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Proiectul intitulat ”Istoria României prin prisma recensămintelor populației și locuințelor
- de la începuturi până în zilele noastre”, cu tematică în folosul societății, a fost solicitat de
Institutul Național de Statistică și a câștigat finanțarea în competiția de proiecte instituționale ale
ASE, în luna iulie 2019. Tematica anunțată de titlu fiind foarte ofertantă, alegerea manierei de
abordare a pus echipa de cercetare în dublă dilemă.
Să abordeze evenimentele importante care au marcat istoria țării simultan cu numărătorile/
recensămintele populației pe teritoriile românești? Sau să aprofundeze numai istoria
recensămintelor, de la formele cele mai simple și până la cele actuale, cu preluări din surse
administrative și cvasi-digitale? Rezultatele muncii de cercetare să se adreseze primordial
studenților sau, în egală măsură, publicului larg, având în vedere desfășurarea în 2021 (amânat
pentru 2022) a primului recensământ mixt și cu auto recenzare din istoria demografică a României?
Pe măsura documentării, răspunsurile au venit în timp, iar abordarea a fost cea mai
generoasă cu putință, din simplul motiv că nu ne dorim ca livrabilele acestui proiect să intre întrun con de umbră, de uitare și lipsă de utilitate.
Din experiența acumulată la ultimele două recensăminte – din 2002 și 2011, la care s-a
implicat chiar ”la firul ierbii”, în colectarea datelor de la populație, directorul de proiect a constatat
că, de sensibilizarea și motivarea populației în a participa activ și onest la recensământ depinde
succesul acestuia și calitatea rezultatelor obținute. Pentru ca informațiile colectate să reflecte
corect resursele și nevoile populației, la orice nivel de organizare teritorial-administrativă,
populația trebuie să fie un real partener și să ofere date reale, pertinente și de calitate. În acest
context, sunt necesare mesaje atractive, care să conștientizeze populația de importanța acestuia,
chiar la nivel personal, de familie și de gospodărie. Mesajele pot fi postate/redate pe diferite canale
de comunicare în masă și adaptate diferitelor categorii de populație, pe perioade mari de timp.
În consecință, după vizitele la Institutul Național de Statistică, am hotărât ca scopul
proiectului să vizeze un produs concret, util și racordat la era digitală. Mai precis, echipa își
propune crearea unui website dedicat istoriei recensămintelor din România, istorie prezentată întro manieră interactivă și originală. Site-ul, pe care îl vedem racordat la domeniul de Internet al INS
sau ASE, este menit să genereze schimbări în percepțiile și mentalitățile populației, despre
recensământ, despre importanța participării cu responsabilitate la înregistrările lui. În mod special,
schimbările vizează populația tânără și adultă, cu acces la Internet, din mediul urban, în care
atitudinile de evitare a înregistrării la recensămintele de după 1990 au fost mai des întâlnite.
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Activitățile de cercetare au fost subordonate obiectivelor propuse în planul proiectului,
documentare, sinteză și prezentare adaptată mediului academic, dar și publicului larg..
Activitățile de documentare au fost desfășurate de directorul de proiect, Constanța
Mihăescu și de doi dintre membrii echipei, Adrian Oțoiu și Nicoleta Velișcă. În a doua parte a
cercetării a fost implicat celui de-al patrulea membru - Mihai Gheorghe, pe partea de website, hărți
interactive, cu valorificarea documentației acumulate.
Pe partea de publicare a rezultatelor, am participat cu două lucrări la conferința
internațională ICAS 2019 și ICAS 2020, publicate în SCIENDO - Proceedings of the International
Conference on Applied Statistics și avem o participare anunțată la ICESS, 8 iunie 2021.
.
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Rezultatele proiectului sunt destinate informării și educației demografice a populației, cu
accent pe istoria formelor de colectare a datelor despre populație pe teritoriile românești, pentru a
face legături ale trecutului cu prezentul și viitorul nostru, ca națiune. Concret, aceste rezultate se
referă la:
1. crearea unui site al proiectului, găzduit de domeniul ase.ro, cu denumirea
www.istorierecensaminte.ase.ro, pe care au fost postate o parte dintre rezultate le
proiectului
2. un studiu asupra istoriei României, prezentată în paralel cu evoluția formelor de
înregistrarea a datelor despre populație și cu evenimente de pe mapamond, care au marcat
evoluția omenirii
3. o

prezentare

dinamică

a

studiului

de

mai

sus,

prin

soft-ul

Prezi

https://prezi.com/p/edit/wltfd5oolhl5/?utm_source=prezi&utm_medium=email&utm_cont
ent=Prezi&utm_campaign=Next_Share_A_Prezi_v2&UID=304936798
4. aplicație cu hărți interactive ArcGis - StoryMaps ale populației pe teritoriile românești, la
diferite recensăminte, pentru care datele pe anumite variabile au fost accesibile. Variabilele
selectate : sex, mediu de rezidență, grupe mari de vârstă și etnie. https://arcg.is/1jPDCm
5. fișierele Excel în care am transferat, din suport de hârtie pe suport informatic, datele istorice
ale recensămintelor din 1859, 1899, 1930, 1966,1977,1992, 2002, 2011. Au fost create
fișiere cu distribuția populației de la recensămintele menționate, pe fiecare județ (în funcție
de organizarea adiministrativ-teritorială în vigoare), după caracteristicile sex, mediu de
rezidență, grupe mari de vârstă și etnie. Aceste fișiere au fost utilizate în crearea hărților
specifice în ArcGis.
6. un film de prezentare a istoriei României și a recensămintelor populației sale – varianta
extinsă https://my.visme.co/view/epdgo3kx-recensamantistorie
7. instrumente didactice de predare prin mijloace digitale a tematicilor legate de Sistemul
informațional demografic și de legăturile dintre Demografie și Istorie – prin toate rezultatele
aceti proiect..
8. două articole în SCIENDO - Proceedings of the International Conference on Applied
Statistics 2019 și 2020 și o participare confirmată la ICESS 2021:
o Constanța Mihăescu, Adrian Oţoiu, Alina Profiroiu, Ileana Niculescu-Aron,
Investigating students’ use of official statistical data,
https://sciendo.com/article/10.2478/icas-2019-0029
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o Constanța Mihăescu, Adrian Oţoiu, Erika Marin, Ileana Niculescu-Aron, The
Evolution of Romania’s Internal Migration. Findings from the 1977, 1992, 2002
and 2011 Censuses, în curs de apariție
o Constanța Mihăescu, Mihai Gheorghe, Adrian Oţoiu, ”The history of Romania
through its censuses”, o participare înregistrată la ICESS, 8 iunie 2021, cu o
lucrare pe abordarea concomitentă a istoriei țării cu istoria recensămintelor în
România.
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Ca rezultate ale cercetării realizate de echipa proiectului, redăm în cele ce urmează aspecte
legate de istoria României, în paralel cu istoria formelor de colectare a datelor despre populația de
pe teritoriile românești. Prezentarea acestor teme, credem că este benefică pentru atenția și
persuadarea publicului larg, mai ales a celui tânăr, în sensul valorizării istoriei noastre și a
implicării cu onestitate și civism în recensământul din 2022.
Nefiind istorici, ci economiști-demografi și statisticieni, am considerat că bogăția de
evenimente care a marcat istoria țării este mai mai ușor de urmărit printr-o structură tabelară.
Sinteza studiului este prezentată în format digital, ca prezentare Prezi și respectiv, ca film, fiind
însoțite de hărți interactive în ArcGIS. Rezultatele în format digital se pot vizualiza pe site-ul
www.istorierecensaminte.ase.ro .

Există dovezi despre numărători ale populației pe teritoriul Daciei, acum două mii de anii,
cu înregistrări nu numai despre efectivele locuitorilor, dar și despre alte aspecte ale vieții sociale
și economice de atunci: suprafețe, producția principalelor culturi, numărul animalelor domestice
şi alte bunuri materiale1.
Figura nr. 1: Dacia preistorică

Sursa: preluare de pe http://www.recensamantromania.ro/istoric/primele-cercetari-demografice/
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http://www.recensamantromania.ro/istoric/primele-cercetari-demografice/

Anul/Perioada

Evenimente

Mileniul III î Hr

Formarea unor popoare noi în partea
central-estică a Europei: tracii, grecii, ilirii

Epoca fierului (514-82 î Hr)

Împărțirea tracilor în:
-tracii de nord (GETO-DACII)
-tracii de sud (moesi, odrisli)

Sec VII-VI î Hr

Grecii și-au întemeiat colonii pe țărmul
Mării Negre (Histria, Tomis, Callatis)

Sec V-IV î Hr

Primele mărturii referitoare la
înregistrările de interes statistic de pe
teritoriul Daciei

Sec III î Hr
Sec II î Hr

Evenimente
remarcabile pe
planetă
Inventarea
papirusului de către
egipteni

Teritoriu
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TRACIA

Implementarea
conceptului de
democrație în
Grecia Antică
Maratonul

Sursa:
https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2019/04/06/originea
-tracilor-si-izvoarele-istorice/
Coloniile de pe țărmul Mării Negre
Sursa:https://vizto.deminasi.com/orasul-antic-callatis-inmarea-neagra.html

Sursa : recensamantromania.ro
Inventarea ceasului
cu alarmă
Apariția primei
gazete la Roma
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Antichitatea (perioada civilizației geto-dace)
Sec I î Hr
82-44 î Hr

Formarea PRIMULUI STAT GETO-DAC
(DACIA) sub domnia lui Burebista

Inventarea
betonului de către
romani
Distrugerea
orașului Pompei în
urma erupției
vulcanului Vezuviu

Sursa : materialedeistorie.ro
44 î Hr

46 d Hr

Statul lui Burebista se destramă, acesta
împărțindu-se în 4,apoi în 5 regate mai
mici
Dobrogea este anexată provinciei romane
Moesia

Sursa: https://mold-didactica.com.md/produs/provinciileromane-moesia-inferior-si-dacia/
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87-106 d Hr

Domnia lui Decebal

Sursa :http://dacians.romaniadevis.ro/library/harti
89 d Hr

98 d Hr

Pacea din 89 (Dacia devenea regat supus
Imperiului Roman în urma acțiunilor de
cucerire organizate de Împăratul
Domițian)
Traian devine împăratul Romei

Sursa :
ro.ripleybelieves.com
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101-102 d Hr
102-105 d Hr

Antichitatea (stăpânirea romană)
105-106 d Hr

106-109 d Hr

107 d Hr

113 d Hr

Primul război dintre Dacia și Imperiul
Roman
Traian a realizat Podul de la Drobeta, care
lega malurile Dunării, făcând posibilă
trecerea trupelor și aprovizionarea
acestora. Podul a fost principala cale de
legătură între provincia romană Dacia și
restul imperiului
Al doilea război daco-roman/Cucerirea
Daciei de către Imperiul Roman – aceasta
devine provincie romană sub numele de
Dacia Felix/Începutul romanizării oficiale
și formarea poporului român
A fost ridicat Monumentul Tropaeum
Traiani de la Adamclisi, pentru a sărbători
victoria din 102 împotriva coaliției antiromane formate de Decebal
Desfășurarea “census provinciae” pe
teritoriul Daciei din ordinul Împăratului
Traian
Este construită Columna lui Traian,
monumentul antic din Roma, care
ilustrează cucerirea Daciei de către acesta.
Reprezintă cel mai important izvor istoric
despre războaiele daco-romane

165 – 180
220 d Hr
271/275 d Hr
297 d Hr
300
306-337 d Hr

313 d Hr

320 d Hr – 550 d Hr

Ciuma Antonină
Medicina
chinezească
Retragerea aureliană/Încheierea
romanizării oficiale
Recensământului din anul 297
Civilizații majore
Constantin I cel Mare reface stăpânirea
romană la nord de Dunăre și construiește
Podul de la Sucidava
Edictul de la Milano – creștinismul este
acceptat ca religie în Imperiul Roman,
ajunge și în spațiul carpato-danubianopontic
Epoca de aur a
Indiei
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Întemeierea Constantinopolului

330 d Hr

Sursă: http://www.istorie-pe-scurt.ro/contantinopolul-a-douaroma-cum-arata-capitala-imperiului-roman-de-rasarit/
527 d Hr

Domnia Împăratului Iustinian I – împărat
bizantin

.
An/Perioadă

Eveniment
Prima consemnare a vorbirii unei limbi
587 romanice în sud-estul Europei

943 Domnia lui Jupân Dimitrie în Dobrogea
Răscoală romană (vlahă) în partea de nord a
1066 Greciei

Formațiuni politice locale din teritoriul
Dobrogei: Tatos, Seslav și Satza atestate
1086-1091 de Ana Comnena.

Urmare eveniment

Autoritatea lui Dimitrie se va fi extins asupra unei zone
geografice mai largi, unii istorici incluzand în spaţiul aflat sub
controlul lui şi teritoriul unde, în comuna de azi Basarabi
(judeţul Constanţa), se află săpate, într-un masiv de cretă, şase
monumente rupestre, datate în această epocă.
Sunt atestate de Ana Comnena formațiuni politice locale din
teritoriul Dobrogei - Tatos, Seslav și Satza atestate (1086-1091),
în Gesta Hungarorum sunt consemnate în secolul al XI-lea, în
voievodatul lui Gelu în centrul Transilvaniei, cu centrul la
Dăbâca, voievodatul lui Menumorut în Crișana, cu centrul la
Biharea și voievodatul lui Glad în Banat cu centrul la Cuvin,
voievodatele lui Ahtum (în Banat), Gyla, Litovoi (în dreapta
Oltului) și Seneslau (în stânga Oltului), cnezatele lui Ioan și
Farcaș (situate între Jiu și Olt) etc

Evenimente remarcabile pe planetă
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Secolul XI

Voevodatul lui Menumorut, Voievodatul lui
Gelu şi voievodatul lui Glad

În Gesta Hungarorum sunt consemnate: voievodatul lui Gelu în
centrul Transilvaniei, cu centrul la Dăbâca, voievodatul
lui Menumorut în Crișana, cu centrul la Biharea și voievodatul
lui Glad în Banat cu centrul la Cuvin.

1241 Marea Invazie Mongolă

Invaziile mongole in China (1206-1370) Genghis Khan
lansează o serie de raiduri și invazii mortale cunoscute sub
numele de invaziile mongole începând cu Xia în nordDominaţia mongolă a fost un factor accelerator pentru procesul vestul Chinei. Se estimează că 40 de milioane de oameni
de unificare politică în spaţiul românesc.
au fost uciși în timpul domniei sale.

Documentul intitulat „Diploma cavalerilor
1247 ioaniți"

Diploma cavalerilor ioaniţi este un act de donaţie al
regelui Bela al IV lea al Ungariei în favoarea cavalerilor
Ioaniţi , emis la 2 iunie 1247, care consfinţeşte dăruirea unui
întins teritoriu la sud de Carpaţi, care cuprindea primele mici
state feudale româneşti: Banatul de Severin, voievodatele lui
Litovoi și Seneslau și cnezatele lui Ioan și Farcaș. Seneslau și
Litovoi sunt menționați în mod expres ca fiind vlahi (olati)

1277-1279 Uciderea lui Litovoi
1290 Descălecatul lui Negru Vodă

Transformarea cărbunului în energie (1275) Marco Polo
Litovoi și fratele său Bărbat se ridică împotriva suzeranității
descrie utilizarea cărbunelui în timp ce călătorea prin
maghiare, dar rebeliunea eșuează, Litovoi este ucis, Bărbat este China. Dovezile utilizării cărbunelui în China datează din
luat ostatic și răscumpărat pentru o sumă mare.
3490 î.Hr.
Țara Făgărașului îsi pierde autonomia; astfel, se desfășoară
descălecatul lui Negru-Vodă, care se instalează la sud de
Carpați, la Câmpulung.

1) Etapa descălecatului – Negru Vodă în anul 1291;

1291-1330

Formarea statului medieval Țara
Românească
2) Etapa unificării politice – sub conducerea lui Basarab 13001352;

(1301-1400) A fost inventată busola magnetică, care a devenit
principalul instrument de navigatie pentru marinari. Aceasta lansează
Era Descoperirilor și unește Europa pentru a deveni o putere mondială
care va alimenta mai târziu Revoluția Industrială.
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3) Etapa independenței politice – 1330 în contextul conflictului
militar, bătălia de la Posada
1315-1322 Marea Foamete (care acoperă zone din Insulele Britanice
până în Rusia) ia viața a milioane de oameni de pe continent. A fost
rezultatul eșecurilor repetate ale culturilor și al vremii nefavorabile.
Ciuma Neagră (1347-1353) Moartea Neagră, unul dintre cele mai
virulente focare de ciumă din istorie, începe în China în 1334 înainte de
a se răspândi de-a lungul rutelor comerciale către Constantinopol și apoi
în Europa, ajungând pe țărmurile Italiei în 1347. În următorii trei ani,
între 25 și 50 la sută din populația căzuse victimă ciumei. Ciuma
4) Etapa creării instituțiilor statului – Nicolae Alexandru (1352 – bubonică s-a răspândit prin puricii infectați care s-au atașat de șobolani.
1364) și Vladislav Vlaicu (1364 – 1377).
S-a răspândit rapid, ucigându-și majoritatea victimelor într-o săptămână.
O altă formă, mai virulentă, a ciumei, răspândită prin simpla respirație a
aerului expirat al victimei. Depopularea Europei cauzată de ciumă a dus
la schimbări sociale și economice. Fermele au fost abandonate și au
existat lipsuri de forță de muncă. Este posibil ca aceste crize să fi
accelerat dezvoltarea modernizărilor tehnologice.

1386-1388

Formarea Dobrogei

• Ivanco (1386-1388) – lupte cu turcii, pierderi de ostași –
Dobrogea va fi luată în stăpânire de Mircea cel Bătrân, unificând
întreg spațiul românesc de la „Marea cea Mare” la Severin.

1)
1359-1392

Etapa descălecatului (dublu descălecat – Dragoș și Bogdan);

Formarea Moldovei
·
Bogdan (1359-1365) – atestat în „Cronica domniei lui
Ludovic” scrisă de Ioan de Târnave, semnalează eșecul expediților
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repetate ale oștilor Ungariei împotriva lui Bogdan și finalul luptei,
respective întemeierea Moldovei într-un stat independent.

2) Etapa organizării instituționale.·
Petru I Mușat (1377-1392) –
întemeiază Mitropolia Ortodoxă (prima a Moldovei) la Suceava în
1386.

1401 Îmbunătățirea tehnologiilor de topire și forjare a fierului duce la
creșterea regatelor din Africa Centrală și de Vest ca urmare a agriculturii
sistematizate.

1457-1504

Domnia lui Ștefan cel Mare

Recuperează Chilia în 1465.

Bătălia de la Baia 1467, unde Ștefan învinge, a favorizat creșterea
prestigiului internațional a lui Ștefan.

În 1475, Ștefan obține prima victorie împotriva turcilor,
înfrâgându-l pe Soliman Pașa, în Bătălia de la Vaslui (Podul Înalt)

1428-1521 Aztecii din Mexic au metode avansate pentru tratarea rănilor
- sterilizarea cu urină și apoi aplicarea sevei de agave - acum cunoscută
ca având proprietăți antibiotice naturale.

1439 Johannes Gutenberg inventează tipografia în Germania. Această
invenție duce la o eră a comunicării în masă și la o răspândire rapidă a
ideilor și conceptelor, modificând permanent societatea și structurile
sociale. Biblia este prima carte tipărită.

1492-1503 Exploratorul italian Cristóbal Colon (Cristofor Columb)
ajunge în Americi în timp ce se afla într-o misiune din Spania pentru a
naviga în Asia. El face trei călătorii mai mult din Europa în Caraibe și
America Centrală.
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În 1476, Ștefan este înfrânt de sultanul Mahomed II în Bătălia de la
Războieni, ce s-a soldat cu o pierdere majoră a populației masculine
din Moldova.
1520 Se crede că variola a ajuns în Americi pe o navă spaniolă. De
îndată ce nava a aterizat în Mexic, infecția și-a început răspândirea
mortală pe continent, ucigând cel puțin o treime din populația indigenă,
care nu a fost niciodată expusă și nu a avut imunitate.
În septembrie 1442, Iancu înfrânge armata turcă în Bătălia de pe
râul Ialomița și îl impune pe tronul Țării Românești pe Vlad
Dracul.
1441-1456

Domnia lui Iancu de Hunedoara
» În anul 1445 are loc Campania de la Dunăre organizată de Iancu
și Vlad Dracul încheiată cu recuperarea Cetății Giurgiu.
» În 1448 are loc Bătălia de la Kosovo Polje, de unde turcii ies
învingători în fața lui Iancu.
» Pe 14-21 iulie 1456 are loc Bătălia de la Belgrad, cu victoria lui
Iancu împotriva turcilor, fiind considerată de Papa Calixt al III-lea
„evenimentul cel mai fericit al vieții sale”.

1462

AN
1541-1562

Domnia lui Vlad Țepeș

În noaptea de 16/17 iunie 1462 are loc „Atacul de noapte” a lui
Vlad Țepeș de lângă Târgoviște.

EVENIMENTE POLITICE /DESCOPERIRI ÎN LUMEA LARGA
Parte a Ungariei devine pașalâc turcesc

Spaniolii cuceresc Yucatanul

1501-1599- Marele Schimb introduce diferite regiuni ale lumii atât
pentru culturi, cât și pentru animale. În timpul călătoriilor lui Columb, i
se oferă frunze uscate de tutun în dar de la indienii americani, iar unii
dintre oamenii săi se întorc în Europa ca fumători. Așa începe
expansiunea globală a consumului de tutun. Europenii din secolul al
XVI-lea credeau că ajută la vindecarea numeroaselor probleme de
sănătate.

URMĂRI PE PLAN ECONOMIC ȘI
SOCIAL

DATE EFECTIVE
(POPULAȚIE/TERITORIU )
Pe câmpul de luptă zăceau 20.000
de soldaţi din armata ungurească,
4000 de călăreţi, 500 de mari
nobili.
Populația globală în perioada
Yucatan a continuat să fie un focar al rezistenței 1541-1550 a variat între 486indigene timp de secole
488 milioane.
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Astronomul polonez Nicholaus Copernicus și-a publicat teoria blasfemică conform
căreia pământul și planetele se învârteau în jurul soarelui.

Numărul mediu de familii în
așezările de pe domeniile din
Transilvania (1541-1650):
18040

Guvernul din Dinastia Ming din China, condus de Zhu Houcong, împăratul Jiajing, a
închis națiunea pentru orice comerț exterior

Crearea pașalâcului de Timișoara
Domnia lui Alexandru Lăpușneanu
Epidemiile de ciumă
Recatolicizarea Angliei

1564-1584

Populația globală în perioada
Partea vestică a Transilvaniei era amenințată de
1581-1600 a variat între 518-537
incursiunile otomanilor.
milioane.
Extinderea relațiilor cu Polonia și revenirea la
suzeranitatea polonă în 1553.
Permit refacerea populației

Despot Vodă pune începuturile învățământului laic.

Organizarea unui colegiu (Schola latina) la
Hîrlău.

Domnia lui Alexandru Lăpușneanu

Dezvoltarea economiei, consolidarea unei
puteri domnești

Un creion de grafit a fost inventat de naturalistul germano-elvețian Conrad Gesner
Războiul pentru independență al Olandei

Bătălia de la Lepanto

Berea îmbuteliată a apărut în puburile londoneze
Gerardus Mercator a inventat proiecția hărții Mercator

Separarea nordului și sudului Olandei și la
formarea Provinciilor Unite ale Olandei
Din 251 vase cât însuma flota
otomană, 50 au fost scufundate și
137 capturate. De partea cealaltă,
creștinii au pierdut doar 17 nave
dintr-un total de 208. Pierderile
umane le reflectă pe cele
materiale: 20,000 pentru turci și
7,500 pentru creștini.
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Masacrul din Noaptea Sfântului Bartolomeu (Razboaie religioase din Franta)
Domnia lui Ioan Vodă cel Cumplit în Moldova
Epidemiile de ciumă
Războiul antiotoman
Domnia lui Petru Şchiopul în Moldova
Înființarea Sfintei Ligi
Papa Grigore al XIII-lea a stabilit calendarul gregorian, care rămâne în uz, cu unele
modificări, până în prezent.
Prima colonie engleză în America de Nord

S-a exstins în 20 de orașe, unde a durat câteva
săptămâni. Au fost atacați și masacrați aprox.
30.000 de hughenoți.
A fost marcată prin consolidarea situaţiei
politice interne şi externe a Moldovei.
Permit refacerea populației
Înfrângerea lui Ioan Vodă.
Înrăutăţirea situaţiei economice a ţării.

1585-1602
Marea secetă

Refacerea populației

Ciuma

Refacerea populației
Spania, după 1588, a continuat să păstreze
statutul de mare putere continentală, cel puțin
până la 7 noiembrie 1659.

Înfrângerea Armatei Spaniole

Populația globală în perioada
1561-1570 a variat între 498-507
milioane.

Populația globală în perioada
1581-1600 a variat între 518-537
milioane.

În Olanda, Zacharias Janssen a inventat microscopul compus
Înscăunarea lui Mihai Viteazul (1593-1601)

Tratatul de la Viena (1594)

Galileo a inventat termometrul pentru apă

Tratatul de la Viena

”Legătura lui Mihai Viteazul”
Batalia de la Calugăreni (1595)
Tratatul de la Târgoviște
Bătălia de la Șelimbăr
Cucerește Moldova

Bătălia de la Călugăreni (1595)

Numărul de locuitori în Orașele
din Țara Românească (15991650): 78000
Populația gloabală în perioada
1601 și 1620 a variat între 537538 milioane.
Numărul de case din orașele din
Tara Românească (1581-1650):
aproximativ 15822

Mihai Viteazul a interzis strămutarea țăranilor
Numărul de case din orașele din
ceea ce a condus la o creștere a influenței
Tara Românească (1581-1650):
marilor boieri în zonă și o lezare a drepturilor
aproximativ 15822
țăranilor.
Mihai Viteazul obține independența Tării
Pierderi de populație de cca.
Românești în fața imperiului Otoman
200000 mii de oameni
Șelimbăr (1599), Unirea Tărilor Române
(1599-1601)
Unirea Tării Românești cu Transilvania (15991600)
Unirea Țărilor Române

Număr case Moldova 1599:
aproximativ 11780
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Campania militară a domnului Munteniei Mihai Viteazul în Moldova.
Moartea lui Mihai Viteazul
Înscăunarea lui Radu Șerban (1602-1610)
1608-1625

Mihai Viteazul se proclamă şi domn al Ţării
Moldovei intitulându-se domn al Ţării
Româneşti şi al Ardealului şi al Moldovei.
u
Destrămarea Unirii Țărilor Române
Bătălii împotriva turcilor, moare subit din cauza
unei răni infectate în 1610

Fabricantul de ochelari germano-olandez Hans Lippershey inventează primul
telescop refractar
Se întemeiează Liga Catolică
Domnia lui Gabriel Bethlen (1613-1629)

Războiul de Treizeci de Ani (1618-1648)

Joacă un rol important în dezvoltarea
Transilvaniei
În Germania, formarea națiunii a întârziat față
de alte părți ale apusului Europei, deoarece
existau vreo 400-500 de state (stătulețe) mari și
mici, adeseori foarte mici. Această fărâmițare
Populația globală în perioada
politică a fost statornicită de către „păcile din
1621 și 1631 a variat între 538Westfalia”.
539 milioane.

Tratatul dintre Țara Românească și Transilvania
Constructorul olandez Cornelis Drebbel inventează cel mai vechi submarin
alimentat de oameni.

Pacea polono-otomană de la Hotin

Cetatea este transmisă Moldovei, iar Poarta
Otomană şi-a asumat angajamentul să respecte
autonomia Ţării Moldovei.

Matematicianul englez William Oughtred inventează regula slide-ului.

Medicul francez Jean-Baptiste Denys inventează o metodă pentru transfuzia de
sânge.
1629-1650
Inginerul și arhitectul italian Giovanni Branca inventează o turbină cu aburi.
Recensământul fiscal al lui Matei Basarab

Număr locuitori Moldova 1643:
aproxmativ 64290, Număr case

19

Batalia de la Lutzen

Moldova 1643: aproximativ
1611
Luptele de la Lutzen au costat protestanții în jur Populația globală între 1631 și
de 5.000 de morți și răniți, în timp ce pierderile 1651 a variat între 539-549
catolice au fost de aproximativ 6.000.
milioane.

Astronomul și matematicianul englez W. Gascoigne inventează micrometrul.

Numărul de morți adus de
Revoluția Engleză a fost una
dintre cele mai șocante
consecințe ale războiului civil, se
estimează că în luptă s-ar ajunge
la 85 000 de decese, în timp ce
numărul celor uciși în alte
ciocniri este mult mai mare, în jur
de 130 000. acestea, aproximativ
40.000 au fost civili.

Izbucnește Războiul Civil in Anglia

Matematicianul francez Blaise Pascal inventează mașina de adăugat.
Matematicianul și fizicianul italian Evangelista Torricelli inventează barometrul .

Este încheiată Pacea Westfalică (se incheie Razboiul de 30 de ani)

Oliver Cromwell proclamă Anglia drept Commonwealth

Omul de știință și inventatorul Otto von Guericke inventează o pompă de aer.

În Germania, formarea națiunii a întârziat față
de alte părți ale apusului Europei, deoarece
existau vreo 400-500 de state (stătulețe) mari și
mici, adeseori foarte mici. Această fărâmițare
politică a fost statornicită de către „păcile din
Westfalia”.
această perioadă a fost caracterizată de o
desfășurare sângeroasă
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TRANSILVANIA
Perioada -eveniment

Implicații
Gheorghe Rákóczi al II-lea a întreprins o expediţie în
Polonia (1657), care a provocat intervenţia dură a Imperiului
Otoman. El avea de gând să obţină tronul polonez, dar nu a
cerut acordul sultanului, iar principele a căzut în dizgraţia
Porții. În cele din urmă, Imperiul Otoman își impune
autoritatea, punându-l principe al Transilvaniei pe Mihail
Apafi.

Domnia lui Gheorghe Rákóczi al II-lea (1648-1660)

Evenimente internaționale (externe)
1661- Incepe domnia lui Ludovic al XIV-lea- a început să
conducă Franța în

1661, după moartea ministrului său șef, cardinalul Mazarin,
Ludovic a continuat activitatea predecesorilor săi de a crea
un stat centralizat, guvernat din capitală. El a căutat sa
elimine rămășițele feudalismului persistente în anumite părți
ale Franței și prin obligarea multor membri ai nobilimii să
locuiască în palatul său luxos din Versailles.

Lucrările convergente ale englezilor John Graunt (1662) și
Edmond Halley (1693).
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Originalitatea absolută a lucrării lui John Graunt (supranumit
“părintele Demografiei”): “Observații naturale și politice
făcute pe baza buletinelor de mortalitate, cu referiri speciale
la guvernare, religie, comerț, creștere, atmosferă, boli și
diverse schimbări în orașul Londra”.

Cartea lui Graunt a șocat, căci pe baza cifrelor lui, el a arătat
că:
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Domnia lui Mihail Apafi I – 1661-1690

Mihail Apafi a fost un principe credincios turcilor și a
încercat să mulțumească toate părțile. În 1690 a decedat
principele Apafi, iar Transilvania se află într-o situație
dificilă, căci era domniată la acea vreme de Imperiul
Habsburgic.

Actul din 4 decembrie 1691, cunoscut sub numele
“Diploma Leopoldină”

Numită de unii istorici drept “Constituția” Transilvaniei, acest
act cuprindea normele și principiile de guvernare ale țării,
stabilind statutul acesteia în imperiu. Această lege
fundamentală a servit aproximativ 150 de ani.

Tratatul de Pace de la Karlowitz (1699)

Acest act recunoștea oficial, în cadrul politic internațional,
stăpânirea Transilvaniei de către Imperiul Habsburgic.

Răscoala antihabsburgică sub conducerea lui Francisc
Rákóczi al II-lea (1703-1711)

După înfrângerea răscoalei conduse de Francisc Rákóczi al
II-lea (1711), nobilimea din Transilvania și-a pierdut dreptul
de a alege principele, provincia fiind condusă de împăratul
de la Viena. De asemenea, împăratul numea guvernatorul
Transilvaniei și comandantul general al armatei din
Principat.

1697- Tratatul de la Ryswich- serie de tratate semnate în
orașul olandez Rijswijk între 20 septembrie și 30 octombrie
1697. Au pus capăt războiului de nouă ani dintre Franța din
1688-1697 și Marea Alianță, care a inclus Anglia, Spania,
Austria și Republica Olandeză.

