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Introducere

 

Manualul de față a fost elaborat pe baza Curriculumului modernizat pen-
tru clasa a XII-a (2010), aprobat de Ministerul Educaţiei și axat pe procesul de 
formare a competențelor.

sub aspectul conţinutului sunt prezentate într-un mod accesibil temele și 
conceptele de bază cu privire la provocările cu care se confruntă umanitatea 
în perioada contemporană. În manual sunt abordate în context problematic 
conținuturile și evenimentele istorice, care corespund segmentului cronolo-
gic încadrat între sfârșitul Primului război Mondial și zilele noastre, în cele 
trei registre spaţiale: universal, românesc și local. Din punctul de vedere al 
economiei lucrării, raportul dintre „universal” și „naţional” s-a conformat pre-
vederilor curriculare (40%-60%). 

În secolul al XX-lea au fost înregistrate mari transformări în diverse dome-
nii (demografic, social, economic, politic și cultural), descoperiri importante 
în știință și tehnică, noi curente cultural-artistice și modalităţi de comunicare 
etc. totodată, în această perioadă, umanitatea a cunoscut cele mai sângeroa-
se războaie, a trecut prin experienţa unor regimuri totalitare, s-a confruntat 
cu cataclisme naturale și epidemii care au luat milioane de vieţi etc.

sub aspect didactic, în manual sunt propuse diverse informații textuale, 
care pot fi analizate din perspectiva gândirii critice, prin intermediul docu-
mentelor istorice, ilustrațiilor, materialelor cartografice. sarcinile propuse au 
diferite niveluri de complexitate și, bazându-se pe inteligenţele multiple, îl 
invită pe elev să reflecteze asupra cauzelor ce au produs schimbări majore 
în perioada contemporană, asupra consecinţelor și semnificaţiilor acestora. 
Pentru atingerea obiectivelor propuse, manualul cuprinde un șir de studii de 
caz, teme de sinteză și evaluare, care sunt utile atât pentru cadrele didactice, 
cât și pentru elevi.

Autorii
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Viața politică și relațiile inter- 
naționale în secolul al XX-lea

 Prob le matic a  e p o ci i

În secolul al XX-lea societățile democratice sunt 
preferabile în raport cu alte sisteme de guvernare, 
deoarece nu se bazează pe constrângere, ci pe con-
sens. La baza societăților democratice este pus prin-
cipiul suveranității poporului, bazat pe guvernarea 
majorității. În statele cu regim totalitar, statul sau un 
partid politic controlează toate domeniile vieții so-
ciale și individuale, în care nu se face distincție între 
aspectele public, politic și privat.

nității. În timpul conflictului din 1914–1918 are loc 
exterminarea în masă pe criterii rasiale a armenilor, 
iar în cel din 1939–1945, a evreilor, precum și a țiga-
nilor (romilor).

Pentru a stopa războaiele, politicienii sunt ne- 
voiți să caute căi de soluționare a problemelor pe 
cale diplomatică. Crearea Ligii Națiunilor a avut 
drept menire salvgardarea păcii prin respectarea 
noii ordini mondiale, dar în mare parte aceasta a 
suferit un eșec. 

Relațiile internaționale după 1945 sunt ca- 
racterizate de confruntarea ideologică dintre 
două supraputeri mondiale, Statele Unite și 
Uniunea Sovietică, precum și aliații lor. Con- 
curența dintre cele două blocuri de state, afir-
mată și pe plan politic, militar și economic, nu 
degenerează într-un conflict direct întrucât 
există riscul unei catastrofe nucleare, care ar 
afecta ambele părți în egală măsură. Războiul 
Rece nu începe cu o declarație convențională 
de război și nici nu se încheie cu un tratat de 
pace. În interiorul acestei perioade distingem 
o fază de paroxism și alta de destindere. 

Crearea ONU și a altor organisme internaționale 
a contribuit esențial la căutarea căilor de soluționare 
a conflictelor prin negociere și compromis. 

 Conț inuturi

• regimuri democratice, autoritare și totali- 
tare în perioada contemporană 

• relaţiile internaţionale în perioada contem-
porană 

• războaiele mondiale ca fenomene ale seco-
lului al XX-lea 

• relaţiile internaţionale în perioada postbelică

 N oț iuni

• regim democratic

• totalitarism

• Fascism

• Comunism

• Pluralism politic

• securitate colectivă

Capitolul 1

Indicator rutier din Basarabia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

Dacă rivalitățile din epocile anterioare se bazau 
pe diferențe de ordin religios, interese economice, 
geopolitice și altele, în secolul al XX-lea apare o nouă 
dimensiune, cea ideologică, care ține de natura re-
gimului politic. Acest factor, împreună cu progresul 
științific și tehnologic, care duc la perfecționarea ar-
mamentului și a mijloacelor de distrugere în masă, 
transformă competiția dintre state sau dintre unele 
alianțe de state în rivalități de proporții.

În secolul al XX-lea au avut loc o serie de războa-
ie, printre care cele mai dezastruoase au fost Primul 
și al Doilea Război Mondial. Primul Război Mondial a 
izbucnit ca urmare a dorinței marilor puteri europene 
de a-și împărți sferele de influență în Europa, Africa și 
Asia. Urmările acestuia vor fi catastrofale pentru toate 
părțile beligerante. 

Cel de al Doilea Război Mondial reprezintă a doua 
încercare eșuată a Germaniei, după cea din 1914, de  
a-și impune prin forța armelor hegemonia conti-
nentală și, ulterior, cea globală. Pierderile umane ale 
celei de-a doua conflagrații mondiale le-au depășit 
prin cruzime și număr pe cele din toată istoria uma-
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1

E V O C A R E

• Care este esența regimului totalitar?

• Cum a evoluat pe parcursul istoriei 
lupta popoarelor pentru democrație?

V O C A B U L A R

Fascism – ideologie apărută în Europa 
după Primul Război Mondial, care a 
stat la baza ideologiei unor partide de 
extremă dreaptă, caracterizându-se 
prin naționalism extremist, violență și 
demagogie socială.

Egalitarism – orientarea ideologică prin 
care se dorea obținerea unei egalități 
universale, prin introducerea unei re- 
partiții nivelate.

NEP – politica liberalizării economice.

Sistem multipartid – funcționarea în 
cadrul statului a două sau mai multe 
partide politice, care se înlocuiesc pe-
riodic unul pe altul la putere.

