
SCHITA LECTIEI RĂZBOIUL RECE  

 

Definiţie Războiul Rece (1947-1991) a fost o confruntare deschisă, nonmilitară (deşi 

a cauzat cursa înarmării) şi limitată, care s-a dezvoltat după Al Doilea Război Mondial  între 

două grupuri de state care aveau ideologii şi sisteme politice diametral opuse.  

Într-un grup se aflau URSS şi aliaţii ei, cărora li se mai spunea şi Blocul răsăritean.  

Celălalt grup cuprindea SUA şi aliaţii lor, numiţi şi Blocul occidental. 

Cauzele Războiului Rece 

accentuarea divergenţelor dintre S.U.A. şi U.R.S.S. după Al Doilea Război Mondial 

diferenţele de sistem politic, economic şi social între cei doi rivali 

fiecare parte dorea să-şi impună sistemul, într-o zonă cât mai vastă şi să-şi întindă influenţa 

politică, economică, militară 

puterile occidentale erau nemulţumite de politica sovietică de ocupare a Europei răsăritene 

1946 – la Fulton – W. Churchill spunea că "De la Stettin, la Marea Baltică, până la Trieste, 

la Marea Adriatică, o cortină de fier a coborât de-a curmezişul continentului.“ (sovieticii au 

izolat Europa de Est în spatele unei “cortine de fier” 5 martie 1946) 

Forme de manifestare: 

La nivel militar-politic a fost o confruntare între  NATO (Organizaţia Tratatului Atlanticului 

de Nord) şi Pactul de la Varşovia.  

La nivel economic, a fost o confruntare între capitalism şi socialism.  

La nivel ideologico-politic a fost o confruntare între democraţiile liberale occidentale  

(aşa-numita "lume liberă," "societatea deschisă") şi  regimurile comuniste totalitare(aşa-

numita "societatea închisă"). 

ETAPELE RAZBOIULUI RECE(1946-1989/1991) 

Etapa I  - 1946-1962   Perioada maximei confruntari (1953-1962) 

Etapa II Perioada destinderii relative– 1962-1989 

  SFÂRŞITUL RĂZBOIULUI RECE 

întâlnirile bilaterale americano-sovietice la nivel înalt au dus la detensionarea relaţiilor. 

1989 – prăbuşirea regimului comunist 

1990 – căderea zidului Berlinului şi reunificarea Germaniei 

   - M. Gorbaciov primeşte premiul Nobel pentru Pace 

autodizolvarea Tratatului de la Varşovia 

1991 – dezagregarea U.R.S.S 

 
Activitate de învăţare: Mihail Gorbaciov (URSS-1985-1991) 

,,Gorbaciov spera sa castige sprijinul populatiei prin intermediul reformelor politice, al alegeerilor cu 
candidaturi multiple, al libertatii de expresie,al dreptului la discutie, insa el spera, de asemenea, sa si-o 

ralieze reformelor economice. Acestea sunt bazate pe o autonomie mai larga a intreprinderilor, ceea 

ce implica o renuntare la constrangerile pe plan national in scopul de a concilia imperativele nationale 
si cererea locala in ce priveste bunurile de consum. El intelege in plus, fara a reveni asupra 

principiului proprietatii socialiste, sa apropie omul de propietate – dand pamanturi in arenda familiilor 

de tarani, sa reconstituie o veritabila piata, sa practice o politica a preturilor reale, sa ceara 

intrreprinderilor sa obtina beneficii.’’(Pierre Milza, Istoria secolului XX) 
   

1. Care sunt reformele initiate de Mihail Gorbaciov pe calea reformarii sistemului   comunist  in 

URSS? 

 2. Ce a urmarit Gorbaciov prin reformele sale? 

 


