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Relații internaționale postbelice. Războiul Rece. 

 

 

Subiectul I                                                                                                                           (45 de puncte) 

       

Citiți cu atenție sursele de mai jos: 

A. ”Începuturile  Războiului Rece sapă o prăpastie între cele două Europe. Temându-se de 

expansionismul sovietic, țările Europei Occidentale își întorc privirea spre Statele Unite care le oferă un 

ajutor economic prin planul Marshall și o protecție militară prin semnarea Pactului Atlanticului. În ceea 

ce privește țările din estul Europei ocupate de Armata Roșie, acestea trec printr-un proces de satelizare 

politică și economică ce le aduce la o aliniere totală față de Uniunea Sovietică. Odată cu lovitura de la 

Praga , apoi blocada Berlinului din 1948, Europa devine teatrul principal al Războiului Rece. (...)     

Declanșarea în 1950 a războiului din Coreea duce la o delimitare clară a blocurilor antagoniste – Tratatul 

Atlanticului de Nord și Tratatul de la Varșovia. (...). În Occident psihoza anticomunistă duce la o 

vânătoare de vrăjitoare , în timp ce mișcarea de decolonizare sprijinită de URSS și de China este 

percepută ca o fațetă a ofensivei comuniste.”   ( Serge Berstein, Pierre Milza – Istoria Europei, vol.V ) 

 

B. ”În URSS este epoca marilor epurări și a monolitismului. Căci Stalin este îngrijorat de pericolul 

contaminării de sciziunea iugoslavă. Pentru a scăpa de pericolul comunist, Europa Occidentală, inspirată 

de Jean Monnet, pune bazele unificării sale. Moartea lui Stalin în 1953, urmată de armistițiul din Coreea, 

deschide o perioadă de destindere pe care Hrusciov o va califica drept coexistență pașnică . Acordurile 

de la Geneva asupra Indochinei (1954), împăcarea dintre sovietici și liderul iugoslav Iosip Broz Tito, 

tratatul austriac de stat (1955), acordurile asupra regiunii Sarre și a Triestului, marchează reluarea 

dialogului și înlăturarea riscului imediat al unui război.”   

                                               ( Serge Berstein, Pierre Milza – Istoria Europei, vol.V ) 

Pornind de la aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Numiți conducătorul politic ce utilizează termenul de coexistență pașnică din sursa B                         

                                                                                                                        3 puncte                               
2. Precizați, din sursa A, o informație referitoare la satelizarea țărilor est-europene  

                                                                                                                        3 puncte          
3. Menționați planul de ajutor economic la care se referă sursa A, respectiv numele liderului iugoslav  

din sursa B                                                                                                                    8 puncte  

4. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține  că  are loc o diminuare a 

riscului unui război                                                                                                       5 puncte  

5. Scrieți, din sursa B,  două informații care se află într-o relație cauză-efect, precizând rolul fiecăreia 

dintre aceste informații ( cauză, respectiv efect )                                                        10 puncte 

6. Prezentați două acțiuni întreprinse de România comunistă, în relațiile internaționale,  în perioada 

Războiului Rece                                                                                                           12 puncte                                                                                   

7. Menționați o asemănare între practicile  totalitare din Europa postbelică                    4 puncte  

 

 

 



Subiectul al II-lea                                                                                                              ( 45 de puncte ) 

 

Citiți cu atenție sursa de mai jos: 

 

          ”Nu mai rămâne decât să se treacă la arestarea și lichidarea fizică a liderilor recalcitranți. Așa se 

întâmplă în Bulgaria, unde liderul opoziției Petkov (...) este condamnat la moarte și spânzurat (...), în 

România unde la sfârșitul anului 1947 regele Mihai este obligat să abdice pentru a lăsa locul unui guvern 

comunist. Pe lângă acțiunea de punere sub tutelă a Europei de Est, care are loc și în Polonia și în 

Germania în zona ocupată de sovietici, conducătorii de la Kremlin vor înființa în toamna lui 1947 o nouă 

organizație internațională, mai puțin rigidă decât Kominternul ( care fusese dizolvat în 1943 ), dar tot 

atât de strâns legată de Moscova. Fondat la sfârșitul lui septembrie 1947, Biroul de Informație a 

Partidului Comunist sau Kominform al cărui sediu este fixat la început la Belgrad, are drept obiectiv de 

a întări controlul URSS-ului asupra formațiunilor comuniste europene.  