Regimuri democratice, autoritare și totalitare 
în perioada contemporană

Secolul al XX-lea este cunoscut ca o epocă în care se intensifică competiția între anumite state ce îm- 
părtășesc ideologii politice opuse. Dacă rivalitățile din epocile anterioare se bazau pe diferențe de ordin reli-
gios sau economic, în secolul al XX-lea apare o nouă dimensiune, cea ideologică, ce ține de natura regimului 
politic. Acest factor, concomitent cu progresul științific și tehnologic (care duc la perfecționarea armamentu-
lui și a mijloacelor de distrugere în masă), accentuează contradicțiile dintre state și regimuri.

Cea mai aspră competiţie se desfășoară între două 
tipuri de regimuri politice, mai ales în a doua jumă-
tate a secolului al XX-lea, între cele democratice, pe 
de-o parte, și cele totalitare, pe de alta. O ruptură im-
portantă în acest sens este marcată de Primul Război 
Mondial, care, din cauza pierderilor umane, a penuriei 
și a demobilizării a milioane de soldați, a creat premi-
se pentru apariţia unor regimuri politice necunoscute 
anterior, precum comunismul (1917, Rusia), fascismul 
(1922, Italia) și nazismul (1933, Germania). Fiecare 
dintre aceste regimuri își are rădăcinile și caracteris-
ticile proprii, dar toate sunt de tip totalitar. Astfel, ele 
au în comun pretenţia de a controla în totalitate so-
cietatea și fiecare individ în parte; neagă pluralismul 
politic și permit existenţa doar a unui partid; exaltă 
cultul personalităţii, al liderului care se pretinde infai-
libil; instituie cenzura asupra mijloacelor de informare 
și modelează opinia publică prin propagandă; elemen-
tele sociale indezirabile și disidente sunt arestate sau 
exterminate de către poliţia politică; este instituit con-
trolul statului asupra economiei, iar dreptul la propri-
etate este restrâns sau lichidat, de la caz la caz.

1. Regimuri democratice faţă în faţă cu regimu-

rile totalitare și autoritare

Democraţia a fost neîntreruptă în decursul secolului al 
XX-lea numai în statele care aveau o tradiţie în acest sens 
de secole: Marea Britanie, Franţa, Statele Unite, Elveţia, 
ţările scandinave și altele. Democraţiile incipiente, pre-
cum Italia sau Germania, au sucombat după Primul Răz-
boi Mondial în fața dictaturilor. Același lucru s-a întâm-
plat cu majoritatea statelor din Europa Centrală și de Est: 
Rusia (1917), Ungaria (1920), Polonia și Lituania (1926), 
Regatul Iugoslaviei (1929), Letonia și Estonia (1934), Bul-
garia (1935), Grecia (1936), România fiind ultima ţară din 
regiune în care s-a instaurat un regim autoritar (1938).

„Democrația este cea mai rea formă de 
guvernare, cu excepția tuturor celorlalte!” 
Winston Churchill (1874–1965)
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Unul dintre cele mai stabile regimuri de-
mocratice în secolul al XX-lea l-a avut Marea 
Britanie, care poate fi numită patria demo-
craţiei moderne. Franţa la fel a reușit să se 
menţină în albia democratică, deși în anii ’30 
asistăm la o creștere a ponderii cetăţenilor 
care susţin o extremă politică sau alta, fascis-
mul sau comunismul. 

După cel de-al Doilea Război Mondi-
al, procesele democratice se accentuează în 
Europa Occidentală, aflată în sfera america-
nă de influenţă, dar și în America de Nord. 
Acest lucru s-a evidenţiat prin asigurarea 
unui nivel de viaţă decent pentru categorii 
largi ale populaţiei, acces la locuinţe, educa-
ţie, automobile, aparate de uz casnic, televi-
zoare etc. În plan politic, democraţiile occi-
dentale au evoluat în sensul acordării drep-
tului de vot pentru toate categoriile sociale 
și rasiale, consolidarea statului de drept, în 
care fiecare cetăţean era egal în faţa legii, in-
diferent de starea lui materială sau funcţiile 
deţinute, contrar a ceea ce se în-
tâmpla în ţările comuniste, unde 
elita comunistă se situa deasupra 
legilor și s-a transformat într-o 
„nouă clasă” (Milovan Djilas) de 
privilegiați. 

În schimb, Europa Centrală și  
de Est cade după 1944 sub stăpâ- 
nirea Uniunii Sovietice, care in-
staurează regimuri comuniste to- 
talitare în Ţările Baltice, Basarabia 
(lipsită de o parte a teritoriului în 
sud și în nord și transformată în 

RSS Moldovenească, în cadrul URSS), Polonia, 
Ungaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, Bulgaria și 
Albania. Aceste regimuri supravieţuiesc până 
în 1989 datorită dominaţiei Moscovei în regi-
une, prin intermediul a două instituţii majore, 
una de ordin economic, CAER (Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc, creat în 1949), alta 
militară, OTV (Organizaţia Tratatului de la 
Varșovia, creată în 1955). 

2. Comunismul 

Rusia este răvășită de Primul Război Mon-
dial. Lipsa de pâine și de alte produse strict 
necesare, înfrângerile armatei pe front duc la 
erodarea încrederii în monarhie, mai exact în 
ţarul Nicolae al II-lea. Acesta e nevoit să ab-
dice în februarie-martie 1917, Rusia devenind 
republică. În octombrie 1917, pe fondul unei 
crize de încredere în Guvernul Provizoriu, un 
partid totalitar, cel al bolșevicilor, în frunte cu 
Vladimir Ilici Lenin (Ulianov), preia puterea 
în urma unei lovituri de stat. „Revoluționar 
de meserie”, Lenin fusese mult timp în exil, în 
Siberia sau în Europa Occidentală. 

În toamna lui 1917 el este cel care con-
vinge bolșevicii că puterea trebuie luată prin 
forţă. Celelalte partide, inclusiv de orientare 
marxistă ca și bolșevicii, precum menșevicii, 
sunt împotrivă, întrucât ele cred că situaţia 
din Rusia nu corespundea condițiilor unei 
revoluţii socialiste de care vorbea Marx. 

