stã-
vilire“ a comunismului, iniþiatã de
preºedintele american Truman, ºi
întemeierea N.A.T.O.

Oameni ºi fapte

Repere cronologice

���Aplicaþii �
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Criza apei dupã rãzboi

Criza economicã postbelicã în imagini

� Exprimã-þi opinia în legãturã cu me-
sajul politic pe care G.C. Marshall
dorea sã-l transmitã prin discursul
þinut în 1947. Argumenteazã-þi punc-
tul de vedere cu douã informaþii
desprinse din textul de mai sus.

� Numeºte statul la care face aluzie
fragmentul evidenþiat în text ºi
enumerã cel puþin trei fapte isto-
rice care puteau justifica atitudi-
nea americanã.

� Comparã documentele 1 ºi 2 ºi
indicã cel puþin o asemãnare ºi o
deosebire în privinþa conþinuturilor.

� Comenteazã mesajul transmis de
documentul 2. Indicã un motiv
pentru care accentul mesajului
transmis de aceastã sursã este
pus pe conflictul ideologic dintre
S.U.A. ºi U.R.S.S.

� Pe baza imaginilor ºi a documen-
telor istorice de mai sus, reali-
zeazã o prezentare a primilor
ani postbelici, utilizând urmãtorii
termeni: crizã, sãrãcie, recon-
strucþie, economie, rãzboi rece.

� Alcãtuieºte planul unei investigaþii
istorice cu tema Reacþia U.R.S.S.
ºi a statelor comuniste europene
faþã de planul Marshall.

Politica sovieticã

postbelicã

Cu cât ne îndepãrtãm de sfâr-

ºitul rãzboiului, cu atât mai evident

apar douã direcþii principale ale

politicii internaþionale (…): tabãra

antiimperialistã ºi democraticã ºi

tabãra imperialistã. Statele Unite

reprezintã principala putere con-

ducãtoare a taberei imperialiste.

Anglia ºi Franþa sunt aliatele

Statelor Unite (…). U.R.S.S. ºi noile

state democratice formeazã baza

taberei antiimperialiste. Aceasta se

sprijinã, în toate þãrile, pe miºca-

rea muncitoreascã ºi democraticã,

pe partidele comuniste frãþeºti (…).

(A. Jdanov, raportul 
din septembrie 1947)

Planul Marshall

Este logic ca Statele Unite sã

întreprindã tot ce le stã în putere

pentru a înlesni revenirea lumii la

o stare economicã de normalitate,

fãrã de care nu poate fi vorba nici

de stabilitate politicã ºi nici de o pace

sigurã. Politica noastrã nu este în-

dreptatã împotriva nici unei þãri sau

doctrine, ci împotriva foametei, sãrã-

ciei, disperãrii ºi haosului. Scopul ei

trebuie sã fie restabilirea unei eco-

nomii mondiale sãnãtoase, care sã

permitã revenirea la condiþii poli-

tice ºi sociale în care sã existe insti-

tuþii libere. (…) Orice guvern care

acceptã ajutorul nostru în scopul

reconstrucþiei va gãsi, sunt sigur, o

cooperare totalã din partea guver-

nului american. Orice guvern care
ar unelti pentru a împiedica recon-
strucþia altor state nu poate aºtepta
ajutor din partea noastrã. Mai mult,

guvernele, partidele sau grupãrile

care încearcã sã perpetueze mize-

ria umanã pentru a obþine un profit

politic sau de altã naturã se vor

confrunta cu opoziþia Statelor Unite.

(George C. Marshall, discursul de
la Universitatea Harvard, SUA, 1947)

Berlinul dupã a doua conflagraþie mondialã

1 2



1. Reconstrucþia Europei postbelice

1.1. Europa în primii ani postbelici. În momentul încheierii celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial, problemele economice ºi sociale ce se deschi-
deau în faþa statelor europene afectate de conflict erau de o gravitate fãrã
precedent: un numãr imens de soldaþi demobilizaþi urmau sã revinã la
cãminele lor, economia de rãzboi trebuia sã se adapteze producþiei civile,
cãile de comunicaþii, oraºele, porturile erau în mare mãsurã distruse.

Primele guverne postbelice au trecut la mãsuri care aveau ca scop
instaurarea unui control mai accentuat al statului asupra principalelor
ramuri economice ºi asupra pieþei, astfel încât reconstrucþia economicã
sã se poatã desfãºura mai eficient. În Marea Britanie, de pildã, sub condu-
cerea guvernului laburist au fost naþionalizate o serie de ramuri indus-
triale (exploatarea cãrbunelui, gazelor naturale, transporturile, siderurgia).
Aceeaºi mãsurã a fost aplicatã ºi în Franþa, prin punerea în practicã
a Programului Naþional al Rezistenþei (elaborat în martie 1944). 

În statele din Europa Centralã ºi de Est, mãsurile de naþionalizare
au fost însoþite de reforme agrare (cum ar fi în Polonia, în 1944, ori în
România ºi Ungaria în 1945). Criza economicã postbelicã a înregistrat
punctul culminant în cursul anilor 1946–1947. Foametea, inflaþia, lipsa
resurselor energetice, au dus la introducerea cartelãrii bunurilor alimen-
tare ºi de larg consum.

1.2. Reconstrucþia europeanã prin planul Marshall. În condiþiile
complexe generate de divizarea ideologicã a Europei postbelice, S.U.A.
au iniþiat un program de reconstrucþie economicã. Principalul scop al
acestei politici a fost evitarea extinderii influenþei sovietice în statele
Europei de Vest. Astfel, la 5 iunie 1947, Secretarul de stat G. Marshall
propunea, într-un discurs þinut la Universitatea Harvard, acordarea ajuto-
rului economic american tuturor statelor afectate de rãzboi (doc. 1,

pag. 94). Planul s-a concretizat prin aprobarea sa de cãtre Congresul
S.U.A. la 12 aprilie 1948 ºi a fost negociat cu 16 state europene occi-
dentale. Astfel, timp de patru ani (1948–1952), au fost repartizate statelor
implicate 13 miliarde dolari, în produse industriale ºi alimentare. 

Principalele state beneficiare de pe urma planului Marshall au fost
Marea Britanie, Franþa, Italia ºi Germania de Vest. Reconstrucþia econo-
micã occidentalã s-a bazat pe legãturi economice ºi financiare, încurajate
de S.U.A. În fapt, punerea în practicã a planului Marshall a fost condiþio-
natã de cooperarea dintre statele cãrora le era destinat ajutorul american,
urmãrindu-se repartiþia eficientã a fondurilor alocate ºi liberalizarea
schimburilor economice. 

1.3. Situaþia economicã din Europa Centralã ºi de Est. Conducãtorul
U.R.S.S., Stalin, a respins planul Marshall, cerând statelor aflate sub
control sovietic sã procedeze la fel. Incapabilã de a reacþiona prin mãsuri
economice, Uniunea Sovieticã a reacþionat politic ºi ideologic, cerând
statelor comuniste sã dea dovadã de unitate ºi fermitate (doc. 2, pag. 94).
Astfel a fost creat, în 1947, Biroul Informativ al Partidelor Comuniste
(Cominform), iar în 1949 a luat fiinþã Consiliul de Ajutor Economic
Reciproc (C.A.E.R.), care avea ca obiectiv promovarea ºi planificarea
schimburilor economice dintre statele cu regim politic comunist. Dupã
1948, în statele din Europa Centralã ºi de Est, reconstrucþia economiei a
fost însoþitã de mobilizarea tuturor resurselor disponibile în vederea
susþinerii Rãzboiului rece. Refacerea economicã a fost mai dificilã,
accentul fiind pus pe industrializarea masivã ºi dezvoltarea extensivã a
ramurilor economice.
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Vocabular

1. Plecând de la documentul 1, de la
pagina 94, exprimã-þi opinia cu
privire la interesul real al Statelor
Unite de a oferi ajutor prin planul
Marshall tuturor statelor europene.

2. Pe grupe de lucru, organizaþi o
dezbatere cu tema: A fost opor-
tunã decizia U.R.S.S. de a cere
statelor aflate sub controlul sãu
respingerea planului Marshall?

Teme de lucru

Varºovia dupã 
cel de-al Doilea Rãzboi Mondial

Cartelare = raþionalizarea produse-
lor de bazã ºi a celor de larg con-
sum (stabilirea unor raþii indivi-
duale de pâine, ulei, zahãr etc.).

Inflaþie = dezechilibru economic ca-
racterizat prin creºterea genera-
lizatã a preþurilor într-o anumitã
perioadã de timp.

Laburist = aici, denumire sub care
este cunoscut guvernul de orien-
tare social-democratã din Marea
Britanie.

Naþionalizare = trecerea în proprie-
tatea statului a obiectivelor econo-
mice, sociale, culturale particulare.



1945 – Constituirea Fondului Mo-

netar Internaþional (F.M.I.).

1945–1949 – Trecerea la economia

dirijatã în statele europene cu

regim comunist, aflate sub con-

trolul U.R.S.S.

1947 – Semnarea documentelor pri-

vind înfiinþarea Acordului General

pentru Tarife ºi Comerþ (G.A.T.T.).

1994 – Înfiinþarea Organizaþiei Mon-

diale a Comerþului (O.M.C.).

Organizaþii economice mondiale

General Agreement on Tarrifs
and Trade (Acordul General pentru

Tarife vamale ºi Comerþ – G.A.T.T.)

reprezintã o înþelegere semnatã de

peste 120 de state, însumând peste

90% din comerþul mondial. A fost

creat cu scopul de a se elimina barie-

rele din calea schimburilor econo-

mice dintre þãrile membre. Cu timpul,

negocierile purtate de statele compo-

nente au avut în vedere ºi investiþiile

comerciale, serviciile ºi protecþia

proprietãþii intelectuale. G.A.T.T. a

fost înlocuit cu Organizaþia Mondialã

a Comerþului (O.M.C.). Rolul acesteia

este de a stabili regulile comerciale

ale lumii actuale în ideea desfiinþã-

rii limitelor comerþului internaþional.

Sediul sãu se aflã la Geneva. Pânã

în anul 2005, în O.M.C. erau în-

scrise 148 de state. 

Oameni ºi fapte
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Runda Uruguay, 

aspect din timpul negocierilor G.A.T.T.

Caracteristicile economiilor postbelice 

� Se bazeazã pe proprie-

tatea de stat.

� Deciziile economice sunt

centralizate, impuse de

instituþiile statului.

� Nu este încurajatã con-

curenþa.

� Economia este reglemen-

tatã artificial.

� Preþurile nu se formeazã

liber, în funcþie de condi-

þiile pieþei.

Economii dirijate
(planificate)

� Se bazeazã pe proprie-

tatea privatã.

� Încurajeazã libera iniþia-

tivã.

� Concurenþa funcþioneazã

ca stimulator al relaþiilor

economice.

� Intervenþia statului este

stimulativã ºi regleazã

ansamblul economiei.

� Preþurile se formeazã ca

rezultat al cererii ºi ofertei.

Economii liberale
(de piaþã)

� Se bazeazã atât pe pro-

prietatea privatã cât ºi

pe cea de stat.

� Statul se implicã prin in-

tervenþii ºi control în acti-

vitatea economicã.

� Concurenþa este permisã,

în limitele trasate de stat.

� Preþurile se formeazã atât

liber cât ºi ca urmare a

deciziilor instituþiilor de

stat.

Economii de tip mixt

Prosperitatea occidentalã –
avantaje ºi limite

Nicicând un francez, n-ar fi putut
constata schimbãri atât de mari ºi
de rapide! S-au acordat industriei
avize de construcþie pentru 14 mi-
lioane de metri pãtraþi, îndeosebi
în provincie, dar în acelaºi timp,
numãrul întreprinderilor a scãzut –
prin fuziuni ºi absorbþii – la circa
5000. În sectorul comercial, unde
în 1958 funcþionau 7 supermarket-uri
ºi 1500 de magazine cu autoservire,
deja în 1962 puteau fi numãrate
207 ºi respectiv 4000. (...) Existã ºi
reversul medaliei! Dezvoltarea in-
dustrialã a redus semnificativ im-
portanþa agriculturii. Francezii din
zilele noastre se vãd obligaþi sã trã-
iascã o viaþã mecanizatã ºi aglo-
meratã. În uzine, ateliere, pe ºan-
tiere ºi în magazine, munca impune
gesturi uniform reglate, perfect coor-
donate. Nu se întâmplã nimic ne-
prevãzut în birourile în care fiecare
urmãreºte veºnic aceleaºi linii ºi
scheme ale unor planuri oferite de
un computer.

(Dupã Charles de Gaulle,
Memoriile speranþei, 1970)

1

� Formaþi grupe de lucru alcãtuite din 3–4 elevi. Studiaþi tabelul de mai sus

ºi documentele 1 ºi 2, apoi, în cadrul grupelor, formulaþi rãspunsuri pentru

urmãtoarele cerinþe:

– precizaþi cel puþin trei deosebiri între economiile liberale ºi cele dirijate;

– evidenþiaþi cel puþin douã avantaje ºi douã dezavantaje ale fiecãruia

dintre cele douã modele economice, prezentate de documentele 1 ºi 2;

– comparaþi situaþia descrisã de documente cu cea din România zilelor

noastre ºi notaþi eventualele asemãnãri ºi deosebiri constatate.

La final, comentaþi în cadrul clasei rezultatele activitãþii grupelor.

Contrastele
economiei dirijate 

� Desfiinþând relaþiile capitaliste
în statele noastre, noi, comuniºtii,
am înlãturat anarhia din producþie
ºi am suprimat în interiorul statelor
noastre relaþiile oarbe ale pieþei.

(Nichita Hrusciov, Chestiuni 
vitale ale dezvoltãrii sistemului

socialist mondial, 1962)

� Uniunea Sovieticã, primul pro-
ducãtor mondial de oþel, de materii
prime, de petrol, de produse ener-
getice, suferã de lipsuri cauzate de
jaf sau utilizare ineficiente. Suntem
printre cei mai mari producãtori de
cereale, dar ne aflãm în situaþia de
a cumpãra milioane de tone de grâne
în fiecare an. Rachetele noastre sunt
de o precizie uimitoare, în schimb
un mare numãr de aparate de uz
casnic sovietice sunt de o calitate
mediocrã.

(Dupã Mihail Gorbaciov,
Perestroika, 1987)

2
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2.* Curente ºi idei economice: economii

dirijate ºi economii liberale

2.1. Economiile dirijate postbelice. Divizarea ideologicã a lumii post-

belice s-a reflectat ºi în politicile economice, prin preluarea de cãtre statele

intrate sub influenþa U.R.S.S. a modelului economic sovietic. Economiile

dirijate sau de comandã au avut ca trãsãturi principale îngrãdirea sau des-

fiinþarea aproape totalã a proprietãþii private, reglementarea strictã de cãtre

stat a evoluþiei economice, controlul riguros al preþurilor, al alocãrii resur-

selor ºi al forþei de muncã. În condiþiile în care, în Europa, statele cu regim

politic comunist aveau, dupã al Doilea Rãzboi Mondial, o economie

predominant agrarã, trecerea la economia dirijatã a urmãrit, în principal,

trei direcþii de acþiune: colectivizarea agriculturii; industrializarea rapidã

(cu accent pe industria grea, constructoare de maºini, siderurgie ºi meta-

lurgie); planificarea strictã, prin planuri anuale ºi cincinale a întregii acti-

vitãþi. Þãri ca Polonia, Cehoslovacia, România, Ungaria, au înregistrat pânã

în cursul deceniului ºapte al secolului al XX-lea ritmuri accentuate de creºtere

economicã (de peste 10% anual). În România, de pildã, statisticile oficiale

(care însã includeau adeseori cifre exagerate) arãtau cã, în 1989, venitul

naþional creat în industrie era de 39 de ori mai mare decât în 1950. În

acelaºi timp, industrializarea forþatã ºi planificarea rigidã au creat grave

dezechilibre economice, manifestate prin neglijarea ramurilor economice

producãtoare de bunuri de consum, menþinerea nivelului de trai al populaþiei

la un nivel scãzut, lipsa motivaþiei pentru munca eficientã, poluare accen-

tuatã ºi deteriorarea mediului înconjurãtor, ca urmare a creºterii econo-

mice de tip extensiv. În plan teoretic, au existat încercãri de adaptare a

dirijismului economic la condiþiile concrete de evoluþie a economiei.

Astfel, în U.R.S.S., economiºtii Vadim Trapeznikov ºi Yevsei Liberman

au propus reformarea economiei de comandã în funcþie de criterii de efi-

cienþã ºi profit, iar în Cehoslovacia ºi Iugoslavia au fost iniþiate mãsuri în

vederea încurajãrii concurenþei ºi autonomiei întreprinderilor. 

2.2. Economiile liberale. Refacerea economicã postbelicã ºi aplicarea

de cãtre statele occidentale a ideilor economice liberale, specifice econo-

miei de piaþã, au determinat o creºtere economicã fãrã precedent în aceste

þãri, care a marcat perioada 1945–1973 (cunoscutã sub numele de „cele

trei decenii de prosperitate“). Caracterizate prin proprietate privatã, liberã

iniþiativã ºi încurajarea concurenþei, aceste economii au fost favorizate de

liberalizarea schimburilor internaþionale de introducerea rapidã a noutã-

þilor tehnologice în toate ramurile economice, de dezvoltarea accentuatã

a consumului de masã. În acelaºi timp, statele s-au implicat în organizarea

ºi stimularea creºterii economice, în supravegherea mecanismelor eco-

nomiei de piaþã, a preþurilor ºi chiar a salariilor, astfel încât, în ultimele

decenii ale secolului al XX-lea, la nivel mondial au devenit predominante

economiile de tip mixt. În cadrul acestora, elementele liberale se combinã

cu forme de intervenþie a statului în economie. Totodatã, un accent tot mai

important se pune pe dezvoltarea durabilã. 

