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1. Stabiliţi relaţia de interdependenţă dintre mişcările reformatoare din 

Principatele Române şi evoluţia social-politică a spaţiului românesc modern.  

2. Stabiliţi relaţia de interdependenţă dintre doctrinele social-politice şi 

democratizarea vieţii politice din sec XIX. 

3. Stabiliţi relaţia de interdependenţă dintre revoluţiile burgheze şi sistemul 

politic din epoca modernă. 

4. Stabiliţi relaţia de interdependenţă dintre mişcările naţionale din sec. 

XIX şi afirmarea naţiunilor europene. 

5. Stabiliţi relaţia de interdependenţă dintre programele politice ale 

revoluţiilor burgheze şi evoluţia relaţiilor sociale. 

6. Stabiliţi relaţia de interdependenţă dintre politica colonială a ţarismului 

şi situaţia etnodemografică a Basarabiei.   

7. Determinaţi interdependenţa dintre destrămarea Imperiului Rus şi 

mişcarea naţională din Basarabia. 

8. Determinaţi interdependenţa dintre politica internă promovată de 

Alexandru Ioan Cuza şi abdicarea lui.    

9. Determinaţi interdependenţa dintre relaţiile internaţionale în perioada 

interbelică şi tendinţele de echilibru şi securitate europeană. 

10. Determinaţi interdependenţa dintre relaţiile internaţionale în perioada 

interbelică şi tendinţele de echilibru şi securitate europeană. 

11. Stabiliţi relaţia de interdependenţă dintre activitatea organizaţiilor 

internaționale şi tendinţele de menţinere a păcii în lume.  

12. Demonstrează legătura cauzală dintre unirea provinciilor româneşti la 

1918 şi realizările economiei României în perioada interbelică Determinaţi 

interdependenţa dintre direcţiile politicii externe a URSS şi crearea RASSM.  

13. Determinaţi interdependenţa dintre „cursul nou” a lui Roosevelt şi 

ieşirea SUA din criza economică. 

14. Determinaţi legătura cauzală dintre activitatea partidelor politice şi 

instaurarea dictaturii regale în perioada interbelică în România. 

15. Determinaţi relaţia de cauzalitate dintre criza politică din vara anului 

1940 şi instaurarea regimului naţional legionar în România 

16.  Determinaţi interdependenţa dintre încălcarea prevederilor sistemului 

de la Versailles şi începutul războiului doi mondial. 

17. Determinaţi relaţia de cauzalitate dintre semnarea pactului Ribbentrop-

Molotov şi începutul operaţiunilor militare din iunie 1941. 
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18. Determinaţi relaţia de cauzalitate dintre ofensiva sovietică în cadrul 

operaţiei Iaşi-Chişinău şi lovitura de stat de la 23 august 1944 din Bucureşti. 

19. Determinaţi interdependenţa dintre deportările din 6 iulie 1949 şi 

procesul de colectivizare a gospodăriilor ţărăneşti individuale  

20. Determinaţi interdependenţa dintre noua mentalitate politică şi sfârşitul 

„războiului rece”. 

21. Determinaţi interdependenţa dintre destrămarea URSS şi crearea 

sistemului multipolar al relaţiilor internaţionale. 

22. Determinaţi raportul de cauzalitate dintre creşterea demografică şi 

schimbările în cadrul sistemelor naturale. 

23. Stabiliţi interdependenţa dintre războiul rece şi formarea Comunităţilor 

Europene. 

24. Stabiliţi interdependenţa dintre Conferinţa de la Helsinki şi destinderea 

relaţiilor internaţionale  

25. Stabiliţi relaţia de cauzalitate dintre formarea lumii multipolare şi 

consolidarea structurilor europene 
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Argument 

Transformările din societatea contemporană impun rigori noi  şi în domeniul învăţământului 

superior, orientând sistemul axiologic universitar spre formarea competenţelor, aptitudinilor, 

capacităţilor de analiză, sinteză, evaluare la studenţi. Metamorfozele de la înc. secolului al XXI-lea 

au apropiat Republica Moldova de arealul politico-geografic occidental, fapt ce i-a determinat 

conturarea unei poziţii pro-europene. Includerea studiilor europene în instituţiile superioare de 

învăţământ a devenit o necesitate a timpului. Una din disciplinele care facilitează înţelegerea şi 

interpretarea argumentată a fenomenelor, proceselor europene este Istoria modernă şi 

contemporană a Europei. 

Schimbările social-politice, economice, morale din sec. XV-XVI, marele descoperiri 

geografice, Renaşterea, reforma religioasă au marcat soarta popoarelor europene şi au determinat 

geneza unei noi epoci în istoria omenirii. Pacea Westfalică, Congresul de la Viena au conturat 

hotarele accentuate prin manifestarea insistentă a conştiinţei naţionale. Secolul XX a debutat cu 

două războaie mondiale care au slăbit continentul şi au permis scindarea acestuia pe criterii 

ideologice. Procesele integraţioniste europene au fost cauzate de factori diverşi, însuşi fenomenul 

urmînd a fi conceput doar prin cercetarea sa multe-aspectuală. 

Pentru aprecierea competenţelor, cunoştinţelor, aptitudinilor studenţilor la disciplina Istoria 

modernă şi contemporană a Europei sunt promovate evaluări curente şi finală sub formă de test. 

Testul conţine cinci itemi: argumentarea rolului personalităţii, explicarea unui fenomen istoric, 

compararea a două evenimente sau fenomene, stabilirea relaţiei de cauzalitate, formularea unui 

eseu. Cele mai mari dificultăţi studenţii întâlnesc la ultimii doi itemi, rezolvarea cărora presupune 

competenţe de înţelegere, aplicare, integrare, analiză şi evaluare argumentată a proceselor, 

fenomenelor şi evenimentelor şi sunt apreciaţi cu cel mai mare punctaj.  

Pentru a stabili legătura „cauză-efect” este necesar de a stabili care fenomen este „cauza” şi 

care – „efectul”,  urmează prezentarea prin expunere logică succintă a tuturor componentelor   

cauzei urmată de consecinţe, concomitent se utilizează limbajul istoric adecvat şi cronologia. La 

final este obligatorie expunerea concluziei. Actualul material este propus în ajutorul studentului 

pentru a-i oferi modele de realizare a legăturii de interdependenţă şi a eseului la Istoria modernă şi 

contemporană a Europei.  

Formularea eseului sau a discursului pe o problemă controversată din istorie necesită 

sintetizarea informaţiei dobândite din diverse surse, stabilirea unui plan cu ajutorul căruia va fi 

prezentată informaţia. Este necesară explicarea cauzelor şi impactului fenomenului propus din 

aspectul multiperspectivităţii, utilizarea limbajului istoric adecvat, folosirea datelor cronologice, 

prezentarea şi argumentarea opiniei personale privind problema abordată.  

 



6 
 

 

Recomandări bibliografice: 

1. Barbă Liudmila, Uniunea Europeană: istorie, instituţii, politici, Chişinău, Ed. CEP 

USM, 2007. 

2. Bărbulescu Iordan, Europa mea, Bucureşti, Ed. Tritonin, 2007, vol. I. 

3. Berstein S., Milza P., Istoria Europei, vol I-III, Iaşi, 1997. 

4. Bock Gisela, Femeia în istoria Europei. Din evul mediu pînă în zilele noastre, Iaşi, 

2002. 

5. Bocşan Nicolae, Leu Valeriu, Cronologia istorică a Europei Centrale, Iaşi, 2002. 

6. Bragari Nicolae, Integrarea europeană, Chişinău, Ed. Evrica, 2008. 

7. Buruian Alexandru, Geopolitica lumii contemporane, Chişinău, 2008. 

8. Carpentier J., Lebrun F., Istoria Europei, Bucureşti, 1997. 

9.  Ciachir N., Istoria diplomaţiei moderne, Bucureşti, 1984. 

10. Daniel Vinea, istoria modern a Europei, Bucureşti, 2010 

11. Dobrinescu V-F, Constantin I.,Basarabia în anii celui de-al doilea război mondial, 

Iaşi, 1995. 

12. Duverger Maurice, Europa de la Atlantic la gurile Dunării, Bucureşti, Ed. 

Omegapress, 1991. 

13.  Fără termen de prescripţie. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în 

Europa, coordonatori: Sergiu Mustaţă, Igor Caşu, Chişinău,2011. 

14. Florin Radu, Controversele secolului XX, Bucureşti, ed. Diogene, 1997. 

15. Geopolitica integrării europene, coord.: Bădescu Ilie, Mihăilescu Ioan, Zamfir Elena, 

Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 203.  

16. Georgescu V., Istoria românilor. De la origini pînă în zilele noastre, Bucureşti, 1992. 

17.  Grabbe Heather, Puterea de transformare a Uniunii Europene: Europenizarea prin 

intermediul condiţiilor de aderare în Europa Centrală şi de Est, Chişinău, Ed. Epigraf, 2008. 

18. Groza Ana, Comunităţile Europene şi cooperarea politică, Bucureşti, 2008. 

19. Hen Christian, Leonard Jacques, Europa, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1992. 

20.  Hobsbaum Eric, O istorie a secolului XX. Era extremelor. 1914-1991, Chişinău, ed. 

Cartier, 1999. 

21. Huntington Samuel P., Ciocnirea civilizaţiilor, Bucureşti, Ed. Antet, 1997. 

22. Istoria Basarabiei. De la începuturi pînă în 1998, Bucureşti, 1998. 

23.  Istoria lumii de la origini pînă în anul 2000, Bucureşti, ed. Olimp,  2000. 

24.  Istoria modernă a Europei şi Americii, Chişinău, 1998. 

25. Istoria românilor. Compendiu, Iaşi, 1996. 



7 
 

26.  Istoria românilor. Epoca contemporană, N. Enciu, Chişinău, 2001. 

27.  Istoria românilor. Epoca modernă, I. Varta, D. Dragnev, Chişinău, 2002. 

28. Istoria universală contemporană, N. Enciu, Chişinău, 2006. 

29. Istoria universală. Epoca modernă, I. Varta, T. Varta, Chişinău, 2001. 

30. Joffe Josef, Viitorul Marilor Puteri, Bucureşti, 2000. 

31. Kahn Sylvain, Geopolitica Uniunii Europene, Chişinău, 2008. 

32. Legaht Bernd, Meer Ulrich, Rutzenhofer Ulrich, Istoria lumii în date. Din preistorie 

pînă în present. Cele mai importante personalităţi şi interdependenţe, Bucureşti, 2003. 

33. Mamina Ioan, Scurtu Ioan, Guverne şi guvernanţi, 1916-1938, Bucureşti, 1996. 

34. Mougel Francois-Charles, Marea Britanie în secolul al XX-lea, Bucureşti, 2003. 

35. Murgescu B., Istoria lumii în texte, Bucureşti,1999. 

36. Omul secolului XX, Iaşi, coor. Ute Frevert, ed. Polirom, 2002. 

37. Petrencu A. Istorie universală. Epoca contemporană, Chişinău, ed. Museum, 1995. 

38.  Scurtu Ioan, Buzatu Gheorhe, Istoria românilor în secolul XX, Bucureşti, 1999. 

39. Serebrian Oleg, Geopolitica spaţiului pontic, Chişinău, 2006. 

40. Şişcanu Ion, Raptul Basarabiei 1940, Chişinău, 1993. 

41. Spaţiul libertăţii, securităţii şi justiţiei în Europa lărgită, Chişinău, 2009. 

42. Neill M, William H, Ascensiunea occidentului: o istorie a comunităţii umane şi un 

eseu retrospectiv, Chişinău, 2000. 

43. Ciachir N., Istoria universală modernă, Bucureşti, 1998. 

44. Chifu I., Basarabia sub ocupaţia sovietică, bucureşti, 2004. 

45. Onisoru Gh., Istoria contemporană universală după 1945, Bucureşti, 2004. 

46. Gailland J-M., Rowley A., Istoria contonentului european: de la 1850 până la sfîrşitul 

secolului al XX-lea, Chişinău, 2001. 

47.  Thiesse, A-M., Crearea identităţii naţionale în Europa, Iaşi, 2000. 

48. Tilly Ch., Revoluţiile europene: 1492-1992, Iaşi, 2002. 

49.  Язьков Е.,История стран Европы и Америки в новейшее время, Москва, 2000. 

50.  Гренвилл Д., История  XX века: Люди. События. Факты., Москва, 1999.  

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1. Geneza societăţii moderne în Europa 

Repere: 

- formarea relaţiilor economice burgheze 

- controverse în structurile social-politice europene 

- transformări la nivel de moralitate în societatea europeană 

    Secolele XV-XVI reprezintă perioada de tranziţie dintre medieval şi modern, 

perioadă în care elementele vechiului nu au dispărut, iar cele ale noului nu s-au afirmat. 

Descoperirile geografice, renaşterea, reforma religioasă, umanismul, explozia demografică, 

urbanizarea au determinat metamorfoze de ordin economic, social, politic, moral care au generat 

formarea unui sistem nou de valori şi au conturat specificul societăţii moderne. 

În domeniul economic, la sfîrşitul sec. XVI se impun tot mai insistent relaţii burgheze. 

Mercantilismul ca doctrină economică ce echivala bogăţiile statului cu cantitatea metalelor 

preţioase şi a banilor, a fost preluat de ţările Europei de Vest, fapt ce a determinat stocarea unor 

cantităţi mari de bogăţii, fără a dezvolta ramurile economiei. În Spania din cauza bulionismului 

relaţiile de capital se dezvoltau cu dificultate în condiţiile unei dominaţii a relaţiilor feudale. Renta 

obţinută de la ţărani era însuşită de stat, nobilime şi cler. Sursa principală de acumulare iniţială a 

capitalului continua să rămînă munca suplimentară a ţăranilor. Sporirea inflaţiei era generată de 

întreţinerea luxului de la curte şi al nobilimii vechi, de costul războaielor, creşterea datoriilor. În 

consecinţă s-a declanşat o criză generală. În Olanda mercantilismul s-a manifestat prin capitalism 

comercial şi manufacturier, concentrarea capitalului, avînd loc în sfera comerţului şi a operaţiilor 

creditar-bancare. Mercantilismul francez în forma colbertismului, numit şi industrialism, accepta 

investirea banilor şi implicarea statului în procesul de iniţiere a manufacturilor. Revoluţia agrară 

declanşată în Anglia prin transformarea proprietăţii funciare în proprietate capitalistă, invenţia de 

noi tehnici şi tehnologii, a pătruns şi în restul Europei. Lupta dintre sistemul economic vechi şi cel 

nou era inevitabil.  Relaţiile economice noi veneau în contradicţie cu principiile medievale. Starea 

de conflict urma să fie depăşită prin reforme, însă oficialităţile politice care reprezentau relaţiile 

feudale refuzau să accepte transformări, în consecinţă societatea s-a revoltat, lichidînd vechiul 

regim. 

 s-au creat categorii noi, care doreau să-şi legifereze statutul pentru a avea acces la putere. 

Relaţiile economice au permis burgheziei să devină cea mai înstărită pătură socială, care însă nu 

avea acces la putere. Iniţial ea era dispusă să colaboreze cu statul absolutist, cu timpul, însă se 

pronunţa contra reglementărilor rigide impuse de acesta în economie şi contra barierelor puse în faţa 

dezvoltării forţelor productive. Ea dorea neamestecul statului în activitatea economică, libertatea 

comerţului. Odată cu consolidarea burgheziei au fost iniţiate şi revendicări de ordin politic. 
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În domeniul politic regimurile feudale veneau în contradicţie cu noua realitate. Burghezia 

nemulţumită de absolutism s-a transformat în elita stării a treia, orientînd-o spre lupta împotriva 

vechiului regim. Două state s-au aflat în avangarda modernizării continentului european: Anglia şi 

Franţa. În Anglia societatea s-a revoltat împotriva regelui Carol I, declanşînd revoluţia burgheză. 

Proclamarea republicii în 1649 nu a adus stabilitatea dorită. Protectoratul lui Cromwell, fiind un 

regim autoritar a reuşit să depăşească criza. După o perioadă de restabilire a Stuarţilor, în 1588 a 

avut loc „glorioasa revoluţie”, prin care în Anglia s-a instaurat regimul monarhiei constituţionale, 

astfel realizîndu-se scopul iniţial al revoluţiei. Burghezia şi-a asigurat libertăţile depline în domeniul 

economic, politic şi social, contribuind la continuarea procesului de modernizare. 

În Franţa criza absolutismului dirijat de regele Ludovic al XVI a creat premise pentru 

declanşarea revoluţiei. În 1789 Adunarea Statelor Generale, sub presiunea stării a treia a fost 

reorganizată în Adunare Naţională. Burghezia organizată în diferite grupări politice, dintre care cele 

mai influente fiind: iacobinii şi girondinii, a iniţiat acţiuni tot mai insistente. În rezultat a fost 

adoptată Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului, prin care statul era obligat să asigure 

egalitatea în faţa legii, proprietatea, securitatea, prezumţia nevinovăţiei, dreptul de participare 

directă sau  prin reprezentanţi la viaţa politică, libertatea în măsura în care aceasta nu afectează 

libertatea altor persoane. Deşi s-a încheiat prin instaurarea regimului lui Napoleon, revoluţia 

franceză a conturat principalele valori ale societăţii moderne. 

În domeniul moral societatea a început să se orienteze spre valorile general-umane ale 

democraţiei. Oamenii doreau să-şi creeze condiţii în care statul le va asigura tuturor posibilităţi 

egale, iar fiecare, în dependenţă de scop, muncă depusă, capacităţi să aibă şanse egale de a se 

realiza. Popoarele aflate sub dominaţie străină au preluat aceste idei şi în contextul manifestării 

conştiinţei naţionale s-au activizat în lupta lor spre libertate. 

Concluzie: revoluţiile moderne au determinat căderea vechilor regimuri feudale şi  formarea 

unei societăţi bazate pe principiile libertăţilor naturale. Noile relaţii sociale, economice, politice s-

au extins asupra întregului continent cu o intensitate diferită. Libertatea economică, politică, 

individuală era tratată ca un fenomen ce include şi responsabilităţi, întrucît morala omului trebuie 

să-i arate limitele acestei libertăţi, dacă însă morala lipseşte, atunci trebuie să intervină legea. 

Procesul de modernizare a Europei a continuat şi în perioada contemporană. 

 

Recomandări bibliografice: 

1. Bocşan Nicolae, Leu Valeriu, Cronologia istorică a Europei Centrale, Iaşi, 2002. 

2. Daniel Vinea, istoria modern a Europei, Bucureşti, 2010 

3. Istoria lumii de la origini pînă în anul 2000, Bucureşti, ed. Olimp,  2000. 

4. Istoria modernă a Europei şi Americii, Chişinău, 1998. 
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5. Istoria universală. Epoca modernă, I.Varta, T. Varta, Chişinău, 2001. 

6. Legaht Bernd, Meer Ulrich, Rutzenhofer Ulrich, Istoria lumii în date. Din preistorie 

pînă în present. Cele mai importante personalităţi şi interdependenţe, Bucureşti, 2003. 

7. Tilly Ch., Revoluţiile europene: 1492-1992, Iaşi, 2002. 

 

2. Descoperirile geografice: aventurism, scop al vieţii sau necesitate istorică. 

Repere: 

- cauzele marilor descoperiri geografice 

- consecinţele descoperirilor geografice 

- state şi personalităţi 

Transformările din Europa de Vest din sec. XIII-XV au determinat unul din cele mai 

semnificative evenimente care a marcat perioada de tranziţie de la medieval spre modern – marele 

descoperiri geografice. Acest fenomen a avut importante consecinţe atît pentru continentul european 

cît şi pentru restul lumii, deşi a fost controversat în geneză şi evoluţie.   Multipli factori au 

contribuit la demararea descoperirilor geografice care iniţial nu erau un scop în sine, dar o 

necesitate de simplifica legăturile comerciale dintre ţări care devenise o prioritate a timpului. Printre 

principalele cauze care au determinat acest proces pot fi menţionate: 

- Necesitatea de a stabili  noi căi de comunicare cu Orientul se impune în sec XIV. Europenii 

cunoşteau căile spre India şi China încă din sec. XIII datorită lui Marco Polo, dar accesul spre 

acestea a întrerupt (1350) prin cuceririle Imperiul Otoman în formare. Indiile erau principalele 

furnizoare de mirodenii şi mătase cotate mult în Europa.  

- Intensificarea vieţii economice necesita noi surse de materie primă şi pieţe de desfacere. 

- Concurenţa şi rivalitatea dintre monarhii europeni stimulau organizarea mai rapidă a 

expediţiilor geografice. 

Astfel putem afirma că în sec. XV necesitatea descoperirii de noi căi de comunicare cu 

Orientul a determinat suveranii marilor state europene să finanţeze expediţii care să deschidă rute 

comerciale şi să descopere noi teritorii pentru produse şi resurse. Descoperirile geografice au stat la 

originea expansiunii europene, au provocat o adevărată revoluţie în istoria umanităţii, deoarece au 

transformat structurile tradiţionale, stimulînd relaţii economice noi care au stat la baza relaţiilor 

moderne, răspîndind civilizaţia şi cultura europeană. Deci în mare parte, descoperirile au fost o 

necesitate istorică. 

Pentru majoritatea persoanelor care au realizat aceste descoperiri organizarea expediţiilor era 

un scop al vieţii. Fiecare din ei dorea să fie primul care a descoperit un nou pămînt, insulă, mare, 

continent, pentru aş-i înscrie numele său în constelaţia personalităţilor istorice. Mulţi navigatori nu 

puteau obţine susţinerea financiară, mulţi nu aveau cunoştinţele necesare, de aceea doar unora le-a 
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reuşit. Genovezii şi catalanii încă din sec. XIV au trecut Gibraltarul, ajungînd în Oceanul Atlantic. 

Portughezii, impulsionaţi de regele Henric, activi în exploatările maritime au devenit primii printre 

puterile navale, orientîndu-şi interesele spre Africa pentru a obţine acces la sursele de metale 

preţioase şi pentru a găsi un drum mai sigur spre Orient. Totuşi cei mai revoluţionari cu cele mai 

spectaculoase descoperiri au fost spaniolii. Columb folosind informaţiile lui Ptolemeu şi 

convingerea că Pămîntul este sferic era convins că va putea ajunge în India prin vest. Deşi a 

descoperit America (1492) era convins că a ajuns în Asia. Cel care a înţeles că s-a descoperit un 

continent nou a fost A. Vespucci. Portughezul F. Magelan a descoperit strîmtoarea ce-i poartă 

numele şi atinge noul ocean pe care îl numeşte Pacific. 

Este adevărat că majoritatea navigatorilor, dar şi finanțatorii lor dispuneau de o doză mai mare 

sau mai mică de aventurism, deoarece se bazau pe ipoteze sau informaţii neverificate. Pentru 

europeni în evul mediu Orientul era un mister, fapt care lăsa frîu liber imaginaţiei.  În Europa 

circulau poveşti, mituri despre fabuloasele bogăţii, metale preţioase, stofe fine, diverse bunuri  din 

ţările orientale. Unii oameni aventuroşi, dornici de îmbogăţire rapidă vroiau să devină navigatori, 

însă doar acei care pe lîngă aventurism dispuneau de cunoştinţe necesare, creau o bază reală pentru 

aşi atinge scopul. 

Concluzie: descoperirile geografice care au început expansiunea care a impus celorlalte 

continente stăpînirea Europei şi valorile civilizaţiei europene, au fost o necesitate istorică, 

combinată cu o doză de aventurism a persoanelor pentru care descoperirea noului a devenit sensul 

vieţii.   

    

Recomandări bibliografice: 

1. Berstein S., Milza P., Istoria Europei, vol I-III, Iaşi, 1997. 

2. Carpentier J., Lebrun F., Istoria Europei, Bucureşti, 1997. 

3. Daniel Vinea, istoria modern a Europei, Bucureşti, 2010 

4. Istoria modernă a Europei şi Americii, Chişinău, 1998. 

5. Istoria universală. Epoca modernă, I.Varta, T. Varta, Chişinău, 2001. 

6. Murgescu B., Istoria lumii în texte, Bucureşti,1999. 

 

 

3. Anul 1848 în Europa – programe, consecinţe, perspective. 

Repere: 

- cauzele mişcărilor revoluţionare 

- principiile revoluţiilor 

- consecinţele revoluţiei din 1848 pentru ţările europene 
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Revoluţiile burgheze în Europa au fost orientate împotriva structurilor politice şi sociale 

medievale. Această transformare nu a fost desăvîrşită în toate teritoriile din cauza reinstaurării unor 

regimuri reacţionare, a dominaţiei străine sau a păstrării modalităţilor vechi de guvernare. În prima 

jumătate a sec. XIX pe continent popoarele se deosebeau după gradul lor de independenţă, unitate 

teritorială şi politică, însă toate se confruntau cu rămăşiţele relaţiilor feudale în domeniul politic, 

economic, social. În 1948 dorinţa de democratizare, de libertate, de respectare a drepturilor 

naţiunilor au conturat conştiinţa naţională şi au mişcat popoarele la luptă în vederea realizării 

scopurilor. Aceste revoluţii se deosebeau între ele ca modalitate de manifestare, program, durată, 

capacitate de succes, forţa acţiunilor represive, gradul de dezvoltare şi libertăţile politice, naţionale 

dintr-o ţară sau alta, dar toate s-au axat pe aceleaşi principii şi valori doar cu intensitate diferită. 

Astfel principalele idei ale revoluţiilor din 1848-1849 din Europa au fost: de nivel politic, social, 

economic, naţional. 

La nivel politic popoarele doreau instaurarea regimurilor care să respecte voinţa majorităţii prin 

aflarea la putere a organelor reprezentative. În acelaşi timp programele cereau lichidarea pedepselor 

corporale, anularea cenzurii, libertatea întrunirilor, libertatea presei. În unele ţări – Principatele 

Române, Austria, statele germane, unele state italiene –  mişcarea dorea păstrarea monarhiei, dar în 

limite constituţionale, cu respectarea drepturilor pentru celelalte instituţii în stat. În Franţa, de unde 

şi a început valul revoluţionar, revoluţionarii au proclamat republica, anulînd monarhia lui Ludovic 

Filip şi declarînd alegeri pentru Adunarea Constituantă. În majoritatea statelor forţele politice 

participante la revoluţie au fost eterogene – de la liberali, republicani pînă la socialişti.   Ideea era de 

a crea regimuri liberale, democratice în care să fie respectată suveranitatea majorităţii. 