Partidul bolșevic instaurează, în urma 
unei lovituri de stat, dictatura unui singur 
partid. După o coabitare de câteva luni cu 

I. V. Stalin, V. I. Lenin și M. I. Kalinin – lideri ai bolșevicilor din Rusia Sovietică

Franklin Delano Roosevelt, preşedinte al Statelor Unite ale 
Americii (1933–1945), ales de patru ori în mod democratic
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eserii de stânga, toate partidele politice sunt 
interzise, iar membrii acestora sunt fie exe-
cutaţi pe loc, fie deportaţi, fie expulzaţi peste 
hotare. Partidul bolșevic pretinde a deţine 
adevărul absolut și ordonă declanșarea „te-
rorii roșii” (1918).

După moartea lui Lenin (1924) însă, ur- 
mașul acestuia, Stalin, va abandona NEP-ul  
și va reveni la practicile războiului civil. 
Astfel, în 1929 începe procesul de industria-
lizare și colectivizare a agriculturii, sunt in-
terzise proprietatea privată și relaţiile de pia-
ţă. Ţăranii care refuză să intre în colhozuri 
sunt omorâţi prin înfometare sau deportaţi 
în Siberia. În anii 1932–1933, peste 8 mln de 
oameni mor de foame, dintre care 5 mln nu-
mai în Ucraina. 

În 1939–1941, regimul comunist sovietic 
extinde represiunile politice împotriva unor 
oameni nevinovaţi din alte teritorii, care 
sunt ocupate prin forţa armelor. Este vorba 
de Basarabia și Bucovina de Nord, anexate de 
la România în 28 iunie 1940, Ţările Baltice, 
Ucraina de Vest și Bielorusia de Vest. Din 
fostele teritorii ale României sunt arestate, 
executate sau deportate, mobilizate forțat la  
munci silnice cca 90 de mii de persoane 
numai într-un an de zile, iunie 1940–iunie 
1941. Se remarcă în acest sens deportarea în 
masă din 12–13 iunie 1941, când comuniștii 
sovietici au trimis în trenuri dotate cu va-
goane pentru vite cca 18 500 de persoane 
din RSSM, sau 32 000 din toate teritoriile 
românești anexate. Represiunea continuă și 

după 1944, când aceste teritorii amintite, in-
clusiv cele românești, Basarabia și Bucovina 
de Nord, sunt reocupate de Uniunea Sovieti-
că. În anii imediat postbelici se remarcă foa-
metea organizată din RSSM, în urma căreia 
mor cel puțin 150 000 de oameni nevinovaţi 
de toate naţionalităţile, moldoveni, români, 
ruși, ucraineni, găgăuzi, bulgari etc. Represi-
unea în Ţările Baltice și în alte teritorii reo-
cupate de sovietici după 1944 continuă și cu 
noi deportări în masă. Deportări de amploa-
re sunt organizate și în RSSM, pe 5–6 iulie 
1949, de data asta fiind deportate în Siberia și 
Kazahstan cca 35 de mii de persoane, scopul 
principal al căreia era înfricoșarea ţăranilor 
care nu vroiau să renunţe la proprietăţile lor 
și să intre în colhozuri.

După moartea lui Stalin, în martie 1953, 
succesorii acestuia, în frunte cu Nikita 
Hrușciov, condamnă public crimele comise 
de fostul lider bolșevic și recunosc că ma-
rea majoritate a victimelor erau nevinovate. 
Această recunoaștere, care a avut loc la Con-
gresul al XX-lea al PCUS din februarie 1956, 
șochează oamenii simpli, comunitatea inter-
naţională, dar și pe membrii de rând ai par-
tidului comunist. Se renunţă la înfometarea 
organizată, la deportări și execuţii în masă. 

Mausoleul liderului bolșevic Vladimir Lenin,  
autor: arhitectul basarabean Alexei Șciusev (1924)

Lavrenti Pavlovici Beria (1899–1953), vice-
comisar al NKVD (1938–1941), vicepreşe- 
dinte al guvernului URSS pentru  
securitatea statului (1941–1953)
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Dar comunismul nu poate fi reformat, el se 
bazează pe dictatura partidului unic, cenzu-
ră, controlul tuturor mijloacelor de informa-
re, dominarea vieţii economice, interzicerea 
proprietăţii private, a economiei de piaţă și, 
fără îndoială, pe represiune politică. 

Noua denumire a poliţiei poltice după Sta-
lin este KGB (Comitetul Securităţii de Stat), 
care a jucat un rol central în perpetuarea 
regimului. Dar pentru a nu fi învinuiţi și ei 
de continuarea practicilor de tip stalinist, 
succesorii lui Stalin – Hrușciov, Brejnev, 
Andropov, Cernenko și Gorbaciov – ordonă 
ca represiunea să fie operată mai discret. Re-
presiunea politică este, prin urmare, redusă, 
dar ea rămâne la fel de nedreaptă și direc-
ţionată împotriva unor oameni inocenţi. În  
loc de deportări și execuţii, după 1953 se 
practică pe larg internarea în spitale psihi-
atrice, condamnarea la detenție în lagăre de 
corecţie prin muncă, interzicerea obţinerii 
studiilor superioare ș. a. 

În RSSM, moldovenii români care cer 
respectarea dreptului la limba română, la 
alfabetul latin (interzis din februarie 1941) 
sau, mai grav, din perspectiva comuniștilor 
sovietici, unirea cu România sunt condam-
naţi la ani grei de închisoare, internare în 
spitale psihiatrice sau lagăre de corecţie prin 
muncă. Alţi cetăţeni, ruși și ucraineni, cri-
tică regimul comunist din perspectiva mo-
nopolului partidului asupra puterii în stat 
ș. a. Regimul comunist se prăbușește înce-

pând cu 1989, odată ce Perestroika lansată 
de Gorbaciov în 1985 nu mai poate fi opri-
tă. Cauzele colapsului URSS și al regimului 
comunist sunt multiple. Se evidenţiază mai 
ales criza economică, care duce la erodarea 
totală a încrederii în ideologia comunistă și 
în proiectul marxist-leninist de organizare 
a societăţii. Sfârșitul URSS este grăbit și de 
renașterea naţională a popoarelor non-ru-
se care nu mai acceptă dominaţia politică, 
ideologică și economică a Moscovei. URSS 
dispare în august 1991, ca urmare a puciului 
eșuat de la Moscova și a declarării indepen-
denţei republicilor unionale, inclusiv a Re-
publicii Moldova (27 august 1991).

