România în Al Doilea Război Mondial
Studiu de caz: „ Anul 1940”
-schița lecțieiSTUDIU DE CAZ:”ANUL 1940”
I. PIERDEREA BASARABIEI ŞI A NORDULUI BUCOVINEI (28 iunie 1940)
- 26 iunie 1940 – nota ultimativă sovietică cerea României cedarea Basarabiei şi a
nordului Bucovinei
- 28 iunie 1940 – România este obligată să cedeze un teritoriu de aproximativ 50.000 Km2
cu o populaţie de aproape 4.000.000 locuitori
Cauze: - presiunile exercitată de Germania
- Anglia se află în război
- Franţa fusese ocupată de trupele germane
- România era izolată şi avea un potenţial militar slab în comparaţie cu
Germania şi U.R.S.S.
II. DICTATUL DE LA VIENA ( 30 august 1940)
- sub presiunea Germaniei la Turnu-Severin încep negocieri şi cu Ungaria care se încheie
printr-un eşec datorită pretenţiilor exagerate ale părţii ungare.
- august 1940 – ministrul de externe român ( Mihail Manoilescu) este convocat la Viena
- 30 august 1940 - României îi este impus Dictatul de la Viena care însemna cedarea către
Ungaria 43.000 Km2 (N-V Transilvaniei) cu o populaţie de peste 2,5
milioane de locuitori.
III. PIERDEREA CADRILATERULUI ( septembrie 1940)
- septembrie 1940 – discuţii cu reprezentanţii Bulgariei la Craiova
- se încheie un acord prin care România acceptă cedarea Cadrilaterului
(S Dobrogei) cu o suprafaţă de aproximativ 6.000 Km2
La sfârşitul anului 1940 România Mare nu mai exista
Nemulţumirea populaţiei şi presiunile Germaniei au determinat abdicarea regelui Carol al II-lea
şi venirea la conducerea statului a lui Ion Antonescu
ROMÂNIA ÎN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
1. CONTEXTUL INTERN ŞI EXTERN
- România a continuat linia tradiţională de apropiere de Franţa şi Anglia
- Pactul Ribbentrop-Molotov provoacă nelinişte la Bucureşti
- sept. 1939 Germania invadează Polonia – marcând începutul celui de-al doilea război mondial
- România se declară neutră
- iunie 1940 – Franţa – principalul garant al frontierelor României este înfrântă
- în vara anului 1940 României i se impun cedările teritorale.
2. CAMPANIA MILITARĂ DIN EST
- imediat după a abdicarea regelui Carol al II-lea, gen. Ion Antonescu:
- a preluat întreaga putere în stat
- instituie funcţia de „Conducător al statului”
- menţine simbolic monarhia ale cărei atribuţii erau restrânse ( regele Mihai I era
şeful armatei şi avea dreptul să numească pe primul-ministru)
- venirea lui Ion Antonescu la putere a orientat România către Germania:
- octombrie 1940 – sosesc în ţară trupele germane

- noiembrie 1940 – România aderă la Pactul Tripartit (Germania, Italia şi Japonia)
- decembrie 1940 – România semnează un tratat economic cu Germania prin care:
- permite accesul Germaniei la petrolul şi grânele din România
- România primeşte în schimb echipament militar şi bani
- principalul obiectiv al acestei politici l-a reprezentat recuperarea teritoriilor pierdute în 1940
- 22 iunie 1941 – Germania invadează U.R.S.S.
- România declară război U.R.S.S.:
- armata română trece Prutul alături de armata germană
- până la sfârşitul lui iulie 1941 sunt eliberate Basarabia şi Bucovina
- trupele române continuă ofensiva în sudul Rusiei şi în Caucaz
- mulţi evrei din Basarabia şi Bucovina au fost deportaţi în România, apoi în Transilvana, dar Antonescu a
refuzat soluţia exterminării în masă a evreilor.
- iarna 1942/1943 – armata germană şi aliaţii ei sunt înfrânţi la Stalingrad iar armata sovietică preia
iniţiativa războiului în răsărit.
- în aprilie 1944 armata sovietică a intrat în nordul Moldovei
- au loc contacte diplomatice cu reprezentanţii Angliei şi SUA pentru a scoate România din război
(intreprinse de Iuliu Maniu şi chiar de Antonescu). Negocierile au eşuat, Puterile Aliate (Anglia, SUA,
URSS) hotărâseră
încă din anul 1943 să nu încheie pace separată cu vreunul dintre statele Axei, acceptând doar
capitularea necondiţionată a Germaniei a aliaţilor acesteia
- la 23 august 1944 – regele Mihai în colaborare cu reprezentanţii partidelor politice tradiţionale
(P.N.L. şi P.N.Ţ.) îl înlătură pe Antonescu de la conducerea statului
Consecinţe: - puterea este preluată de un nou guvern condus de C-tin Sănătescu
- este anunţată încetarea războiului împotriva U.R.S.S.
- armata română întoarce armele împotriva Germaniei
3. CAMPANIA MILITARĂ DIN VEST
- Regele Mihai anunţă:- anularea legislaţiei antonesciene şi repunerea în vigoare a Constituţiei din 1923,
fiind reinstaurat regimul democratic
- Armata română: - respinge atacurile armatei germane, eliberând într-o săptămână S ţării şi capitala
- 30 august 1944 - trupele sovietice intră în Bucureşti
- 13 septembrie 1944 – încheierea la Moscova a Armistiţiului între România şi Puterile Aliate
(reprezentate de U.R.S.S.)
- prevederi: - plata unei despăgubiri de război de 300 milioane de dolari
- frontiera de stat româno-sovietică rămâne cea stabilită în 28 iunie 1940
- Dictatul de la Viena era anulat
- România trebuia să participe la efortul de război al aliaţilor cu cel puţin 12 divizii de
infanterie
- la 25 0ctombrie 1944 armata română eliberează ultimele oraşe: Carei şi Satu Mare
- oct. 1944 - 9 mai 1945 armata română a participat la Campania din Vest - în cadrul căreia au fost
eliberate Ungaria, Cehoslovacia şi Austria
- 9 mai 1945 – Germania capitulează: sfârşitul războiului
Efortul de război al României a fost subsanţial: peste un milion de morţi, 1 miliard două sute de mil. de
dolari. Din punct de vedere al efectivelor angajate în luptă şi al cheltuielilor de război România se situează
pe locul patru în rândul statelor participante la coaliţia anti-Germană
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