La nivel social cerinţele, în mare parte, le repetau pe cele a revoluţiei franceze din 1789 – 

libertăţi individuale: dreptul la viaţă, libertate, egalitate în faţa legii. La fel se cerea abolirea 

privilegiilor şi a rangurilor feudale, soluţionarea problemelor sociale ale muncitorilor industriali: zi 

de muncă de opt ore, drept la concediu, asigurări; emanciparea ţăranilor, anularea dependenţei 

personale acolo unde încă era; evoluţia structurii sociale a lărgit spectrul revendicărilor în acest 

domeniu. Dacă revoluţiile anterioare apărau preponderent interesele burgheziei, atunci revoluţia din 

1848 avea o componenţă social mult mai mare incluzînd lucrătorii salariaţi (numărul cărora a sporit 

permanent datorită intensificării vieţii industriale) şi masele ţărăneşti. De exemplu în Franţa, sub 

presiunea maselor populare a fost impus votul pentru toţi cetăţenii de sex masculin ce atinseseră 

vîrsta de 21 de ani. Cerinţele modificării legilor electorale în favoarea dreptului universal au fost în 

majoritatea programelor.  

La nivel economic revendicările revoluţionare prevedeau lichidarea impozitelor sau prestaţiilor 

feudale, organizarea modernă a fiscalităţii, asigurarea unor condiţii de muncă din partea statului 

pentru ca persoanele să se poată angaja în cîmpul muncii, iar pentru ţărani se cerea rezolvarea 
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problemei agrare prin împropritărirea lor cu pămînt (prin sau fără răscumpărare). De fapt, agravarea 

condiţiilor economice, declanşarea unei crize în oraşe şi la sate în contextul asupririi politico-sociale 

au şi cauzat începutul revoluţiilor. 

La nivel naţional cerinţele au avut un caracter pronunţat, însăşi perioada 1848-1849, fiind 

numită şi „Primăvara popoarelor” – un fenomen european în timpul căruia popoarele şi-au 

manifestat din plin conştiinţa naţională. În Germania (Congresul de la Viena (1815) a păstrat 

fărîmiţarea naţional-politică a sa), Italia (toate regatele italiene cu excepţia Piemontului se aflau sub 

dominaţie austriacă), Ungaria, Cehia, Croaţia, ţările Române (Moldova şi Muntenia aflate sub 

suzeranitate otomană şi protectorat rus, iar Transilvania în componenţa Imperiului Habsburgic) 

lupta pentru înlăturarea dominaţiei străine, emanciparea şi unificarea naţională, formarea statelor 

naţionale unitare au constituit scopul revoluţiei.  

Concluzie: în perspectivă revoluţionarii doreau să constituie în ţările lor regimuri liberale, 

democratice în care puterea să fie reprezentativă, iar oficialităţile să respecte drepturile şi libertăţile 

individuale, să lichideze reminiscenţele feudale din toate domeniile vieţii. Dacă în Franţa 

obiectivele au fost de natură politică  şi socială, atunci în celelalte ţări obiectivele naţionale au fost 

predominante. 

 

Recomandări bibliografice: 
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4. Istoria modernă a Europei şi Americii, Chişinău, 1998. 

5. Istoria universală. Epoca modernă, I.Varta, T. Varta, Chişinău, 2001. 

6. Legaht Bernd, Meer Ulrich, Rutzenhofer Ulrich, Istoria lumii în date. Din 

preistorie pînă în present. Cele mai importante personalităţi şi interdependenţe, 
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4. Impactul vieţii economice asupra evoluţiei sociale a lumii moderne 

Repere: 

- inventiile tehnice – progres economic 

- trăsături specifice a vieţii economice moderne 
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- transformări sociale în epoca modernă 

 Secolul XVIII a debutat cu importante transformări economice care a influenţat preponderent 

structurile sociale a lumii moderne. După prima fază a revoluţiei agrare industria manufacturieră nu 

mai era în stare să satisfacă cerinţele crescînde ale pieţii interne şi a celei externe. Pentru a 

corespunde necesităţilor timpului are loc trecerea de la munca manuală la cea mecanizată, adică 

trecerea de la manufactură la fabrică, relizîndu-se prima fază a revoluţiei industriale. Anglia a fost 

prima ţară în care a avut loc acest fenomen. Deşi aici întreprinderile industriale au fost înfiinţate 

încă în a doua jumătate a sec. XVIII, numărul lor a crescut vertiginos în perioada următoare. 

Realizările tehnice erau folosite pentru creşterea productivităţii muncii. Primele inovaţii au fost în 

domeniul textil: suveica lui J. Kay, vîrtelniţa perfecţionată – spining jenny, construirea motorului 

universal cu aburi de către J. Watt, războiul de ţesut mecanic. Treptat fenomenul industrial s-a 

răspîndit şi în alte ţări. În consecinţă perioada în care predominase producţia agricolă a fost 

înlocuită cu perioada în care predomina industria maşinizată, astfel societatea rurală a cedat locul 

celei industriale, fapt ce a determinat transformări radicale în structura socială. Ierarhia precedentă 

s-a schimbat. Exodul masiv al populaţiei rurale în centrele urbane a oferit braţe libere şi ieftine de 

muncă pentru industrie, care s-au conturat treptat într-o categorie socială separată, cea a lucrătorilor 

salariaţi. La început personalul fabricilor era alcătuit din diferite elemente: ţărani alungaţi din sate 

sau plecaţi din lipsa de mijloace de a se întrţine, foşti ostaşi, meseriaşi. Proprietarul întreprinderii 

urma să instruiască aceste persoane neexperimentate, deoarece maşina dictează un ritm unic al 

muncii, impune reguli rigide în procesul muncii, iar muncitorii au fost nevoiţi să se obişnuiască cu 

această disciplină. În condiţiile dezvoltării relaţiilor capitaliste transformările au avut loc şi la sate, 

întrucît micii producători agricoli nu puteau face faţă cerinţelor, ei treptat se ruinează şi 

completează rîndurile muncitorilor agricoli. O parte din ţărănime, rămasă fără pămînt începe să 

practice munca salariată, iar altă parte pleacă la oraş şi completează rîndurile muncitorilor 

industriaşi. 

 Ierarhizarea societăţii începe să depindă tot mai puţin de creşterea privilegiilor şi tot mai mult 

de capacităţile personale şi de bogăţia deţinută. Vechile legi, ranguri şi privilegii au fost lichidate şi 

s-a proclamat libertatea politică şi libera iniţiativă. S-a creat o societate liberală bazată pe 

individualismul garantat de lege. Afirmarea persoanelor are loc datorită bogăţiei, talentului sau 

muncii. A doua fază a revoluţiei industriale (anii 80 ai sec. XIX) impulsionată de sectorul energetic,  

urmată de un progres tehnic şi economic fără precedent a definitivat şi transformările din domeniul 

social. Descoperirea noilor surse energetice – petrolul şi electricitatea, a revoluţionat celelalte sfere 

economice, astfel sporeşte necesitatea nu doar a braţelor de muncă, dar a persoanelor cu anumite 

studii profesionale în industria constructoare de maşini (după invenţia motorului cu ardere internă), 

metalurgie, transporturi, industria alimentară. Structura socială practic a fost simplificată, societatea 
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fiind împărţită în două: deţinătorii de proprietăţi şi categoriile salariate de către aceștia. În 

consecinţa acestor transformări nobilimea care îşi păstra influenţa datorită averilor sale începe să 

decadă deoarece refuză să se implice în domeniul industrial şi activităţile bancare, în timp ce 

burghezia de afaceri este în continuă creştere numerică şi economică. Întreprinzătorii care au făcut 

investiţii, au început să folosească invenţiile tehnice s-au îmbogăţit şi mai mult. Această categorie 

formează grupul celor mai bogaţi membri ai societăţii care acordă prioritate interesului economic 

faţă de morală sau religie. Concomitent s-a constituit şi mica burghezie, formată din angajaţi şi 

funcţionari mijlocii, mici proprietari. Revoluţia industrială a impulsionat constituirea multor 

întreprinderi, bănci, birouri de afaceri, fapt ce a favorizat creşterea numerică a burgheziei mici. De 

aici s-au format şi reprezentanţii profesiilor liberale: ingineri, medici, avocaţi, profesori, atît de 

necesari lumii industrializate. Cea mai spectaculoasă creştere a avut-o categoria muncitorilor 

salariaţi: angajaţi la întreprinderi, în construcţii, la căile ferate, tipografii, ţesătorii. Dintre aceștia 

muncitorii calificaţi aveau o pregătire profesională şi erau plătiţi mai bine. 

Concluzie: revoluţia industrială a cauzat importante transformări în societatea modernă, 

ajustînd-o relaţiilor capitaliste. Burghezia s-a segmentat în dependenţă de avere şi surse de venit, 

nobilimea a decăzut, s-a mărit numărul lucrătorilor salariaţi, a sporit necesitatea studiilor 

profesionale pentru practicarea diferitor profesii şi angajarea în cîmpul muncii.  

Recomandări bibliografice: 
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2. Bock Gisela, Femeia în istoria Europei. Din evul mediu pînă în zilele noastre, 

Iaşi, 2002. 

3. Istoria lumii de la origini pînă în anul 2000, Bucureşti, ed. Olimp,  2000. 

4. Istoria modernă a Europei şi Americii, Chişinău, 1998. 

5. Istoria universală. Epoca modernă, I.Varta, T. Varta, Chişinău, 2001. 

6. Murgescu B., Istoria lumii în texte, Bucureşti,1999. 
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5. Diplomaţia epocii moderne – realizări şi eşecuri. 

Repere: 

- confruntări militare în epoca modernă 

- principii în activitatea diplomaţiei moderne 

- realizările şi eşecurile diplomaţiei moderne 

Motto „Libertăţile statelor europene în epoca modernă au fost menţinute datorită echilibrului 

puterii, nu a păcii” (H. Kissinger) În fiecare secol apare o ţară cu puterea şi voinţa de a modifica 
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întregul sistem internaţional conform propriilor sale valori. În sec.XVII, Franţa datorită cardinalului 

Richelieu, a introdus abordarea relaţiilor internaţionale bazate pe statele-naţiune şi interesele 

acestora. În sec. XVIII Marea Britanie a elaborat conceptul de echilibru al puterii, care a dominat 

diplomaţia europeană următorii 200 de ani. Naţiunile europene au ales acest concept de 

reglementare a relaţiilor dintre ele pentru a nu permite unui stat mai puternic să le domine. Faptul că 

întotdeauna se contura un stat mai puternic a dictat necesitatea unor alianţe pentru a combate 

această putere. În epoca modernă s-au evidenţiat trei fenomene importante,după care cu regularitate 

statele au amenajat relaţiile, restabilind echilibrul puterii: războiul de 30 de ani, finisat cu Pacea 

Westfalică (1648); războaiele napoleoniene care s-au încheiat cu Congresul de la Viena (1814-

1815); formarea statelor naţionale unitare (1870-1871) care permitea noilor state să încline balanţa 

spre ele. 

Războiul de 30 de ani a fost ultima încercare a Imperiului Habsburgic, susţinut de Spania de 

reconstitui un mare imperiu german. Statele germane susţinute de Franţa, Suedia au reuşit să-şi 

păstreze independenţa. Pacea Westfalică păstra fărîmiţarea politică a statelor germane, recunoştea 

independenţa Olandei, Elveţiei, oferea cele mai multe anexiuni teritoriale Franţei, transformând-o, 

în lipsa unei concurenţe germane, în adevărat hegemon al Europei. Ludovic XIV extinse dominaţia 

pînă aproape de Rin, fapt ce a determinat necesitatea de contrabalanţă realizată de diverse coaliţii. 

Astfel Liga de la Augsburg a reuşit să obţină victorie împotriva Franţei (1688-1697), o largă coaliţie 

europeană nu i-a permis să aducă în Spania pretendentul său la tron, iar mai tîrziu în timpul 

războiului de şapte ani (1756-1763), deşi a fost susţinută de Austria, Rusia, Saxonia, a suferit 

înfrîngere de la Anglia şi Prusia. Aceste evenimente au temperat pretenţiile Franţei spre hegemonie. 

Putem constata că sistemul echilibrului puterii  avea scopul de a nu prmite extinderea conflictelor, 

de a limita posibilităţile statelor de a se domina unele pe altele, dar nu de a evita crizele sau 

războaiele. În sec. XVIII la rolul de putere dominantă în Europa pretind Marea Britane, care real îşi 

consolidase poziţiile, şi Austria, Prusia şi Rusia – care au deplasat locul confruntărilor spre sud-

estul european şi Balcani. Decăderea Imperiului Otoman a stîrnit poftele celorlalte puteri din zonă, 

care doreau să profite de situaţie. Angliei nu-i convenea destrămarea Imperiului Otoman, fiindcă 

aceasta ar fi destabilizat echilibru în favoarea uneia din părţi.  

La începutul sec. XIX pe arena europeană iarăşi se impune Franţa. După revoluţie, dictatură 

iacobină, Directorat, Consulat, în 1804 Franţa lui Napoleon este proclamată imperiu. Acest 

dezechilibru a determinat ţările europene să formeze coaliţii. Înfrîngerea lui Napoleon a permis 

ţărilor învingătoare să croiască o nouă hartă a Europei la Congresul de la Viena, care trebuia să 

asigure un nou echilibru. Franţa a fost redusă la graniţele din 1792, Habsburgii îşi asigurase 

dominaţia în statele europene, s-a păstrat fărîmiţarea germană şi italiană, iar pentru păstrarea status-

oului european Anglia, Rusia, Austria, Prusia au creat  Sfînta Alianţă. 
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Revoluţia din 1848, mişcările de eliberare naţională din Balcani, unirea Principatelor Române, 

unificarea Italiei, unificarea Germaniei iarăşi au modificat coraportul de forţe. Datorită lui Bismarck 

Germania devenită puternică a promovat „Realpolitik” – o politică de interes naţional şi de calcul al 

puterii, prin care Germania încerca să nu atingă interesele ator state pentru ca împotriva sa să nu fie 

create coaliţii. Din punct de vedere intelectual, conceptul de echilibru al puterii a reflectat 

convingerile celor mai importanţi gînditori ai Iluminismului. În viziunea lui Montesquieu scopul 

separării puterilor era evitarea despotismului, la fel cum în relaţiile internaţionale fiecare stat în 

acţiunile sale este mişcat de propriul egoism, dar statele trebuie să aibă mecanisme pentru a se 

controla reciproc şi  a asigura un echilibru spre bunăstarea tuturor. Voltaire afirma că statele 

europene se confruntă sau cooperează pentru a menţine echilibrul, unicul ce poate asigura libertatea 

statelor luate în parte. 

Concluzie: Europa, singura parte a lumii moderne care a funcţionat vreodată în cadrul unui 

sistem multe-statal, a inventat concepte de stat-naţiune, suveranitate şi echilibru a puterii. Aceste 

idei au dominat relaţiile internaţionale şi s-au transformat în adevărate valori a poporului modern. 

Imediat ce acest sistem de valori va fi înlăturat omenirea se va lăsa antrenată într-o conflagraţie 

mondială.  

 

Recomandări bibliografice: 
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6. Contradicţiile marilor puteri între modern şi contemporan. 

Repere: 

- caracteristica relaţiilor internaţionale la sfîrşitul sec. XIX 

- etapele relaţiilor dintre marile puteri 

- formarea blocurilor militare 

Timp îndelungat, ţările Europei moderne au respectat în relaţiile diplomatice principiul 

echilibrului puterii. Unificarea politico-naţională a Italiei şi Germaniei, ascensiunea vertiginoasă a 

Angliei, consolidarea Imperiului Rus, decăderea Ausrtriei, Imperiului otoman a dezechilibrat 
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situaţia din Europa, statele conturîndu-şi interese noi. Politica lui Bismarck de „Realpolitik” s-a 

caracterizat prin intenţia Germaniei de a crea diferite sisteme de alianţă pentru a ţine Franţa în 

izolare, dar care nu ar fi provocat alianţe împotriva Germaniei. Rivalitatea marilor puteri de la 

răscrucerea sec. XIX-XX poate fi împărţită în două perioade: I – diplomaţia respectă principiile 

„Realpolitik” şi păstrează echilibrul puterii, chiar dacă există mai multe state puternice; II – 

diplomaţia unor state va dori să promoveze o politică mondială „Weltpolitik”. 

Pentru prima perioadă, Bismarck văzînd că nu poate controla echilibrul puterii în Europa, el a 

stabilit mai multe relaţii cu mai multe ţări. În 1879 el a încheiat o alianţă secretă cu Austria, dorind 

să oprească expansiunea Rusiei în Balcani. Manevrele lui Bismarck, prin care erau susţinute 

interesele Austro-Ungariei în detrimentul Rusiei au înrăutăţit relaţiile ruso-germane, mai ales după 

Congresul de la Berlin. În consecinţa acestui fapt în 1879 Germania şi Austro-Ungaria au semnat un 

tratat de alianţă secret care avea o orientare antirusească, la care în 1881 a aderat şi Italia, 

nemulţumită de instituirea protectoratului francez asupra Tunisului. Considerînd că Marea Britanie 

este principalul adversar al Rusiei, iar Franţa este prea slabă şi prea republicană pentru a face cu ea 

alianţă, ţarul a acceptat în 1881 reînnoirea alianţei celor trei împăraţi (rus, german şi austriac). În 

acelaşi timp, Serbia supărată de sprijinul mic din partea Rusiei a aderat la Tripla Alianţă, lucru pe 

care în 1883 l-a făcut şi România, de la care Rusia anexase sudul Basarabiei (1878). Bismarck a 

reuşit să întărească flancul de est al Triplei Alianţe, Germania şi Austro-Ungaria obţinînd 

posibilitatea de a controla cursul inferior şi gurile Dunării şi de a micşora influenţa rusă în Bulgaria. 

A doua perioadă se caracterizează prin intenţia Germaniei lui Wilhelm II de a promova o 

politică mondială prin promovarea unei politici active coloniale şi formarea Marii Germanii în 

Europa centrală, fapt care a anulat principiile echilibrului puterii în Europa. Deşi la sfîrşit de secol 

se părea imposibilă o alianţă anglo-franco-rusă – Franţa şi Anglia erau în conflict din cauza 

Egiptului, Anglia şi Rusia aveau mari divergenţe în lupta pentru influenţă în Orient – acţiunile 

diplomaţiei germane au stimulat-o. în acelaşi timp Italia şi România au părăsit Tripla Alianţă. 

Tendinţa Rusiei de a se apropia de Franţa a fost întărită de un acord colonial anglo-german – anglia 

primea izvoarele Nilului şi o porţiune în Africa de est, iar Germania îşi lua fîşia Caprivi. Totuşi 

relaţiile anglo-germane au început să se înrăutăţească, deoarece englezii se temeau de întărirea 

sporită a Germaniei care dorea să domine Europa. În 1891-1893 Franţa şi Rusia au încheiat o 

alianţă politico-militară îndreptată împotriva Germaniei. Contradicţiile dintre Anglia şi Germania au 

fost în permanentă creştere din cauza concurenţei pe mare a flotei navale şi militare germane care 

afecta nemijlocit poziţiile Angliei. În aceste condiţii Marea Britanie refuză la politica sa tradiţională 

a „splendidei izolări” şi se apropie de Franţa pentru a împărţi sferele de influenţă în nordul Africii. 

În 1904 cele două ţări au semnat „Antanta cordială”, aceasta a însemnat că Anglia a abandonat 

postura de echilibrist şi s-a aliat unuia din cele două blocuri aflate în opoziţie. În 1907 Marea 
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Britanie şi Rusia au depăşit unele divergenţe şi au semnat un acord de împărţire a sferelor de 

influenţă în Asia Centrală. În rezultat s-a conturat o nouă grupare militaro-politică – Antanta. 

Concluzie: rivalitatea marilor puteri la finele sec. XIX a determinat dezechilibrarea sistemului 

politico-militar din Europa, grupînd statele în două blocuri: Tripla Alianţă (din care făceau parte 

Germania, Austro-Ungaria) şi Antanta (din care făceau parte Franţa, Anglia, Rusia) care erau 

pregătite să înceapă reîmpărţirea sferelor de influenţă pe cale militară, fapt ce a adus omenirea în 

pragul unui flagel mondial.  

 

Recomandări bibliografice: 

1. Berstein S., Milza P., Istoria Europei, vol I-III, Iaşi, 1997. 

2. Daniel Vinea, istoria modern a Europei, Bucureşti, 2010 

3. Hen Christian, Leonard Jacques, Europa, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1992. 

4. Huntington Samuel P., Ciocnirea civilizaţiilor, Bucureşti, Ed. Antet, 1997. 

5. Istoria modernă a Europei şi Americii, Chişinău, 1998. 

6. Istoria universală. Epoca modernă, I.Varta, T. Varta, Chişinău, 2001. 

7. Joffe Josef, Viitorul Marilor Puteri, Bucureşti, 2000. 

8. Murgescu B., Istoria lumii în texte, Bucureşti,1999. 

 

7. Regimul fanariot: între progres şi regres 

Repere: 

- cauzele instaurării regimului fanariot 

- aspectele negative ale regimului 

- reformele fanariote – factor de modernizare 

 

La începutul sec. XVIII Moldova şi Muntenia continuau să se afle sub suzeranitatea Imperiului 

Otoman. Domnitorii români încercau să profite de alianţele timpului pentru a slăbi dominaţia 

otomană. acţiunile lui D. Cantemir, sărăcia boierilor români, dorinţa sultanului de aşi asigura 

spatele frontului în timpul războaielor cu Habsburgii sau cu Polonia – au fost principalii factori ce 

au determinat Poarta să-şi accentueze dominaţia asupra principatelor române. Din 1711 în Moldova, 

1716 în Muntenia Imperiul Otoman a instituit un nou sistem de guvernare, numit în literatură regim 

fanariot. Sultanul numea în funcţia de domnitori persoane de încredere, bogate din rîndurile grecilor 

(negustori, dragomani, cămătari) care locuiau în cartierul Fanar din Constantinopol. În perioada 

fanariotă (1711-1821) s-au manifestat o serie de progrese datorită modernizării spaţiului, dar şi o 

multitudine de regrese datorită creşterii dependenţei principatelor faţă de turci. Cele mai importante 

limite ale regimului s-au manifestat: 
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- în domeniul politic – domnitorii erau numiţi de sultan şi aveau dreptul să activeze ca 

funcţionari ai Porţii. Lor li se interzicea să promoveze o politică externă de sine stătătoare. De 

menţionat, că dacă pînă în 1774 (pacea ruso-turcă de la Kuciuk-Kainargi) domnitorii în principiu 

erau credincioşi Porţii, atunci ulterior, odată cu slăbirea Imperiului, mai mulţi domnitori fanarioţi au 

promovat o politică relativ independentă, imlicîndu-se chir în alianţe secrete cu alte ţări; 

- în domeniul economic – au sporit obligaţiile economice.   Principatele erau obligate să achite 

tributul anual, peşcheşurile (de două ori pe an – la Bairam şi de ziua sultanului), ruşferturilor(mita 

pentru diverşi funcţionari turci), „mucarerul mare” care era oferit de pretendenţii la domnie ce 

promiteau o plată mai mare decît domnitorul în exerciţiu, „mucarerul mic”, ce reprezenta plata 

anuală pentru confirmarea în domnie. Toate aceste plăţi erau luate de pe seama populaţiei. 

Concomitent Poarta instituise un monopol asupra comerţului, de fapt Principatele puteau avea 

comerţ liber cu alte state, dar numai după ce îndeplineau cerinţele Porţii de cereale, vite, cherestea, 

peşte, etc. (iar aceste cerinţe erau în permanentă creştere, deoarece otomanii purtau permanent 

războaie); 

- în domeniul militar – Imperiul a lichidat armatele în Principate, lăsînd doar o gardă de corp 

pentru domnitor; 

- în domeniul teritorial – poarta purta permanent războaie, în unele cazuri îşi rezolva 

problemele pe seama principatelor. Astfel a cedat teritorii asupra cărora nu avea nici un drept: în 

1775 – Bucovina a fost anexată de Austria, în 1792 – teritoriul dintre Nistru şi Bug, în 1812 

Basarabia au fost anexate de Imperiul Rus, cetăţile de la hotarul sudic au fost transformate în raiale 

turceşti; 

De rînd cu aceste regrese, societatea românească s-a bucurat de o serie de progrese care au 

contribuit la modernizarea acestui spaţiu. Principalele din ele s-au manifestat în reforme, 

majoritatea promovate de familia Mavrocordaţilor: 

- prin reforma fiscală statul a înlocuit responsabilitatea colectivă faţă de fisc cu cea personală, 

impunînd un singur impozit pe cap de familie – capitaţia care putea fi plătit în rate; 

- prin reforma judecătorească are loc o specializare a instituţiilor judecătoreşti, iar procedura de 

cercetare a cazului devine scrisă; 

- prin reforma administrativă au fost păstrate aceleaşi unităţi teritorial administrative (judeţe, 

ţinuturi), dar în fiecare au fost numiţi cîte doi ispravnici care reprezentau puterea domnească, fapt 

ce a determinat creşterea puterii centrale a statului; 

-  socială este una din cele mai semnificative, deoarece în 1746 în Muntenia, 1749 în Moldova 

a fost lichidată şerbia, astfel ţăranii devin liberi ca persoană, deşi nu au fost împroprietăriţi; 

Multe realizări au fost în domeniul culturii: înfiinţarea tipografiei la Iaşi, tipărirea colecţiilor de 

documente istorice, instruirea unor tineri boieri în instituţii superioare de învăţămînt din străinătate. 
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La începutul sec. XIX aspectele negative ale regimului încep să prevaleze asupra celor pozitive, 

creînd premise pentru revolta lui Tudor Vladimirescu. 