Iuri Vladimirovici Andropov, preşedinte al KGB (1967–1982) 
şi Secretar General al CC al PCUS (1982–1984)

Vladimir Aleksandrovici Kriucikov (1924–2007), ultimul șef 
al KGB-ului sovietic (1988–1991)

Mao Zedong, fondatorul statului comunist chinez 
(1893–1976)
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A .  D e sp re Cons tituț ie 

„Nimeni nu va res- 
pecta Constituția mai  
bine decât mine; ni-
meni nu se va situa 
deasupra partidelor 
mai mult decât mine, 
pentru a fi un arbi-
tru imparțial; nimeni 
nu se va inspira mai 
mult decât mine din 
viața Parlamentului, 
care este expresia su- 
veranității naționale…”

Gaston Doumergue

Gaston Doumergue 
președinte al Franței  
(1924–1931)

B.  Jus t i f ic area „ M ari i  Te rori ”

„Anul 1937 a fost necesar. Dacă ținem cont că 
după revoluție am tăiat în dreapta și în stânga, am 
obținut victorie, însă rămășițele dușmanilor de di-
ferite culori au existat și, în fața primejdiei agresi-
unii fasciste ce ne amenința, ele s-ar fi putut uni… 
Eu nu cred că reabilitarea multor conducători 
militari, reprimați în anul 1937, a fost justă…” 

Felix Ciuev despre convingerile ideologice 
ale lui V. Molotov, 1991

C .  Despre fal imentul  comunismului

„Promotorii societăţii liberale au avut drep-
tate. După 70 de ani, comunismul s-a dovedit a 
fi – chiar după mărturisirile liderilor săi – un 
dezastru economic, politic și moral. Democraţia 
a câștigat în disputa politică dintre Est și Vest. 
Piaţa a repurtat victoria în disputa economică.” 

Arthur Schlesinger Jr., istoric american

analizează documentele și identifică 
consecințele regimurilor politice pentru 
diferite categorii de oamenii. Formulează 
în scris o definiție a regimurilor politice în 
epoca contemporană. 

D o S A R

Troika – organ extrajudiciar sovietic care a con-
damnat milioane de oameni la execuție

D.  Tărâmul  m or ț i i

„Amploarea asasinatelor în masă ale lui 
Stalin este aproape la fel de mare ca a lui 
Hitler. De fapt, pe timp de pace a fost mai grav. 
În numele apărării și modernizării Uniunii 
Sovietice, sub supravegherea lui Stalin au fost 
înfometate câteva milioane de oameni și au 
fost împușcate alte trei sferturi de milion în 
anii ’30. Stalin și-a ucis propriii cetăţeni cu 
aceeași eficienţă cu care Hitler i-a ucis pe ce-
tăţenii altor state. Din cele 14 mln de oameni 
uciși cu bună știinţă în zona morţii între 1933 
și 1945, o treime aparţine sovieticilor. Toate 
cele 14 mln au fost victimele politicii de exter-
minare sovietice sau naziste, adesea ale inter-
acţiunii dintre Uniunea Sovietică și Germania 
nazistă, dar niciodată ale războiului dintre ele. 
Un sfert dintre victime au fost omorâte înainte 
ca al Doilea Război Mondial să fi început mă-
car. Alte două sute de mii au murit între 1939 
și 1941, când Germania nazistă și Uniunea 
Sovietică remodelau Europa ca aliate. Moartea 
celor 14 mln a fost uneori prevăzută în planuri 
economice sau accelerată de considerente eco-
nomice, dar nu a fost provocată de necesitatea 
economică în vreun sens strict. Stalin a știut 
ce avea să se întâmple când a confiscat hra-
na ţăranilor ucraineni muritori de foame, în 
1933, întocmai așa cum Hitler a știut la ce se 
poate aștepta când i-a lipsit de hrană pe prizo-
nierii sovietici, opt ani mai târziu. În ambele 
cazuri au murit peste trei milioane de oameni. 
Sutele de mii de ţărani și muncitori sovietici 
împușcaţi în timpul Marii Terori din 1937 și 
1938 au fost victimele directivelor exprese ale 
lui Stalin, întocmai cum milioanele de evrei 
împușcaţi și gazaţi între 1941 și 1945 au fost 
victimele politicii explicite a lui Hitler.

Timothy Snyder,  
Tărâmul morţii. Europa între Hitler și Stalin, 

București, Humanitas, 2012, p. 10–11  
(ediție originală – 2010)
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Stu diu d e c a z

Fascismul și nazismul
Fascismul este un fenomen italian, izvorât din eșecul moder-

nizării politice, economice și sociale a Italiei, accentuat de Primul 
Război Mondial. Italia a fost nemulțumită de felul în care Conferința 
de Pace de la Paris a gestionat pretențiile sale teritoriale. Termenul 
de fascism provine de la organizații numite „fascii”, create de țărani 
care își revendicau drepturile în raport cu marii proprietari funciari. 
Benito Mussolini, liderul Partidului Național Fascist, creat în 1919, 
avea inițial viziuni socialiste, și în prima etapă susținea micii pro-
prietari de terenuri împotriva latifundiarilor. Din 1920, se va alia cu 
inamicii acestora și cu marii industriași. 

Fascismul va veni la putere în urma șantajului, ca rezultat al or-
ganizării unui marș asupra Romei, care-l va determina pe regele 
Victor Emmanuel al III-lea să-l numească pe Mussolini în funcția 
de prim-ministru (1922). Trecerea la dictatură s-a realizat treptat, 
votul universal fiind anulat în 1928, când sunt retrase și preroga-
tivele parlamentului. Sunt create corporațiile, în locul sindicatelor, 
în ideea de a arăta că în Italia nu există conflicte de clasă, ca în 
URSS. Churchill, parlamentar britanic pe atunci, laudă politica lui 
Mussolini, spunând că e un model de cum trebuie contracarată 
amenințarea bolșevică. 

Sub influența lui Hitler, Mussolini adoptă o serie de legi rasiale 
în 1938, îndreptate împotriva evreilor. Hitler este inițial un admira-
tor al lui Mussolini. Venirea acestuia din urmă la putere în 1922 îl 
încurajează. Încearcă și el preluarea puterii în 1923, la München, dar 
suferă eșec. Este arestat, elaborând în închisoare textul său pro-
gramatic Mein Kampf, unde își exprimă planurile sale de cucerire a 
Europei și a lumii întregi, ura față de slavi și evrei. Partidul Național 
Socialist al Muncitorilor din Germania, preluat de el în 1920, este 
unul care grupează foștii combatanți de război, nemulțumiți de 
umilirea țării prin Tratatul de la Versailles (28 iunie 1919). 