Printre economiºtii ale cãror studii au stat la baza politicilor economice

ale statelor occidentale s-au numãrat John M. Keynes, Paul Samuelson ºi

Milton Friedman. Economiile occidentale nu au putut evita momentele

de crizã ºi recesiune, aºa cum au fost, de exemplu, crizele provocate de

creºterea preþurilor pe piaþa petrolului, în deceniile opt ºi nouã ale se-

colului al XX-lea. În ansamblu însã, ele au generat prosperitate ºi progres

economic ºi social, spre deosebire de cele dirijate (doc. 1, 2, pag. 96).
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Colectivizare = instaurarea controlu-
lui statului asupra agriculturii, prin
transformarea proprietãþilor þãrã-
neºti în ferme agricole, dupã mo-
del sovietic.

Creºtere economicã de tip extensiv

= dezvoltare bazatã pe creºterea
cantitativã a resurselor antrenate
în activitatea economicã.

Dezvoltare durabilã = concept rela-
tiv nou, care presupune proiecta-
rea dezvoltãrii economice pe ter-
men mediu ºi lung, astfel încât sã
nu fie afectate resursele naturale
de care vor avea nevoie gene-
raþiile urmãtoare. 

Vocabular

1. Pe baza cunoºtinþelor de istorie din
clasa a X-a ºi a celor de economie,
prezintã în scris evoluþia economii-
lor dirijate în secolul al XX-lea.

2. Cautã informaþii suplimentare (utili-
zând ºi reþeaua internet) pentru a
alcãtui un portofoliu cu titlul Econo-
mii performante la începutul mile-
niului al III-lea.

3. Pe grupe de lucru, alcãtuiþi câte o
listã care sã cuprindã cel puþin
zece caracteristici ale economiei
de piaþã. Ordonaþi-le în funcþie de
importanþa lor pentru progresul
economiilor respective. Comentaþi
apoi ierarhiile stabilite de fiecare
grupã în parte.

Teme de lucru

Linie de producþie modernã



1957 – Constituirea Comunitãþii Eco-

nomice Europene.

1962 – Primul plan al Comunitãþii

Economice Europene privind uniu-

nea monetarã.

1989 – Realizarea programului con-

cret de constituire a Uniunii Eco-

nomice ºi Monetare europene.

1992 – Semnarea Tratatului Uniunii

Economice ºi Monetare.

1999 – Introducerea monedei unice

euro.

Tratatul de la Élysée

Tratatul reconcilierii istorice dintre

Franþa ºi R.F.G. a fost semnat în

Franþa, la Palatul prezidenþial Élysée,

la 22 ianuarie 1963, de preºedin-

tele Franþei, Charles de Gaulle ºi

de cancelarul vest-german Konrad

Adenauer. Acesta avea în vedere

colaborarea dintre cele douã state

în diferite domenii, cum ar fi apã-

rarea, schimburile culturale, politica

externã. Totodatã, documentul a

marcat un pas decisiv pe calea in-

tegrãrii europene.

Reconcilierea dintre popoarele
german ºi francez, care pune ca-
pãt unui secol de rivalitate, consti-
tuie evenimentul istoric ce schimbã
din temelii relaþiile dintre cele douã
popoare (…) scopul sãu fiind acela
de a crea o Europã unitã.

(Tratatul de la Élysée)

Oameni ºi fapte

Repere cronologice
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Charles de Gaulle ºi Konrad Adenauer

Tratatul de instituire a unei Constituþii pentru Europa (2003)

Capitolul II. Politica economicã ºi monetarã

III-69. 1. (...) acþiunea statelor membre ºi a Uniunii implicã, în condiþiile
prevãzute prin Constituþie, adoptarea unei politici bazate pe strânsa coor-
donare a politicilor economice ale statelor membre, pe piaþa internã, ºi pe
definirea de obiective comune ºi îndeplinite prin respectarea principiului
unei economii de piaþã deschise, în care concurenþa este liberã.

III-69. 2. În paralel (...) aceastã acþiune implicã o monedã unicã, euro,
precum ºi definirea ºi realizarea unei politici de schimb unice, al cãrei
obiectiv principal este menþinerea stabilitãþii preþurilor (...).

1

Date privind satisfacþia cetãþenilor 

din unele state membre UE faþã 

de apartenenþa la Uniune, conform

Eurobarometrului din anul 2002 

(Cifrele reprezintã procente 

din numãrul celor chestionaþi.)

Marea

Britanie

Franþa

Germania

Grecia

Irlanda

Luxemburg

Austria

Spania

Statul

32

47

52

64

78

81

37

64

Cetãþeni

mulþumiþi

21

14

9

5

4

3

16

5

Cetãþeni

nemulþumiþi

Date privind atitudinea cetãþenilor 

din statele candidate faþã de aderarea la

Uniunea Europeanã, conform

Eurobarometrului din anul 2003 

(Cifrele reprezintã procente 

din numãrul celor chestionaþi.)

Bulgaria

România

Turcia

Ungaria 

(admisã în 2004)

Polonia 

(admisã în 2004)

Cehia

(admisã în 2004)

Statul

70

74

67

63

61

47

Favorabili

aderãrii

3

2

11

7

7

13

Defavorabili

aderãrii

� Precizeazã care dintre sursele de mai sus ar putea fi utilizate pentru a pre-

zenta consecinþele integrãrii economice europene asupra vieþii cotidiene

a cetãþenilor din statele membre. Comenteazã informaþiile transmise de

sursele selectate compunând un text de aproximativ 150 de cuvinte

despre legãtura dintre politica economicã ºi viaþa cetãþenilor Uniunii

Europene.

� Evidenþiazã cel puþin trei motive ale diferenþelor de opinie dintre locuitorii

statelor europene cu privire la apartenenþa sau aderarea la Uniunea

Europeanã.

� *Proiectaþi în cadrul clasei un chestionar privind integrarea României în

Uniunea Europeanã, având în vedere aspectele economice ale integrãrii

ºi cele privind aspecte ale vieþii cotidiene. Cereþi colegilor din alte clase

sã rãspundã sondajului, apoi comentaþi rezultatele acestuia.

Ponderea Uniunii Europene în ansamblul comerþului mondial, în raport

cu Statele Unite ale Americii, în anul 2001          

(date: Uniunea Europeanã)



3. Integrarea economicã a Europei

3.1. Caracteristicile politicii de integrare economicã. O trãsãturã

specificã evoluþiei economiei lumii dupã al Doilea Rãzboi Mondial a fost

constituirea organizaþiilor regionale, ale cãror state membre sunt unite

prin cooperare ºi integrare economicã. Procesul integrãrii constã în

crearea unor spaþii economice comune, bazate pe uniunea economicã,

financiarã, monetarã sau chiar politicã a statelor participante. Rezultatul

politicii de integrare îl reprezintã adaptarea optimã a statelor la economia

mondialã. Proces complex, integrarea economicã implicã, succesiv, con-

stituirea unei zone de comerþ liber (prin înlãturarea tarifelor vamale în rela-

þiile dintre statele membre); uniunea vamalã (ce presupune armonizarea

politicii vamale faþã de alte state); piaþa economicã liberã comunã ºi

uniunea economicã (bazatã pe reglementarea comunã a politicilor eco-

nomice, sociale, monetare naþionale). Integrarea economicã europeanã a

fost însoþitã ºi de integrarea politicã, prin constituirea Uniunii Europene

(doc. 1, pag. 99). Printre motivele care au determinat statele europene

sã-ºi armonizeze politicile economice s-au numãrat necesitatea de a gãsi

oportunitãþi de desfacere a producþiei naþionale, interesul de a dezvolta noi

forme de apãrare în faþa concurenþei externe (reprezentatã îndeosebi de

S.U.A. ºi Japonia), nevoia de adaptare la procesul de globalizare a eco-

nomiei mondiale.

3.2. Etapele integrãrii economice a Europei. Primul pas în direcþia

constituirii unei organizaþii economice integrate l-a constituit uniunea

vamalã dintre Belgia, Olanda ºi Luxemburg (BENELUX), înfiinþatã în

1944 ºi activã din 1947. Apoi, în 1948, s-a fondat Organizaþia Europeanã

pentru Cooperare Economicã (O.E.C.E.), care coordona repartizarea ajuto-

rului economic american oferit prin Planul Marshall. 

În 1951 s-a trecut la o nouã etapã prin constituirea, pe baza propune-

rilor lui Robert Schuman ºi Jean Monnet, a Comunitãþii Europene a

Cãrbunelui ºi Oþelului (C.E.C.O.), organizaþie ce reunea ºase state: Franþa,

R.F.G., Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg. Se constituia cu acest prilej Înalta

Autoritate, instituþie cu caracter supranaþional, care urma sã reglementeze

problemele legate de producþie, preþuri ºi liberã concurenþã. În 1957, Tra-

tatul de la Roma avea sã marcheze constituirea Comunitãþii Economice

Europene (C.E.E. sau Piaþa Comunã), stabilind etapele urmãtoare ale inte-

grãrii: uniunea vamalã, uniunea economicã ºi uniunea politicã. Cu acelaºi

prilej a fost creatã Comunitatea Europeanã a Energiei Atomice (EURATOM).

Uniunea vamalã între statele membre C.E.E. a fost finalizatã în 1968,

determinând o adevãratã explozie a schimburilor economice în cadrul

Europei de Vest. Totodatã, încã din 1962 s-a trecut la armonizarea poli-

ticilor agricole, prin crearea Pieþei Agricole Comune. Primul val de extin-

dere a Pieþei Comune a avut loc în 1973, prin aderarea Marii Britanii,

Danemarcei ºi Irlandei. Acestor state li s-a adãugat Grecia în 1981. În

1979 a început sã fie aplicat Sistemul Monetar European, în cadrul cãruia

a intrat în vigoare noua monedã, ECU, care a funcþionat ca monedã de

cont, fãrã a circula efectiv pe piaþã. În 1986 au fost primite în cadrul

C.E.E. Spania ºi Portugalia, iar în 1995, Austria, Finlanda ºi Suedia. S-au

adãugat încã zece state în anul 2004 (Polonia, Cehia, Ungaria, Estonia,

Cipru, Slovenia; Letonia, Lituania, Malta, Slovacia). În 1994 s-a înfiinþat

Institutul Monetar European, care avea ca rol pregãtirea introducerii

monedei unice europene euro, care a intrat în circulaþie în anul 2002.

Tratatele de la Maastricht (1992) ºi Amsterdam (1997) au completat regu-

lile ºi principiile de funcþionare ale Europei unite.
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EURATOM = organizaþie care are
ca obiective armonizarea politicii
nucleare la nivelul statelor mem-
bre ale Uniunii Europene ºi regle-
mentarea comerþului cu materiale
nucleare.

Vocabular

1. Cautã informaþii suplimentare despre
constituirea Comunitãþii Europene
a Cãrbunelui ºi Oþelului ºi explicã
în scris motivele pentru care, în
1951, integrarea europeanã a avut
în vedere aceste douã resurse
economice.

2. Presupunând cã ai fi putut participa
la elaborarea Constituþiei Europene,
prezintã problemele economice
pe care acest document ar fi trebuit,
în opinia ta, sã le reglementeze.

3. În cadrul unei dezbateri organi-
zate în cadrul clasei, exprimã-þi
opinia cu privire la avantajele sau
dezavantajele integrãrii econo-
mice a fostelor state comuniste în
Uniunea Europeanã.

Teme de lucru

Sediul Uniunii Europene 
(Strasbourg)



1942 – Raportul Beveridge privind
securitatea socialã.

1945–1973 – Perioada celor trei
decenii de prosperitate în lumea
occidentalã.

1973 – Criza mondialã a petrolului.

1979 – Al doilea ºoc petrolier mondial.

2006 – Forumul mondial al apei
(Mexico-City, Mexic).

William Henry Beveridge

(1879–1963) 

Raportul Social Insurance and
Allied Services (Despre Asigurãrile
sociale ºi serviciile conexe), redac-
tat în anul 1942 de W.H. Beveridge,
la cererea Ministerului Muncii din
Marea Britanie este considerat docu-
mentul ce se aflã la baza afirmãrii
statului-providenþã, dezvoltat în lumea
occidentalã în perioada postbelicã.
Potrivit acestuia, statul trebuie sã
se preocupe de gãsirea celor mai
adecvate mijloace de sprijinire a
celor afectaþi de bãtrâneþe, boalã,
ºomaj. Cu timpul, în toate statele,
s-a trecut la mãsuri privind gratui-
tatea anumitor servicii medicale,
acordarea alocaþiilor familiale, de
boalã, ºomaj sau bãtrâneþe, a con-
cediilor de odihnã plãtite, au fost
înfiinþate ministere ºi instituþii specia-
lizate în protecþia socialã.

Oameni ºi fapte

Repere cronologice
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A. În Uniunea Europeanã
(2001)

B. În Danemarca
(1990)

C. În insula Réunion
(1995)

� Indicã aspectele comune relevate de graficele A–C.

� Comenteazã rolul globalizãrii economiei mondiale în schimbãrile privind
ocupaþiile profesionale.

� Cautã informaþii despre localitatea (sau judeþul) în care trãieºti ºi reali-
zeazã un grafic al ocupãrii forþei de muncã dupã modelele oferite mai sus.

Migraþiile ºi dezvoltarea

Suntem conºtienþi de legãtura importantã care existã între migraþia

internaþionalã ºi dezvoltare, ca ºi de necesitatea de a trata aceastã problemã

coordonat ºi coerent, astfel încât þãrile de origine, de tranzit ºi de destinaþie

sã beneficieze de oportunitãþile oferite de migraþii ºi sã exploateze potenþialul

pozitiv al acestora. Recunoaºtem cã migraþiile internaþionale nu ridicã numai

probleme comunitãþii mondiale, ci aduc ºi avantaje.

(Documentul final al Adunãrii Generale a O.N.U., 2005)

1

B. Populaþia aflatã în stadiul sãrãciei

extreme (trãind cu mai puþin de 

1 dolar pe zi) în 1990 ºi 2001*

2,0

5,3

46,4

9,5

16,6

29,9

10,2

2001

� În anul 2005, 49% din populaþia mon-

dialã trãia în oraºe.

� În anul 2007, pentru prima datã în

istoria umanitãþii, peste jumãtate din

populaþia planetei va trãi în oraºe.

� Existã peste 100 de milioane de copii

neºcolarizaþi în lume.

� Sãrãcia extremã afecteazã peste 

1,2 miliarde de oameni.

� Existã peste 700 de milioane de adulþi

analfabeþi pe Glob.

� 8 milioane de copii mor anual din

cauza bolilor provocate de sãrãcie.

Probleme ale lumii de azi (date U.N.E.S.C.O.)

A. Date ºi fapte

* Cifrele reprezintã procente din totalul populaþiei
regiunii respective.

0,2

0,4

44,6

11,3

33

39,4

19,6

1990

Statele din Europa
de Sud-Est

Comunitatea Statelor
Independente (CSI)

Africa sudsaharianã

America Latinã

Asia de Est

Asia de Sud

Asia de Sud-Est 
ºi Oceania

Regiunea

�Comenteazã informaþiile oferite de tabelele A ºi B, apoi alcãtuieºte o
listã care sã cuprindã cel puþin cinci cauze ale realitãþilor exprimate în
cele douã tabele ºi propune douã mãsuri prin care sãrãcia extremã ar
putea fi eradicatã.

�Explicã diferenþele înregistrate în tabelul B în privinþa statelor din Europa
de Sud-Est ºi C.S.I.

�Prezintã trei aspecte pozitive ale migraþiilor, care sã susþinã punctul de
vedere exprimat de Adunarea Generalã O.N.U. în anul 2005 (doc. 1).

Evoluþia ocupãrii forþei de muncã în agriculturã, industrie ºi servicii 

în ultimele douã decenii în Europa ºi în afara ei 

(date: CEE ºi Uniunea Europeanã)



4. Economie ºi societate în lumea de azi

4.1. Ocupaþii ºi statute profesionale în societatea postindustrialã.
Noþiunea de societate postindustrialã a apãrut la sfârºitul anilor ’50 ai se-

colului al XX-lea, având înþelesul de perioadã în care, în economie, interesul

se deplaseazã de la producþia industrialã cãtre servicii ºi bunuri de consum.

Pe acest fond a apãrut ulterior termenul de societate informaþionalã, bazatã

pe cunoaºtere ºi nu pe munca fizicã propriu-zisã. Totodatã, în statele dezvol-

tate, societatea modernã se caracterizeazã printr-o creºtere economicã sus-

þinutã, prin consolidarea clasei de mijloc, prin dezvoltarea statului-provi-
denþã ºi a unei culturi centrate pe nevoile afirmãrii individuale. În aceste

condiþii, piaþa forþei de muncã a cunoscut în ultimele decenii schimbãri

semnificative. Astfel, în tot mai multe state, forþa de muncã angajatã în

agriculturã ºi industrie scade în mod constant, în favoarea serviciilor

(turism, transporturi, telecomunicaþii etc.). De asemenea, activitãþile crea-

toare de noi locuri de muncã sunt cele care implicã utilizarea informaþiilor,

a tehnicilor de vârf ºi mijloacelor de comunicaþii. Sectoare întregi de

activitate, cum ar fi mineritul, siderurgia ºi metalurgia sau practicarea

diferitelor meºteºuguri, ºi-au pierdut din importanþã, unele state alocând

resurse importante reconversiei profesionale a celor angajaþi în aceste

domenii. Totodatã, se înregistreazã o serie de mutaþii care privesc locurile

de muncã – noi meserii, flexibilizarea programului de lucru, mutarea unor

întreprinderi întregi în alte state, care oferã condiþii fiscale sau de utilizare

a forþei de muncã mai atractive, ca rezultat al globalizãrii economiei. 