Concluzie: perioada fanariotă reprezintă pentru Principatele Române trecerea de la medieval la 

modern, în care s-au produs o serie de transformări pozitive, umbrite însă de regresele acestui 

regim.  

 

Recomandări bibliografice: 

1. Ciachir N., Istoria diplomaţiei moderne, Bucureşti, 1984. 

2. Georgescu V., Istoria românilor. De la origini pînă în zilele noastre, 

Bucureşti,  

3. Istoria Basarabiei. De la începuturi pînă în 1998, Bucureşti, 1998. 

4. Istoria românilor. Compendiu, Iaşi, 1996. 

5. Istoria românilor. Epoca modernă, I. Varta, D.Dragnev, Chişinău, 2002. 

 

8. Specificul mişcării revoluţionare din 1848 în Principatele Române 

Repere: 

- cauzele revoluţiei române 

- mişcarea paşoptistă – idealuri democratice şi naţionale 

- impactul cultural al revoluţiei 

În Spaţiul românesc trecerea la epoca modernă a avut loc în condiţii specifice din cauza 

dominaţiei otomane, a protectoratului rusesc, a fărîmiţării naţionale şi politice. Revoluţia de la 

1848-1849 în Principatele Române avea obiective naţionale, politice, sociale culturale. Datorită 

dezvoltării sistemului de învăţămînt, a pătrunderii din Europa a valorilor societăţii moderne în 

spaţiul românesc s-a conturat o întreagă generaţie, numită paşoptistă, care şi-a propus drept scop 

renaşterea culturii naţionale româneşti, modernizarea acestui spaţiu, afirmarea libertăţii şi a 

statalităţii naţionale. Un rol important în acest sens l-a avut introducerea limbii române ca limbă de 

predare în învăţămîntul public, manifestarea tendinţei generale spre înnoire şi propăşire. Pentru a 

realiza scopurile generaţia paşoptistă a stabilit mai întîi problemele care împiedică aceasta. Astfel au 

fost formulate programele revoluţiilor din 1848 din Moldova, Muntenia şi Transilvania, realizarea 

cărora avea să aducă principatele în rîndul ţărilor moderne. 

 Paşoptismul s-a transformat într-o mişcare naţional-culturală care lupta pentru introducerea 

culturii româneşti în circuitul valorilor occidentale. În timpul revoluţiei, cei mai importanţi 

reprezentanţi ai culturii naţionale au atins nivelul civilizaţiei europene din acea epocă şi au  transpus 

în viaţă ideile lor, contribuind la afirmarea culturii şi naţiunii moderne româneşti. Literatura în 

această perioadă are menirea de a servi în calitate de armă de luptă pentru emanciparea poporului şi 
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a patriei. Versurile lui Iancu Văcărescu, V. Cârlova, fabulele lui Gr. Alexăndrescu, d. Bolintineanu, 

proza lui C. Negruzzi, I. Heliade Rădulescu, A. Russo, comediile lui V. Alecsandri au contribuit 

substanţial la procesul de dezvoltare şi afirmare a conştiinţei naţionale româneşti. Activitatea 

paşoptiştilor – o generaţie de scriitori, gazetari, istorici şi oameni politici – a determinat începutul 

modernităţii noastre culturale prin faptul că au cultivat teme şi motive romantice, au ales istoria ca 

sursă de inspiraţie, dezvoltînd patriotismul. A fost o perioadă de avînt cultural în care cultura 

românească s-a deschis către valorile occidentale, s-a caracterizat printr-o orientare culturală cu 

trăsături specifice epocii de avînt revoluţionar, emancipare socială şi naţională, unitate naţională. 

Aceste valori s-au reflectat în programele revoluţionare. Astfel cu participarea lui V. Alecsandri, M. 

Cogălniceanu în Moldova a fost elaborată „Petiţia-proclamaţie” în care se cerea respectarea 

drepturilor şi libertăţilor personale, formarea unei Adunări reprezentative a poporului, reformarea 

învăţămîntului pentru ca toţi să aibă acces la instruire, libertatea presei. Aceleaşi cerinţe în formă şi 

mai radicală au fost prezente şi în Proclamaţia de la Islaz elaborată de membrii „Frăţiei” conduşi de 

N. Bălcescu, I. Heliade-Rădulescu, A. Golescu. Adunările de la Blaj promovate cu insistenţă de S. 

Bărnuţiu, A. Treboniu-Laurian, T. Cipariu insistau asupra drepturilor şi libertăţilor naţionale ale 

românilor din Transilvania. După înăbuşirea mişcării revoluţionare în Moldova, mulţi revoluţionari 

s-au retras în Transilvania, Bucovina de unde au continuat lupta, elaborînd proiecte noi de 

reorganizare a Principatelor, cel mai progresist fiind „Cerinţele noastre pentru reformarea patriei” în 

care se cerea rezolvarea problemei agrare în favoarea ţăranilor, unirea principatelor române.  Aceste 

acţiuni au demonstrat încă o dată unitatea spirituală, culturală, naţională a acestui spaţiu. În acelaşi 

timp, paşoptiştii colaborau cu principalele reviste „Dacia literară”, „Curierul românesc”, „Pruncul 

român” care constituiau un mijloc eficient de apărare a intereselor naţionale, a consolidării 

conştiinţei naţionale, o tribună pentru propagarea valorilor culturale româneşti. Lucrările 

paşoptiştilor făceau trimitere la trecutul istoric comun (de la Burebista la Dacia traiană) al 

românilor, la etnogeneza şi limba lor comună – valori în jurul cărora se consolidează neamul pentru 

a se opune dominaţiilor străine şi pentru a rezista timpului. 

Concluzie: evoluţia societăţii moderne româneşti a fost impulsionată de generaţia paşoptistă 

care a fixat direcţiile mişcărilor ulterioare a românilor: spre unire şi independenţă, realizate prin 

Unirea mică de la 1859, războiul de independenţă din 1877-1878, afirmînd năzuinţele naţionale ale 

poporului român.    

 

Recomandări bibliografice: 

1. Ciachir N., Istoria diplomaţiei moderne, Bucureşti, 1984. 

2. Georgescu V., Istoria românilor. De la origini pînă în zilele noastre, 

Bucureşti,  
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3. Istoria Basarabiei. Dela începuturi pînă în 1998, Bucureşti, 1998. 

4. Istoria românilor. Compendiu, Iaşi, 1996. 

5. Istoria românilor. Epoca modernă, I. Varta, D.Dragnev, Chişinău, 2002. 

 

 

9. Rivalităţile turco-austro-otomane şi consecinţele lor pentru Principatele Române în 

epoca modernă 

Repere: 

- contextul internaţional al principatelor române în epoca modernă 

- scopurile imperiilor vecine faţă de Principatele Române 

- consecinţele războaielor ruso-austro-turce 

În epoca modernă trei puteri concurau pentru influenţa asupra spaţiului românesc: Imperiul 

Otoman, aflat în decădere, dar încă capabil să opună forţă militară, Imperiul Rus şi Imperiul 

Habsburgic în ascensiune, care doreau să-şi întărească poziţiile pe seama sud-estului european. La 

începutul sec. XVIII Imperiul Austriac obţinuse o serie de avantaje în această zonă după ce obţinuse 

victorie împotriva turcilor şi anexase Transilvania prin pacea de la Karlowitz din 1699. Un nou 

război austro-turc (1716-1718) permite Austriei să anexeze Oltenia şi Banatul. Înfrîngerile otomane 

a determinat Rusia ţaristă să intervină în această competiţie. În războiul ruso-austro-turc din 1735-

1739 iniţial Rusia şi Austria ca aliaţi au obţinut cîteva victorii, însă în timpul tratativelor de pace de 

la Nemirov Rusia a cerut turcilor protectoratul asupra Principatelor Române, fapt ce nu convenea 

Habsburgilor care aveau interesele lor faţă de acest spaţiu. Poarta a profitat de aceste divergenţe şi a 

reînceput operaţiunile militare. Armata rusă condusă de generalul Munnich obţine victorie şi ocupă 

Moldova. În acelaşi timp austriecii au suferit înfrîngere şi au încheiat în 1739 pacea separată de la 

Belgrad, retrocedînd Oltenia. Comportamentul dur al generalului Munich faţă de băştinaşi a stîrnit 

nemulţumirea acestora, care au început a fi ostili faţă de armata rusă. În acelaşi an, Rusia a semnat 

pacea cu turcii, retrăgîndu-se din Moldova. 

Dacă în prima jumătate a sec. XVIII Austria a avut mai multe anexiuni, atunci în a doua 

jumătate, pe prim plan s-a situat expansionismul rus în Europa de sud-est. Proiectele grandioase ale 

Ecaterinei a II în politica externă urmăreau scopul de a obţine pentru Rusia statutul de principal 

protector al popoarelor creştine dominate de turci şi de a stăpîni strîmtorile Bosfor şi Dardanele. În 

timpul războiului ruso-turc din 1768-1774 elitele politice din principatele române au început să-şi 

lege speranţele de eliberare de sub dominaţia otomană cu ajutorul Rusiei. Pentru a atrage românii, 

comandamentul militar rus după o serie de victorii a obligat armata turcă să părăsească principatele 

şi a instaurat aici o administraţie civilă, formată din boieri băştinaşi, prezidaţi de un general rus, însă 

abuzurile pentru întreţinerea armatei ruse cu provizii şi furaje a ridicat băştinaşii la revolte. După 
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mai multe victorii ruseşti Poarta în 1774 a acceptat pacea de la Kuciuk-Kainargi care avea şi cîteva 

prevederi pentru principatele Române: micşorarea tributului, dreptul de a avea la Constantinopol 

reprezentanţi care să le apere interesele. Ambasadorii ruşi la Constantinopol au obţinut dreptul de a 

interveni pentru apărarea populaţiei creştin-ortodoxe din Imperiul Otoman. Această pace a pus 

începutul protectoratului rus asupra Moldovei şi Munteniei. Astfel ţarismul promova interesele 

româneşti faţă de Poartă nu pentru a susţine libertatea principatelor, dar pentru a-şi impune propria 

dominaţie. În acest război Austria nu s-a implicat militar, susţinînd diplomatic Poarta. Pentru 

această neimplicare Habsburgii au cerut o recompensă teritorială şi în 1775 au anexat nordul 

Moldovei – Bucovina.  

Războiul din 1789-1791 început de ruşi şi austrieci împotriva turcilor, treptat a stîrnit 

nemulţumirea habsburgilor din cauza grandioaselor proiecte ruseşti referitoare la principate (marea 

Dacie) şi la Balcani (marea Grecie) care au încheiat pace separată. La intervenţia Marii Britanii şi a 

Prusiei, cărora nu le convenea consolidarea rusiei în această zonă, rusia a fost nevoită să încheie 

pacea de la Iaşi, anexînd teritoriul dintre rîurile Bugul de Sud şi Nistru. La începutul sec. XIX 

Imperiul ţarist şi-a întărit şi mai mult potenţialul militar, iar pentru a contracara influenţa crescîndă 

a Franţei lui Napoleon în sud-estul Europei s-a lăsat antrenată în războiul ruso-turc din 1806-1812. 

Jocul diplomatic francez, victoriile armatei ţariste, slăbirea Imperiului Otoman a determinat pacea 

de la Bucureşti din 1812, prin care Rusia a anexat teritoriile dintre Nistru şi Prut – Basarabia. 

Dorinţa Imperiului ţarist de a stăpîni, sau cel puţin de a domina principatele s-a manifestat pe tot 

parcursul sec. XIX. 

Concluzie: rivalitatea turco-austro-otomană a avut consecinţe tragice pentru Moldova şi 

Muntenia. Majoritatea operaţiunilor militare dintre cele trei imperii aveau loc pe pămînturile 

româneşti, fapt ce sărăcea populaţia. Capacitatea de apărare a principatelor a fost micşorată în 

perioada fanariotă, fiind lichidate armatele. Imperiul Otoman a cedat teritorii româneşti asupra 

cărora nu avea nici un drept altor state, în consecinţă au fost răpite Banatul, Bucovina, Transnistria, 

Basarabia.   

 

Recomandări bibliografice: 
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10. Impactul politicii ţariste în Basarabia în sec XIX 

Repere: 

- consecinţe politico-administrative 

- transformări social-economice 

- consecinţe etno-demografice şi ulturale 

 

În urma războiului ruso-turc din 1806- 1812 Imperiul Ţarist a anexat teritoriul dintre rîurile 

Nistru şi Prut asupra căruia a fost extinsă denumirea de Basarabia (istoric această denumire era 

proprie doar zonei sudice a acestui spaţiu). teritoriul anexat era privit drept sursă de produse 

agricole pentru guberniile centrale, exportator de cereale peste hotare, bază strategico-militară 

pentru viitoarea expansiune a imperiului în Balcani. Impactul politicii ţariste în Basarabia s-a 

evidenţiat în domeniul politic, social, economic, etno-demografic, cultural.  

În domeniul politico-administrativ organizarea Basarabiei cunoaşte cîteva etape. Primul 

regulament, adoptat în 1812 instituia o administraţie provizorie, acordînd ţinutului o anumită 

autonomie. Puterea aparţinea guvernatorului civil şi guvernului provizoriu subordonat direct 

comandantului armatei dunărene P. Ciceagov, se păstra legislaţia băştinaşă, utilizarea limbii române 

în administraţie, judecată, biserică, şcoală. Basarabia a avut un singur guvrnator băştinaş şi doar 

pentru anul 1812 – Scarlat Sturza. După consolidarea administraţiei ţariste în 1818 a fost aprobat un 

nou  regulament care acorda Basarabiei autonomia. Puterea aparţinea Consiliului Suprem în care 

reprezentanţii boierimii băştinaşe aveau prioritate numerică, fiind 6 în comparaţie cu cei 5 membri 

numiţi. Limba română alături de cea rusă şi-a menţinut statutul oficial. Această situaţie s-a păstrat 

doar pînă în 1828 cînd la iniţiativa ţarului Nicolai I autonomia a fost lichidată, limba oficială a 

devenit rusa, legislaţia românească a fost anulată, iar Basarabia treptat a fost transformată în 

gubernie rusă. Reforma administrativă din 1870 a introdus institutul de zemstvă – organ 

administrativ eligibil local, în care reprezentanţii erau aleşi în baza unui cenz: nobilimea -77% din 

mandate, orăşenii 15,5%, ţăranii 5,5%, astfel zemstvele şi dumele orăşeneşti aveau majoritatea rusă, 

întrucăt majoritatea nobililor erau ruşi. Pînă în 1873 particularităţile naţionale în viaţa politico-

administrativă au fost lichidate. 

În domeniul social-economic  transformările au fost realizate treptat. Boierimea băştinaşă a fost 

supusă unui tratament ostil şi numărul ei a fost în permanentă scădere. În timpul guvernatorului 

Harting boierimea şi clerul s-au adresat ţarului cu rugămintea de a stopa abuzurile faţă de ei şi de a 

respecta vechile obiceiuri de guvernare a regiunii. Deşi guvernatorul a fost destituit, atitudinea faţă 

de boieri şi cler nu s-a modificat mult. O parte din boierii băştinaşi şi-au părăsit moşiile, plecînd din 

Basarabia, alţii au părăsit satele lor, strămutîndu-se la oraş, o parte şi-au vîndut moşiile străinilor. 

Noii proprietari şi arendaşi îşi permiteau abuzuri grave, mărind dijma şi prestaţiile. Reforma ţaristă 
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din 1861 care lichida şerbia a fost neimportantă pentru ţăranii basarabeni, deoarece aici şerbia 

fusese lichidată încă în timpul Mavrocordaţilor, iar reforma din 1868 care prevedea împroprietărirea 

prin răscumpărare a permis doar unor ţărani, în stare să achite 20% din costul pămîntului, să obţină 

pămînt. Şi mai puţini ţărani erau în stare să achite cu dobîndă statului celelalte 80%. Ţarismul a 

intensificat politica sa de lichidare a formelor specifice a relaţiilor sociale. A fost lichidată categoria 

nobilimii mici, boiernaşii, mazilii, ruptaşii, iar ţăranii scutelnici au fost egalaţi cu ţăranii dependenţi. 

Uniformizarea structurii sociale basarabene cu cea din Rusia era o formă de asimilare a populaţiei 

băştinaşe. Concomitent Basarabia era privită ca sursă de produse agricole de unde se exportau 

cantităţi enorme de grîne, vin, fructe, tutun. 

În domeniul etno-demografic şi cultural populaţia a avut de suferit cel mai mult. Colonizarea 

masivă cu etnici ucraineni, ruşi, găgăuzi, bulgari, nemţi, evrei a modificat componenţa etnică a 

regiunii. Dacă la începutul sec. XIX românii basarabeni constituiau 86 % din populaţie, atunci la 

începutul sec. XX ajungea doar la jumătate. Coloniştii aveau privilegii, erau scutiţi de impozite pe 

10 ani, primeau pămînt. În acelaşi timp ţăranilor basarabeni li se propunea să plece în alte zone din 

imperiu, cum ar fi Kazahstan. În şcoli şi biserici limba română a fost interzisă. Deznaţionalizarea 

teritoriului trebuia să garanteze o stăpînire liniştită a ţarismului în această zonă.  

Concluzie: în ciuda politicii de colonizare, deznaţionalizare, subordonare a Basarabiei, 

populaţia băştinaşă a rezistat, conştiinţa naţională s-a păstrat, în mare parte datorită ţărănimii. Satele 

şi-au conservat viaţa lor naţională, păstrînd limba, vechile tradiţii şi obiceiuri.  
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11. Europa mijlocului secolului XX între democraţie şi totalitarism. 

Repere: 

- caracteristicile regimului democratic 

- caracteristicile regimului totalitar 
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Societatea contemporană a debutat cu importante transformări de ordin economic, politic, 

geografic. Sec. XX a fost marcat de multiple rivalităţi militare, diplomatice, ideologice, care 

preponderent au fost cauzate de confruntarea dintre sistemele politice democratice şi cele totalitare. 

Apartenenţa la unul din aceste sisteme poate fi stabilită în dependenţă de atitudinea faţă de: 

modalitatea de funcţionare a puterilor în stat, drepturile şi libertăţile personale, sistemul electoral, 

relaţia dintre stat şi individ; scopul şi modalităţile de realizare a politicii externe.  

Principiul separării puterilor în stat este fundamental în ţările democratice, astfel puterile 

legislativă, executivă şi judecătorească au capacitatea de a se controla reciproc. De exemplu, în 

SUA principiul contrabalanţei puterilor asigură colaborarea dintre Congres, preşedinte, 

supravegheați de Curtea Supremă de Justiţie. În Franţa prerogativele parlamentului, guvernului, 

preşedintelui sunt strict reglementate de Constituţie. În Marea Britanie, deşi este un regim 

monarhic-parlamentar, toate instituţiile (monarh, parlament prim-ministru) au pârghii de a se 

influenţa reciproc. 

În cadrul sistemelor totalitare acest principiu este absolut ignorat. Cele mai cunoscute regimuri 

totalitariste sunt: fascist, nazist, comunist care s-au manifestat mai ales în perioada interbelică. În 

aceste cazuri puterea deplină este asigurată unui conducător: furer – în Germania, duce – în Italia, 

vojdi – în Uniunea Sovietică, care îşi formează cultul personalităţii. Deseori zeificat, acesta îşi 

formează un partid cu ajutorul căruia controlează puterea. Toate celelalte organe chiar dacă există 

sunt strict subordonate conducătorului. 

Sistemul electoral are menirea să garanteze accesul cetăţenilor la putere şi este hotărîtor în 

stabilirea diagnozei politice a societăţii. Regimurile democratice asigură dreptul cetăţenilor de a 

alege şi a fi aleşi, respectă suveranitatea poporului, guvernarea se constituie cu acordul celor 

guvernaţi, reprezentanţii majorităţii deţin puterea, însă la luarea deciziilor ţin cont de interesele 

minorităţilor politice. Asigurarea pluri-partidismului social, economic, politic permite oamenilor să-

şi manifeste opţiunea (din mai multe să aleagă ce le place). În societăţile totalitariste, electoratul 

este lipsit de dreptul de a alege, deoarece totul hotărăşte conducătorul şi elita singurului partid care 

are dreptul să existe, iar orice încercare de nesupunere se pedepseşte. 

Garantarea drepturilor şi libertăţilor personale de către stat face parte din sistemul de valori 

democratice. Astfel dreptul la viaţă, egalitate în faţa legii, egalitatea şanselor, libertatea cuvîntului, 

adunărilor, dreptul universal, direct, secret la vot – sunt principii fundamentale respectate şi aplicate 

în ţările democratice. 

În ţările cu regim totalitarist, autoritar sau dictatorial aceste principii sunt ignorate. puterea 

pedepseşte orice manifestare a individualului şi suprimă orice element de nesupunere.  

Relaţiile dintre stat şi individ în societăţile democrate se realizează conform raportului: 

conducere – ascultare, astfel încît puterea depinde de voinţa majorităţii. Statul asigură pluralismul 
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social, economic şi politic. Funcţionarea dreptului, a sistemului electoral permit persoanei să aleagă 

guvernarea, iar aceasta este obligată să respecte voinţa electoratului. 

Regimul fascist, comunist promova politica de inhibare a elementului individual, dorind să 

conducă o masă de oameni docilă, zombizată, conform relaţiei: dominaţie – supunere. 

În politica externă ţările democrate î-şi asumă obligaţia să respecte dreptul internaţional în 

vederea păstrării păcii şi asigurării securităţii prin cooperare. 

Toate regimurile totalitariste au avut proiecte anexioniste în politica externă dorind să 

stăpînească lumea. 

Concluzie: scopul sistemelor democratice este de a asigura puterea poporului prin guvernarea 

majorităţii, iar modalităţile de realizare a acestui scop se bazează pe valorile democraţiei. În 

societăţile totalitariste scopul guvernării este de a monopoliza puterea, de a controla activitatea 

individului, utilizînd frecvent violenţa şi teroarea. Istoria societăţii contemporane a demonstrat că 

regimurile totalitare, mai devreme sau mai tîrziu cad, iar cele democratice au şanse de a progresa.   
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1995. 

 

12. Evoluţii economice în perioada contemporană 

Repere: 

- refacerea economică de după război 

- criza economică mondială 

- restabilirea economică după al II-lea război mondial 

- tendinţe economice la sfîrşitul secolului XX 
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Intensitatea evenimentelor pe parcursul istoriei, în mare parte, a fost determinată de evoluţia 

economică. Viaţa economică în epoca contemporană a debutat cu un avînt semnificativ, însă s-a 

modificat în timp, conturînd cîteva perioade cu trăsături distinctive: 

Anii 1918-1929. Primul război mondial a provocat mari pagube ţărilor europene, acestea au 

reuşit să-şi restabilească economia abia în 1924. Cele mai mari succese pe arena mondială le-a avut 

SUA, care realizau aproximativ jumătate din producţia mondială, deţinînd mai mult de jumătate din 

stocul mondial de aur. Dezvoltarea uimitoare a agriculturii, industriei şi comerţului american 

revoluţiona vechea lume economică. Deşi statele se dezvoltau diferit, totuşi specific perioadei este 

un avînt economic  datorat celei de-a doua revoluţii industriale, în timpul căreia s-au dezvoltat 

ramuri noi: industria chimică(asigura cu materie primă artificială celelalte domenii), constructoare 

de maşini, electrotehnică, de automobile. Petrolul şi electricitatea au devenit principalele surse de 

energie. Putem afirma că liberalismul economic a determinat o intensitate sporită a vieţii economice 

din această perioadă. 

Anii 1929-1933. Ţările lumii erau în relaţii strînse economice, din care motiv criza ce a început 

în SUA s-a transformat în marea depresiune mondială, afectînd majoritatea statelor cu excepţia 

celor în care economia era strict planificată(URSS). Perioada se caracterizează prin şomaj exagerat, 

scăderea producţiei, foamete, ruinarea întreprinderilor. Prima ţară care a depăşit criza a fost SUA 

care prin New Deal promovată de F. D. Roosvelt a impus ideea unei intervenţii planificate a statului 

în economie. Revenirea economiei la ritmul normal a fost întreruptă de războiul doi mondial care a 

provocat pagube umane şi materiale imense. 

Anii 1945-1973. Perioada numită de unii economişti „cei treizeci de ani glorioşi” se 

caracterizează prin ascensiunea economică a SUA şi formarea structurilor economice europene, 

care au ajutat ţările Europei de Vest să-şi refacă şi dezvolte potenţialul economic. Formarea lumii 

bipolare, în contextul pericolului extinderii structurilor sovietice în Vest au determinat SUA să 

acorde ajutor economic ţărilor europene prin „doctrina Truman” şi „Planul Marshall”, dar şi 

Japoniei. Depăşirea stării de rivalitate franco-germană a permis înfiinţarea în 1957 a Comunităţii 

Economice Europene care s-a extins şi a consolidat economia ţărilor membre. În Japonia s-a realizat 

un adevărat miracol economic. Reconstrucţia acestei ţări a fost masiv susţinută de SUA, care după 

instaurarea regimului comunist în China dorea să stopeze acest proces în Asia. Acest avantaj în 

contextul forţei de muncă bine pregătită, flexibilă, loială şi relativ ieftină, cooperare eficientă între 

industrie şi guvern, poziţie geografică favorabilă au adus rezultate mari. Uniunea Sovietică  pentru 

a-şi păstra sfera sa de influenţă a creat CAER (1949) avînd menirea să stimuleze legăturile 

economice dintre ţările socialiste. Oricum economia sovietică era mult depăşită de SUA şi ţările 

Europei de Vest . 
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Anii 1973-1990. Creşterea bruscă a preţului la petrol (principala sursă energetică) în 1973 a 

marcat începutul unei perioade îndelungate de recesiune, caracterizată prin scăderea producţiei 

industriale, creşterea spectaculoasă a inflaţiei. Pentru a spori capacitatea de cumpărare şi a stimula 

consumul în anii 70 în SUA, datorită preşedintelui G. Carter, în Franţa prin guvernele Chirac şi 

Mauroy, în Anglia prin guvernarea laburistă, statul a promovat doctrina Keynesiană sporind 

prestaţiile sociale, majorînd salariile. Începînd cu anii 80 statele acordă prioritate luptei cu inflaţia, 

restabilirii echilibrului financiar prin restrîngerea consumului, reducerea impozitelor directe – aşa 

numita politică „monetaristă”, adoptată în Marea Britanie de M. Thatcher, în SUA de R. Reagan, în 

RDG de H. Kohl. Pe fundalul acestor crize Asia a devenit mai puternică, cei patru „dragoni asiatici” 

avînd o dezvoltare spectaculoasă la începutul sec. XXI. La sfîrşitul sec. XX a avut loc o creştere 

economică globală. În condiţiile lumii multipolare, pe lîngă marile puteri economice din perioada 

anterioară se manifestă China, apreciată datorită potenţialului enorm uman ce asigură economia cu 

braţe ieftine de muncă şi reformelor economice care încearcă să îmbine doctrina politică socialistă 

cu liberalismul economic. În viaţa economică îşi menţin poziţiile SUA şi Uniunea Europeană. Prin 

Tratatul de la Maastricht din 1992 s-a decis, pe lîngă transformările politice, că UE va promova 

progresul economic şi social prin instituirea unei pieţe unice europene, bazată pe o monedă unică. 