Inițial revendicările sunt mai ales de ordin social, dar ulterior se 
va renunța la acestea în favoarea unei apropieri de marii industriași, 
care îi vor finanța partidul și îl vor aduce la putere. Marea criză 
economică mondială din 1929 aduce primele rezultate electorale 
notabile pentru naziști. În alegerile din noiembrie 1932 vor obține 
33%, cel mai mult dintre toate partidele. Președintele Hindenburg 
este nevoit astfel să-l numească cancelar pe Hitler, la 30.01.1933. 

Venirea lui Hitler la putere respectă anumite forme legale, ca 
și în cazul lui Mussolini, prin contrast cu Lenin. Regimul lui Hitler 
ia denumirea de cel de-al Treilea Reich. Imediat sunt lichidate toa-
te partidele și sindicatele, este instituită cenzura, poliția politică 
(Gestapo) întemnițează sau execută adversarii politici. Evreii vor fi 
o țintă predilectă a politicilor represive naziste, Hitler considerând 
că aceștia, datorită rasei lor, au trădat interesele Germaniei la 1918 
(mitul „loviturii cu cuțitul în spate”). Inspirându-se de la Stalin, Hitler 
introduce primul plan economic în 1936 (de 4 ani, la sovietici era 
de 5 ani). Ca și în cazul fascismului și al comunismului, voința con-
ducătorului – a Führerului – se află deasupra legilor.

Hitler și Mussolini, 1940

e v a l u a r e

• Caracterizează societățile 
democratice.

• Justifică definiția demo- 
crației formulată de către 
A. Lincoln (1865): „…este 
guvernarea poporului 
de către popor”, făcând 
referire la unele state cu 
asemenea regim politic.

• Argumentează de ce 
regimul democratic este 
de preferat în raport cu 
regimurile totalitare sau 
autoritare.

• Explică în ce constă natura 
criminală a regimurilor 
dictatoriale (stalinist și 
nazist), analizând politica 
promovată în unele state 
din Europa în epoca con-
temporană.

• Completează un portofo-
liu cu materiale despre is-
toria familiei din perioada 
regimului stalinist în  
rss Moldovenească în 
anii 1940–1941 și  
1944–1953.

compară ideologia nazistă 
cu cea comunistă și identi-
fică asemănări și deosebiri. 
Formulează o concluzie despre 
pericolul ideologiilor radicale 
și extremiste pentru societate.
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2 Relațiile internaționale în epoca contemporană

Până la Primul Război Mondial (1914–1918) relațiile internaționale sunt dominate de sistemul echi-

librului puterii, adică alianțele dintre marile puteri determină raportul de forțe pe arena europeană şi 
mondială. După 1918, Liga Națiunilor instituie sistemul de securitate colectivă. După al Doilea Război 
Mondial, se impune sistemul de securitate colectivă generală, garantul căreia este ONU. În realitate însă, 
între 1945 și 1991, are loc o competiție între două blocuri mari de state, unul condus de Statele Unite, 
altul de Uniunea Sovietică. Cele două supraputeri nu se ciocnesc direct, iar echilibrul terorii asigură o 
stabilitate relativă a ordinii mondiale. 

E V O C A R E

• Care sunt rezultatele prin-
cipale ale Primului război 
Mondial?

• În ce condiții a avut loc pro-
cesul de formare a româniei 
Mari în anul 1918?

1. Primul Război Mondial și echilibrul puterii

Sistemul numit convenţional „echilibrul puterii” a domi-
nat relaţiile internaţionale în secolul al XIX-lea. Acestuia îi 
era specifică alianţa dintre două sau mai multe mari puteri 
împotriva unui stat cu tendințe hegemonice. Anume siste-
mul echilibrului puterii a dus la declanșarea războiului în 
1914, ca urmare a contradicţiilor dintre cele două alianţe 

politico-militare, Antanta și Tripla 
Alianţă. Sistemul echilibrului pu-
terii nu ia în calcul interesele sta-
telor mici și mijlocii, considerân-
du-se firesc ca marile puteri să-și 
împartă între ele sferele de influ-
enţă (în China, Africa sau Balcani, 
spre exemplu). Drept urmare, după 
1918, se instituie un nou sistem al 
relaţiilor internaţionale cu scopul 
de a elimina deficienţele sistemului 
internaţional bazat pe alianţa din-
tre marile puteri. 

2. Relaţiile internaţionale în perioada  

 interbelică

În perioada interbelică, se prefigurează o nouă paradig-
mă în relaţiile internaţionale, anume cea a securităţii colec-
tive care avea drept scop asigurarea securităţii, integrităţii 
teritoriale și independenţei tuturor statelor recunoscute pe 
plan mondial, nu numai a celor mari. Cu alte cuvinte, asis-
tăm la democratizarea relaţiilor internaţionale, iar institu-
ţia care e menită să asigure securitatea statelor și să evite 
conflictele violente dintre ele este Liga Naţiunilor, creată în 
1919 la Paris, în cadrul Conferinţei de Pace. Liga Naţiunilor 
este astfel prima organizaţie internaţională care își propune 
să servească drept mediator în litigiile dintre state și să le 

V O C A B U L A R

Revizionism – politică de nere- 
cunoaștere a unor granițe 
trasate prin tratate 
internaționale și efortul de 
a obține redesenarea lor în 
funcție de interesele unor 
state ce se consideră a fi 
nedreptățite.

Statu-quo – stare de fapt exis-
tentă la un moment dat, cu 
referire la relaţiile dintre 2 
sau mai multe state, inclusiv 
la hotarele dintre ele.

Ședință a Ligii Națiunilor, Geneva 1920
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rezolve pe cale pașnică. Iniţial, ţările învinse 
în Primul Război Mondial, precum Germa-
nia, nu fac parte din Liga Naţiunilor. Treptat 
însă vor fi și ele cooptate. În 1926 Germania 
va deveni membru al Ligii Naţiunilor, fiind 
acceptată chiar în Consiliul organizaţiei, ceea 
ce echivalează cu recunoașterea statutului 
de mare putere pe care îl pierduse la 1918. În 
1934, după ieșirea Germaniei din Liga Naţiu-
nilor, URSS îi ia locul. Uniunea Sovietică va fi 
la rândul ei eliminată din Liga Naţiunilor în 
1939, ca urmare a încălcării statutului orga-
nizaţiei prin declanșarea războiului împotri-
va Finlandei (noiembrie 1939-februarie 1940). 

