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DEFINIŢIE 

 Război rece – rivalitate deschisă care a 
intervenit după al doilea război mondial între 
S.U.A. şi U.R.S.S şi aliaţii lor. Războiul rece s-
a manifestat în plan politic, economic şi 
propagandistic sau prin acţiuni de intimidare 

 Termenul de “război rece” a fost folosit 
pentru prima dată de consilierul american 
Bernard Baruch şi de ziaristul Walter 
Lippmann în cartea “Războiul rece”.  



CAUZELE RĂZBOIULUI RECE 
 accentuarea divergenţelor dintre S.U.A. şi 

U.R.S.S. după al doilea război mondial 

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

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

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

 1946 – la Fulton – W. Churchill spunea într-un 
discurs că sovieticii au izolat Europa de Est în 
spatele unei “cortine de fier” 

 



PERIOADA MAXIMEI CONFRUNTĂRI 
(1947-1953) 

 Martie 1947-doctrina Truman (politică de îndiguire)-
ajutorarea unor ţări aflate în pericol de a intra în 
sfera de influenţă sovietică 

 Iunie 1947-Planul Marshall-ajutor economic oferit de 
S.U.A. ţărilor din Europa apuseană pentru refacerea 
economică 

                  - Stalin nu a permis statelor comuniste să 
adere la acest plan 

 1948-Blocada Berlinului-Stalin a blocat căile de acces 
spre Berlinul de vest 

 Statele comuniste erau controlate politic prin 
Cominform (1947) şi economic prin C.A.E.R.(1949)  



 1949-U.R.S.S. a experimentat prima bombă atomică 

 1957-U.R.S.S. lansează primul satelit artificial al 
Pământului Sputnik 

 1961-sovieticul Iuri Gagarin primul om pe orbită 

 1949- s-a format N.A.T.O. – alianţă militară a statelor 
democratice-S.U.A., Canada, Marea Britanie, Franţa, 
Italia, Danemarca, Norvegia, Portugalia, Islanda, 
Belgia, Olanda şi Luxemburg. 

 1955 – Tratatul de la Varşovia – alianţă militară a 
statelor comuniste 

 1950-1953 – războiul din Coreea – Coreea de N 
comunistă (susţinută de China şi U.R.S.S.) a atacat 
Coreea de S susţinută de S.U.A. sub mandat O.N.U. 



PERIOADA DESTINDERII RELATIVE 
(1953-1962) 

 1956-revoluţia anticomunistă din Ungaria 
înăbuşită de tancurile sovietice 

 1961-construirea zidului Berlinului 

 1962-Criza rachetelor din Cuba  

                – U.R.S.S. adusese instalaţii de 
lansare a rachetelor în Cuba pentru a 
ameninţa S.U.A. 

                - intervenţia preşedintelui Kennedy 
a dus la retragerea rachetelor din Cuba 

                - lumea s-a aflat în pragul unui 
război atomic 
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