Caracteristica perioadei – modernizarea economiei, periodic perturbată de crizele globale(una din 

care încercăm să o depăşim acum). 

Concluzie: evoluţia economică în epoca contemporană a fost zguduită de 2 războaie mondiale 

şi mai multe crize de intensitate diferită, deşi la intersecţia dintre sec. XX şi XXI are loc o creştere 

globală rapidă, chiar dacă beneficiile acesteia nu au fost distribuite în mod egal pe ţări. 
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13. Impactul tehnologiilor asupra vieţii cotidiene şi a mediului 

Repere: 

- necesităţile vieţii cotidiene contemporane 

- impactul tehnologiilor asupra mediului 

Pe parcursul istoriei omul a întreprins diverse acţiuni pentru aşi îmbunătăţi calitatea vieţii. 

Dorinţa de aşi uşura munca, de aşi satisface necesităţile cotidiene i-a servit imbold pentru invenţii în 

diverse domenii, fapt ce a stimulat dezvoltarea economiei în general şi progresul tehnologiilor în 

special. Tehnologiile, adică ştiinţele care se ocupă cu studiul modelelor şi procedeelor de prelucrare 

a materialelor, au permis materializarea proiectelor teoretice de producere a anumitor bunuri. 

Dacă în perioadele anterioare, oamenii doreau să fie  doar asiguraţi cu strictul necesar, astăzi 

cerinţele lor au avansat, ei doresc să-şi creeze condiţii prin care să-şi asigure o existenţă plăcută şi 

civilizată. Scopul omului contemporan în viaţa cotidiană este de a-şi garanta o existenţă confortabilă 

şi de a consuma cît mai puţin timp şi efort pentru lucrurile rudimentare din gospodărie, pentru 

deplasare. S-a mărit ritmul vieţii cotidiene. Economia care se dezvoltă după formula „cerere-ofertă” 

a oferit tehnici şi tehnologii din ce în ce mai avansate pentru realizarea acestui scop. Astfel avionul, 

automobilul, trenul, telefonul mobil, calculatorul permit omului să realizeze mult mai multe acţiuni 

într-o unitate de timp. Tehnica casnică (maşina de spălat, frigider, tehnica de bucătărie) micşorează 

efortul uman. Toate acestea permit omului să nu fie absorbit de cotidian şi să poată activa mai mult 

în alte domenii pentru a progresa. Concomitent omul îşi sporeşte pretenţiile faţă de vestimentaţie, 

calitatea locuinţelor, mobilier, alimente, iar tehnologiile vin cu ofertele respective. Asigurarea vieţii 

cotidiene determină şi progresul utilajelor care produc marfa. Totuşi acest fenomen are un efect 

triplu:  

1)economia propune o gamă largă de produse,  

2)omul este nevoit să găsească modalităţi pentru a cîştiga mai mulţi bani să le poată procura,  

3)iar avansările tehnologiei în mod inevitabil acţionează asupra mediului. Putem constata că 

consumul creşte nu doar din cauza sporului demografic, dar şi din cauza creşterii exagerate a 

pretenţiilor umane. 

Avîntul tehnologiilor bucură, satisfăcînd scopul omului, dar în acelaşi timp toate tipurile de 

industrie, agricultura intensivă influenţează negativ asupra mediului. Toate întreprinderile folosesc 

diverse surse energetice. Omenirea încă nu a inventat o utilizare ecologic pură la scară largă a 

acestor surse. Arderea petrolului, gazelor, cărbunelui provoacă emisiuni de bioxid de carbon şi alte 
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gaze cu efect de seră, care reţin o parte din emanaţiile de căldură ale Terrei şi contribuie la 

încălzirea generală a climei, care poate avea consecinţe catastrofale ecologice. Dorinţa oamenilor de 

a fi înconjuraţi de obiecte naturale: mobilier, stofe, vestimentaţie stimulează distrugeri masive din 

diferite ecosisteme – se defrişează păduri, se omoară animale rare, etc. Conform datelor Fondului 

Mondial al Naturii în fiecare an, utilizarea resurselor depăşeşte cu 20% capacitatea  planetei de a se 

regenera, scade vertiginos volumul apei potabile, se micşorează suprafaţa agricolă pe cap de 

locuitor, pămîntul se erodează, creşte eliminarea dioxidului de carbon în atmosferă( mai ales din 

cauza funcţionării diferitor tipuri de transport, activitățile miniere, industria lemnului, extinderea 

oraşelor au scăzut dramatic suprafaţa pădurilor , din cauza distrugerii mediului de trai multe specii 

au dispărut, zeci de mii sunt pe cale de dispariţie, dobîndirea energiei nucleare provoacă stări 

periculoase în caz de incidente(Cernobîl, Japonia) cu consecinţe catastrofale. Toate aceste 

transformări influenţează şi asupra încălzirii globale. Acest fenomen poate modifica fiecare 

ecosistem de pe pămînt. Încălzirea provoacă incendieri masive de păduri, de radiaţia ultravioletă. 

Pentru a combate efectele negative ale tehnologiilor contemporane este nevoie de o cooperare între 

toate ţările lumii. În cadrul ONU a fost creat Programul Naţiunilor Unite pentru Protecţia Mediului 

care are menirea să protejeze şi amelioreze mediul înconjurător pentru generaţiile viitoare. 

Concluzie: Celebra afirmaţie „progresul într-un domeniu generează regres în altele” este 

valabilă şi astăzi. Tehnologiile contemporane asigură omului un cotidian mai confortabil, dar 

exploatează crunt mediul înconjurător. Stabilirea echilibrului dintre inovaţiile tehnologice, mediu, 

necesităţi umane în care să fie excluse daunele reciproce este o speranţă de viitor care ar putea 

păstra o viaţă normală pe Terra. 
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14. Impactul sistemului Versailles-Washington asupra destinului Europei 

Repere: 

- consecinţe teritoriale 

- consecinţe politice 

- consecinţe morale 

După sfîrşitul primului război mondial în Europa şi în lume s-a conturat o nouă realitate 

geografică, politică, diplomatică, economică, care a fost legiferată prin sistemul de tratate Versailles 

- Washington. 

În timpul Conferinţei de la Paris (1919- 1920) ţările învinse (Germania - Versailles; Austria – 

la Saint–Germain, Ungaria –Trianon, Bulgaria –Neuilly, Turcia –Sevres) au încheiat acorduri de 

pace cu cele învingătoare, iar în timpul conferinţei de la Washington (1921-1922) ţările interesate 

au încheiat acorduri pentru a atenua contradicţiile dintre marile puteri în Extremul Orient şi bazinul 

Oceanului Pacific. Prevederile acestora conţin progrese dar şi o serie de limite. Printre cele mai 

importante aspecte pozitive se evidenţiază: 

- Destrămarea imperiilor German, Austro-ungar, Otoman şi stabilirea unor hotare noi. 

Popoarele aflate timp îndelungat sub dominaţie străină au reuşit să-şi obţină libertate. S-a 

recunoscut independenţa statului Sîrbo - Croato – Sloven, Cehoslovaciei, unirea Bucovinei şi 

Transilvaniei cu România. Franţa şi-a recuperat teritoriile pierdute în 1871 – Alsacia şi Lorena; 

Danemarca şi-a întors Schleswigul; Danzigul a fost declarat oraş liber sub controlul Societăţii 

Naţiunilor. La conferinţa de la Washington ţările s-au obligat să respecte suveranitatea Chinei.  

Aceste transformări teritoriale aveau menirea să fixeze o nouă hartă a Europei fără imperii. Rusia nu 

a participat la Conferinţă, deoarece în urma loviturii de stat din 1917 la putere venise bolşevicii care 

au pus bazele unui nou imperiu, de data aceasta – sovietic. 

- Stabilirea unui echilibru de forţe . Deşi Franţa dorea să devină o putere dominantă în Europa 

prin reducerea maximală a Germaniei din punct de vedere teritorial, militar, economic şi politic, 

totuşi Anglia şi SUA au contramandat întărirea excesivă a Franţei pe continentul european şi au 

susţinut ideea păstrării Germaniei ca ţară puternică. Totodată ţările învingătoare au impus anumite 

restricţii militare. Germaniei, Austriei, Ungariei li s-au interzis să aibă submarine, nave de linie, 

avioane militare, tancuri. Prin „Tratatul celor cinci puteri” semnat la Washington au fost fixate 

proporţiile forţelor maritime militare stabilind o corelaţie a tonajului maxim al navelor de linie, al 

altor vase de război, la fel s-a interzis construirea noilor baze maritime în anumite zone. Aceste 

măsuri urmau să contribuie la păstrarea păcii. 

- Construirea Ligii Naţiunilor în calitate de organizaţie internaţională cu scopul de a dezvolta 

cooperarea între naţiuni pentru garantarea păcii şi securităţii, de a dezvolta relaţiile internaţionale pe 

baza principiilor dreptului internaţional, de a garanta respectarea tratatelor semnate după încheierea 
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războiului. Ideea a fost iniţiată de W. Wilson în cele 14 puncte. Deşi în cadrul Conferinţei de Pace 

aparent s-au respectat propunerile preşedintelui american în realitate doar cea referitoare la 

formarea Ligii Naţiunilor a fost realizată. Pentru statele mici şi mijlocii această ligă a constituit o 

posibilitate de a acţiona în vederea apărării independenţei şi suveranităţii. Societatea mai avea 

menirea de a se ocupa de organizarea muncii, de probleme sociale, de cooperare economică şi 

intelectuală dintre popoare, protecţia minorităţilor.  

De rînd cu progresele înregistrate prin sistemul de tratate Versailles-Washington s-au conturat 

şi o serie de limite: - Întreaga responsabilitate pentru declanşarea războiului a fost pusă pe seama 

Germaniei şi a aliaţilor săi. Astfel aceste state au fost umilite moral, fapt ce va contribui la 

dezvoltarea revanşismului. Era un caz fără precedent în istoria diplomatică, deoarece Germaniei i s-

a refuzat accesul la conferinţă, la fel ea a fost lipsită de orice posibilitate de a-i critica rezultatele. 

- Prevederile teritoriale ale acordului de la Versailles-Washington stipulau şi cedarea unor 

teritorii istorice germane. Astfel regiunea Poznan, o parte a Sileziei Superioare au fost cedate 

Poloniei, separîndu-le de restul Prusiei Orientale; regiunea Memel a fost cedată Lituaniei; regiunea 

carboniferă Saar a trecut sub controlul Societăţii Naţiunilor, iar exploatările carbonifere au fost 

preluate de Franţa pe 15 ani; de-a lungul Rinului s-a instituit o zonă demilitarizată de 50 km. În 

interiorul Germaniei. În timp ce ţările învingătoare şi-au păstrat coloniile Germania a fost lipsită de 

toate coloniile sale. Aceste prevederi au dezvoltat la poporul german sentimentul nedreptăţii şi al 

statutului de martir. 

- Suma reparaţiilor de război a fost stabilită după conferinţă, dar întrucît Germania a fost 

apreciată ca principal vinovat de război ea a fost obligată să achite o sumă enormă -132 miliarde 

mărci-aur, care avea să distrugă potenţialul economic al statului dacă nu intervenea SUA(prin 

planurile Dawes, Young.) 

Limitele sistemului Versailles-Washington au influenţat asupra dezvoltării sentimentului de 

revanşă. A fost o pace de compromis care treptat a mărit opoziţia dintre ţările satisfăcute –Anglia, 

Franţa, şi cele nesatisfăcute –Germania, Italia, care vor dori revizuirea acordurilor, inclusiv pe cale 

militară. 

Concluzie: Prin sistemul de tratate Versailles-Washington s-a încercat crearea unui echilibru 

care ar fi asigurat pacea, însă lacunele sale, în contextul dorinţei unor ţări învingătoare de a se 

consolida pe seama ţărilor învinse a ştirbit mult din imaginea pozitivă a conferinţei de pace. În 

istoriografie s-a păstrat concepţia conform căreia limitele acestor tratate au constituit una din 

cauzele începutului războiului doi mondial. 

Recomandări bibliografice: 

1. Hen Christian, Leonard Jacques, Europa, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1992. 
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Chişinău, ed. Cartier, 1999. 
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4. Istoria lumii de la origini pînă în anul 2000, Bucureşti, ed. Olimp,  2000. 

5. Legaht Bernd, Meer Ulrich, Rutzenhofer Ulrich, Istoria lumii în date. Din 

preistorie pînă în present. Cele mai importante personalităţi şi interdependenţe, Bucureşti, 

2003. 
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7. Гренвилл Д., История  XX века: Люди. События. Факты., Москва, 1999.  

 

15. Războaiele sec. XX: cauze, caracteristice, consecinţe 

Repere: 

- războaiele mondiale din prima jumătate a sec.XX – impactul asupra Europei 

- crizele fierbinţi ale războiului rece 

- consecinţele războaielor 

 

Războiul este un fenomen care s-a repetat frecvent în istorie, provocînd pagube umane şi 

materiale părţilor implicate. Sec. XX a debutat cu un război mondial ce a marcat destinul ţărilor 

lumii care s-au lăsat antrenate în conflicte mai mari sau mai mici pe parcursul întregului veac. 

Conform cauzelor, caracteristicilor, consecinţelor manifestarea războaielor în sec. XX poate fi 

segmentată cronologic în trei perioade mari: I – prima jumătate a secolului, cînd au avut loc cele 

două războaie mondiale; II – perioada războiului rece în care au avut loc cîteva crize fierbinţi; III – 

conflictele militare în condiţiile lumii multipolare. 

În prima jumătate a sec. XX cel mai mult au suferit ţările continentului european antrenate în 

două conflagraţii mondiale. Decăderea unor ţări influente anterior în condiţiile formării unor state 

puternice noi care doreau reîmpărţirea sferelor de influenţă în lume au cauzat declanşarea primului 

război mondial. Refuzul diplomaţiei europene de la principiul echilibrului puterii a dus la gruparea 

statelor în două blocuri politico-militare: Tripla Alianţă sau Puterile Centrale, format din Germania 

şi Austria; Antanta – Franţa, Anglia şi Rusia. În 1914, folosind drept motiv incidentul de la 

Sarajevo, cel două blocuri au început operaţiunile militare. În acest război au fost folosite tehnici 

noi: în lupta de la Ypres germanii au folosit prima dată arma chimică, iar în lupta de la Soomme 

Anglia a folosit tancurile. Putem afirma că primul război mondial (1914-1918) s-a caracterizat prin 

lupta a două blocuri militare, utilizarea unor noi tehnici militare şi extinderea operaţiunilor militare 

pe imense teritorii. Principalele consecinţe au fost: de ordin uman – moartea a peste 10 milioane 
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oameni, de ordin geografic – modificarea hotarelor în Europa, destrămarea imperiilor German, 

Austro-ungar, Otoman şi Rus; de ordin politico-moral – Germania a fost parţial neîndreptăţită 

luîndui-se teritorii fiind declarată şi principalul vinovat de declanşarea războiului. Distrugerile 

materiale umane şi contradicţiile dintre puterile învingătoare au determinat slăbirea Europei şi 

consolidarea SUA pe arena internaţională. În 1939 omenirea s-a lăsat antrenată într-o nouă 

conflagraţie mondială. Principalele cauze ale războiului(1939-1945) au fost: instaurarea şi 

consolidarea regimului nazist în Germania, comunist în URSS, fascist în Italia, militarist în Japonia; 

dorinţa lui Hitler de a obţine „spaţiul vital” în Europa; dorinţa lui Stalin de a extinde dominaţia 

sovietică în lume; politica conciliantă a Ligii Naţiunilor faţă de încălcările acordurilor de la 

Versailles. Printre principalele caracteristici ale acestui război pot fi menţionate: coordonarea 

acţiunilor sovietice şi fasciste pînă în 1941; declanşarea „războiului straniu” crearea după 1941 a 

unei coaliţii sovieto-anglo-americane în vederea obţinerii victoriei asupra fascismului; utilizarea de 

către SUA a armei nucleare pentru a-şi demonstra superioritatea militară. Consecinţele războiului 

doi mondial: moartea a peste 60 milioane oameni, distrugeri catastrofale, ruinarea statelor europene, 

consolidarea regimului stalinist, declanşarea războiului rece. 

Pentru perioada războiului rece sunt caracteristice cîteva crize fierbinţi în care potenţialul 

militar american şi sovietic a fost implicat în operaţiuni militare. Cauzele conflictelor din această 

etapă au fost: confruntarea politică, ideologică, economică dintre Estul politic dominat de U.S. şi 

Vestul politic coordonat de SUA. Dorinţa Kremlinului de a forma cît mai multe regimuri comuniste 

în lume s-a ciocnit de rezistenţa Occidentului. Destrămarea lagărului socialist şi formarea lumii 

multipolare nu au exclus riscurile războaielor şi nici nu a redus nr. acestora. Dacă în 1945-1989 au 

avut loc aproximativ 138 de războaie, atunci în doar următorii patru ani s-au declanşat 50 de 

războaie. Dispariţia antagonismului Est-Vest şi încheierea războiului rece nu a lichidat ameninţarea 

nucleară. De acum echilibrele internaţionale sunt condiţionate de decizia a mai mulţi poli, ceea ce 

este greu realizabil.  

Concluzie: Confruntarea dintre cele două blocuri permitea SUA şi U.S. să-şi controleze aliaţii, 

astăzi acest control nu există. Conflictele militare devin mai mult regionale şi implică ţări vecine. 

Principalul transfer de accent este dinspre conflictele regionale spre terorism. Concluzie: Pentru 

secolul XX războiul a devenit un adevărat fenomen, fiind utilizat frecvent ca mijloc de rezolvare a 

problemelor, fapt ce a răpit viaţa a milioane de oameni şi a dus distrugeri materiale enorme. Unicul 

război îndreptăţit este cel de apărare. Existenţa armei nucleare, intensificarea terorismului complică 

mult păstrarea păcii la începutul sec. XXI. 

 

Recomandări bibliografice: 

1. Hen Christian, Leonard Jacques, Europa, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1992. 
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16.  Integrarea europeană: realizări şi perspective  

Repere: 

- cauzele procesului de integrare europeană 

- extinderea integrării 

- consecinţele integrării 

După cele două războaie mondiale, ţările europene slăbite, trebuiau să-şi reorganizeze politica 

şi economia pentru a putea rezista provocărilor timpului. În perioada interbelică Franţa a promovat 

ideea unei uniuni a Statelor Europei pentru a se opune tendinţelor de hegemonie a SUA. După al 

doilea război mondial Europa de est a fost divizată de cea occidentală din cauza abordărilor 

ideologice şi politice diferite, specifice războiului rece. În 1946 la Zurich, Churchill a chemat la 

reconcilierea franco-germană pentru a păstra un echilibru european şi pentru a combate riscul ca 

Uniunea Sovietică să-şi extindă controlul Europei de est şi asupra altor părţi ale continentului. 

Astfel prin „doctrina Truman” şi „planul Marshall” SUA au ajutat popoarele Europei pentru a 

rezista presiunilor din exterior. Colaborarea economică în domeniul cărbunelui şi oţelului (1951) a 

generat ulterior formarea Comunităţii Economice Europene (1957) formată iniţial din Italia, Belgia, 

Olanda, Luxemburg, Franţa, Germania de Vest. Numărul ţărilor care au aderat la această structură a 

fost în permanentă creştere. Colaborarea economică a pregătit şi acţiunile politice. În 1992 prin 

Tratatul de la Maastricht a fost semnat acordul prin care CEE s-a transformat în Uniunea Europeană 

în vederea promovării progresului economic şi social, prin formarea unei pieţe europene unice, 

bazată pe moneda unică.  

La sfîrşitul sec. XX modelul european a devenit cel mai cunoscut fenomen de integrare 

continuă care are cele mai vizibile realizări. Integrarea europeană a început sub forma unei pieţe 

comune a oţelului şi cărbunelui, apoi s-a manifestat în domeniul comercial, atomic şi a permis 
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ţărilor membre să-şi consolideze potenţialul economic, să depăşească problemele sociale, să 

colaboreze politic, să devină unul din cei mai efectivi „poli” în lumea multipolară. Forma de 

coordonare economică, comercială, financiară, politică a membrilor săi faţă de ţările nemembre este 

un exemplu istoric. UE nu se izolează şi nici nu se inhibă din care cauză are perspective de a rezista 

timpului nu doar prin existenţă, dar şi prin dezvoltare continuă. Principalele realizări a UE au fost 

în: 

- domeniul economic – după al doilea război mondial ţările Europei slăbite, dispersate, cu  o 

componenţă etnică, culturală diferită au început să conştientizeze că o colaborare economică mai 

strînsă le-ar consolida. În baza „planului Schuman”, elaborat de comisia condusă de J. Monnet a 

fost creat CECO, rezultatele pozitive au determinat formarea CEE. Deja la începutul anilor 60 

succesele economice erau vizibile, fapt ce a stimulat şi Marea Britanie să-şi depună candidatura. În 

anii 90 comunitatea europeană a devenit atractivă şi pentru statele ex-sovietice, fapt ce a creat 

premise pentru reunificarea întregii Europe. Crearea zonei euro a fost una din cele mai 

semnificative realizări economice. 

- domeniul politic – structura europeană a avut şi o evoluţie politică, deşi statele cu precauţie 

cedau o parte din suveranitatea lor instituţiilor europene. După ratificarea Tratatului de la Lisabona 

(2010) colaborarea dintre cele 17 de state s-a intensificat. Astfel instituţiile Uniunii: Consiliul, 

Comisia, Parlamentul au obţinut prerogative mai mari, s-a legiferat şi dreptul de iniţiativă 

legislativă din partea populaţiei – la iniţiativa  a un milion de persoane din diferite ţări membre ar 

putea fi elaborate proiecte de legi. Ţările din U.E. încep să-şi coordoneze mai strict acţiunile politice 

interne şi externe deoarece conform noului statut U.E. are personalitate juridică. 

Domeniul securităţii şi cooperării mult timp a fost lăsat în umbră, întrucît în calitate de garant 

este NATO. Totuşi tratatul de la Lisabona a creat o nouă funcţie – înalta autoritate pentru securitate 

şi cooperare(un fel de ministru de externe) deşi nu se prevede formarea unor forţe armate comune. 

Concluzie: U.E. a evoluat fără a avea un model în faţă, realizîndu-şi propria cale. Analiştii 

afirmă că nu există o prognoză categorică a perspectivelor de integrare, deoarece acest proces 

conţine atît progrese cît şi anumite limite. U.E. este atractivă pentru toate ţările continentului, însă 

nu toate din fostul lagăr socialist au devenit membri deoarece nu au atins nivelul respectiv de 

democratizare. Proiectul integrării europene a fost lansat ca o reacţie la problemele generate de 

reconstrucţia postbelică, dar treptat s-a transformat într-un fenomen ce influenţează evoluţia 

sistemului economic şi politic internaţional. 

 

Recomandări bibliografice: 

1. Barbă Liudmila, Uniunea Europeană: istorie, instituţii, politici, Chişinău, Ed. 

CEP USM, 2007. 
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prin intermediul condiţiilor de aderare în Europa Centrală şi de Est, Chişinău, Ed. Epigraf, 
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17.  Terorismul – fenomen al contemporanității. 

Repere: 

- cauzele terorismului 

- pericole teroriste pentru continentul European 

- modalităţi de prevenire a terorismului 

 

În toate timpurile comunitatea internaţională s-a ciocnit cu probleme pe care a încercat să le 

depăşească. Una din cele mai complicate probleme la răscrucea sec. XX-XXI este terorismul – un 

fenomen ce se caracterizează prin practicarea sistematică a violenţei de grupuri extremiste 

împotriva civililor sau persoanelor politice, grupuri ce urmăresc anumite scopuri pe care nu le pot 

realiza prin alte metode. Geneza şi evoluţia terorismului are la baza sa multiple cauze: conflictele 

teritoriale, politice, religioase nerezolvate, fanatismul religios sau de altă natură, refuzul părţilor 

implicate de a merge la compromis, acceptarea violenţei, extremismului ca formă unică de a 

influenţa evenimentele. Dacă iniţial acest fenomen era mai mult regional, atunci la finele războiului 

rece se manifestă la rang internaţional. Nu toate conflictele de pe glob reprezintă o sursă a 

terorismului, ci doar unele care nu au fost definitiv depăşite. Cele mai cunoscute modele de terorism 

contemporan sunt cele etnice şi religioase: separatismul basc (ETA), mişcarea corsicană (OEP), 

palestiniană, grupările islamice (Hamas, Hezbollah). În prezent sunt cunoscute în jur de 1000 celule 

teroriste care pot provoca lovituri neaşteptate în orice zonă de pe glob. Unul conflicte care au 
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acutizat reacţiile teroriste din lumea arabă sunt războaiele israelo-arabe, declanşate în perioada 

războiului rece. Israelul era apreciat ca cap de pod american în Orientul Apropiat, iar Uniunea 

Sovietică drept cel mai puternic sprijin al lumii arabe. Ţările arabe încep a vedea în SUA un duşman 

care vrea să conducă întreaga lume şi să extindă valori ce vin în contradicţie cu cele islamice. În 

urma revoluţiei islamice din Iran (1978-1979) la putere au venit forţele musulmane fundamentaliste 

conduse de Khomeyni, care dorea să dispară orice urmă de occidentalizare a moravurilor, 

interzicînd filmele, muzica, hainele occidentale. S-a impus un regim totalitar asupra întregi 

populaţii. Pe fonul acestor evenimente s-au acutizat relaţiile dintre însăşi ţările arabe. Irakul condus 

de S. Hussein ş-ia extins dominaţia asupra cîtorva teritorii, iar în 1991 a agresat Kuweitul. La 

iniţiativa SUA liderul irakian a fost pedepsit. 