Liga Naţiunilor avea un sistem de sancţiuni 
îndreptat împotriva statelor agresoare. Acestea 
au fost aplicate în câteva rânduri. De exemplu, 
împotriva Japoniei care a invadat Manciuria în 
1931 (parte a Chinei, ţară membră a Ligii) sau 
a Italiei, care în 1935 a pornit război împotriva 
Etiopiei, unicul stat din Africa membru al Li-
gii. Lipsa solidarităţii statelor europene în pu-
nerea în aplicare a sancţiunilor economice, dar 
mai ales a embargoului asupra importurilor de 
armament, împotriva statelor agresoare a de-
terminat eșecul Ligii Naţiunilor în prevenirea 
unui al doilea război mondial. 

3. Relaţiile internaţionale în al Doilea  

 Război Mondial

Tratatul sovieto-german de neagresiu-
ne din 23 august 1939, numit și Pactul Mo-
lotov-Ribbentrop a dus la declanșarea celui 
de-al Doilea Război Mondial. Germania și 
URSS și-au împărţit sferele de influenţă în 
Europa Centrală și de Est. Conform proto-
colului adițional secret, primei i-au revenit 
porţiunea vestică și cea centrală ale Poloni-
ei, iar celei de-a doua – Ţările Baltice, partea 
de est a Poloniei (Ucraina de Vest și Bieloru-
sia de Vest), precum și Basarabia (Bucovina 
de Nord și Ținutul Herţei, ocupate de sovie- 
tici în iunie 1940, nu erau menţionate). După 
semnarea acordului din 23 august 1939, Ger-
mania a invadat Polonia la 1 septembrie 1939 și 
astfel a început cel de-al Doilea Război Mondi-
al. Alianţa sovieto-germană i-a permis lui Hit- 

ler să lupte pe frontul de vest și să cucerească 
în timp record Danemarca și Norvegia (aprilie 
1940), precum și Ţările de Jos și Franţa (mai–
iunie 1940). În toamna aceluiași an însă, Hitler 
a suferit un eșec în „bătălia pentru Anglia”. 

Atacul german asupra URSS din iunie 
1941 a adus Statele Unite de partea coaliţi-
ei antinaziste. Premierul britanic Winston 
Churchill și președintele american Franklin 
Delano Roosevelt redactează Carta Atlanti-
cului (august 1941) în care se schiţează ne-
voia creării Naţiunilor Unite și principiile 
de bază ale acesteia, la care va adera ulterior 
și URSS. Coaliţia Naţiunilor Unite va ieși 
învingătoare din al Doilea Război Mondial 
în urma capitulării Germaniei (8 mai 1945) 
și a Japoniei (2 septembrie 1945). Noua 
configurație a hărții politice a lumii a fost 
stabilită la conferințele de la Teheran (1943), 
Ialta (1945), Potsdam (1945), Paris (1947).

4. Relaţiile internaţionale în timpul  

 Războiului Rece 

Relaţiile dintre statele occidentale și URSS 
s-au înrăutăţit după 1945. Divergenţele s-au 
acutizat din motive ideologice și geopoliti-
ce. Germania postbelică a fost împărţită în 
patru zone de ocupaţie: sovietică, america-
nă, britanică și franceză, prima evoluând 
în RDG, iar următoarele trei – în RFG. În 
Europa de Est, aflată sub ocupaţie sovietică, 
au fost impuse regimuri comuniste supuse 
Moscovei, ceea ce americanii au interpretat 

Liderii coaliției antihitleriste la Conferința de la Teheran, 
noiembrie 1943
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ca o încălcare a acordurilor de la Ialta (fe-
bruarie 1945), care prevedeau organizarea 
unor alegeri libere. 

Nu numai Europa a fost împărţită în două 
zone de influenţă, cea americană în Vest și 
cea sovietică în Est, dar și întreaga lume. 
Iniţial, americanii deţineau supremaţia eco-
nomică și militară întărită și prin faptul că 
erau unicii care dispuneau de bomba atomi-
că, folosită în Japonia în 1945 (pe 6 august 
la Hiroshima și pe 9 august la Nagasaki). În 
1949 și URSS va obţine propria armă nu-
cleară, așa încât pentru câteva decenii se va 
instaura echilibrul terorii, adică al fricii mu-
tuale de aplicare a armelor nucleare. Cu alte 
cuvinte, în epoca Războiului Rece din anii 
1945–1991, relaţiile internaţionale au fost 
caracterizate de sistemul bipolar. Pe lângă 
echilibrul terorii, altă trăsătură a acestuia a 
fost lipsa unei declaraţii formale de război 
în 1945–1947, precum și lipsa unui tratat 
formal care să-i pună capăt (1990–1991). Fi-
ecare bloc de state avea și o alianţă militară 
menită să apere interesele sale: Organizaţia 
Tratatului Atlanticului de Nord (NATO, cre-
at la 4 aprilie 1949), dominată de americani, 
și Organizaţia Tratatului de la Varșovia (14 
mai 1955), controlată de sovietici. 

În particular, politica externă americană 
a fost ghidată în această perioadă de doctri-
na Truman (1946), potrivit căreia SUA tre-
buiau să evite o ciocnire directă cu URSS și 
să nu permită acesteia extinderea dincolo 

de liniile de demarcaţie stabilite la 1945. 
Doctrina Truman, inspirată de diplomatul 
George Kennan, punea accent pe izolarea 
URSS (containment) și nutrea speranţa că 
dificultăţile interne ale comunismului vor 
duce la implozia sistemului. În acest scop 
SUA vor participa la eliberarea Coreei de 
Sud (1950–1953) ocupate de Nordul comu-
nist, prin atragerea unei coaliţii internaţi-
onale largi sub egida ONU. Americanii se 
vor implica și în războiul din Vietnam, tot 
în scopul evitării comunizării Sudului, dar 
vor eșua (1965–1973).