4.2. Migraþii în lumea contemporanã. Fenomenul migraþiilor repre-

zintã în zilele noastre o problemã care afecteazã aproape toate statele

lumii (doc. 1, p. 100). Se pot deosebi mai multe forme de migraþii, cum

ar fi cele cauzate de problemele economice, migraþiile silite (ca urmare

a unor decizii voite, luate împotriva unor colectivitãþi), migraþiile refugia-

þilor din zonele de conflict. Astfel, de exemplu, între anii 1993 ºi 2003

au fost înregistraþi în întreaga lume peste 37 de milioane de refugiaþi, cei

mai mulþi provenind din Africa subsaharianã, Asia de Vest ºi de Sud. Fie

cã provin din zone lipsite de resurse care sã le permitã supravieþuirea, fie

cã pleacã din þãri mai puþin dezvoltate, sute de mii de persoane încearcã

sã-ºi gãseascã mijloace pentru un trai mai bun în state mai bogate. În

acelaºi timp, rãzboaiele locale (cum au fost cele din fosta Iugoslavie sau

din Orientul Apropiat ºi Mijlociu) au amplificat acest fenomen. Emigranþii

se confruntã adeseori cu dificultãþi în þãrile de destinaþie – fie sunt res-

pinºi, fie sunt marginalizaþi, discriminaþi, multe state adoptând mãsuri

de limitare a migraþiei (cu deosebire a celei economice).

4.3. Viaþa privatã ºi viaþa publicã. În societatea modernã, expan-

siunea mijloacelor de comunicare în masã precum ºi a reþelelor infor-

matice a determinat trasarea unor limite între drepturile individuale, ce þin

de viaþa privatã ºi, respectiv, de viaþa publicã. Declaraþia universalã a

drepturilor omului (1948) ºi reglementãrile europene din ultimele douã

decenii (1995, 1998), au subliniat faptul cã viaþa privatã implicã respec-

tarea aspectelor ce þin de personalitatea, ideile, viaþa de familie, credinþele

religioase ale fiecãrei persoane. Astfel, toate informaþiile ce nu aparþin

domeniului de interes public ºi pe care cineva nu doreºte sã le aducã la

cunoºtinþa altor persoane, sau a comunitãþii, fac parte din domeniul vieþii

private. Prin aceasta, sunt protejate libertatea ºi demnitatea oamenilor.

Domeniul vieþii publice include o sferã largã de informaþii ºi aspecte, care

þin, în general, de interesele colectivitãþii – viaþã politicã, instituþii

guvernamentale, culturale etc. 
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Stat-providenþã = statul modern,
care asigurã protejarea intere-
selor indivizilor prin susþinere so-
cialã, asigurãri, asistenþã. 

Vocabular

1. Realizeazã o prezentare în scris a
experienþelor profesionale ale mem-
brilor familiei tale (pãrinþi, bunici)
în ultimele douã-trei decenii. Eviden-
þiazã aspectele privind eventualele
schimbãri ale profesiei sau statutului
profesional al acestora, precum ºi
factorii care au determinat schimbã-
rile respective.

2. Urmãriþi timp de o sãptãmânã emi-
siunile radio-tv sau presa scrisã, apoi,
pe grupe, realizaþi câte o revistã a
presei, în care sã indicaþi: de câte
ori mijloacele mass-media au transmis
informaþii despre emigranþi, cum au
fost prezentaþi aceºtia, ce situaþii
concrete în care au fost implicaþi
emigranþi au fost descrise, ce fel de
imagini au fost utilizate. Comentaþi
în cadrul clasei rezultatele activi-
tãþii grupelor.

Teme de lucru

Oraºul Tokio, în zilele noastre



1945 – Reforma agrarã postbelicã.
1948 – Naþionalizarea întreprinde-

rilor.
1949 – Începutul procesului de co-

lectivizare a agriculturii.
1966 – Decretul privind întreruperile

de sarcinã.
1984 – Programul de alimentaþie ra-

þionalã a populaþiei.

Sistematizarea urbanã ºi ruralã

În timpul regimului ceauºist, cea
mai mare parte a oraºelor din
România ºi nenumãrate sate au fost
supuse unui proces de reorganizare,
urmãrindu-se, sub pretextul unei „sis-
tematizãri urbane ºi rurale”, distru-
gerea tradiþiilor istorice ºi religioase
locale ºi accentuarea controlului
statului asupra populaþiei. În oraºe,
cartiere întregi, multe dintre ele cu
valoare istoricã, au fost demolate.
În acelaºi timp, monumente istorice
religioase au dispãrut – fiind distruse
(Mãnãstirile Vãcãreºti, Cotroceni
etc.). O serie de sate (îndeosebi din
zona de sud a þãrii) au fost desfiin-
þate, locuitorii lor fiind obligaþi sã se
mute în centrele comunale, în
blocuri improvizate, fãrã condiþii
elementare de igienã ºi confort.

Oameni ºi fapte
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Spitalul Brâncovenesc demolat odatã

cu un cartier istoric bucureºtean

Politica economicã în timpul regimului comunist

Conducerea planificatã a economiei naþionale este unul dintre atributele

fundamentale, esenþiale ºi inalienabile ale suveranitãþii statului socialist –

planul de stat fiind principalul instrument prin care acesta îºi realizeazã

obiectivele sale politice ºi social-economice, stabileºte direcþiile ºi ritmul de

dezvoltare a economiei naþionale, mãsurile pentru ridicarea nivelului de trai

material ºi cultural al poporului. 
(Declaraþia P.M.R., aprilie 1964)

1

Alimentaþia „ºtiinþificã“ 

a populaþiei

Marea Adunare Naþionalã a

R.S.R., luând în dezbatere Programul

de alimentaþie ºtiinþificã a populaþiei,

elaborat pe baza indicaþiilor ºi sub

îndrumarea nemijlocitã a tovarãºu-

lui Nicolae Ceauºescu, secretarul

general al P.C.R., (...) constatã cã,

prin prevederile sale, programul se

înscrie în mod armonios în politica

generalã a partidului ºi statului

nostru – al cãrei þel suprem îl con-

stituie asigurarea bunãstãrii mate-

riale ºi spirituale a poporului (...)

ºi este menit sã contribuie la satis-

facerea echilibratã a cerinþelor de

consum alimentar ale tuturor mem-

brilor societãþii.

(Hotãrârea Marii Adunãri
Naþionale din iunie 1984)

Programul TVR de marþi, 

13 octombrie 1987

Ora Numele emisiunii 

20.00

20.20

20.45

20.55

21.10

21.50

22.00

Telejurnal

Sub semnul prieteniei ºi colabo-
rãrii. Vizita tovarãºului Nicolae
Ceauºescu împreunã cu tovarãºa
Elena Ceauºescu, în Republica
Popularã Bulgaria

Cântare patriei iubite. Muzicã
patrioticã, revoluþionarã

Tribuna TV. Partidul Comunist
Român – conducãtorul politic
al întregii noastre activitãþi eco-
nomico-sociale

Antologie teatralã. Eroi ai unui
timp revoluþionar

Telejurnal

Închiderea programului

Politica demograficã în timpul regimului comunist

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

Art. 1. Întreruperea cursului sarcinii este interzisã.

Art. 2. În mod cu totul excepþional întreruperea cursului sarcinii va fi

autorizatã potrivit art. 5 în cazul în care: sarcina ar pune viaþa femeii într-un

pericol care nu poate fi înlãturat prin alt mijloc; (...) d) femeia este în vârstã

de peste 45 de ani; e) femeia a nãscut patru copii ºi îi are în îngrijire; (...).

Art. 6. În cazuri de extremã urgenþã medicalã (...) medicul are obligaþia

(...) sã anunþe în scris pe procuror, care urmeazã a constata în baza avizului

medicului legist dacã intervenþia pentru întreruperea sarcinii a fost necesarã.

(Decretul privind întreruperea cursului sarcinii, 1966)

2

3

Pe baza documentelor de mai sus, rãspunde urmãtoarelor cerinþe:
� Exprimã-þi opinia în legãturã cu motivele atitudinii comuniºtilor români

cu privire la modul de organizare a economiei (doc. 1).
� Comenteazã raportul dintre puterea politicã ºi individ, aºa cum este

relevat de politica demograficã ºi alimentarã din timpul regimului
comunist (doc. 2, 3).

� Înscrie pe o listã elementele de propagandã politicã pe care le poþi iden-
tifica în documente.

� Cautã informaþii suplimentare despre perioada comunistã ºi realizeazã
un portofoliu cu tema Viaþa publicã ºi viaþa privatã în România comunistã.
Poþi cere ajutorul acelor membri ai familiei tale care erau adulþi în
momentul cãderii comunismului.



5. Economie ºi societate în România

postbelicã

5.1. Evoluþia economico-socialã a României în primele douã de-

cenii postbelice. Instaurarea, dupã al Doilea Rãzboi Mondial, a regimului

comunist în România ºi sovietizarea þãrii au produs schimbãri majore pe

plan economic ºi social. Trecerea la economia dirijatã s-a produs în paralel

cu refacerea þãrii dupã distrugerile provocate de rãzboi, ceea ce a ampli-

ficat dificultãþile sociale ºi situaþia de crizã. Începând din 1948 s-a trecut

la naþionalizarea întreprinderilor, bãncilor, societãþilor de asigurãri etc.,

ceea ce a însemnat trecerea în proprietatea statului a circa 10 000 de

obiective economice ºi reducerea drasticã a proprietãþii private. Din 1949

a fost impusã colectivizarea agriculturii, statul preluând prin forþã exploa-

tarea pãmânturilor þãrãneºti. Planificarea rigidã a economiei a fost introdusã

începând cu planurile anuale din 1949 ºi 1950, apoi a continuat cu planurile

cincinale, care au marcat evoluþia economiei româneºti pânã în 1989 (doc.

1, pag. 102). Industrializarea forþatã a dus la apariþia unor adevãraþi „coloºi“

industriali (cum ar fi combinatele de la Galaþi, Slatina, Cãlãraºi), mari

consumatori de materii prime ºi energie. Totodatã, migraþia de la sate la

oraºe s-a accentuat, ca urmare a colectivizãþii agriculturii ºi a dezvoltãrii

platformelor industriale. Ritmul relativ rapid al creºterii economice înre-

gistrat în perioada regimului lui Gh. Gheorghiu-Dej nu s-a manifestat ºi

în creºterea corespunzãtoare a nivelului de trai al populaþiei, acesta

rãmânând mult în urma altor state europene.

5.2. Economie ºi societate în timpul regimului condus de Nicolae

Ceauºescu. Pânã la începutul anilor ’70 ai secolului trecut, în plan econo-

mico-social s-a înregistrat o uºoarã îmbunãtãþire a condiþiilor de viaþã ale

populaþiei. Esenþa dictatorialã a puterii politice s-a menþinut însã, aceasta

implicându-se în reglementarea ºi controlul tuturor aspectelor sociale,

inclusiv a vieþii personale a cetãþenilor (doc. 2, pag. 102). Vizita întreprinsã

de Nicolae Ceuºescu în 1971 în China ºi Coreea de Nord, ca ºi publicarea,

în acelaºi an, a Tezelor privind politica de partid ºi de stat au dus la revenirea

la un sistem rigid, cu nuanþe naþionaliste, bazat pe cultul personalitãþii ºi

aºa-numitul socialism de familie. Continuarea industrializãrii forþate (prin

contractarea unor credite masive în strãinãtate), ridicarea marilor construc-

þii – Canalul Dunãre–Marea Neagrã, Transfãgãrãºanul, Casa Poporului

etc., au secãtuit resursele economice ale þãrii. Eforturile impuse de Nicolae

Ceauºescu pentru plata integralã a datoriei externe a României au dus la

prãbuºirea nivelului de trai ºi la raþionalizarea drasticã a tuturor produselor

ce þineau de consumul populaþiei (alimente, medicamente, energie

electricã ºi termicã, gaze naturale). În domeniul alimentelor, înfometarea

cetãþenilor era prezentatã ca „program de alimentaþie ºtiinþificã“ (doc. 3,

pag. 102). Controlul asupra populaþiei ºi a întregii vieþi cotidiene a devenit

insuportabil, iar propaganda utiliza toate mijloacele de comunicare în masã,

învãþãmântul, organizaþiile copiilor ºi ale tinerilor (tabel, pag. 102).

5.3. Mutaþii în societatea româneascã dupã 1989. Înlãturarea regi-
mului comunist a fost urmatã de restabilirea proprietãþii private, de consti-
tuirea unitãþilor economice ce acþioneazã în mediul privat, de creºterea
ponderii acestora în ansamblul economiei naþionale. Necesitatea retehno-
logizãrii întreprinderilor, reconversia profesionalã a unui mare numãr de
angajaþi, inflaþia, ºomajul, scãderea nivelului de trai ca urmare a dificul-
tãþilor trecerii la economia de piaþã au fost elemente care au dominat anii
de dupã 1989.
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Socialism de familie = denumire
atribuitã sistemului de conducere
instaurat de Nicolae Ceauºescu
dupã 1971, prin care principalele
funcþii de conducere în stat erau
ocupate de membrii familiei sale.

Vocabular

1. Cautã materiale de propagandã
din timpul regimului Ceauºescu
(aflate, eventual, în posesia familiei
tale) ºi alcãtuieºte un portofoliu
care sã cuprindã copii din epocã,
ale unor discursuri þinute de Nicolae
Ceauºescu, articole din presa vremii.
Analizeazã materialele adunate ºi
realizeazã o listã în care sã înscrii
mesajele transmise cetãþenilor de
regim prin intermediul documentelor
respective.

2. Pe grupe de lucru, realizaþi o investi-
gaþie privind principalele mutaþii so-
ciale petrecute în regiunea (localita-
tea, judeþul) în care trãiþi, dupã 1989.

Teme de lucru

Blocuri din România comunistã

Clãdire din România postdecembristã



Economia ruralã 

În perioada interbelicã, aproximatix 80% din populaþia þãrii
trãia în mediul rural, iar 72% din ansamblul forþei de muncã era
ocupatã în agriculturã. Deceniile postbelice au adus schimbãri
importante în statistica repartiþiei între rural ºi urban, conco-
mitent cu modificarea corespunzãtoare a gradului de ocupare a
forþei de muncã. Astfel, în zilele noastre, în jur de 54% din
populaþie locuieºte în mediul urban, iar 46% în mediul rural. 

La fel cum s-a întâmplat ºi în alte state din Europa Centralã ºi
de Est, în anii ce au urmat celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, ºi
în România a avut loc o reformã agrarã. Realizatã în 1945, aceasta
a dus la expropierea terenurilor arabile de peste 50 ha, marile
proprietãþi funciare fiind desfiinþate. De reforma din 1945 au
beneficiat aproape un milion de familii þãrãneºti. Reforma a avut
în primul rând un scop politic: atragerea þãrãnimii, categoria
socialã dominantã numeric în epocã, de partea puterii comuniste.
Instaurarea deplinã a comunismului a fost urmatã, în lumea
satelor, de impunerea cotelor de produse obligatorii (pe care
þãranii le livrau statului) ºi declanºarea colectivizãrii agriculturii.
Desfãºurat între anii 1949 ºi 1962, acest proces a dus la transfe-
rarea a 96% din pãmântul arabil al þãrii în gospodãrii colective.
Violenþele ºi represiunea contra þãranilor care se opuneau colec-
tivizãrii au afectat sute de mii de persoane. Colectivizarea agri-
culturii a deteriorat relaþiile tradiþionale din lumea satelor, a
lipsit þãrãnimea de motivaþia muncii ºi de simþul proprietãþii ºi a
accelerat migraþia spre oraºe. În 1991, dupã cãderea regimului
comunist, a fost adoptatã Legea 18, care a refãcut, parþial, pro-
prietatea privatã ruralã. Astfel, în urma acestei legi, peste 55%
din teritoriul agricol al României a fost redat unui numãr de 4,3
familii þãrãneºti (în medie, 1,8 ha de pãmânt de fiecare). Prin-
cipalele caracteristici ale economiei rurale de dupã 1989 sunt:
fãrâmiþarea proprietãþii; dezorganizarea gravã a producþiei;
lipsa mijloacelor pentru cultivarea pãmânturilor; absenþa aju-
toarelor semnificative din partea statului pentru dezvoltarea
producþiei agricole. Potrivit unor statistici, în jur de douã treimi
din populaþia sãracã a României trãieºte astãzi în mediul rural.

���Studiu de caz�
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Economie ruralã – economie urbanã în România

Sat de munte din România

Repartiþia forþei de muncã pe ramuri

economice în România, în anii 1984 

ºi 2005

Repartiþia forþei de muncã pe ramuri

economice în România ºi în Uniunea

Europeanã, în anul 2000

Comunicatul Frontului Salvãrii Naþionale

(22 decembrie 1989)

Se deschide o paginã nouã în viaþa politicã ºi economicã a României. (...)
Scopul Frontului Salvãrii Naþionale este instaurarea democraþiei, liber-

tãþii ºi demnitãþii poporului român. (...)
Ca program, Frontul propune urmãtoarele: 
4. Restructurarea întregii economii naþionale pe baza criteriilor ren-

tabilitãþii ºi eficienþei. Eliminarea metodelor administrativ-birocratice de
conducere economicã centralizatã ºi promovarea liberei iniþiative ºi a
competenþei în conducerea tuturor sectoarelor economice.

5. Restructurarea agriculturii ºi sprijinirea micii proprietãþi þãrãneºti. 
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1. Analizeazã comunicatul F.S.N.,

de la pagina 104 ºi enumerã

cauzele pentru care, noua putere

instalatã la 22 decembrie 1989,

a redactat propunerile cãtre þarã

în forma respectivã.

2. Indicã în sursele de pe paginile

104–105 elementele care demon-

streazã existenþa unor probleme

economice ºi sociale în România

de astãzi.

3. Înscrie pe o listã propunerile pe

care le-ai face pentru îmbunãtã-

þirea vieþii oamenilor din mediul

urban ºi rural. Þinând cont de rolul

specific al instituþiilor statului, preci-

zeazã cui ar trebui sã adresezi

propunerile respective.

Teme de lucru

Cartier din Piteºti

Distribuþia cheltuielilor 

unei familii din România 

în pragul mileniului III

100 %Cheltuieli

55

15,8

9,8

9,0

4,5

1,8

4,5

Produse alimentare

Întreþinerea locuinþei

Îmbrãcãminte,

încãlþãminte

Transport, telefon

Educaþie, culturã

Medicamente

Altele

Strategia naþionalã de dezvoltare economicã a României 
pe termen mediu (16 martie 2000)

Obiectivul fundamental al acestui proiect îl constituie crearea unei

economii de piaþã funcþionale, compatibile cu principiile, normele, meca-

nismele, instituþiile ºi politicile Uniunii Europene. (...) Opþiunile strategiei

vizeazã condiþii pentru: Asigurarea creºterii economice pe baza sporirii

ratei investiþiilor (...); Continuarea mãsurilor de stabilizare macroecono-

micã; Promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele UE,

privind ajustarea structuralã a economiei, dezvoltarea ºi modernizarea

infrastructurii fizice, ºtiinþifice ºi sociale, revitalizarea ºi retehnologizarea

industriilor cu potenþial competitiv (...).