Procesul de destrămare a lagărului socialist a fost însoţit de conflicte politice, etnice, religioase 

în Balcani şi în F. Rusă. În Bosnia şi Herţegovina au luptat sîrbii cu musulmanii, iar în Kosovo au 

luptat albanezii musulmani cu sîrbii. Mai multe regiuni din componenţa F. Ruse au dorit să-ţi obţină 

independenţa, cea mai insistentă a fost republica musulmană Cecenă. Pentru a nu pierde controlul 

armata rusă a intervenit în forţă.  Războiu din Cecenia a scindat populaţia. Unii mişcaţi de 

sentimentul răzbunării sau de interese naţionale, politice au format grupuri teroriste, considerînd că 

vor obliga Kremlinul la concesiuni prin acte teroriste, destabilizînd situaţia din Rusia. 

Un adevărat focar al mişcării teroriste rămîne Afganistanul unde pînă în acest an s-a aflat 

liderul celei mai numeroase şi agresive mişcări teroriste Al-Qaida – Ossama Bin Laden, care a fost 

omorît printr-o acţiune a forţelor militare americane. 

Acţiunile terorismului au consecinţe dramatice: viaţa a mii de oameni este curmată brusc, 

oamenii pierd încrederea în securitatea pe care le-o oferă statul, începe panica. Pentru a demoraliza 

omenirea, a-i arăta neputinţa ei, la 11 septembrie 2001 teroriştii din Al-Qaida au lovit cu avioanele 

de pasageri deturnate „Turnurile gemene” din Manhattan, simbolul stabilităţii americane care s-au 

prăbuşit. În consecinţă SUA au declanşat cea mai mare ofensivă diplomatică din istorie pentru a 

forma o coaliţie internaţională împotriva terorismului. Chiar dacă între statele mari care 

influenţează cursul relaţiilor internaţionale există divergențe, ele acceptă acţiuni comune pentru a 

rezista celei mai grave probleme globale a lumii contemporane. ONU încă în 1972 a adoptat decizii 

în vederea studierii cauzelor acestui fenomen pentru a-l putea combate.  

Concluzie: combaterea terorismului este dificilă, deoarece el are un caracter organizat, 

sistematic şi coordonat la scară internaţională. Comunitatea internaţională este obligată să găsească 

modalităţi de prevenire a cauzelor terorismului, să demonstreze maturitate politică, pentru a evita 

moartea oamenilor nevinovaţi, deoarece folosirea forţei militare nu este eficientă, provocînd alte 

reacţii violente. Statele trebuie să coopereze pentru a proteja dreptul internaţional şi valorile morale 

ale societăţii contemporane. 
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18. Procese integraţioniste culturale în contextul globalizării 

Repere: 

- caracteristica conceptului de globalizare 

- consecinţe culturale ale proceselor de integrare 

Cultura (din lat. „colere” - a creşte, a educa)  reprezintă o parte importantă a civilizaţiei prin 

faptul că include atitudinile, concepţiile, operele ce reflectă starea morală şi intelectuală a societăţii, 

ea stabileşte relaţii de comunicare dintre persoane, ţări, regiuni, continente. Traiectoria dezvoltării 

culturii de la naţional spre universal, reprezintă o caracteristică a globalizării – fenomen asigurat de 

libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, dar şi a valorilor culturale fără obstacole ideologice, 

economice sau politice. Perspectivele dezvoltării culturii în condiţiile globalizării este un subiect 

contradictoriu, deoarece, pe o parte, prin colaborarea dintre diferite arii culturale este asigurat de 

progresul, iar pe de altă parte, există pericolul unei uniformizări culturale, asimilarea de către 

popoarele mari a unor elemente culturale promovate de popoarele mici sau mai slabe. 

Dezvoltarea culturilor naţionale în rezultat trebuie să avanseze nivelul culturii universale. 

Cercetătorul T. Fridman este de părerea că omenirea întotdeauna a mers spre o unificare: în sec. 

XV- XIX rolul de bază l-au jucat imperiile coloniale, modernizînd o serie de teritorii, în sec. XIX- 

XX factorul de bază al unificării au fost companiile economice care în căutarea braţelor de muncă şi 

a pieţelor de desfacere au determinat globalizarea. Această activitate a stimulat invenţiile tehnice 

care au pus capăt izolării regionale. La începutul sec. XXI interesele marilor puteri, dar mai ales ale 

SUA şi U.E. au grăbit globalizarea. În acest context mondialiştii prezic transformarea omenirii într-

o singură macro-civilizaţie în care cultura va fi uniformizată, dar va păstra specificul fiecărei 
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naţiuni. În context cercetătorul S. Hangtington afirmă că comunicarea globală va contribui la 

conştientizarea de către diferite etnii a deosebirilor propriilor culturi. O altă părere insistă că 

globalizarea va crea un neocolonialism în care ţările mai puternice se vor impune şi vor asimila 

cultura celorlalte state. Totuşi verticalitatea civilizaţiei este posibilă doar prin specificul cultural al 

fiecărei naţiuni. Faptul că unele valori, cum ar fi libertatea, egalitatea în posibilităţi, democraţia au 

devenit universale, ele nu au ştirbit din importanţa culturilor naţionale. 

La începutul sec. XXI relaţiile dintre state devin din ce în ce mai interdependente pe plan 

politic, tehnologic, militar, economic, astfel încît evenimentele dintr-o ţară în mod inevitabil le va 

influenţa şi pe celelalte state. Viaţa cultural ştiinţifică izolată este imposibilă. Ştiinţa progresează 

datorită activităţii echipelor de cercetare şi nu datorită unor descoperiri izolate. Progresul este 

rezultatul unei politici de stat care la rîndul său ţine cont de ceea ce se întîmplă în restul ţării. 

Fiecare pictor, filosof, poet, actor, muzician, regizor, compozitor, savant are ţara sa de origine 

şi în opera ce o creează păstrează valorile naţionale, le îmbină într-un mod specific cu cele 

universale sau ale altor popoare, dînd naştere unei culturi originale. La început de secol procesele 

integraţioniste influenţează puternic toate aspectele vieţii, inclusiv şi ale celei culturale, însă 

conştiinţă naţională nu este posibilă participarea la formarea unei culturi universale. 

Deşi globalizarea prevede şi o anumită uniformizare, ea intensifică relaţiile dintre naţiuni, 

acestea au posibilitatea de a se cunoaşte reciproc, de a crea un mediu prin care oamenii să se simtă 

parte componentă a unui întreg, dar să-şi păstreze individualul, capacitatea naţiunilor de a-şi 

dezvolta cultura naţională, parte componentă a celei universale, este o necesitate pentru a scoate în 

evidenţă aspectele pozitive ale globalizării şi a minimaliza aspectele negative ale acestui fenomen. 

Problema esenţială nu constă în globalizare, dar în degradarea moralităţii, prevalarea valorilor 

material asupra celor spirituale, accentuarea unor vicii ale societăţii contemporane. În astfel de 

condiţii, ţările prin colaborare în diverse domenii ar trebui să vină în susţinerea dezvoltării culturii 

naţionale şi acelei universale spre binele civilizaţiei umane. 

Concluzie: Există riscul ca sistemul  economic  bazat pe consumul iraţional în ţările bogate să 

aducă cu sine şi transformări prin care se neglijează diversitatea culturală. Gobalizarea ar putea 

conduce la o singură civilizaţie, standardizată după principiile culturii vestice, deoarece  

globalizarea  ar putea exclude varietatea şi ar crea o lume uniformă. Ţările nu au decît să susţină 

inclusiv economic dezvoltarea elementelor specifice culturii naţionale, să le popularizeze pentru a 

contribui prin diversitate la ascensiunea culturală universală. 
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19. Formarea RSSM – între ficţiune şi adevăr 

Repere: 

- cauzele constituirii RSSM 

- falsul în procesul de constituire a RSSM 

Motto „Basarabie trecută prin foc şi sabie” 

Adevărul istoric este una din puţinele valori care au rezistat timpului, însă societatea 

contemporană s-a confruntat şi cu perioade în care acest adevăr a fost umbrit de puteri ce au dorit să 

domine în lume. În 1939 două regiuni totalitariste: Germania nazistă şi Uniunea Sovietică prin 

pactul secret Ribbentrop–Molotov au împărţit sferele de influenţă în Europa de Est. Moment tragic 

pentru spaţiul românesc, deoarece Moscova îşi declara interesul faţă de Basarabia. Începutul 

războiului mondial şi acţiunile ce au urmat erau în contextul realizării pactului. În urma a două 

ultimatumuri(26-28 iunie 1940) Kremlinul a cerut României sub ameninţarea cu război teritoriul 

Basarabiei şi Bucovinei(chiar dacă ultimul nu era stipulat în înţelegere). În procesul de formare al 

RSSM Moscova a inventat mai multe falsuri:  

1)În notele ultimative se afirma precum că în 1918 România s-ar fi folosit de slăbiciunea 

militară a Rusiei şi ar fi luat Basarabia; 

 2) Basarabia ar fi fost „populată preponderent cu ucraineni”, în acelaşi context U.S. insista 

asupra „restabilirii adevărului”. De fapt, Rusia sovietică, în cel mai brutal mod, încerca să falsifice 

trecutul istoric al acestei regiuni deoarece dorea  să argumenteze un rapt printr-un alt rapt realizat de 

ţarism. Teritoriul dintre Nistru şi Prut a fost anexat de Imperiul Ţarist în 1812, iar în urma 

evenimentelor din 1917 românii basarabeni, folosindu-se de dreptul popoarelor la autodeterminare 

şi-au declarat independenţa faţă de Rusia, iar în 1918 Sfatul Ţării, organul reprezentativ, votase 

unirea Basarabiei cu România. Concomitent toate statisticile cunoscute îi arată pe băştinaşi 
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majoritari. Astfel, fără nici un drept, dar cu ameninţarea prin forţă U.S. i-a răpit României 

Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa. 

3) Un alt fals a fost declaraţia sovietică demagogică precum că Kremlinul vrea să întregească 

teritoriul populat de moldoveni. Oficialităţile sovietice au ciopîrţit teritoriile pentru a dispersa 

populaţia şi a o deznaţionaliza. Astfel numai 6 din cele 14 foste raioane ale RASM au intrat în 

componenţa RSSM, celelalte teritorii cu o populaţie de peste 800 mii de locuitori au fost incluse în 

componenţa Ucrainei. 

În timpul operaţiunii militare de ocupare în acest spaţiu au fost masiv infiltrate trupe ale 

NKVD, activişti ai partidului bolşevic, reprezentanţi ai partidului sovietic şi ai altor structuri care 

aveau misiunea de a realiza transformările politice, sociale, etnice, economice şi culturale. 

Organizaţia regională de partid din RASSM a fost transformată în Partidul Comunist al Moldovei, 

conducerea la fel a fost adusă în majoritatea absolută rusă. Astfel odată cu armata Roşie s-a 

instaurat dictatura partidului bolşevic. La 2 august 1940 la Moscova cu moldoveni, dar fără 

participarea reprezentanţilor lor s-a decis formarea RSSM în componenţa U.S. Pentru a înspăimînta 

populaţia şi a o face docilă, organele represive sovietice au început teroarea în masă. Peste 22 mii 

de oameni au fost deportaţi în Altai, Novosibirsk, Komi, peste 50 mii de tineri au fost mobilizaţi şi 

trimişi la muncă forţată; concomitent din Ucraina în Basarabia au fost strămutate peste 10 mii de 

familii. 

4) Un alt fals a fost promisiunea Sovietelor că pămînturile şi întreprinderile vor aparţine 

poporului. În realitate prin sovietizarea şi comunizarea Basarabiei au început transformările care 

trebuiau să schimbe ”modul de producţie capitalist” prin cel socialist. Prin decizia Sovietului 

Suprem al U.S. băncile, întreprinderile comerciale, industriale, transportul, mijloacele de 

comunicaţie şi toate mijloacele de producţie erau declarate din 28 iunie proprietatea statului 

sovietic. La fel au fost naţionalizate pămînturile, ţăranilor li se cerea să formeze gospodării 

colective(colhozuri). Pe lîngă impozitul agricol ţăranii erau obligaţi să livreze statului cantităţi mari 

de cereale, carne, lapte, etc. 

Concluzie: Raptul Basarabiei de către URSS în 1940 s-a bazat pe puterea forţei, în formă 

ultimativă, încălcînd normele dreptului naţional, ale bunului simţ, şi ale adevărului istoric. Întreaga 

procedură de formare a RSSM este o ficţiune, adică o născocire a Kremlinului care bazîndu-se pe o 

serie de falsuri încerca să-şi îndreptăţească acţiunile. Consecinţele acestui proces au fost dramatice 

pentru populaţia autohtonă. 
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20.  Republica Moldova după 1991: realizări şi probleme 

Repere: 

- impactul destrămării URSS asupra R. Moldova 

- democratizarea societăţii 

- modificarea sistemului politic 

- perspectivele vieţii politice actuale 

Procesul de destrămare a U.S. a pus bazele unei file noi în istoria popoarelor aflate timp 

îndelungat sub  dictatura comunistă. Eşecul puciului de la Moscova în contextul intensificării 

mişcării naţionale a grăbit declanşarea procesului de democratizare a societăţilor post-comuniste. 

După adaptarea Declaraţiei de independenţă din 27 august 1991 R.M. începe aşi ajusta realitatea 

politică internă şi externă la valorile democratice în contextul nou internaţional. Istoria R. Moldova 

după 1991 poate fi segmentată convenţional în cîteva perioade: 

I.Anii 1991-1994. Este etapa în care a început formarea cadrului necesar pentru funcţionarea noului 

sistem politic şi economic. S-a permis înregistrarea formaţiunilor obşteşti, partidelor politice, astfel 

sistemul unipartidist a fost înlocuit cu cel pluripartidist. Libera concurenţă politică în contextul 

garanţiei dreptului universal direct şi secret la vot trebuie să asigure principiile democratice de 

alegere ale guvernării. O altă realizare a acestei perioade a fost suspendarea activităţii structurilor 

partidelor politice în instituţiile de stat fiind depolitizate şi armata şi structurile de securitate interne 

şi cele  externe. Trecerea la economia de piaţă a favorizat stabilirea relaţiilor cu Fondul Monetar 

Internaţional , Banca Mondială. O adevărată realizare a fost adoptarea Constituţiei în 1994 care 

legifera valorile democraţiei. Legea Supremă asigură pluralismul politic, principiul separării 

puterilor în stat, statul obligîndu-se să garanteze drepturile şi libertăţile persoanelor, partidelor, 

organizaţiilor. Problemele cu care s-a confruntat R.M. în această perioadă au fost: declinul 

economiei naţionale, scăderea nivelului de trai al populaţiei, războiul de pe Nistru (1992) soldat cu 

instaurarea regimului lui Smirnov la Tiraspol, implicarea Kremlinului prin armata a paisprezecea în 

vederea susţinerii separatiştilor transnistreni. 
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II.Anii 1994-2001 se caracterizează prin aprofundarea reformelor economice şi politice, 

intensificarea relaţiilor cu ţările vecine şi structurile europene. Prin reforma agrară ţăranii au fost 

împroprietăriţi cu pămînt, a avut loc privatizarea proprietăţii de stat, s-a mărit rolul sectorului privat. 

În 2000 s-a încercat perfecţionarea sistemului politic instaurîndu-se regimul parlamentar de 

guvernare prin care a avut loc limitarea prerogativelor preşedintelui( care deja era ales de 

Parlament) în favoarea Guvernului şi Parlamentului. În politica externă R.M. a avut o serie de 

succese devenind membră a mai multor organisme internaţionale prestigioase: ONU, Consiliul 

Europei, OSCC. Statutul de neutralitate i-a permis republicii să colaboreze cu NATO prin 

programul „Parteneriat pentru pace”. Principala problemă cu care s-a confruntat republica în această 

perioadă a fost cea economică, deşi reformele promovate au început să dea primele rezultate bune. 

III.Anii 2001-2008 se caracterizează prin guvernarea comunistă. Divergenţele politice, 

nostalgia unor oameni după timpurile mai vechi, intrigile de partid pe fundalul unei perioade 

complicate economice a permis venirea la putere a P.C. condus de V.Voronin. Folosind rezultatele 

reformelor anterioare comuniştii doreau o revenire la regimul sovietic al partidului unic. Deşi au 

fost semnalate unele succese economice, P.C. instaurează un regim de control asupra tuturor 

sferelor, neglijînd principalele valori democratice. Deşi societatea era orientată spre integrarea în 

structurile europene, oficialităţile doar declarativ acţionau în această direcţie, fără a întreprinde 

măsuri reale. Fraudarea alegerilor din 2008 a ridicat tinerii şi masele populare la revoltă. În urma 

evenimentelor din 7 aprilie autorităţile au fost nevoite să organizeze alegeri anticipate. 

IV.Anii 2009- prezent Se caracterizează prin guvernarea de coaliţia democratică –  Alianţa 

pentru Integrarea Europeană care încearcă să restabilească respectarea principiilor democratice, să 

realizeze reforme în ritm european, să apropie R. Moldova de Uniunea Europeană. Criza economică 

mondială a influenţat negativ şi situaţia din R.M. Oficialităţile au întreprins măsuri pentru a atenua 

consecinţele acesteia, avînd o susţinere politică şi economică din partea structurilor internaţionale. 

Concluzie: Calea spre democratizarea R.Moldova a întîlnit o serie de obstacole: sistemul 

judecătoresc imperfect, situaţia economică complicată, corupţia, instabilitatea politică, însă 

reformele care continuă au menirea de a depăşi aceste probleme pentru a edifica în R.M. un stat de 

drept în care oamenii să trăiască bine. 
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21.  Politica externă a României în perioada interbelică de la echilibru regional la 

securitatea europeană 

Repere: 

 - scopul diplomaţiei române 

- alianţe regionale şi bilaterale 

- diplomaţia română în acţiuni internaţionale 

 

După primul război mondial în Europa s-a conturat o nouă hartă politică şi teritorială. Datorită 

luptei de eliberarea naţională şi procesului de destrămare a imperiilor vecine, teritoriile româneşti 

aflate sub dominaţie străină au reuşit să-şi obţină libertatea şi să se unească cu România. Conferinţa 

de pace de la Paris a recunoscut noile hotare ale statului: în acordul de la Trianon, Ungaria a 

recunoscut unirea Transilvaniei. Întrucît din cauza instaurării regimului bolşevic, Rusia nu a fost 

admisă la Conferinţă, unirea Basarabiei a fost recunoscută prin acordul internaţional de la Paris 

semnat de Franţa, Anglia, Italia, Japonia. 

Scopul major al diplomaţiei române în perioada interbelică a fost de a menţine frontierele 

trasate după război în vederea asigurării păcii. În acest context era nevoie de a păstra un echilibru 

regional (ce ar fi exclus revizionismul teritorial), iar în anii 30 cînd s-au consolidat regimurile 

totalitariste – de a colabora în vederea asigurării securităţii europene. Pentru asigurarea acestui scop 

România şi-a trasat direcţiile principale în politica externă: colaborări bilaterale, alianţe regionale, 

participarea activă în cadrul Societăţii Naţiunilor şi a conferinţelor internaţionale. 

Poziţia geografică a României era marcată de vecinătatea la Est cu Uniunea Sovietică care avea 

planuri anexioniste faţă de teritoriile româneşti, la N-V cu Ungaria, care era nemulţumită de unirea 

Transilvaniei, deşi imediat după război nu verbaliza această nemulţumire. În relaţiile bilaterale 

România a încercat mai întîi să-şi normalizeze relaţiile cu vecinii – unicul stat dintre acestea cu care 

nu avea relaţii diplomatice era Rusia sovietică. În cadrul mai multor conferinţe România a încercat 

să obţină recunoaşterea hotarului său estic, însă Kremlinul refuza sistematic. 

În timpul conferinţei de la Viena (1924) delegaţia sovietică a propus neoficial recunoaşterea 

unirii Basarabiei în schimbul refuzului României la Tezaurul său depozitat la Moscova în timpul 

primului război mondial. Partea română a refuzat o astfel de tranzacţie, întrucît ea ar fi însemnat că 

Basarabia este cumpărată şi nu ar fi pămînt românesc în baza adevărului istoric. Eşecul conferinţei 

de la Viena a determinat Uniunea Sovietică să acţioneze mai dur, creînd la Est de Nistru RASSM. 
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Abia în 1934 între România şi Moscova  au fost stabilite relaţii diplomatice, în mare parte 

datorită activităţii lui N. Titulescu. Totuşi acest eveniment nu a însemnat depăşirea situaţiei 

complicate în relaţiile româno-sovietice. 

Printre acordurile bilaterale se evidenţiază acordul cu Polonia(1921), care prevedea ajutor 

reciproc în cazul de război, acordul de prietenie cu Italia(1926), convenţia de prietenie şi arbitraj cu 

Franţa(1926). 

În vederea menţinerii echilibrului regional România a participat activ la iniţierea şi 

consolidarea celor două alianţe: Mica Înţelegere(1921) din care făceau parte România, Iugoslavia şi 

Cehoslovacia şi Înţelegerea Balcanică la care participau România, Turcia, Grecia, Iugoslavia. Dacă 

iniţial membrii Micii Înţelegeri se obligau să-şi acorde ajutor reciproc doar în cazul unei agresiuni 

din partea Ungariei, atunci din 1934 datorită insistenţei lui Titulescu, alianţa era valabilă în cazul 

oricărei agresiuni, inclusiv a celei sovietice. Înţelegerea Balcanică a fost concepută ca o prelungire 

spre sud a Micii Înţelegeri. 

În anii 30 securitatea europeană era pusă în pericol de creştere a tendinţelor revizioniste ale 

Germaniei şi Italiei. România miza pe activitatea Societăţii Naţiunilor care trebuia să apere 

principiul egalităţii statelor membre, să asigure creşterea puterii de iniţiativă şi decizie a ţărilor mici 

şi mijlocii. Activitatea României prin delegatul său permanent N. Titulescu este un exemplu ce 

demonstrează că rolul statelor mici şi mijlocii în viaţa internaţională este posibil. România a 

reacţionat la orice atentat asupra păcii – s-a opus invadării Chinei(1932), a Etiopiei de Italia, a 

ocupării Renaniei de Germania. Dorinţa Bucureştiului de a contribui la securitatea europeană se 

evidenţiază prin semnarea pactului Briand–Kellog (1928) de refuz la război ca mijloc de rezolvare a 

conflictelor, semnarea „Protocolului de la Moscova”(1929) de Uniunea Sovietică şi ţările vecine de 

la hotarul său vestic, ce prevedea punerea în aplicare imediată a pactului Briand-Kellog. 

Concluzie: Prin activitate sa diplomatică în perioada interbelică România în anii 20 a încercat 

să păstreze un echilibru în Sud-Estul Europei prin acorduri bilaterale şi iniţierea micii înţelegeri, a 

înţelegerii balcanice. În anii 30 diplomaţia română a reacţionat la orice încercare de revizuire 

teritorială a acordurilor de la Paris în vederea asigurării securităţii Europene. 
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22. Conflictul de pe Nistru – istoricul şi soluţiile de rezolvare 

Repere: 

- cauzele conflictului de pe Nistru 

- forţe implicate 

- soluţii de rezolvare 

 

Procesul de dărîmare a Uniunii Sovietice a fost însoţit de o serie de conflicte regionale, 

deoarece în perioada formării acestei structuri Kremlinul a creat în Tadjikistan, Georgia, Nagorno-

Karabah şi Moldova, zone prin care să-şi asigure influenţa. Proclamarea suveranităţii şi 

independenţei îndepărta tot mai mult R.M. de sfera de influenţă rusă. În contextul în care prin 

Declaraţia de la Alma-Ata(1991) a fost înfiinţată CSI, iar Federaţia Rusă îşi asuma rolul de unic de 

moştenitor al fostei U.S. S-au conturat interesele Moscovei faţă de R.M. Mişcarea separatistă în 

stînga Nistrului începuse încă în 1990 cînd autorităţile comuniste de la Tiraspol, avîndu-l ca lider pe 

Smirnov au declarat independenţa „republicii moldoveneşti nistrene”. Deşi s-a încercat a da o tentă 

naţională acestui conflict, evenimentele au demonstrat că este un interes politic. În martie 1992 

incidentul provocat de separatişti la Dubăsari s-a transformat în începutul unui conflict armat. 

Principalele cauze care l-au determinat au fost: ambiţia politică a unui grup de persoane care 

folosind dezinformarea populaţiei şi sprijinul Rusiei a dorit să se menţină la putere; politica 

expansionistă a Kremlinului prin care se urmărea menţinerea fostelor zone de loialitate din jurul 

Rusiei. În realizarea scopului, acest grup condus de Smirnov, a cultivat frica în rîndurile vorbitorilor 

de limbă rusă că guvernarea democratică de la Chişinău îi va discrimina sau va realiza unirea cu 

România şi a mizat pe ajutorul armatei 14 sovietice dislocate în stînga Nistrului. 