Pe de altă parte, scopurile politicii externe 
sovietice pot fi rezumate prin formula „nici 
război, nici pace” (Raymond Aron). În urma 
încercărilor interne de a reforma radical regi-
mul comunist (Ungaria, 1956) sau revizuirea 
acestuia (Cehoslovacia, 1968), Moscova for-
mulează așa-numita doctrină Brejnev, potri-
vit căreia statele comuniste (adică URSS) au 
dreptul de a introduce trupe militare în orice 
stat-satelit în care vor avea loc evenimente si-
milare. URSS se implică masiv în exportarea 
revoluţiilor comuniste și în afara Europei, 
în Africa mai ales. Sprijină regimul lui Fidel 
Castro din Cuba, care se declară post-factum 
marxist-leninist pentru a obţine sprijinul 
Moscovei împotriva SUA. Cea din urmă im-
plicare, în emisfera vestică, duce la cea mai 
mare criză din epoca Războiului Rece, criza 
din Caraibe, care a fost la limita izbucnirii 
unui conflict nuclear între cele două supra-

Semnarea Cartei Națiunilor Unite (iunie 1945)

J. F. Kennedy și N. S. Hrușciov, 1962
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puteri (octombrie 1962). O altă implicare ma- 
sivă a URSS în afara teritoriilor cucerite în 
1945 a avut loc în Afganistan (1979–1989), 
ceea ce a devenit un eșec la fel de dureros 
pentru sovietici precum a fost Vietnamul 
pentru americani. 

Un rol important în aplanarea conflictelor 
l-a avut Organizaţia Naţiunilor Unite, creată 
în 1945 și care, pe lângă aplicarea de sancţiuni 
economice, are și o armată proprie de inter-
venţie (căștile albastre). Deși ONU veghează 
oficial la garantarea păcii în lume, marile 
puteri au un cuvânt greu de spus în relaţii-
le internaţionale, precum și în cadrul ONU. 
Consiliul de Securitate al acesteia este alcă-
tuit din 5 membri permanenţi, care nu sunt 
decât cei cinci învingători principali în cel 
de-al Doilea Război Mondial: Statele Unite  
ale Americii, Rusia (fosta URSS), Marea Bri-
tanie, Franţa și China. 

5. Relaţiile internaţionale după  

 Războiul Rece

Războiul Rece și sistemul bipolar în rela-
ţiile internaţionale ia sfârșit odată cu dezin-
tegrarea blocului de state comuniste din Eu-
ropa, în special odată cu dezagregarea Orga-
nizaţiei Tratatului de la Varșovia la 3 martie 
1991 și colapsul URSS (august 1991). După 
dispariţia Uniunii Sovietice, unii experţi  
au afirmat că lumea a devenit unipolară, 
adică în care Statele Unite deţin supremaţia 
globală fără a avea concurenţi pe măsură. 
Cu toate acestea, Rusia postsovietică, deși 
nu are capacităţile militare ale defunctei 
URSS, a cărei moștenitoare de drept este, 

joacă încă un rol important pe arena inter-
naţională. China comunistă de asemenea 
are un potenţial militar din ce în ce mai 
important, inclusiv la capitolul arme nu-
cleare, susţinut și de o economie viguroasă 
(din 2012 – a două din lume, după SUA). 
În ultimii ani, Japonia, în contextul expe-
rimentelor nucleare și ameninţărilor venite 
din partea Coreei de Nord, și-a dezvoltat o 
armată destul de redutabilă, inclusiv la capi-
tolul apărare antibalistică. Cu alte cuvinte, 
relaţiile internaţionale după 1991 sunt ca-
racterizate mai degrabă de multipolarism 
decât de unipolarism. 

Numeroase conflicte armate au afectat 
lumea de după Războiul Rece. O listă selec-
tivă ar include războaiele din Balcani, Afri-
ca (mai ales cele civile), dar și din Orientul 
Apropiat (de exemplu, războiul civil din Siria, 
2012–2013). Nu sunt de neglijat nici conflic-
tele armate din spaţiul postsovietic (războiul 
azero-armean din Carabahul de Munte; răz-
boiul ruso-moldovean din Transnistria; răz-
boaiele din Cecenia; războiul ruso-georgian, 
soldat cu pierderea de către Georgia a Osetiei 
de Sud și a Abhaziei). 

O caracteristică esenţială a multor conflicte 
și ciocniri violente de după Războiul Rece este 
faptul că ele sunt iniţiate de actori nonstatali. 
Cel mai cunoscut caz este cel al organizaţiei 
islamice extremiste Al-Qaeda, care și-a asu-
mat organizarea atacurilor teroriste de la New 
York și Washington, D. C. de pe 11 septembrie 
2001. Ca urmare a acestui atac, Statele Unite 
au adoptat așa-numita doctrină Bush, potrivit 
căreia SUA are dreptul la un atac preventiv 
asupra unui stat inamic. Cu alte cuvinte, prin 
comparaţie cu doctrina Truman, care avea un 
caracter defensiv, cea din 2002 justifică un 
război ofensiv. Doctrina Bush a fost aplicată 
prima dată în războiul din Afganistan (lansat 
în 2001) și Irak (2002–2012). 

După 1991, NATO s-a extins spre Est, 
incluzând Polonia, Cehia și Ungaria (1999); 
Slovacia, Slovenia, Lituania, Letonia, Esto-
nia, Bulgaria și România (2004); precum și 
Albania și Croaţia (2009). 

Mihail Gorbaciov și Ronald Reagan, 1986
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A .  o p ini i  d e sp re înce putul  

Ră z b oiului  Re ce

1. De la Stettin, pe ma-
lul Balticii, la Trieste, pe 
Adriatica, o cortină de fier 
a coborât de-a lungul conti-
nentului european. În spate-
le acestei linii, toate capitale-
le fostelor state ale Europei 
Centrale și de Est sunt, de 
acum înainte, incluse în sfera 
de influenţă sovietică. 

W. Churchill, Fulton, martie 1946

2. SUA nu trebuie să 
aștepte în viitorul apro-
piat relaţii politice strânse 
cu regimul sovietic. Noi 
trebuie să privim Uniunea 
Sovietică drept un rival pe 
arena politică, și nu ca un 
partener. Politica sovieti-
că nu va reflecta dragos-
tea abstractă pentru pace 

și stabilitate, nici o credinţă în posibilitatea unei 
coexistenţe pașnice între lumile socialiste și ca-
pitaliste, dar mai degrabă o presiune precaută și 
persistentă în scopul dezbinării și slăbirii tuturor 
puterilor și influenţelor rivale. 