Economia urbanã

Politica economicã ºi demograficã din timpul regimului comu-
nist a favorizat creºterea numericã a populaþiei urbane, ca ºi spo-
rirea numãrului oraºelor, prin ridicarea unor localitãþi din mediul
rural la rangul de centre urbane. Aceeaºi dinamicã a cunoscut-o
ºi populaþia orãºeneascã. Creºterea acceleratã a venitului naþional
în aceastã perioadã s-a bazat îndeosebi pe dezvoltarea producþiei
industriale, rezultat al industrializãrii forþate. Accentul pus pe
industria grea, constructoare de maºini, siderurgicã, metalurgicã,
extractivã ºi, dupã 1970, pe industria chimicã ºi petrochimicã, a
fãcut ca industria sã fie dezechilibratã, în defavoarea producþiei
bunurilor de consum pentru populaþie. Absenþa ºomajului în anii
comunismului se explicã prin creºterea cererii de forþã de muncã
în urma politicii de industrializare, dar ºi prin ocuparea falsã a
acesteia, angajaþii fiind nevoiþi sã munceascã în schimbul unor
salarii reduse ºi a unor condiþii de muncã rudimentare.

Perioada postcomunistã a fost însoþitã ºi în mediul urban de
procese economico-sociale noi, unele dintre acestea profund
negative. Astfel, inflaþia galopantã din primii ani de dupã 1989 a
dus la scãderea accentuatã a nivelului de trai, atât în mediul rural,
cât ºi în cel urban. Scãderea dramaticã a producþiei industriale
(care, în 1998 a ajuns la 49% faþã de nivelul din 1989) ºi închiderea
a numeroase întreprinderi considerate nerentabile au determinat
creºterea acceleratã a ºomajului (la un nivel de 10,4% din forþa de
muncã în 2001) ºi mutarea unei pãrþi a populaþiei urbane înapoi
la sate. Au crescut diferenþele de ocupare a forþei de muncã între
oraºele din România, cele din Moldova fiind cel mai puternic
lovite de ºomaj ºi de lipsa perspectivelor profesionale. Privati-
zarea întreprinderilor de stat ºi încurajarea liberei iniþiative au
permis, în mediul urban, reorientarea unei pãrþi a forþei de muncã
spre alte domenii ºi absorbþia parþialã a ºomajului. În zilele
noastre, oraºele cu cel mai mic numãr de ºomeri (dar ºi cu cel mai
ridicat cost al vieþii) sunt Bucureºti, Timiºoara, Cluj, Constanþa.
Diferenþe notabile se înregistreazã între zonele urbane ºi cele
rurale ºi în ceea ce priveºte gradul de instruire a populaþiei.
Acesta a scãzut dramatic în mediul rural, astfel cã, potrivit unor
date recente (2005), în jur de 7% din populaþia þãrii nu a urmat
nici o formã de instruire, 5% din populaþia aflatã în aceastã
situaþie locuind în mediul rural, iar numãrul absolvenþilor unei
instituþii de învãþãmânt superior este de 9 ori mai mare în oraºe
decât în sate. Integrarea României în Uniunea Europeanã este
privitã atât de factorii politici, cât ºi de întreaga populaþie ca un
proces ce va permite atenuarea marilor decalaje de dezvoltare
din societatea româneascã ºi progresul acesteia.



Cauzele emigraþiei româneºti postbelice. 

Exilul pânã în 1989

Instaurarea forþatã a regimului comunist în România ºi
atrocitãþile acestuia i-au determinat pe mulþi români sã aleagã
calea exilului. În acest mod, în diaspora (locuitorii din acelaºi
grup etnic, aflaþi în afara hotarelor þãrii de origine), s-au consti-
tuit numeroase comunitãþi româneºti. Aproape cã nu a existat
þarã liberã din Europa, care nu intrase în sfera de influenþã
sovieticã, unde sã nu existe reprezentanþi ai exilului românesc.
Majoritatea celor care au plecat din þarã în timpul comunismului
au emigrat din motive politice. Au mai plecat, de asemenea, ºi
intelectuali care nu mai suportau cenzura comunistã ºi care
considerau cã nu se puteau realiza profesional decât într-o þarã
democraticã. Au existat ºi situaþii, în special în rândul unora
dintre cei care au plecat în anii ’70–’80, în care exilul a fost
determinat de motive economice. 

Dupã al Doilea Rãzboi Mondial, în Occident au emigrat
numeroºi reprezentanþi de frunte ai vieþii politice ºi diplomatice
româneºti, dintre care s-au remarcat Nicolae Rãdescu, Constantin
Viºoianu, Alexandru Cretzianu ºi alþii. Aceºtia au avut norocul
sã-ºi salveze viaþa ºi sã nu sfârºeascã în temniþele comuniste sau
în lagãrele de muncã forþatã. Franþa, Anglia ºi R.F.G. au fost þãrile
în care s-au stabilit cei mai mulþi români exilaþi. Unii români au
ajuns în S.U.A., iar alþii în þãri din America de Sud.

Nu puþine au fost ºi personalitãþile lumii literare, culturale ºi
ºtiinþifice care au ales calea exilului, deoarece în România nu se
puteau exprima liber în domeniile lor de activitate. Primul
român laureat al Premiului Nobel, George Emil Palade, a plecat
din România în anul 1946, stabilindu-se în S.U.A. El a contribuit
la dezvoltarea unei noi ºtiinþe, Biologia celularã, a predat la presti-
gioase universitãþi americane ºi a primit, în anul 1974, Premiul
Nobel în biologie ºi medicinã. 

Tot în anul 1946 a pãrãsit România ºi Nicolae Georgescu
Roengen (1906–1994), specialist în statisticã economicã. Acesta
s-a stabilit în S.U.A., remarcându-se prin cursurile universitare
predate. ªi în Franþa au activat personalitãþi ale culturii româ-
neºti. Acestea s-au alãturat celor stabiliþi anterior în Franþa,
precum Eugen Ionescu, Mircea Eliade sau Emil Cioran, remar-
cându-se scriitorii ºi criticii literari Paul Goma, Monica
Lovinescu ºi Virgil Ierunca, muzicianul Constantin Brãiloiu,
soprana Viorica Cortez. 

Tribuna de la care s-au putut exprima cel mai bine românii
din exil, înainte de 1989, a fost postul de radio Europa Liberã.
Acesta era finanþat de americani ºi emitea, din anul 1952, de la
München. În România comunistã, oamenii îl ascultau clandes-
tin. Emisiunile politice, culturale ºi ºtiinþifice ale Europei Libere
erau cele care le prezentau adevãrul românilor care nu-ºi
pierduserã speranþa cã þara va redeveni liberã. 

�

�

106

*Diaspora ºi exilul românesc

���Aplicaþii �

Nicolae Rãdescu (1876–1953)

Virgil Ierunca (1920–)

Apel din exil cãtre românii 

din þarã al lui Nicolae Rãdescu

(1948)

Fraþi români! Durerea ºi sufe-

rinþele pe care voi, cei rãmaºi în

þarã, le-aþi îndurat dupã barbara

cotropire a sovieticilor (...), fac sã

pãstraþi vie flacãra speranþei în

inimile noastre, deoarece drumul

spre eliberare este încã greu de

strãbãtut, dar este deschis.

Emisiunile cu cea mai mare audienþã

transmise de Radio Europa Liberã

� Actualitatea româneascã

� Actualitatea culturalã româneascã

� Din istoria României

� Teze ºi antiteze la Paris



Exilul românesc dupã 1989

Prãbuºirea comunismului a dat posibilitatea oamenilor de a
se deplasa în strãinãtate. În aceste condiþii, mulþi români au
plecat peste hotare, dar majoritatea dintre ei au pãrãsit þara din
motive economice. Prin urmare, în România, ca ºi în celelalte
þãri ieºite de sub dominaþia comunistã, s-a vorbit, din anii ’90
ai secolului al XX-lea, despre un adevãrat exod al creierelor.
Oameni foarte bine pregãtiþi în domenii de vârf ale ºtiinþei,
precum fizica, matematica, chimia sau informatica, au ales sã
lucreze în strãinãtate, unde s-au realizat pe plan profesional ºi
material. Semnificativ este cazul informaticienilor români, anga-
jaþi la firme de prestigiu din întreaga lume.  

Activitatea românilor din exil

Românii stabiliþi în lumea liberã au constituit asociaþii sau
societãþi româneºti ºi au editat diferite publicaþii în limba
românã ºi în limbi de circulaþie internaþionalã. Astfel, în primii
ani postbelici, Comitetul Naþional Român a grupat personalitãþile
politice de frunte, printre care s-au numãrat Grigore Gafencu
sau Nicolae Rãdescu. În anul 1984, Ion Raþiu ºi Horia Georgescu
au constituit Uniunea Mondialã a Românilor Liberi, cu sediul
central la Londra, ºi care avea filiale în 24 de þãri. Asociaþii ale
românilor s-au mai constituit în Spania, Suedia, Danemarca,
Finlanda, Italia, Portugalia, Grecia ºi în alte state democratice.
De o þinutã deosebitã a fost Fundaþia Culturalã Românã, înfiinþatã
în Spania. În ultimii ani, în Germania s-a constituit la München,
prin unificarea mai multor asociaþii ale celor originari din
România, Liga Asociaþiilor Germano-Române. În toate þãrile în care
s-au stabilit românii dupã anul 1989, s-au constituit asociaþii ale
acestora, unele dintre ele reuºind sã tipãreascã diferite reviste
sau buletine informative, sã aibã emisiuni de radio ºi de
televiziune etc. 

O situaþie nouã s-a creat în ultimii ani în unele þãri europene,
ca Italia ºi Spania. Comunitãþile româneºti stabilite în aceste
state sunt foarte numeroase ºi mulþi dintre cei plecaþi au obþinut
deja cetãþenia þãrilor respective. De aceea, se intenþioneazã ca
reprezentanþii românilor stabiliþi în aceste þãri sã aibã posibili-
tatea sã candideze la ocuparea de funcþii în administraþia localã,
inclusiv acelea de primari. Cei mai mulþi dintre exilaþi au decla-
rat cã vor sã se întoarcã în þarã ºi cã nu sunt plecaþi la muncã
decât temporar. Totuºi, numãrul celor care s-au întors definitiv
în þarã este foarte mic. 
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1. Organizaþi pe grupe formate din
câte 3–5 elevi, elaboraþi câte un
plan de mãsuri prin care autoritã-
þile române ar trebui sã-i încura-
jeze pe tinerii foarte bine pregãtiþi
în diferite domenii sã rãmânã în
þarã.

2. Explicã sensul expresiei drumul
spre eliberare, în viziunea genera-
lului Rãdescu (pag. 106).

3. Precizeazã cauza pentru care ro-
mânii ascultau clandestin progra-
mele postului de radio Europa
Liberã. Imagineazã-þi cã eºti re-
dactor la Radio Europa Liberã ºi
cã realizezi una dintre emisiunile
din tabelul de la pag. 106. Stabi-
leºte un plan de discuþii pe o anu-
mitã temã, dintr-o emisiune la
alegere, care sã asigure nevoia
de informare a românilor aflaþi
sub regim comunist în þarã.

Teme de lucru

Publicaþii româneºti din exil

� Lumea liberã româneascã (S.U.A.)

� Realitatea româneascã (Anglia)

� Românul liber (Anglia)

� Curierul românesc (Suedia)

� Dorul (Danemarca)

� Românii în lume (Olanda)

� Grecia  200 000

� Italia 800 000

� Franþa 200 000

� Spania 1 000 000

� Germania 500 000

� Austria 50 000

� Olanda 10 000

� Marea Britanie 10 000

� Danemarca 2 000

� Suedia 2 000

� Canada 150 000

� S.U.A. 150 000

� Australia 20 000

Numãrul românilor existenþi în diferite þãri ale lumii

Regele Mihai I, nevoit sã trãiascã 
în exil dupã 1947



���Evaluare �

� Acum ºtii:

� Sã defineºti necesitatea reconstrucþiei
postbelice în Europa ºi modalitãþile
prin care s-a realizat acest proces.

� Sã caracterizezi tipurile dominante
ale economiilor postbelice.

� Sã prezinþi etapele integrãrii econo-
mice europene ºi rezultatele acesteia.

� Sã identifici principalele schimbãri
de ordin economic ºi social din lu-
mea de azi.

� Sã evaluezi urmãrile instaurãrii co-
munismului în România asupra eco-
nomiei ºi vieþii cotidiene.

� Citeºte:

Banu F., Asalt asupra economiei Ro-
mâniei, de la Solagra la Sovrom
(1936–1956), Bucureºti, 2004

Maliþa M., Zece mii de culturi, o sin-
gurã civilizaþie, Bucureºti, 2001.

Naisbitt, J., Aburdene, A., Anul 2000
– Megatendinþe, 1998.

Ramonet, Ignacio, Geopolitica hao-
sului, 1998.

Severin, A., Locurile unde se constru-
ieºte Europa, Bucureºti, 2000

Zamfir, E., Zamfir, C., Politici sociale.
România în context european,

Bucuresti, 1995. 

Zbuchea Gh., Dobre, C., Românii în
lume, secolul XX, Bucureºti, 2005

� Vizioneazã filmele artistice:

Decalogul, regia Krzysztof Kieslowski,

1989.

Brazil, regia Terry Gilliam, 1985.

� Viziteazã paginile web:

www.europe.eu.int (pagina web a

Uniunii Europene)

www.histoire.presse.fr

www.un.org (pagina web a Organiza-

þiei Naþiunilor Unite)

Dacã vrei sã afli mai multe

Autoevaluare

FIªA DE EVALUARE NR. 1

Pentru activitate individualã

I. Formaþi grupe de câte 2–3 elevi. Citiþi textul de mai jos, apoi încercaþi,
dupã modelul acestuia, sã scrieþi un raport intitulat Lumea azi, care sã
prezinte cât mai multe aspecte/probleme cu care se confruntã þãrile ºi
popoarele în zilele noastre. Identificaþi eventualele asemãnãri cu situaþia
din anul 1963. La finalul activitãþii, comentaþi în cadrul clasei rapoartele
întocmite de grupele de lucru.

Toatã lumea este gata sã recunoascã faptul cã în ultimii ani principala sursã

de conflicte este diferenþa ideologicã. 

În domeniul economic, vorbim de opoziþia dintre capitalism ºi comunism;

se spune de asemenea – lucru ce mai poate fi discutat – cã aceasta defineºte

opoziþia dintre democraþie ºi totalitarism. Acest conflict, pe care îl numim

Rãzboiul rece, a otrãvit relaþiile internaþionale postbelice. 

(...) Azi, locurile tensionate de pe continentul african se aflã în principal în

teritoriile coloniale, care progreseazã prea încet în direcþia autonomiei. De cât

timp va fi nevoie pentru ca procesul decolonizãrii în Africa sã se încheie? (...)

Diferenþa dintre þãrile bogate ºi cele sãrace a creat o prãpastie între Nord ºi

Sud. Creºterea rapidã a populaþiei ºi lipsa progresului tehnic ºi economic în

þãrile în curs de dezvoltare (...) duce la o situaþie foarte periculoasã.

(Dupã un raport susþinut de U Thant, 

secretar general al ONU, în 1963)

FIªA DE EVALUARE NR. 2

Pentru activitate de grup
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I. Stabileºte corespondenþele corecte dintre fiecare element de pe coloana
A ºi elementul corespunzãtor de pe coloana B. 

A. B. 

1. Planul Marshall a. Robert Schuman

2. Comunitatea Economicã b. Charles de Gaulle

a Cãrbunelui ºi Oþelului c. Enver Hoxha

3. Statul-providenþã d. William H. Beveridge

4. Tratatul de la Elysée e. Harry Truman

f. Vadim Trapeznikov

II. Ordoneazã cronologic urmãtoarele evenimente: 
a) înfiinþarea Organizaþiei Mondiale a Comerþului; 
b) constituirea Fondului Monetar Internaþional; 
c) semnarea Tratatului Uniunii Economice ºi Monetare a Europei; 
d) statele comuniste formeazã Consiliul de Ajutor Economic Reciproc.

III. Prezintã într-un eseu de aproximativ o paginã, schimbãrile economice ºi
sociale petrecute în Europa în ultimii 50 de ani, având în vedere:

– douã condiþii istorice concrete care au dus la divizarea continentului
dupã 1945;

– câte douã caracteristici ale tipurilor de economii dominante pânã în
1989;

– câte douã urmãri ale cãderii comunismului pentru þãrile cu regim
democratic ºi pentru fostele state comuniste.



Studiind acest capitol, îþi

vei dezvolta urmãtoarele

competenþe:

� Compararea informaþiilor, opiniilor ºi
argumentelor oferite de sursele istorice
despre rolul ºtiinþei în dezvoltarea socie-
tãþii contemporane.

� Cunoaºterea ºi însuºirea valorilor cetã-
þeniei democratice.

� Selectarea ºi comentarea surselor isto-
rice pentru a susþine sau a combate
puncte de vedere cu privire la impactul
tehnologiei asupra vieþii cotidiene.

� *Proiectarea unor cercetãri cu subiect
istoric pe teme legate de evoluþia ºtiinþei
ºi tehnicii în secolul al XX-lea.

��

Capitolul V

ªtiinþa

ºi societatea



1935 – Inventarea radarului.

1945 – Realizarea bombei atomice.

1960 – Utilizarea laserului.

1961 – Primul zbor al omului în spaþiu,

realizat de sovieticul Iuri Gagarin.

1967 – Primul transplant de inimã.

1969 – Prima aselenizare a omului

(americanul Neil Armstrong).

1998 – Începe construirea noii staþii

spaþiale orbitale.