Implicare Rusiei în acest război a fost evidentă, deşi se încerca a crea iluzia unei neînţelegeri 

între B. Elţin, care declara că susţine integritatea R.M. şi Duma de Stat care susţinea separatiştii. 

Formaţiuni paramilitare de cazaci ale Uniunii cazacilor, legalizată în Rusia de pe teritoriul Rusiei, 

tranzitate prin Ucraina au sosit în Moldova. Forţele părţilor militare implicate în conflict erau 

inegale. La acel moment R.M. nu dispunea nici de sprijin exterior, nici de forţe suficiente în 

comparaţie cu separatiştii susţinuţi de armata 14, cazaci şi alte persoane înnămite. În aprilie 1992 

Federaţia Rusă a declarat trecerea armatei 14, a unităţilor militare şi a instituţiilor forţelor armate ale 

fostei URSS, aflate pe teritoriul R.M. sub jurisdicţia Rusiei. Concomitent însă nu a fost emisă o 

decizie de retragere a acestei armate, staţionarea căreia pe teritoriul R.M. venea în contradicţie cu 

declaraţia de suveranitate, prin care Moldova se declara zonă demilitarizată. Federaţia Rusă a 

încercat să atragă R.M. în structurile militare CSI, pentru ca hotarele ei să fie păzite de trupele CSI, 
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adică să fie legitimată staţionarea armatei 14 în Moldova, însă Mircea Snegur a refuzat. 

Oficialităţile de la Chişinău conştientizau pericolul extinderii conflictului armat de pe Nistru, de 

aceea a hotărît să nu răspundă provocărilor şi să-şi retragă forţele, chiar dacă ele erau în legitima 

acţiune. Oficialităţile aveau teamă că întreg potenţialul armatei 14 va fi pus în aplicare şi atunci 

războiul avea să devină de proporţii. Totuşi nu există suficiente dovezi că dacă Chişinăul ar fi fost 

mai insistent, Rusia ar fi riscat să se implice masiv în ciuda criticelor din partea comunităţii 

internaţionale şi a organizaţiilor internaţionale. În iulie 1992 a fost semnată convenţia moldo-rusă 

privind reglementarea paşnică a diferendului transnistrean care prevedea încetarea focului. Dacă în 

1990 liderii de la Tiraspol erau de acord cu un statut special autonom, atunci după obţinerea 

sprijinului rusesc în conflict au refuzat categoric orice statut, decît cel de independenţă. Astfel 

evenimentele din 1992 i-a încurajat pe separatişti şi le-a dat posibilitate să-şi consolideze poziţiile şi 

forţele. 

Statutul juridic al Transnistriei nu este definitivat nici pînă în prezent şi creează mari probleme 

în procesul de integrare europeană. La insistenţa Moscovei în 1992  între Chişinău şi Tiraspol a fost 

semnat un memorandum, care de fapt a permis ulterior prin trecerea timpului, separatiştilor să-şi 

construiască structuri statale proprii. Diferendul va putea fi lichidat doar dacă Federaţia Rusă va 

refuza la pretenţiile sale de control în zonă şi dacă va fi retrasă armata 14. Deşi prin decizia 

summitului OSCE din 1999 de la Istanbul, Rusia a fost obligată să-şi retragă armata pînă în 2002, 

aceasta şi astăzi staţionează în stînga Nistrului. Trecerea timpului a fost în defavoarea oficialităţilor 

de la Chişinău deoarece la Tiraspol s-au format forţe armate, poliţieneşti, ministere proprii, chiar 

dacă sunt nerecunoscute, ele funcţionează. 

Concluzie: conflictul de pe Nistru îşi are sorgintea în trecutul sovietic al acestor teritorii. 

Destrămarea lagărului socialist însemna crearea unei noi situaţii geopolitice, inclusiv pentru F. 

Rusă, care deşi se declara democratizată, vroia să păstreze sferele de influenţă a Uniunii Sovietice. 

Teritoriul dintre Nistru şi Bugul de sud putea fi folosit ca o pîrghie sigură de influenţă asupra R. 

Moldova. Odată cu implicarea Rusiei acţiunile separatiştilor transnistreni au devenit mai hotărîte. 

Pentru soluţionarea acestui conflict este nevoie de voinţă politică din partea Kremlinului, de 

democratizarea Rusiei şi de retragerea Armatei 14. Cu cît mai mult este tergiversată rezolvarea 

acestei probleme cu atît mai greu va fi de a găsi modalităţi de reîntregire teritorială reală a R. 

Moldova. 
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23. Uniunea Europeană şi Rusia – între confruntări geopolitice şi strategii de 

colaborare 

Repere: 

- reorganizarea comunităţii europene după războiul rece 

- cauzele divergențelor ruso-europene 

- modalităţi de colaborare 

La sfîrşitul anilor 90 a secolului XX, harta Europei a suportat modificări semnificative drept 

consecinţă a două fenomene: destrămarea URSS şi unificarea Europei. Ambele procese au 

determinat crearea unor subiecţi noi internaţionali care intenţionează să devină parte componentă şi 

activă a lumii multipolare. Confruntările geopolitice au avut în vizor influenţa asupra Europei 

Centrale şi de Est, iar colaborarea a rămas preponderent în sfera economică. 

 Reorganizarea Comunităţilor în Uniune Europeană i-a consolidat structura internă, 

transformînd-o în entitate politico-economică  atrăgătoare pentru celelalte ţări de pe continent. Cu 

cele trei extinderi: 1995, 2004, 2007, UE a devenit piaţa economică numărul unu, manifestînd 

intenţia de a deveni şi unul dintre cei mai eficienţi actori pe plan politic regional şi mondial. 

Stabilizarea hotarului de Est al Uniunii, a apropiat-o geografic de Federaţia Rusă – ţară ce doreşte a 

fi apreciată în calitate de moştenitoare a URSS nu doar sub aspect economic, dar mai ales în 

domeniul politic extern, în vederea păstrării vechilor sfere de influenţă. După destrămarea URSS, 

fostele ţări sovietice, inclusiv Federaţia Rusă, au trecut printr-o perioadă complicată de criză 

economică, politică, identitară. Regimul lui Boris Elţin nu a fost în stare să facă faţă rigorilor 

timpului – dorinţa de a păstra Rusia ca o supra-putere nu venea în concordanţă cu capacitatea reală 

a acesteia. Astfel Europa Centrală a ieşit de sub tutela Kremlinului, avînd posibilitatea de a-şi crea 

liber destinul.  

Transformările din sistemul internaţional au orientat UE spre un şir de iniţiative, menite să 

eficientizeze mecanismul său de funcţionare, fapt ce s-a manifestat prin adoptarea Tratatului de la 

Maastricht în 1993, semnarea Tratatului de la Amsterdam în 1997, adoptarea Tratatului de la Nisa 

în 2003, tentativa adoptări unei Constituţii europene (proiectul din 2004), adoptarea Tratatului de la 

Lisabona, ratificat în 2010. În condiţiile metamorfozelor din Federaţia Rusă, politica externă a 

Uniunii Europene a fost orientată spre implicare în spaţiul ex-sovietic. În conformitate cu 
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prevederile Tratatului UE obiectivele generale de politică externă şi securitate comună pot fi 

înscrise şi în politica Uniunii faţă de ţările din Europa Centrală şi de Est, deoarece are nevoie de o 

vecinătate stabilă şi guvernabilă în spiritul valorilor democratice. UE a oferit posibilitate ţărilor ex-

sovietice de a se integra în familia europeană, respectînd anumite principii fixate şi în TUE: 

apărarea valorilor comune, a intereselor fundamentale în conformitate cu principiile Cartei ONU, 

consolidarea securităţii Uniunii, menţinerea păcii, consolidarea securităţii internaţionale, 

dezvoltarea democraţiei şi a statului de drept, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului. Primele implicaţii organizate şi structurate ale UE în spaţiul ex-sovietic le reprezintă 

semnarea Acordurilor de Parteneriat şi Cooperare, în vederea creării unei baze legale pentru 

cooperare. Aceste acţiuni veneau în contradicţie cu interesele Federaţiei Ruse, care manifesta 

pretenţii vădite de a juca un rol hegemonic în spaţiul ex-sovietic. Pentru a stabiliza situaţia în zonă 

UE a elaborat o serie de proiecte în susţinerea democraţiei şi a trecerii la economia de piaţă. Spre 

exemplu în programul TACIS, realizat în două etape: 1991-1999, 2000-2006, Rusia a fost 

principalul beneficiar al suportului financiar acordat. Instaurarea treptată a regimului autoritar dirijat 

de Putin a  reabilitat politica veche rusă de conturare a sferelor de influenţă.  

Bogăţiile petroliere, consolidarea militară permite Federaţiei Ruse să dispună de o reală 

influenţă asupra relaţiilor internaţionale. Războiul din Irak, criza de comunicare dintre Teheran şi 

Washington în problema armelor atomice, viitoarea armată europeană şi alte subiecte fierbinţi de pe 

agenda relaţiilor internaţionale au contribuit la o apropiere a viziunilor politice ale Moscovei şi 

Parisului. În 2003 a avut loc reuniunea Consiliului ruso-francez de cooperare pentru securitate la 

care au fost discutate perspectivele colaborării dintre cele două ţări privind tehnologiile de ultimă 

oră în domeniul militar. Summitul UE- Rusia desfăşurat la Roma în 2003 a accentuat un gen de 

colaborare în ciuda divergenţelor existente. Moscova nu a reacţionat activ la procesul de integrare a 

Europei Centrale şi de Est în UE, întrucît la acel moment nu avea suficientă vizibilitate, cu atît mai 

mult, că o Europă puternică prietenă Rusiei, ar putea limita ponderea americană în această zonă. În 

Germania şi Franţa există o tradiţie politică anti-atlantică stabilă. La începutul sec. XXI liderii de la 

Kremlin depun efort pentru păstrarea potenţialului strategic al Federaţiei Ruse la nivel 

intercontinental, să rămînă un pol de influenţă, chiar dacă într-o variantă mai redusă, acceptînd o 

serie de compromisuri politice, geopolitice, economice, teritoriale.  

Concluzie: Moscova pretinde la sfera de influenţă în Europa de Est şi apreciază negativ 

politica pro-europeană a Ucrainei şi R. Moldova. Colaborarea UE –Rusia a fost vizibilă la sfîrşitul 

secolului XX, atunci cînd Moscova era în perioada de elaborare a noilor politici, astăzi această 

colaborare este preponderent economică. Astăzi în interesul Kremlinului este ieşirea Europei de sub 

controlul NATO prin crearea forţelor armate proprii, fapt care nu se prevede de a fi realizat în 

viitorul apropiat. UE şi Federaţia Rusă s-au confruntat geopolitic, avînd în vizor două zone: Europa 
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Centrală şi Europa de Est. Dacă UE a oferit acestor state posibilitatea de a a lege, atunci Kremlinul 

s-a străduit să împiedice procesul de extindere UE, indiferent de opţiunea statelor vizate. În 

consecinţă ţările Baltice, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, România au devenit membre 

UE, iar ţările limitrofe Rusiei – Ucraina, R. Moldova continuă să formeze zona de contact dintre UE 

şi Federaţia Rusă. 
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24. Europenizarea – cauze, conţinut, consecinţe 

Repere: 

- conceptul de europenizare 

- cauzele europenizării 

- consecinţele europenizării 

 

La intersecţia secolelor XX şi XXI, procesele din Europa s-au intensificat, avînd un caracter 

pronunţat comunitar. După o perioadă îndelungată de schismă politică, ideologică şi geografică, 

provocată de sfîrşitul celei de a doua conflagraţie mondială şi condiţiile războiului rece, popoarele 
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continentului au revenit la posibilitatea de a-şi decide soarta. Termenul de europenizare presupune 

preluarea politicilor UE la nivelul politicii naţionale, dar concomitent poate semnifica şi transferul 

unor preferinţe de politici interne la nivelul UE. Noţiunea creează iluzia procesului de uniformizare, 

care ar avea şi un conţinut negativ – în istorie mai multe imperii sau popoare au declarat scopuri de 

extindere a unei civilizaţii sub pretextul că ar fi mai avansată: romanizare, elenizare. Procesele se 

aseamănă după consecinţe – au contribuit la progresul popoarelor vizate,însă diferenţa semnificativă 

dintre acestea, constă în faptul că europenizarea este un proces benevol: UE este o formă de 

asociere de state, realizată într-un anumit scop, ce promovează şi protejează valorile democratice,  

cu organe proprii, o structură suprastatală, cu o poziţie specială în comunitatea internaţională, care 

oferă standarde obligatorii, acordînd şi un sprijin considerabil ţărilor care doresc să le respecte 

pentru a deveni parte componentă a unui întreg european.  

 În dependenţă de procesele care au avut loc, europenizarea s-a realizat în cîteva etape: 

I – anii 1989-1997. Ţările din Balcani şi Europa Centrală şi-au declarat intenţia de a se integra 

în structurile europene. UE nu putea să accepte o extindere imediată, întrucît decalajul dintre 

dezvoltarea economică, conduita politică, tradiţia democratică a Uniunii şi a ţărilor vecine era 

semnificativ. În acest context s-au creat condiţii de pregătire a aderării. UE a cerut statelor 

solicitante să implementeze politica de frontieră înainte de aderare, care  a fost acceptată, deoarece 

ţările solicitante aveau o poziţie slabă faţă de UE. Dorinţa lor de a obţine statutul de membru a 

depăşit cu mult dorinţa statelor membre de a le accepta. Astfel, ţările solicitante au fost prinse într-

un proces de europenizare, a cărui dinamică şi logică existau independent de negocieri. La sfîrşitul 

secolului XX europenizarea a devenit un fenomen pronunţat în Europa Centrală şi de Est. În 1989 

UE a creat programul PHARE, menit să susţină transformările post-comuniste, trecerea la economia 

de piaţă, democratizarea în ţările din Europa Centrală şi de Est. Obiectivul iniţial al UE a fost 

tranziţia economică şi nu dezvoltarea politică, totuşi în 1992-1997 a fost introdusă o linie bugetară 

pentru susţinerea democraţiei, deoarece procesele economice şi politice sunt interdependente. În 

acordurile încheiate între UE şi statele solicitante erau prevăzute condiţii obligatorii de respectat în 

cinci domenii: statul de drept, drepturile omului, sistemul multipartit, alegeri libere şi corecte, 

economie de piaţă. Acordurile europene aveau menirea de a crea o zonă comercială liberă unică şi 

de a implementa cele patru libertăţi ale pieţii unice: libera circulaţie a bunurilor, serviciilor, 

capitalului şi forţei de muncă. Prin aceste acorduri a început procesul de introducere a legislaţiei şi 

politicilor UE în ţările candidate. În 1993 Consiliul European de la Copenhaga a înaintat condiţii 

stricte pentru stabilitatea internă a ţărilor candidate, iar Carta Albă privind Piaţa Unică din 1995 a 

stabilit aspectele-cheie legislative ce reglementează comerţul cu bunuri şi servicii pe piaţa internă 

UE. 
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II - anii 1997-1998 se caracterizează prin începutul negocierilor de aderare propriu-zisă. În 

1997 a fost publicat Avizul Comisiei Europene referitor la progresul înregistrat de ţările solicitante. 

Pentru prima dată în istoria UE Avizele au evoluat nu doar nivelul de pregătire al ţărilor solicitante, 

dar şi abilitatea acestor state de a satisface condiţiile de aderare pe perioada negocierilor. Întrucît 

nici una din ţări nu a îndeplinit integral cerinţele economice procesul a fost prelungit, ţărilor li s-a 

păstrat şansa de a obţine statutul de membru. 

III - anii 1998-2002-2007 UE a înăsprit condiţiile de aderare, fapt ce presupune schimbarea 

regulilor de joc în timpul jocului. Comisia Europeană a început să se implice activ în procesul intern 

de elaborare a politicilor. În rezultat ţărilor solicitante le-au fost prezentate primele Parteneriate de 

Aderare. Anume în această perioadă s-a realizat intensiv europenizarea, întrucît ţările solicitante 

trebuiau să-şi armonizeze legislaţia internă cu legislaţia şi politicile UE. Ţările au fost împărţite în 

grupe, în dependenţă de rezultatele obţinute, astfel primul val de extindere s-a realizat. Ţărilor 

restante li s-a păstrat posibilitatea de aderare, oferinduli-se un nou termen pentru realizarea 

cerinţelor. În ciuda unor restanţe, ulterior şi Bulgaria şi România au fost acceptate în familia 

europeană. 

Concluzie: Europa Centrală şi de Est mai mult de jumătate de secol a fost dominată de regimul 

comunist. Pentru a depăşi consecinţele negative ale fostului regim ţările aveau nevoie de o 

susţinere. Dorinţa lor clară de a face parte din comunitatea europeană a fost însoţită de acţiuni 

concrete care s-au finalizat cu preluarea valorilor şi politicilor UE pentru a avea capacitatea de a fi 

apreciate la fel ca statele membre. Principalele consecinţe ale europenizării au fost: geopolitice – 

reunificarea continentului, ce a permis UE să devină un adevărat pol de influenţă pe arena 

internaţională; de ordin economic – preluarea de către ţările Europei Centrale şi de Est a normelor 

economiei libere de piaţă,  realizarea unor standarde înalte a modului de viaţă; de ordin politic – 

depăşirea reminiscențelor regimului comunist prin democratizarea societăţii; de ordin moral – a 

pronunţat aspectul identitar, contribuind la formarea unei conştiinţe europene. 
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25. Uniunea Europeană – controversa competenţelor instituţionale 

Repere: 

- evoluţia structurilor europene 

- competenţele instituţiilor comunitare 

- competenţele statelor-membre ale UE 

 

Uniunea Europeană este o organizaţie internaţională cu trăsături specifice care prezintă un 

cadru politico-organizatoric asigurat prin asocierea benevolă a statelor. UE reprezintă o structură 

complicată şi inedită, întrucît are o componenţă eterogenă şi încearcă să stabilească linia de 

demarcaţie între naţional şi comunitar, adică să contureze limitele competenţelor instituţiilor 

naţionale în comparaţie cu cele comunitare. Succesul Uniunii Europene se datorează  modului său 

unic de funcţionare.  Faptul că până în 2007 nici o instituţie sau partid politic nu-şi putea asuma 

puterea,  de rând cu lipsa transparenţei în procesul de guvernare, proceduri greoaie, lipsa unei 

guvernări colective reale au creat dezavantaje proiectului de transformare a Uniunii într-o supra-

putere care asigură pacea şi protejează valorile democraţiei. Cea mai recentă încercare de asigurare 

a unei funcţionări eficiente a structurilor europene a fost realizată prin Tratatul de la Lisabona 

ratificat în 2010. Astfel Uniunea a obţinut personalitate juridică. Partajarea competenţelor este în 

favoarea UE, întrucît ea poartă responsabilitate în domeniile: concurenţă, politica monetară, politica 

comercială, politică externă şi de securitate. Statele-membre au competenţe în domeniul sănătăţii, 

educaţiei şi instruirii. Dreptul de veto al statelor a fost înlocuit cu principiul majorităţii calificat, 

deşi unanimitatea rămîne pentru deciziile privind politica externă, fiscală, politici sociale, revizuirea 

tratatelor. În acelaşi timp, o decizie trebuie să obţină susţinerea a 55% dintre statele care reprezintă 

65% din populaţia UE, iar un text semnat de un milion de cetăţeni poate deveni o iniţiativă 



57 
 

legislativă. Pentru prima dată se prevede explicit posibilitatea unui stat de a se retrage din Uniune. 

Astfel UE încearcă să combine suveranitatea statelor-membre cu competenţele comunitare ce i-ar 

asigura o funcţionare eficientă. Uniunea Europeană nu reprezintă o federaţie de tipul Statelor Unite 

ale Americii, dar nu este nici o simplă organizaţie de conlucrare între diferite guverne, de felul 

Organizaţiei Naţiunilor Unite. Statele membre ale UE rămân în continuare naţiuni independente şi 

suverane, însă ele „cedează de comun acord" o parte din suveranitatea lor, pentru a obţine o putere 

şi o influenţă mondială, imposibil de atins în mod separat.  

Instituţiile europene au activat în baza unui cadru legal oferit de Tratatele adoptate de statele 

membre. Cele mai importante transformări instituţionale au fost stabilite prin Actul Unic European, 

Tratatul de la Maastricht, Tratatul de la Lisabona.  

Până în 1967, fiecare din cele trei Comunităţi Europene (CECO, CEE şi CEEA) au avut 

instituţii similare, dar separate. Prin Tratatul de fuziune, intrat în vigoare în iulie 1967, instituţiile 

celor trei comunităţi au fost unificate, dar tratatele ce stau la baza lor au rămas separate.  CECO 

făcea uz de putere cu prudenţă, de aceea a intrat în conflict cu guvernele naţionale. Deşi 

independenţa sa a fost redusă faţă de propunerea iniţială a lui Monnet, Înaltei Autorităţi i s-au 

acordat totuşi prerogative formale însemnate. Totuşi această instituţie era într-o stare continuă de 

tensiune cu guvernele statelor-membre, care nu s-au conformat cu uşurinţă la ideea de a-şi 

circumscrie suveranitatea în favoarea unui organism supranaţional. Consiliul respingea regulat 

propunerile Înaltei Autorităţi care erau în contradicţie cu interesele naţionale. 

Tratatul de la Lisabona nu a intervenit radical în privinţa numărului instituţiilor – Parlamentul 

European, Consiliul european, Consiliul, Comisia Europeană, Curtea de Justiţie a Uniunii 

Europene, Banca Centrală Europeană, Curtea de Conturi,  însă a modificat competenţa acestora. 

Parlamentul European avea competenţe politice – aprobă numirea Comisiei după audieri publice, 

aprobă numirea preşedintelui Comisiei, legislative – emite avize cu privire la propunerile Comisiei, 

deciziile finale privind majoritatea propunerilor sunt luate împreună cu Consiliul, este necesar 

consimţământul PE în vederea extinderii UE şi în privinţa acordurilor cu ţările terţe; bugetare – 

poate modifica anumite cheltuieli bugetare propuse, aprobă în fiecare an bugetul anual al UE. În 

centrul sistemului instituţional comunitar se afla situat, din punctul de vedere al importanţei şi al 

rolului său, Consiliul European, urmat apoi de Consiliul Miniştrilor, Comisia Europeană şi 

Parlamentul European. Instituţiile au un element suprastatal. Prin acţiunile sale Comisia sau Curtea 

de justiţie reprezentă interesele comunitare, asigură continuitatea şi permanenţa UE şi nu se mai află 

sub controlul statelor-membre. Prezenţa şi controlul statelor-membre se asigură prin Consiliul 

European şi Consiliu. Preşedintele Consiliului nu are un mandat naţional şi asigură reprezentarea 

externă a UE. Uniunea este competentă să definească şi să pună în aplicare o politică externă şi de 

securitate comună. Totuşi politica externă UE nu exclude politica externă a statelor-membre, chiar 
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dacă acestea trebuie să asigure compatibilitatea între angajamentele pe care şi le asumă cu statutul 

de membru al UE. Tratatele comunitare au prioritate faţă de cele încheiate între statele-membre sau 

cu alte state. Acest domeniu ţine încă de cooperarea interguvernamentală şi nu intră în sfera 

suprastatală. Statele membre respectă acţiunea Uniunii, o sprijină activ în spiritul loialităţii şi 

solidarităţii reciproce, ele conlucrează şi se abţin de la orice acţiune contrară intereselor UE.                                                                                                       

Concluzie: tipologia UE este acea a unei organizaţii internaţionale, iar conţinutul ei tinde spre 

acela al unei entităţi statale. UE este o comunitate integră, din care cauză, creşterea competenţelor la 

nivel de Uniune, în mod inevitabil duce la micşorarea acestora la nivel naţional. Pentru a se afirma 

pe arena internaţională, UE are nevoie de instituţii interne capabile să o promoveze. Chiar dacă 

proiectul de Constituţie, care oferea reorganizarea practică a UE în federaţie a eşuat, Tratatul de la 

Lisabona a conturat mai clar limita dintre competenţele comunitare şi cele naţionale. 
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RELAŢII DE CAUZALITATE:  

variante 

 

                                                                                                                                                                                      

1.  Stabiliţi relaţia de interdependenţă dintre mişcările reformatoare din Principatele 

Române şi evoluţia social-politică a spaţiului românesc modern.                

Pe parcursul epocii moderne societatea românească a avut o evoluţie specifică. Reformele 

sociale din perioada fanariotă au modificat rolul diferitor grupe de persoane. Boierimea compusă 

din marii proprietari de pământ îşi pierde rolul său principal în viaţa politică , deoarece a fost 

înlocuită de boierimea deţinătoare de funcţii de stat. aceşti boieri formează o categorie separată de 

funcţionari remuneraţi de stat. boierimea română era nemulţumită de faptul că majoritatea 

dregătoriilor erau deţinute de fanarioţi. Spre deosebire de Europa de vest, în principatele Române, 

adepţii ideilor modernizatoare nu era burghezia, dar boierimea liberală. Însuşirea de către otomani a 

unei mari părţi din veniturile ţării a stagnat aici acumularea capitalurilor şi a ruinat boierimea care 

trăia din veniturile de pe moşii. Boierimea şi clerul luptă şi elaborează proiecte pentru lichidarea 

regimului fanariot, cerând respectarea vechilor tratate încheiate cu Poarta, prin care aceasta garanta 

autonomia principatelor, se cerea instituirea protecţiei marilor puteri care ar minimaliza abuzurile 

Rusiei sau a Porţii. Boierimea spera că Napoleon ar putea ajuta principatele, de aceia i-a adresat 

cîteva memorandumuri (1802, 1807) în care propuneau formarea unei republici în care să fie 

separate puterile, locuitorii să participe la guvernare, puterea să aparţină boierilor. Ideile revoluţiei 

franceze erau prezente în proiectul lui I. Dărmănescu. Specific mişcării reformatoare era că ideile 

noi – revendicări naţionale, statut autonom sau independent pentru ţară, solidarizarea societăţii 

româneşti -  erau promovate de boierime, care la adapta şi la interesele proprii. 