G. Kennan, diplomat american la  
Moscova, 1946 

3. În lume s-au format 
două grupări: pe de-o 
parte, tabăra imperialistă 
antidemocratică, care are 
drept scop esenţial instau-
rarea dominaţiei mondi- 
ale, pe de altă parte, s-a 
creat tabăra antiimperia- 
listă și democratică, al că-
rei obiectiv esenţial este 

subminarea imperialismului, întărirea democra-
ţiei și lichidarea urmelor fascismului. 

Andrei Jdanov, ideolog sovietic,  
septembrie 1947 

apreciază în scris, pe baza opiniilor expuse 
mai sus, cine a fost responsabil de declanșarea 
războiului rece, estul sau vestul?

C .  I s tor ic  f rancez d esp re înce putul 
Ră z b oiului  Re ce

Cotitura din 1947 înseamnă mai degrabă o re-
afirmare a spiritului „bolșevismului într-o singură 
ţară” extins la bolșevismul în mai multe ţări: ca-
racter deopotrivă internaţional și ultracentralizat al 
mișcării, clădită mai mult ca oricând în jurul bastio-
nului sovietic, și dependenţă strânsă a noilor ţări de 
„democraţie populară”; întărirea luptei de clasă în 
interior și în exterior, apel la vigilenţa revoluţionară 
în faţa comploturilor imperialismului și prioritate 
acordată luptei împotriva războiului antisovietic. 
Toate aceste lozinci, care aveau în 1930 un aer de 
fortăreaţă asediată, exprimă în 1947 un optimism 
cuceritor, ca și cum și-ar fi pierdut caracterul ex-
tremist, înscriindu-se în linia democraţiei. Sistemul 
sovietic a atins ceea ce s-ar putea numi „maturita-
tea totalitară”: având asupra cetăţenilor URSS un 
control de o perfecţiune fără precedent în istoria 
omenirii; întinzându-se în mai multe state europe-
ne, iar în viitor și la China; întruchipat fiind de un 
conducător unic, adulat ca soldat, ca filozof și om 
de stat; și fiind aproape pretutindeni în lume întărit 
de o forţă de iradiere ideologică comparabilă cu pu-
terea de influenţă a unei religii. Raportul lui Jdanov 
constituie apoteoza acestui univers sinistru. 

François Furet, Trecutul unei iluzii. Eseu 
despre ideea comunistă în secolul XX, București, 

Humanitas, 1996, p. 427-428 

B.  I s tor ic  am e ric an d esp re s ituaț ia 
Românie i  între  1938 ș i  19 4 4

Între 1938 și 1940, britanicii au devenit intere- 
saţi în apărarea independenţei României și a altor 
câtorva state din Europa estică (…) Între 1940 și 
1944, Marea Britanie și America au încercat să con-
vingă România să se întoarcă împotriva Germaniei 
și să se alăture Aliaţilor, la fel ca și să garanteze 
pentru un stat român postbelic independent și 
democratic. Prin 1943 a devenit clar că majorita-
tea Balcanilor va cădea în sfera militară a Armatei 
Roșii (…) În august 1944, schimbarea militară din 
România a ajutat semnificativ prin forţarea germa-
nilor să abandoneze majoritatea Balcanilor.

Paul D. Quinlan, Ciocnire asupra României. 
Politica anglo-americană faţă de România, 1938-

1947, Centrul de Studii Românești, Iași, 1995, p. 
155-156
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e v a l u a r e

• Caracterizează noua ordine mondială 
instaurată după Primul război Mondial.

• Explică cum avea loc garantarea 
securității hotarelor prin crearea unor 
alianţe de state care aveau aceleași inte-
rese.

• Elaborează o axă cronologică unde vei in-
dica principalele date și evenimente care 
au avut loc în perioada interbelică în plan 
internațional (spațiul universal, european 
și românesc).

• Localizează pe harta istorică schimbări 
teritoriale în Europa de Est și orientul 
Apropiat în anii 1918–1940.

• Determină specificul evoluției româniei 
în relațiile internaționale în anii ’20–’30  
ai sec. XX.

Stu diu d e c a z

oNU și problemele globale ale umanităţii

ONU a creat o serie de instituții pentru rezol-
varea celor mai importante probleme cu care se 
confruntă umanitatea. Printre acestea sunt:

UNICEF – fundația ONU pentru protecția drep-
turilor copiilor, creată în decembrie 1946

FAO – Organizația Națiunilor Unite pentru Ali- 
mentație şi Agricultură, creată în octombrie 1945

UNESCO – Organizația Națiunilor Unite pentru 
educație, ştiință şi cultură, creată în noiembrie 1945

WHO – Organizația Mondială a Sănătății, creată 
în aprilie 1948

UNHCR – Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite 
pentru Refugiați, creat în decembrie 1950

UNDP – Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare, apărut în noiembrie 1965

Alte instituții sau subdiviziuni ale ONU se ocupă 
de multiple alte probleme globale ale lumii în care 
trăim: SIDA; încălzirea globală; terorismul; proble-
ma protejării drepturilor femeilor; asistență umani-
tară; protecția persoanelor cu dizabilități ş. a. 

Cele mai importante contribuţii  
la bugetul ONU, 2013

State membre
Contribuţie

(% din bugetul 
ONU)

SUA 22,000 %

Japonia 10,833 %

Germania 7,141 %

Franţa 5,593 %

Marea Britanie 5,179 %

China 5,148 %

Italia 4,448 %

Canada 2,984 %

Spania 2,973 %

Brazilia 2,934 %

Rusia 2,438 %

Australia 2,074 %

Coreea de Sud 1,994 %

Mexic 1,842 %

Olanda 1,654 %

Alte state membre 20,765 %

Ban Ki-moon, secretar general al ONU din 2007

Secretari Generali ai ONU

1946–1953 Trygve Lie (Norvegia)

1953–1961 Dag Hammarskjöld (Suedia)

1961–1971 U Thant (Birmania)

1972–1981 Kurt Waldheim (Austria)

1982–1991 Javier Perez de Cuellar (Peru)

1992–1997 Boutros Boutros-Ghali (Egipt)

1997–2006 Kofi Annan (Ghana)

2007– Ban Ki-moon (Coreea de Sud)

care este contribuția onu în lume? selec- 
tează și notează informații din surse supli-
mentare despre proiectele realizate de onu 
în ultimii 20–30 de ani.
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