
R ă z b o i u l  R e c e 

A durat din 1947 până în 1991.

Perioadă de tensiuni geopolitice între SUA și URSS (cele două 
“superputeri” din perioada postbelică) și respectiv aliații lor.

 X A purtat numele de Război Rece pen-
tru că nu a existat nicio luptă la scară largă 
între cele două puteri.

 X Amenințarea unei distrugeri reci-
proce prin recurgerea la arme nucleare 
a avut drept consecință evitarea unei 
confruntări directe de către ambele părți.

 X În schimb, ele și-au purtat prin mij-
loace indirecte lupta pentru dominație.
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U r s s
 X În 1945, cel de-al Doilea Război Mondial 

s-a încheiat cu preluarea de către URSS a con-
trolului asupra Europei Centrale și de Est. Aliații 
occidentali (SUA, Marea Britanie și Franța) contro-
lau cea mai mare parte a Europei occidentale.

Originile

 X Între 1945 și 1948, URSS a instalat guverne 
comuniste în toate țările din sfera sa de control, 
recurgând la forță atunci când a fost necesar.

 X La 5 martie 1946, Winston Churchill 
a avertizat lumea că o “Cortină de Fier” se 
închide peste Europa, despărțind continentul 
în două părți antagonice.

 X În timpul Războiului civil grecesc (1944–1949), partizanii comuniști au 
amenințat că vor răsturna guvernul susținut de occident.

 X SUA au decis să sprijine guvernul din Grecia, acordându-i ajutor financiar. 

 X În Iugoslavia, partizanii lui Tito 
au înființat un stat comunist, în mod 
separat, în 1945. În 1948, Iugos-
lavia a intrat în conflict cu URSS, 
dar a rămas comunistă. 
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 X Pe data de 12 martie 1947, Președintele Truman a anunțat 
o nouă doctrină având menirea să stăvilească expansiunea comu-
nismului: ”Doctrina Truman” sau “Doctrina îndiguirii”.

Blocurile de putere

 X În 1947, Ministrul sovietic al culturii Andrei Jdanov a 
anunțat că lumea întreagă se împarte în două tabere: cea a pute-
rilor “imperialiste” (conduse de America) și tabăra “democrati-
că” (condusă de URSS). Doctrina Jdanov era răspunsul sovietic 
la Doctrina Truman.

 X Puterile occidentale au format o serie de pacte militare, printre 
care NATO (Organizația Tratatului Atlanticului de Nord), SEATO (Orga-
nizația Tratatului Asiei de Sud-Est), CENTO (în Orientul Mijlociu) și OAS 
(în Americi).

 X Ca răspuns, țările din Blocul Estic comunist european au semnat 
Pactul de la Varșovia.

 X Mai multe state, în special în curs de dezvoltare, doreau să rămână neutre 
în acest conflict global. După Conferința de la Bandung din 1955, 

acestea au format Mișcarea de Nealiniere. 
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16 iulie 1945 6 and 8 august 1945 1957195229 august 1949

 X La 16 iulie 1945, în SUA a fost testată prima 
bombă nucleară din istorie. Detonată cu o zi înainte 
de începerea Conferinței de la Potsdam, a reprezentat 
un nou factor cheie în diplomația internațională.

Amenințarea nucleară

 X Amenințarea unei Distrugeri reciproce  
sigure– a unei anihilări globale totale – a împiedicat 

folosirea armelor nucleare de către oricare  
din cele două părți.  

 X Lansarea bombelor ato-
mice peste Hiroshima și Na-
gasaki (6 și 8 august 1945) 
a anunțat sfârșitul războiului 
împotriva Japoniei. Amploarea 
distrugerilor provocate de aces-
tea a șocat întreaga lume.

 X Dominația americanilor asupra tehnologiei 
nucleare nu a ținut mult. URSS și-a testat propria 
bombă atomică la 29 august 1949.

 X Astfel a început o cursă a înarmării 
nucleare, primele bombe termonucleare 

(1952) fiind urmate de rachete balistice 
intercontinentale (1957).
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19611948 – 1949 19831962

 X Podul aerian al Ber-
linului, iunie 1948– mai 
1949: Atunci când tru-
pele sovietice au instituit 
blocada asupra Berlinu-
lui, britanicii și americanii 
au aprovizionat orașul 
pe calea aerului timp de 
aproape un an.

Confruntarea directă

 X Criza Berlinului, din 
1961: Hrușciov le-a cerut 
occidentalilor să-și retragă 
trupele din Berlin. Kennedy 
a răspuns promițând că va 
apăra cu orice preț Berlinul 
de Vest. În cele din urmă, 
autoritățile comuniste au 
construit un zid pentru a izo-
la Berlinul de Vest de restul 
Germaniei de Est.

 X Criza rachetelor din 
Cuba, 1962: URSS a înce-
put să transporte în secret 
rachete nucleare în Cuba. 
Președintele Kennedy a ame-
nințat cu un război total dacă 
rachetele nu sunt înlăturate. 
În cele din urmă, Hrușciov a 
cedat. În schimb, Kennedy 
a retras rachetele SUA din 
Turcia.

 X Able Archer, 1983: 
Exercițiu militar al SUA 
în Europa care a convins 
temporar URSS că un atac 
poate fi iminent.
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Războaiele prin 
intermediari 

 X Pentru a evita posibilitatea unei 
escaladări nucleare, superputerile au 
preferat să se confrunte una cu alta 
prin mijloace indirecte.