Concluzie: mişcările reformatoare în principatele române au continuat şi după lichidarea 

regimului fanariot, intelectualii şi boierimea liberală dorea modernizarea societăţii, îmbunătăţirea 

statutului internaţional al Moldovei şi Munteniei. 

 

2.  Stabiliţi relaţia de interdependenţă dintre doctrinele social-politice şi democratizarea 

vieţii politice din sec XIX. 

 

Legiferarea democratizării societăţii începută prin revoluţiile burgheze a continuat şi în 

secolele următoare. Formarea statelor naţionale, modificarea regimurilor politice prin revoluţia din 

1848, formarea în Franţa a modelului parlamentar republican, extinderea democraţiei în ţările cu 

regimuri liberale, impunerea sistemului reprezentativ în majoritatea statelor din Europa de apus, 

preluarea modelului democraţiei britanice de Suedia, Italia, Belgia, Olanda, Danemarca, instituirea 
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unui model mixt franco-american în Elveţia, promovarea reformelor electorale cu scopul instituirii 

dreptului universal la vot, constituirea sistemelor pluripartidiste –  au fost consecinţe ale genezei şi 

dezvoltării noilor doctrine social-politice. Cele mai populare ideologii ale sec. XIX au fost 

liberalismul, naţionalismul şi socialismul. Doctrina liberală accentuează asupra proprietăţii private 

care este garantul libertăţilor individuale, inițiativei individuale, libertăţii investiţiilor, facilităţii 

circulaţiei capitalurilor, persoanelor şi bunurilor, suprimarea obstacolelor în domeniul producţiei şi 

comerţului pentru libera funcţionare a legilor economice. Sec. XIX este numit şi sec. naţiunilor în 

care doctrina naţionalismului a fost dominantă. Doctrina presupune că o naţiune este liberă doar 

atunci cînd îşi constituie un stat propriu, care îi apără interesele. Această doctrină s-a manifestat în 

timpul mişcărilor de eliberare naţională a popoarelor aflate sub dominaţie străină, la unirea 

Principatelor Române (1859), unificarea, Italiei, Germaniei (1870-1871). În această perioadă în 

practică socialismul, care pleda pentru echitate socială, anularea proprietăţii private, s-a manifestat 

puţin. 

Concluzie: democratizarea vieţii politice în sec. XIX a fost stimulată de doctrinele social-

politice din această perioadă. 

 

3.  Stabiliţi relaţia de interdependenţă dintre revoluţiile burgheze şi sistemul politic din 

epoca modernă. 

 

Transformările economice şi social-politice au determinat începutul revoluţiilor burgheze. Elita 

stării a treia, burghezia, doreşte să-şi legifereze statutul social şi să deţină monopolul asupra puterii. 

Victoria asupra absolutismului şi a regimurilor politice vechi a asigurat o nouă organizare politică a 

statelor după revoluţiile burgheze. În Anglia, prin „glorioasa revoluţie” din 1688 s-a reuşit 

instaurarea monarhiei constituţionale. Prin Declaraţia drepturilor Wilhelm de Orania se obliga să 

respecte prerogativele parlamentului, prerogativele regale fiind mai mult simbolice. În SUA 

revoluţia s-a manifestat sub forma războiului de independenţă. Declaraţia de independenţă (1774) 

obliga statul să garanteze dreptul la viaţă, libertate şi năzuinţă spre fericire, iar Constituţia (1787) 

proclama SUA republică federativă în care se respectă principiul separării puterilor în stat şi a 

contrabalanţei puterilor, astfel încît Congresul bicameral (puterea legislativă), preşedintele (puterea 

executivă), Curtea supremă de justiţie să aibă mecanisme de a se influenţa reciproc. Revoluţia 

franceză (1789) vine cu Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului, care garantează dreptul la 

libertate, proprietate, securitate, egalitate în faţa legii, prezumţia nevinovăţiei, trece Franţa prin 

monarhia constituţională, republică (1792), dictatura iacobină în căutarea unui regim politic adecvat 

năzuinţelor majorităţii care va fi găsit prin republica parlamentară.  Scopul politic al revoluţiilor 
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burgheze a fost de a lichida absolutismul şi a institui regimuri politice care să garanteze burgheziei 

libertăţile depline în domeniul politic, economic şi social. 

Concluzie: revoluţiile burgheze au determinat instaurarea regimurilor politice, care treptat au 

democratizat societatea modernă.    

 

4.  Stabiliţi relaţia de interdependenţă dintre mişcările naţionale din sec. XIX şi 

afirmarea naţiunilor europene. 

 

Sec. XIX este considerat al naţiunilor, întrucât datorită manifestări conştiinţei naţionale 

popoarele europene s-au ridicat la lupta de eliberare de sub dominaţie străină sau pentru aşi forma 

state naţionale unitare. În prima jumătate a sec. Belgia şi Grecia şi-au obţinut independenţa. 

Revoluţia din 1848 a încercat să lichideze rămăşiţele relaţiilor feudale şi să asigure democratizarea 

sistemelor politice. Pentru germani, italieni şi români problema fărâmiţării politice şi naţionale se 

redeschide în a doua jumătate a sec XIX. Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza în 1859 şi 

reformele acestuia s-au încununat cu unirea Moldovei şi Munteniei într-un singur stat, deşi 

unificarea nu a fost deplină, Transilvania rămânând în componenţa imperiului austriac. Italia s-a 

unificat, eliberându-şi teritoriile de sub dominaţia austriacă cu ajutorul Franţei, Prusiei datorită 

politicii lui Cavur, dar şi prin mişcarea de eliberare naţională condusă de Garibaldi. Germania, 

avândul ca cancelar pe Otto fon Bismarck s-a unificat „prin fier şi sânge”, obţinînd victorie asupra 

Danemarcii (1864), Austriei (1866), Franţei (1871), proclamîndu-se imperiu. Ţările balcanice şi-au 

continuat lupta de eliberare de sub dominaţia otomană. Congresul de la Berlin (1878) a recunoscut 

independenţa Serbiei, Muntenegrului şi României. Naţiunile care şi-au format state independente, 

sau unitare şi-au creat condiţii pentru a se afirma pe arena internaţională. 

Concluzie: mişcările naţionale din sec XIX au contribuit la afirmarea mai multor naţiuni 

europene care şi-au desăvîrşit unificarea politică, ori şi-au obţinut independenţa. 

 

5.  Stabiliţi relaţia de interdependenţă dintre programele politice ale revoluţiilor 

burgheze şi evoluţia relaţiilor sociale. 

 

Viaţa economică a determinat importante transformări sociale. Clerul şi nobilimea pierd din 

poziţiile anterioare, deşi statutul lor privilegiat continuă să fie protejat de stat prin instituţia 

monarhică. În cadrul stării a treia se conturează o elită puternică din punct de vedere economic – 

burghezia. Aceasta doreşte să-şi legifereze un statut corespunzător intereselor sale economice, iar 

pentru aceasta are nevoie să modifice regimul politic şi să instaureze unul care iar fi asigurat 

puterea. În Anglia burghezia în alianţă cu nobilimea veche a luptat pentru monarhia constituţională, 
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dar refuzul regelui Carol II de a merge la compromis şi a accepta condiţiile „Marii Mustrări” a 

determinat proclamarea republicii (1649) care după Protectoratul lui Cromwell a fost lichidată, 

revenindu-se la monarhie. Deci interesele burgheziei devenită o forţă socială considerabilă vor fi 

respectate prin instaurarea monarhiei constituţionale în 1689. În Franţa burghezia mare reprezentată 

de girondini a luptat iniţial pentru monarhie constituţională, iar burghezia mică, reprezentată de 

iacobini dorea republică. Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului nu contravenea intereselor 

burgheziei, garanta dreptul la viaţă, securitate şi proprietate, proprietatea fiind declarată sfîntă şi 

inalienabilă. Refuzul lui Ludovic al XVI de ceda din absolutism a determinat proclamarea republicii 

(1792).   

Concluzie: evoluţia relaţiilor sociale a fost în favoarea burgheziei, interesele căreia au fost 

prezente în programele politice ale revoluţiilor burgheze, care ulterior vor fi modernizate în vederea 

democratizării lor. 

 

6. Stabiliţi relaţia de interdependenţă dintre politica colonială a ţarismului şi situaţia 

etno-demografică a Basarabiei.   

 

După anexarea Basarabiei în 1812 scopul oficialităţilor ţariste era de aşi forma o bază socială 

de susţinere şi de a minimaliza ponderea populaţiei băştinaşe. În realizarea acestui scop ţarismul a 

promovat politica de colonizare. Dacă în 1812 populaţia românească din aceste teritorii era în 

absolută majoritate – 86%, atunci la începutul sec. XX – doar aproximativ jumătate şi aceasta în 

condiţiile în care numărul populaţiei a fost în permanentă creştere. Prima zonă supusă colonizării a 

fost Bugeacul de unde cîteva mii de tătari nogai se retrase la sud de Dunăre. Oficialităţile nu au 

distribuit pământurile rămase băştinaşilor, dar le-a colonizat cu găgăuzi, bulgari, germani, evrei, 

cazaci. Pentru a fi susţinuţi de colonişti, oficialităţile le-au oferit o serie de privilegii: scutirea de 

impozite şi prestaţii pe 10 ani, scutirea de serviciul militar pe 50 ani, oferirea loturilor de pământ, 

acordarea unor credite avantajoase. De obicei, grupurile etnice de colonişti erau dislocate compact, 

avînd şi trăsături specifice: coloniştii nemţi veniţi preponderent din ducatul Varşoviei, cazaci din 

Secea zaporojeană de pe Nipru, ucraineni din Podolia şi Pocuţia, evrei care doreau să scape de 

persecuţii în interiorul imperiului. Coloniştii ruşi se stabileau în Basarabia pe cale oficială – erau 

împroprietăriţi sau aşezaţi pe domeniile înalţilor demnitari ruşi, şi neoficial – întrucît în regiune nu a 

fost introdusă şerbia unii ţărani fugeau din Rusia pentru a scăpa de şerbie, însă mulţi erau prinşi şi 

trimişi înapoi. Procesul colonizării bine organizat de autorităţile ţariste şi-a atins doar parţial scopul, 

deoarece şi-a creat o bază socială de susţinere din străini, însă majoritatea populaţiei a rămas 

românească. 
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Concluzie: politica colonială a ţarismului a modificat componenţa etnică în Basarabia, 

asigurînd sporul demografic preponderent pe baza celor veniţi.  

 

7.  Determinaţi interdependenţa dintre destrămarea Imperiului Rus şi mişcarea naţională 

din Basarabia. 

 

Primul război mondial a acutizat criza generală din Imperiul Rus. Revoluţia din februarie 1917 

a adus la putere guvernul provizoriu condus de Kerenski, care a declarat că Rusia va merge pe calea 

democratizării şi va respecta dreptul popoarelor la autodeterminare. Aceste evenimente au 

impulsionat luptele de eliberare a popoarelor, grăbind destrămarea Imperiului ţarist. În Basarabia 

lupta politică se orientează spre programe ce promovează principiul autodeterminării naţionale. În 

aprilie 1917 la Odessa a avut loc o întrunire a soldaţilor ofiţerilor, studenţilor, preoţilor basarabeni, 

urmată de convocarea la Chişinău a congreselor pe categorii profesionale (preoţi, învăţători, 

meseriaşi) care cereau modificarea statutului Basarabiei. Consolidarea mişcării naţionale a avut loc 

prin formarea Partidului Naţional Moldovenesc care fixa în program cereri: culturale – introducerea 

limbii române în toate sferele de activitate publică, instruire în limba română, economice – 

împroprietărirea ţăranilor cu pămînt, reformarea impozitelor, religioase – autonomia bisericii, 

politice – drepturi cetăţeneşti şi naţionale pentru moldoveni, autonomia Basarabiei. Tendinţa 

Ucrainei de a include în componenţa sa Basarabia s-a opus de rezistenţa vehementă a mişcării 

ostaşilor basarabeni condusă de Em. Catelly. Convocarea Congresului militar moldovenesc a iniţiat 

formarea unui organ reprezentativ al Basarabiei, Sfatul Ţării. Lovitura de stat bolşevică din Rusia, 

transformările de pe frontul de est al războiului au impus acţiuni mai hotărîte din parte liderilor 

mişcării naţionale Pan Halippa, I. Pelivan, I. Inculeţ. Sfatul Ţării la 2 decembrie a declarat formarea 

Republicii Democratice Moldoveneşti, la 24 ianuarie 1918  i-a declarat independenţa, iar la 27 

martie a votat unirea cu România. 

Concluzie: destrămarea Imperiului Rus avea loc în condiţiile intensificării luptei de eliberare 

naţională, stimulând şi mai mult această luptă.  

 

8.  Determinaţi interdependenţa dintre politica internă promovată de Alexandru Ioan 

Cuza şi abdicarea lui.    

 

În 1859 prin dubla alegere Alexandru Ioan Cuza a devenit domnitor în Principatele unite ale 

Moldovei şi Munteniei. Scopul său a fost să realizeze o unire deplină a statelor, depăşind limitele 

Convenţiei de la Paris din 1858. Politica domnitorului a fost orientată spre realizarea acestui scop. 

În anii 1859-1862 Cuza a reuşit să unifice instituţiile de stat convocînd un singur guvern, un singur 
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parlament, capitală devenind o. Bucureşti, statul numindu-se România. În perioada 1862-64 

domnitorul s-a confruntat cu opoziţia din parlament grupările căruia vedeau diferit rezolvarea 

problemelor. În rezultat domnitorul realizează aşa-numita lovitură de stat dizolvînd parlamentul. 

Cele mai multe transformări au fost realizate în 1864-1866: prin reforma politică se adoptă „Statutul 

lui Cuza”, domnitorul are prerogative mai mari, iar parlamentul devine bicameral; prin reforma 

agrară 25% din pămîntul arabil a fost întors statului (în urma secularizării pămînturilor 

mănăstireşti), ţăranii au fost împroprietăriţi cu pămînt; prin reforma electorală a fost micşorat censul 

de avere, iar intelectualii puteau participa la alegeri indiferent de cens; prin reforma culturală a fost 

instituit învăţămînt primar obligatoriu şi gratuit. În 1866 grupările liberală şi conservatoare au 

încheiat „Monstruoasa coaliție” pentru a-l înlătura pe Cuza de la domnie. Deşi era susţinut de 

populaţie, Cuza a abdicat fără a opune rezistenţă, deoarece el nu dorea să înceapă o destabilizare 

internă care putea fi folosită de marile puteri pentru a interveni şi a lichida unitatea statului. Pentru 

el interesele României, a operei pe care el a realizat-o au fost mai presus de cele personale. 

Concluzie: politica lui Alexandru Ioan Cuza a fost orientată spre unificarea şi modernizarea 

statului, în condiţiile create în 1866 el nu a opus rezistenţă „coaliţiei” şi a abdicat pentru a păstra 

unitatea României şi a nu permite ţărilor garant să ia o altă decizie, în vederea separării statului.     

     

9. Determinaţi interdependenţa dintre relaţiile internaţionale în perioada interbelică şi 

tendinţele de echilibru şi securitate europeană. 

 

Conferinţa de pace de la Paris a stabilit tendinţele generale în relaţiile internaţionale după 

primul război mondial. Franţa dorea să ocupe poziţia dominantă în Europa prin reducerea 

teritorială, economică, militară, politică a Germaniei, iar Marea Britanie şi SUA au depus efort 

pentru a păstra Germania ca ţară puternică. Planurile americane Dawes adoptat în timpul conferinţei 

de la Londra (1924) şi planul Young (conferinţa de la Haga 1930) aveau menirea să păstreze 

potenţialul economic german.  

Crearea Ligii naţiunilor (1919) în calitate de organizaţie internaţională care trebuia să 

organizeze şi să păstreze pacea semnifica un început de colaborare dintre ţările lumii pentru 

garantarea securităţii statelor. Securitatea internaţională bazată pe sistemul de tratate Versailles-

Washington devenea tot mai precară. Aspectele negative ale acestui sistem au cauzat necesitatea 

mai multor conferinţe internaţionale. Crearea alianţelor regionale (Mica Înţelegere 1921, Înţelegerea 

Balcanică 1934) sub garanţia Anglie şi Franţei trebuiau să contribuie la echilibru şi securitatea 

europeană. În 1925 la Locarno a fost semnat „Pactul renan de garanţie” care asigura inviolabilitatea 

hotarelor franco-germano-belgiene, iar în 1928, la iniţiativa Franţei majoritatea statelor au semnat 

Pactul Briand - Kellogg ce prevedea refuzul la război ca mijloc de rezolvare a litigiilor, în 1932 a 
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avut loc conferinţa pentru dezarmare de la Geneva. Instaurarea regimului fascist în Italia, nazist în 

Germania, consolidarea regimului totalitarist sovietic punea şi mai mult în pericol securitatea 

europeană. Societatea Naţiunilor spera să poată controla aceste state pe care le acceptase în 

componenţa sa. 

Concluzie: tendinţele spre echilibru şi securitate europeană au marcat relaţiile internaţionale în 

perioada interbelică. 

    

10. Stabiliţi relaţia de interdependenţă dintre activitatea organizaţiilor 

internaționale şi tendinţele de menţinere a păcii în lume.  

 

Epoca contemporană a debutat cu două războaie mondiale, fapt ce a cauzat tendinţa statelor de 

a forma organizaţii internaţionale care prin activitatea lor să poată preveni războiul sau să poată 

interveni rapid pentru a pedepsi statele agresoare. Una din organizaţiile care a depus efort constant 

pentru păstrarea păcii este Organizaţia Naţiunilor Unite. Creată în 1945 nu şi-a schimbat obiectivele 

nici pînă în prezent: menţinerea păcii şi securităţii mondiale prin măsuri colective preventive, 

cooperarea în rezolvarea problemelor internaţionale, garantarea dreptului internaţional. Principala 

responsabilitate pentru menţinerea păcii şi securităţii o are Consiliul de Securitate al ONU. Forţele 

de menţinere a păcii ONU „căştile albastre” au fost şi sunt prezente în cele mai fierbinţi puncte de 

pe glob. Căderea sistemului colonial a fost însoţit de numeroase conflicte civile sau dintre state în 

Africa, unele din care nu au fost depăşite nici în prezent. Forţele de menţinere a păcii ONU sunt 

prezente în majoritatea focarelor: Ruanda, Congo, Mozambic, pentru a proteja populaţia civilă.  

Destrămarea lagărului sovietic a determinat şi o serie de conflicte armate unele din care au fost luate 

sub control de forţele ONU pentru a nu se extinde. De exemplu conflictele ce au însoţit destrămarea 

Iugoslaviei, lupta dintre sîrbi şi musulmani din Bosnia şi Herţegovina, luptele din Kosovo dintre 

albanezii musulmani. În 1999 Kofi Annan a declarat că căştile albastre vor fi acolo unde o va cere 

situaţia pentru a menţine pacea şi a depăşi conflictele civile sau cele dintre state. În 2004 ONU 

exercita 17 operaţiuni în întreaga lume, dintre care 16 de menţinere a păcii şi una politică. În 

activităţile sale pentru pace ONU sunt susţinute de OSCE, NATO. De exemplu în 1999 summitul 

OSCE de la Istanbul a obligat Rusia să-şi retragă trupele şi armamentul din Moldova pentru a 

depăşi conflictul transnistrean. 

Concluzie: societatea contemporană este bulversată de numeroase conflicte multe din care sunt 

prevenite, depăşite sau îngheţate datorită activităţii organizaţiilor internaţionale, în special a ONU.  

 

11. Demonstrează legătura cauzală dintre unirea provinciilor româneşti la 1918 şi 

realizările economiei României în perioada interbelică. 
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Unirea Basarabiei, Bucovinei ţi Transilvaniei a transformat România într-un stat mediu, fiind a 

opta ţară din Europa după numărul populaţiei. Acest eveniment a determinat întărirea potenţialului 

economic al statului, stimulînd dezvoltarea principalelor ramuri. Principalele realizări au fost 

posibile datorită: 1)creării condiţiilor favorabile pentru folosirea la nivel naţional a bogăţiilor solului 

şi subsolului – investiţiile în industria extracţiei şi prelucrării produselor petroliere a facilitat 

utilizarea resurselor energetice în celelalte ramuri; 2)accentuării rolului industriei în economia 

naţională – s-a transformat într-un sector dinamic al activităţii economice, susţinut masiv de stat. Au 

fost înfiinţate mari întreprinderi metalurgice, întreprinderi constructoare de maşini; 3)asigurarea 

caracterului unitar pieţii naţionale – prin crearea reţelelor interne de drumuri, reorganizarea 

transportului feroviar, naval regiunile puteau conlucra mai uşor; 4)sporirii masei mijloacelor de 

producţie din fiecare ramură prin completarea structurii interne a unora dintre acestea şi a 

organismului economiei naţionale în general; 5) uniformizării vieţii agrare – prin reforma agrară din 

1921 ţăranii au fost împroprietăriți cu pămînt, impunîndu-se mărimea maximală a proprietăţii 

funciare de 100 ha. şi secularizarea surplusului acestei mărimi.  

Pe lîngă restabilirea economică de după război, România avea scopul integrării la nivel 

naţional a tuturor ramurilor economice, valorificarea noului cadru politico-statal realizat prin unirea 

din 1918. Practicarea doctrinei liberale „prin noi înşine” care prevedea dezvoltarea economiei prin 

mijloace, resurse şi forţe de muncă proprii România a reuşit deja în 1923 să-şi restabilească 

economia după război. 

Concluzie: în urma unirii din 1918 a fost posibilă crearea unui spaţiu economic unic, 

valorificarea resurselor materiale şi umane la nivel naţional, fapt ce a făcut realizările economiei 

româneşti evidente în perioada interbelică.  

 

12. Determinaţi interdependenţa dintre direcţiile politicii externe a URSS şi crearea 

RASSM.  

 

Venirea bolşevicilor la putere în Rusia (1917) a determinat conturarea treptată a unui nou 

imperiu – sovietic – în Europa care avea proiecte de viitor pentru extinderea influenţei, mai ales 

spre vest. În 1924 a avut loc recunoaşterea URSS pe arena internaţională, fapt ce i-a determinat un 

comportament mai radical în vederea realizării direcţiilor politicii sale spre vecinătatea vestică. 

Scopul US era de a crea la hotar republici-cap de pod care trebuiau să joace rolul de factor politico-

propagandistic faţă de teritoriile vecine, pentru ca ulterior să fie anexate şi acestea (în acest sens 

deja fusese creată R. Bielorusă la hotar cu Polonia, R. Carelă la hotar cu Finlanda.  Uniunea 

Sovietică nu avea relaţii diplomatice cu România şi refuza să recunoască hotarul pe Nistru. Eşecul 

conferinţei româno-sovietice de la Viena (martie 1924) în timpul căreia Moscova neoficial a propus 
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recunoaşterea unirii Basarabiei în schimbul tezaurului românesc şi a primit refuzul categoric al 

Bucureştiului, a determinat decizia Kremlinului de a recurge la mijloace de agitaţie mai hotărîte. 

Autorităţile bolşevice au încercat prin insurecţia de la Tatarbunar să pregătească o amplă mişcare 

pentru instaurarea puterii sovietice în Basarabia, însă au suferit eşec, pentru al compensa în 

octombrie 1924 a fost formată în teritoriile dintre Nistru şi Bugul de Sud RASSM, hotarul de vest a 

căreia teoretic deja era fixat pe Nistru. Această republică trebuia să atragă Basarabia, să determine 

dezintegrarea României, iar ulterior să fie o cale a URSS spre Balcani prin Dobrogea, spre Europa 

centrală prin Bucovina şi Galiţia. 

Concluzie: URSS avea scopul să-şi extindă dominaţia spre vest, creîndu-şi în acest sens capuri 

de pod pe care să le folosească ulterior în scopuri propagandiste, politice şi militare, acest rol 

trebuia să-i revină RASSM faţă de România spre Balcani şi Europa centrală. 

 

13. Determinaţi interdependenţa dintre „cursul nou” a lui Roosevelt şi ieşirea SUA 

din criza economică. 

 

Criza economică mondială, numită şi marea depresiune a început în SUA în 1929. 

Consecinţele acesteia erau greu suportate de societate. În urma alegerilor din 1932 preşedinte 

devine F. Roosevelt care iniţiază „noul curs” pentru depăşirea crizei. Reformele sale erau axate pe 

patru domenii:  

sistemul bancar - statul a preluat controlul asupra operaţiunilor bancare şi valutare, a fost 

interzis exportul aurului, dolarul a fost devalorizat, fiind stabilit cursul lui oficial; 

sistemul industrial – a fost formată Administraţia Naţională pentru Restabilire, care stabilea 

codurile concurenţei cinstite, pe fiecare ramură se fixa volumul producţiei, salariile, zonele de 

desfacere a mărfurilor; 

agricultură – a fost instituită Administraţia Reglementării Agriculturii care trebuia să 

reglementeze şi să reducă surplusul de producţie agro-alimentar; 

sfera socială – pentru a reduce şomajul au fost create tabere de muncă în care puteau să 

muncească la munci publice (construcţie de drumuri, împăduriri) tinerii, fiind remuneraţi de stat. În 

consecinţa acestor reforme criza a fost depăşită către 1933, iar condiţiile de viaţă şi de muncă a 

salariaţilor s-au îmbunătățit. 

Concluzie: „noul curs” realizat de Roosevelt a favorizat ieşirea SUA din criză printr-o 

implicare activă,  parţial planificată a statului în domeniul economic. 