1704 - Lupta de la Blenheim a fost o bătălie majoră din
timpul Razboiului spaniol pentru succesiune, care a avut loc
pe 13 august 1704 in satul bavarez Blenheim. Combatanții
erau englezii, austriecii, ungurii, hanoverieii, prușii, danezii
și hessii împotriva francezilor aliați cu bavarezii.
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Domnia împărătesei Maria Tereza (1740-1780)

Transilvania cunoaște importante modificări de ordin
politic, economic, social, fiscal, prin adoptarea unor politici
reformatoare.

1763- Tratatul de la Paris a fost semnat la 10 februarie
1763 de regele Marii Britanii, Franței și Spaniei cu
Portugalia de acord, dupa victoria Marii Britanii si Prusiei
asupra Franței și Spaniei.

ȚARA ROMÂNEASCĂ
Urmare eveniment
A introdus porumbul în Țara Românească, care la scurtă
vreme a ajuns hrana de bază a țării.
* A dat ajutor la înființarea mai multor ateliere de tipărit
(tiparnițe), iar sub auspiciile sale a apărut în 1688 faimoasa
Biblie românească de la București.
* Este ctitorul bisericilor Fundenii Doamnei și Mânăstirii
Cotroceni.

An/Perioadă
1680-1688

Eveniment
Domnia lui Șerban Cantacuzino

1688-1714

Domnia lui Constantin Brâncoveanu

Anii domniei lui Brâncoveanu au fost marcați de un
progres economic și cultural-artistic; au fost luate măsuri
de modernizare a aparatului statal și de reformare a
sistemului fiscal. Cancelaria statului a fost reorganizată
pentru a putea menține raporturi cu străinătatea. Din punct
de vedere cultural, epoca brâncovenească s-a deschis
influențelor occidentale, care au început să prevaleze
asupra celor orientale: astfel s-a creat o sinteză originală
națională, care îmbina ambele tradiții.

1711

Instaurarea domniilor fanariote

Grecizarea domniei, Sfatului domnesc, Bisericii, culturii,
învăţământului;
* restrângerea autonomiei interne;
* accentuarea controlului otoman asupra Principatelor;
* sporirea obligaţiilor faţă de Imperiul Otoman;
* fiscalitatea excesivă (creşterea şi diversificarea dărilor
impuse populaţiei);
* aplicarea unor reforme interne privind sistemul fiscal,
administraţia, învăţământul, situaţia ţărănimii dependente
(desfiinţarea legării de glie)

Evenimente internaționale (externe)
1700- Bătălia de la Narva- Victoriile din timpul
războiului de treizeci de ani și conflictele ulterioare
au extins națiunea pentru a include teritorii din
nordul Germaniei până în Karelia și Finlanda.
Dornici să combată puterea Suediei, vecinii săi din
Rusia, Danemarca-Norvegia, Saxonia și PoloniaLituania au conspirat să atace la sfârșitul anilor 1690.
Deschiderea ostilităților în aprilie 1700, aliații
intenționau să lovească Suedia din mai multe direcții
simultan.

1713 – Pacea de la Utrecht este o serie de tratate de
pace semnate de beligeranți în războiul de succesiune
spaniolă, în orașul Utrecht între aprilie 1713 și
februarie 1715. Războiul a implicat trei concurenți
pentru tronul vacant al Spaniei și a implicat mult din
Europa de peste un deceniu. Acțiunea principală a
văzut Franța ca apărătorul Spaniei împotriva unei
coaliții multinaționale.
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Constantin Brâncoveanu a fost
executat pe 15/26 August, împreuna
cu cei 4 fii ai săi ( Constantin, Ștefan,
Radu și Matei) și cu sfetnicul Ianache
Văcărescu
războiul austro-turc

1714

1716-1718

războiul Ruso-turc încheiat prin
încheiat prin pacea de la Belgrad
Ciuma cumplită

1735-1738
1737-1738

țara românească a pierdut Oltenia, anexată de imperiul
Habsburgic

Imperiul otoman a recucerit Oltenia și a reanexat-o Țării
Românești
a ucis în București peste 30000 de oameni

MOLDOVA
Urmare eveniment

An/Perioadă

Eveniment

1659-1661 și 1681-1686

Ani grei de lupte, marcaţi de
calamităţi naturale, cutremure, secetă,
invazii de lăcuste, epidemii.

Însoţite de distrugeri şi robiri de către turci şi tătari, de
foamete şi ciumă.

A doua jumătate a secolului
al XVII-lea

Războaiele dintre Poartă și Polonia

Urmări nefaste în politica internă, adevărate „cumplite
vremi de mare cumpănă”, în care nemulţumirea Stărilor
inferioare împotriva boierimii greceşti, ajunsă la cârma
statului, se manifestă prin răscoale.

1672

Ştefan Petriceicu a fost înscăunat ca
domn al Ţării Moldovei în luna august

Spre sfârşitul acestei luni turcii au ocupat Cameniţa, unde
au instalat o garnizoană condusă de Husein-paşa şi alta la
Hotin.

Între victoria de la Hotin
(1673) şi asediul Vienei
(1683)

Orientarea politică antiotomană se
îndreaptă spre tratativele cu Rusia

Se afirmă cu putere crescândă, la nivelul domniei şi
boierimii deopotrivă, ideea eliberării de sub dominaţia
otomană.

1718 – Tratatul de pace de la Passarowitz din 21
iulie 1718 a fost cel prin care s-a încheiat războiul
dintre Imperiul Otoman pe de-o parte și Imperiul
Habsburgic și Republica Venețiană de cealaltă parte.
Tratatul a fost semnat la Pojarevăț , în Serbia de
Nord, pe râul Morava.

1737-1739- Tratatul de la Belgrad a fost semnat de
Imperiul Otoman şi Imperiul Habsburgic. Prin acesta
s-a pus capăt conflictului de doi ani (1737-1739), în
care habsburgii, împreună cu Imperiul Rus, au luptat
împotriva otomanilor.

Evenimente internaționale (externe)

1675- Bătălia de la Fehrbellin a fost purtată la 18
iunie 1675, între trupele suedeze și cele din
Brandenburg-Prusia. Suedezii, sub conducerea
contelui Waldemar von Wrangel, invadaseră și
ocupaseră părți din Brandenburg din posesiunile lor
din Pomerania, dar au fost respinși de Frederick
William.

1672- Asasinarea lui de Johan de Witt, pe 20
august 1672 Johan De Witt și fratele său Cornelis De
Witt au fost uciși public, trupurile lor mutilate și
spânzurate de populația orașului.
Amenințarrea invaziei franceze din 1672 pentru un
popor care a trăit mai multe războaie în combinație
cu lipsa asistenței guvernamentale pentru oamenii de
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1674

Tătarii au iernat în Moldova dintre
Prut şi Nistru, iar în dreapta Prutului
au ajuns până la râul Jijia

Au produs mari distrugeri

1683

Asediul Vienei

Rezultat al relansării războiului antihabsburgic de către
Kara Mustafa, ca soluţie a redresării otomane, aduce sub
zidurile capitalei imperiale pe principii celor trei ţări
româneşti.

1699

Pacea din Karlowitz

„s-au împăcat turcii cu nemţii şi cu leşii de au ieşit din
Cameniţi” este menţionat într-o însemnare scrisă de
preotul Isac

1710-1711

Imperiul Otoman hotărăște
introducerea unui nou regim politic.

Bătălia de la Stănileşti

Poarta otomană instaurează domniile
fanariote, iar ca primul domnitor este
numit Nicolae Mavrocordat.

1711

Războiul austro-turc

Mihai Racoviţă a fost destul de precaut, a prevăzut
pericolul şi a chemat pe tătari în ajutor, astfel reuşind să-i
oprească pe austrieci în intenţiile lor.

aprilie 1733 – noiembrie
1735

Prima domnie a lui Constantin
Mavrocordat în Moldova

În urma uneltirilor lui Constantin Mavrocordat împotriva
vărului său Grigore II Ghica, acesta din urmă este mutat în
toamna anului 1735 în scaunul domniei Ţării Moldovei, iar
primul ocupă tronul Ţării Româneşti.

31 august 1749

Constantin Racoviţă, fiul cel mai mare
a lui Mihai Racoviţă, devine domn al
Ţării Moldovei

Înscăunat, acesta introduce o politică fi scală excesivă,
motiv pentru care mai mulţi boieri îşi arată nemulţumirea
prin fuga lor la tătari şi în ţările vecine

PLAN POLITIC

1711- Tratatul de la Lutsk a fost un acord secret
semnat la Lutsk, Polonia-Lituania, Între Tsardomul
Rusiei și Protectoratul Otoman al Moldovei după
izbucnirea războiului ruso-otoman din 1710-1711.

Tătarii au devastat numeroase biserici, dovadă fiind
obiectele şi cărţile de cult confiscate, care ulterior au fost
răscumpărate de creștini.

1716-1718

AN

rând, a pus probabil în mișcare evenimentele care sau accumulat în cel mai faimos masacru din istoria
olandeză.

PLAN ECONOMIC ȘI SOCIAL

1718 - Este întemeiat New Orleans, un orașparohie situat de-a lungul râului Mississipi, în
regiunea sud-estică a statului Louisiana. Servind ca
un port major, New Orleans este considerat un centru
economic și comercial pentru regiunea mai largă a
coastei Golfului din Statele Unite.
1740- Maria Tereza urcă pe tron la vârsta de 23 de
ani, în urma morții tatălui său pe 20 octombrie 1740.
Aceasta nu a fost primită cu brațele deschise și cu
entuziasm de către mai marii Europei, deoarece era
considerată o femeie fără experiență, și care avea să
fie influențată de simpatiile soțului ei pentru Franța,
aceștia privind-o cu suspiciune.

EVENIMENTE ȘI DESCOPERIRI ÎN
LUMEA LARGĂ

TERITORIU/POPULAȚIE
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17501759

1750 - Revenirea ciumei în anumite
localități din ținutul românesc. 1752 Domnitorul Munteniei, Grigore al II-lea
Ghica, promulgă un aşezământ privind
relaţiile agrare. 1754 - Se contruieşte la
Topliţa, judeţul Harghita, un cuptor de topit
1752 - Se încheie a doua domnie a lui minereul de fier, cu capacitatea anuală de
Grigore al II-lea Ghica și începe
1.200 tone. 21 octombrie: Inaugusturarea
domnia Voievodului Matei Ghica în primelor şcoli româneşti din Blaj, judeţul
Țara Românească. 1755 - Conflict
Alba. 1755 - Primul spectacol de teatru cult
între marii boieri şi domnitorul
din România, realizat de elevii şcolii din
Munteniei, Constantin Racoviţă.
Blaj, judeţul Alba. (Transilvania) 1757 - Are
loc apariția primei cărți de Gramatică
Rumânească la Brașov. Cartea a fost scrisă
de Dimitrie Eustatievici după modelul rusesc
și nu menționa nimic de romanitatea
românilor, fiind închinată lui Constantin
Mavrocordat.

1750 - 5 iulie - Revolta sclavilor în Curacao 3
ianuarie - are loc Revolta fiscală în Haarlem
Neth;
5 septembrie - este emis decretul care permite
căutarea anuală a tuturor caselor evreiești
pentru bunuri furate sau „îndoielnice” în
Paderborn, Prusia 1757 - 2 ianuarie - Trupele
britanice ocupă Calcutta, India 16 octombrie Trupe austriace ocupă Berlinul 1759 - 11
ianuarie Prima companie americană de
asigurări de viață constituită în Philadelphia.
28 februarie - Papa Clement al XIII-lea
permite traducerea Bibliei în diferite limbi.
31 mai - Provincia Pennsylvania interzice
toate producțiile de teatru
13 decembrie - Se deschide primul magazin
de muzică din America (Philadelphia)

Populația este afectată de revenirea
ciumei, fiind în declin. Țara
Românească și Moldova în anii
1750 - 1769
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1760 1769

În 1762 însă, potrivit statisticii
românilor din Ardeal făcută de
administrația austrică, 92% din
populația acestei zone era
ortodoxă. În 1766, în zona
regimentului năsăudean se
1760 25 decembrie - Jupiter Hammon, un
regularizează
şi se normalizează
sclav afro-american, compune poezia de
satele;
casele
sunt
coborâte de pe
ansamblu „Un gând de seară” (prima poezie
1760 - Timișoara devine primul oraș din
coaste
şi
dealuri,
locuitorilor
li se
publicată de un afro-american 1761)
Imperiul Habsburgic cu străzile iluminate cu
împart
munţii
pentru
păşunat
şi
21 august - Este fondată biserica (mai târziu
lămpi. 1761 - Orașele sporesc ca număr de
păduri
în
folosinţă
comună.
Astfel
catedrala) „Maicii Domnului Candelaria din
locuitori. Meseriașii sunt din ce in ce mai
de prefaceri au loc şi în sudul
Mayagüez (Puerto Rico)”, stabilind baza
1766 - Domnitorul Moldovei, Grigore mulți, iar industria începe să crească prin
Transilvaniei
sau în Banat, pe toată
pentru întemeierea orașului.1761 22 mai apariția fabricilor de postav, de sticlă sau de
al III-lea Ghica, introduce nartul,
întinderea
frontierei.”
În 1770 se
Prima asigurarea de viață în America de Nord
hartie. La ordinul căpitanului Nicolae
adică norma zilnică de lucru. 1768 aprecia
de
contemporani
că numai
în Philadelphia 22 septembrie - Încoronarea
Bethlen către comandanții militari din Țara
Începerea noului război ruso-turc
în
București
au
fost
3000
de
regelui George al III-lea al Marii Britanii și a
Oltului, toate mânăstirile de lemn și de piatră
1769 - Se înfiinţează Societatea de
victime
din
cauza
ciumei
care
a
reginei Charlotte 1765 - 22 martie - Legea
au fost distruse. 1765 - Sub episcopatul lui
agricultură din Transilvania. Se
fost
adusă
de
trupele
otomane
care
timbrului intră în vigoare; prima taxă
instaurează administraţia militară rusă Atanasie Rednic sunt atestate un număr de
tranzitau Țara Românească.
britanică care se aplică coloniștilor americani,
55 de şcoli româneşti. 1768 - Este redactat
în Moldova și în Țara Românească
Războiul
din 1769-1773 a adâncit
organizată de Primul Ministru George
Regulamentul urban din București potrivit
1769 - 4 decembrie: Constantin
criza
demografică
așa cum rezultă
Grenville. 1768 - 10 mai - John Wilkes este
căruia oamenii care voiau să construiască
Mavrocordat trece în neființă - fost
din
relatările
celor
care
au trecut pe
închis pentru scrierea unui articol „The North
case sau clădiri noi trebuiau să aibă
domn al Moldovei.
la
jumătatea
deceniului
opt. Țara
Briton” în care îl critică profund pe regele
permisiunea conducătorului și a vecinilor
Românească,
Moldova
și
George al III-lea. Din cauza acestei acțiuni
din apropiere.
Transilvania
în
anii
1770
încep revolte în Londra 1769 29 aprilie Brevetul inginerului scoțian James
Watt pentru o mașină cu abur cu un
condensator separat (brevetul 913);

În timpul
domniei
Mariei
1770 - Politica statului de sporire a
Tereza
resurselor fiscale a dus la
(1740intensificarea exploatării domeniului.
1780)

1762 - 15 aprilie - Se înfiinţează prin decret
imperial Regimentul II românesc de graniţă
de la Năsăud şi Regimentul I românesc de
graniţă de la Orlat.

1770 11 iunie - Căpitanul James
Cook descoperă Marea Barieră de Corali în
largul Australiei
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1774 - Imperiul Rusiei restituie
Sublimei Porți întreaga Basarabie și
cele două principate ale Valachiei și
Moldovei. Ia sfârșit administrația
militară rusă în Țara Românească.
1775 -Sublima Poartă este nevoită să
cedeze Bucovina, fapt ce a avut loc
prin semnarea Convenției otomanoaustriacă de la Constantinipol Se
reorganizează justiţia în Ţara
Românească. 1776 - Este redactat și
pus în aplicare Regulamentul școlilor
din Țara Românească

1770 1779

1770 - Deschiderea de noi mine nu a dus în
mod cert la o înbunătăţire a condiţiilor de
viaţă a ţăranilor care lucrau aici. Toți
românii care fugeau din Marele Principat din
cauza sărăciei din acea perioadă riscau să fie
încarcerați între 5 și 10 ani. 1771 - Apare la
Timişoara ziarul „Temeswarer Nachrichten”
(Ştirile Timişoarei), primului ziar apărut pe
teritoriul României şi totodată primul ziar
german din sud-estul Europei. 1773 Administraţia austriacă a înfiinţat cinci
centre forestiere în Maramureş, colonizând
germani din Zips. Printre ei erau nu numai
ţărani, ci şi numeroşi meseriaşi şi mineri,
care şi-au adus o contribuţie esenţială la
dezvoltarea acestui ţinut. 1774 - După
încheierea războiului, o inundație mare a
afectat locuitorii din București. 1776 Episcopul Râmnicului, Chesarie, începe
publicarea Mineelor, desăvârşind
introducerea limbii române în biserică.

1774 10 mai - Louis al XVI-lea ajunge la
tronul Franței
1 august - Chimistul britanic Joseph Priestley
descoperă oxigenul
1776 4 iulie - Congresul american proclamă
declarația de independență
1779 16 iunie - Spania declară război Marii
Britanii în sprijinul SUA, începând asediul
Gibraltarului

29

1780 1789

1782 - 1787 Se stabileşte în Banat al treilea
val organizat de colonişti germani, numit
"Colonizarea lui Iosif" (Josephinische
1781 - Împăratul Iosif al Transilvaniei
Ansiedlung). Aproximativ 60.000 de
publică Edictul de toleranță 1784 colonişti au sosit în Banat în această
Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan
perioadă. 1782-1794 Gheorghe Şincai,
1788 - 22 martie: Lupta de la
director al şcolilor unite, înfiinţează circa
Botoşani, dintre armata austriacă şi
300 şcoli, punând bazele învăţământului
cea turcă. 1789 - 10 octombrie:
românesc din Transilvania. 1783 Primul
Bucureştiul este ocupat de trupele
manual şcolar scris de un român şi destinat
habsburgice.
elevilor români, A.B.C. sau Bucoavna spre
folosul scolelor niamului românesc, de
Gheorghe Şincai, scos la Sibiu.

1780 1 martie - Pennsylvania devine primul
stat american pentru abolirea sclaviei (numai
pentru nou-născuți)
26 martie - Apare primul ziar britanic
duminical (British Gazette & Sunday
Monitor)
16 apr - Este înființată Universitatea Münster
din Renania de Nord-Westfalia, Germania.
1781 13 martie - William Herschel observă
ceea ce el crede că este o cometă, dar de fapt
descoperă planeta Uranus 1784 30 octombrie
- Napoléon Bonaparte este admis la școala de
elită „École Militaire” din Paris, ceea ce
semnifică începutul carierei sale militare 1789
4 februarie - George Washington este ales ca
primul președinte al Americii
12 mai - Marea Britanie interzice comerțul cu
sclavi
14 iulie - Revoluția franceză începe cu
căderea Bastilliei

30

1790 1810

1791 - Românii din Transilvania
înaintează împăratului Leopold al IIlea memoriul intitulat Supplex
Libellus Valachorum. 1805 - Prima
atestare documentară a localităţii
Predeal, judeţul Braşov.

ANUL/PERIOADA

EVENIMENT

1821
REVOLUȚIA LUI
TUDOR
VLADIMIRESCU

1790 8 ianuarie Primul președinte american
George Washington ține primul discurs
despre starea uniunii
1791 20 iunie - Regele Louis al XVI-lea si
familia regală franceză sunt prinși în
1794 - S-a înfiinţat localitatea Bencecu de
încercarea de a părăsi Parisul în timpul
Sus, judeţul Timiş. 1802 - 26 octombrie: Are revoluției franceze 1794 4 februarie loc în un cutremur de gradul 7,9 care
Convenția națională franceză proclamă
afectează puternic Bucureştiul. 1803 - Un
abolirea sclaviei 1800 20 martie Alessandro
tezaur alcătuit din 1000 kosoni este
Volta relatează descoperirea bateriei electrice
descoperit la Sarmizegetusa. 1805 15 mai Regele George al III-lea
Colonişti germani din diverse localităţi
supraviețuiește unei a doua tentative de
şvăbeşti bănăţene, întemeiază localitatea
asasinat 1802 25 ianuarie - Napoleon
Iohanisfeld (judeţul Timiş).
Bonaparte este ales președinte al Republicii
Italiei 1804 18 mai - Marea Britanie declară
război Franței după ce Napoleon Bonaparte
continuă să intervină între Italia și Elveția
1805 26 mai - Napoleon Bonaparte este
încoronat ca rege al Italiei

URMARE EVENIMENT

EVENIMENTE REMARCABILE PE PLANETĂ

-programul mișcării cuprindea Cererile Norodului
Românesc
- se dorea alungarea grecilor și fanarioților
- Inventarea stiloului de către Petrache Poenaru.

Apariția primului puț comercial de gaze naturale din Statele Unite
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1822-1828

DOMNIA LUI GRIGORE
DIMITRIE GHICA

-A sechestrat o parte din averile călugărilor greci,
ele rămânând sub controlul domnitorului și după
ce aceștia le-au recâștigat.
-s a inventat un sistem de scriere universală de
către Ioan Prale

1830-1838

DOMNIA LUI
ALEXANDRU GHICA

1840-1846

DOMNIA LUI
GHEORGHE BIBESCU

-Prima proiecţie de fotografii din România, pe
marele ecran, la Iaşi.
-Localitatea Călăraşi, judeţul Călăraşi, este
declarată oraş.
-1837 apare telegraful, viteza informației se
mărește .

S-a înfiinţat localitatea Medgidia, judeţul
Constanţa
Se înfiinţează la Sibiu cea mai puternică
bancă săsească.
-Apare anestezia, substanță pentru chirurgii.
Fabricarea industrială a oţelului, anii 1850

1846-1850

An

PLAN POLITIC

În anul 1828 a apărut transportul public urban, primul omnibus
la Paris

În 1834 Inventatorul american, Cyrus McCormick, brevetează secerătorul
mecanic care a combinat mai multe etape agricole într-unul singur. Această
mașină ar putea fi trasă de un cal și să taie și să recolteze cerealele

.

Antreprenor și om de știință în agricultură englez, John Bennet Lawes dezvoltă
primul proces comercial pentru producerea de îngrășăminte și deschide prima
fabrică de îngrășăminte din Londra

Elizabeth Blackwell devine primul medic din SUA. Mai târziu a fondat
Infirmeria din New York pentru femei și copii.

A devenit fundamentul industriei moderne şi a
rămas la fel de important azi ca şi acum un secol şi
jumătate.

PLAN ECONOMIC ȘI
SOCIAL

EVENIMENTE ȘI DESCOPERIRI ÎN
LUMEA LARGĂ

TERITORIU/POPULAȚIE
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La Arad, prima fabricã de spirt.

1851

1853

- Se încheie domnia lui Grigore
Alexandru Ghica în Moldova.
- Se instaurează administrația militară
rusă în Moldova și în Țara
Românească.
- Se încheie prima domnie a lui Barbu
Ştirbei în Ţara Românească.

Acest război a deschis calea
spre realizarea Unirii
Principatelor Române în 1859.
Mihail Kogălniceanu
înființează, lângă Târgu
Neamț, prima fabrică de postav
din Moldova.
Gheorghe Assan construiește
prima moară acționată de un
motor cu aburi la București.

28 martie Războiul Crimeei (1853-1856) dintre
Rusia și alianța formată din Imperiul
Otoman, Anglia, Franța și SardiniaPiemont, încheiat î în februarie 1856 cu
victoria otomană și a aliaților lor
occidentali (Tratatul de la Paris).

- Nu exista date

Inventarea primului prezervativ din
cauciuc

1855

19 martie: Ultimele trupe austriece se
retrag din București, după Tratatul de
pace de la Paris. Țara Românească și
Moldova sunt plasate sub suzeranitate
otomană.
Sudul Basarabiei este cedat Moldovei
de Rusia.

8 februarie - a fost votată
„Legiuirea pentru emanciparea
tuturor țiganilor din Principatul
Țării Românești”.

- Descoperirea primul colorant chimic
care a fost obținut, negrul de anilină.

- Nu există date

3 martie: Se înființează la București
"Comitetul Central al Unirii" cu scopul
de a coordona acțiunile organizate
vizând Unirea Principatelor.

- Bucureştiul devine primul
oraş din lume iluminat public
cu petrol lampant.
1 noiembrie: La Timișoara se
introduce pentru prima dată

3 martie - Franța și Marea Britanie declară
război Chinei.
22 septembrie: O furtună puternică trimite
pe fundul Golfului Finic din Marea

- Nu există date

1856
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1857

7 septembrie: În Țara Românească se
desfășoară alegerile pentru adunarea
ad-hoc din care va rezulta o
unanimitate unionistă.

Convenția de la Paris din 7/19 august
1858 (Convențiunea pentru organizarea
definitivă a Principatelor Dunărene ale
Moldovei și Valahiei)

1858

24 ianuarie/5 februarie: Adunarea
Electivă a Ţării Româneşti se pronunţă
pentru alegerea ca domn a lui
Alexandru Ioan Cuza, realizând astfel
unirea de fapt a celor două Principate.
25 ianuarie: Alexandru Ioan Cuza îl
numește ca prim-ministru al Țării
Românești pe Ioan Al. Filipescu.

1859

12/24 iulie 1859: Ordonanța
domnească nr. 276 constituie actul de
naștere al statisticii oficiale din
România

iluminatul stradal cu petrol
sintetic, produs prin distilarea
cărbunelui.
- Doctorul Carol Davila
fondează "Societatea de Științe
Medicale" din Țara
Românească.
15 noiembrie: Este dată în
folosință calea ferată
Timișoara–Szeged, în lungime
de 112 km.

Baltică, nava rusească militară cu pânze
"Lefort", cu 826 de oameni la bord.
- Divorțul fără aprobare parlamentară
devine legal în Marea Britanie.

14/26 iunie: Banca Naţională a
Moldovei, prima bancă de la
noi, este declarată falimentară
la numai un an de la înfiinţare.
23 octombrie: Eforia Școalelor
din Țara Românească stabilește
printr-o hotărâre să se
folosească integral alfabetul
latin.
25 octombrie: Este dată în
folosință calea ferată Szolnok–
Arad. Aradul
septembrie: În fosta grădină
Bellu și pe o parte a moșiei
Văcărești începe să
funcționeze, în marginea de
sud a Bucureștiului, Cimitirul
Bellu.

29 aprilie: Portugalia abolește sclavia.
7 august: Este elaborată Convenția de la
Paris care urma să funcționeze ca o
Constituție

12 iulie: Alexandru Ioan Cuza
înființează Oficiul Central de
Statistică Administrativă
precursor al actualului Institut
Național de Statistică.

- intră în funcțiune fabrica de hârtie de la
Zãrnești

- Nu există date

Prima emisiune de mărci poștale
românești intitulată Cap de bour a fost
tipărită la 15 iulie 1858, fiind primele
mărci poștale gumate din sud-estul
Europei.

4 iunie: Bătălia de la Magenta. Bătălie
purtată de către Franța în cadrul
Războiului franco-piemontez împotriva
austriecilor.
7 aprilie-6 septembrie:Conferința de la
Paris. Se recunoaște oficial dubla alegere
a lui Alexandru Ioan Cuza.
31 mai: Big Ben, marele clopot al ceasului
Palatului Westminster din Londra, a
început să funcționeze.

Populația totală în România în 1859: 4.424.961
Populația Moldovei: 1.463.927
Populația în Muntenia: 2.400.921

Spor populației în România în anul 1860: 3.864.848
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1860

1861

30 aprilie/12 mai - Guvernarea
cabinetului Mihail Kogălniceanu în
Moldova. Până la 17 ianuarie/29
ianuarie 1861.
13 iulie: Începe guvernarea cabinetului
Emanoil (Manolache) Costache
Epureanu, până în aprilie 1861.
20 octombrie: Împăratul Franz Joseph
al Austriei promulgă Diploma din
Octombrie, care pune capăt regimului
neoabsolutist de după Revoluția de la
1848 și deschide era de guvernare
constituțională, "regimul liberal"
(1860-1867).

26 octombrie: Se înfiinţează
Universitatea "Alexandru Ioan
Cuza" din Iaşi, judeţul Iaşi.
21 decembrie: Se înfiinţează
primul regiment de artilerie
românesc.
8 februarie: Printr-un ordin
semnat de Ion Ghica, primministrul Țării Românești, în
Muntenia este adoptat oficial
alfabetul latin.
1 octombrie: Este înființat la
Iași Conservatorul de Muzică
și Declamațiune.

1 ianuarie: Sclavia în Indonezia este
abolită.
6 octombrie: Deschiderea publică a
Grădinii Zoologice din Paris.

17 ianuarie-23 septembrie: Principatul
Moldovei este guvernat de Guvernul
Anastasie Panu
9 februarie: Domnitorul Alexandru
Ioan Cuza stabilește aspectul stemei
Principatelor Unite.
12 mai-11 iulie: Guvernul Ștefan
Golescu a fost un consiliu de miniștri
care a guvernat Principatul Munteniei.
11 decembrie: Este rostită, de către
Alexandru Ioan Cuza, Proclamaţia
către naţiune, care informa în mod
oficial că: "Unirea este îndeplinită,
naţionalitatea română este întemeiată"

4 noiembrie: Ia fiinţă
Asociaţiunea Transilvană
pentru Literatura Română şi
Cultura Poporului Român.

27 februarie: Armata rusă deschide focul
asupra unor manifestanți ostili la
Varșovia, Polonia, provocând un masacru.
4 martie: Debutul mandatului celui de-al
16-lea președinte american, Abraham
Lincoln.
12 aprilie: A început Războiul Civil
American (Războiul de secesiune) din
SUA, încheiat la 9 aprilie 1865.
- Țarul Alexandru al II-lea a abolit sclavia
în Rusia.
- Este descoperită pasteurizarea
alimentelor în Franța

27 ianuarie: Constantin Prezan mareşal, membru de onoare ai
Academiei Române (d. 27 august
1943)
12/24 ianuarie 1861: înfiinþarea Curții
de Casației Justiție

Sibiu: Un
grup de intelectuali
români din
Transilvania
înființează societatea
ASTRA.
La Teatrul
cel Mare din
București se joacă
pentru prima dată,
Hamlet de
Shakespeare, cu
Mihail Pascaly în
rolul titular.
aprilie: Apare
la București Revista
română sub
conducerea lui
Alexandru Odobescu,
continuatoarea
revistei România
Literară.

Populație: 3 969 675
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22 ianuarie: După recunoaşterea de
către marile puteri europene a Unirii
depline şi definitive, şi respectând
normele parlamentare, Alexandru Ioan
Cuza îl însărcinează pe Barbu Catargiu
cu formarea primului guvern unitar al
României.
24 ianuarie: Se încheie domnia lui
Alexandru Ioan Cuza.
8 iunie: Este asasinat prim-ministrul
Barbu Catargiu.
24 iunie: Guvernul Barbu Catargiu este
înlocuit de guvernul Nicolae Creţulescu
1 august: Este constituit Ministerului
Afacerilor Străine al României.

1862

1863

11 octombrie: Guvernul Nicolae
Creţulescu, care primise vot de blam,
este înlocuit de guvernul Mihail
Kogălniceanu
13 decembrie: Este votată „Legea
secularizării averilor mănăstireşti”
12 octombrie: Cuza îl numește primministru pe Mihail Kogălniceanu, care
va deține această funcție până la 26
ianuarie 1865 și va marca perioada cea
mai rodnică în acțiuni social economice
din perioada domniei lui Cuza.

Este
constituită "Direcția
Generală a Arhivelor
Statului", prin unirea
arhivelor din
București și din Iași.
Este
constituită "Societatea
Română de arme,
gimnastică și dare de
seamă", prima
asociație sportivă din
România.
Este
constituită "Societatea
Română de Științe".
Martie,
inundație în
București, sute de
familii au rămas fără
adăpost, iar A.I.Cuza
a adoptat 2 orfani.
În anul 1862
a fost înfiinþatã Poșta
Română și la
începutul secolului al
XX-lea a fost înălțat
Palatul Poștelor

6-7 aprilie: Bătălia de la Shiloh. A doua
confruntare majoră din Războiul Civil
American disputată între forțele unioniste
și cele confederale, câștigată de forțele
unioniste.
25 aprilie-1 mai: Capturarea de la New
Orleans. Bătălie navală în cadrul
Războiului Civil American.