            Cu ocazia constituirii acestuia unul din principalii colaboratori ai lui Stalin, Jdanov, formulează 

într-un discurs răsunător doctrina oficială a Kremlinului în domeniul politicii internaționale. După 

părerea lui Jdanov, lumea este împărțită de acum înainte în două ”tabere” ireconciliabile: tabăra 

”democrației” și a ”păcii” a cărui șef e URSS-ul și tabăra ”imperialistă”, ” a cărei principală forță 

conducătoare este reprezentată de Statele Unite. De aici înainte, precizează el, o sarcină importantă le 

revine partidelor comuniste surori din Franța, din Anglia, din Italia. Acestea trebuie să ia în mâini 

stindardul apărării naționale și al suveranității țărilor lor. Altfel spus, ele trebuie să pună mâna pe 

putere peste tot unde condițiile interne sunt favorabile. Rezultatul este că în țările unde există partide 

comuniste puternice – mai ales în Franța și Italia – apare o intensă ofensivă îndreptată împotriva 

coalițiilor guvernamentale.”      ( Serge Berstein, Pierre Milza – Istoria Europei, vol.V ) 

 

Pornind de la această sursă, răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Numiți organizația internațională dizolvată în 1943                                                        3 puncte 

2. Precizați secolul la care se referă sursa dată                                                                     3 puncte                                                                                                                                                                                                   

3. Menționați organizația creată de sovietici în 1947 și un obiectiv al organizației, la care se referă 

sursa dată                                                                                                                          8 puncte 

4. Menționați, din sursa dată, două informații referitoare la acțiunile sovieticilor în Bulgaria și România 

                                                                                                                                        10 puncte                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la constituirea și activitatea 

Kominformului, susținând-l cu două informații selectate din text                                 16 puncte                                                                                   

6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia regimul stalinist din România 

este subordonat politicii Kremlinului în relațiile internaționale ( Se punctează coerența și pertinența 

argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care 

exprimă cauzalitatea și concluzia)                                                                                  5 puncte 

 

                                                                                                         

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

 

 

 

 

 



BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

 

 

 

 

Subiectul I  (45 de puncte ) 

            1.  3 puncte pentru indicarea liderului politic care utilizează termenul coexistență pașnică 

2. 3 puncte pentru selectarea din text a unei informații referitoare la satelizarea statelor est-

europene 

3. 4 puncte pentru indicarea planului de ajutor economic, la care se referă  sursa A, respectiv 4 

puncte pentru menționarea liderului comunist iugoslav din sursa B                                                                                      

4. 5 puncte literei B corespunzătoare sursei care menționează faptul că are loc o diminuare a 

riscului de război 

5. 10 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate 

din sursa B precizând rolul fiecăreia dintre aceste informații ( cauză, respectiv efect ) 

6.  câte 6 puncte  pentru prezentarea oricăror două acțiuni ale României comuniste în perioada 

Războiului Rece                                                  (2x6 puncte = 12 puncte ) 

7. 4 puncte pentru menționarea oricărei practici totalitare    

 

 

Subiectul al II-lea (45 de puncte ) 

 

1. 3 puncte pentru indicarea organizației internaționale 

2. 3 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată 

3.  4 puncte pentru menționarea organizației create de sovietici în 1947  și 4 puncte pentru 

selectarea din sursa dată a unui obiectiv al acestei organizații create de Moscova                                                                      

(2x4 puncte = 8 puncte )  

4. câte 5 puncte pentru menționarea, din sursa dată, a două informații referitoare la acțiunile 

sovieticilor în Bulgaria și România                   (2x5 puncte = 10 puncte ) 

5. 8 puncte pentru formularea pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere la constituirea și 

activitatea Kominformului 

câte 4 puncte  pentru selectarea din sursa dată, a oricăror două informații care susțin punctul 

de vedere formulat                                              (2x4 puncte = 8 puncte )  

6. 5 puncte pentru argumentarea afirmației date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 

prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea ( deoarece, pentru că etc ) și concluzia 

 ( așadar, ca urmare etc )  