Oameni ºi fapte

Repere cronologice

���Aplicaþii �
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Scrisoarea lui Albert Einstein cãtre preºedintele S.U.A., 

F.D. Roosevelt (2 august 1939)

Un studiu recent al lui E. Fermi ºi L. Szilard (...) m-a fãcut sã mã gândesc

cã uraniul va putea fi transformat într-o nouã ºi importantã sursã de energie

în viitorul apropiat. (...) Acest nou fapt poate duce la realizarea de bombe,

de un tip nou ºi de o forþã uriaºã. O singurã bombã de acest tip, transportatã

pe un vapor ºi detonatã într-un port va putea distruge toate instalaþiile ca

ºi o parte a zonei învecinate.

1

ENIAC, primul calculator

electronic digital

Instalaþie laser Sondã spaþialã

ªtiinþa ºi tehnica secolului al XX-lea în imagini

� Cautã informaþii suplimentare despre viaþa ºi activitatea lui Albert Einstein

ºi, pe baza acestora, explicã interesul savantului pentru energia atomicã.

� Prezintã în circa 15–20 de rânduri motivele care l-au determinat pe

Einstein sã se adreseze preºedintelui american. Pentru aceasta, utilizeazã

cunoºtinþele de istorie din anii anteriori.

Preºedintele S.U.A., 

Harry Truman despre lansarea 

bombei atomice la Hiroshima 

(7 august 1945)

Aceastã forþã tocmai a fost lan-

satã împotriva celor ce au declan-

ºat rãzboiul în Extremul Orient. În

prezent avem douã uzine ºi mai multe

baze care se ocupã de producerea

puterii atomice. În momentul cul-

minant al construirii bombei, nu-

mãrul angajaþilor a atins 125 000

ºi mai mult de 65 000 de persoane

lucreazã încã în aceste uzine. Am

cheltuit douã miliarde de dolari ºi

ne-am asumat cel mai mare risc din

istorie. Am câºtigat.

2
Atitudinea scriitorului

Albert Camus faþã de bomba

atomicã (8 august 1945)

Aflãm azi, în mijlocul unui noian

de comentarii entuziaste, cã un oraº

oarecare, de dimensiune medie, poate

fi complet distrus de o bombã de

mãrimea unei mingi de fotbal. Ne

vom rezuma la o singurã frazã:

civilizaþia mecanicã a atins ultimul

grad de sãlbãticie. Într-un viitor

mai mult sau mai puþin apropiat va

trebui sã alegem între sinuciderea

colectivã ºi utilizarea inteligentã a

cuceririlor ºtiinþifice.

3

� Comenteazã atitudinea preºedin-

telui S.U.A. faþã de bomba atomicã,

aºa cum reiese din documentul 2.

� Exprimã-þi opinia cu privire la mo-

tivele care l-au fãcut pe preºedin-

tele S.U.A. sã precizeze date despre

eforturile umane ºi materiale de-

puse în vederea obþinerii bombei

atomice.

� Explicã deosebirea de atitudine

dintre autorii documentelor 1, 2 ºi 3.

� Precizeazã cel puþin douã avan-

taje ale utilizãrii bombei atomice

ºi cel puþin douã riscuri ale folosirii

acestei arme, indicate în documen-

tele de sus.

� Exprimã-þi opinia cu privire la

oportunitatea implicãrii scriitorilor

în dezbaterile privind descoperirile

ºtiinþifice ale secolului al XX-lea.

Marie Sklodovska Curie

(1867–1934)

A fost singura femeie care a ob-

þinut douã premii Nobel: pentru

fizicã, împreunã cu soþul sãu Pierre

Curie ºi cu Henri Becquerel, în 1903,

ºi pentru chimie, în 1911. S-a nãscut

la Varºovia, în Polonia, a studiat la

Paris, la Universitatea Sorbona, de-

venind apoi prima femeie profesor

în aceastã instituþie de învãþãmânt.

La Sorbona l-a cunoscut pe viitorul

ei soþ, Pierre Curie, împreunã cu care

s-a dedicat studiului radioactivitãþii,

descoperind elementele chimice

poloniu ºi radiu. Marie Curie a dez-

voltat metodele radiografiei, contri-

buind la aplicarea radioactivitãþii în

medicinã. Fiica sa, Irene Joliot-Curie

ºi soþul acesteia, Fredéric Joliot-Curie,

au descoperit radioactivitatea artifi-

cialã ºi au primit, la rândul lor, Pre-

miul Nobel pentru chimie în 1935.

`



1. Tendinþe în evoluþia ºtiinþei  

ºi tehnicii în secolul al XX-lea

1.1. Trãsãturi specifice ale dezvoltãrii ºtiinþei ºi tehnicii în secolul

al XX-lea. Dacã epoca modernã a fost perioada primei ºi a celei de-a doua

revoluþii industriale, secolul al XX-lea a fost martorul unor mutaþii de

anvergurã. Mulþi istorici considerã schimbãrile produse în a doua jumãtate

a veacului ca marcând a treia ºi chiar a patra revoluþie industrialã. 

În ansamblu, evoluþia ºtiinþei ºi tehnicii în perioada contemporanã

poate fi definitã printr-o serie de trãsãturi caracteristice: accelerarea fãrã

precedent în istorie a descoperirilor ºtiinþifice; scurtarea perioadei dintre

cercetarea teoreticã ºi aplicarea practicã a acesteia; transformarea cerce-

tãrii ºtiinþifice într-o veritabilã activitate de producþie a noutãþilor tehnice

ºi tehnologice; posibilitatea verificãrii (testãrii) ideilor ºi modelelor teoretice

prin aplicarea tehnicilor de simulare (în special cu ajutorul calculatoarelor);

creºterea costurilor cercetãrii ºtiinþifice ºi tehnice; implicarea directã a

statelor în susþinerea ºi finanþarea activitãþii ºtiinþifice.

1.2. Progrese ale ºtiinþei ºi tehnicii în prima jumãtate a secolului

al XX-lea. La începutul secolului al XX-lea au continuat sã se dezvolte o

serie de ramuri ale ºtiinþei ºi tehnicii (cum ar fi studiile asupra structurii

materiei, electricitãþii, comunicarea la distanþã, bacteriologia, seroterapia

etc.). Totodatã, au apãrut alte domenii de interes ºtiinþific ºi au început

sã fie aplicate noi invenþii. Astfel, în fizicã, Albert Einstein (1879–1955)

a formulat, în 1905, teoria relativitãþii, devenitã ulterior celebrã, prin care

a pus bazele unei noi abordãri a materiei ºi Universului, iar soþii Marie

ºi Pierre Curie au dezvoltat cercetãrile asupra radioactivitãþii, descoperind

douã noi elemente chimice (poloniu, radiu). Primele zboruri aviatice

experimentate la începutul secolului al XX-lea au dus la apariþia unui nou

mijloc de transport. În perioada interbelicã, un loc de frunte în rândul

aplicaþiilor tehnice l-au avut mijloacele de comunicare la distanþã. Tele-

fonia a fost perfecþionatã, ca ºi radiotelegrafia, iar radioul a devenit un mij-

loc de comunicare utilizat pe scarã largã. De asemenea, în aceeaºi peri-

oadã încep experimentele privind televiziunea (în 1929, laboratoarele Bell

din S.U.A. fãceau deja demonstraþii de televiziune în culori). Dacã în

Primul Rãzboi Mondial au fost utilizate mitraliera perfecþionatã, tancul,

submarinul, aviaþia, artileria antiaerianã, aviaþia militarã sau substanþele

toxice de luptã, în cea de-a doua conflagraþie mondialã acestora li s-au adãu-

gat radarul, rachetele V1 ºi V2 utilizate de armata germanã, dar ºi bomba

atomicã, la care a recurs armata americanã în 1945 (doc. 1–3, pag. 110). 

1.3. ªtiinþa ºi tehnica dupã 1945. Perioada postbelicã a fost dominatã

de douã mari direcþii ale evoluþiei ºtiinþei ºi tehnicii: cucerirea spaþiului ºi

dezvoltarea tehnologiilor informatice, inclusiv a reþelelor de transmisii de

date. Cucerirea spaþiului a fost, într-o mãsurã semnificativã, un rezultat al

rivalitãþii dintre S.U.A. ºi U.R.S.S. În 1957, U.R.S.S. a lansat în premierã

un satelit (Sputnik 1), iar în 1961, sovieticul Iuri Gagarin a devenit primul

om care a efectuat un zbor în Cosmos. S.U.A. au trimis, la rândul lor un

om pe orbita planetarã în 1965 (John Glenn), iar la 21 iulie 1969, Neil

Armstrong a reuºit, în cadrul misiunii spaþiale Apollo 11, sã devinã primul

pãmântean care a pãºit pe suprafaþa Lunii. Apariþia computerelor a revo-

luþionat atât cercetarea ºtiinþificã, precum ºi viaþa cotidianã. Primul cal-

culator automat (Mark I) a fost realizat de Universitatea Harvard ºi firma

IBM în 1944. Calculatorul ENIAC, construit în S.U.A. (1946), cântãrea

30 de tone ºi era format din 18 000 de lãmpi electronice.
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Vocabular

1. Cautã informaþii suplimentare despre

cercetãrile ºtiinþifice ale secolului al

XX-lea ºi realizeazã o listã a aces-

tora pe domenii (matematicã, fi-

zicã, biologie, medicinã etc.)

2. Realizeazã un portofoliu care sã

cuprindã informaþii ºi documente

despre evoluþia în secolul al XX-lea

a unui domeniu tehnic sau a unei

ºtiinþe de care eºti interesat.

3. Scrie un eseu de circa 200 de cu-

vinte cu titlul Consecinþe ale desco-
peririlor din secolul al XX-lea pentru
lumea de azi.

Teme de lucru

Albert Einstein, personalitate marcantã

a ºtiinþei secolului al XX-lea

Bombã atomicã = bombã care fo-

loseºte energia nuclearã, având

o putere de distrugere extraordi-

narã. Prima bombã atomicã a

fost realizatã de un grup de sa-

vanþi americani în 1942 sub con-

ducerea lui J.R. Oppenheimer.

V1 = denumire a rachetelor utilizate

de Germania în al Doilea Rãzboi

Mondial. Termenul provine de la

Vergeltungswaffe Eins (armament

de represalii nr. 1), care erau

avioane de bombardament fãrã

pilot. Armele V2 au funcþionat pe

principiul rachetelor.



1951 – Apariþia televiziunii în culori,
în S.U.A.

1955 – Realizarea vaccinului anti-
poliomielitic.

1958 –Apariþia primului disc stereo. 

1967 – Prima folosire a tastaturii la
computere.

1977 – Comercializarea primului
computer personal (de tip Apple). 

1989 – Apariþia primelor pagini elec-
tronice în format World Wide
Web (www). 

1992 – Adoptarea, la Rio de Janeiro,
a Agendei 21.

Inventarea telefonului mobil 

ºi a sistemului World Wide Web

Martin Cooper, inginer electro-
nist, director în cadrul firmei de tele-
comunicaþii Motorola, a creat, în
1973, primul telefon mobil, punând
astfel în aplicare un concept iniþiat
în 1947 de Laboratoarele Bell din
S.U.A. Telefonul mobil din 1973 avea
dimensiunea unei cãrãmizi pentru
construcþii ºi o antenã de 10 cm.

Tim Berners Lee, absolvent al Uni-
versitãþii Oxford din Marea Britanie
a inventat, în 1989–1990, în pe-
rioada în care a lucrat la Orga-
nizaþia Europeanã de Cercetãri
Nucleare (C.E.R.N.) de la Geneva,
hipertextul ºi, pe baza acestuia,
sistemul www, cea mai utilizatã
aplicaþie din reþeaua internet. Astfel,
publicul larg a avut acces la aceastã
reþea, accesatã în zilele noastre de
sute de milioane de oameni.

Oameni ºi fapte

Repere cronologice

���Aplicaþii �

Tim Berners Lee �

Martin Cooper�

Expansiunea utilizãrii reþelei internet Calculator personal

� Exprimã-þi opinia în legãturã cu avantajele ºi, eventual, dezavantajele
dezvoltãrii accesului la internet pentru publicul larg.

� Comparã circulaþia datelor ºi informaþiilor la nivel mondial înainte ºi dupã
apariþia reþelei internet.

a. Este adevãrat, în mileniul care

tocmai s-a încheiat, în special în

ultimele secole, s-au realizat multe

progrese în domeniile tehnologiei ºi

ºtiinþei. Însã în lumea contempo-

ranã, omul epocii tehnologice riscã

sã devinã victima propriilor cuceriri

intelectuale ºi tehnice, sfârºind prin

sãrãcirea spiritului ºi a inimii, riscã

sã-ºi piardã speranþa în viitor. 

(Mesajul papei Benedict al XVI-lea
de Crãciun, 2005)

b. Societãþile avansate produc un

volum considerabil de informaþii...

Unii observatori sunt tentaþi sã vor-

beascã despre o „suprainformare“,

fenomen ce poate sta la originea

stãrilor de confuzie mentalã, de

însingurare ºi de pasivitate. Într-o

anumitã perioadã a istoriei, aceastã

abundenþã a informaþiei a fost bine-

venitã, în contrast cu lipsa de infor-

maþie specificã trecutului. Totuºi,

devenim conºtienþi azi cã oamenii

au nevoie nu numai sã primeascã

informaþii, dar sã le ºi împãrtãºeascã

cu ceilalþi, sã participe la obþinerea

ºi difuzarea lor.

(Voci multiple, o singurã lume,
document UNESCO)

1
Riscurile noilor tehnologii

�Comenteazã în scris opiniile ex-
primate în cele douã documen-
te de mai sus ºi formuleazã o
pãrere personalã privind im-
pactul noilor tehnologii asupra
comunicãrii dintre oameni.

Avantajele comunicãrii prin internet

Datoritã faptului cã favorizeazã dezvoltarea, tehnologiile informaþiei ºi

comunicãrii pot contribui la crearea de noi ºi mai bune locuri de muncã,

determinând creºterea prosperitãþii. Guvernele europene doresc ca toþi sã

poatã profita de aceste avantaje, nu doar o minoritate de privilegiaþi. Noua

societate bazatã pe cunoaºtere trebuie sã fie deschisã tuturor. Din acest punct

de vedere, internetul oferã posibilitãþi nelimitate: oricine este capabil sã

utilizeze un calculator personal poate participa la viaþa societãþii printr-un

simplu click. (...) Internetul poate transforma lumea într-un „sat planetar“,
dar Uniunea Europeanã doreºte ca, în acest „sat“, fiecare culturã ºi fiecare
limbã sã-ºi pãstreze locul cuvenit.

(Uniunea Europeanã ºi societatea informaþionalã. 

Spre o Europã a cunoaºterii, document UE)

2

�Precizeazã cel puþin trei avantaje privind comunicarea prin internet
prezentate în documentul de mai sus.

�Explicã în 5–10 rânduri mesajul pe care documentul a dorit sã-l transmitã
în fragmentul evidenþiat.

�
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2. Impactul tehnologiei 

asupra vieþii cotidiene

2.1. Tehnologia ºi viaþa cotidianã. În general, tehnologia desemneazã

modalitãþile de aplicare a cercetãrii ºtiinþifice în activitatea de producþie,

industrialã sau comercialã. Prin extindere, tehnologia cuprinde ºi elemen-

tele de viaþã cotidianã care sunt rodul aplicãrii ºtiinþei. De la alimentele

produse prin tehnologii tot mai sofisticate, la noi tehnici medicale sau

medicamente de sintezã, de la apariþia ºi expansiunea telefoniei mobile la

accesul, prin mijloacele de comunicare în masã ºi internet, la o imensã

cantitate de informaþii, toate acestea au schimbat modul de viaþã a milioane

de oameni, favorizând transmiterea informaþiilor, stimulând nevoia de

perfecþionare ºi scurtând distanþele dintre oameni (doc. 1,2, pag. 112). 

În lumea de azi, un rol decisiv revine informaþiilor, adevãrate resurse

ale dezvoltãrii personale ºi ale societãþii în general. Creºterea volumului

ºi complexitãþii acestora a fost posibilã datoritã dezvoltãrii tehnologiei

informaþiilor ºi comunicaþiei (denumire globalã prescurtatã sub forma

TIC), care a fãcut ca lumea sã pãºeascã, în pragul mileniului III spre un

nou mod de organizare: societatea informaþionalã. Aceasta presupune

accesul larg la informaþie al tuturor membrilor societãþii ºi amplificarea

globalizãrii economiei ºi comunicaþiilor; bazate pe trei sectoare de acti-

vitate, cu o prezenþã tot mai evidentã în viaþa cotidianã: tehnologia comu-

nicaþiilor, a informaþiei ºi producþia de programe ºi elemente multimedia. 

2.2. Tehnologia ºi mediul înconjurãtor. Dacã, în cea mai mare parte

a secolului al XX-lea, tehnologiile dezvoltate, în special cele miniere ºi

industriale, s-au dovedit poluante ºi au contribuit la degradarea accentuatã

a mediului înconjurãtor, ultimele trei decenii au marcat deplasarea intere-

sului statelor ºi companiilor private cãtre dezvoltarea unor tehnologii nepo-

luante ºi spre impunerea unor mãsuri concrete de protejare a naturii. Prin

urmare, au avut loc conferinþe internaþionale cu participarea ºefilor de state

ºi de guverne care au luat în discuþie modalitãþile de reducere a poluãrii

apei, solului ºi atmosferei. Un exemplu semnificativ l-a constituit Confe-

rinþa Naþiunilor Unite pentru mediu ºi dezvoltare, care s-a desfãºurat la Rio

de Janeiro, în 1992, ºi în cadrul cãreia a fost adoptat documentul Agenda 21,

în vigoare ºi astãzi. Acesta reprezintã un program de acþiune asumat de cea

mai mare parte a statelor lumii, pentru eradicarea sãrãciei ºi excluziunii

sociale, pentru dezvoltare durabilã ºi protecþia mediului.

