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1. Cooperare în a doua jumătate a sec. XX 

2. Conflict în a doua jumătate a sec. XX 

1. Cooperarea statelor lumii după al II-lea război mondial s-a realizat într-o 

serie de organizații înființate după război.  

- Aprilie 1945 – s-a înființat Organizația Națiunilor Unite 

(O.N.U.) care avea ca obiective: - promovarea prieteniei 

între state;        

- aplicarea legilor internaționale ; 

- încurajarea dezvoltării economice. 

- 25 martie 1957 – a fost înființată Comunitatea Economică 

Europeană cu sediul la Roma. Țările fondatoare au fost: 

R.F.Germania, Franța, Italia, Luxemburg, Belgia, Olanda. 

2. Conflictul  din a doua jumătate a secolului XX  a însemnat Războiul 

Rece și situațiile de criză. 

a) Războiul Rece: sfârșitul celui de-al II-lea război mondial nu a adus 

pacea pe care o aștepta toată lumea. Europa și lumea au fost împărțite 

în două sfere de influență, grupate în jurul celor două superputeri: 

S.U.A și U.R.S.S. Războiul Rece este un conflict desfășurat între cele 

două superputeri în plan ideologic, fără a se ajunge la confruntări 

militare. 

 

 Citiți mesajul lui W. Churchill către Stalin prezentat la 

Universitatea din Fulton (S.U.A.), la 5 martie 1946, în 

care afirma că Europa este separată de o „cortină de 

fier” care izolează lumea comunistă. 

Blocuri militare (alianțe politico – militare) 

 Tratatul Atlanticului de Nord (N.A.T.O.)  semnat de S.U.A., 

Canada și 10 țări europene la 4 aprilie 1949, cu scopul 

apărării colective a statelor membre. 



 Pactul de la Varșovia – o alianță a statelor comuniste creată 

de U.R.S.S. la 14 mai 1955, ca un răspuns la crearea 

N.A.T.O. 

 

 Citiți documentul 4 (pag. 105) și prezentați condițiile în 

care se aplică articolul V al N.A.T.O. 

b) Situații de criză 

- 1948 – blocada Berlinului de Vest împotriva aprovizionării 

cu alimente a Berlinului de Est de către S.U.A. 

- 1949 – împărțirea Germaniei: în vest a fost creată R.F.G. 

(Republica Federală Germană) – stat democratic și la est a 

fost creată R.D.G. ( Republica Democrată Germană) stat 

comunist. 

- 1961 – a fost ridicat Zidul Berlinului. 

- 1962 – Criza rachetelor din Cuba – promovată de instalarea 

de rachete nucleare de către U.R.S.S. pe teritoriul Cubei 

ceea ce reprezenta o amenințare pentru S.U.A. 

 

 Redactați un scurt eseu în care să descrieți atmosfera 

internațională în timpul „Războiului Rece” 

  

 

 

 

 

 

 

 