Este votată Legea pentru
secularizarea averilor
mănăstirești, prin care
pământul deținut de mănăstirile
închinate a reintrat în
patrimoniul statului român.
martie: Se
hotărăște ca slujbele
în bisericile ortodoxe
românești să se facă
numai în limba
română, cu trei
excepții: biserica Sf.
Ioan cel Mare din
București, biserica Sf.
Arhangheli din Brăila

27 aprilie: Pe o ceață deasă, vasul de
pasageri, Anglo Saxon, s-a ciocnit de
stânci și s-a scufundat pe coasta
Newfoundland. Au murit 128 de oameni.

Populație: 4 018 957

25 iunie-1 iulie: Bătălia de Șapte Zile.
21 iulie: Se pune piatra de temelie a
clădirii Opéra Garnier din Paris.

La Londra intră în funcțiune primul
metrou din lume, de-a lungul sectorului
Victoria Street, cu lungimea de 6,3 km.
Tracțiunea era realizată de o mașină cu
abur.
Președintele american, Abraham Lincoln,
a pus capăt sclaviei în statele sudiste
rebele prin Proclamația Emancipării.

Populație: 4 044 208
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și biserica Dancu din
Iași.
26 octombrie: Regatul Unit:
Este fondată Asociația de
Fotbal; se creează primele
reguli de fotbal oficiale. Acest
lucru înseamnă separarea
fotbalului de rugby.

1864

1865

- Se înfiinţează Universitatea din
București
2 mai: Este adoptată Legea electorală
din 1864
14/25 august: Este adoptată legea
rurală care înfăptuieşte Reforma agrară
din 1864
24 noiembrie: Domnitorul Alexandru
Ioan Cuza semnează actul de înfiinţare
a Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni
(actualul C.E.C.)

2 decembrie: Cuza promulgă "Codul
penal" care va intra în vigoare la 1 mai
1865.
4 decembrie: Cuza promulgă "Codul
civil" care va intra în vigoare la 1
ianuarie 1866.
5 decembrie: Este adoptată "Legea
asupra Instrucțiunii Publice", prin care
învățământul devenea unitar, în
întreaga Românie.

25 ianuarie: se inaugurează
Spitalul Colentina din
Bucureşti
14 august: Alexandru Ioan
Cuza promulgă printr-un decret
Legea Rurală, care urmează să
intre în vigoare la 23 aprilie
1865. Țăranii sunt eliberați de
sarcinile feudale și erau
împroprietăriți cu loturile de
pământ pe care le foloseau,
prin răscumpărare.
15 septembrie: Se decretează
Legea introducerii sistemului
metric în România; va intra în
vigoare de la 1 ianuarie 1866.
Al.I. Cuza emite decretul
privind înființarea Școlii
Naționale de Arte Frumoase
din București.
Este singurul cod care a scăpat
de modificări substanțiale
comuniste, rămânând aproape
la fel în toată perioada
comunistă.
28 ianuarie: S-a întemeiat
Societatea culturală "Ateneul
Român", din iniţiativa lui
Constantin Esarcu, Nicolae
Kretzulescu şi V.A.Urechia.

Se înființează Uniunea Națională a
Muncii, prima federație națională a
muncii.

Populație: 4 093 452

- Congresul Statelor Unite ale Americii
aprobă Amendamentul 13 la Constituția
Statelor Unite, prin care sclavia pe
teritoriul Statelor Unite este abolită.
9 aprilie: A luat sfârșit Războiul civil
american (Războiul de secesiune).
14 aprilie: Asasinarea președintelui
Lincoln. Președintele Statelor Unite,
Abraham Lincoln, este împușcat în timp
ce participa la spectacolul Our American
Cousin la teatrul Ford din Washington, de
către actorul și simpatizantul confederat
John Wilkes Booth.

Populație: 4.132 842

Efectivul populației 1866
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1866

1867

11 februarie: Alexandru Ioan Cuza,
domnitorul României, este silit să
abdice, ca urmare a conjurației
pregătite de coaliția dintre conservatori
și liberal-radicali (Monstruoasa
coaliție).

10 mai: Soseşte în România
Carol-Ludovic de
Hohenzollern-Sigmaringen, cel
care va fi regele Regatului
României sub numele de Carol
I.

30 iunie Este promulgată noua
Constituţie a României, de către regele
Carol I, redactată după Constituţia
Belgiei din februarie 1835.
1 iulie: Domnitorul Carol promulgă
prima constituție a României –
Constituțiunea Principatelor Unite
Române
15 iulie: Se instalează al doilea guvern
al lui Ion Ghica.

1 aprilie: Ia ființă Societatea
Literară Română, viitoarea
Academie Română (din 1879),
cu misiunea de a alcătui un
dicționar al limbii române și de
a-i fixa gramatica și ortografia.
Scriitorul I. Heliade Rădulescu
a devenit primul președinte.

22 aprilie: Legea monetară adoptată la
22 aprilie 1867 instituia leul ca monedă
națională, egal cu 100 de bani (monedă
divizionară). Un leu românesc cântarea
cinci grame de argint, sistemul monetar
fiind bazat pe bimetalismul aur - argint.
1/13 august: Inaugurarea Societăţii
Academice Române (Academia
Română)

10 decembrie: Grigore Antipa biolog de renume mondial,
fondator şi director al
Muzeului de Istorie Naturală
din Bucureşti (d. 1944).

- A avul loc Războiul austro-prusac, parte
a Războaielor pentru Unificarea
Germaniei
- Este inventată dinamita de către Alfred
Nobel

4 115 818

12 ianuarie: La Londra, ia ființă Societatea
Regală de Aeronautică (Royal
Aeronautical Society).
11 octombrie: Poarta recunoaște ereditatea
domniei lui Carol, în descendență directă
și recunoaște unirea celor două țări
române.
Alfred Nobel inventează dinamita.

Bogdan Petriceicu Hașdeu
editează, la București, revista
săptămânală satirico–
umoristică Satyrul.
Debutul literar al lui Mihai
Eminescu în revista Familia
din Oradea, cu poezia De-aș
avea.

8 iulie: Se inaugurează primul
tramvai tras de cai pe un traseu
lung de 6,6 km la Timișoara.
Astfel devine primul oraș al
României cu tramvai.
A apărut
primul număr al
"Convorbirilor
literare", organ de
presă al "Junimii" –

7 mai: Alfred Nobel patentează dinamita
în Regatul Unit.
27 mai: Francisc Iosif, împăratul Austriei
(1848-1916), a semnat Legea privind
încorporarea Transilvaniei la Ungaria.

Populație: 4 153 363
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grupare politică și
literară, condusă de
Titu Maiorescu.
Are loc, la
Iași, premiera piesei
Răzvan vodă, de B. P.
Hașdeu, prima dramă
istorică românească
importantă.
28 ianuarie: Prima Cameră de Comerț
care a început să funcționeze a fost
Camera de Comerț din București.

15 mai: Pronunciamentul de la
Blaj. S-a cerut autonomia
Transilvaniei și repunerea în
vigoare a legii prin care limba
română a fost declarată limbă
oficială în Marele Principat al
Transilvaniei, alături de
maghiară și germană.

10 decembrie: La Londra, la intersecția
Bridge Street cu Parliament Square, este
montat primul semafor din lume: un
felinar aflat în vârful unui stâlp metalic
înalt de șapte metri, care, alimentat cu gaz,
avea o lumină când verde când roșie.

26 august: Se termină
construcţia căii ferate GiurgiuBucureşti, prima de pe
teritoriul României.
1 noiembrie: Se inaugurează
staţia de cale ferată de la
Giurgiu, judeţul Giurgiu.
14 decembrie: Este inaugurată
clădirea Universităţii din
Bucureşti.

S-a deschis, în Paris,
"Folies Bergère", celebrul teatru
de revistă și music hall.
Societatea Acedamică
însărcinează pe membrii săi Ion
Heliade Rădulescu, August
Treboniu Laurian și Ion C.
Massim cu elaborarea unui
Dicționar-tezaur al limbii
române. Primul volum al
dicționarului a apărut în 1873 și a
fost criticat de membrii
antilatiniști ai Academiei
Române, în frunte cu Alexandru
Odobescu.
Timișoara devine primul
oraș din România cu trafic fluvial
regulat de pasageri.
Western Electric Co. Inc.

1868

26 august: Domnitorul Carol pleacă în
Germania. Se va întoarce după 75 de
zile de absență, pe 12 noiembrie. Carol
este decorat de împăratul Franz Joseph
al Austro-Ungariei cu Ordinul
"Leopold"; Regele Wilhelm al Prusiei
îi conferă Marea Cruce a Ordinului
"Vulturul Negru"; împăratul Napoleon
al III-lea al Franței îi înmânează Marea
"Cruce de Onoare".

1869

Populație: 4 198 649

22 decembrie: Este inaugurată calea ferată
Arad–Alba Iulia, prima linie ferată din
Transilvania, care leagă Alba Iulia de
Budapesta.

Populație: 4 250 373
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Companie de
telecomunicații din SUA, fondată
de Elisha Gray și Enos N.
Barton.
Wyoming din Statele Unite este primul
stat american care acordă dreptul la vot
femeilor.

1870

3 ianuarie: A început construcția podului
Brooklyn din New York, SUA. A fost
finalizat în 1883 și are 1825 m.
4 septembrie: În Franța, guvernul
provizoriu format de Léon Gambetta
proclamă Republică; prima zi a celei de-A
Treia Republică Franceză (1870-1940).

8 august: Un grup de liberali radicali a
organizat o conspirație republicană,
care a izbutit să instaureze o republică
de o zi la Ploiești, lipsită de sprijin
popular și rapid pulverizată de un
batalion al armatei, cunoscută în istorie
ca Republica de la Ploiești.

POLITICĂ

ANUL

ECONOMIE

POPULAȚIE

Populație: 4 294 201

CULTURĂ
Regulament de ordine și disciplină

1870

pentru școlile primare
Partidul Național Liberal

1875
1877-1878

Războiul de Independență

4 aprilie 1877

Convenția Ruso-Română

28 noiembrie 1877

Căderea Plevnei

1878

Tratatul de Pace de la Berlin

1878

Începe
României

înflorirea

culturală

a
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Modificarea art.7 din Constituție

1879

Se introduce obligativitatea studierii
limbii maghiare în școlile elementare din

1879

Ungaria - Legea Trefort
1880

Partidul Conservator

Recensământul populației din 1880

Lege pentru organizarea Dobrogei

Recensământul populației pe teritoriul
Transilvaniei din 1880
Înființarea

1880 - 17/29 aprilie

Băncii

Naționale

a

României
Carol I-rege

1881

Se construiește Ateneul Român

1886-1888
Recensământul populației pe teritoriul

1890

Transilvaniei din 1890
Regulament

1894
alinierea

satelor

pentru
și

pentru

construirea locuințelor țărănești
Obligativitatea studierii limbii române în

1896

școlile

primare,

regulament

pentru

școlile private
Recensământul populației din 1899

Organizarea

1899

recensămintelor

generale

ale

populației
Recensământul populației pe

1900

teritoriul Transilvaniei din 1900

PLAN POLITIC
Congresul de constituire a noului Partid
Conservator-Democrat s-a ținut la București,
la 3 februarie 1908.
El și-a atras sprijinul claselor mijlocii de la
orașe și sate, în special al oamenilor de

PLAN ECONOMIC SI SOCIAL
Realizarea recensământului din
1899 și realizarea lucrării “Analiza
rezultatelor recensământului general
al populației Româiei din 1899”.

EVENIMENTE ȘI DESCOPERIRI ÎN LUMEA LARGĂ
Expoziția universală de la Paris
14 aprilie - 12 noiembrie 1900
Începutul secolului al XX-lea este o perioadă plină de speranță și
optimism. Expoziția universală organizată la Paris celebrează
realizările diverselor țări și prezintă cele mai recente invenții,

TERITORIU/POPULAȚIE
Anul 1900
Populația probabilă
(persoane)*: 6 045 481
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diverse profesiuni, al proprietarilor mici și
mijlocii și al țărănimii înstărite.

În 1910, Take Ionescu a oferit un program
mai concret.
El a propus reducerea celor trei colegii
electorale la două și transformarea celui de-al
doilea într-un organ mai reprezentativ pentru
interesele țărănești, prin extinderea
sufragiului și garantarea independenței sale
împotriva presiunilor moșierești și
guvernamentale.

Constituirea Noului Partid
Conservator Democrat ( 1908) , axat
pe soluții pentru problema țărănească
și învățământ primar gratuit
- Legislația adoptată sub Guvernul
Carp a abordat direct problemele
dezvoltării ecnomice și sociale ale
țării întrucât legile propuse de Carp
încurajau industria și asigurau o
intervenție guvernamentală
sistematică în economie.

precum motorul diesel, filmul cu sonor și scările rulante. Peste 50 de
milioane de persoane vizitează expoziția.
Participarea femeilor la Jocurile Olimpice
14 mai - 28 octombrie 1900
Femeile participă, pentru prima dată, la Jocurile Olimpice. Douăzeci
și două de femei, reprezentând 2,2 % din circa 1 000 de sportivi
participanți, intră în competiția organizată în cadrul Expoziției
universale din 1900.
Descoperirea grupelor sanguine
Medicul austriac Karl Landsteiner descoperă grupele sanguine, ceea
ce permite realizarea de progrese medicale majore, cum ar fi
transfuziile sigure și identificarea urmelor de sânge în domeniul
medicinii legale. Medicul însuși avea grupa sanguină O.
Primul Premiu Nobel pentru Pace10 decembrie 1901 - Se acordă
pentru prima dată prestigioasele Premii Nobel. Alfred Nobel,
inventatorul suedez al dinamitei, a decis ca o parte din averea sa să
finanțeze mai multe premii anuale menite să recompenseze atât
descoperiri importante, cât și o contribuție remarcabilă în favoarea
păcii.
Primul semnal radio transmis peste Atlantic - 12 decembrie 1901
Inventatorul și inginerul italian Guglielmo Marconi trimite primul
semnal radio peste Oceanul Atlantic.

Partidul Conservator-Democrat a prosperat
datorită programului său și popularității lui
Take Ionescu.
A câștigat neîncetat aderenți, iar în alegerile
parțiale pentru Parlament între 1908 și 1910 a
învins în șapte din cele zece înfruntări
prilejuite de acestea.

-Alegerea lui Ionel Brătianu ca prim-ministru
în fruntea unui guvern liberal, în ianuarie
1909, a fost privită cu oarecare îndoială la
Viena și la Berlin.
Acesta era mai puțin atașat de Puterile
Centrale decât liberalii aparținând vechii
generații, precum Dimitrie Sturdza.

*) La finele anului

Anul 19001
Populația probabilă
(personae)*: 6 125 952

*) La finele anului

Anul 1902
Populația probabilă
(personae)*: 6 193 139

Marie Curie
10 decembrie 1903
Marie Curie devine prima femeie care câștigă Premiul Nobel.
Născută în Polonia, sub numele de Maria Salomea Skłodowska, ea
este singura femeie căreia i s-a decernat premiul de două ori, pentru
fizică și pentru chimie.
Primul zbor cu avionul
17 decembrie 1903
Frații americani Orville și Wilbur Wright, producători de biciclete,
efectuează cu succes primul zbor motorizat.
Prima ediție a Turului Franței la ciclism
19 iulie 1903

*) La finele anului
Anul 1903
Populația probabilă
(personae)*: 6 289 508

*) La finele anului

42

Sfârșitul Primului Război Mondial aduce în
România mai multe reforme importante,
printre care și cea electorală.
Aflat la Iași, unde se refugiase împreunâ cu
guvernul după ocuparea Bucureștiului de
către trupele germane, în decembrie 1916,
regele Ferdinand a semnat Decretul-lege
privind reforma electorală

Ciclistul francez Maurice Garin câștigă prima ediție a Turului
Franței, terminând cursa cu aproape trei ore mai devreme decât
sportivul clasat pe locul al doilea. Competiția s-a desfășurat în
perioada 1-19 iulie, în șase etape, însumând peste 2 428 km.
Se semnează Antanta cordială
08 aprilie 1904
Regatul Unit și Franța semnează Antanta cordială (sau „acordul
cordial”) pentru a garanta pacea între cele două țări. Acordul a
soluționat disputele existente între Regatul Unit și Franța în Egipt,
Maroc și în alte părți din Africa.

Votul „universal, egal, direct, secret și
obligatoriu” intră în vigoare la 14 noiembrie
1918 și marchează sfârșitul regimului
electoral cenzitar, care, cu toate schimbările
suferite pe parcurs, dată încă din vremea
domniei lui Alexandru Ioan Cuza.

Albert Einstein
27 septembrie 1905
1905 este „anul miraculos” pentru omul de știință de origine
germană Albert Einstein. Acesta marchează o adevărată revoluție în
domeniul științei, printr-o serie de lucrări privind diverse aspecte
legate de lumină, materie, timp și spațiu. Acestea includ una dintre
cele mai celebre ecuații matematice din toate timpurile: E = mc². Un
deceniu mai târziu, Einstein prezintă teoria relativității generale.

Între 1918 și 1938 putem vorbi de un sistem
politic pluripartidist în România și de o
democrație parlamentară matură, a cărei
eficiență a fost însă limitată de mai mulți
factori: dominația partidelor mari (PNL și
PNȚ), vicierea prin fraudă și violență a
rezultatelor alegerilor.

Femeile din Finlanda votează: o premieră în Europa
1906
Femeile din Finlanda sunt primele din Europa care își câștigă
dreptul de a vota și primele din lume care pot candida la alegeri. În
anul următor, sunt alese femei finlandeze în Parlament, ceea ce
reprezintă o premieră mondială.

Prin decretul din 11/24 decembrie 1918 a fost
ratificată unirea Transilvaniei cu România,
iar trei reprezentanți ai acesteia (Vasile
Goldiș, Șt. Cicio-Pop, Al. Vaida-Voevod) au
intrat în componența guvernului țării.

Se deschide prima școală Montessori
06 ianuarie 1907
În 1907, s-a deschis prima „casă a copiilor” a Mariei Montessori, la
Roma (Italia). Medic și pedagog, Marea răscoală țărănească din
România
21 februarie 1907
Răscoala din România a durat din februarie până în aprilie. Țăranii
s-au răsculat deoarece pământurile nu erau distribuite în mod egal și
se aflau în mâinile câtorva mari proprietari.

Au apărut noi partide, cu o largă audiență
populară. în aprilie 1918 s-a înființat Liga
Poporului, în frunte cu Alexandru Averescu;
acesta promitea „muncă, cinste, legalitate“,
împroprietărirea fiecărei familii de țărani cu 5

Jocurile Olimpice de vară de la Londra
27 aprilie 1908
Cea de-a patra ediție a Jocurilor Olimpice moderne urma să se
desfășoare la Roma, dar a fost mutată la Londra (Regatul Unit0, ca
urmare a erupției vulcanului Vezuviu în 1906.

Anul 1904
Populația probabilă
(personae)*: 6 490 024

*) La finele anului
Anul 1905
Populația probabilă
(personae)**: 6 478 268

**) La 1 iulie
Anul 1906
Populația probabilă
(personae)**: 6 583 840

**) La 1 iulie
Anul 1907
Populația probabilă
(personae)**: 6 683 270

**) La 1 iulie
Anul 1908
Populația probabilă
(personae)**: 6 770 845
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ha de pământ,, tragerea la „răspundere“ a
celor vinovați de „dezastrul țării“ și de
„pierderile inutile“ din campania militară a
anului 1916.

Un alt partid nou era Partidul Țărănesc,
înființat în decembrie 1918 din inițiativa unui
grup de învățători, în frunte cu Ion
Mihalache. Acesta cerea împărțirea tuturor
moșiilor la țărani, desființarea jandarmeriei,
reforme pentru muncitori etc.

Principala preocupare a diplomației
românești în cursul anului 1919 a fost
ratificarea prin tratatele de pace a actelor de
Unire din 1918.
La Paris, șeful delegației române, Ion I.C.
Brătianu, întâmpina multe greutăți ca urmare
a faptului că România, ca și alte țări mici,
fusese trecută în categoria „statelor cu
interese limitate“ și nu era acceptată la
elaborarea tratatelor de pace.
La începutul lunii noiembrie 1919 au avut loc
primele alegeri pe baza votului universal din
istoria României și cele dintâi în care românii
din întreg spațiul în care ei constituiau
majoritatea votau pentru unul și același
Parlament.
La 20 noiembrie, regele Ferdinand a deschis
lucrările corpurilor legiuitoare în sala
Ateneului Român, deoarece aula Camerei
Deputaților era neîncăpătoare.

Este descoperit „bătrânul din La Chapelle”
03 august 1908
În La Chapelle-aux-Saints (Franța), frații Amédée și Jean
Bouyssonie, alături de Louis Bardon, descoperă rămășițele
fosilizate, vechi de 60 000 de ani, ale unui bărbat din Neanderthal,
aproape întreg, care va fi denumit „bătrânul din La Chapelle”.
Acesta este primul specimen de Neanderthal găsit într-un context
arheologic original și primul care a fost excavat de experți și studiat
cu atenție. Deoarece scheletul se afla într-o poziție flexată, fetală,
fiind așezat cu grijă pe solul peșterii, experții care l-au excavat au
susținut că „bătrânul” a fost înmormântat de contemporanii săi din
Neanderthal. Nu se cunoaște cauza decesului.
Se publică „Manifestul futurismului“
05 februarie 1909
Poetul italian Filippo Tommaso Marinetti publică „Manifestul
futurismului“. Acesta respinge trecutul și celebrează viteza,
echipamentele tehnice, violența, tineretul și industria.
Selma Lagerlöf câștigă Premiul Nobel
10 decembrie 1909
Scriitoarea suedeză Selma Lagerlöf este prima femeie care câștigă
Premiul Nobel pentru Literatură.
Expediție spre Polul Sud
03 iunie 1910
Plecarea Expediției Antarctice Norvegiene, condusă de Roald
Amundsen, pe vaporul cu aburi Fram, care a ajuns la Polul Sud în
decembrie 1911.
Revoluția din 5 octombrie din Portugalia
05 octombrie 1910
Prima Republică Portugheză este proclamată la Lisabona; Regele
Manuel al II-lea al Portugaliei fuge în Anglia. Revoluția a fost
rezultatul unei lovituri de stat organizate de Partidul Republican
Portughez.
Prima Zi internațională a femeii
08 martie 1911
Ziua internațională a femeii este sărbătorită pentru prima dată în
istorie.
Criza Agadir
01 iulie 1911
Criza de la Agadir a început pentru că atât Franța, cât și Germania
doreau să controleze anumite părți din Africa. În iulie 1911,
Germania a trimis în Agadir canoniera Panther, ca o tentativă de a
intimida Franța pentru a o determina să înceapă negocierile. Alte
mari puteri și națiuni s-au arătat, de asemenea, interesate și au trecut
fie de partea Germaniei, fie de partea Franței. Acesta fost unul

**) La 1 iulie

Anul 1909
Populația probabilă
(personae)**: 6 864 991

**) La 1 iulie
Anul 1910
Populația probabilă
(personae)**: 6 965 383

**) La 1 iulie
Anul 1911
Populația probabilă
(personae)**: 7 086 306

**) La 1 iulie
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dintre evenimentele care au condus la creșterea tensiunilor în
Europa, culminând cu Primul Război Mondial.
Guvernul Alexandru Averescu s-a constituit
la 13 martie 1920. Președintele Consiliului de
Miniștri s-a prezentat în fața Parlamentului,
anunțând o amânare cu zece zile a lucrărilor
acestuia pentru ca noul cabinet să se
„familiarizeze“ cu treburile statului. în acest
interval de timp au avut loc discuții între
Averescu, rege și Brătianu privind modul de
acțiune. Ferdinand era foarte nehotărât în
privința dizolvării Parlamentului, ales în
urmă cu doar patru luni.

Jocurile Olimpice din Suedia
06 iulie 1912
Cea de-a cincea ediție a Jocurilor Olimpice de vară se deschide la
Stockholm (Suedia).
Douăzeci și opt de națiuni și 2 408 concurenți, inclusiv 48 de femei,
s-au întrecut în 102 evenimente din 14 sporturi. A fost ultima
olimpiadă unde s-au acordat medalii din aur solid și, întrucât
Japonia a debutat la aceste jocuri, a fost prima ediție la care a
participat o națiune din Asia. Stockholm a fost singurul oraș care s-a
oferit să găzduiască jocurile olimpice și a fost selectat în 1909.

Anul 1912

Populația probabilă
(personae)**: 7 234 919
Populația probabilă
(personae)**: 7 160 682 –
Rec.

**) La 1 iulie
Anul 1913
Populația probabilă
(personae)**: 7 352 855

Invenția parașutei
25 august 1914
Inventatorul slovac Štefan Banič primește un brevet pentru parașuta
sa militară. Este vorba despre prima parașută utilizată activ, care
mai târziu va deveni parte din echipamentul standard al piloților.
Începutul Primului Război Mondial
28 iulie 1914
Austro-Ungaria îi declară război Serbiei, declanșând astfel Primul
Război Mondial. Acest eveniment vine după asasinarea, cu o lună
mai devreme, a arhiducelui Franz Ferdinand, moștenitorul tronului
austro-ungar, de către Gavrilo Princip, un sârb bosniac, membru al
unui grup revoluționar de tineret.
Italia declară război Austro-Ungariei
24 mai 1915
Italia se alătură Aliaților în Primul Război Mondial, declarând
război Austro-Ungariei.
Franz Kafka publică „Metamorfoza”

**) La 1 iulie
Anul 1914

Populația probabilă
(personae)**: 7 771 341

**) La 1 iulie

Anul 1915
Populația probabilă
(personae)**: 7 897 311

45
10 octombrie 1915
Franz Kafka, scriitor ceh vorbitor de limbă germană, și-a publicat
povestirea „Metamorfoza” (Die Verwandlung) în Germania. Kafka
este una dintre cele mai importante figuri ale literaturii secolului al
XX-lea. Opera sa, care îmbină elemente ale realismului și
fantasticului, prezintă în general protagoniști izolați care se
confruntă cu situații bizare sau suprarealiste și puteri birocratice.
Începe Bătălia de la Verdun - 21 februarie 1916
Bătălia de la Verdun a durat până în decembrie 1916. A fost cea mai
lungă bătălie din Primul Război Mondial. Pe durata sa, francezii au
respins o importantă ofensivă germană. A fost una dintre cele mai
sângeroase și mai feroce bătălii din acest război; luptele s-au dat pe
dealurile din partea de nord a orașului Verdun-sur-Meuse, în nordestul Franței.
Einstein publică o lucrare revoluționară - În 1917, Einstein a
publicat o lucrare intitulată „Considerații cosmologice ale teoriei
generale a relativității” care aplica relativitatea generală universului,
a pus bazele cosmologiei teoretice moderne – descrierea universului
în ansamblu, a găurilor negre, a stelelor neutronice și a micilor
corecții la orbitele planetelor și ale navelor spațiale din sistemul
nostru solar.
Finlanda își declară independența - 06 decembrie 1917
Senatul Finlandei declară oficial independența țării față de Rusia.
Gripa spaniolă - 1918
Un virus ucigaș provoacă epidemia de gripă spaniolă, care se
răspândește rapid în întreaga lume, afectând jumătate din populația
mondială. Peste 50 de milioane de persoane își pierd viața –
numărul victimelor fiind mai mare decât al celor înregistrate în
Primul Război Mondial.
Sfârșitul Primului Război Mondial-11 noiembrie 1918
Primul Război Mondial se încheie la ora 11 fix, ca urmare a
semnării unui armistițiu de către Franța, Regatul Unit și Germania.
Numărul total al victimelor militare și civile se ridică la aproximativ
40 de milioane.
Se reunește Liga Națiunilor - 15 noiembrie 1920
Prima adunare a Ligii Națiunilor a avut loc la Geneva. Liga
Națiunilor a fost prima organizație interguvernamentală la nivel
mondial a cărei misiune principală a fost menținerea păcii mondiale.
A fost înființată la 10 ianuarie 1920 de 42 de state membre
fondatoare, în urma Conferinței de Pace de la Paris, care a marcat
sfârșitul Primului Război Mondial. După cel de-al Doilea Război
Mondial, Liga a fost înlocuită cu Organizația Națiunilor Unite.
Se înființează Curtea Internațională de Justiție - 13 decembrie
1920 Liga Națiunilor înființează Curtea Internațională de Justiție la
Haga (Țările de Jos). Curtea este principalul organism judiciar al

**) La 1 iulie

Anul 1919
Populația probabilă
(personae)**: 14 669 841
**) La 1 iulie
Anul 1920
Populația probabilă
(personae)**: 15 541 424
**) La 1 iulie
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Ligii și, ulterior, al Organizației Națiunilor Unite (ONU). Curtea
soluționează litigii între state și oferă avize consultative privind
aspecte de drept internațional.
AN

PLAN POLITIC

PLAN ECONOMIC ȘI SOCIAL

1920

10 ianuarie - Se înființează „Societatea
Națiunilor” la Geneva, în care România este
membru fondator.
Organizaţia a marcat o schimbare importantă în
gândirea diplomatică internaţională.

15 martie - Are loc greva muncitorilor
metalurgiști de la fabricile "Wolff", "Vulcan"
și "Lemaître", care ține 6 luni, patronii
închizând întreprinderile.

4 iunie - A fost încheiat Tratatul de la Trianon
între Puterile Aliate și Ungaria și are loc
recunoașterea unirii Transilvaniei, Banatului,
Crișanei și Maramureșului cu România, pe
plan internațional (intră în vigoare la 26 iulie
1921).
Principala preocupare în anii 1918-1920 a fost
obţinerea confirmării pe plan internaţional, prin
tratate a statului naţional unitar roman - expresie a
voinţei liber exprimate în adunările plebiscitare
din cursul anului 1918.

Se realizează unificarea monetară în România.
Se scot din circulație leii emiși de Banca Generală,
rublele și coroanele.
Emil Racoviţă înfiinţează la Cluj Institutul de
Speologie, primul de acest profil din lume.
Institutul „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca aflat
sub tutela Academiei Romane, este cel mai vechi
şi unul dintre cele mai prestigioase centre de
cercetare speologică din lume.

EVENIMENTE ȘI DESCOPERIRI
ÎN LUMEA LARGĂ
16 ianuarie - Începutul prohibiției
în SUA, când cel de-al 18-lea
Amendament al Constituției intră în
vigoare.
A intrat în vigoare Amendamentul 18
care își propunea să schimbe America și
dădea naștere erei Prohibiției prin
interzicerea producerii, vânzării și
transportului de alcool.

TERITORIU/POPULAȚIE
Total populație 16.010.000 locuitori
Născuți vii: 539.000
Decese: 415.000
Rata fertilitatii: 4.52

Mișcări feministe în S.U.A.
Primul val al Mișcării Feministe
Americane își dorește să introducă votul
femeilor, culminând cu cel de-al 19-lea
amendament care conferă femeilor
dreptul de vot în Statele Unite.

20 octombrie - A început greva generală a
proletariatului din România, la care participă
aproximativ 400.000 de salariați.

1921

Aceasta a cuprins toate ramurile industriei și
transporturilor și este prima grevă politică generală
a proletariatului din întreaga Românie (20-28
octombrie).
23 aprilie: semnarea la Bucureşti a Convenţiei
de alianţă defensivă româno-cehoslovacă.
7 iunie: semnarea la Belgrad a Convenţiei de
alianţă defensivă româno-iugoslavă.
Ministrul de externe, Edvard Beneš, s-a deplasat la
Bucureşti, iar România şi-a dat acordul de
principiu faţă de o alianţă cu Cehoslovacia şi
Iugoslavia, fiind încheiate apoi tratatele de alianţă
defensivă româno-cehoslovacă (23 aprilie 1921) şi
româno-iugoslavă (7 iunie 1921), ce au creat baza
unei alianţe regionale.

27 februarie: Viitorul rege Carol al II-lea se
căsătoreşte la Bucureşti cu principesa Elena,
fiica regelui George al Greciei.

4 martie: Warren G. Harding este
investit ca cel de-al 29-lea președinte
al Statelor Unite al Americii.

Înființarea Operei

8 mai: Pedeapsa cu moartea a fost
abolită în Suedia, pentru toate
infracțiunile comise în timp de pace.

1
aprilie:
Române din București.

4 aprilie: A fost înființat Institutul de seruri și
vaccinuri "Dr. Ion Cantacuzino", la București.
1 iulie: Se adoptă prin lege un tarif vamal
protecționist pentru economia românească.

29 iulie: Adolf Hitler devine liderul
Partidului Naționalist German al
Muncitorilor.

