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ROMÂNIA SECOLELOR XX-XXI 

România în Al Doilea Război Mondial 
- fişă de lucru - 

 

1. Pe baza hărţii şi a informaţiilor din lecţie, completează tabelul următor.  

 

 

2. Citeşte documentele de mai jos, apoi răspunde cerinţelor. 

 

 A. Am observat întâi că este o hartă românească. Am desfăcut-u cu nordul în jos, ceea ce 

m-a făcut să nu mai înţeleg  nimic. Mi-a întors-o Schmidt, din delegaţia germană. Ochii mei 

căutau tăietura de la graniţa de vest. (...) Am urmărit cu ochii graniţa care pornea de la Oradea 

către răsărit şi am înţeles că cuprindea şi Clujul... Când mi-am dat seama că graniţa coboară în 

jos, am avut, în disperarea mea, un singur gând: Braşovul! O mică uşurare: Braşovul rămânea 

la noi. 

(Mihail Manolescu despre Dictatul de la Viena, 1940) 

 

 B. Ostaşi, vă ordon: treceţi Prutul. Zdrobiţi vrăjmaşul din Răsărit şi Miazănoapte. 

Dezrobiţi din jugul roşu al bolşevismului pe fraţii voştri cotropiţi. Reîmpliniţi în trupul ţării glia 

străbună a Basarabilor şi codrii voievodali ai Bucovinei, ogoarele şi plaiurile voastre.  

(Ordinul de zi al lui Ion Antonescu către armata română, 22 iunie 1941) 

 

 C. Români, în ceasul cel mai greu al istoriei noastre am socotit, în deplină înţelegere cu 

poporul meu, că nu este decât o singură cale pentru salvarea ţării de la o catastrofă totală: 

ieşirea noastră din alianţa cu puterea Axei şi imediata încetare a războiului cu Naţiunile Unite. 

(...) Din acest moment, încetează lupta şi orice act de ostilitate împotriva armatei sovietice, 

precum şi starea de război cu Marea Britanie şi Statele Unite. Alături de armatele Aliaţilor şi cu 

ajutorul lor, mobilizând toate forţele naţiunii, vom trece hotarele impuse prin dictatul nedrept de 

la Viena, pentru a elibera pământul Transilvaniei noastre de sub ocupaţia străină. 

(Proclamaţia Regelui Mihai I către Ţară, 23 august 1944) 

 

1. Pe baza sursei A, numeşte teritoriul pierdut de România în urma Dictatului de la Viena. 

........................................................................................................................................................... 

 

Precizează numele teritoriilor 

româneşti eliberate de armata 

română în anul 1941, marcate 

pe hartă cu cifrele 1 şi 2. 

 

 Numeşte ţara marcată cu X pe 

hartă, împotriva căreia a intrat 

România în război, în 1941. 

 

Scrie numele ţărilor marcate 

cu Z, la eliberarea cărora a 

participat şi armata română. 
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2. Precizează, pe baza sursei B, o cauză a participării României la Al Doilea Război Mondial.  

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

3. Transcrie, din sursa C, statele alături de care România a continuat războiul după 23 august 

1944. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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