2.3. Noile tehnologii ºi timpul liber. Progresele tehnice din a doua

jumãtate a secolului al XX-lea au favorizat schimbãri ºi în ceea ce priveºte

modalitãþile de petrecere a timpului liber. Sportul ºi turismul au cãpãtat

o importanþã tot mai mare în viaþa oamenilor. Cãrþile, expoziþiile de artã,

spectacolele de teatru, concertele muzicale, filmele artistice sunt în con-

tinuare apreciate de un public numeros. Mijloacele audiovizuale ºi de

comunicare (televiziunea, radioul, telefonul, faxul, calculatoarele) sunt

prezente în toate comunitãþile, oferind informaþie ºi divertisment. Este

adevãrat însã cã, odatã cu dezvoltarea societãþii informaþionale, s-au

conturat noi condiþii necesare pentru receptarea corectã a informaþiei: este

important ca mijloacele de informare în masã sã îºi pãstreze independenþa

economicã ºi politicã, sã existe libertatea de exprimare ºi, totodatã, nivelul

de educaþie al oamenilor sã le permitã acestora înþelegerea adecvatã a

informaþiilor, pentru a fi evitatã manipularea prin presã sau publicitate.

Astfel, noile tehnologii pot contribui la un acces mai larg la educaþie ºi

culturã pentru categorii tot mai numeroase de persoane.
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Mijloace de comunicare în masã =

ansamblul mijloacelor tehnice mo-

derne de informare care se adre-

seazã opiniei publice. Numite cu

termenul generic mass-media (dupã

denumirea datã de profesorul

universitar canadian Marshall Mac

Luhan, în anii ’60 ai secolului tre-

cut), acestea cuprind în principal

presa, radioul, televiziunea ºi

internetul.

Vocabular

1. Urmãreºte principalele posturi de

televiziune din România pe perioada

unei zile. Alcãtuieºte o revistã a

presei TV pentru ziua respectivã, în

care sã prezinþi care au fost pro-

gramele dominante, informaþiile cele

mai importante ºi domeniile de

interes ale publicului reliefate de

programele respective. Comentaþi

în cadrul clasei rezultatele activitãþii.

2. Pe grupe de lucru, realizaþi o inves-

tigaþie în localitatea în care trãiþi,

pentru a identifica eventualele mã-

suri de protecþie a mediului ºi dacã

existã organizaþii ale societãþii

civile care se ocupã de aceastã

problemã.

Teme de lucru

Protest al ecologiºtilor 

pentru protecþia mediului
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Contribuþii româneºti la dezvoltarea ºtiinþei ºi tehnicii

Nicolae Paulescu

(1869–1931)

Gheorghe Marinescu

(1863–1938)

Grigore Moisil

(1906–1973)

Dragomir Hurmuzescu

(1865–1954)

Perspective pentru dezvoltarea cercetãrii ºtiinþifice în România

ªtiinþa ºi tehnologia sunt considerate adevãratele instrumente-cheie
pentru viitorul european. (...). Acest fapt impune ca obiectiv major pentru
România realizarea unui mediu economic dinamic ºi competitiv, capabil sã
asimileze ºi sã dezvolte domenii de înaltã tehnologie ºi sã rãspundã la
cerinþele strategice de dezvoltare pe termen lung, în contextul evoluþiei la
nivel global a economiei bazate pe cunoaºtere. 

(Autoritatea Naþionalã Pentru Cercetare ªtiinþificã. Raportul anual asupra
politicilor guvernamentale în domeniul cercetare-dezvoltare ºi inovare – 2005) 

Savanþi ºi inventatori români din secolul al XX-lea

În secolul al XX-lea, oamenii de ºtiinþã români, sau originari din
spaþiul românesc, au avut o contribuþie însemnatã la progresul
ºtiinþei ºi tehnicii, îmbogãþind, prin cercetãrile ºi invenþiile lor,
patrimoniul de cunoaºtere al umanitãþii. La începutul secolului
trecut s-au afirmat inventatorii din domeniul aviaþiei – Traian
Vuia, care a realizat primul zbor mecanic cu un aeroplan original,
denumit Liliacul (1906), Aurel Vlaicu, cel care a construit douã
prototipuri de avioane (Vlaicu I ºi Vlaicu II), în 1909–1913, ºi Henri
Coandã. Chimia a fost reprezentatã de savanþi ca Nicolae Teclu
(inventatorul becului care îi poartã numele), iar fizica de Dragomir
Hurmuzescu, cel ce a descoperit efectul ionizant al razelor X. În
arhitecturã, s-au afirmat inginerul Anghel Saligny ºi Ion Mincu.
Istoria ºi arheologia au fost dezvoltate de Nicolae Iorga, Grigore
Tocilescu, Vasile Pârvan, iar biologia de Gr. Antipa, precursor
al oceanografiei ºi Emil Racoviþã, creatorul biospeologiei.

Dupã Primul Rãzboi Mondial, matematica a fost strãlucit
ilustratã de cercetãrile lui Traian Lalescu privind ecuaþiile inte-
grale, Gheorghe Mihoc (care a dezvoltat statistica matematicã),
Gheorghe Þiþeica, în domeniul geometriei. În fizicã, Alexandru
Proca a descoperit ecuaþii utilizate ºi astãzi în fizica relativistã,
ªtefania Mãrãcineanu a iniþiat cercetãri în privinþa radioacti-
vitãþii artificiale, iar Horia Hulubei s-a remarcat prin crearea
unor noi celule fotoelectrice. Lazãr Edeleanu a contribuit la
dezvoltarea petrochimiei, prin cercetãrile sale asupra rafinãrii
petrolului. În medicinã, trebuie amintitã activitatea depusã de
Victor Babeº (care a realizat primul tratat de bacteriologie din
istoria ºtiinþei), Ioan Cantacuzino, întemeietor al microbiologiei,
Constantin I. Parhon, pãrintele endocrinologiei, Gh. Marinescu,
celebru pentru studiile sale de neurologie. Totodatã, profesorul
român Nicolae Paulescu a contribuit la descoperirea insulinei.
În ciberneticã, contribuþii de o mare valoare au avut Daniel
Danielopolu ºi ªtefan Odobleja (considerat, practic, pionierul
acestei discipline).

În a doua jumãtate a secolului al XX-lea, în ciuda dificul-
tãþilor întâmpinate în timpul regimului comunist, activitatea
ºtiinþificã a continuat, îndeosebi în matematicã, fizicã, petro-
chimie, medicinã, biologie. Printre cercetãtorii acestei perioade
s-a remarcat Grigore Moisil, fondator al studiilor de algebra
logicii ºi de informaticã, ce au stat la baza realizãrii primelor
calculatoare produse în România.
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� Oamenii, societatea ºi lumea ideilor ���

1. Pe grupe de lucru, realizaþi câte un

portofoliu, cuprinzând imagini ºi

scurte biografii ale oamenilor de

ºtiinþã români din secolul al XX-lea.

Temã de lucru

Mari personalitãþi ale ºtiinþei 

� Nicolae Iorga (1871–1940). Personalitate de frunte a cul-
turii româneºti, om politic, savant ºi scriitor, Nicolae Iorga a
scris peste 1 200 de volume ºi aproape 25 000 de articole. A
studiat la Paris, Berlin ºi Leipzig, ºi a devenit, la 23 de ani,
membru corespondent al Academiei Române. În 1911, a fost
primit ca membru al Academiei. A fost unul dintre cei mai mari
istorici ai secolului al XX-lea. 

� Hermann Oberth. Originar din Transilvania, Hermann
Oberth este recunoscut ca pãrinte al astronauticii ºi rachetelor
moderne. La începutul activitãþii sale ºtiinþifice, Oberth s-a
inspirat din operele scriitorului francez Jules Verne – De la
Pãmânt la Lunã ºi Cãlãtorie în jurul Lunii. El a contribuit la dezvol-
tarea rachetelor ºi staþiilor spaþiale. A scris lucrãri ca: Racheta în
spaþiul interplanetar, Moduri de a cãlãtori în spaþiu ºi Omul în spaþiu.
Prima rachetã cu combustibil lichid, inventatã de Oberth, a fost
testatã în anul 1931.

� Henry Coandã. Specialist în aerodinamicã, Coandã este
cunoscut ca inventator al motorului cu reacþie (pe avionul
Coandã 1910) ºi al fenomenului numit efectul Coandã, care are
la bazã devierea jetului de aer de o suprafaþã solidã, utilizat
astãzi în diferite aplicaþii ºtiinþifice. A fost ºeful primei promoþii
a ªcolii superioare de aeronauticã de la Paris (în 1910). În
calitate de director tehnic al Uzinei aeronautice din Bristol, a
proiectat mai multe tipuri de aparate de zbor, cunoscute sub
numele de avioanele Bristol-Coandã.

� Ana Aslan. Absolventã a Facultãþii de medicinã din
Bucureºti (1921), Ana Aslan a devenit în 1949 ºefa secþiei de
fiziologie din Institutul de Endocrinologie din Bucureºti. Apoi,
în 1952, a preluat conducerea primului institut de geriatrie din
lume, specializat pe studierea ºi prevenirea fenomenului îmbãtrâ-
nirii umane. A inventat remedii împotriva îmbãtrânirii devenite
celebre: Gerovital H3 (utilizat astãzi în întreaga lume) ºi Aslavital.
În 1974 a devenit membrã a Academiei Române. 

� George (Gogu) Constantinescu. Inginer constructor, fizi-
cian ºi inventator, G. Constantinescu a fost creatorul ºtiinþei
sonicitãþii (prin lucrarea Teoria sonicitãþii, 1916). El a inventat
numeroase dispozitive sonice, cum ar fi motoarele, pompele,
ciocanele, instalaþiile sonice pentru prospecþiuni ºi explorãri
hidrotehnice etc.

� George Emil Palade (1912–). Singurul laureat român al
Premiului Nobel este specialist în biologia celularã, lucrând, din
1946, la universitãþi prestigioase din S.U.A. A reuºit sã desci-
freze, în premierã mondialã, mecanismul producþiei de proteine
la nivel celular ºi, în 1961, a devenit membru al Academiei
Naþionale de ºtiinþã din S.U.A. În 1974 a primit Premiul Nobel
pentru Fiziologie, împreunã cu Albert Claude ºi Christian Duve.
Este membru de onoare al Academiei Române.

Ana Aslan

(1897–1988)

Gogu Constantinescu

(1881–1965)

Henri Coandã

(1886–1972)

Hermann Oberth

(1894–1989)



��� Evaluare �

� Acum ºtii:

� Sã prezinþi principalele descoperiri
ºtiinþifice ºi tehnice din secolul al
XX-lea.

� Sã evaluezi impactul ºtiinþei ºi al
tehnicii asupra mediului ºi vieþii
cotidiene.

� Sã defineºti societatea informaþio-
nalã ºi sã-i precizaþi elementele ca-
racteristice.

� Sã precizezi consecinþele introduce-
rii noilor tehnologii asupra comu-
nicãrii dintre oameni ºi a alocãrii
timpului liber.

� Citeºte:

*** Evoluþia tehnologiei, Bucureºti,
2004.

Brown, L., R., Probleme globale ale
omenirii, Bucureºti, 1992.

Chiorcea, N., Titani ai ºtiinþei, Bucureºti,
2005.

Hall, P., Oraºele de mâine. O istorie
intelectualã a urbanismului în se-
colul XX, Bucureºti, 2000.

Malone, J., Verdictul timpului, de la
Jules Verne la Bill Gates, Bucureºti,
2006

Stavre., I., Reconstrucþia societãþii româ-
neºti prin audiovizual, Bucureºti,
2004.

� Vizioneazã filmele artistice:

Metropolis, regia Fritz Lang, 1926.

2001. Odiseea spaþialã, regia Stanley

Kubrick, 1968.

Solaris, regia Andrei Tarkovski, 1972.

� Viziteazã paginile web:

www.atomicarchive.com (paginã web

dedicatã istoriei bombei atomice)

www.aviationarchive.org.uk (paginã

web despre istoria aviaþiei)

www.bshs.org.uk (pagina web a So-

cietãþii Britanice de Istorie a ºtiinþei)

www.greenpeace.ro (paginã web de-

dicatã protecþiei mediului)

Dacã vrei sã afli mai multe

Autoevaluare
I. Ordoneazã cronologic urmãtoarele evenimente: 

a) lansarea primului satelit în spaþiul cosmic; 

b) descoperirea radioactivitãþii; 

c) prima transmisie televizatã în culori; 

d) prima utilizare a radarului.

II. Prezintã, în scris, cel puþin trei consecinþe ale dezvoltãrii mass-media în

lumea contemporanã.

III. Citeºte cu atenþie textul de mai jos, apoi rãspunde cerinþelor.

Sã nu se creadã cã radiofonia este o chestiune numai de distracþie. Radio-

fonia este de o mare importanþã socialã, cu mult mai mare decât teatrul pentru

rãspândirea culturii ºi pentru unificarea sufletelor, cãci se poate adresa întregii

lumi, pãtrunzând în coliba cea mai rãzleaþã a sãteanului.

(D. Hurmuzescu, discurs cu prilejul inaugurãrii postului naþional 
de radio al României, 1928)

1. Explicã, pe scurt, înþelesul fragmentului evidenþiat.

2. Indicã, în text, cel puþin douã consecinþe ale introducerii radioului în România.

3. Exprimã-þi opinia în legãturã cu adecvarea/inadecvarea pãrerii lui

D. Hurmuzescu despre radiodifuziune la situaþia din zilele noastre.

4. Motiveazã într-un text de 15–20 de rânduri utilizarea emisiunilor de radio

pentru propagandã politicã.

FIªA DE EVALUARE NR. 1

Pentru activitate individualã

I. Organizaþi pe grupe de lucru, citiþi cu atenþie textul de mai jos, apoi rãs-

pundeþi cerinþelor.

Tehnologia nuclearã a revoluþionat arta rãzboiului (...) focalizând o bunã

parte a atenþiei ºi eforturilor Aliaþilor asupra prevenirii unui conflict. (...)

Studiile noastre asupra unui rãzboi nuclear ipotetic, care s-ar produce în 1966,

aratã cã, dacã sovieticii ºi-ar concentra atacurile asupra þintelor militare,

Statele Unite, conform actualelor planuri de apãrare, ar numãra 25 de

milioane de morþi, iar Europa, probabil ceva mai puþin. Pe de altã parte, dacã

sovieticii ar ataca, pe lângã þinte militare, ºi obiective urban-industriale,

Statele Unite ar putea înregistra 75 de milioane de morþi, iar Europa în jur

de 115 milioane. Chiar dacã aceste cifre sunt deprimante în ansamblu, prima

situaþie este preferabilã celei de a doua.

(Discursul lui Robert McNamara,
secretar de stat al Apãrãrii S.U.A.,

la Atena, 1962)

1. Precizaþi mesajul pe care secretarul Apãrãrii S.U.A. dorea sã-l transmitã

ºi cui se adresa acesta.

2. Indicaþi perioada istoricã în care a fost rostit discursul, ºi argumentaþi-vã

rãspunsul cu un fragment din text.

3. Prezentaþi cel puþin douã argumente în favoarea ideii cã pericolul nuclear

nu a dispãrut nici în zilele noastre.

FIªA DE EVALUARE NR. 2

Pentru activitate de grup

�

�
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Capitolul VI

Studiind acest capitol, îþi
vei dezvolta urmãtoarele
competenþe:

� Analizarea diversitãþii sociale, culturale

ºi de civilizaþie pornind de la sursele

istorice care privesc religia ºi viaþa

religioasã.

� *Susþinerea argumentatã a unui punct

de vedere într-o dezbatere sau referat

pe teme specifice evoluþiei religiei în

secolul al XX-lea.

��

Religia
în lumea

contemporanã



1948 – Înfiinþarea Consiliului Mondial
Ecumenic.

1962–1965 – Întrunirile Conciliului
Vatican II.

1978–2005 – Pontificatul Papei
Ioan Paul al II-lea.

1986 – Înscãunarea Patriarhului
Teoctist în fruntea Bisericii Ortodoxe
Române.

1999 – Vizita papei Ioan-Paul al II-lea
în România.

Maica Tereza

(1910–1997)

Pe numele sãu adevãrat Agnes
Bojaxhiu, s-a nãscut la Skopje,
capitala Republicii Macedonia de
astãzi. De confesiune catolicã, s-a
cãlugãrit la vârsta de 18 ani, fiind
cunoscutã apoi sub numele de
Maica Tereza. A înfiinþat congrega-
þia Misionarele caritãþii, la Calcutta,
în India, care se ocupã de proble-
mele sociale ale celor defavorizaþi,
indiferent de originea sau de reli-
gia lor. Pentru activitatea depusã
în favoarea dezmoºteniþilor sorþii,
Maica Tereza a primit Premiul
Nobel pentru Pace în anul 1979.
Astãzi, Misionarele caritãþii acti-
veazã în diferite þãri ale lumii.

Oameni ºi fapte

Repere cronologice

���Aplicaþii �
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Catedrala Sagrada Familia
(Barcelona, Spania)

Moscheea din Buhara
(Uzbekistan)

Religia

Creºtinism

Islamism

Hinduism

Budism

Iudaism

1,8 miliarde

1 miliard

800 milioane

400 milioane

17 milioane

Numãrul de

credincioºi

A. Religiile cu cel mai mare

numãr de credincioºi

în lumea contemporanã

� Pe baza cunoºtinþelor de la orele de istorie ºi de religie, prezintã cauzele
istorice care au determinat rãspândirea diferitelor religii dominante (ca
numãr de adepþi) în anumite regiuni ale Globului.