Total populație 16.240.000 locuitori
Născuți vii: 620.000
Decese: 372.000
Rata fertilitatii: 5.12
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17 iulie: Apare Legea pentru definitivarea
refomei agrare în vechea Românie.
Reforma agrară din 1921 a determinat însemnate
modificări în structura proprietăţii funciare rurale
din România. Rezultatele ei directe au fost
reprezentate de exproprierea, până în anul 1938, de
la 18.262 mari proprietari, o suprafaţă de
5.804.838 ha arabile, fineţe, păşuni, păduri, vii şi
terenuri necultivabile.

Ca principal instrument al politicii comerciale,
Tariful Vamal al României, revizuit în 1921 și în
1924, prevedea, la import, un nivel minim al
taxelor vamale, de 5-10%, aplicabil tuturor țărilor
care beneficiau, în mod reciproc, de clauza
națiunii celei mai favorizate, pentru celelalte țări
aceste taxe fiind de 3 până la 5 ori mai ridicate.

13 decembrie: Demisia guvernului condus de
generalul Alexandru Averescu și formarea
guvernului condus de Take Ionescu.

1922

1923

15 octombrie: Regele Ferdinand I Întregitorul
şi Regina Maria sunt încoronaţi în Catedrala
din Alba Iulia ca suverani ai României Mari.

3 iunie: Ion Vinea editează, la București,
revista avangardistă Contemporanul, care
promovează sincronizarea literaturii naționale
cu cea mondială.

1 noiembrie: Imperiul Otoman nu
mai există, iar ultimul său
sultan, Mahomed al VI-lea, abdică.

28 martie: Este promulgată prin decret
regal, Constituția României Mari, votată
de Parlamentul României la 26 martie 1923, una
dintre cele mai avansate și democratice constituții
din Europa acelui timp.

23 iunie: A luat ființă, la București, Societatea
Națională de Credit Industrial, al cărei scop
era stimularea dezvoltării industriale a țării.

11 ianuarie: Franța și Belgia ocupă
zona Ruhr pentru a obține în mod
forțat cărbune, în urma neîmplinirii
obligației Germaniei față de acestea.
Poporul german și guvernul acestuia
au continuat printr-o politică de
rezistență pasivă.
16
februarie:
Mormântul
faraonului Tutankamon a fost inclus
în circuitul turistic egiptean.
18 iunie: Vulcanul Etna erupe, 60.000
de oameni rămân fără case.
Apariția alimentelor congelate în
S.U.A.

15
noiembrie:
Apare
revista
săptămânală „Mișcarea
literară” condusă
de Liviu Rebreanu, la București.

21 ianuarie: Lenin moare și Stalin se
pregătește să devină noul lider.

Constituția din 1923 avea numeroase merite:
propensiunea etatistă, care emana din voinţa unui
singur partid, ai cărui lideri aveau tendinţa să
controleze ferm statul şi economia, sensibilitatea
faţă de problemele sociale, caracterul centralizator
şi ostilitatea faţă de ideea de autonomie, precum şi
lipsa de receptivitate faţă de consacrarea
constituţională a obligaţiilor internaţionale.
1924

5 aprilie: Ordonanță militară prin care se
interzice activitatea Partidului Comunist
Român.

10 decembrie: Premiul Nobel pentru
Medicină a fost atribuit fiziologului

Total populație 16.500.000 locuitori
Născuți vii: 614.000
Decese: 376.000
Rata fertilitatii: 4.98

Total populație 16.770.000 locuitori
Născuți vii: 609.000
Decese: 372.000
Rata fertilitatii: 4.88

Total populație 16.990.000 locuitori
Născuți vii: 623.000
Decese: 383.000
Rata fertilitatii: 4.92
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1925

În 1924, activitatea comuniștilor în România a
fost, teoretic, interzisă, inițial prin două ordonanțe
militare, din aprilie și iulie, apoi prin Legea de
reprimare a unor infracțiuni contra liniștii publice
(Legea Mârzescu) din decembrie.
1 ianuarie: Înființarea legației (misiune
diplomatică) române de la Tirana.
După reluarea relaţiilor diplomatice (1925),
chestiunea şcolilor a fost tratată de ministrul
român la Tirana , Simion Mândrescu, în mod
continuu şi neîntrerupt prin Ministerul Afacerilor
Străine român şi Ministerul Instrucţiei Publice
albanez.

olandez, Willem Einthoven, pentru
inventarea electrocardiografului.

25 februarie: Biserica Ortodoxă Română este
ridicată la rang de Patriarhie.
Organizarea unitară a Bisericii Ortodoxe Române
devenise o necesitate obiectivă, ţinându-se seama
că la vechea Mitropolie a UngroVlahiei se
adăugau atunci celelalte mitropolii, cea a
Ardealului şi Bucovinei, precum şi Arhiepiscopia
Basarabiei, ridicată şi ea, ulterior, la rangul de
mitropolie.
8 decembrie: Înființarea Institutului
Statistică Generală.

1926

4
ianuarie:
Parlamentul
votează
îndepărtarea Prințului Carol de la succesiune
(Actul
de
la
4
ianuarie)
și
recunoașterea Prințului Mihai ca principe
moștenitor al României.
La 4 ianuarie 1926, principele Carol a fost înlăturat
de la succesiunea tronului prin legile adoptate de
majoritățile parlamentare liberale, care confirmau
hotărârea Consiliului de Coroană din 31 decembrie
1925, prezidat de regele Ferdinand. La 4 ianuarie
1926, principele Mihai a fost proclamat
moştenitorul Coroanei și s-a instituit o Regență,
pentru eventualitatea în care acesta ar fi ajuns pe
tron înaintea împlinirii vârstei de 18 ani.
10 octombrie: Se înființează Partidul Național
Țărănesc prin
fuziunea Partidului

introduce

Total populație 17.190.000 locuitori
Născuți vii: 606.000
Decese: 362.000
Rata fertilitatii: 4.72

05 octombrie 1925: Se negociază
Tratatele de la Locarno.

de

30 decembrie: Abdicarea Prințului Carol
La 31 decembrie 1925, Consiliul de Coroană a
acceptat renunţarea principelui Carol la
prerogativele de moştenitor al tronului, iar în ziua
de 4 ianuarie 1926, Adunarea Naţională
Constituantă a proclamat ca succesor pe Mihai;
deoarece acesta era minor, s-a hotărât instituirea
unei Regenţe.
14 septembrie: Finalizarea primei locomotive
cu aburi, construită la Reșița. S-au produs 520
de astfel de locomotive.
În România se
antituberculos:

3 ianuarie: Benito Mussolini a scos în
afara legii partidele de opoziție,
Partidul Fascist devenind unicul
partid activ în Italia.

vaccinul

Crearea în anul 1926, la ”Institutul de Seruri şi
Vaccinuri” din Bucureşti (care funcţiona din anul
1921, în baza unei legi speciale), a unei secţii
dedicate preparării de vaccinuri antituberculoză şi
de studiere a acestei maladii.

Invenția toaster-ului:
Charles Strife, care lucra pentru
compania de producție din Minnesota, a
început să dezvolte un prăjitor automat,
în care a instalat un timer și un izvor care
a scos pâinea în momentul în care a
trecut timpul. În acelasi an, compania
Waters Genter a fost infiintata pentru a
fi responsabila de fabricatie si marketing
si primul toaster tip pop-up numit
Toastmaster, care a fost lansat in 1926.

Total populație 17.460.000 locuitori
Născuți vii: 608.000
Decese: 373.000
Rata fertilitatii: 4.66
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Țărănesc cu Partidul Național Român din
Transilvania, condus de Iuliu Maniu.

1927

24 Iunie 1927 – Întemeierea
Arhanghelului Mihail

Legiunii

Crearea Legiunii Arhanghelul Mihail, la 24 iunie
1927, a marcat un moment esenţial în afirmarea
curentului de dreapta, de
20 iulie 1927 - la numai cinci ani, Mihai I devine
rege al României

20 iulie 1927 - moartea Regelui Ferdianand I
24 noiembrie 1927 - moartea prim-ministrului
Ionel Bratianu
Criza anului 1927
Criza democrației române începea să se manifeste
în 1927, an crucial în istoria politică a României.

29 iunie 1927 - Eclipsa de soare din
nordul Europei

Populația României în anul 1927:
16,940,074 locuitori

Georges Lemaîntre: Teoria Big-BangDupă ce Georges Lemaître a remarcat
pentru prima dată în 1927 că un univers
în expansiune poate fi urmărit înapoi
până la un punct unic

5.312.358 de locuitori în Transilvania și
Banat
811.742 locuitori în Bucovina
2.555.071 locuitori în Basarabia
8.260.903 locuitori în Vechiul Regat

1928

27 august 1928- Semnarea pactului BriandKellogg

14 septembrie 1928- e inaugurată Crucea de pe
Caraiman

A fost un tratat internațional "care milita pentru
renunțarea la război ca instrument al politicii
naționale".

Monumentul este ridicat în cinstea eroilor ceferişti
căzuţi în timpul primului război mondial.

Ocrotirea minorilor şi femeilor
În România apare legea privind ocrotirea muncii
minorilor şi a femeilor. Dar şi momentul în care
durata zilei de muncă este stabilită la 8 ore.
PNŢ câştigă alegerile cu o cifră record
Partidul Naţional Ţărănesc obţine 77,76 la sută din
voturi, o cifră record pentru perioada interbelică pe
fondul slăbirii puterii Partidului Naţional Liberal.

Divorțul Reginei-Mamă Elena de Regele Carol
Motivul pe care s-a bazat regina a fost motivat de
părăsirea căminului conjugal de către principe.
Manifestul „Crinului Alb” din 1928
Cei trei tineri autori, care se autoproclamau „fiii
Soarelui”, condamnau cu vehemență „generația
bătrânilor”, pe care o acuzau de pe pozițiile
misticismului și ortodoxismului de situația
dezastruoasă a țării

Descoperirea Penicilinei
Testarea noului medicament a dat roade
din prima, cercetătorul descoperind că
substanţa distruge bacteriile, chiar şi
diluată de 1.000 de ori.
4 mai 1928 - dreptul deplin la vot
pentru femei în Marea Britanie
Femeile au obținut egalitatea electorală
cu bărbații, când legea privind
Reprezentarea Poporului din 1928 a
acordat dreptul de vot tuturor femeilor
cu vârsta de 21 de ani

Populația României în anul 1928:
17.390.605
Născuți vii: 623.860
Decese: 351.726
Excedent: 272.134
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Căsătorii: 158.891

1929

Stabilitatea monetarăLegea monetară din anul 1929 menţine
monometalismul, fixează leului o valoare aur de
32,258 ori mai redusă decât în 1867.

Marea criză economicăCriza economică română, s-a manifestat în prima
fază prin scăderea prețurilor produselor agricole,
urmată apoi de o scădere a consumului.

Dezechilibrul PNȚPe fondul crizei ce debuta în 1929, din PNȚ s-au
desprins două grupuri care au format două partide,
Partidul Țărănesc Democrat condus de Constantin
Stere și Partidul Radical Țărănesc condus de
Grigore Iunar.

Greva minerilor de la LupeniRevolta minerilor din august 1929 a reprezentat
un soc pentru societatea româneasca. Acuzați
inițial de comunism, muncitorii au sensibilizat
opinia publica, aceasta înțelegând mizeria in care
trăiau. La Lupeni, au fost atunci 22 de mineri
morţi şi 148 de răniţi.
14 februarie 1929: a avut loc înființarea
Camerelor de Comerț și Industrie din
RomâniaCamerele de comerț si de industrie se înființează
si se modifica prin decret regal, dat pe temeiul
unui jurnal al Consiliului de Miniștri, după
propunerea ministrului industriei si comerțului si
in urma avizului Uniunii Camerelor de comerț și
de industrie.

1930

27 mai 1930 - Venirea în ţară a lui Carol

Se înfiinţează FRF

Nicolae Titulescu este ales preşedintele Societăţii
Naţiunilor- Militează împotriva revizionismului
din Europa şi pentru păstrarea frontierelor stabilite
de tratatele de pace, pentru raporturi de bună
vecinătate şi egalitate între state în relaţiile
internaţionale.

Se înfiinţează Federaţia Romană de Fotbal - FRF
- care este afiliată la FIFA.
Acord militar făcut în condiţii dubioaseMinisterul Apărării Naţionale încheie un contract
cu uzinele Skoda pentru furnizarea de armament
şi artilerie grea în valoare de peste 5 miliarde de

Marea Criza Economică din 1929 la
nivel mondial
A fost cea mai îndelungată şi severă
depresiune economică prin care a trecut
societatea occidentală industrializată,
provocând mari schimbări. Este vorba
despre schimbări fundamentale în
structura instituţiilor economice, în
politicile macroeconomice şi în teoria
economică.
11 februarie 1929 - Tratatul de la
Lateran
Vaticanul primea recunoașterea oficială
ca stat din partea Italiei lui Mussolini.
Inventarea costumelor de baie din lemnCostumul de baie din lemn-apărut în
S.U.A. în anul 1929, această invenție
urmărea să faciliteze înotul.

Marşul Sării.
În India, Mahatma Ghandi porneşte un
marş de peste 300 de kilometri pentru a
protesta împotriva taxelor britanice
impuse pentru folosirea sării. Cunoscut
că “Marşul Sării”, aceasta manifestaţie
s-a transformat într-o mişcare pentru
independenţă.

Total populație 17.638.127 locuitori
Mediul urban:
Populație totală: 3.603.754
Născuți vii: 77.289
Decese: 66.487
Excedent: 10.702
Căsătorii: 28.098
Mediul rural:
Populație totală: 14.034.373
Născuți vii: 523.367
Decese: 311.159
Excedent: 212.208
Căsătorii: 131.387

Populația României în anul 1929:
18.057.028 locuitori
Români - 12.981.324 (71,89%);
Maghiari - 1.425.507 (7,89%);
Germani - 745.421 (4,13%);
Evrei - 728.115 (4,03%);
Ruteni - 582.815 (3,22%);
Ruşi - 409.150 (2,26%);
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lei, o sumă uriaşă la acea vreme. Contractul se
semnează în condiţii dubioase cu reprezentantul
Skoda, un anume Bruno Seletzky.
3 martie 1930 - se naşte Ion IliescuIon Iliescu este omul care ulterior va deveni
președintele României.

13 iulie 1930- Prima ediția a
Campionatului Mondial de Fotbal
A avut loc în Uruguay în perioada 13-30
iulie. Patru țări din Europa au fost
reprezentate: Franța, Belgia, România și
Iugoslavia.

Bulgari - 366.384 (2,03%);
Țigani - 262.501 (1,45%);
Turci - 154.772 (0,86%);
Sârbi, croaţi şi sloveni - 51.062 (0,28%);
Polonezi - 48.310 (0,27%);
Greci - 26.425 (0,14%).

02 noiembrie 1930- Se deschide Piața
Centrală din Riga
Piața Centrală din Riga, cea mai mare
din Europa la vremea respectivă, care a
fost construită în stilul Art Deco, s-a
deschis la începutul lunii noiembrie.

Cele mai populate oraşe erau:
Bucureşti - 570.881 locuitori (639.040 incluzând 12 comune suburbane),
Chişinău - 114.896 locuitori,
Cernăuţi - 112.427 locuitori,
Iaşi - 102.872 locuitori,
Cluj - 100.844 locuitori,
Galaţi - 100.611 Timişoara - 91.580
locuitori.
În ceea ce privește repartiția pe sexe:
Proporița barbaților era de 49.1%, iar a
femeilor de 50.9%
mediul urban: 49.7% barbați, 50.3%
femei
mediu rural: 49.0% barbati și 51.0%
femei

1931

18 aprilie - Începutul guvernului Nicolae Iorga
Profitând de criza politică, Carol l-a desemnat
prim-ministru pe Nicolae Iorga pe 18 aprilie 1931,
deoarece savantul se bucura de un prestigiu
ireproşabil în ochii opiniei publice şi în străinătate

29 ianuarie: Demonstrație a peste 10.000 de
muncitori ceferiști din București împotriva
"curbei de sacrificiu"-Doi muncitori sunt uciși
Căsătoria Principesei Ileana cu Anton de
Habsburg-

11 mai 1931 - Semnarea Convenţiei militare a
Micii Înţelegeri
Semnarea, la Bucureşti, a Convenţiei militare a
Micii Înţelegeri, cu participarea şefilor de Stat
Major, pentru a contracara creşterea activităţii
revizioniste a Germaniei, Italiei şi Ungariei.

20 aprilie 1931 - Ileana îi cere fratelui sau
binecuvîntarea si consimtamîntul ca șef al
Casei Regale.
Șeful Casei Regale Române, Regele Carol al IIlea îsi da acordul, dar nu accepta ca viitoarea
familie sa locuiasca în țară.

10 decembrie 1931-Otto Heinrich
Warburg câștigă Premiul Nobel
El a studiat metabolismul tumorilor și
respirația celulelor, în special a celulelor
canceroase, iar premiul i-a fost decernat
pentru „descoperirea naturii și a
modului de acțiune al enzimelor
respiratorii”.
Lumea în sufragerie- Aparatele TV
digitale reprezintă încununarea unei
evoluţii care a început în anul 1931. În

Repartiția populației pe grupe de
vârstă:
Sub 7 ani: 19.3
7-14 ani: 14.2
15-44 ani: 47.4
45-60 : 12.0
Peste 60 ani: 7.1
Populația României în anul 1931:
18.024.250 locuitori dintre care
4.038.464 locuitori ai României au fost
înscriși pe listele electorale.
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7 septembrie 1931 - Nicolae Titulescu reales în
funcție

15 august 1930: A apărut ilegal primul număr
al ziarului "Scânteia"

Legile parlamentareÎn Parlamentul României din 1931 aleșii veneau cu
idei trăznite - s-a adus în forul legislativ un proiect
de lege prin care bărbații necăsătoriți să fie
impozitați, spre bucuria fetelor bătrâne. Proiectul
impozitării celibatarilor fost respins, dar nu înainte
de a stârni lungi discuții.

31 august 1930: Corneliu Zelea Codreanu a
fost ales deputat în județul Neamț cu 11.193 de
voturi.

cadrul Expoziţiei de Tehnologie de la
Berlin, Manfred von Ardenne prezintă
în acel an primul televizor electronic din
istorie.

10 octombrie 1930: Se constituie Federația
Română de Handbal.

Recensământul din 1930
Recensământul general al populației României din 1930 a fost primul recensământ al populației României întregite. Recensământul a fost organizat și desfășurat conform cerințelor științifice
moderne ale acelei perioade. Pentru prima dată în România datele s-au prelucrat cu ajutorul echipamentelor de calcul (mecanografice). Recensământul a fost realizat la 29 decembrie 1930.
 Rezultatele recensământului
Conform datelor acestui recensământ, România avea 18.057.028 locuitori
Cele mai populate oraşe erau:
- Bucureşti - 570.881 locuitori (639.040 - incluzând 12 comune suburbane),
- Chişinău - 114.896 locuitori,
- Cernăuţi - 112.427 locuitori,
- Iaşi - 102.872 locuitori,
- Cluj - 100.844 locuitori,
- Galaţi - 100.611 şi Timişoara - 91.580 locuitori.
În ceea ce privește repartiția pe sexe, proporița barbaților era de 49.1%, iar a femeilor de 50.9%
-

mediul urban: 49.7% barbați, 50.3% femei
mediu rural: 49.0% barbati și 51.0% femei

Repartiția populației pe grupe de vârstă:
sub 7 ani: 19.3
- 7-14 ani: 14.2
- 15-44 ani: 47.4
- 45-60 ani : 12.0
- Peste 60 ani: 7.1
1932 Carol al II-lea îşi întăreşte controlul asupra
guvernuluiRomânia trece printr-o mare instabilitate politică
adâncită şi de efectele crizei economice şi de
intensificarea protestelor angajaţilor.
Au loc noi alegeri. Garda de fier are susţinători
importanţi-

Continuă marea criză economicăMarea criză economică continuă în România şi în
1932. Căderea producţiei şi necesitatea achitării
datoriilor externe au secătuit bugetul. Funcţionarii
erau plătiţi şi cu întârzieri de 6 luni. În acest an se
aplică o a doua curbă de sacrificiu - reducerea cu
15% a salariilor.
Smaranda Brăescu devine campioana la
paraşutism

Începe
Holodomorul,
foametea
ucraineanăÎncepe
foametea
ucraineană - Holodomorul - una dintre
cele mai mari catastrofe din istoria
modernă cu un număr estimat de 7
milioane de victime. Politica agricolă
impusă de Stalin, dar şi un context
natural nefast, au dus la evenimente
nefericite pentru poporul ucrainian.

Populația României în anul 1932: 18
426 575 locuitori.

Principalele ramuri industriale
Alimentară: 20.720 de persoane
Chimică: 13.753 de persoane
Ceramică: 684 de persoane.
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În 1932, guvernul este condus de Nicolae Iorga,
care însă demisionează în pragul verii pentru că nu
face faţă dificultăţilor economice. Au loc iar
alegeri, iar PNŢ le câştigă greu, după ce face un
pact extrem controversat de neagresiune electorală
cu Garda de fier.

1932 este anul în care Smaranda Brăescu devine
campioana mondială la paraşutism efectuând un
salt cu o paraşută de construcţie românească de la
înălţimea de 7400 de metri.
11 aprilie 1932 - "Visul lui Tănase"Este prezentat în România filmul "Visul lui
Tănase", o coproducție româno-germană.Rolul
principal l-a avut Constantin Tănase.
22 octombrie 1932- Cea de-a III-a Conferinta
Balcanica, Bucuresti
La 22 octombrie 1932 se deschideau lucrările
celei de-a treia Conferințe Balcanice de la
București, la care au participat Albania, Bulgaria,
Grecia, Iugoslavia, România și Turcia

1933

10 martie: Se declanșează scandalul Skoda, cel
mai mare scandal de corupție din perioada
interbelică.
Afacerea Škoda a fost un puternic scandal politicofinanciar care a zguduit viaţa politică din România
interbelică.
10 decembrie: Prim-ministrul Ion Gheorghe
Duca a scos Garda de Fier în afara legii.
Membrii Gărzii au ripostat la 29 decembrie prin
asasinarea premierului Duca în gara din Sinaia, de
către un grup de trei legionari. Astfel, România
intră în zona crimelor politice și a violențelor
stradale.

28 ianuarie: Guvernul a semnat „Acordul de la
Geneva” prin care s-au reeşalonat unele datorii
externe. Guvernul a început să pună în aplicare
o politică de reduceri salariale şi de concediere
a 30% din muncitori şi funcţionari.
Ca măsuri de siguranţă, guvernul era de acord cu
încă o reducere a salariilor şi concedierea a 30%
dintre aceiaşi "lefegii" făcuţi vinovaţi pentru
recesiunea mondială, muncitori industriali, câţi
mai rămăseseră, şi funcţionari publici.
13 februarie: A început aplicarea celei de-a
treia „curbe de sacrificiu” propusă de guvern
la 17 ianuarie; salariile şi pensiile au fost
reduse cu 10-12,5%, ceea ce a determinat un
val de proteste în toată ţara.
15 februarie: La București, a început greva
ceferiștilor de la Atelierele Grivița.
La Atelierele Grivița se desfășoară greve și acțiuni
muncitorești, iar comuniștii numiți de URSS
încearcă să se inflirteze și să denatureze mișcările
sociale.

Hitler pierde preşedinţia GermanieiPaul von Hindenburg este ales
preşedinte al Germaniei cu 53% faţă de
37% cât a câştigat în Parlament Adolf
Hitler.
06 august 1932 - Se deschide prima
autostradă
Prima autostradă din lume, denumită„
Bundesautobahn 555”, este inaugurată
de
Konrad
Adenauer
în
Germania.Construcția autostrăzii, care
leagă orașele Köln și Bonn, a durat 3 ani,
din 1929 până în 1932.

30 ianuarie: Adolf Hitler este numit în
funcția de cancelar al Germaniei.
Începutul dictaturii hitleriste în
Germania. Desființarea Republicii de la
Weimar. Acesta va instaura un regim de
teroare împotriva opozanților și
eliminarea evreilor din societatea
germană.
26 aprilie: S-a înființat Gestapo
(Geheime staatspolizei), poliția secretă a
Germaniei naziste.
16 noiembrie: Cascada Îngerului din
Venezuela, cea mai înaltă cascadă din
lume, a fost descoperită de pilotul
american, Jimmie Angel, care a fost
prima persoană care a zburat deasupra și
a reperat-o din avion.
30 decembrie: Un nou record mondial
pentru cel mai lung zbor într-un avion a
fost stabilit de către două femei, Frances
Marsalis și Helen Richey. Zborul a
început în 20 decembrie și după 236 de
ore, cele două aviatoare au aterizat la
10:46, ora locală în Miami.

Populația: 18.652.678 locuitori.
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1934

3 ianuarie: Gheorghe Tătărescu este numit
prim-ministru, care va guverna până la 28
decembrie 1937.
9 februarie: Pact balcanic între Iugoslavia,
România, Turcia și Grecia, pentru garantarea
frontierelor și prevenirea presiunilor germane
și ruse.
La 9 februarie 1934 România, Iugoslavia, Grecia
şi Turcia au semnat Înţelegerea Balcanică, un
tratat cu caracter defensiv care îşi propunea ca în
cazul izbucnirii unui război, ţările semnatare să-şi
apapere reciproc graniţele.
9 iunie: În urma convorbirilor purtate între cei
doi miniștri de externe și a schimbului de
scrisori între Nicolae Titulescu și Maxim
Litvinov, în numele celor două guverne, au fost
stabilite relații diplomatice între România și
URSS.

1935

5 iunie: Corneliu Zelea Codreanu înființează
Partidul "Totul pentru Țară", expresia politică
a Mișcării Legionare
În data de 10 dec. 1934, atunci când expirase
termenul legal de dizolvare a fostei Gărzi de Fier,
Corneliu Zelea Codreanu a luat decizia de
constituire a unui nou partid, pe aceeași structură,
rămasă intactă, a fostei Gărzi de Fier.
17 septembrie: La Liga Națiunilor Unite,
România este aleasă membru permanent în
Consiliul Ligii.

5 aprilie: Este înființată legația României de la
Buenos Aires.
23 aprilie: În prezența Regelui Carol al II-lea,
este inaugurat Palatul Telefoanelor.
Simbol al modernismului şi al everfescenţei
economice din perioada interbelică, Palatul
Telefoanelor din capitală a reprezentat un punct de
cotitură al arhitecturii bucureştene, fiind o
prezenţă constantă în imaginile de epocă surprinse
pe Calea Victoriei.
3 decembrie: A fost înființat, la București,
Spitalul de Urgență, actualul Spital de Urgență
Floreasca.

16 februarie: În România a fost adoptată Legea
pentru înființarea Monetăriei Naționale. Se va
inaugura, în prezența Regelui Carol al II-lea, la
16 decembrie 1935.
14 iunie: În portul Constanța sosește vasul
Prințesa Maria cu rămășițele pământești ale lui
Dimitrie Cantemir și cu câteva arhive din
Tezaurul României care a fost trimis la
Moscova în timpul Primului Război Mondial
(decembrie 1916).
Arhivele au constat în registrele contabile ale unor
bănci, state de servicii ale funcționarilor
Ministerului Agriculturii, bancnote românești
tipărite în 1917 la Moscova și nici un document
istoric.
1 iulie: Se înfiinţează Academia de Medicină
din România, fondator dr. D. Danielopol.

9 iunie: Personajul de desene animate,
Donald Duck, creat de Walt Disney,
debutează pe ecrane în filmul "Găinușa
cea înțeleaptă".

Populația României: 18.913.727 de
locuitori.

12 iunie: La Londra au fost inaugurate
trecerile de pietoni.
30 iunie: A avut loc, în Germania,
masacrul împotriva liderilor asociațiilor
politice rivale (,,Noaptea cuțitelor
lungi,,).
19 august: După moartea președintelui
Paul von Hindenburg, Adolf Hitler
devine președinte al Reich-ului în urma
unui referendum, cu 89% din voturi.
9 octombrie: La Marsilia este asasinat
Regele Alexandru al Iugoslaviei
împreună cu ministrul de externe
francez, Louis Barthou, de către membri
ai organizației fasciste croate Ustașa.
16 martie: Adolf Hitler a anulat
clauzele militare aferente Tratatului de
la Versailles.
22 martie: Prima transmisiune a unei
televiziuni publice.
14 aprilie: Dust Bowl: Marea furtună de
praf din America, cunoscută prin
versurile lui Woody Guthrie. Cele mai
lovite zone au fost estul statelor New
Mexico și Colorado, și vestul statului
Oklahoma.
15 septembrie: Liderul nazist, Adolf
Hitler, anunță noi legi prin care evreii
erau excluși din viața publică din
Germania. Într-un discurs ținut la
adunarea Partidului Nazist de la
Nürnberg, Hitler decretează că evreii
sunt supuși ai statului. Ca drapel al
Germaniei se adoptă svastica.

Populația României: 19.087.770 de
locuitori.
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10 decembrie: Primăria orașului București ia
hotărârea de a-l proclama pe George Enescu
"cetățean de onoare".

1936

27 februarie: Se înfiinţează Oficiul Naţional de
Turism (O.N.T.).
ONT a luat inițiativa construirii de hoteluri
turistice „și alte edificii folositoare turismului” în
centrele balneare și turistice, menite să atragă mai
mulți vizitatori, având ca principale atribuții
studierea mijloacelor de dezvoltare ale turismului
17 martie: Regele Carol al II-lea a promulgat
Codul Penal și Codul de procedură penală;
intră în vigoare la 1 ianuarie 1937.
18 iulie: În războiul din Spania participă
comuniști și legionari români.

1 ianuarie: Monetăria Statului își începe
activitatea odată cu baterea monedelor de 250
lei din argint având o puritate de 750 ‰.
Această emisiune care a numărat 4.500.000 de
piese a fost finalizată în luna august 1936.
Amenajarea Parcului Herăstrău.
Pentru amenajarea parcului, între anii 1936 și
1939, și-au unit forțele arhitecții Ernest Pinard,
Friedrich Rebhuhn și Octav Doicescu.
10 mai: Este inaugurat Muzeul Satului.
Pentru a construi acest muzeu casele au fost
dezasamblate, bucată cu bucată, transportate cu
trenul, căruţa sau cu barca până la Bucureşti unde
au fost asamblate la loc pe suprafaţa muzeului de
astăzi.
1 decembrie: Este finalizată renovarea Arcului
de Triumf.

1937

25 noiembrie: Iuliu Maniu, preşedinte al
Partidului Naţional Ţărănesc şi Corneliu Zelea
Codreanu, conducătorul Mişcării Legionare,
semnează „Pactul de neagresiune electorală”.
20 decembrie: Au loc alegeri parlamentare în
România. Partidul Național Liberal câștigă
alegerile cu 1.103.352 de voturi, pe al doilea loc
fiind Partidul Național-Țărănesc cu 626.612 de
voturi, iar pe al treilea loc Partidul Totul pentru
Țară cu 478.368 de voturi.
28 decembrie: Regele Carol al II-lea demite
guvernul liberal și îl numește premier pe
Octavian Goga. Va fi ultimul guvern înainte de
dictatura regală.

5 septembrie: La București are loc deschiderea
celei de-a VII-a balcaniade. Jurământul
olimpic este depus de atletul Ghițescu.
5 iunie: Lucian Blaga a rostit discursul de
recepție la Academia Română intitulat
"Elogiul satului românesc".

3 octombrie: Italia fascistă atacă
Etiopia
10 decembrie: Irene Joliot-Curie
câștigă Premiul Nobel
Invenția aparatului foto de mici
dimensiuni.

Populația
locuitori.

României:

19.319.330

de

Populația
locuitori.

României:

19.535.398

de

20 ianuarie: Moare, la vârsta de 70 de
ani, Regele George al V-lea al Regatului
Unit. Fiul său Eduard al VIII-lea îi
succede la tron. Titlul de Prinț de Wales
nu va mai fi folosit pentru următorii 22
de ani.
18 iulie: Începe Războiul civil din
Spania.
1 august – 16 august: Jocurile Olimpice
de la Berlin.
25 octombrie: Adolf Hitler și Benito
Mussolini au creat Axa Roma-Berlin.
26 noiembrie: Pactul Anti-Comintern
este semnat de Germania și Japonia.
13 ianuarie: Sunt uciși, de comunistul
Valter
Roman,
în
localitatea
Majadahonda, aproape de Madrid, în
urma
războiului
civil
spaniol,
comandanții legionari, Ion Moța și
Vasile Marin. În anul 1970, în memoria
celor doi legionari, la Majadahonda, s-a
ridicat un monument comemorativ.
26 aprilie: Războiul Civil Spaniol:
Orașul Guernica, Spania este bombardat
de către aviația germană.
Deși cei de pe teren au încercat cu tărie
să lupte împotriva incendiilor provocate
de bombardament, eforturile lor au fost
împiedicate de deteriorarea conductelor
de apă și a hidranților.
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Guernica de Picasso: Pablo Picasso a
creat „Guernica” pentru a reda suferința
orașului basc cu același nume, în urma
bombardamentului avioanelor germane
și italiene din 26 aprilie 1937, în timpul
războiului civil din Spania.
Iulie: Este construit lagărul de
concentrare nazist Buchenwald pe
muntele Ettersberg lângă Weimar,
Thuringia, Germania, fiind unul din cele
mai mari astfel de lagăre.