 

14. Determinaţi legătura cauzală dintre activitatea partidelor politice şi instaurarea 

dictaturii regale în perioada interbelică în România. 
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După încheierea primului război mondial România păstra regimul monarhiei constituţionale cu 

sistemul  pluripartidist democratic, legiferat şi prin Constituţia din 1923. Cele mai influente partide 

erau PNL şi PNŢ. După încoronarea lui Carol II (1930) a început o luptă pentru putere dintre rege şi 

partidele politice care s-a accentuat în timpul campaniei electorale din 1937. Multe partide şi-au 

schimbat orientarea, au reînnoit programele. În interiorul PNL erau divergenţe dintre aripa tînără şi 

cea înstărită. Gruparea liberală condusă de D. Brătianu era nemulţumită de guvernul Tătărescu, 

numit şi guvernul de buzunar al regelui. PNŢ a încheiat pactul de neagresiune cu P Agrar, P 

Conservator şi legionari, obligîndu-se să nu se critice reciproc. Partidele mici au încercat să creeze 

alianţe. Al. Averescu a iniţiat ideea formării „Frontului românesc” pentru un guvern independent 

format din şefii partidelor mai importante: G. Brătianu, I. Maniu, al. Vaida Voievod, etc., însă 

aceștia au refuzat conlucrarea. Carol a folosit contradicţiile dintre partide, promiţînd că va forma un 

guvern ţărănesc, în realitate dorea să instaureze o dictatură personală, cu miniştri numiţi, fără 

combinaţie de partide.  În timpul campaniei principalele partide nu au putut prezenta platforme bine 

conturate, fapt ce a determinat, cu implicarea regelui, ca nici unul din partide să nu obţină prima 

majoritară (40%) ca să poată forma guvernul. Carol a profitat de această situaţie, deşi PNL a obţinut 

36 %, regele a format un guvern de coaliţie Goga-Cuza din cele mai neinfluente partide, care 

imediat a intrat în criză nefiind susţinut de majoritatea parlamentară. Astfel în 1938 regele a 

dizolvat Parlamentul, a introdus starea de asediu, cenzura, a încredinţat administraţia militarilor, 

instituind un regim autoritar. Partidele au fost puse în afara legii, a fost adoptată o nouă Constituţie 

care practic acorda prerogative dictatoriale regelui. Pentru a-şi forma sprijin social s-a declarat 

formarea Frontului Renaşterii naţionale, unicul partid care putea activa, fiind sprijinul regelui. 

Concluzie: luptele interne din partidele mari, divergențele dintre partide, incapacitatea lor de a 

conlucra a permis lui Carol să instaureze un regim dictatorial. 

 

15. Determinaţi relaţia de cauzalitate dintre criza politică din vara anului 1940 şi 

instaurarea regimului naţional legionar în România. 

 

După evenimentele din 1938 Carol a instaurat dictatura regală. Noua Constituţie garanta 

prerogativele supreme ale puterii regelui. Această situaţie presupunea că lui Carol II  îi revine şi 

absoluta responsabilitate în stat. Anturajul internaţional din 1939 a fost în detrimentul României. În 

1940 prin ultimatumurile din iunie URSS a anexat Basarabia, prin dictatul de la Viena (august) 

Ungaria a anexat Transilvania, prin cel de la Craiova Cadrilaterul a fost anexat de Bulgaria. 

Evenimentele l-au determinat pe Carol să anuleze constituţia din 1938 şi să cedeze puterea 

generalului I. Antonescu. Încercările lui de a crea un guvern de coaliţie cu PNL şi PNŢ a fost 
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condiţionat de abdicarea lui Carol. La 6 septembrie rege a devenit Mihai, Antonescu, primind 

oficial titlul de conducător al statului. Antonescu dorea să formeze un guvern de uniune naţională 

din care să facă parte reprezentanţi din toate partidele, inclusiv cel legionar. Această situaţie a 

determinat PNL şi PNŢ, care doreau să păstreze principiile democraţiei parlamentare şi orientarea 

externă a României spre Anglia şi Franţa,  să refuze conlucrarea cu noua putere. În rezultat la 14 

septembrie a fost format un guvern de compromis cu legionarii, România fiind declarată „stat 

naţional legionar”. 

Concluzie: criza politică din 1940 a fost generată de pierderile teritoriale şi deficitul 

democraţiei. Prin regimul dictatorial Carol II îşi asumase întreaga putere, deci şi răspunderea pentru 

politica internă şi externă. Apropierea de Germania îl obliga pe Antonescu să includă în guvern 

legionari, fapt inacceptabil pentru partidele democratice care au refuzat conlucrarea cu Antonescu. 

Această criză a determinat instaurarea regimului naţional legionar în România.  

  

16. Determinaţi interdependenţa dintre încălcarea prevederilor sistemului de la 

Versailles şi începutul războiului doi mondial. 

 

După primul război mondial sistemul de tratate de la Versailles avea menirea să păstreze un 

anumit echilibru de forţe pentru a asigura pacea. Venirea fasciştilor la putere în Germania a fost 

posibilă şi datorită limitelor tratatelor de pace. Hitler declara că principalul obstacol pentru 

dezvoltarea Germaniei e tratatul de la Versailles. Începînd cu 1935 Germania a încălcat majoritatea 

prevederilor tratatului:a fost introdus serviciul militar obligatoriu, au fost majorate cheltuielile 

militare, prin referendum a trecut regiunea Saar în componenţa Germaniei, în 1936 a ocupat zona 

Renană demilitarizată, în 1938 a realizat „Anschluss” cu Austria, în urma cărdăşiei de la München a 

dezmembrat Cehoslovacia, a anexat oraşul Klaipeda ce aparţinea Lituaniei – toate interzise prin 

acordul de la Versailles. Aceste acţiuni în contextul înarmării permanente au consolidat Germania şi 

au făcut-o capabilă să-şi înceapă a realiza proiectele revanşiste şi anexioniste faţă de restul lumii. 

Marile state democrate au promovat o politică conciliantă faţă de Hitler sperînd că cele două puteri 

totalitariste – Germania şi Uniunea Sovietică vor lupta şi se vor slăbi reciproc. Către 1939 sistemul 

tratatelor de la Versailles practic a fost lichidat, fapt ce a dat undă verde pentru al doilea război 

mondial. 

Concluzie: încălcarea prevederilor sistemului de la Versailles a consolidat potenţialul militar al 

Germaniei şi a destabilizat echilibrul de forţe din Europa, constituind una din cauzele începutului 

războiului doi mondial. 
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17. Determinaţi relaţia de cauzalitate dintre semnarea pactului Ribbentrop-

Molotov şi începutul operaţiunilor militare din iunie 1941. 

 

În anii 30 ai sec. XX două regimuri totalitariste: nazist şi comunist doreau să-şi impună 

dominaţia asupra Europei şi a întregii lumi. Pentru a nu se împiedica una de alta în planurile 

anexioniste, în 1939 (23 august), Uniunea Sovietică şi Germania au încheiat pe lîngă acordul de 

neagresiune, un Protocol secret numit Ribbentrop-Molotov prin care împărţeau sferele de influenţă 

în Europa de Est. Astfel Statele Baltice, Basarabia urmau să revină URSS, iar Polonia urma să fie 

împărţită între Germania şi US. 

Cei doi duşmani ideologici şi politici au încheiat o înţelegere, Stalin obţinînd timp pentru a se 

întări militar, iar Hitler pentru a-şi realiza planurile anexioniste în Europa de Vest. Către 1941 

condiţiile pactului au fost depăşite, deoarece atît Germania cît şi US anexaseră deja teritoriile asupra 

cărora avuseră înţelegere, astfel devenise clar că cele două puteri totalitare vor acţiona militar 

pentru aşi extinde mai departe dominaţia, dar întrucît sferele erau deja împărţite, ele aveau să se 

confrunte reciproc, fiecare avînd tendinţa de a stăpîni totul. Comandamentul german elaborase deja 

planul Barbarossa. În iunie 1941 Hitler a atacat US. Istoricul Volkoganov afirmă că Stalin tot se 

pregătea de război. 

Concluzie: după realizarea anexiunilor stabilite de pactul Ribbentrop-Molotov, Hitler şi Stalin 

conştientizau că vor lupta între ei, deoarece ambii doreau să stăpînească lumea, doar că Hitler a pus 

în aplicare mai rapid planurile sale anexioniste şi în iunie 1941 a agresat US. 

 

18. Determinaţi relaţia de cauzalitate dintre ofensiva sovietică în cadrul operaţiei 

Iaşi-Chişinău şi lovitura de stat de la 23 august 1944 din Bucureşti. 

 

În 1941 I. Antonescu, dorind iniţial eliberarea Basarabiei, a antrenat România în război 

împotriva Uniunii Sovietice. După 26 iulie 1941, cînd armata română a trecut Nistrul şi a pătruns în 

teritoriul sovietic, o serie de personalităţi din România au început să critice deciziile. Mai multe 

forţe politice au întreprins acţiuni pentru a scoate România din război, însă Antonescu dorea să 

obţină un acord condiţionat. La 20 august a început ofensiva sovietică pe frontul Iaşi - Chişinău. 

Pericolul ocupării ţării de către armata sovietică a determinat urgentarea ieşirii României din 

război. Întrucît mareşalul Antonescu a refuzat să încheie imediat armistiţiul, Iuliu Maniu, 

Constantin Brătianu în colaborare cu regele Mihai au decis organizarea loviturii de stat în vederea 

înlăturării lui Antonescu de la putere pentru a putea trece România în tabăra antihitleristă. La 23 

august 1944 Antonescu a fost arestat, regele a numit în calitate de prim - ministru pe C. Sănătescu şi 
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a declarat ruperea relaţiilor diplomatice cu Germania şi încheierea armistiţiului cu Naţiunile Unite 

precum şi trecerea armatei române de partea Aliaţilor. 

Concluzie: prin operaţiunea Iaşi - Chişinău armata sovietică avea să ocupe România, lovitura 

de stat din 23 august urma să urgenteze trecerea României de partea Aliaţilor ca la pătrunderea 

armatei sovietice în ţară, aceasta să-i fie aliată. 

 

19. Determinaţi interdependenţa dintre deportările din 6 iulie 1949 şi procesul de 

colectivizare a gospodăriilor ţărăneşti individuale. 

După încheierea războiului doi mondial Uniunea Sovietică și-a extins dominaţia, iar 

oficialitățile au revenit la politica economică de formare a gospodăriilor agricole colective în 

întreaga Uniune, inclusiv în RSSM. Ţăranii din Basarabia, obişnuiţi cu proprietatea privată şi cu 

munca individuală în propriile gospodării refuzau cu vehemenţă să se înscrie în colhozuri. Oamenii 

gospodari nu se puteau împăca cu gîndul că trebuie să cedeze statului ceea ce au moştenit de la 

strămoşi sau au agonisit o viaţă. Pentru a depăşi această rezistenţă a populaţiei, oficialităţile 

comuniste de la Kremlin împreună cu cele de la Chişinău au adoptat o hotărîre ce prevedea 

deportarea pe veci a „chiaburilor, foştilor moşieri, marilor comercianți” în Kazahstan, Altai, 

Kurgan. În categoria „chiaburilor” erau incluşi nu doar ţăranii înstăriţi. La 6 iulie 1949 prin 

operaţiunea „Sud” din RSSM au fost deportaţi în jur de 36 mii de basarabeni (oamenii erau ridicaţi 

noaptea. Familii întregi: bărbaţi, femei, copii înspăimîntaţi erau urcaţi în vagoane pentru animale 

fără a şti ce-i aşteaptă). Scopul deportărilor a fost de a impune frica în populaţie, pentru a o obliga 

să fie docilă şi să se supună oricăror decizii ale oficialităţilor. Alternativa intrării în colhoz era 

deportarea în Siberia. 

Concluzie: în urma deportărilor din 1949 oficialităţile sovietice au reuşit să impună frica în 

basarabeni, obligîndu-i să intre în colhozuri, astfel pînă în 1950 aproape toate gospodăriile ţărăneşti 

fiind colectivizate. 

 

20. Determinaţi interdependenţa dintre noua mentalitate politică şi sfârşitul 

„războiului rece”. 

 

Sfîrşitul războiului doi mondial a creat condiţii pentru declanşarea „războiului rece” în timpul 

căruia s-a conturat lumea bipolară . Estul socialist sub egida US şi vestul capitalist protejat de SUA 

se confruntau, cu intensitate diferită politic, ideologic, economic şi diplomatic. Existenţa armei 

nucleare în acest context devenea extrem de periculoasă. Anti-destinderea relaţiilor internaţionale 

de la începutul anilor 80 a pus în gardă societatea, deoarece „crizele fierbinţi” ale „războiului rece” 

se puteau transforma oricînd într-o  conflagraţie mondială cu consecinţe tragice pentru întreaga 
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omenire. În acest context era necesară aplicarea noii mentalităţi politice, adică a cooperării 

internaţionale în vederea păstrării păcii. Venirea la putere în URSS a lui M. Gorbaciov în 1985 a 

determinat destinderea relaţiilor între Vest şi Est. Gorbaciov aprecia coexistenţa paşnică ca o stare 

permanentă şi nu ca o etapă a bătăliei în care una din părţi trebuia să obţină victorie. Gorbaciov 

considera că Estul şi Vestul pot coopera. El nu a intervenit prin forţă în 1989 cînd ţările din Europa 

de Est şi-au declarat independenţa, el a acceptat unificarea Germaniei. În decembrie 1989 la 

întîlnirea de la Malta, Gorbaciov şi G. Bush au declarat războiul rece încheiat. 

Concluzie: noua mentalitate politică a fost conştientizată de liderii statelor cu cea mai mare 

pondere pe arena internaţională, astfel a devenit clar că un război nuclear nu poate fi victorios. SUA 

şi US au acceptat proiecte de dezarmare, au refuzat la goana înarmării. Prin această politică s-a pus 

capăt confruntării de Est-vest, formîndu-se  premize pentru o lume multipolară. 

 

21. Determinaţi interdependenţa dintre destrămarea URSS şi crearea sistemului 

multipolar al relaţiilor internaţionale. 

 

În perioada războiului rece soarta relaţiilor internaţionale era dictată de Uniunea Sovietică şi 

SUA, care au împărţit lumea pe criterii politice, ideologice, economice în Est şi Vest. Kremlinul 

dirija lagărul socialist structurat în Organizaţia Tratatului de la Varşovia, iar SUA proteja ţările 

capitaliste cu ajutorul NATO. Astfel lumea devenise bipolară. 

  La fel ca toate imperiile din istorie Uniunea Sovietică urma, mai devreme sau mai tîrziu să se 

destrame. După venirea la putere a lui M. Gorbaciov (1985) s-a încercat restructurarea acestui 

sistem, însă fără rezultat, deoarece popoarele doreau o suveranitate şi independenţă reală. 

Acutizarea crizei economice şi redeşteptarea mişcărilor naţionale au determinat în 1991 destrămarea 

URSS. Acest fenomen a creat premise de trecere de la lumea bipolară la cea multipolară în care 

există mai multe puteri cu pondere care pot influenţa relaţiile internaţionale. Estul şi Vestul nu se 

mai apreciau în calitate de duşmani reciproci. Pentru ţările capitaliste a dispărut pericolul sovietic, 

deci şi necesitatea de a acţiona într-un front comun. Ele au început să-şi realizeze o politică externă 

de sine stătătoare. Chiar dacă destrămarea URSS a întărit substanţial rolul de lider al SUA în 

relaţiile internaţionale, totuşi datorită potenţialului economic, al activismului politic al Uniunii 

Europene, Japoniei, Chinei, Rusiei acestea au devenit  puteri semnificative în relaţiile 

internaţionale. 

Concluzie: destrămarea US a determinat orientarea relaţiilor internaţionale spre o structură 

multipolară. Existenţa pe arena politică şi economică a mai multor „poli” permite concurenţa, şi 

exclude posibilitatea unui stat de a decide normele dreptului internaţional.  
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22. Determinaţi raportul de cauzalitate dintre creşterea demografică şi schimbările 

în cadrul sistemelor naturale. 

 

Una din problemele cu care se confruntă civilizaţia contemporană este cea demografică, care 

are un aspect dublu. Pe de o parte resursele naturale ale globului sunt finite, în timp ce numărul 

populaţiei este în permanentă creştere, pe de altă parte – geniul uman, respectînd echilibrul în 

natură, este capabil să inventeze şi să descopere noi surse de existenţă pentru aşi asigura viaţa. 

Ritmul de creştere a populaţiei a fost diferit în diferite zone. Dacă la sfîrşitul sec. XIX ritmul 

era mai mare în ţările dezvoltate, atunci în prezent acesta este de trei ori mai mare în statele slab 

dezvoltate, astfel încît în zonele cu resurse naturale modeste creşte şi mai mul utilizarea acestora. 

Pragul de 6 miliarde de oameni a fost depăşit în 1999. Creşterea demografică este sursa principală a 

presiunii tot mai mari care este exercitată asupra sistemelor naturale, concomitent datorită 

comportamentului nechibzuit al oamenilor creşte temperatura globală, scad resursele de apă 

potabilă, se micşorează suprafeţele de teren agricol pe cap de locuitor, dispar o serie de specii 

animale şi vegetale, scade suprafaţa pădurilor, cantitatea zăcămintelor, a petrolului –  încep să 

decadă ecosistemele. Astfel în timp ce numărul populaţiei creşte, sistemele naturale ale Terrei nu au 

capacitatea de a se dezvolta sau reface. Creşterea demografică în contextul atitudinii indiferente sau 

distrugătoare a oamenilor poate provoca o catastrofă globală. 

Concluzie: sporul demografic determină schimbări esenţiale în sistemele naturale. Pe măsură 

ce populaţia creşte, repartiţia pe locuitori a resurselor naturale scade continuu, fapt ce poate 

ameninţa supraviețuirea speciei umane.   

 

23. Stabiliţi interdependenţa dintre războiul rece şi formarea Comunităţilor 

Europene. 

Pe parcursul secolului XX au avut loc schimbări dramatice în geografie, politică, ideologie şi 

cultură pe continentul European şi în spaţiul mediteranian. După al doilea război mondial 

confruntarea militară a fost înlocuită cu cea diplomatică dintre „Vestul capitalist” şi „Estul 

socialist”, stare numită „războiul rece”. Pe lîngă pierderile umane, distrugerile economice Europa a 

suportat scindarea Germaniei, pierderea Poloniei, României, Cehoslovaciei, Iugoslaviei, Bulgariei, 

Ungariei, care au fost incluse în sfera de influenţă sovietică, devenind sateliţi ai URSS. În 1946 pe 

baza mişcărilor de rezistenţă a fost fondată Uniunea Europeană a Federaliştilor. În 1948 când se 

şovăia încă între alianţa învingătorilor din 1945 şi războiul rece dintre Est şi vest  SUA propun să 

ajute lumea veche să se ridice din ruinele războiului. SUA şi Europa s-au unit în 1949 într-un pact 

militar care a creat o instituţie permanentă – NATO, care avea să devină  garantul securităţii şi a 

ţărilor din Europa de Vest.  Dacă în aspect social, politic ţările europene aveau mari divergenţe, 
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atunci în aspect economic şi de securitate acestea nu erau atât de pronunţate. Tradiţional procesele 

unioniste sau de alianţă se creează în faţa unui pericol. Pentru statele Vest-europene cu o capacitate 

economică relativ superioară celorlalte, acest pericol consta în degradarea economică,  riscul de a 

nu putea face faţă provocărilor de moment şi tendinţa URSS-ului de a-şi extinde sfera de influenţă. 

În 1949-1951  statele Europei de Vest, în virtutea unor temeri de subestimare economică în cadrul 

viitoarei comunităţi, nu doreau să cedeze reciproc din suveranitatea lor, totuşi, într-un final cele şase 

puteri (Franţa, RFG, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg) au semnat  în 1951 Tratatul de la Paris, 

constituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO). Succesul CECO a influenţat 

semnarea la Roma în 1951 a Tratatelor care au înfiinţat Comunitatea Economică Europeană (CEE) 

şi Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (Euratom).  Euratom oferea oportunitatea de a 

consacra mai multe resurse naţionale programului de înarmare, în acelaşi timp deposedând 

Germania de capacitatea nucleară naţională şi garantând Franţei accesul la uraniul din Congo 

belgian. Guvernul francez a obţinut concesii în trei domenii principale: Euratom, agricultură şi 

relaţii cu teritoriile şi coloniile de peste mări ale Franţei.  Actul Unic European (1985), Tratatul 

privind Uniunea Europeană, numit şi Tratatul de la Maastricht (semnat în 1992, a intrat în vigoare 

în 1993) au constituit o evoluţie logică a geopoliticii europene în condiţiile trecerii spre lumea 

multipolară.  

Concluzie: teama de extindere a socialismului în afara oicumenei URSS şi a sateliţilor săi a 

impulsionat sprijinul american pentru Europa, dar şi cooperarea mai strînsă dintre ţările Europei de 

Vest, fapt ce a stimulat procesul de formare a comunităţilor europene, care au evoluat de la structuri 

pur economice la cele asemănătoare unei federaţii.  

 

24.  Stabiliţi interdependenţa dintre Conferinţa de la Helsinki şi destinderea 

relaţiilor internaţionale  

Începutul anilor 70 ai secolului XX a marcat destinderea, adică normalizarea relativă a 

relaţiilor dintre URSS şi SUA. Lumea bipolară a întreprins acţiuni în vederea convieţuirii. Ţările  

din Vest, mai ales Franţa, acceptă ideea unei Europe de la La Manche pînă la Ural, iar statele 

membre ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia au propus realizarea unei întîlniri general-

europene cu participarea SUA şi Canadei, pentru a discuta probleme de securitate şi colaborare. 

Între URSS şi SUA s-a stabilit un echilibru, fapt ce a permis destinderea relaţiilor internaţionale. 

Apogeul acestui fenomen s-a realizat prin Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa de la 

Helsinki din 1975, la care au participat şefii a 33 de state europene, SUA şi Canada. Actul Final al 

CSCE a fixat principiile pe care trebuie să se bazeze relaţiile dintre state. Astfel, statele participante, 

inclusiv URSS se obligau să respecte egalitatea suverană, nerecurgerea la forţă sau la ameninţarea 

cu forţa, iviolabilitatea frontierelor, integritatea teritorială a statelor, reglementarea paşnică a 
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neînţelegerilor, neamestecul în treburile interne, respectarea drepturilor omului şi libertăţilor 

fundamentale, dreptul popoarelor de a dispune de ele însele, cooperarea dintre state, respectarea 

dreptului internaţional. Deşi  Conferinţa a stabilit norme, ce trebuiau să devină piatră de temelie în 

relaţiile internaţionale, totuşi efectele au fost preponderent declarative. Majoritatea principiilor au 

rămas doar pe hîrtie – statele cu regimuri comuniste nu şi-au modificat politica în vederea 

respectării principiilor democrate, sau a drepturilor şi libertăţilor omului. Lipsa mecanismului de 

control asupra respectării prevederilor Declaraţiei a minimalizat impactul acesteia.  

Concluzie: după stabilirea unui echilibru militaro-strategic dintre Est şi Vest, dintre NATO şi 

OTV a creat premise pentru destinderea relaţiilor internaţionale. În consecinţa mai multor 

compromise acceptate de ţările lumii a fost convocată Conferinţa de la Helsinki, care avea menirea 

să mărească nivelul de încredere în relaţiile internaţionale, să stabilească principii ce vor contribui 

la păstrarea securităţii şi dezvoltarea cooperării. Conferinţa a demonstrat posibilitatea unei 

conlucrări pentru păstrarea păcii dintre Vest şi Est, chiar şi în condiţiile păstrării diverselor regimuri 

politice, economice cu diverse sisteme de valori.  

 

25. Stabiliţi relaţia de cauzalitate dintre formarea lumii multipolare şi 

consolidarea structurilor UE. 

Destrămarea Uniunii Sovietice şi căderea regimurilor comuniste în Europa Centrală a 

pus capăt lumii bipolare. Dispariţia polului comunist nu a determinat dominaţia absolută a 

SUA, deoarece fenomenul a fost însoţit şi de alte transformări geopolitice. Ţările din Europa 

de Est au fost cuprinse de revoluţii anticomuniste victorioase. Încercarea comuniştilor de a 

stopa aceste procese democratice prin puciul din august 1991 a eşuat. Odată cu destrămarea 

blocului comunist s-a autodizolvat şi  OTV . Ţările Europei de Est şi Centrale au declarat că 

vor pleda pentru integrarea în structurile NATO. „Carta pentru o nouă Europă”, semnată la 

Paris în 1990 a reconfirmat principiile Actului Final de la Helsinki şi a exprimat dolianţa 

participanţilor CSCE de a colabora. S-a convenit asupra necesităţii practicării unor 

consultări politice şi formării unor structuri general-europene permanente. Forul de la Paris 

a pus oficial capăt războiului rece şi a marcat începutul unei noi perioade a relaţiilor 

internaţionale, în care ţările europene erau dispuse la o conlucrare mai strînsă în vederea 

devenirii unui pol influent.  Tendinţa unor state de a se impune pe arena internaţională a 

devenit tot mai vizibilă. În 1991 preşedintele american George Bush şi-a expus viziunile 

asupra „noii ordini mondiale” care trebuia să transforme relaţiile internaţionale pentru a 

conforma modelele de pace, libertate şi prosperitate de care  se bucură democraţiile liberale 

constituţionale, precum SUA şi Europa de Vest. UE pentru a-şi consolida ponderea pe arena 

internaţională a realizat reforme prin care au fost consolidate structurile sale interne. Tratatul 
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de la Maastricht din 1993, Tratatul de la Amsterdam din 1997, tratatul de la Nisa din 2003, 

tratatul de la Lisabona, ratificat în 2010 au contribuit la reorganizarea UE într-un actor activ, 

cu putere de decizie pe arena internaţională.  

Concluzie: în perioada formării lumii multipolare, ţările din Europa Centrală şi-au 

orientat vectorii politicii spre reîntregirea continentului. Această decizie a coincis cu 

disponibilitatea CE de a se extinde şi de a-şi consolida structurile interne pentru a putea face 

faţă noilor realităţi. Întărirea UE îi va permite să devină un pol influent pe arena 

internaţională.   

 