B. Activitãþi de asistenþã socialã desfãºurate de Biserica Ortodoxã Românã,

sprijinite financiar de credincioºi ºi din alte fonduri 

(date: Patriarhia Românã, 2004)

Tipul de serviciu social

Îngrijire, întreþinere zilnicã pentru copiii orfani

Ajutoare, asistenþã medicalã ºi mese calde pentru copiii
din familii sãrace

Ajutoare materiale ºi financiare pentru copiii din insti-
tuþiile de protecþie socialã ale statului

Întreþinerea ºi îngrijirea persoanelor vârstnice din aºezã-
mintele înfiinþate de Bisericã

Ajutoare, consultaþii medicale gratuite ºi hranã zilnicã
pentru bãtrânii care locuiesc singuri

Ajutoare ºi consultaþii medicale gratuite acordate vârstni-
cilor din instituþiile de protecþie socialã ale statului

Sprijinirea familiilor sãrace

3 158 copii

18 461 copii defavorizaþi
social

12 271 copii asistaþi social

3 996 persoane vârstnice

14 543 persoane vârstnice

5 545 persoane vârstnice

53 989 familii

Numãr de beneficiari

� Informeazã-te asupra asistenþei sociale desfãºurate de locaºul de cult cel
mai apropiat de locul în care trãieºti ºi realizeazã un tabel asemãnãtor
cu cel de mai sus.

a. Papa Ioan Paul al II-lea despre
dialogul dintre Biserici (1999) 

Sunt bucuros cã a fost posibil sã

încep în România dialogul fratern

asupra problemelor care încã ne

mai despart. (...) Bisericile Ortodoxã

ºi Catolicã parcurg un lung drum

cãtre reconciliere.

b. Mohammad Khatami, fost
preºedinte al Iranului (2001)

Religia reprezintã un leagãn ºi un

sprijin pentru creºterea înþelepciunii

ºi a libertãþii. (...) Pe baza acestei

idei, noi, musulmanii, trebuie sã fim

gata pentru dialogul dintre civilizaþii.

c. Patriarhul Teoctist despre dialogul 
cu Biserica Catolicã (2002) 

Regãsirea împreunã la mormân-

tul Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel

este un semn al voinþei noastre co-

mune de a depãºi obstacolele care îm-

piedicã încã restabilirea comuniunii

între noi, ortodocºii ºi catolicii.

d. Elio Toaff, fost mare rabin al Romei,
despre dialogul interreligios (2005) 

Am fost de pãrere întotdeauna

cã sunt un intermediar între diferite

religii, deoarece oricine crede în

Dumnezeu are legãturã cu toþi oa-

menii care gândesc în acelaºi mod.

1
Despre dialogul interconfesional

� Împãrþiþi pe mai multe grupe, imaginaþi-vã cã reprezentaþi diferite credinþe
religioase. Realizaþi un dialog, în care sã gãsiþi puncte comune de vedere
pentru realizarea unui climat de înþelegere în lumea contemporanã.



1. Marile religii în lumea de azi

1.1. Diversitatea religioasã în lumea de astãzi. Creºtinismul este

religia cea mai rãspânditã în lumea de astãzi ºi cuprinde diferite confesiuni.

În cadrul credinþei creºtine au apãrut, în perioadele modernã ºi contem-

poranã, culte neoprotestante ºi diverse secte. Un numãr mare de cre-

dincioºi au ºi islamismul, hinduismul (brahmanismul), budismul ºi iudais-

mul. Totuºi, în lume trãiesc ºi aproximativ 800 de milioane de oameni care

se declarã nepracticanþi ºi 200 de milioane de atei (tabelul A, pag. 118). 

Religia continuã sã aibã un rol important în lumea contemporanã, atât

în viaþa fiecãrui individ, cât ºi în cea colectivã. Aceasta este chematã sã

gãseascã soluþii pentru problemele sociale, precum sãrãcia, malnutriþia ºi

altele. Dacã activitatea Bisericii Catolice pentru eradicarea lor este foarte

cunoscutã datoritã îndelungatei tradiþii, Biserica Ortodoxã se implicã ºi

ea, mai ales dupã anul 1989, în aceste domenii. Instituþiile religioase apar-

þinând diferitelor culte au inaugurat ºi patroneazã aºezãminte sociale, azile

pentru bãtrâni, orfelinate, cabinete medicale ºi alte instituþii de sãnãtate.

Mesajele lor de pace, de împiedicare a rãzboaielor de orice fel, de apãrare

a vieþii pe Pãmânt sunt cunoscute în întreaga lume.

Cultele religioase se adapteazã la condiþiile moderne ale lumii de

astãzi. Existã, astãzi, pe Glob, numeroase publicaþii religioase, atât clasice,

cât ºi electronice, precum ºi posturi de radio ºi de televiziune ale unor

culte, indiferent de numãrul adepþilor pe care îl au. De exemplu, Biserica

Catolicã dispune, din anul 1861, de un cotidian, L’Osservatore Romano.

Postul de radio Vatican emite din anul 1931, iar postul de televiziune

Centro Televisivo Vaticano a fost inaugurat în anul 1983. 

1.2. Fundamentalismul religios în lumea contemporanã. În lumea

de azi se cunosc diferite miºcãri religioase, denumite fundamentaliste.

Acestea sunt caracterizate prin interpretarea radicalã a mesajului religios

transmis de scrierile teologice. Pe baza lor, unele grupãri, sub pretextul

apãrãrii valorilor religioase tradiþionale dintr-o anumitã societate, cautã

sã preia întreaga putere în stat sau sã provoace teroare. Mai grav este faptul

cã din rândurile unor grupãri fundamentaliste se recruteazã, adeseori,

adepþii terorismului, care comit atentate chiar în numele credinþei. În con-

textul evenimentelor de dupã anul 2001, când o serie de þãri au devenit þinta

unor atacuri teroriste, foarte cunoscute sunt grupãrile fundamentaliste

islamice. Nicio religie nu propovãduieºte distrugerea lumii sau uciderea

semenilor ºi nimeni nu trebuie sã permitã acþiuni violente sub pretextul

apãrãrii credinþei. 

1.3. Dialogul interreligios de astãzi. Conºtienþi de provocãrile lumii

contemporane ºi de necesitatea existenþei unui climat de pace ºi securitate,

reprezentanþii diferitelor religii ºi confesiuni religioase au iniþiat dialogul

dintre ele. Chiar ºi în cadrul aceleiaºi religii este necesar dialogul intercon-

fesional. Astfel a apãrut miºcarea ecumenicã, prin care se doreºte reunirea

tuturor bisericilor creºtine pe aceeaºi platformã de idei, fiecare pãstrându-ºi

autonomia. În anul 1948, s-a înfiinþat, la Geneva, Consiliul Mondial Ecu-

menic, în care Biserica Ortodoxã Românã s-a evidenþiat din anul 1961. Dupã

Conciliul Vatican II, Biserica Catolicã se preocupã ºi ea de dialogul cu

celelalte biserici creºtine ºi cu alte religii (doc. 1, pag. 118). Papa Ioan Paul

al II-lea a fost un bun exemplu pentru importanþa dialogului dintre semeni

aparþinând unor confesiuni ºi religii diferite. În anul 1999, a vizitat România,

þarã majoritar ortodoxã. Tot el s-a rugat ºi la Zidul Plângerii de la Ierusalim,

loc sfânt al evreilor, ºi a fost primul papã din istorie care a intrat într-o moschee. 

�
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� Religia ºi viaþa religioasã ���

Ateu = individ care contestã existenþa
unei divinitãþi.

Confesiune = aici cu sensul de cult
religios. 

Cult neoprotestant = cult apãrut în
perioadele modernã ºi contem-
poranã, desprins dintr-o anumitã
confesiune creºtinã. 

Miºcare ecumenicã = miºcare reli-
gioasã care doreºte o unificare
între diferitele confesiuni creºtine.

Vocabular

1. Comparã ºi prezintã importanþa
acþiunilor de protecþie socialã desfã-
ºurate de diferite instituþii religioase
în lumea contemporanã.

2. Împreunã cu mai mulþi colegi, or-
ganizeazã o dezbatere în clasã în
care sã abordaþi urmãtoarea temã:
Libertate religioasã versus funda-
mentalism în lumea contemporanã.

3. Împreunã cu 4–5 colegi, descoperã
problemele sociale ale comunitãþii
în care trãieºti. Propuneþi un pro-
gram de ajutorare ºi implicaþi-vã în
rezolvarea acestora. Prezentaþi în
clasã propunerile ºi rezultatele
acþiunii voastre.

Teme de lucru

Papa Ioan Paul al II-lea împreunã 
cu patriarhul României, Teoctist 

(Bucureºti, 1999)



1954 – Ridicarea bisericii Notre
Dame du Haut (Franþa). 

1962–1965 – Modificarea unor
prevederi despre desfãºurarea
liturghiei catolice, în cadrul
Conciliului II Vatican.

1983–1987 – Translarea unor bise-
rici în Bucureºti, salvate de la
demolare.

Salvarea bisericilor în anii

regimului lui Nicolae Ceauºescu

În anii ’80 ai secolului trecut,
când în diferite pãrþi ale lumii se ridi-
cau noi locaºuri de cult, în România
dictatura comunistã ajunsese la
apogeu. Nicolae Ceauºescu, din
dorinþa de a construi blocuri de tip
nord-coreean ºi imensa Casã a Po-
porului din Bucureºti, a dat ordin sã
fie demolate cartiere întregi, inclu-
siv mãnãstiri ºi biserici vechi de sute
de ani. Totuºi, câteva au scãpat
graþie soluþiilor tehnice ale ingine-
rului Eugeniu Iordãchescu. Acesta
a ridicat locaºurile pe niºte utilaje
speciale, reuºind translarea lor cu
câteva zeci de metri de la locul de
origine, în cursul a câtorva zile.
Deºi au fost înghesuite în spatele
blocurilor comuniste, 12 locaºuri de
cult, valoroase monumente istorice,
au fost salvate de la demolare.

Oameni ºi fapte

Repere cronologice

���Aplicaþii �
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Catedrala Patriarhalã 
(Bucureºti)

Basilica Sf. Petru 
(Vatican, Roma)

Moschee 
(Medina)

Templu budist
(New Delhi)

Zidul Plângerii
(Ierusalim)

� Informeazã-te dacã se organizea-
zã pelerinaje în locuri apropiate
de localitatea ta de domiciliu ºi
descrie, în scris, ocazia cu care se
organizeazã acestea ºi atmosfera
din timpul lor. 

�Realizeazã un eseu cu tema Ase-
mãnãri ºi deosebiri între peleri-
najele religioase.

Monumente religioase ºi pelerinaje

� La Bethleem, în Biserica Naºterii
Domnului, în locul în care se crede
cã s-a nãscut Iisus Hristos.

� La Nazareth, pentru a vizita locul
în care au trãit Iisus, Fecioara
Maria ºi Iosif.

� La Ierusalim:
� de sãrbãtoarea Floriilor, ca sim-

bol al primirii lui Iisus de locui-
torii cetãþii, cu ramuri de finic în
mâini, înainte de Sãptãmâna
Patimilor;

� în Vinerea Mare, pe drumul pe
care se crede cã l-a parcurs
Iisus, ducându-ºi crucea, de la
locul Judecãþii pânã pe Muntele
Golgota;

� la slujba de Înviere, când credin-
cioºii iau luminã de la Biserica
Sfântului Mormânt, unde se
crede cã a fost mormântul lui
Iisus ºi unde Acesta a înviat.

A. Pelerinaje ale creºtinilor 

în locurile sfinte din Israel

� Vizitarea Muntelui Arafat, loc în care
se crede cã ar fi avut loc întâlnirea de
pe Pãmânt a lui Adam cu Eva, dupã
izgonirea lor din Rai.

� Lapidarea diavolului cu câte ºapte pietre,
de fiecare musulman, la Muzdalifa.

� Înconjurarea de ºapte ori a Kaab-ei,
templul menþionat în Coran.

� Parcurgerea de ºapte ori a distanþei
care separa cele douã coline vecine
Meccãi ºi Medinei, Safa ºi Marwa.

B. Principalele momente ale pelerinajului

musulmanilor la Mecca



2. Spaþii ºi ritualuri religioase

2.1. Ritualurile religioase. Credincioºii îºi exprimã recunoºtinþa faþã de

divinitatea în care cred prin participarea la diferite ritualuri religioase.

Fiecare moment al slujbelor religioase are o anumitã semnificaþie, în

conformitate cu dogmele ºi cu tradiþia pãstratã din generaþie în generaþie.

Creºtinii se roagã cu faþa cãtre Rãsãrit, iar altarul este aºezat cãtre est,

Lumina credinþei rãsãrind de la Dumnezeu. Musulmanii se roagã cu faþa

cãtre Mecca, deoarece oraºul este considerat sfânt în Islam, acolo fiind în-

temeiatã aceastã religie de cãtre Mahomed. Unele dintre cultele religioase

pãstreazã modul originar de desfãºurare a serviciului divin, fãrã modificãri

esenþiale, aºa cum se întâmplã în cazul Bisericilor ortodoxã, coptã din Egipt,

armeanã, sau în cazul religiilor budistã, hindusã ºi islamicã. ªi credinþele

animiste ale africanilor sau cele ale aborigenilor din Australia se desfãºoarã

conform unor ritualuri ancestrale. Unele confesiuni au ritualuri religioase

noi. Aceastã situaþie se întâlneºte mai ales în cazul cultelor neoprotestante,

apãrute în secolele al XIX-lea ºi al XX-lea. Multitudinea ritualurilor

religioase demonstreazã diversitatea lumii contemporane. 

2.2. Arhitectura religioasã contemporanã. Spaþiile religioase sunt

un exemplu al diversitãþii lumii contemporane. Dacã în þãrile în care locui-

torii aparþin majoritar budismului, creºtinismului rãsãritean sau islamis-

mului se respectã tradiþiile arhitectonice moºtenite de secole, în cadrul

altor culte religioase, precum catolicismul, se îmbinã tradiþia cu moderni-

tatea. Diferitele biserici ºi catedrale catolice ridicate în a doua jumãtate

a secolului al XX-lea ºi la începutul secolului al XXI-lea îmbinã elemen-

tele arhitectonice tradiþionale cu cele moderne care conferã încadrarea

perfectã în planurile urbanistice. Dar, în interiorul locaºurilor de cult,

tradiþia este respectatã în privinþa delimitãrii altarului, a spaþiului pentru

confesional etc.

2.3. *Pelerinajele religioase în lumea de astãzi. În cadrul fiecãrei

mari religii existã locuri considerate sfinte fie pentru faptul cã acolo au

apãrut cultele respective, fie pentru cã revelaþia divinã s-a manifestat în

acele locuri etc. Credincioºii aparþinând marilor religii merg în pelerinaj,

cu prilejul anumitor sãrbãtori sau momente ale vieþii. 

Zidul Plângerii, la care se roagã credincioºii mozaici, este locul de

pelerinaj al evreilor. Acesta este partea care a mai rãmas din templul de la

Ierusalim, distrus din ordinul împãratului Titus în anul 70 d.Hr.

În lumea creºtinã catolicã ºi ortodoxã, credincioºii indiferent de confe-

siunea cãreia îi aparþin, merg în pelerinaj la Ierusalim ºi în localitãþile în

care a propovãduit Iisus Hristos. Catolicii mai întreprind pelerinaje în

locurile în care unii credincioºi au afirmat cã au vãzut-o pe Fecioara

Maria, la Fatima (Portugalia), Lourdes (Franþa) sau Medjugorie (Croaþia).

Ortodocºii întreprind ºi ei pelerinaje în diferite locuri, precum Muntele

Athos (Grecia). Românii realizeazã, în fiecare an, pelerinaje la Mãnãstirea

Nicula, pentru a se ruga la icoana Maicii Domnului. De sãrbãtorile

Sfântului Apostol Andrei, Sfintei Paraschiva ºi Sfântului Dimitrie cel

Nou, pelerini din toatã þara merg la Galaþi, Iaºi ºi Bucureºti, unde se roagã

la moaºtele acestora.

Musulmanii organizeazã pelerinaje în locurile considerate sfinte în

cadrul religiei islamice. Cel mai cunoscut dintre ele este pelerinajul la

Mecca. Conform dogmei islamice, acesta trebuie întreprins, cel puþin o

datã în viaþã, de fiecare credincios, deoarece este una dintre cele cinci

îndatoriri de bazã ale oricãrui musulman. 
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� Religia ºi viaþa religioasã ���

Ancestral = care este moºtenit de la
strãmoºi.

Animism = credinþã religioase în
care sunt personificate ºi spiritua-
lizate forþele ºi fenomenele naturii. 

Confesional = spaþiu amenajat în
bisericile catolice, în care preoþii
îi spovedesc pe credincioºi. 

Moaºte = rãmãºiþe din trupurile unor
persoane considerate sfinte de
creºtini.   

Vocabular

1. Cautã informaþii despre monumente
religioase ºi imagini ale acestora.
Realizeazã apoi un portofoliu cu
tema Tradiþie ºi modernitate în ar-
hitectura religioasã din România
contemporanã.

2. Pe baza cunoºtinþelor de la orele
de istorie din anii anteriori ºi a
celor de religie sau istoria religiilor,
realizeazã o comparaþie între sem-
nificaþia pelerinajelor din epocile
istorice anterioare ºi a celor din
perioada contemporanã.

3. Împreunã cu mai mulþi colegi, reali-
zeazã planul unei dezbateri cu tema
Diversitatea ritualurilor religioase –
un factor de îmbogãþire a culturii
umanitãþii.

Teme de lucru

Biserica Notre Dame du Haut,
opera arhitectului francez Le Corbusier

(1954)



Viaþa religioasã în România, 
în timpul regimului comunist

În perioada regimului comunist, drepturile religioase ale per-
soanelor erau încãlcate în mod sistematic. Slujitorii locaºurilor
de cult erau atent supravegheaþi de Securitate, poliþia politicã
a regimului. În anii comunismului, era recunoscutã oficial ºi
activa, conform Legii cultelor, Biserica Ortodoxã, în timp ce acti-
vitatea Bisericii Romano-Catolice era doar toleratã de regim. În
condiþii dificile au funcþionat ºi instituþiile religioase protestante
ºi neoprotestante. 

Biserica Românã Unitã cu Roma (Greco-Catolicã) a fost
desfiinþatã în anul 1948, o parte dintre preoþii ei fiind arestaþi, iar
ceilalþi au acceptat sã intre în cadrul celei ortodoxe. Clericii care
au fost arestaþi sau care au murit în închisorile comuniste pro-
veneau din rândurile tuturor cultelor religioase (ortodocºi,
catolici, protestanþi, musulmani etc.). 

În rândul comunitãþii turco-tãtare din România funcþiona
cultul musulman dar, ca ºi în cazul celorlalte confesiuni reli-
gioase, legãturile cu strãinãtatea ale slujitorilor acestuia erau
reduse la minimum.