1938

10 februarie: Regele Carol al II-lea înlătură
guvernul Goga–Cuza, și instaurează un regim
de autoritate personală. În fruntea guvernului
este numit patriarhul Miron Cristea.
31 martie: Regele Carol al II-lea a desființat
toate partidele politice și a instituit Consiliul de
Coroană ca organ de stat cu caracter
permanent, alcătuit din membri consilieri
regali numiți de rege, cu rang de miniștri de
stat.
Noua Constituție a lui Carol al II-lea prin care se
instituia regimul de autoritate monarhică a fost
urmată de o serie de măsuri restrictive prin care
creștea controlul asupra societății, precum și de
măsuri de organizare a vieții politice, prin crearea
Frontului Renașterii Naționale.

1939

30 noiembrie: La ordinul regelui Carol al IIlea, este asasinat liderul Gărzii de Fier
Corneliu Zelea Codreanu, împreună cu alți 13
legionari (Nicadorii și Decemvirii).
9 mai: Intră în vigoare Legea electorală din
1939. Aveau drept de vot numai ştiutorii de
carte, femeile primeau drept de vot pentru
prima dată în istoria României.

18 iulie: Sfârșitul Reginei Maria
La începutul lunii iulie 1938, Regina se afla la
tratament la Dresda. Simțind că nu mai are mult
de trăit, Maria a cerut să se întoarcă în România.
Drumul înapoi către țară a epuizat-o și mai mult,
după ce Regele Carol al II-lea n-a acceptat pentru
ea un transport cu avionul, obligând-o la o lungă
călătorie cu trenul. Astfel, Regina Maria a murit la
scurt timp după ce a ajuns la Sinaia.
27 octombrie: Este finalizată sculptura
Coloana Infinitului (sau Coloana fără sfârșit) a
artistului român Constantin Brâncuși.

23 martie: Semnarea Acordului economic
româno-german. Tratatul asupra promovării
raporturilor economice dintre Regatul
României și Reichul German, care deschidea

6 mai: Catastrofa Hindenburg:
Zeppelinul ia foc în timp ce încerca să
aterizeze la Lakenhurst, New Jersey. Au
fost uciși 36 de pasageri și membri ai
echipajului.
4 februarie: Filmul de desene animate
Snow White and the Seven Dwarfs
(Albă ca Zăpada și cei șapte pitici) al lui
Walt Disney, se lansează în Statele
Unite după ce a avut premiera anul
anterior.

Populația
locuitori.

României:

19.750.004

9 noiembrie - 10 noiembrie: În
Germania, are loc "Noaptea de cristal"
(Kritallnacht), pogramul împotriva
evreilor din Germania și Austria (prin
Anschluss, Austria a fost anexată de
Germania Nazistă).

2 ianuarie: Revista americană Time îl
desemnează pe Adolf Hitler ca fiind
"Omul anului".

Populația României: 19.933.802 de
locuitori.

de
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6 septembrie: România s-a declarat neutră în
urma declanșării celei de-a doua conflagrații
mondiale și și-a dat acordul de principiu pentru
trecerea pe teritoriul său a materialului de
război destinat ajutării Poloniei.
În urma dezbaterilor din Consiliul de coroană a
fost dat publicității un comunicat prin care
România se angaja la „observarea strictă a
regulilor neutralității stabilite prin convențiile
internaționale față de beligeranții din actualul
conflict”.

calea subordonării economiei românești
intereselor politicii hitleriste.
Tratatul privind promovarea raporturilor
economice între Regatul României si Reichul
German, semnat la Bucureşti, la 23 martie 1939, a
fost rezultatul unor negocieri dificile începute în
toamna anului 1938, fiind reluat odată cu
depăşirea crizei survenite în relaţiile dintre cele
două ţări, în urma vizitei regelui Carol al II-lea la
Berlin, în februarie 1939.

21 septembrie: Legionarii îl asasinează pe
premierul Armand Călinescu.
Joi 21 septembrie, ora 14, Preşedintele Consiliului
de Ministri, Armand Călinescu, este asasinat fără
nicio tăgadă, în timp ce se deplasa cu automobilul,
de la Ministerul Apărării spre locuinţă.

22 mai: Pactul de Oțel - Germania și
Italia semnează Pactul de Oțel,
înțelegere care leagă cele două țări la
nivel politic și militar.
22 ianuarie: În laboratorul de fizică a
Universității Columbia, a fost divizat,
pentru prima oară, un atom de uraniu.
25 iulie: Polonia predă Marii Britanii și
Franței două aparate de codificare
germane, Enigma, folosite ulterior de
Puterile Aliate în decodificarea
mesajelor secrete germane.
23 august: Pactul Ribbentrop-Molotov
- Actul conținea un protocol adițional
secret, care prevedea împărţirea sferelor
de influenţă între cele două puteri, de la
Marea Baltică la Marea Neagră.
Articolul 3 menţiona interesul părții
sovietice pentru Basarabia şi totalul
dezinteres politic al Germaniei față de
sud-estul Europei.
1 septembrie: Începutul celui de-al
Doilea Război Mondial - Marea Britanie
și Franța îi declară război Germaniei,
după ce aceasta invadează Polonia. Este
momentul declanșării celui de-al Doilea
Război Mondial, la care participă
majoritatea statelor lumii.

1940

28 iunie - Anexare Basarabiei și Bucovinei de
către Uniunea Sovietică ( Ultimatumul de 24 de
ore )
România pierde o suprafață de 50.000 km2
(Basarabia – 44.500 km2 , nordul Bucovinei –
6.262 km2 ) și peste 3,8 milioane de locuitori

iunie – Se inaugurează
Antropologie din București

Institutul

de

15 decembrie: La Atlanta, SUA a avut
loc premiera filmului "Pe aripile
vântului", în regia lui Victor Fleming,
avându–i ca protagoniști pe Vivien
Leigh și Clark Gable
Pactul tripartit
Churchill este numit premier

august-decembrie
româno-germane

- Acorduri economice

10 noiembrie – cutremur

Comercializarea ciorapilor din nailon
Operațiunea T4 (Reinhard)

Populația României în anul 1940:
13,280,869 locuitori
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30 august – Dictatul de la Viena

Cutremurul a fost unul devastator, în urma căruia
s-au înregistrat 1.000 de morți și 4.000 de răniți.

României i-au fost luaţi 42.243 km pătraţi din
teritoriul naţional şi 2.628.238 locuitori , din care
50,2% români, 37% unguri, 5,7% evrei şi 2,8%
secui.

Lagărul de la Auschwitz
Naziștii au deschis oficial lagărul de
concentrare de la Auschwitz unde au
murit aproximativ 1,1 milioane de evrei.
Se descoperă factorul Rh al sângelui

4 septembrie - Intrarea legionarilor în Guvern
alături de Ion Antonescu

Oamenii de știință descoperă că
plasma
poate
fi
substituită
transfuziilor de sânge integral

7 septembrie – Tratatul de la Craoiva

România a suferit pierderi teritoriale
importante și dramatice în vara anului
1940 în timp ce era încă un stat neutru în
cel de-al doilea război mondial. România a
suferit trei dezmembrări radicale în primul
an de război care au distrus aproximativ
100.000 de kilometri pătrați de teritoriu
(68,6%) și 4 milioane de oameni, adică
aproximativ o treime din populația de la
acea vreme

România a pierdut sudul Dobrogei (cadrilaterul) în
fața Bulgariei, cu 6,921 kilometri pătrați și o
populație de 425.000 locuitori
6 septembrie – Regele Carol abdică în favoare
fiului său, Mihai I
14 septembrie – instaurarea Statului Național
Legionar
26-27 noiembrie – asasinare lui Nicole Iorga și
a altor aproape 66 de personalități
23 noiembrie - România adera la Pactul
Tripartit

1941

21 ianuarie – 24 ianuarie: Rebeliunea legionară
În aceste lupte au căzut 30 de soldați și au fost
răniți câteva sute, dar armata a cucerit clădirile și
legionarii rămași în viață s-au grăbit să părăsească
Bucureștiul, căutând adăpost în străinătate

21-23 ianuarie – Pogromul de la București în
zilele rebeliunii legionare.

2 iulie - Operaţiunea München
Pierderi: armata română - circa 23.000 militari,
dintre care peste 4.000 morţi şi 12.000 răniţi;

28-30 iunie - Pogromul de la Iași

Naziștii au ucis peste 33.000 de evrei de
la Kiev într-o râpă. Uciderea va continua
luni de zile și va implica cel puțin
100.000 de oameni

Din trenul morţii care a plecat de la Iaşi spre
Călăraşi, în care se aflau probabil circa 5.000 de
evrei, numai 1.011 au ajuns la destinaţie în

Noiembrie: Primul prototip al ceea ce
va deveni Jeep, Willys Quad, a fost
livrat armatei SUA

17 martie: National Gallery of Art

Populația României în aprilie 1941:
13,535.157

29-30 Septembrie: Masacrul Babi Yar
121 de evrei au fost ucişi în timpul pogromului
de la Bucureşti.

Români: 11,827,110 (87,38%),
Maghiari: 407,188 (3,01%), Germani:
542,325 (4,01%),
Evrei: 302,090 (2,23%),
Alții: 457,044 (3,38%)
Total populație decembrie 1941:
19,080,207
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26 iulie 1941 - Basarabia și Nordul Bucovinei au
fost eliberate de sub sovietici
În cele 35 de zile de lupte armata română a angajat
473.103 militari (18 361 ofiţeri, 17.286 subofiţeri
şi 437.456 trupă). Pierderile înregistrate (până la
31 iulie) s-au ridicat la 24.396 militari (5.011
morţi, 13.987 răniţi şi 4.487 dispăruţi).
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
Conform recensământului sovietic din 1939,
populaţia dintre Bug şi Nistru depăşea 3 milioane
de persoane. Majoritatea erau ucraineni şi ruşi.
Grupurile etnice cele mai numeroase: 300.000 de
moldoveni, 331.000 de evrei şi 125.000 de
germani.
Aceste modificări teritoriale au produs, schimbări
însemnate în structura populaţiei. Schimbări ce nu
au fost surprinse statistic, decât parțial prin
Recensământul din 6 aprilie 1941, ale cărui
informaţii, nu au putut fi prelucrate şi valorificate
în totalitate, din cauza tulburărilor politice cauzate
de război.
Total populație decembrie 1941: 19,080,207
8 august-16 octombrie - Bătălia de la Odessa
Trupele române pierd în cursul operaţiunilor peste
92.000 militari, dintre care aproape 18.000 morţi

viaţă. (Poliţia română a numărat 1.258 de
cadavre, însă sute de morţi au fost aruncaţi din
tren pe drum.)
În trenul morţii plecat spre Podu Iloaiei au fost
încărcaţi până la 2.700 de evrei, din care numai
700 au coborât vii.
După pogrom, comunitatea evreiască a organizat
un recensământ care a stabilit că pieriseră 14.850
evrei. Deşi SSI a confirmat moartea a numai
13.266 de evrei, serviciul de recrutare pentru
muncă al armatei din Iaşi a raportat în august 1942
că nu reuşea să găsească 13.868 de evrei.
Deportările în Transnistria
Proiectul are în vedere plecarea din România, prin
intermediul schimburilor de populație, a unui
număr – la nivelul cifrelor recensământului din
1930 – de 3.581.618 minoritari (sârbi, bulgari,
unguri, ruteni şi ucraineni, ruşi, evrei, poloni, cehi
şi slovaci) şi aducerea a 1.602.359 de români din
țările vecine
În ce-i priveşte pe evrei (756.930 la
recensământul din 1930) şi pe rromi, pentru ei
Manuilă preconiza „transferul unilateral”.
În octombrie 1941 au început deportările în
Transnistria, care se afla sub administraţie
românească din august 1941. Potrivit datelor
oficiale, circa 120.000 de evrei şi-au pierdut
viaţa în Transnistria.
Au murit, de asemenea, o mare parte dintre romii
deportaţi. Din cei 25 000 de romi (jumătate dintre
ei copii) trimişi în Transnistria, aproximativ
11.000 au pierit. Comunităţi rome nomade vechi
de secole au dispărut pentru totdeauna
Masacrul de la Fântâna Albă
Bilanț; Trupele sovietice ucid între 2000 și 4000
de români care încercau să treacă granița din
URSS în România vii
Este creat Institutul de Statistică și Actuariat
Recensământul din 1941

7 decembrie: Atacul masiv al
aviației japoneze asupra
flotei SUA de la Pearl Harbor.
În doar 90 de minute, japonezii au dat o
lovitură grea marinei americane:cinci
cuirasate şi 200 de avioane distruse, alte
9 nave avariate, 2.403 de morţi şi 1.178
de răniţi
22 Iunie – 5 Decembrie Operațiunea
Barbarossa
În acest proces, armatele germane au
capturat aproximativ cinci milioane de
soldați și au murit de foame sau au fost
ucis 3,3 milioane de prizonieri de
război. În ciuda oribilei vărsare de
sânge, operațiunea a eșuat
Prima persoană tratată intravenos cu
penicilină

Români: 13,987,494 (73.31 %),
Maghiari: 407,188 (2,13%), Germani:
674,307 (3,53%),
Evrei: 384,397 (2,01%),
Alții: 3,626,821 (19,01%%)
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Deşi s-a obţinut un volum însemnat de date şi grupări statistice, rezultatele acestui recensământ au fost publicate doar parţial – datorită izbucnirii celui de al Doilea Război Mondial. Datele
provizorii au fost publicate în 1944 de Institutul Central de Statistică, și făceau referire doar la numărul locuitorilor de etnie română, maghiară și germană, ceilalți fiind încadrați în categoria „alții și
nedeclarați”.
În ceea ce privește recensământul populației, acesta a luat în calcul inițial doar teritoriul ce rămăsese în urma revenidicărilor din vara anului 1940, când România a pierdut aproape o treime din
populație. În iulie 1941 Basarabia și Nordul Bucovinei au fost eliberate și au reintrat în posesia României. În acest context, în toamna aceluiași an, s-a relizat recensământul și pentru aceste teritorii, iar
în decembrie s-a desfășurat numărătoarea în Transnistria.
Recensământul general al României realizat în anul 1941, a cuprins şi primul Recensământ agricol cu adevărat sistematic efectuat în ţara noastră;
⮚
Rezultatele recensământului populației
Total aprilie 1941: 13,535,757, dintre care: români 11,827,110 (87,38%), maghiari 407,188 (3,01%), germani 542,325 (4,01%), evrei 302,090 (2,23%), alții 457,044 (3,38%)
Total decembrie 1941: 19,080,207, dintre care: români 13,987,494 (73.31 %), maghiari 407,188 (2,13%), germani 674,307 (3,53%), evrei 384,397 (2,01%), alții 3,626,821 (19,01%%)

1942

1943

România participă la Bătălia de la Stalingrad
Confruntarea de la Stalingrad a fost cea mai mare
bătălie a celui de-Al Doilea Război Mondial și a
însemnat un punct de cotitură care a schimbat
traiectoria războiul. În urma confruntării de pe râul
Volga, armata română a cunoscut cea mai dură
înfrângere din istoria sa, cu o mulțime de vieți
omenești pierdute
Din cei 253.957 de oameni, pierderile au fost
158.854 de militari morţi, răniţi şi dispăruţi

August 1943 – Operațiunea Tidal Wave
La 1 august 1943, aviația americană a lansat
primul atac aerian de anvergură asupra teritoriului
României, care viza regiunea petroliferă de la
Ploiești-Valea Prahovei. Deasupra teritoriului
României au ajuns 162 de avioane
Armata germană e învinsă la Stalingrad

Iulie- august 1942- Deportările rromilor
nomazi în Transnistria
Până pe 2 octombrie 1942, 11.441 de romi
nomazi, au fost deportaţi în Transnistria ( 2.352 de
bărbaţi, 2.375 de femei şi 6.714 de copii

Martie 1943 - Hitler începe aplicarea
,,soluției finale a problemei evreiești,,

Septembrie 1942 – Deportările rromilor
sedentari în Transinistria

3 Octombrie 1942
produce racheta V-2

În această lună, 13.176 de romi sedentari au
fost deportaţi în Transnistria.

26 Noimebrie 1942 - are premiera
filmul ,,Casa Blanca,,

Octombrie 1942 - SUA
programul Manhattan
-

începe

Germania

Iulie-August 1943 – Bătălia de la
Krusk
19 aprilie: Trupele și poliția germane
au intrat în ghetoul de la Varșovia
pentru
a
deporta
locuitorii
supraviețuitori.

Populația României în anul 1942:
13,574.434 locuitori
În 1942, teritoriul dintre Nistru și Prut
(Republica Moldova de astăzi), precum și
cel dintre Nistru și Bug (Transnistria), sunt
încă sub administrare românească, după
victoriile alături de Germania împotriva
URSS din 1941.

Populația României în anul 1943:
13,608.968 locuitori
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Armata germană suferă o înfrângere dureroasă la
Stalingrad. În urma acestei înfrângeri, armata
română, aliata a germanilor, e spulberată, iar
prizonierii sunt trimiși în lagărele din Siberia. Din
cei 253.957 de oameni, pierderile au fost 158.854
de militari morţi, răniţi şi dispăruţi.

1944

4

aprilie

1944

–

Aliații

Evreii au refuzat să se predea, iar
germanii au ordonat arderea ghetoului,
care a durat până pe 16 mai și au fost
ucis aproximativ 13.000 de oameni.
Selman
Waksman
descoperă
streptomicina și inventează termenul
„antibiotic”.

bombardează

Bucureștiul
Totalul oficial al bombardamentului a fost de
2.942 de morţi şi 2.416 răniţi
23 august – Lovitura de stat
Lovitura de stat de la 23 august 1944 (denumită și
actul de la 23 august a fost acțiunea prin care, la
data de 23 august 1944, regele Mihai I a decis
demiterea și arestarea lui Ion Antonescu, primministrul României și „Conducătorul Statului”, a
dispus încetarea imediată a colaborării României
cu Puterile Axei și începerea tratativelor de
armistițiu cu Aliații și de colaborare militară cu
Uniunea Sovietică.
Octombrie-Decembrie: Armata română ocupă
Transilvania:
România capătă forma sa actuală, dar acest lucru
va fi oficializat în anii următori

Churchill și Stalin își împart sferele
de influență (Acordul de procentaj
sau ,, Acordul Obraznic,,)
În Acordul de procentaj de la Moscova,
România urma să fie 90% sub influența
sovietică și doar 10% sub influența
anglo-americană. Armata Roșie, care
ocupase deja teritoriul României, a fost
primul vector al acestei influențe. Ce a
urmat a fost implementarea unui model
politic stalinist prin intermediul
comuniștilor locali
Dializă la rinichi
Un medic olandez pe nume William
Kolff a realizat necesitatea unui proces
de dializă artificială și a inventat primul
aparat de dializă, construit din lamele de
lemn și un filtru din piei de cârnați.
Acest prim aparat de dializă a necesitat
o instalare extinsă și o sesiune de
tratament a durat mai mult de șase ore.
Prima cremă cu protecție solară
În timpul celui de-Al Doilea Război
Mondial, aviatorul (și viitorul farmacist)
Benjamin Green a observat mulți soldați
care sufereau de arsuri solare. El a
inventat propriul ser protector, folosind
untul de cacao ca ingredient principal.

Populația României în anul 1944:
13,699,924 locuitori
În anul 1944, România își modifică
teritoriul și capătă forma pe care o
cunoaștem astăzi.
Basarabia și Nordul Bucovinei sunt
reanexate de URSS, iar bucata de pământ
cedată în urma Dictatului de la Viena din
1940 este eliberată de către armatele
României.
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Formula Green a devenit primul produs
de protecție solară pentru consumatori,
cumpărat și comercializat de o
companie de îngrijire începută,
cunoscută sub numele de Coppertone.

1945
Ianuarie-Martie- Armata româna lupa în
Ungaria și Cehoslovacia
6 martie- La conducerea României ajunge
guvernul dr. Petru Groza, cu sprijin sovietic.

11 ianuarie - Începe deportarea etnicilor
germani în Uniunea Sovietică.
În lunile ianuarie-februarie 1945, circa 70.000 de
saşi şi şvabi din Transilvania, respectiv Banat,
au fost luați de la casele lor și transportați în
Uniunea Sovietică.

21 august- Greva regală

4-11 februarie - Conferința de la
Yalta
6 și 8 august: Hiroshima și Nagasaki

Populația României în anul 1945:
16,406,435

Aproximativ 1,8 mile pătrate au fost
devastate; între 35.000 și 40.000 de
oameni au fost uciși și un număr egal de
răniți

23 martie - Are loc a doua reformă agrară
Greva regală semnifică amintirea bătăliei pe care
regele Mihai I și clasa politică au purtat-o în lupta
pentru salvarea democrației amenințată de
tăvălugului roșu venit de la Moscova. Ea
reprezintă în principiu un act de forță a regelui
împotriva guvernului procomunist prin care
suveranul refuză să mai promulge decrete și legi

Din cele 1.468.946 hectare expropriate 1.109.568
de hectare au fost date în proprietatea individuală
a ţăranilor, restul fiind păstrate la rezerva statului.
Numărul împroprietăriţilor a fost de 917.777,
reprezentând 77, 90 % din totalul celor înscrişi pe
listă

20 august - Japonia capitulează – Se
încheie Al Doilea Război Mondial
8 octombrie: Începe brevetarea
cuptorului cu microunde
Inventatorul Percy Spencer a depus
primul dintre cele 150 de brevete
pentru cuptorul cu microunde, care va
fi pus la dispoziția publicului sub
numele de Radarange
Grand Rapids, Michigan, este
primul oraș din SUA care își
fluorează alimentarea cu apă: Se
dorește îmbunătățirea sănătății dentare
pentru întreaga comunitate.
Raymond Libby dezvoltă penicilina
orală.

An/Perioada Plan Politic
Plan Economic și Social
7 ianuarie - recunoașterea Guvernului Dr. Petru Groza 8 mai- semnarea unui acord la Moscova între România și
1946
de către Occident, după introducerea în guvern a doi
Uniunea Sovietică, în urma căruia funcționau sovrom-urile

Evenimente remarcabile pe planetă
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1947

membri din partea opoziției, din partea Partidului Național
Țărănesc (Emil Hațieganu) și din partea Partidului Național
Liberal (Mihail Romniceanu)
4 mai - 1 iunie - la București s-a desfășurat Procesul
Marii Trădări Naționale, în urma căruia au fost
condamnați la ani grei de închisoare mai mulți oameni
politici importanți ai regimului antonescian, iar „lotul
Antonescu” (format din Ion Antonescu, Mihai Antonescu,
Gheorghe Alexianu și Piki Vasiliu) a fost executat prin
împușcare în fortul Jilava de un pluton de execuție, după ce
au fost găsiți vinovați pentru trădare, crime de război și
crime împotriva păcii
iulie 1946 - a fost adoptată o nouă lege electorală prin care
a fost desființată Camera Superioară a Parlamentului,
respectiv Senatul, întrucât era considerat un organism
reacționar; a fost acordat pentru prima dată dreptul de vot
pentru femei – acestora le era permis atât să aleagă, cât și
să fie alese; vârsta legală pentru exprimarea votului a fost
stabilită la vârsta de 18 ani, pentru ambele sexe
19 noiembrie - au loc alegeri la care comuniștii, organizați
pe baza unei platforme electorale (B.P.D. – Blocul
Partidelor Democrate), au utilizat metode nedemocratice
precum: folosirea urnelor cu fund dublu; violențe exercitate
asupra opozanților; falsificarea listelor electorale, dar și a
proceselor verbale de votare; neidentificarea votanților și
votul multiplu; mita electorală; controlul publicațiilor; etc.

(societăți mixte româno-sovietice, înființate cu scopul oficial de
a gestiona recuperarea datoriilor României față de Uniunea
Sovietică): Sovrom Transpot, Sovrom Banc, Sovrom Petrol și
Cursorul Tarom
iunie - Banca Națională a României a fost naționalizată
vara anului 1946 - jumătate din acțiunile sovromurilor erau
deținute de sovieticii care controlau astfel cele mai importante
domenii ale economiei românești, ceea ce afecta producția
românească. Resursele naturale intrau și ele sub controlul
Uniunii Sovietice, în contul datoriei de război vara anului 1946
- o secetă groaznică, care a avut urmări destul de grave, printre
care „Marea Foamete”.

10 februarie - s-a semnat Tratatul de Pace de la Paris,
între România și Națiunile Unite. României i se
recunoștea dreptul juridic asupra nord-vestului
Transilvaniei, răpit de Ungaria la 30 august 1940, dar nu și
statutul de cobeligeranță, în ciuda contribuției importante la
înfrângerea nazismului. Basarabia, nordul Bucovinei și
ținutul Herței rămâneau în componența U.R.S.S., delegația
română nefiind împuternicită să ridice problema acestor
ținuturi. Mai mult, prin tratat, România este declarată „țară
învinsă” și obligată să plătească despăgubiri de război
Comuniștii au organizat, la 14 iulie 1947, „Diversiunea de
la Tămădău”, profitând de faptul că liderii naționalțărăniști încercau să fugă din țară pe calea aerului cu scopul
de a forma un guvern în exil și de a informa Occidentul
despre adevărata stare de lucruri din țară. Evident, finalul sa dovedit a fi tragic pentru țărăniști, liderii partidului (Iuliu
Maniu și Ion Mihalache) fiind condamnați la închisoare pe
viață și închiși la penitenciarul Sighet („Dunărea”). Ca

9 iulie- România denunța în termeni fermi Planul
Marshall,preferând să continue economia urmând modelul
sovietic
Guvernul scumpește hârtia de ziar cu scopul de a elimina
presa critică
Are loc raționalizarea petrolului și a curentului electric
(oamenilor le este interzis să folosească radiatoarele electrice și
nu le mai era permis să aprindă mai mult de un bec în fiecare
cameră), se introduc cartelele de carne (rația fiind de
250g/săptămână), iar inflația explodează, comuniștii făcând o
reformă monetară, ce s-a soldat cu apariția noului leu (averile
românilor rămân nesemnificative, întrucât 20000 de lei vechi
ating valoarea unui leu nou). Aurul, valuta și bijuteriile trebuie
predate la BNR, astfel că averile se confiscă.

- în America se înființează Central
Intelligence Agency;
- ONU împarte Palestina în două
state:
• Un stat israelit;
• Un stat arab.
- Cercetătorii de la Stanford izolează
virusul poliomilitei;
- Fizicienii americani fac primul
tranzistor.
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urmare a înscenării de la Tămădău, la data de 29 iulie 1947,
Partidul Național Țărănesc se dizolvă.
august - Partidul Național Liberal s-a autodesființat, iar
ultimul ziar liberal apărut („Viitorul”) și-a încetat
apariția în luna noiembrie a aceluiași an
30 decembrie- regele Mihai abdică, după care, urmat de
mama sa, se urcă în trenul regal la Sinaia și pentru o lungă
perioadă de timp se duc în exil la Elveția ; în aceeași seară
este dată publicității Legea nr. 363, prin care era abolită
monarhia și se proclama Republica Populară Română
1948

4 ianurie- îi retrage cetățenia regelui, iar bunurile și
proprietățile Casei Regale sunt confiscate de statul român
La congresul desfășurat la București (21-23 februarie
1948), Partidul Comunist Român a fuzionat prin absorție cu
Partidul Social Democrat, înființându-se astfel un partid
unic numit Partidul Muncitoresc Român, al cărui
conducătora fost până în 1965 Gheorghe Gheorghiu-Dej,
an în care acesta moare
20 martie - ia ființă Marea Adunare Națională (unicul
organ legiuitor al țării, condus de un prezidiu alcătuit din
17 persoane și condus de savantul Constantin I. Parhon)
13 aprilie - prima constituție comunistă, Constituția
Republicii Populare Române, care consacra lovitura de
stat din 30 decembrie 1947 și consfințea titulatura de
Republica Populară Română (această titulatură s-a păstrat
până la adoptarea Constituției din 1965, prin care numele
statului a devenit Republica Socialistă România).
Constituția statua egalitatea în fața legii, dreptul la muncă,
dreptul la odihnă, dreptul la învățătură, egalitatea dintre
femei și bărbați, protecția sănătății și a familiei, libertatea
conștiinței, libertatea cuvântului, libertatea presei, libertatea
întrunirilor. Aceste drepturi nu erau însă garantate, mai ales
cele politice fiind încălcate dacă nu se înscriau pe linia
oficială a partidului. Tot prin această constituție, era
înlăturată separarea puterilor în stat, Marea Adunare
Națională fiind „organul suprem al puterii de stat”
(legislativul se confundă astfel cu executivul)
Prin Decretul din 30 august 1948 era organizată Direcția
Generală a Securității Poporului (D.G.S.P.), al căreo
scop era depistarea adversarilor regimului comunist (reali
sau imaginari) și reprimarea acestora, inclusiv eliminarea
fizică, mijloacele folosite fiind arestările, anchetele

La data de 11 iunie 1948, Marea Adunare Națională a votat o
lege extrem de dură, nedemocratică, îndreptată cu precădere
împotriva burgheziei românești, legea naționalizării
principalelor mijloace de producție. Naționalizarea
principalelor mijloace de producție a lichidat puterea
economică a burgheziei, a dus la crearea proprietății socialiste
în economie, a pus capăt exploatării clasei muncitoare:
industria, minele, băncile, asigurările, transporturile,
cinematrografele, cabinetele medicale trec în proprietatea
statului prin confiscare (se estimează un număr de 1060 de
astfel de întreprinderi. O mare parte a burgheziei a fost trimisă
să muncească la Canalul Dunăre-Marea Neagră, a cărei
construcție inițială s-a desfășurat la insistențele lui Stalin între
1949-1953 (anul morții lui Stalin; conducătorul se stinge din
viață la 5 martie 1953). Canalul Dunăre-Marea Neagră a devenit
în acest fel „cavoul burgheziei românești”.
La 3 august 1948 a fost adoptată legea învâțământului, o
măsură stalinistă în plan cultural. Prin această lege, corpul
profesoral a fost epurat, totodată fiind eliminate elementele
ostile regimului. Nu numai profesorii au fost epurați, ci și acei
studenți considerați periculoși pentru regim. Au fost desființate
unitățile de învățământ cu predare în limbi străine (cu excepția
acelor școli cu predare în limba rusă), școlile confesionale,
precum și unitățile de învățământ privat.
La 4 august 1948 a fost adoptată legea cultelor prin care
Biserica Ortodoxă era reorganizată și se hotăra eliminarea celei
greco-catolice. Biserica Greco- Catolică, care număra peste 1,4
milioane de credincioși înainte de război, a fost scoasă în afara
legii, chiar desființată oficial la 1 decembrie 1948, iar o parte
dintre slujitorii ei au fost aruncați în închisori, unde mai mulți
episcopi și preoți greco-catolici au murit. Totodată, bisericii
greco-catolice îi sunt confiscate proprietățile.
La închisoarea Pitești (loc al terorii absolute unde s-a încercat
crearea omului nou prin educarea prin tortură) începe procesul

Aprilie-mai: rușii încep blocada
Berlinului- întrerup comunicațiile pe
uscat și apă cu partea occidentală a
orașului- astfel având loc prima mare
criză internațională a Războiului
Rece
ONU adoptă declarația universală a
drepturilor omului;
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nesfârșite, bătăile, torturile nemiloase, uciderea opozanților de reeducare a deținuților politici (Experimentul Pitești).
politici.
Politicieni, studenți, legionari care se opuneau regimului
comunist erau trimiși în penitenciar și supuși unor terori
groaznice
Înființarea Miliției (ianuarie 1949) și a Trupelor de
Securitate (februarie 1949) a întărit forța aparatului
represiv D.G.S.P. Rolul acestora era de a menține ordinea
publică, de a înnăbuși orice tip de rezistență la
colectivizarea și naționalizarea proprietăților, de a anihila
rezistența din munți și de a păzi lagărele de muncă.
Totodată, activitatea lor era bazată pe tehnici așa-zis
„pașnice” (precum interceptarea corespondenței, filajul,
perchezițiile sau crearea unei rețele de informatori.