 X Războaiele prin intermediari au 
fost războaie civile sau regionale în care 
superputerile au sprijinit și finanțat 
părțile beligerante.

 X Cele mai proeminente exemple sunt: 

 X Implicarea superputerilor a prelungit 
aceste conflicte de mici dimensiuni, le-a sporit 
amploarea și le-a făcut mai distructive.

războiul din Coreea  (1950–53),  

războiul din Vietnam (1955–75),  

războiul de la frontiera Africii de Sud  (1966–90),  

războiul afgano-sovietic  (1979–89),  

și războaiele civile din Angola, Mozambic, Ciad, Etiopia și Yemenul de Nord.
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Tensiuni interne 
În vest

 X Fracturi minore între aliați. De pildă, în 
1966 Franța s-a retras parțial din NATO.

 X Revolte populare împotriva hegemoniei 
SUA în Filipine (1945–54), Cuba (1958) și mai 
multe țări din America Latină (anii 1950–1990). 
Campanii teroriste interne în Europa occidentală.  

 X Serviciile de securitate internă din SUA  
desfășoară o politică de vânătoare de vrăji-
toare în timpul “Panicii Roșii” din anii 1950, 
deși în cele din urmă libertatea de exprimare 
are câștig de cauză.

 X Proteste studențești în occident,  
mai ales în a doua  
parte a anilor 1960.

În est
 X Fracturi puternice în interiorul blocului 

comunist: apar rupturi în Iugoslavia (1948), 
China (1960) și Albania (1961).

 X Revolte populare în Europa centrală și 
de est: în Germania de Est (1953), Ungaria 
(1956), Cehoslovacia (1968), Mișcarea Solida-
ritatea în Polonia (anii 1980) și protestele ante-
rioare din Polonia (1956, 1968, 1970, 1976). 

 X Serviciile de securitate internă (aparatul de 
partid) creează servicii de poliție secretă precum 
NKVD/KGB în URSS, pentru a ține sub observație 
întreaga populație. Interogarea prizonierilor politici 
devine o practică obișnuită, la fel ca și tortura, exe-
cuțiile și internarea în sistemul de lagăre de muncă 
forțată din USSR și din alte țări ale blocului sovietic.

 X Mișcările de disidență și protestele stu-
dențești inițial sporadice se răspândesc și iau 
amploare în est.
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Războaiele culturale
 X În locul unui conflict armat, superputerile au găsit alte meto-

de de a dovedi că sistemul lor e superior.

 X Cursa spațială 
a devenit un indicator 
al superiorității tehnice. 

 X Evenimentele sportive, 
în special olimpiadele, au 
căpătat o importanță  

disproporționată.

 X Cultura bazată pe consum  
și varietate a devenit o armă  
puternică pentru blocul occidental.

 X Difuzarea de muzică pop 
dincolo de granițe de către 
posturile de radio occiden-
tale a avut o influență 
semnificativă asupra 
tineretului din est.
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Sfârșitul Războiului Rece
 X Până în anii 1980, URSS nu mai era capabilă să concureze economic cu SUA. Înființarea 

sindicatului independent „Solidaritatea” în Polonia a devenit cea mai vizibilă manifestare a 
nemulțumirii în creștere a țărilor din Blocul Estic în ceea ce privește guvernarea comunistă.

 X În 1986, Secretarul General al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Mihail Gorba-
ciov, a anunțat politica de perestroika (reconstrucție economică) și glasnost (deschidere  
și o mai mare libertate de exprimare).

 X În aprilie 1989, Ungaria și-a deschis granița cu Austria. Această primă breșă  
în Cortina de Fier a declanșat o reacție în lanț.

 X Sub presiunea opoziției din Polonia, în iunie 1989 au avut loc alegeri democratice parți-
al libere, ceea ce a dus la instituirea primului guvern necomunist din blocul sovietic.

 X Aceste prime schimbări au dus la demolarea zidului Berlinului în același an, în noiembrie.

 X În 1990, Lituania a devenit prima din cele 14 republici sovietice care s-a desprins  
din Uniune. 

 X La 26 decembrie 1991, Uniunea Sovietică s-a autodizolvat. Războiul 
Rece s-a terminat în sfârșit.
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Întrebări
În timpul Războiului Rece, ambele blocuri de putere s-au confruntat cu tensiuni 
interne. Deși au urmat tipare similare, acestea s-au desfășurat în două tipuri 
complet diferite de societate.

 X Care au fost diferențele politice dintre blocul estic și cel occidental?

 X Care sunt diferențele între țările din interiorul fiecărui bloc? 

 X De ce au fost tensiunile atât de puternice, mult mai puternice în est decât  
în occident? 

 X Și ce calități a avut blocul occidental, care i-au permis să supraviețuiască după  
prăbușirea, în ultimă instanță, a celui estic? 
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Războiul Rece Infografice concepute pentru proiectul Hi-story 
lessons vizând predarea și învățarea istoriei 
Europei secolului XX.

Misiunea proiectului Hi-story lessons este 
prezentarea istoriei Europei secolului XX din 
perspective diferite. Principalul obiectiv al pro-
iectului este sublinierea nevoii predării istoriei 
astfel încât să se conștientizeze faptul că țările în-
vecinate ar putea avea un punct de vedere diferit 
cu privire la același eveniment istoric. 

Prin Hi-story lessons ne străduim să provocăm 
profesorii de istorie și pe elevii lor să vadă istoria 
Europei în toată diversitatea și complexitatea ei, 
uneori incluzând chiar opinii contrare cu privire 
la anumite subiecte.
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