Libertatea religioasã de dupã anul 1989

Cãderea comunismului a adus românilor recãpãtarea liber-
tãþii religioase. Constituþia actualã a României cuprinde referiri
speciale în legãturã cu libertatea religioasã. Legea cultelor
garanteazã funcþionarea fiecãrui cult religios, astfel cã au
început sã activeze diferite confesiuni, pe lângã cele care
existau deja. 

În România sunt recunoscute oficial 18 culte religioase.
Fiecare dintre acestea poate funcþiona liber numai dacã nu
încalcã legile aflate în vigoare ºi dacã nu aduce atingere sigu-
ranþei naþionale. 

Prozelitismul religios este interzis. Cei mai mulþi români sunt
creºtini ortodocºi (peste 90 % din populaþia þãrii). Alte culte care
au un numãr relativ mare de credincioºi sunt romano-catoli-
cismul, greco-catolicismul, protestantismul, islamismul ºi iudais-
mul. La acestea se adaugã alte culte religioase protestante sau
neoprotestante, unele dintre ele activând în þara noastrã de
dinainte de anul 1989, iar altele dupã prãbuºirea comunismului.
Acestea au un numãr mai mic de adepþi. Mai cunoscute sunt
cultele adventist de ziua a ºaptea, baptist, penticostal, creºtin
dupã Evanghelie.

Dupã decembrie 1989 a fost reînfiinþatã Biserica Greco-Catolicã,
iar relaþiile statului român cu Biserica Romano-Catolicã s-au
normalizat. Vaticanul a redeschis o nunþiaturã apostolicã (adicã
o reprezentanþã diplomaticã) la Bucureºti, aºa cum a existat ºi
înainte de instaurarea comunismului.
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Diversitatea religioasã în România

��� Studiu de caz �

Biserica Antim 
(Bucureºti)

Catedralã romano-catolicã 
(Oradea)

Templu coral 
(Satu Mare)



Schimbãri intervenite în viaþa religioasã 
dupã prãbuºirea regimului comunist

În condiþiile în care societatea româneascã s-a schimbat, era
firesc ca ºi viaþa religioasã sã se transforme. Legãturile cu alte
culte sunt numeroase ºi complexe, iar România este vãzutã ca
o þarã în care libertatea religioasã este garantatã ºi respectatã. 

Chiar dacã au mai existat ºi unele neînþelegeri între diferite
culte, în primii ani de dupã 1989, astãzi tensiunile nu mai existã
ºi faptul cã s-a ajuns la înþelegere este demonstrat de partici-
parea la sãptãmânile de rugãciune comunã, de miºcarea ecu-
menicã, de colaborarea în diferite acþiuni de protecþie socialã etc. 

Faptul cã dialogul ºi buna convieþuire între culte sunt recu-
noscute ºi în strãinãtate ca fiind caracteristice vieþii religioase
din statul român este dovedit de aprecierile diferitelor perso-
nalitãþi politice ºi religioase care au vizitat România. Mai mult,
instituþiile religioase de la noi sunt considerate mediatoare
pentru realizarea bunei înþelegeri între biserici din alte þãri.

Confesiunile religioase dispun de mijloace mass-media (pu-
blicaþii clasice, electronice ºi posturi de radio ºi de televiziune
etc.) pentru a-ºi face mai bine cunoscute mesajul ºi activitatea.
De exemplu, Biserica Ortodoxã Românã dispune de ziarul
Lumina (din anul 2005), postul de radio Trinitas (din anul 1998),
pagini web etc. Alte culte religioase, cu mai puþini credincioºi
decât ortodocºii, editeazã ºi ele diferite publicaþii periodice,
dispun de adrese pe internet ºi posturi de radio, precum Radio
Maria (romano-catolic), Vocea Speranþei, Vocea Evangheliei (neo-
protestante), toate demonstrând libertatea, dar ºi diversitatea
religioasã existente astãzi în þara noastrã.   
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1. Împreunã cu 2–3 colegi, reali-
zeazã o investigaþie ºi precizeazã
modul în care se reflectã preve-
derile constituþionale referitoare la
viaþa religioasã în localitatea în
care trãieºti. 

2. Realizeazã un eseu cu tema Liber-
tatea ºi diversitatea religioasã din
România înainte ºi dupã anul
1989, o privire comparativã.

Teme de lucru

Marea Geamie
(Constanþa)

Bisericã reformatã 
(Arad)

� Religia ºi viaþa religioasã ���

Prevederile Constituþiei 
din 2003 cu privire la libertatea de conºtiinþã

Art. 29 (1) Libertatea gândirii ºi a opiniilor, precum ºi libertatea

credinþelor religioase nu pot fi îngrãdite sub nici o formã. Nimeni nu poate

fi constrâns (...) sã adere la o credinþã religioasã, contrar convingerilor

sale. (...) 

(3) Cultele religioase sunt libere ºi se organizeazã potrivit statutelor

proprii, în condiþiile legii.

Bisericã evanghelicã (Sibiu) Bisericã penticostalã (Stei)



��� Evaluare �

� Acum ºtii:

� Sã analizezi diversitatea religioasã
a lumii de astãzi pe baza surselor
istorice.

� Sã prezinþi marile religii ºi aria lor
de rãspândire.

� Sã explici importanþa ecumenismului
ºi a dialogului interreligios.

� Sã defineºti fundamentalismul religios.
� Sã apreciezi importanþa arhitecturii

ºi ritualurilor religioase în viaþa coti-
dianã a oamenilor.

� Sã caracterizezi diversitatea reli-
gioasã din România contemporanã.

� Citeºte:

*** Religii (enciclopedie), Bucureºti,
2004.

Lubac, H., Meditaþie asupra Bisericii,
Bucureºti, 2005.

Noica, C., Pagini despre sufletul româ-
nesc, Bucureºti, 1992.

Norman, S., Iudaismul. Foarte scurtã
introducere, Bucureºti, 2004.

Malise, R., Islamul. Foarte scurtã intro-
ducere, Bucureºti, 2004.

Frunzã, S., Paºi spre integrare – religia
ºi drepturile omului în România,
Bucureºti, 2004.

� Vizioneazã filmele artistice:

Iisus din Nazareth, regia Franco
Zefirelli, 1977.

Quo vadis, regia Jerzy Kawalerowicz,
2001.

ªapte ani în Tibet, regia Jean-Jacques
Annaud, 1997.

� Viziteazã paginile web:

www.crestinism-ortodox.ro
www.greco-catolic.ro
www.catholica.ro
www.ecumenism.ro

Dacã vrei sã afli mai multe

Autoevaluare

I. Alcãtuieºte un glosar de termeni care sã descrie diversitatea religioasã din
Europa contemporanã.

II. Pe baza unor informaþii suplimentare, precizeazã cel puþin câte douã locaºuri
de cult din Europa sau de pe alte continente, care sã fie specifice marilor religii
de astãzi.

III. Citeºte cu atenþie textul de mai jos, apoi rãspunde cerinþelor:

Despre libertatea religioasã

Oamenii trebuie sã fie partizanii adevãrului din momentul în care îl

cunosc ºi sã-ºi ordoneze viaþa în funcþie de exigenþele adevãrului. Dar

aceastã obligaþie nu poate fi îndeplinitã de oameni, într-o manierã conformã

cu propria lor naturã, decât dacã se bucurã, în afarã de libertatea psiho-

logicã, de imunitate în privinþa oricãrei constrângeri exterioare.

(Document al Conciliului Vatican II, 1963)

1. Rezumã într-un enunþ mesajul central al documentului.

2. Exprimã-þi opinia în legãturã cu sensul cuvintelor subliniate în text.

3. Pornind de la document, formuleazã un punct de vedere cu privire la rolul
religiei în rezolvarea unor probleme ale lumii moderne.

IV. Prezintã, în 1–2 pagini, diversitatea religioasã din România, având în vedere:
– condiþiile istorice care au favorizat diversitatea religioasã în spaþiul

românesc;
– situaþia libertãþii confesionale în perioada comunistã ºi dupã 1989;
– asemãnãrile ºi deosebirile în organizarea diferitelor culte religioase

care activeazã legal pe teritoriul þãrii noastre;
– rolul dialogului în dezvoltarea relaþiilor dintre religii în România

contemporanã.

FIªA DE EVALUARE NR. 1

Pentru activitate individualã

I. Organizaþi pe grupe de lucru, realizaþi o investigaþie cu privire la reflectarea
în mijloacele mass-media a relaþiilor dintre lumea creºtinã ºi islamism. Urmãriþi,
timp de una-douã sãptãmâni, diferite programe radio-tv, presa scrisã, apoi
realizaþi un portofoliu care sã includã:

– revista presei, cu accent pe problematica raporturilor dintre creºtini ºi
musulmani;

– fragmente din articolele de presã studiate;

– identificarea termenilor-cheie utilizaþi în mass-media cu privire la
subiectul abordat;

– interpretarea diferitelor opinii exprimate de ziariºti, lideri politici sau
religioºi;

– un plan pentru o dezbatere cu tema Creºtini ºi musulmani – punþi
pentru dialog.

La final, prezentaþi colegilor portofoliile, analizaþi rezultatele activitãþii ºi orga-
nizaþi o dezbatere în clasã.

FIªA DE EVALUARE NR. 2

Pentru activitate de grup
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� Recapitulare tematicã ���

Secolul XX în imagini

1. Pe grupe de lucru, realizaþi câte un afiº care sã cuprindã pricipalele tendinþe
în evoluþia vieþii cotidiene din ultimul deceniu. Utilizaþi cuvinte-cheie potrivite
temei ºi imagini sugestive. La final, expuneþi în cadrul clasei afiºele ºi
exprimaþi-vã opiniile cu privire la modul în care fiecare grupã a reuºit sã
surprindã aspectele cele mai semnificative.

Teme de lucru

Popoare ºi spaþii istorice

� La începutul secolului al XX-lea, Europa domina lumea, pe
plan, economic, militar, cultural ºi demografic. 

� Dupã Primul Rãzboi Mondial, influenþa Europei a decãzut,
în favoarea Statelor Unite ale Americii.

� Cultura europeanã a continuat sã rãmânã un model pentru
restul omenirii ºi în perioada interbelicã.

� De-a lungul secolului al XX-lea, cultura românã a contribuit
la dezvoltarea patrimoniului european ºi universal.

� În perioada interbelicã au apãrut primele propuneri concrete
privind unificarea continentului european. Principalii iniþia-
tori ai acestui proces au fost Richard de Coudenhove-Kalergi
ºi Aristide Briand.

� Atmosfera internaþionalã din perioada postbelicã a fãcut
posibilã desfãºurarea procesului de unificare economicã ºi
apoi politicã a Europei. În anii ’90 ai secolului al XX-lea s-a
constituit Uniunea Europeanã. România face parte dintre
statele programate pentru aderarea la Uniunea Europeanã
într-un viitor foarte apropiat.

Oamenii, societatea ºi lumea ideilor
� Dupã al Doilea Rãzboi Mondial, statele occidentale au primit

un sprijin important din partea S.U.A., prin Planul Marshall.
� În plan economic, deceniile postbelice au cunoscut douã

mari tipuri organizare: economiile dirijate (specifice statelor
cu regim politic comunist) ºi economiile liberale (specifice
þãrilor cu regimuri politice democratice). Cu timpul, au
apãrut ºi „economiile mixte”.

� Economiile dirijate s-au dovedit ineficiente, mari consuma-
toare de resurse ºi poluante. 

� În ultimele decenii, integrarea economicã europeanã a
progresat în mod remarcabil, fiind dublatã de integrarea
monetarã ºi politicã. Astãzi, Uniunea Europeanã reprezintã
o mare putere economicã.

� Economia ºi societatea din România au fost marcate, în
perioada postbelicã, de instaurarea regimului comunist. 

� Societatea informaþionalã, dezvoltatã dupã 1990, reprezintã o
provocare majorã la adresa statelor ºi comunitãþilor umane,
în contexul globalizãrii economice ºi a eforturilor pentru
promovarea unei dezvoltãri durabile.

Semnarea Planului Marshall
de cãtre H. Truman (1948)

Combinat industrial modern

Combinat industrial abandonat

Aversul medaliei 
Premiului Nobel pentru Pace



Statul ºi politica

� Primul Rãzboi Mondial a determinat modificãri importante
în ceea ce priveºte harta politicã a Europei ºi raportul de
forþe dintre marile puteri pe plan mondial. Statele Unite ale
Americii au devenit principala putere mondialã.

� În perioada interbelicã, state ca Anglia, Franþa, S.U.A., ca ºi
unele þãri apãrute dupã 1918, au avut regimuri politice de-
mocratice. România a avut un astfel de regim politic (bazat
pe Constituþia din 1923), pânã în anul 1938. 

� Dificultãþile provocate de rãzboi, nemulþumirea faþã de
condiþiile de pace, ca ºi diferitele frustrãri sau temeri ale
populaþiei afectate de situaþia din timpul ºi de dupã prima
conflagraþie mondialã, au favorizat ascensiunea la putere a
forþelor totalitare. 

� Regimurile politice dictatoriale au provocat moartea a zeci
de milioane de oameni ºi au contribuit la declanºarea celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial.

� Dupã 1945, o serie de state din centrul ºi sud-estul Europei
au intrat în sfera de influenþã a Uniunii Sovietice. În aceastã
situaþie s-au aflat:
– Republica Democratã Germanã; – Ungaria;
– Polonia; – Bulgaria;
– Cehoslovacia; – România;
– Iugoslavia; – Albania. 

� În alte pãrþi ale lumii, regimuri comuniste s-au instaurat în
þãri precum China, Coreea de Nord, Vietnam, Laos,
Cambodgia, Cuba.

� Prãbuºirea regimurilor politice dictatoriale din Europa,
începând din 1989, a permis reinstaurarea democraþiei în
fostele þãri comuniste.

� Prin reforme aplicate în diferite domenii, statele foste comu-
niste au parcurs un drum nou, acela al revenirii de la o socie-
tate totalitarã la una democraticã.  

� În perioada postbelicã, majoritatea statelor lumii au avut
regimuri politice democratice, în cadrul cãrora sunt respectate
drepturile ºi libertãþile individuale ºi în care cetãþenii pot alege
ºi pot fi aleºi, în mod liber, în funcþii de conducere.

� Dupã al Doilea Rãzboi Mondial, în lume coexistã state demo-
cratice republicane ºi monarhice, fiind respectatã voinþa
fiecãrui popor de a avea propria formã de guvernãmânt pe
care o considerã cea mai potrivitã pentru propria evoluþie. 
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Lenin vorbind poporului rus 

Aspect din rãzboiul din Vietnam

Protest anticomunist în Polonia (1989)

Demonstraþie pacifistã (1996)
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1. Cãutaþi informaþii suplimentare ºi realizaþi un portofoliu cu tema Regimuri
politice din zilele noastre. Portofoliul poate sã cuprindã: tipuri de regimuri
politice de astãzi, elemente privind organizarea internã a acestor
regimuri – cine deþine puterea, sistemul partidelor politice, modul în care
sunt respectate drepturile omului –, date despre regimurile dictatoriale
existente astãzi pe diferite continente.

Teme de lucru



Relaþiile internaþionale

� Prima jumãtate a secolului al XX-lea a fost marcatã de cele
douã mari conflagraþii mondiale, care au provocat pierderi
umane ºi materiale imense.

� În anul 1918, principiile pe baza cãrora urma sã se organizeze
pacea mondialã au fost expuse de preºedintele S.U.A.,
Woodrow Wilson, în documentul Cele 14 puncte.

� România a participat la Primul Rãzboi Mondial de partea
Antantei, reuºind apoi sã-ºi constituie statul naþional unitar.

� Conferinþa de pace de la Paris (1919–1920) a instituit o nouã
ordine europeanã ºi mondialã, prin sistemul tratatelor de la
Versailles.

� Societatea Naþiunilor, înfiinþatã în 1919, a încercat, prin pro-
movarea sistemului de securitate colectivã sã pãstreze pacea
mondialã.

� România a participat la al Doilea Rãzboi Mondial pentru elibe-
rarea teritoriilor pierdute în favoarea statelor vecine în 1940.

� În timpul rãzboiului s-a constituit Coaliþia Naþiunilor Unite,
ale cãror decizii au fost luate în cursul conferinþelor inter-
aliate din timpul rãzboiului.

� În 1945, Organizaþia Naþiunilor Unite (O.N.U.) a înlocuit
Societatea Naþiunilor, rolul acesteia fiind apãrarea pãcii ºi
securitãþii mondiale.

� Relaþiile internaþionale postbelice au fost marcate de Rãz-
boiul rece, consecinþã a conflictului ideologic dintre S.U.A.
ºi U.R.S.S.

� Rãzboiul rece s-a încheiat cu adevãrat în urma prãbuºirii
comunismului în Europa ºi a desfiinþãrii Organizaþiei Tra-
tatului de la Varºovia (1991).

Religia ºi viaþa religioasã

� Lumea contemporanã se caracterizeazã printr-o mare diver-
sitate religioasã.

� Identitatea popoarelor ºi a naþiunilor este datã ºi de aparte-
nenþa la o religie. Religiile cu cel mai mare numãr de adepþi
sunt creºtinismul, islamismul, hinduismul ºi budismul.

� Libertatea religioasã ºi de opinie reprezintã elemente defi-
nitorii ale lumii moderne.

� Instituþiile religioase din întreaga lume sunt preocupate de
dialogul ecumenic ºi de problemele lumii contemporane.

�

�
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Reuniunea Consiliului de Securitate

O.N.U.

Comisia Conferinþei de pace de la Paris

(1920)

Lupta palestinienilor pentru drepturi

Congres interconfesional

1. Scrie un eseu, de 1–2 pagini, cu titlul Principiul dreptului la autodeter-
minare ºi evoluþia istoricã a continentului european în perioada interbelicã.

2. Împreunã cu mai mulþi colegi, organizaþi în cadrul clasei o dezbatere

pornind de la urmãtoarea opinie a istoricului francez Fernand Braudel:

Religia este inima civilizaþiilor.
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