8 ianuarie - Crearea Consiliului Economic de Ajutor
Reciproc (CAER)
Plenara CC al PMR din 3-5 martie 1949 a decis
transformarea socialistă a agriculturii, altfel spus, lichidarea
completă a micii proprietăți rurale. Acum au luat naștere, după
modelul sovietic al colhozurilor, gospodăriile agricole de stat
(GAS), cooperativele agricole de producție (CAP), precum și
„întovărășirile”, ca formă intermediară, între cele două forme de
proprietate.rezistența îndârjită pe care au depus-o țăranii în
cazul colectivizării a făcut ca acest proces să fie unul de durată
(până în aprilie 1962) și să fie însoțit de numeroase maltratări,
asasinate, arestări, precum și deportarea în Bărăgan a peste
80.000 de familii de țărani considerați „recalcitranți”.
Colectivizarea agriculturii, începută la 3-5 martie 1949, a
fost declarată oficial ca încheiată în aprilie 1962, când 96% din
suprafața țării a fost inclusă în structuri
colectiviste.Consecințele acesteia au fost deosebit de grave: a
distrus structurile tradiționale ale statului românesc, a fost
desființată chiaburimea (țărănimea înstărită), a fost accentuată
migrația de la sat la oraș.. Metodele folosite au fost brutalitățile,
arestările, confiscările, izolarea etc. Rezistența țăranilor s-a
manifestat prin răscoale, revolte, mișcare de rezistență în munți,
refuzul de a preda recoltele.

- Ca o ilustrare a Doctrinei Truman
(doctrina îndiguirii inițiată în anul
1947 de SUA, 12 state occidentale
semnează Pactul Atlantic în 1948, pe
baza căruia la 4 aprilie 1949 se
formează Organizația Tratatului
Atlanticului de Nord ( N.A.T.O.)alianță militară defensivă menită să
riposteze oricărui atac U.R.S.S.
asupra Europei de Vest;
- Războiul Rece intră într-o nouă
fază după ce Uniunea Sovietică
realizează prima explozie nucleară;
- La Paris, Emil Cioran publică
„Tratat de descompunere”;
- Mircea Eliade publică „Istoria
religiilor”;
- În Marea Britanie este publicat
romanul „1984”, în care este descris
un viitor în care omenirea va fi
controlată prin propagandă și
supravegheată de stat.

Dinu Brătianu- președintele PNL- moare încarcerat la
Sighet (penitenciar de maximă siguranță). Un sfert din
deținuții de la Sighet mor. La Sighet este închisă elita
politică a perioadei interbelice. Lichidarea deținuților se
face prin frig, izolare și foamete

Este emis decretul 6, care consta în reeducarea elementelor
dușmănoase ale Republicii Populare Române. Zeci de mii de
oameni vor fi internați și trimiși la muncă silnică. În anul 1950
se introduc primele cărți de muncă, iar muncitorii nu au voie
să părăsească șantierele fără aprobarea șefilor. 8 din 10
muncitori la Canalul Dunăre-Marea Neagră nu munceau de
bunăvoie; erau bătuți și torturați, privați de odihnă, apă,
mâncare și medicamente.

- Începe războiul din Coreea –
trupele nord coreene trec paralela 38
și ajung la Seul, conflictul fiind în
același timp un război mascat intre
Uniunea Sovietică și SUA
- La 9 mai 1950, ministrul francez al
afacerilor externe, Robert Schuman,
anunța un plan (Planul Schuman) de
integrare economică prin care
extracția cărbunelui și industria
oțelului din Franța și Germania de
Vest erau reunite sub o autoritate
unică, iar acestei comunități francogermane a cărbunelui și oțelului
puteau să i se alăture și alte state

Au loc cele mai mari deportări ale regimului comunist
din Banat în zonele aride ale Bărăganului – 44.000 de

În anul 1951, prioritatea nr.1 a Guvernului comunist era
electrificarea țării. Tot în acest an și mineritul devine o

A luat naștere Comunitatea
Europeană a Cărbunelui și Oțelului,

1949

1950
1951
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locuitori ai zonei de frontieră cu Iugoslavia sunt mutați cu
forța în mijlocul Câmpiei Bărăganului, ceea ce a însemnat
distrugerea a numeroase cămine, familii și destine.
Deportaților li s-a permis să-și ia doar bunurile pe care le
puteau duce singuri, restul avuției lor fiind cumpărat de
comisii special constituite, care plăteau mult mai puțin
decât ar fi trebuit pe aceste bunuri.

prioritate a regimului comunist. Femeile muncesc cot la cot cu
bărbații, ceea ce îi determină pe bărbați să depună un efort din
ce în ce mai mare în ceea ce fac, cu scopul a se deosebi de ele.
Totodată, se remarcă faptul că comuniștii investesc masiv în
hidrocentrale și extinderea rețelei electrice, anul 1951 fiind și
anul construcției primului baraj din România.
Toți muncitorii (atât bărbații, cât și femeile) primesc cote de
muncă pe care trebuie să le atingă (cotele sunt stabilite de
partid).

alcătuită din Franța, Germania,
Italia, Belgia, Olanda și Luxemburg

1952

În perioada anilor 1952-1955 România avea denumirea de
„Republica Populară Română” sau „Republica Socialistă
România”;
Conducătorul statului acelei perioade a fost Petru Groza
care a preluat poziția în data de 3 iunie 1952 și până în 7
ianuarie 1958 iar Gheorghe Gheorghiu-Dej, loial Uniunii
Sovietice, devine prim-ministru iar Ana Pauker, care alături
de Teohari Georgescu stăpânea Ministerul de Interne, și
Vasile Luca sunt înlăturați din conducerea partidului în
baza faptului că au nesocotit liberul consimțământ în ceea
ce privește procesul de colectivizare, proces în urma căruia
au fost arestați în numele luptei contra chiaburilor, peste
80.000 de țărani;
Este adoptată „a doua Constituție Comunistă”, care
menționează clar aprecierea față de Armata și Uniunea
Sovietică. În respectiva lege mai este menționat că
„Partidul Muncitoresc Român” este forța conducătoare a
statului
Uniunea Sovietică, din ordinul lui Stalin, transmite către
România un articol Constituțional care prevede crearea
Regiunii Autonome Maghiare (RAM). Astfel, Primulministru al acelei vremi, Gheorghiu-Dej primește
documentul al cărui text privește crearea unui spațiu de
locuințe colectiv de populații maghiare și secuiești, cu
autonomie în interiorul căruia administrația conducătoare
să fie aleasă de către cetțenii cu reședința în aria de locuințe
prevăzută în lege. Centrul Administrativ al respectivei
Regiuni era Târgu Mureș.

În anul 1952 începe construcția Casei Scânteii și a
Combinatului Chimic Borzești în a cărui arie apare orașul
Onești;
România obține prima medalie olimpică de aur datorită lui Iosif
Sârbu, la Helsinki, locul întâi la tir;
În luna August sunt descoperite în Galeria Turistică Muierii și
în Galeria Musteriană, galerii care fac parte din Peștera Muierii,
localizată în Județul Gorj, pe teritoriul Depresiunii Getice a
Olteniei, a fost făcută o importantă descoperire arheologică. În
cadrul Galeriei Muierii au fost descoperite resturi umane
holocene, atribuite culturii Coțofeni. De asemenea în cea de a
doua galerie au fost descoperite fosile umane pleistocene
compuse din : fragmente de craniu, o mandibulă, o tibie și o
scapulă;
În anul 1952 are loc o deportare a familiilor care prezentau
neîncredere pentru Stalin, aceasta fiind și ultima sa operațiune
înainte de moarte, din centrele aglomerate care reprezentau de
fapt acele orașele sau așezările colevtive nedorite în societate.
În acest sens în data de 16 februarie, în urma decretului dat de
către Ministerul de Interne, familiile localizate în acele zone au
fost obligate ca în decurs de trei zile să își părăsească locuințele
și să se mute în centrele agricole;
Intră în funcțiune termocentrala de la Doicești, Județul
Dâmbovița, cu o putere de 20MW și termocentrala Ovidiu din
Județul Constanța cu o putere de 24MW.

În anul 1952 au loc o serie de
evenimente la nivel extern, printre
care:
- Pe 8 ianuarie Iordania adoptă
constituția;
- Pe 6 februarie Regina Elisabeta a
II-a îl succede pe regele George al
IV-lea pe tronul britanic și devine
astfel regină a Regatului Unit și a
celorlalte teritorii engleze, inclusiv
Canada, Australia și Noua Zeelandă;
- Pe 28 mai li se acordă femeilor din
Grecia dreptul la vot;
- Pe 23 iunie avioanele SUA
bombardează centrele energetice
Yalu din Coreea;
- Pe 3 octombrie prima înregistrare
video pe bandă magnetică în Los
Angeles, California;
- Între 5-8 decembrie are loc cel mai
periculos smog (acumulare de nori
deasupra unei zone, apărută în urma
lipsei vântului și a ridicării fumului
de coș combinat cu gazele de
eșapament auto și cu dioxid de sulf)
din Londra, în urma căruia mor între
patru și opt mii de oameni.

1953

La 1 ianuarie 1953 a intrat în vigoare o hotărâre a
Consiliului de Miniștrii care prevedea unele concesii pentru
țărani. Astfel, pe în data de 10 septembrie a fost anunțată o
reducere și scutiri ale impozitelor stabilite asupra
Gospodăriilor Agricole Colective și asupra gospodăriilor
individuale;
În același an apare în arhiva secretă a Consiliului de

Împroprietărirea țăranilor , care începe din anul precedent, a
condus la situația în care în anul 1953 48,5% din numărul
populației erau parte a categoriei de „țărani săraci, cu gospodării
mici de până la 3 ha”. Majoritatea acestora erau parte a
Gospodăriilor Agricole Colective iar datorită acestu fapt aceștia
devin parte a segmentului mijlocaș. De aceea suprafața deținută
de către țăranii săraci a fost de 218.650 ha, adică 16,8% din

În anul 1953 au loc o serie de
evenimente la nivel extern printre
care:
- Se încheie războiul coreean, după
trei ani și o lună;
- Uniunea Sovietică își va testa
prima versiune de bombă atomică, în
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1954

Miniștrii, o hotărâre denumită HCM 308/1953 care avea ca
scop desproprietărirea și trecerea în gospodărirea statului a
acelor terenuri pe care oamenii nu le puteau lucra în
condițiile cerute. Astfel se considera că țăranii care
muncesc în ramurile industriei, precum fabrici, uzine sau
tehnicienii și funcționarii, și-au asigurat o situație materială
care să le permită traiul zilnic, lor și familiilor acestora, iar
din cauză că atenția lor trebuia să fie orientată numai către
buna desfășurare a activității la întreprinderile și instituțiile
statului, oamenii trebuiau să renunțe la terenurile deținute,
pe motiv că nu puteau face față efortului și că acestă
situație ar fi condus la o situație dăunătoare atât pentru
agriculută cât și pentru familiile țăranilor;
Între 19-20 august 1953, vice- premierul Vasile Luca, fost
aliat al grupului Luca- Pauker-Georgescu a fost eliberat din
funcție și judecat în baza propriilor sale mărturii.

totalul regiunii și 21,8% din suprafața agricolă deținută de
gospodăriile țărănești;
Anul 1953 era ultimul an de desfășurare a campaniilor de
constrcție a fermelor statului, campanie începută în anul 1949
(Bottoni, 2010);
Intră în funcțiune uzina Autobuzul;
Anul 1953 este anul schimbărilor în România pricinuite de
moartea conducătorului Uniunii Sovietice Iosif Stalin. În data
de 1 martie el suferă un atac cerebral în urma căruia paralizează.
În data de 6 martie este anunțat decesul acestuia. Printre
urmările survenite în urma acestui eveniment în România au loc
o serie de acțiuni:
• Gheorghiu-Dej oprește lucrările la Canalul Dunăre- Marea
Neagră, din cauza lipsei banilor;
• Oamenii ies în stradă și îl jelesc pe Stalin;
• După ce fusese arestată, Ana Pauker este eliberată din
închisoare, ca urmare a morții lui Stalin;
• Începe lent dar sigur destalinizarea României;
• Dej cere ca resursele statului să fie folosite pentru producerea
bunurilor de larg consum.
Carol al II-lea moare în exil în Portugalia iar Președintele PNL,
Gheorghe Brătianu și Iuliu Maniu, președintele Partidului
Țărănesc pier în penitenciarul de la Sighet;
Anul 1953 este ultimul an al imnului de stat „Zdrobite cătușe”,
inclus în anul 1948, al cărui versuri au fost create de Aurel
Baranga iar muzica de către Matei Socor;
Începând cu anul 1953 imnul național va fii „Te slăvim
Românie”, până în anul 1975, versurile îi aparțin lui Eugen
Frunză, Dan Deșliu iar muzica lui Matei Socor;
Între 2-16 august are loc cea de a IV-a ediție a Festivalului
Mondial al Tineretului și Studenților, la București. Mai exact
evenimentul s-a desfășurat pe stadionul 23 august, unde au
participat 30.000 de tineri din 111 țări. Pentru a asigura buna
stare a oaspeților, statul a asigurat hrana și alimentele necesare
acestora înaintea începerii festivalului. Tot statul a asigurat
cazarea oaspeților în căminele studențești, și hotelurile din
București. Deoarece acest eveniment a fost un bun prilej pentru
propagandă, cea mai folosită lozincă a fost: „Dej- luptător
pentru țară și popor!”.

luna august;
- Apare în SUA primul vaccin
împotriva Poliomielitei la care a
lucrat Jonas Salk alături de o echipă
de la Universitatea din Pittsburgh;
- Iosif Stalin moare la vârsta de 74
de ani;
- În data de 2 iunie are loc
încoronarea oficială a Noii Regine a
Marii Britanii, după ce a trecut
perioada de doliu;
- Primele televizoare color sunt
scoase la vânzare cu aproximativ
1.175 dolari în SUA;
- James D. Watson și Francis HC
Crick au fost cei care au descoperit
că ADN-ul are forma unui dublu
helix.

În data de 10 octombrie Luca Vasile este condamnat la
moarte, sentință modificată mai apoi prin decizia la
închisoare pe viață;
În acest an are loc un proces în urma căruia toate ororile
create în penitenciare și în coloniile de muncă, așa-zis-ul

La Giurgiu este inaugurat primul pod peste Dunăre, construcție
care a durat patru ani și face legătura dintre România și
Bulgaria, mai exact Giurgiu-Ruse. Are o importanță strategică
deosebită pentru acea perioadă;
În anul 1954 a avut loc cel mai puternic viscol de până atunci,

Printre evenimentele care au avut
loc, pe plan extern, în anul 1954 se
numără:
- Primul război Indo-China se
încheie atunci când Franța renunță la
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„Exepriment Pitești”, cad pe umerii legionarilor iar
principalul vinovat găsit este torționarul Eugen Țurcanu,
împușcat la Jilava. Pe lângă asta și coloniile de muncă
silnică sunt desființate iar vinovați pentru foametea,
violențele și frigul suportate de oameni, au fost găsiți câțiva
ofițeri și subofițeri care au stat închiși în închisoare pentru
un an de zile, ca mai apoi să fie reîncadrați în Ministerul de
Interne;
În perioada 1953-1954 în România au ajuns mai multe
mașini și utilaje industriale, din Republica Democrată
Germană (RDG), care au fost folosite pentru fabricarea sub
licența sovietică a primului autocamion, la Uzina Steagul
Roșu din Brașon, sub denumirea de SR-101 .Asamblarea
primului autocamion s-a finalizat pe 12 octombrie;
România și Uniunea Sovietică semnează acordul în cadrul
căruia rușii cedează României partea lor de acțiuni în
Sovromuri. Prin această mișcare începe desovietizarea țării
(Stirileprotv, 100 de ani de România, 2018) . Printre
întreprinderile de tip Sovorum au fost: Sovromtransport
(1945-1954, societate de navigație și prima astfel de
societate înființată), Sovrompetrol (1945-1956),
Sovromcuarțit (1952-1956, exploatarea uraniului), TARS
(Transporturile Aeriene Româno-Sovietice), ... .

1955

În anul 1955, pe 14 mai, România sub conducerea liderului
comunist Gheorghe Gheorghiu Dej, subordonat și loial
Uniunii Sovietice, a devenit fondatoarea Tratatului de la
Varșovia, Tratat de prietenie, colaborare și asistență
mutuală.
România, alături de Republica Populară Albaneză,
Republica Populară Bulgară, Republica Democrată
Germană, Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica
Populară Polonă‚ Republica Populară Ungară, este
integrată într-un sistem politico-militar dominat de Uniunea
Sovietică, sistem care îngloba forţele militare ale statelor
socialiste. Alianţa avea la nivel declarativ un triplu scop:
apărarea comunismului, dezvoltarea şi întrajutorarea
statelor socialiste şi susţinerea militară reciprocă în cazul
unei agresiuni;
În data de 12 iulie, are loc primirea României în UNESCO
(Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și
Cultură);
În data de 14 decembrie are loc admiterea României în
ONU;

în România, unde stratul de zăpadă din zona de sud a țării a avut
pe alocuri chiar și înalțimea de câțiva metrii. În București vântul
a avut o viteză de 126 km/h iar zăpada a fost îndepărtată de
către armată cu ajutorul cetățenilor și depozitată în mare parte
pe terenuri virane.

Au loc o serie de evenimente, printre care:
- Muncitorii de la Barajul Bicaz anunță cu mândrie că au
„străpuns” marele tunel de aducțiune, înainte de termenul dat;
- În 1955 este inaugurată Termocentrala de la Paroșeni. La
Reșița, muncitorii sărbătoresc cea de-a 1000-a locomotivă, este
inaugurată și termocentrala de la Singiorgiul de Pădure iar în
Iași este inaugurată Fabrica de Antibiotice;
- Este fabricat primul autobuz românesc, la uzinele din
București, sub denumirea „Mao Tze Dun”;
- Ceaușescu vorbește despre “alianța de nezdruncinat cu
Uniunea Sovietică” și “doctrina glorioasă și invincibilă a lui
Marx, Engels, Lenin și Stalin.”;
- Liderul sovietic Nichita Hrușciov vizitează Bucureștiul. În
același an Gheorghiu Dej efectuează o vizită de lucru în Coreea
de Nord.
- Este înființată Biblioteca Centrală de Stat, viitoarea Biblioteca
Națională a României, iar primul volum al romanului
Moromeții intră în tipografii;
- Compozitorul român George Enescu moare la Paris;
În perioada 1955-1956 avortul avea nevoie de un răspuns
pozitiv pentru a putea fi realizat iar cererile cu răspuns pozitiv

comuniști în Vietnamul de Nord;
- Acordurile de la Geneva sunt
semnate la Conferința de la Geneva
din iulie. Scopul a fost stabilirea
termenilor finali ai războiului
coreean și ai primului război din
Indochina. Diplomații din Republica
Populară Chineză, SUA, URSS,
Coreea de Sud și Coreea de Nord au
participat la negocierea sfârșitului
conflictului coreean și au semnat un
armistițiu care a fost în cele din urmă
ineficient.

În anul 1955 au loc o serie de
evenimente, pe plan extern, printre
care:
- USS Nautilus devine primul
submarin operațional care
funcționează cu energie nucleară;
- În aprilie, s-a anunțat lumii că
vaccinul împotriva poliomielitei lui
Jonas Salk a fost stabilit că este sigur
și extrem de eficient în prevenirea
bolii;
- În februarie, Organizația Tratatului
Central (CENTO) se formează după
ce Pactul de la Bagdad este convenit
de Turcia, Pakistan, Iran, Irak și
Regatul Unit. Era cunoscută și sub
denumirea de Organizația Tratatului
din Orientul Mijlociu și scopul său
era de a crea o structură similară
NATO, în care țările participante să
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În anul 1955, luna noiembrie erau 595.398 de membri în
Partidul Comunist Român.

1956

au fost una dintre cauzele scăderii natalității perioadei
menționate;
În anul 1955 este înființat Dispecerul Energetic Național.

1 mai: A fost înființat Institutul de Arheologie din
București.
Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române
păstrează marca unei bogate tradiţii, dezvoltată pe parcursul
unei istorii ale cărei începuturi se situează către mijlocul primei
jumătăţi a secolului al XIX-lea, odată cu donarea către stat a
primei colecţii de antichităţi de către banul Mihalache Ghica. In
vederea dezvoltării studiilor şi cercetărilor din domeniul
arheologiei, se aproba transformarea Muzeului Naţional de
Antichităţi al Academiei RPR în Institut de Arheologie”,
constituit din secţiile comunei primitive, de arheologie clasică,
de arheologie feudală şi muzeu şi din sectoarele paleolitic, de
numismatică, de epigrafie. Institutul de Arheologie avea la acea
vreme drept foruri tutelare Universitatea din Bucureşti şi
Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice.
27 iulie: România devine membru al Organizației
Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură
(UNESCO).
Începând de la data aderării sale la UNESCO, România este
membru activ al tuturor celor șapte convenții culturale
UNESCO și participă la toate reuniunile organismelor
subsidiare ale UNESCO.
Unul dintre cele mai interesante aspecte ale relaţiei ţării noastre
cu UNESCO îl reprezintă siturile din România aflate pe lista
Patrimoniului Mondial al organizaţiei. Astfel, ţara noastră are
27 octombrie: Miscarea stundentilor impotriva
incluse în patrimoniul UNESCO 32 de obiective. Prezenţele
regimului comunist.
În urma izbucnirii revoltelor în țări precum Polonia și
româneşti pe listele Patrimoniului mondial UNESCO sunt 6
Ungaria, mișcările anticomuniste sunt organizate și de către situri culturale (bisericile din Moldova, Mănăstirea din Horezu,
studenții din România din orașele mari: București, Iași,
satele cu biserici fortificate din Transilvania, cetățile dacice din
Cluj și Timișoara. Una dintre cererile cele mai frecvente ce
Munții Orăștiei, centrul istoric al Sighișoarei și bisericile de
putea fi auzită era abolirea predării limbii ruse în școli și
lemn din Maramureș) și 2 situri naturale (Delta Dunării și
universități . Mișcarea studenților nu a fost agreată de
pădurile seculare și virgine de fag din Carpați și alte regiuni ale
autorități, iar mulți dintre aceștia au fost condamnați la
Europei).
închisoare.
31 decembrie: A fost inaugurat TVR.

fie de acord să se protejeze reciproc,
să coopereze în probleme comerciale
și militare și să fie de acord să nu se
amestece în treburile celuilalt;
- Stațiunea și parcul tematic
Disneyland, situat în Anaheim,
California, și-a deschis porțile în
iulie;
- Germania de Vest se alătură
NATO.
23 octombrie: Revolutia anticomunista in Ungaria
Începută cu un protest studențesc
desfășurat la Budapesta în data de 23
octombrie, Revoluția a evoluat într-o
revoltă a muncitorilor din întreaga
țară și s-a terminat pe 11 noiembrie
odată cu proclamarea, de către Janos
Kádár, omul sovieticilor, a înăbușirii
revoluției.
26 iulie: Egipt: Naționalizarea
Canalului Suez.
În 1956, ca urmare a naţionalizării
Canalului Suez de către preşedintele
Egiptului, Marea Britanie şi Franţa
intervin cu forţă militară comună.
Aceasta coincidea cu intervenţia
sovietică în Ungaria, ceea ce
nemulţumea SUA, pe motiv că nu
fusese consultate, nemulţumire
concretizată prin lipsa obţinerii de
către Marea Britanie a finanţării din
partea Fondului Monetar
Internaţional.
Mai: Primul concurs Eurovision
Primul concurs Eurovision a avut loc
în luna mai. Eurovision Song
Contest este un eveniment televizat
care a invitat țările din întreaga
Europă să prezinte fiecare melodii
originale. Concurenții se confruntă
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cu cântăreți din alte națiuni europene
Istoria televiziunii în România a început cu TVR. La 31
pentru titlul de cea mai bună piesă
decembrie 1956, se emitea în premieră dintr-un studio
originală, interpretându-și piesele la
improvizat din strada Moliere, aflat în apropierea sediului actual
televizor și fiind judecați. Prima
al TVR. Postul funcţiona în cadrul Radioteleviziunii Române,
competiție a prezentat câte 2 piese
conduse de un comitet numit de Consiliul de Miniştri.
din 7 țări, iar Lys Assia din Elveția a
Televiziunea avea în jur de 150 de angajaţi şi un singur car de
câștigat primul loc pentru piesa ei
reportaj, primit de la Uniunea Sovietica. Pe 14 decembrie au „Refrain”. Spectacolul a fost popular
fost montate antena și emițătorul pe Casa Scânteii, iar pe 31
și a continuat în fiecare an din 1956,
decembrie a fost inaugurată oficial Televiziunea Română.
invitând până la 43 de țări să
participe. Este încă una dintre cele
URSS restituie României câteva piese din tezaur.
O foarte mică parte din tezaur, alcătuită din 33 kilograme de
mai longevive și mai vizionate
aur, tablouri ale lui Grigorescu şi alte bunuri culturale, aveau să
emisiuni de televiziune din lume.
se întoarcă în ţară în 1956. Lista completă a bunurilor restituite
în 1956 era alcătuită din 39.320 de piese şi cuprindea: Tezaurul Septembrie: Primul computer cu
de la Pietroasele, 120 de tablouri semnate de Nicolae
hard disk
Grigorescu (dintr-un total de 1350 de picturi, gravuri şi desene), IBM lansează primul computer cu un
vase liturgice din aur şi argint, cărţi şi miniaturi vechi, bijuterii,
hard disk, IBM 305 RAMAC, în
icoane, tapiţerii, obiecte de cult religios. Tezaurul de la
luna septembrie. Mașina cântărea
Pietroasele denumit popular „Cloşca cu puii de aur” a fost
aproximativ o tonă și măsura
descoperit în 1837. Avea 22 de piese, dar autorităţile de atunci aproximativ 16 metri pătrați. A fost
au recuperat doat 12 . Dintre acestea, două au dispărut în Rusia.
creat de către angajatul IBM
În prezent, cele 10 piese restituite în 1956 sunt expuse la
Reynold Johnson. Hard disk-ul a
Muzeul Naţional de Istorie.
stocat aproximativ 5 megabyți de
date. Dezvoltarea hard disk-ului a
reprezentat o tehnologie
revoluționară la acea vreme și a
influențat foarte mult progresul
modului în care folosim acum
computerele în zilele noastre.
3 februarie: Au loc alegerile parlamentare.
Au fost convocate pe 3 februarie 1957 în Republica
Populară Română. Frontul Democrației Populare a obținut
98,88% din voturi.

1957

16 martie: Moartea artistului Constantin Brancusi.
A murit în data de 16 martie 1957, la Paris, Franța. Artistul este
unul dintre cei mai mari sculptori din istoria omeniri. Atelierul
si sutele de sculpturi raman in posesia statului francez, Brancusi
a vrut sa doneze Romaniei operele sale, dar a fost refuzat de
Academia Romana, condusa de Mihail Sadoveanu, pentru
motivul ca arta sa nu era considerata socialista.

25 martie: Semnarea Tratatului de
la Roma, prin care s-au pus bazele
Comunității Economice Europene
(CEE).
Tratatul a instituit Comunitatea
Economică Europeană (CEE), care a
15 aprilie: Se încheie un acord româno-sovietic
reunit șase țări (Belgia, Germania,
În anul 1957 Romania încheie un acord cu Uniunea
Franța, Italia, Luxemburg și Țările
Dovietica privind statutul juridic al trupelor sovietice
17 mai: Primul roman care a castigat premiul "Palme d'or" de Jos), pentru a acționa în vederea
staționate încă din 1944 pe teritoriul României.
integrării și a creșterii economice
la Festivalul Internațional de Film de la Cannes.
Ion Popsescu-Gopo, artist roman si creator a nenumarate filme
prin intermediul comerțului.
de desen animat a castigat premiul "Palme d'or" cu filmul de Acesta a creat o piață comună bazată
scurt metraj numit “Scurta istorie”. Filmul concentrează în
pe libera circulație a:
30 septembrie: Decretul privind legalizarea avortului la
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cerere
În anul 1957 se validează Decretul nr. 463, ce legaliza
avortul la cerere.
Noiembrie: Etapă colectivizării în forță.
Procesul de colectivizare, ce presupunea confiscarea
proprietăților agricole private din țară și transformarea lor
în ferme agricole de stat, revine în forță în anul 1957 când
regiunea Dobrogei este declarată prima regiunea
colectivizată în întregime. Confiscarea proprietăților în
această etapă a atins cotele maxime de violență, deoarece
numeroși țărani au fost condamnați , deportați și 9 dintre
aceștia chiar împușcați de către autoritățile de la acea
vreme.

câteva minute povestea umanităţii, începând cu formarea
sistemului solar şi ajungând la zborul în spaţiu.
1 iunie: S-a înființat, la București, Muzeul Literaturii
Române.

• bunurilor;
• persoanelor;
• serviciilor;
• capitalurilor.

Muzeul se află inițial pe șoseaua Kiseleff în casă Toma Stelian
4 octombrie: Uniunea Sovietică
și era condus de criticul și istoricul literar Perpessicius (Dumitru lansează Sputnik 1, primul satelit
S. Panaitescu). Avea în patrimoniul sau cărți vechi de peste
artificial din lume.
500-600 de ani ce valorau sute de milioane de euro și, inclusiv, Primul experiment spațial științific
manuscrise de Marcel Proust și câteva capodopere eminesciene. din lume a fost efectuat în 1957 în
timpul zborului Primului Satelit
artificial (AES) - Sputnik-. Satelitul
4 iulie: S-a înființat, la București, Arhiva Națională de
a realizat 1400 de orbite in jurul
Filme.
A fost infiintat ANFC, organism in subordinea Ministerului
Terrei si a parcurs 70 de milioane de
Invatamantului si Culturii si avea urmatoarele atributiuni:
kilometri.
30 august: Decretul 463/1957
Realitatea demografică de la mijlocul anilor ’60 nu era
• Arhiva de Filme Cinematografice colectioneaza, clasifica si
deloc încurajatoare pentru obiectivele pe
conserva filmele si orice material in legatura cu productia de
3 noiembrie: Uniunea Sovietică
termen lung ale regimului., care legalizase avorturile,
filme si istoricul filmului;
lansează cea de a doua navă
condusese la o scădere
• Efectueaza imprumuturile si schimburile internationale de
spațială, Sputnik 2, pe orbita
îngrijorătoare a indicilor demografici, România situându-se
filme cu arhivele din strainătate;
Pământului.
pe unul dintre ultimele locuri din Europa în
Sputnik 2 a marcat un eveniment
privința nașterilor. Situația era semnalată, în 1965, de
istoric, folosind echipamente deja
31 iulie: Primul reactor atomic românesc.
Ministerul Sănătății într-un amplu studiu intitulat
La jumatatea anilor ’50 România si Uniunea Sovietica (de
dezvoltate pentru zboruri cu rachete,
Unele probleme privind dinamica sporului natural al
atunci) au convenit constructia langa București (la Magurele) a nava spatiala a reusit sa poarte pana
populației din Republica Socialistă România, prin
unui reactor nuclear de cercetare. Era primul reactor de
pe orbita Pamantului prima fiinta
care se identificau trei cauze majore pentru scăderea
cercertare nucleara pe care URSS îl aproba, în afara granițelor
vie, cainele Laika. Sistemul de
numărului de nașteri: socio-economice
sale de stat, pentru o tara din blocul est European.
susținere a vieții și consumabilele au
(industrializarea, colectivizarea, urbanizarea, implicarea
fost proiectate pentru un zbor de 7
femeilor în producție); social-culturale (accesul la
zile. Nu a fost posibilă recuperarea,
ARO IMS, primul autoturism de teren asamblat in
educație, creșterea nivelului de instruire, diminuarea
iar câinele a pierit pe orbită din
Romania.
influenței factorului religios) și demografice
ARO (Automobil Românesc) a fost un producător de vehicule
cauza temperaturilor mai ridicate.
(scăderea numărului de căsătorii, creșterea divorțurilor,
off-road din Câmpulung-Muscel, România. Şi-a început
migrația și avorturile)
producţia în 1957 şi a produs 360.000 de vehicule, dintre care
două treimi au fost exportate în 110 ţări. Anul 1957 reprezintă
anul în care a fost produs primul automobil de teren din
Romania, IMS 57.

