






ÎNCEPUTUL CELUI DE AL DOILEA RĂZBOI 

MONDIAL

Pactul de neagresiune sovieto-german, încheiat în

1939 a dus la modificarea raportului de forțe în

Europa.

Pentru România acest pact sovieto-german era total

neavenit deoarece, nu avea relații bune cu niciunul

din statele semnatare, care își împărțiseră Europa

Răsăriteană în zone de influență.

La 1 septembrie 1939 a început al Doilea Război

Mondial, prin invazia Germaniei asupra Poloniei.

La 3 septembrie 1939 Angia și Franța au declarat

război Germaniei.



POZIȚIA ROMÂNIEI FAȚĂ DE RĂZBOI
 Obiectivul politicii externe românești a fost exprimat în

declarația guvernului: buna înțelegere cu toți vecinii și apărarea
fermă a granițelor. La 6 septembrie 1939 Consiliul de
Coroană de la Cotroceni a proclamat neutralitatea României
– neutralitate favorabilă aliaților tradiționali. Păstrând
neutralitatea România a acordat totuși sprijin Poloniei,
deschizând granițele pentru refugiații polonezi, pentru
președintele și guvernul țării și a permis tranzitarea tezaurului
național al Poloniei pe teritoriul României. Capitularea
Franței la 22 iunie 1940 în fața Germaniei, a dus la
reorientarea politicii românești către Germania. După
pierderea în 1940 a unei treimi din teritoriul național și din
populație (28 iunie, Basarabia), (30 august, NV.
Transilvaniei), (7 septembrie, Cadrilaterul) – frontierele
rămase au fost garantate de Germania.



RENUNȚAREA ROMÂNIEI LA STAREA DE 

NEUTRALITATE. ADERAREA ROMÂNIEI LA AXĂ

Pierderile teritoriale din vara anului 1940 au
accentuat criza regimului carlist. Carol al II-lea a
abdicat și s-a instaurat un regim de mână forte,
condus de generalul Ion Antonescu (6 septembrie
1940).

La 23 noiembrie 1940, România a aderat la
Pactul Tripartit.

 În primăvara anului 1941, România a refuzat să
participe la agresiunea Germaniei contra
Iugoslaviei și la împărțirea acesteia.

 Între 1940-1941 România a avut un statut aparte,
asemănător Finlandei.





INTRAREA ROMÂNIEI ÎN RĂZBOI

 De la 22 iunie 1941 România a participat alături

de Germania la războiul împotriva U.R.S.S. în

speranța readucerii în hotarele țării a Basarabiei,

Bucovinei de Nord și a Ținutului Herței, ocupate de

sovietici în 1940.

La 25 iulie 1941 Basarabia și Nordul Bucovinei au

fost eliberate de sub sovietici.

La 22 august 1941 Antonescu a devenit mareșal al

României.







CONTINUAREA RĂZBOIULUI DINCOLO DE NISTRU

 În speranța anulării Dictatului de la Viena (1940), Antonescu

a acceptat cererea lui Hitler de continuare a războiului

dincolo de Nistru. Această opțiune a fost criticată de Iuliu

Maniu și Dinu Brătianu.

 România a intrat astfel în război cu Marea Britanie, iar

la 12 decembrie 1941 cu S.U.A.

 La 6 august 1941 Hitler și Antonescu au hotărât ca

armata română să ocupe teritoriul dintre Nistru și

Nipru, iar teritoriul dintre Nistru și Bug (Transnistria) să

fie administrat de România.

 Armata română a luptat la Odessa, în Crimeea și în

Caucaz. În bătălia de la Stalingrad (1942-1943) suferit

pierderi de 180.000 morți și răniți.





ÎNCERCĂRI DE IEȘIRE DIN RĂZBOI

 După înfrângerea de la Stalingrad, Ion Antonescu a decis

tatonarea posibilităților de ieșire din război.

 Guvernul Antonescu a purtat discuții cu aliații la Ankara,

Lisabona, Berna, Madrid, Vatican, Stockholm, Cairo.

 Cele mai importante negocieri s-au purtat la Ankara

(1943-1944) și Stockholm (1943-1944). Ambasadorul

României la Stockholm, Frederic Nanu a abordat soluția

armistițiului la întâlnirea cu Alexandra Kollantay

ambasadorul U.R.S.S. în Suedia.

 Delegația opoziției condusă de Știrbei, a purtat discuții la

Cairo (1944) pentru o pace separată. Tratativele au eșuat

deoarece guvernul român a respins condițiile

armistițiului.



PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA RĂZBOI ALĂTURI 

DE NAȚIUNILE UNITE

 La 23 august 1944 prin lovitură de stat Antonescu a fost 
înlăturat de Blocul Național Democrat (coaliție formată 
din P.N.Ț., P.N.L., P.S.D., și P.C.R.).

 După înlăturarea lui Antonescu s-au făcut demersuri pentru
încheierea armistițiului cu Națiunile Unite și s-a revenit la
democrație.

 România s-a alăturat coaliției antihitleriste. La 24 august
1944 a intervenit starea de război între România și
Germania.

 La 25 octombrie au fost eliberate ultimele teritorii
românești. Armata română a participat la eliberarea
Ungariei, Cehoslovaciei și a unei părți din Austria.

 România a fost alături de Națiunile Unite până la
sfârșitul războiului.