Mai: Retragerea trupelor sovietice din Romania.
Aproximativ 25.000 de soldati sovietici, ramasi dupa cel de
Al Doilea Razboi Mondial, se intorc in URSS.
1958

2 septembrie: A fost inaugurat, la București, Muzeul
"George Enescu".
4 septembrie: Prima ediție a Festivalului internațional
George Enescu.
Festivalul a fost inaugurat la 4 septembrie 1958, la sala

31 ianuarie: SUA lansează satelitul
Explorer 1
Explorer 1 a fost un detector de raze
cosmice conceput pentru a măsura
mediul de radiații pe orbita
Pământului.
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Ateneului, prin concertul orchestrei simfonice a Filarmonicii
''George Enescu'', dirijată de George Georgescu. Yehudi
Menuhin a ținut să-și exprime aprecierea pentru geniul marelui
compozitor român

29 iulie: NASA
Președintele Statelor Unite, Dwight
D. Eisenhower, semnează Legea
Națională privind Aeronautica și
Spațiul în lege, creând Administrația
Națională pentru Aeronautică și
Spațiu, denumită în mod obișnuit
NASA.
15 mai: Lansare Sputnik 3
2 ianuarie: Prima sonda spatiala
catre Luna
Lunik-1 Prima nava spatiala ajunsa
in apropierea satelitului natural al
Pamantului, din cauza unei
defectiuni misiunea nu a fost
finalizata.

1959 - Statul comunist incepe confiscarea si
nationalizarea imobilelor care au aparținut foștilor
industriași, bancheri, comercianti sau mari proprietari
de terenuri.

28 octombrie: Decretul 410.
Printre noile restructurari, se hotara si interzicerea primirii
in manastiri a urmatoarelor categorii de persoane: minori,
tineri fara sapte clase, condamnati de drept comun, precum
si condamnati pe motive politice. La randul lor, din pricina
lipsei de vietuitori, unele dintre manastiri urmau a fi
inchise, ori folosite in alt scop.

1959

17 februarie: SUA lansează
Vanguard II, primul satelit meteo.
Lansat pentru a inregistra date meteo
dar si date despre densitatea
atmosferei pentru aproximativ 19
zile.
3 martie: Statele Unite au lansat
satelitul Pioneer IV, la scurt timp
după miezul nopții. Obiectul a
devenit prima navă spațială
americană care a învins gravitația
Pământului.
7 august: SUA lansează Explorer
VI care va trimite pentru prima
dată fotografii ale Terrei din
spațiu.

1959: România primște sume importante de bani de la
28 iulie: Jaful lui Ioanid Sase persoane mascate şi înarmate au
Israel
Dupa URSS, Romania gazduia cei mai multi evrei,
reuşit să jefuiască o maşină a Băncii de Stat a Republicii
aproximativ 350.000, dupa Al doilea Razboi Mondial. In
Populare Române în care se aflau 1.686.000 de lei. Au fost
4 octombrie: Misiunea sovietică
perioada 1959-1989, Israel a platit sume importante si a
prinsi de catre autoritati cateva zile mai tarziu, din aceasta
Luna 3, trimite pentru prima dată
oferit Romaniei diferite avantaje pentru a recupera 200.000
banda faceau parte 5 barbati si o femeie, cei 5 au fost
29 de fotografii cu partea
de evrei.
condamnati la moarte, iar femeia la inchisoare pe viata.
întunecată a Lunii
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1960

10 septembrie: Iolanda Balaș castigă medalia de aur la
Olimpiada.
18 august: Legalizarea pilulei
A fost prima sportivă din România care a cucerit medalia de aur
Procesul de derusificare
contraceptive.
In anul 1960 se incepe procesul de derusificarea a
la Olimpiadă. Sőtér a urcat pe cea mai înaltă treaptă a
A fost obținută aprobarea
institutiilor publice din Republica Populara Romana.
podiumului la Roma, în 1960 cu o săritură de 1 metru şi 85 de
Admistrației Alimentelor și
Romania incearca sa-si promoveze politica externa
centrimetri.
Medicamentelor din Statele Unite ale
independenta.
Americii pentru primul contraceptiv
oral, care se numea Enovid. În
Mai: Inaugurarea Salii Palatului
In anul 1960 se inaugura Sala Palatului, o cladire impunatoare,
următorii ani au început să îl
Saltul inainte – industrializarea Romaniei
Adoua perioadă de industrailizare dirijată de regim, în care
construita in continuarea fostului Palat Regal. Sala Palatului folosească peste 6 milioane de femei.
rata de creştere anuală va fi de 13,6% pe an. Forţa de
avea o capacitate de 3000 de locuri. Aici erau sustinute
muncă este concentrată în industrie şi treptat micile fabrici
sedintele Partidului Comunist.
13 februarie: Franța testează cu
şi ateliere dispar în faţa marilor întreprinderi care adună
succes prima sa bombă atomică în
fiecare în parte zeci de mii de muncitori. Peste un milion de 30 martie: Intră în funcțiune prima stație meteorologică
Sahara
români lucrează în industrie în toată ţara.
Testul cu numele de cod Gerboise
automată din România.
Concepută și realizată în cadrul Institutului Meteorologic al
Bleue a fost un succes si astfel
României. A fost instalată la Observatorul de Fizica Atmosferei Franta devine a patra putere nucleara
10 august: Decretul nr. 285/1960 privind acordarea
de la Afumați și mutată, pe vârful muntos Cozia, în 1961.
din lume.
alocaţiei de stat pentru copii.
August: Ridicarea Zidului
Berlinului

Anul 1961: Se introduce invatamantul obligatoriu de 8
clase.
In aceasta perioada se incepe procesul de alfabetizare al
populatiei, astfel este introdus sistemul de invatamant
obligatoriu de 8 clase.
Anul 1961: Procesul de coletivizare continua.
Procesul de colectivizare, ce presupunea confiscarea
proprietatilor agricole private din tara si transformarea lor
in ferme agricole de stat, ajunge la un procent remarcabil,
83,3% dintre terenurile agricole ale Romaniei apartin
statului.

1961

30 martie: Consiliul de securitate ONU
România începe să fie primită în organismele
internaţionale. În 1961 devine membru permanent în
Consiliul de Securitate ONU.

A fost ridicat „Zidul Berlinului” ce-i
izola atât pe vest-berlinezi, cât si pe
germanii din R.D.G. de conaţionalii
lor şi de lumea occidentală. Zidul
Berlinului a închis ultima frontieră
încă nedefinită dintre Europa de Est
şi cea Occidentală.
12 Aprilie: Prima navă spațiala cu
un om la bord.
Uniunea Sovietică lansează în anul
1961 în orbită Pământului nava
spațială numită “Vostok”, la bordul
acesteia se află Yuri Gagarin, ce
reprezintă un simbol pentru industria
aeronautică, deoarece este primul
călător în Cosmos. El rămâne în
5 ianuarie: Inaugurarea Teatrului de comedie
Are loc premiera primului spectacol produs de Teatrul de
istorie pentru pentru această
Comedie, Celebrul 702 de Alexandru Mirodan, în regia lui
călătorie, dar și pentru replicile pe
Moni Ghelerter, cu Radu Beligan în rol principal. Radu Beligan care le-a avut în timpul zoborului.
a fost, între anii 1961-1969, primul director al Teatrului de
“Mă uit la Pământ, vizibilitatea este
Comedie.
bună. Mă simt bine și sunt fericit,
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nava funcționează la parametrii
normali".
27 aprilie 1962, Gheorghiu-Dej anunța oficial încheierea
procesului de colectivizare a agriculturii, 3 201 000 de familii
din mediul rural fiind încadrate în structuri colectiviste, ceea ce
reprezenta circa 96% din suprafață agricolă a țării- -România
devine membră în Consiliul Executiv al UNESCO.

1962

Are loc întâlnirea dintre Gheorghe Gheorghiu-Dej și
Nikita Hrușciov, unde cel din urmă a insistat să le aducă la
cunoștință guvernatorilor că România ar trebui să se axeze
pe agricultură și pe industrializare pentru ca, conform
acestuia „românii sunt mămăligari”. În plus, acesta le-a
reproșat românilor că sunt risipitori pentru că taie porci de
doar 25 de kg, ceea ce duce la râcirea relațiilor dintre cele
două state

1963

Se acutizează disputa româno-sovietică în urma
controverselor privind integrarea economiilor est-europene
în cea sovietică și a dorinței Kremlinului de a transforma
România într-o sursă agrară pentru statele mai dezvoltate
din CAER.-Industrializarea socialistă continuă cu amplasarea la Galați
a noului centru siderurgic---Se publică opera unor scriitori
străini și a unor români interjiși până la acel moment, astfel
viața culturală ia amploare și populația se bucură de o aparentă
libertate--- În unele filme se permite să apară unele aspect
care să afișeze faptul că orânduirea comunistă nu este
perfecta.----Încetează bruierea posturilor de radio din
Occident care emiteau în limba română și încep să dispară
simbolurile sovietice
Politica de industrializare- Investițiile au început să fie
orientate precumpănitor spre industria grea,
infrastructură și petrochimie.

1964
An

Politica

-Au avut loc două evenimente
majore care au determinat o
schimbare radicală a orientării
diplomației românești, în special în
relațiile cu Kremlinul: Conferința
CAER de la Moscova, unde liderul
sovietic Nikita Hrușciov a ridicat
problema integrării economice a
statelor member și „Criza
rachetelor” din Cuba.-În Europa,
12 state inființează Agenția
Spațială;
-Membrii trupei The Beatels
lansează primul lor album în
Anglia.
Pe data de 14 iunie, a fost lansată cu
succes nava spațială Vastok,
pilotată de cel de-al cincilea membru
a uniniunii sovietice care se avântă
în descoperirea spațiului. Se anunță
și lansarea în cosmos a primei femei
cosmonaut.
La Washington se organizează un
marș de protest împotriva
discriminării rasiale condus de
Martin Luther King, iar președintele
american John F. Kennedy este
asasinat la Dallas.

-Japonia începe serviciul între Tokyo
și Osaka pe primele trenuri de
- După Declarația din aprilie, Gheorghiu-Dej se decide să
mare viteză---Chirurgul general al
pună capăt calvarului deținuților politici din penitenciarele
SUA publică raportul, „Fumatul și
românești. Prin decretele nr. 176 și nr. 411 au fost eliberați
sănătatea”, care leagă fumatul de
ultimii 10 410 deținuți politici.----Colectivul uzinei s-a angajat tutun de cancer. Acest lucru duce la
să fabrice peste 10 000 de anvelope peste plan, pentru a se
avertismente tipărite pe ambalajul
remarca în fața rușilor.----Încep lucrările la Hidrocentrala țigărilor și la interzicerea anunțurilor
TV.
Porțile de Fier
Economie și societate

Teritoriu

Evenimente în lumea largă
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1965

19 iulie - Congresul al IX-lea al Partidului Muncitoresc
Roman

19 martie- Încetează din viață liderul
comunist Gheorghe Gheorghiu- Dej-

- A marcat deschiderea lucrărilor Congresului al IX-lea al
Partidului Muncitoresc Român, cel la care PMR a fost
redenumit PCR.

În urma morții sale, Dej a lăsat în urmă o
strategie care putea duce fie spre
iugoslavizare (modelul Tito), fie spre
albanizare (modelul Enver), alegerea
strategiei urmând să fie aleasă de către
Nicolae Ceaușesc

21 august - Adoptarea unei noi constituții –
La 21 august 1965, sesiunea extraordinară a Marii Adunări
Naţionale adopta în unanimitate o nouă Constituţie în locul
celei din 1952.

1966

1 octombrie – Decretul nr. 770 privind legea anti-avort
- întreruperea cursului sarcinii reprezintă un act cu grave
consecințe asupra sănătății femeii și aduce mari prejudicii
natalității și sporului natural al populației.”.

8 octombrie- Decretul nr. 779 privind legea divorțuluiProcesele de divorţ implicau o perioadă de aşteptare în care se
făceau încercări de reconciliere a cuplului. Doar câteva motive
puteau duce la pronunţarea divorţului

1967

Astronautul Edward Higgins White,
devine primul american care a ieșit în
spațiu.

Conciliul Vatican II a adoptat
declarația Dignitatis Humanae,
despre libertatea religioasă și de
conștiință.

21 mai- la Televiziunea Română, a
debutat emisiunea „TeleenciclopediaA fost lansată stația automată
rusească "Sonda 3" care a fotografiat
partea nevăzută a Lunii

„Teleenciclopedia” este unul dintre cele
mai longevive programe, difuzându-se şi
azi, avand record de audienta pana in 1990.
9 decembrie- punerea în funcțiune a
Hidrocentralei Vidrarubarajul Vidraru era al cincilea în Europa și
al nouălea în lume, între construcțiile
similare. Barajul Vidraru a fost construit
pentru a produce energie electrică, irigații
și pentru a împiedica inundațiile.

Populație
Totala: 19103163
Locuitori« 15
martie 1966 –
RECENSĂMÂNT
»

Banca Națională Română pune în
circulație o nouă monedă
-BNR pune în circulație nouă monedă de 1
leu, cu denumirea statului „Republica
Socialistă România”. Acestea rămân în
circulație până după Revoluția română din
1989

9 decembrie - Nicolae Ceaușescu este ales președinte al
Consiliului de Stat

4 februarie- încep lucrarile primei
autostrazi din România

-

- Încep lucrările la prima autostradă din
România, A1, București-Pitești, care face
legătura cu fabrica de mașini de la
Mioveni.

În decembrie 1967, după Conferinţa Naţională a P.C.R.
Nicolae Ceauşescu a preluat şi funcţia de preşedinte al
Consiliului de Stat

Populația totală :
19027367 locuitori

31 august- Se inființează Organizația
Națională pentru Femei în Statele
Unite ale Americii.

31 ianuarie- Stația rusească automată
"Luna 9” a realizat prima aselenizare
și a transmis imagini ale suprafeței
lunare.

Are loc adoptarea unei politici de
planificare familială in Iran

Populația totală:
19140783 locuitori

29 martie- Este lansat Le Redoutable,
primul submarin nuclear francez.
27 iunie – inaugurarea primului
bancomat din lume, la Londra
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1968

31 ianuarie- România reia relațiile diplomatice cu
Republica Federală Germania

Iulie 1967- a început să emită postul de
radio Radio Vacanţa

-Începând cu 1967, România a întreţinut relaţii diplomatice
oficiale cu RFG

Radio Vacanţa este un post de radio estival
al Societăţii Române de Radiodifuziune. A
început să emită în luna iulie a anului 1967

16 februarie- Legea nr.2 privind organizarea
administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România

Iulie 1968 – Este înfiinţată Banca
Română de Comerţ Exterior.

-

-

România renunță la organizarea administrativă tipic sovietică
în regiuni și raioane și reînființează o unitate administrativteritorială tradițională: judeţul.

Banca Română de Comerţ Exterior a fost
înfiinţată ca bancă specializată pe
operaţiunile cu străinătatea, desprinsă din
Departamentul de Relaţii Externe a Băncii
Naţionale a Republicii Socialiste România.

Populatia totala:
19720984 locuitori

*se reinfiinteaza
judetele.

Lansarea cărții “Bomba populației”

9 decembrie – are loc prima
demonstrație a utilizării mouse-ului
în SUA

11 octombrie
- NASA lansează Apollo 7

3 august – inaugurarea fabricii de
autoturisme Dacia, precum și a primului
model Dacia 1100
-Dacia a luat naștere
în 1966 la Colibași (astăzi
Mioveni), județul Argeș, având la bază un
acord între autoritățile comuniste și
producătorul francez de
automobile, Renault.
1969

2 august- prima vizită oficială a unui președinte al Americii
-Vizita lui Richard Nixon în România venea la un an după
semnalul de aparentă independenţă a României faţă de URSS,
dat de Nicolae Ceauşescu.

13 octombrie- Au fost stabilite relațiile diplomatice
dintre România și Noua Zeelandă.

15 februarie - A fost inaugurată linia
ferată electrificată București – Brașov,
prima de acest fel din România

Populatia
TOTALĂ:
20010178 locuitori

20 iulie - Astronautul american Neil
Armstrong, membru al
echipajului Apollo 11, coboară pe
suprafața Lunii, fiind primul om care
a pășit pe Lună.

20 iulie - Astronautul american Neil
Armstrong, membru al
echipajului Apollo 11, coboară pe
suprafața Lunii, fiind primul om care
a pășit pe Lună.
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23 decembrie – Decret nr. 579 privind înființarea
Ministerului Turismului

Mai 1970 – au loc inundații dezastruase
în România
-În perioada inundaţiilor au fost afectate
total 83 de localităţi şi parţial 1528. Din
acestea şi din cele ameninţate să fie
inundate au fost evacuate 256.000 persoane
şi 455.000 animale.

1971

1972

1973

1974

Nicolae Ceaușescu a început revoluția culturală

Ruperea figului de la iazul de decartare

după vizita sa în China, Dictatorul român a rămas impresionat
de faptul că poporul era unul foarte bine organizat și mai ales
supus ideologiei de partid.

În toamna anului 1971,

Are loc “Revolutia Verde”
Amprenta ecologică globală
22 aprilie – se stabilește Ziua
Pământului și se înființează Agenția
de Protecție a Mediului USA

Populație:
20,783,555

Primul e-mail din lume

în Certej, 89 de oameni și-au pierdut viață
datorită unei datorită ruperii digului de la
iazul de decartare, sterilul năvălind asupra
unor blocuri din vecinătate.

România a luat decizia comform căreia urma să devină stat
membru CAER și BM.

Economia românească întâlneste un nou
factor și anume FMI-ul și tot atunci
devine stat membru a acestuia.

3 decembrie

5 aprilie

Președintele Nicolae Ceaușescu ajunge în SUA cu scopul de a
obține facilități vamale pentru produsele exportate de pe
teritoriul României.

La o clinică chirurgicală din Târgu Mureș,
o echipă de medici, condusă de prof.
dr. Ioan Pop de Popa, efectuează prima
operație pe cord deschis din România.

28 martie - Ceaușescu este ales președinte al Republicii
Socialiste România la Congresul al XI-lea al PCR

Populatia
TOTALĂ:
20252541 locuitori

Savantul român George Emil Palade
primește Premiul Nobel pentru
Fiziologie și Medicină

Populație:
21,011,147

Populație:
21,232,621

22 octombrie 1972
Cel mai vechi tezaur de aur din lume
22 octombrie 1972 Varna Necropolis
datând din perioada 4600-4200 î.Hr.,
este descoperit în Bulgaria, lângă Varna,
în timp ce se fac săpături pentru
construirea unei fabrici.
3 mai Sears Tower din Chicago devine
cea mai înaltă clădire din lume, cu o
înălțime totală de 527 m.
1 ianuarie Marea
Britanie, Irlanda și Danemarca intră
în Comunitatea Europeană, care mai
târziu va deveni Uniunea Europeană.
Astfel, Europa celor 6 devine Europa
celor 9.

Populatie :
21,450,404

16 ianuarie 1974: Începe Războiul civil
din Etiopia.
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8 martie: Se inaugurează Aeroportul
Internațional Charles de
Gaulle din Paris, Franța.
29 martie: Armata de Teracotă a lui
Qin Shi Huang este descoperită la Xi'an,
China.

1975

26 ianuarie: România devine membră a „Grupului celor
77".

-

Populatie :
21,665,640

19 ianuarie: Comisia pentru
Reglementare Nucleară (NRC).
1 august: Acordul de la Helsinki (Actul
final).

1976

28 iunie: S-a semnat la Bucureşti Acordul dintre România
şi URSS privind acordarea asistenţei
tehnice pentru organizarea producţiei de serie a avioanelor
de şcoală şi antrenament IAK-52 semnat la Bucureşti.

16 august: La Casa Scânteii a avut loc o
adunarea festivă cu ocazia “Zilei presei
române” şi al celei de-a 45-a aniversări a
apariţiei primului număr al ziarului
“Scânteia”.

Populatie :
21,879,076

1 ianuarie: În Republica Federală
Germania, se întroduc centurile de
siguranță pe locurile din față ale
mașinilor.

1 octombrie: Nicolae Ceauşescu a
inaugurat noul sediu al şcolii de partid
“Ştefan Gheorghiu”.
1977

Ianuarie-februarie 1977: scriitorul Paul Goma se
solidarizeazã cu mișcarea dizidentã cehoslovacã Charta
’77, trimițând inclusiv o scrisoare deschisã lui Nicolae
Ceaușescu; în noiembrie 1977 Paul Goma este expulzat din
țarã

4 MARTIE 1977 - România a fost
afectată de cel mai devastator cutremur
din ultimii 100 de ani. Seismul a avut o
magnitudine de 7,2 pe scara Richter și a
durat 55 de secunde.

1-3 august 1977: au loc puternice mișcãri de protest în mai
multe mine din Valea Jiului (mai ales la Lupeni), pe fondul
nemulțumirilor legate de condițiile de muncã, salarizare,
aprovizionarea populației cu alimente.

1-3 august: Începe greva generală a
minerilor din Valea Jiului. Peste 30.000 de
mineri au blocat exploatările și au cerut să
discute numai cu Nicolae Ceaușescu.

3 decembrie: Au fost inaugurate lucrările
de construcție a sistemului hidroenergetic
și de navigație Porțile de Fier II de la
Drobeta-Turnu Severin.

1 ianuarie: În Venezuela, întreaga
industrie de petrol este naționalizată.

Populatie :
22,087,896

15 iunie: A fost inaugurat, la Paris,
atelierul lui Constantin Brâncuși,
reconstituit pe esplanada Beaubourg.

7 octombrie: Constituția sovietică din
1977.
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1978 18 noiembrie: România intră, ca membru deplin, în
Biroul „Grupului celor 77" din cadrul UNESCO.

-

Populatie :
22,285,505

18 noiembrie: Are loc sinuciderea în
masă din Jonestown, unde 913 de
persoane și-au pierdut viața.
22 iunie: Este anunțată descoperirea
unui satelit al planetei Pluto, Charon.
25 iulie: În Anglia se naște primul copil
conceput prin fecundare artificială,
Louise Brown.
27 decembrie: În Spania se instaurează
democrația după 40 de ani de regim
dictatorial.

1979

19 noiembrie: Începe Congresul al XII-lea al PCR, la care
Constantin Pârvulescu, unul din fondatorii partidului, a
protestat în plen față de cultul personalitații creat în jurul
familiei Ceaușescu.
18 decembrie: Adunarea Generală a ONU adoptă
Convenția ce apără femeia împotriva discriminării în
domeniul politic, economic, social și cultural. România va
ratifica Convenția la 7 ianuarie 1982.

1980

16 noiembrie: S-a dat în folosință,
experimental, primul tronson al
magistralei 1 a metroului bucureștean
între stațiile „Timpuri Noi" și
„Semănătoarea" (8,63 km)

Mai 1980

Începutul crizei alimentare

în cadrul Comitetului Central al P.C.R., Nicolae Ceauşescu a
vorbit despre neajunsurile României și nedezvoltata economiei
românească.

La nivel de societate criză a fost resimțite
încă din primul sau an, populația fiind to
mai revoltată datorită condițiilor de trăi, în
special datorită resurselor alimentare.

Tot acest an a reprezentat începutul crizei datoriilor externe ce
au existat pentru 5 ani (1980-1985).

Populatie :
22,463,310

Populație:
21,615,643

4 mai: Margaret Thatcher a câștigat
alegerile din Marea Britanie și a devenit
prima femeie prim-ministru din istorie.
A deținut această funcție până la 22
noiembrie 1990.

Este lansat MS-DOS (Microsoft Disk
Operating System), un sistem de
operare pentru PC dezvoltat de
firma Seattle Computer Products.
Variola este eradicată oficial la nivel
mondial

17 iulie
Au fost inaugurate lucrările de construcție a
centralei nuclearo-electrice de
la Cernavodă.

1981

-

Călătoria în spaţiu a primului şi
singurului roman care avea să facă asta Dumitru Prunariu
Împreună cu Leonid Popov, care deţinea în
acel moment recordul de timp petrecut în

Populație:
22,737,208

Prima centrală solară termică la
scară largă (Solar One) este
construită în Daggett, CA.
7 iulie: Legalizarea divorțului în Spania.
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spaţiu extraterestru, Prunariu a realizat 22
de experiemente ştiinţifice, majoritatea
fiind de concepţie românească cu aparatura
fabricată în ţara noastra.
1982

Rationalizare alimente si curent.
Stabilire decret
În anul 1982, Nicolae Ceaușescu stabileste prin decret
greutatea standard a românilor și reduce drastic porțiile de
mâncare pe cap de locuitor, la jumatate, după alte doua scăderi
precedente.

1983

Emitere decrete
În anul 1983, Partidul Comunist Român a emis un număr de 5
decrete privitoare la agricultura și menite să rezolve criza, însă
aceste decrete nu fac nimic altceva decât întărirea controlului
general.

Intreruperea energiei electrice de câteva ori
pe zi, fără nicio relevanță ori anunț anterior
iar benzina începea să devină din ce în ce
mai greu de găsit.

Populație:
22,830,546

Aparitia primului laptop cu clapeta
5 mai
Sonda sovietică Venera-14 a aterizat
pe Venus.

1983- se inaugurează Muzeul viei şi vinului
în municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea,
amplasat pe locul unde Nicolae Ceaușescu
voia să pună bazele unui pasaj subteran.

Populație:
22,907,296

Primul An European-01 ianuarie
1983
Descoperirea HIV-ului

1984

Ceauşescu decide să reducă la jumătate raţia la alimente
impusă cu un an înainte, fiind a patra măsură de tăiere a
raţiei de mâncare. De acum, românii aveau dreptul anual la
39 de kilograme de carne, 78 de litri de lapte şi 166 de
kilograme de legume. Uleiul şi zahărul se dădeau o dată pe
lună, raţia fiind de un kilogram.

1984 aduce vestea că s-au încheiat
lucrările la canalul Dunăre Marea
Neagră, începute în 1973, denumit mai
târziu uzina de exterminare, pentru că
100.000 de oameni, în mare majoritate
deţinuţi politici, au fost concentraţi pe cel
mai mare şantier comunist. Condiţiile
inumane şi regimul de teroare au dus la
moartea a aproape o mie de oameni, unii
fiind îngropaţi în gropi comune.

Populația totală:
22,983,962

SIDA - oamenii de știință ,francezii
au raportat izolarea virusului care a
cauzat sindromul imunodeficienței
dobândite (SIDA). În 1984, au fost
raportate 7,000 cazuri de SIDA în
statele Unite; 3,300 dintre victimele sale
au murit până la sfârșitul anului.

1985

1985 este anul care aduce întunericul în casele românilor şi pe
străzi. Partidul Comunist decide să închidă restaurantele şi
centrele culturale la ora 21:00. În acelaşi timp, se reduce la
jumătate iluminatul pe străzi şi în locuinţe. Oamenii aveau
curent doar câteva ore pe zi. Magazinele erau goale, iar cozile
la alimente uriaşe.

În acel an, un eveniment tragic avea să
ducă la interzicea celui mai iubit proiect
artistic: Cenaclul Flacăra

Populația totală:
23,071,258

În aprilie 1985, Coca-Cola a introdus
“New Cola” în ceea ce mulți
observatori au declarat a fi cea mai
gravă gafă de marketing din istorie.
La acea vreme, Coca-Cola a fost o
companie în vârstă de 99 de ani care
căuta o modalitate de a se actualiza și a
ales să facă acest lucru prin schimbarea
formulei originale a băuturii lor iconice.
Ei au creat o versiune mai dulce, care a
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fost preferat în testele de gust, dar fanii
brandului au protestat decizia într-un
răspuns copleșitor negativ.
1986

1987

1988

26-27 APRILIE 1986. Reactorul 4
explodează, la aproape 450 de kilometri
de granița cu România. Rușii țin
accidentul secret față de restul lumii, în
timp ce norul radioactiv traversează, vreme
de două zile, Belarus, Lituania, Rusia,
Suedia, Finlanda și Polonia și se îndreaptă
către sud-vestul Europei

Populația totală:
23,175,054

În 1987, în 15 noiembrie, la Braşov, avea să se aprindă în
sufletul românilor, speranţa pentru libertatea atât de mult
dorită. Libertatea a renăscut într-o Românie, comunistă,
cuprinsă de frig, foamete, teama şi resemnare. S-a raspandit
vestea ca romanii s-au revoltat împotriva regimului comunist
condus de Nicolae Ceauşescu.

Epuizare prin munca

Populația totală:
23,288,388

Ianuarie 6 :astronomii de la
Universitatea din California văd prima
vedere de la nașterea unei galaxii

Un mare scandal a provocat publicarea la sfârşitul anului 1985,
de către Ana Blandiana, a unui grupaj de poezii cu caracter
subversiv în revista Amfiteatru: câţiva redactori au fost
penalizaţi, redactorul-şef (Stelian Moţiu) a fost mutat la altă
redacţie, iar autoarea a pierdut dreptul la semnătură.

Falsificarea datelor cu privire la venitul
national

Populația totală:
23,393,739

Iran

-

-

3 aprilie 1986 IBM dezvaluie
calculatorul convertibil, primul laptop.
26 aprilie 1986 cel mai grav accident
nuclear al centralei nucleare a avut loc
vreodată la Cernobîl în URSS
ucraineană, când cel de-al 4-lea reactor
nuclear explodează.

Pe platforma industrială a Brașovului
lucrau zeci de mii de muncitori, 22 de mii
numai la celebra "Steagul roșu". Se lucra în
3 schimburi, 7 zile din 7. În noaptea de
sâmbătă, 14 noiembrie, spre duminică, 15
noiembrie, muncitorii din schimbul de
noapte au fost întâmpinați cu vestea că
salariul le-a fost redus pentru că nu fusese
îndeplinit planul impus de conducere.

După 8 ani și 1.5 milioane de morți,
Iranul -- războiul din Irak se încheie
Armenia
Cutremurul din Armenia ucide 60,000
oameni

1989

În ziua de 16 decembrie 1989, începe la Timişoara revoluţia
care avea să provoace căderea comunismului în România
22 DECEMBRIE 1989 - Revoluția prin care s-a pus capăt
regimului comunist din România. Începând cu
evenimentele de la Timișoara din ziua de 22 decembrie,
mișcarea s-a extins în toată țara, culminând cu arestarea

25 DECEMBRIE: Nicolae Ceauşescu şi
soţia sa sunt executaţi.

Populația totală:
23,466,413

În noaptea dintre 9 și 10 noiembrie
1989, Zidul Berlinului cade. Lumea
întreagă privește acest eveniment ca
momentul în care ia sfârșit o întreagă
eră. Pentru germani se încheie lunga
perioadă de după război. După 28 de
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cuplului prezidențial, Nicolae și Elena Ceaușes¬cu,
judecarea și executarea lor. România este reorganizată ca
republică cu regim democratic având la bază constituția
adoptată de către Parlament pe 21 noiembrie 1991. Primele
alegeri au fost organizate pe 27 septembrie 1992.
1990

An
1990

1990 a fost primul an al libertatii romanilor.

ani de separare forțată, familiile și
prietenii se pot reuni în sfârșit.

IMPLICATIA DIRECTA- TRECEREA
LA DEMOCRATIE.

Pe 12 ianuarie, Romania era in doliu
national. In primele luni ale anului
1990, romanii aveau sa descopere ca, in
pofida sangeroasei revolutii, fantoma
comunismului era greu de alungat.

Politica
În decembrie 31, FSN a dat un decret-lege care

Economie și societate
Începând cu anul 1990, respectiv 1991,

permitea revenirea la pluripartidism. Astfel, în ianuarie

scăderea numărului populației României s-a

1990 au reapărut PNL și PNȚ, la inițiativa unor

produs numai prin primul mechanism. Migrația

membri ai acestora din anii 40.

externă netă a fost negative în toată perioada de

Populația totală:

1990

23,489,155

Imediat după prăbușirea Zidului
Berlinului, Coca Cola este vândută
pentru prima dată în Germania de
Est. Muzeul “World Of Coca Cola” se
deschide în Atlanta, primind nu mai
puțin de 1 milion de vizitatori anual
până în 2007.

Populație
23,489,155

Evenimente în lumea largă
Se lansează pe orbită telescopul spațial
Hubble, un proiect comun realizat de NASA,
din SUA, și Agenția Spațială Europeană
(care face posibilă cooperarea pe proiecte
spațiale a 22 de țări europene).
Datorită telescopului Hubble, astronomii au
găsit cea mai îndepărtată stea văzută
vreodată și au identificat nouă stele-monstru
de 30 de milioane de ori mai strălucitoare
decât Soarele.

Limitari din punct de vedere climatic.Acest
demers implică limitarea cantității de
combustibili fosili (cărbune, petrol și gaz) și
reducerea consumului de energie, alături de
utilizarea electricității produse din surse
regenerabile de energie, cum ar fi soarele și
vântul. UE și toate statele sale membre sunt
semnatare ale Convenției.

23,456,646

În Balcani, Iugoslavia începe să se destrame.
Izbucnesc lupte în Slovenia și Croația, apoi
în Bosnia și Herțegovina, unde un război
civil sângeros urmează să provoace
destrămarea Iugoslaviei.

Începând cu 1992, migrației nete negative I s-a

23,375,827

Este creată eticheta ecologică a UE pentru a
promova produse de consum care respectă
mediul.

după Al Doilea Război Mondial, creșterea
natural fiind mult mai important, acoperind
astfel pierderea prin emigrare.
1991

8 decembrie: Are loc referendumul pentru adoptarea
Constituţiei. Aceasta este adoptată cu 77,5% voturi
pentru.
Fundamentele regimului democratic sunt puse de noua
constituție adoptată în 1991

1992

. În 1992 au loc alte alegeri, de data aceasta
într-un mod constituțional, nu într-unul provizorat. Ele
sunt câștigate tot de Ion Iliescu și formațiunea sa

adăugat scăderea natural, determinate de
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politică numită atunci FDSN ( Frontul Democrat al

recrudescența mortalității și reculul masiv al

Salvării Naționale).

natalității.

1993

1 iulie: Guvernul introduce Taxa pe Valoare Adăugată
(TVA), prin care România se aliniază la metodologia
fiscală europeană. Ca urmare, preţurile cresc între 12 şi
50%

23,256,959

1994

Reprezentanţii Consiliului Europei prezintă raportul
König-Jansson despre România. Acesta conţine
numeroase critici la adresa funcţionării sistemului
democratic şi a unor instituţii (Poliţia, SRI, sistemul
judicia, administraţia locală şi centrală, mass-media,
biserică, sindicate, etc.). Raportul suscită un puternic
scandal mediatic şi politic.

Datorită pieței unice, lansată la data de 1
ianuarie 1993, persoanele, bunurile, serviciile
și capitalul pot circula pe teritoriul UE ca și
cum ar fi o singură țară. Cetățenii UE pot să
studieze, să trăiască, să facă cumpărături, să
lucreze și să se pensioneze în orice țară și pot
să beneficieze de produse din întreaga Europă.
Aceasta este una dintre cele mai importante
realizări ale UE.
Incepind cu data de 15 martie 1994, salariul de
baza minim brut pe tara indexat se stabileste la
60.000 lei lunar pentru un program complet de
170 ore in medie pe luna, ceea ce reprezinta
352,95 lei/ora, care cuprinde si compensatia in
suma fixa acordata incepind cu 1 mai 1993.

1995

22 iunie: România îşi depune candidatura la UE.

22,964,747

Austria, Finlanda și Suedia se alătură UE,
ridicând numărul statelor membre la 15.

1996

Anul 1996 este marcat de alegeri prezidențiale și

01 ianuarie- Se înființează Agenția Europeană
pentru Medicamente. Aceasta se asigură că
medicamentele pentru uzul oamenilor și al
animalelor din UE sunt sigure și eficiente.
Principalul factor determinant al creșterii
valorii adăugate brute începand cu 1995 a fost
reprezentat pentru România de cererea externă
(în interiorul sau în afara spațiului european).
Dacă avem în vedere faptul că competitivitatea
globală influențează cererea externă și totodată
evoluția creșterii economice, România ar trebui
să fie mai atentă la factorii care îi afectează
negativ competitivitatea.
Ponderea arata că 85% din persoanele care au

22,805,706

legislative, în care Emil Constantinescu căștiga

emigrat în anul 1997 erau romani, 10% maghiari

alegerile, iar Convenția Democrata, alianță alcătuită din

și 5% germani.

Partidul Democrat, Partidul National Liberar și Uniunea

Rata emigrării ajunge la 7 persoane la 1000

Oamenii de știință din Scoția realizează un
progres major, reușind să cloneze o oaie
plecând de la o singură celulă prelevată de la
o ovină în vârstă de șase ani. Oaia Dolly este
copia identică a părintelui său.

Democrata Maghiara din Romania formează o

locuitori, ţările de destinaţie fiind Spania,

majoritate în Parlamentul României.

Statele Unite şi Canada.
Tot în acest an are loc summit-ul Nato de la
Madrid, dar Romania nu reușește să adere la
alianță.

23,115,813

Datorită pieței unice, lansată la data de 1
ianuarie 1993, persoanele, bunurile,
serviciile și capitalul pot circula pe teritoriul
UE ca și cum ar fi o singură țară. Cetățenii
UE pot să studieze, să trăiască, să facă
cumpărături, să lucreze și să se pensioneze în
orice țară și pot să beneficieze de produse din
întreaga Europă. Aceasta este una dintre cele
mai importante realizări ale UE.
Danemarca devine prima țară din lume care
introduce o taxă pe pungile din plastic și
hârtie. Legislația UE prevede că toate statele
membre trebuie să ia măsuri pentru a reduce
utilizarea pungilor din plastic.
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1997

Guvernul de la acea vreme începe să negocieze și

În anul 1997, leul romanesc se devalorizează

încearcă din răsputeri să încheie un acord cu Fondul

rapid, într-o singura luna scăzând cât în 6 ale

Monetar International.

anului precedent, economia fiind slabiță.
Restructurarea

economica

continua,

22,637,600

Autoarea britanică J. K. Rowling publică
prima carte din seria Harry Potter. Cele
șapte romane care compun această serie au
fost traduse în peste 80 de limbi și se numără
printre cărțile cu cele mai mari vânzări din
istorie.

22,466,290

Franța învinge campioana en titre, Brazilia,
cu scorul de 3-0 în finala Campionatului
Mondial de Fotbal.

fiind

închise primele întreprinderi nerentabile, ceea
ce duce la proteste de strada violente. Salariul
mediu net la acea perioada era de 632.086 lei,
iar produsul intern brut era de 35.57 miliare de
dolari.
1998

1998 este un an de criză politico-economică, dublată de
scandaluri de corupţie la nivel înalt, pe fondul unui uriaş
fenomen de contrabandă şi evaziune fiscală.

Romania cunoaște o hiperinflație de 151,4%,
leul se prăbuşeşte, iar ţara intra într-o spirală a
scumpirilor.
Salariul mediu net este de 1.042.274 lei având o
variate de 64,9% fata de anul precedent, iar PIBul este în valoare 41,69 miliarde de dolari.

1999

În timpul acestei guvenări s-au făcut numeroase
reforme, dar dezvoltarea României a fost mult sub
așteptări în principal datorită tergivesării reformelor
din cauza neînțelegerilor din coaliție, formată din
multe partide.
Guvernul condus de el a elaborat strategia economică
de aderare la Uniunea Europeană. În perioada în care a
fost prim-ministru, Banca Națională a fost condusă de
către prim-viceguvernatorul Emil Iota Ghizari.

Mugur Isărescu este autorul unui plan
economic liberal care a condus la redresarea
României printr-o politică monetară extrem de
inteligentă, pusă în aplicare atât în perioada
mandatului său de prim ministru, cât și în
perioada mandatelor sale de guvernator al
Băncii Naționale
Salariul mediu net în Romania la acea perioada
era de 1.522.878 lei, iar produsul intern brut
valora 35,95 miliarde de dolari.

22,298,121

Blugii și tricourile câștigă popularitate în
rândul tinerilor. Telefonia mobilă și
internetul încep să schimbe modul în care
comunicăm. Tehnologia care stă la baza lor
este europeană. Tinerii călătoresc mai mult,
studenții își iau deseori un an sabatic pentru
a descoperi lumea și țin legătura prin e-mail.

2000

Legea retrocedării este adoptata, urmând că statul să
retrocedeze pământuri agricole și păduri foștilor
proprietari sau moștenitorilor acestora.
Se organizează alegeri, Ion Iliescu ajungând din nou în
funcția de Președinte al României, prim-ministru fiind
numit Adrian Năstase, ocupând funcția până în 2004.
Evenimetul cel mai tragic al acestui an îl reprezintă
inundațiile, în urma carola 10 oameni își pierd viață și
sute de gospodarii sunt afectate. Începe o campanie

Salariul mediu net în Romania este de
2.139.138, iar produsul intern brut are valoarea
de 37,25 miliarde de doalari.
Mai multe companii cu capital majoritar al
statului sunt privatizate, o parte din ele intrând
în faliment imediat după
Fata de anul 1996 se înregistrează o creștere a
migrării cu 1,1 procente, rata plecărilor pentru
munca în străinătate fiind de 7,4.

22,137,423

Un juriu prezidat de președintele Comisiei
Europene, Jacques Delors, desemnează
câștigătorul competiției organizate cu scopul
de a găsi un motto pentru Europa. În concurs
intră 80 000 de propuneri, iar mottoul ales
este: „Uniți în diversitate”. Acesta arată că
europenii s-au unit pentru a promova pacea
și prosperitatea, acceptând totodată să-și
deschidă spiritul către culturile, tradițiile și
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umanitara fară precedent în Romania, adevărate
convoaie de TIR-uri plecând spre localitățile afectate.

limbile atât de diverse ale continentului
nostru.

2001

La începutul mandatului lui Adrian Năstase,
guvernarea s-a axat pe creșterea economica și scăderea
șomajului, dar și pe continuarea accelerata de aderare
la mecanismele NATO și cele ale Uniunii Europene.
Printre prioritățile guvernului s-au aflat: combaterea
sărăciei și a șomajului, relansarea creșterii economice,
reducerea birocrației, refacerea autorității statului,
combaterea criminalității, continuarea accelerată a
proceselor de aderare la NATO și integrare în UE.

Primele decizii economice luate de cabinetul
Năstase au fost scăderea TVA-ului de la 22 la
19%, iar pentru a suplimenta bugetul,
Ministerul Finanțelor începe vânzarea titlurilor
de stat cu o dobândă de 65%.
Salariul mediu în romania ajunge la 3.019.424
lei, iar produsul intern brut la 40,39 miliarde
dolari, semn al unei creșteri economice.
În 2001 rata plecărilor pentru munca în
străinătate scade la 6,0 de la 7,4 în anul
precedent.

21,989,353

Se oficiază în Țările de Jos prima căsătorie
din lume între persoane de același sex. Patru
cupluri sunt căsătorite de primarul orașului
Amsterdam, după câteva minute de la
intrarea în vigoare a noii legi.

2002

Are loc exodul românilor în Europa
Totodata, romania trimite militari pe fronturile lumii
pentru războiul împotriva terorismului, alăturându-se
în lupta împotriva talibanilor, 500 de militari sunt
trimiși în Afganista.
în noiembrie 2002 România devine membră a alianței
NATO, după invitația acesteia, si are loc vizita lui
George W Bush, la invitația Guvernului lui Adrian
Năstase

Un lucru benefic este acela ca este eliminată
viza Schengen, românii putând să călătorească
în statetele europene fără viză

21,853,278

Se introduce garanția pentru bunuri de
consum de doi ani. Legislația UE ne
protejează ori de câte ori comandăm sau
cumpărăm mărfuri din altă parte decât dintrun magazin. Avem dreptul de a anula
comanda sau de a returna produsul
achiziționat în termen de 14 zile.

2003

în ianuarie se pun bazele Alianței Dreptate și Adevăr.
Acum noua Constituție, prin revizuirea ei mandatul
președintelui crește la 5 ani. Tot in 2003,începe
războiul din Irak unde România, care face parte din
NATO trimite trupe, mor soldați trimiși în Afganistan
cu un an în urmă

Are loc extrădarea Ioanei Maria Vlas din Israel,
vinovată pentru prăbușirea fondului națioanl de
investiții. Totodata, are loc redresare
economică, băncile acordă credite fără giranți
si are loc prima creștere economică de +4%
Se deschid lanțurile de hypermarket
Si apare pătura de mijloc a societății

21,720,403

2004

Romania devine membră NATO ,se dă start exodului
către Vestul Europei cu precădere în Italia și Spania
Traian Băsescu devine președinte
,iar pe 2 aprilie România intră oficial în NATO,
devenind membru. Are loc tragedia de la Mihăilești
când un camion cu azotat de amoniu explodează
ucigând 18 persoane inclusiv jurnaliști, polițiști și
pompieri
Are loc primul guvern cu premier liberal

Are loc privatizarea Petromului prin vânzarea
lui către austriecii de la OMV, România
deschide poarta multinaționalelor.
Totodata, băncile mari din străinătate își fac
filiale în România, creditele pentru case și
mașini devin mai accesibile

21,577,889

Revoluția în domeniul comunicațiilor
continuă. Numeroase școli și locuințe au
acum acces la internet de mare viteză. Pentru
mulți oameni SMS-urile sunt un mijloc
obișnuit de comunicare. Mai târziu în cursul
acestui deceniu, europenii încep să utilizeze
pe scară largă mijloacele de comunicare
socială și telefoanele inteligente.
Se lansează cea mai populară rețea de
socializare, Facebook. Dezvoltarea rapidă a
mijloacelor de comunicare socială generează
preocupări legate de protecția datelor și a
vieții private. Protecția datelor cu caracter
personal este o prioritate a UE.

2005

3 jurnaliști români sunt răpiți în Irakpentru 55 de zile

Anul denominării, banii românești pierd 4
zerouri

21,417,286

Este creat site-ul YouTube, pe care pot fi
partajate materiale video. Primul dintre
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In acest an au loc inundații devastatoare în România cu
93 de victime
Tara este lovită de molimă prin apariția virusului
H5N1, gripa aviară, iar cea mai bătrână mamă din
lume de 67 de ani naște primul ei copil

Anul 2005 aduce cu el si valuarea de 60%
dintre români care au credite de consum la
bănci
Se cumpără acțiuni BCR în valoare de 3,7 mld
de euro

2006

Mai mulți oameni politici sunt puși sub acuzare în
dosarele de corupție
Pe 27 aprilie moare pe frontul din Irak primul soldat
român si tot in acest an este eliminată obligativitatea
stagiului militar

Economia este în creștere își fac apariția mallurile și supermarket-urile.
Emigranții români trimit acasă peste 5,3
miliarde de euro
Apare fenomenul copiilor crescuți de bunici și
rude

21,234,312

Programatorul Jack Dorsey, cofondator
al Twitter, transmite primul „tweet” prin
intermediul acestei noi platforme de
socializare. Mesajul e scurt: „just setting up
my twttr” (îmi configurez twitter-ul). Zece
ani mai târziu, utilizatorii Twitter trimit peste
500 de milioane de mesaje zilnic.

2007

Anul integrării României în UE pe 1 ianuarie

Produs intern brut 174,6 miliarde USD

21,034,196

Alegeri europarlamentare cu doar 24% din alegători
prezenți la vot, după referndumul de demitere a
președintelui

Bulgaria și România aderă la Uniunea
Europeană, ridicând la 27 numărul statelor
membre. Irlandeza devenise anterior cea de-a
21-a limbă oficială a Uniunii. Cu română și
bulgara, numărul limbilor oficiale ajunge la
23.

Economia de consum crește, euro scade la 3,1 lei, iar
salariile românilor sunt mulțumitoare

Este lansat în Statele Unite primul
smartphone modern. În același an ajunge și
în unele părți din Europa.

2008

Are loc summit-ul NATO la București

20,829,520

Incepe guvernarea lui Emil Boc ca prim-ministru

Nokia deschide o fabrică la Cluj, iar Ford
cumpără o uzină la Craiova
Piața de retail cunoaște o explozie, casele de
marcat au bătut 213 miliarde de lei
Casele de lux de modă deschid reprezentanțe în
România

Se oraganizeaza alegeri prezidentiale.

174,1 miliarde USD

20,637,995

In noiembrie la alegerile parlamentare se înregistrează
o scădere doar 30% din alegători se prezintă la vot

2009

acestea este încărcat la 23 aprilie 2005.
Astăzi, 300 de ore de conținut video sunt
încărcate pe YouTube în fiecare minut.

Traian Basescu castiga aceste alegeri

Economia mondială este lovită de o criză
financiară majoră, care provoacă o recesiune.
La origine s-au aflat problemele cu creditele
ipotecare din SUA, dar criza afectează și
câteva bănci europene. Recesiunea care
urmează este una globală, iar economia UE
primește o lovitură puternică. Pe acest fond
se impune o cooperare economică mai
strânsă între țările UE.

Se lansează aplicația de mesagerie mobilă
„WhatsApp”. Astăzi, peste 50 de miliarde de
mesaje sunt trimise zilnic prin intermediul
acestei aplicații.
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2010

Guvernul se aşteaptă în prezent la o scădere cu
1,9% aProdusului Intern Brut în 2010, a
declarat la sfârşitul săptămâniitrecute ministrul
de finanţe Sebastian Vlădescu. Ungaria,
ţărilebaltice, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia
şi Bulgaria au ieşitsau nici nu au fost în
recesiune.
România urmează astfel să înregistreze anul
acesta cea mai proastăevoluţie economică din
Eu¬ropa Centrală şi de Est, cu toate că
peparcursul anului trecut cei mai înalţi oficiali
ai ţării au repetatfoarte des că în 2010 vom ieşi
din recesiune.

20,471,859

Coaliţia majoritară nu a fost capabilă să explice
raţiunea măsurilor nepopulare pe care le-a adoptat,
incapacitate pe care a dovedit-o şi în anul 2010, cînd
preşedintele Traian Băsescu a fost acela care a anunţat
şi explicat măsurile anti criză, începînd cu reducerea
pensiilor şi a salariilor bugetarilor.

PIB: 183,3 miliarde dolari

20,336,718

13 ianuarie: În urma dezbaterilor publice legate de
proiectul Legii sănătății, președintele Traian Băsescu a
cerut premierului retragerea proiectului.
13 ianuarie-6 februarie 2012: Proteste în România
împotriva președintelui Traian Băsescu.
18 februarie: Ridicarea arhiepiscopului Lucian
Mureșan la demnitatea de cardinal.
10 iunie: Alegeri locale
29 iulie : Referendumul pentru demiterea președintelui
suspendat, Traian Băsescu.

PIB: 170,6 miliarde dolari

Presedintele anunta taierea salariilor si pensiilor.
Pe 6 mai, dupa mai multe zile de speculatii, seful
statului arunca bomba: salariile bugetarilor scad cu
25%, pensiile cu 15%, la fel si ajutorul de somaj.
“Statul arata ca un om foarte gras care s-a catarat in
spatele cuiva subtirel, care e economia”, justifica
Basescu masura.
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Vulcanul Eyjafjallajökull din Islanda erupe,
provocând cea mai mare blocare a traficului
aerian de după cel de Al Doilea Război
Mondial.
Echipa națională a Spaniei, deținătoare a
titlului european, devine campioană
mondială învingând Țările de Jos în finală,
cu 1-0 în prelungiri.
Se lansează Instagram, o aplicație pentru
partajarea de fotografii și înregistrări video.
Prima fotografie încărcată reprezintă un
câine.
Se lansează „Snapchat”, o aplicație pentru
difuzarea de imagini și mesaje video,
populară în rândul adolescenților și tinerilor.
În Siria izbucnesc o serie de proteste prodemocrație. După ce forțele de securitate
deschid focul asupra demonstranților,
violența escaladează și se formează brigăzi
antiguvernamentale care se confruntă cu
forțele de securitate ale statului. Începe un
război civil care va domina politica mondială
timp de mulți ani și care se va solda cu un
număr mare de refugiați nevoiți să își caute
adăpost în alte părți ale lumii, inclusiv în
Europa.

20,227,466

Europenii au un cuvânt mai greu de spus în
conturarea politicilor care le afectează viața,
datorită unei noi inițiative care le dă
posibilitatea de a-i cere Comisiei Europene
să elaboreze un act legislativ. De îndată ce o
inițiativă obține 1 milion de semnături,
Comisia decide ce măsuri trebuie luate.
Prima inițiativă cetățenească europeană,
„Right2Water”, care a întrunit 1,6 milioane
de semnături, s-a finalizat cu o propunere de
noi norme privind apa potabilă. În unele țări,
vârsta minimă pentru susținerea unei
inițiative este de 16 ani.

88
2013

2014

2015

Guvernul Romaniei a intrunit in sedinta din 2008, a
dezbatut si aprobat Strategia Nationala pentru
Dezvoltare Durabila la orizontul anilor 2013-20202030.
Orizont 2013-Incorporarea organica a principiilor si
practicilor dezvoltarii durabile in ansamblul
programelor si politicilor publice ale Romaniei.
Romania a incheiat anul 2013 cu cea mai mare crestere
economica procentuala din Uniunea Europeana

Alegerile prezidențiale din România au avut loc în
două tururi de scrutin, la 2 noiembrie 2014 și la 16
noiembrie 2014. Pentru al doilea tur s-au calificat
premierul în funcție, Victor Ponta(Alianta PSDUNPR_PC) cu 40,44% din voturi, respectiv primarul
Sibiului, Klaus Iohannis(ACL cu 30,37%. În al doilea
tur, cu o participare la vot cu peste 10% mai mare față
de primul tur, Iohannis a obținut 6.288.769 de voturi,
reprezentând 54,43% din opțiuni. Victor Ponta a
obținut 5.264.383 de voturi, reprezentând 45,56%.
Anul 2015 a început pentru PSD cu nevoia de a se
regrupa după pierderea alegerilor prezidenţiale. Victor
Ponta, înfrânt în noiembrie 2014 de Klaus Iohannis,
învăţase lecţia predecesorilor săi din fruntea partidului,
care nu şi-au păstrat mult timp scaunul după astfel de
eşecuri.

La cresterea PIB in trimestrul al patrulea al
anului 2013 fata de aceeasi perioada a anului
2012, Romania este urmata in clasament de
Letonia (3,6%) si Lituania (3,3%).

20,132,780

Germania devine prima țară europeană care
recunoaște un al treilea gen pentru părinții
care completează certificatele de naștere ale
unor bebeluși născuți cu caracteristici ale
ambelor sexe.

Cele mai mari contractii economice, in
trimestrul al patrulea fata de precedentele 3 luni
ale anului 2013 au avut Cipru (-1%), Finlanda
(-0,8%) si Estonia (-0,1%).
Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2012,
in trimestrul al patrulea al anului 2013, cele
mai abrupte scaderi au cunoscut Cipru (-5,3%),
Grecia (-2,6%) si Finlanda (-1,4%).
Conform Institutului Naţional de Statistică,
Produsul Intern Brut al României a crescut anul
trecut cu 2,9% în termeni reali faţă de 2013,
după ce în ultimul trimestru creşterea
economică a fost de 0,5% faţă de trimestrul
anterior

In ianuarie, rata somajului era de 6.5% iar
numarul somerilor, 617.000. La zece luni dupa,
rata urca la 6.8% iar numarul somerilor la
630.000.

Croația devine cel de al 28-lea stat membru
al Uniunii Europene. UE are acum 24 de
limbi oficiale

20,035,927

În finala Campionatului Mondial de Fotbal,
Germania învinge Argentina cu scorul de 1-0
și câștigă a patra oară titlul (prima dată de la
reunificarea Germaniei în octombrie 1990).

19,925,182

În urma atacului terorist de la Paris asupra
revistei de satiră „Charlie Hebdo”, în
numeroase orașe din Europa au loc
demonstrații în sprijinul libertății de
exprimare, iar la nivel european se iau noi
inițiative pentru combaterea terorismului.
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In 2015 s-a adoptat pachetul de legi electorale. Legea
care se refera la alegerile locale prevede ca primarii
vor fi alesi intr-un singur tur de scrutin. Legea a fost
votata atat de PSD cat si de PNL, liberalii motivand
ulterior ca au votat aceasta lege pentru ca PSD sa
sustina la randul sau legea votului prin corespondenta.

Rata de crestere a economiei este usor sub cea
estimata de Comisia Europeana, de 4,9%, dar
in linie cu ultima estimare a Comisiei Nationale
de Prognoza

19,796,280

Franța devine prima țară din lume care le
interzice supermarketurilor să arunce sau să
distrugă alimentele nevândute. Acestea
trebuie donate băncilor de alimente sau
organizațiilor caritabile.

2017

PSD şi-a dat jos propriul Guvern prin moţiune de
cenzură, la doar jumătate de an de la instalare, o
premieră absolută pentru România.
Cabinetul Sorin Grindeanu a fost demis, în iunie, pe
motiv că nu îndeplinise la virgulă programul de
guvernare. Instalat la Palatul Victoria, premierul Mihai
Tudose a fost la un pas să repete şi el scenariul
Grindeanu. Mişcări de trupe au fost şi în opoziţie: USR
şi PNL şi-au schimbat liderii, în 2017.

În anul 2017, economia României a crescut cu

19,653,966

Malta își pierde unul dintre cele mai
faimoase simboluri, o arcadă din calcar,
situată în insula Gozo, cunoscută și sub
denumirea de „Fereastra de azur”. În urma
unei furtuni puternice, aceasta se prăbușește
în mare. Formațiunea calcaroasă, care poate
fi văzută și în serialul „Urzeala tronurilor”,
încă atrage turiștii care fac scufundări în
zonă.

19,506,110

UE anunță planuri pentru eventuala aderare,
după 2025, a șase țări din Balcanii de Vest,
Muntenegru și Serbia putând fi primele
dintre ele.

7%, marcând cel mai ridicat nivel de creștere
economică post-criză. Nivelul PIB a atins 856
miliarde lei (187,5 miliarde euro), ceea ce o
face a 16-a economie a Uniunii Europene, cu
perspective de a depăși Cehia și Portugalia în
anii următori, urmând a deveni a 14-a economie
a UE28. Cu toate acestea, PIB/locuitor rămâne
al doilea cel mai scăzut din UE, doar Bulgaria
înregistrând un nivel mai scăzut.

2018

Era previzibil că PSD își va continua strategia de
slăbire sistematică a instituțiilor juridice, atâta timp cât
o parte a elitei partinice este direct amenințată de ele.
De asemenea, comemorarea Centenarului, dincolo de o
certă dimensiune europeană care plasa istoric
reîntregirea din 1918 în contextul triumfului
democrației liberale anglo-franceze după Primul
Război Mondial, reprezenta un pretext pentru o
supralicitare naționalistă și oferea indeniabil o
vizibilitate mai mare acestor discursuri.

Produsul intern brut în trimestrul IV 2018 a fost,
în termeni reali, mai mare cu 0,7% comparativ
cu trimestrul III 2018, iar faţă de acelaşi
trimestru din anul 2017, Produsul intern brut a
înregistrat o creştere cu 4,1% pe seria brută şi de
4,0% pe seria ajustată sezonier, a anunțat joi
Institutul Național de Statistică. Evoluția de anul
trecut confirmă decelerarea la aproape jumătate
față de ritmul din 2017 și face greu plauzibilă o
revenire la creșterea pe care se bazează coaliția
de guvernare- 5.5% pentru acest an, în condițiile
în care principalii parteneri comerciali ai
României trec printr-o perioadă de încetinire a
economiilor lor.

La Jocurile Olimpice de iarnă de la
Pyeongchang, în Coreea de Sud, participă 48
de țări europene, reprezentând aproape
jumătate din numărul statelor înscrise în
competiție. Țările membre ale UE se întorc
cu 134 de medalii. La Jocurile Paralimpice,
sportivii din UE obțin 86 de medalii.
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Anul politic 2019 s-a aflat sub efectul celor două
scrutinuri, alegerile europarlamentare şi prezidenţiale,
câştigate categoric de PNL şi de Klaus Iohannis. PSD
şi-a pierdut preşedintele, pe Liviu Dragnea, condamnat

Potrivit datelor INS, PIB-ul estimat pentru
trimestrul IV din 2019 a fost pe serie ajustată
sezonier de 275,347 miliarde de lei preţuri
curente, în creştere (în termeni reali) cu 1,5%
faţă de trimestrul III 2019, respectiv cu 4,2%
comparativ cu trimestrul IV din 2018.

19,364,557

la închisoare, dar şi Puterea executivă, prin moţiune de

Euro, moneda comună a Europei, a împlinit
20 de ani. În prezent, ea este utilizată de
peste 340 de milioane de cetățeni din 19 țări
ale Uniunii și este a doua monedă din lume
ca importanță.
Intră în vigoare acordul comercial dintre UE
și Japonia. Întreprinderile și consumatorii din
Europa și Japonia au acces acum la cea mai
mare zonă de comerț deschis din lume

cenzură. Liberalii nu au reuşit să îşi impună, însă, o
nouă majoritate în Legislativ, astfel că toate voturile
depind de negocieri şi compromisuri.
2020

Anul 2020 se termină așa cum a început: sub semnul
pandemiei. Cu o mare deosebire însă. Dacă în ianuarie
clasa politică era lovită de fandacsia alegerilor
anticipate nebăgând de seamă că noul virus făcuse mii
de victime în Wuhan și bântuia deja prin Europa, acum
vaccinul a fost întâmpinat cu covor roșu la Vama
Nădlag, festivități și discursuri înduioșătoare despre
siguranța națională. Cele 10 mii de doze au străbătut
țara într-un cortegiu de tituluri pompoase și declarații
care promit eliberarea de sub jugul virusului, iar bietul
șofer, terminat de oboseală, a ajuns la Institutul
Cantacuzino cu vaccinul gata să fie injectat primilor
aleși pe sprânceană.

Economia României a scăzut in 2020 cu 3,9%
faţă de 2019, un rezultat mai bun decât
estimările anterioare, iar în T4 PIB-ul a crescut,
în termeni reali, cu 5,3% faţă de T3, a anunţat
marţi INS.
Comparativ cu T4/2019, în ultimele trei luni din
2020 PIB-ul s-a redus cu 1,5%, pe serie brută, şi
cu 1,7% pe serie ajustată sezonier.
În trimestrul trei, economia raportase o scădere
de 5,7% faţă de perioada similară din 2019, iar
în T2 căderea PIB se situa la aproape 10%, după
ce România începuse 2020 cu o creştere
economică de 2,4% în T1.

19,237,681

32 de autobuze electrice și 141 de autobuze
pe gaz natural comprimat vor circula în scurt
timp pe străzile câtorva orașe spaniole,
printre care Madrid, Salamanca și Mallorca.
Datorită unei investiții europene de 27,5
milioane EUR, noile vehicule ecologice vor
înlocui autobuze vechi și poluante,
îmbunătățind calitatea aerului și siguranța a
mii de cetățeni care folosesc transportul
public zi de zi.
Regatul Unit, care a fost stat membru al UE
din 1973, părăsește Uniunea Europeană ca
urmare a referendumului din 2016. Așanumitul „Acord privind Brexitul”, aprobat în
comun de către Parlamentul European și
parlamentele britanice, prevede acum o
perioadă de negociere care va redefini
relațiile dintre UE și Regatul Unit în
numeroase domenii, printre care comerțul,
educația, ocuparea forței de muncă și
apărarea, cu un impact substanțial asupra
cetățenilor europeni și britanici în aceeași
măsură.
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În general prognozele politice nu sunt uşoare, iar criza
Corona complică enorm predictibilitatea pieţii. Un
exemplu interesant a fost anul 2019, unul atipic din
punct de vedere european, având alegerile europene în
mai. Cei implicaţi în dinamica legislaţiei europene au
ştiut că a fost crucială o bună comunicare în primul
trimestru, un exerciţiu de intelligence timp de 6 luni
până la indentificarea noului sistem de putere
(eurodeputaţi

influenţi,

componentă

Comisiei

Europene, priorităţile noului ciclu politic de 5 ani),
revenind apoi în forţă, în toamnã, cu argumente noi şi
solide.

Potrivit previziunilor economice din iarna
anului 2021, economia zonei euro va crește cu
3,8 % atât în 2021, cât și în 2022. Potrivit
previziunilor, economia UE va crește cu 3,7 %
în 2021 și cu 3,9 % în 2022. În ceea ce privește
România, PIB-ul va crește cu 3,8% în 2021,
respectiv cu 4% în 2022. În privința inflației, în
cazul României, în 2021 se va înregistra o
ușoară creștere la 2,6%, fiind urmată de o ușoară
scădere la 2,4% în 2022.

19,127,771

Perioada de tranziție prevăzută de acordul
privind Brexitul ia sfârșit și Regatul Unit
părăsește Uniunea Europeană după 47 ani de
la aderare. Regatul Unit nu mai are
obligațiile, drepturile și beneficiile pe care le
avea ca stat membru al UE. UE și Regatul
Unit au ajuns la un acord cu privire la
relațiile lor viitoare, după patru ani de
negocieri, lansate în urma referendumului
britanic din 2016. În baza acestui acord, UE
și Regatul Unit vor continua să desfășoare
activități comerciale fără taxe suplimentare,
dar se vor aplica mai multe formalități și
controale. Acordul a confirmat faptul că
Regatul Unit nu va mai participa la
programul UE de schimb pentru studenți
(Erasmus+).
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