
  

IMAGINEA GENERALĂ: DATE ISTORICE IMPORTANTE 
THE BROADER PICTURE: IMPORTANT HISTORICAL DATA: 

 

 

DATE 
 

EVENIMENT  -  FACT 

1683 
Forţele otomane înfrânte la Viena. Imperiul Otoman în declin, Austria începe cuceririle teritoriale spre sud-est. 
 

The Ottomans defeated in the Vienna battle, Ottoman Empire decreasing; Austria starting conquest in the South-
East.  

1687 
Principatul Transilvania este ocupată de Austria devenind ducat al coroanei. 
 

The Principality of Transylvania occupied by Austria, declared a Duchy of the Imperial Crown. 

 
1699 

Pacea de la Karlowitz. Imperiul otoman cedează unele posesiuni europene către Austria, inclusiv Paşalâcul de la 
Buda (Ungaria) şi recunoaşte stăpânirea austriacă asupra Transilvaniei. 
 

The peace of Karlowitz. The Ottoman Empire leaves certain European possessions into Austrian hands, including 
the Pachalyk of Buda (Hungary) and acknowledges the Austrian rule over Transylvania. 

 
1718- 
1739 

Pacea de la Passarowitz. Austria ocupă nordul Bosniei, Banatul Timişan, o parte din Serbia de azi şi Valahia Mică 
(vestul Olteniei). Majoritatea acestor teritorii sunt reocupate de otomani prin Pacea de la Belgrad din 1739. 
 

The Peace of Passarovitz. Austria occupying Northern Bosnia, the Temeswar Banat, parts of nowadays Serbia and 
Lesser Wallachia (Western Oltenia). Most of these will revert to Ottomans by the Peace of Belgrade în 1739. 

 
 

1768 - 
1774 

Războiul antiotoman, înfrângerea otomanilor. Tratatul de la Kuciuk-Kainargi. Apare "chestiunea orientală" prin 
care Rusia doreşte ocuparea a cât mai multe teritorii cu putinţă, ocuparea Constantinopolului, controlul strâmtorii 
Bosfor şi Dardanele iar Austria şi Anglia doresc păstrarea puterii otomane pentru a combate poziţia Rusiei. 
 

The anti-Ottoman war and the defeat of the Ottomans. The Kuciuk-Kainargi treaty. The "Oriental Question" arises 
from the desire of Russia to occupy as much land as possible plus Constantinople and the control of the Bosphorus 
and the Dardanelles straits while the Austrian and British interests lay with a strong Ottoman might to combat 
Russia. 

1775 Austria ocupă şi apoi anexează partea de nord a Moldovei pe care o redenumeşte Bucovina. Ducat al coroanei. 
Austria occupies and annexes Northern Moldova, renames it Bukowina. A Duchy of the Crown. 

1797 Austria ocupă Veneţia, a cărei influenţă în Dalmaţia şi Muntenegru încetează. 
Austria occupying Venice whose influence in Dalmatia and Montenegro ceases. 

1782 

10 Septembrie: Scrisoarea împărătesei Rusiei, Ecaterina II către împăratul Austriei Iosif II propunând o înţelegere 
prin care Rusia să poată cuceri Constantinopol. Ecaterina propune crearea unui stat România (Dacia) independent, 
pe care intenţiona să-l pună sub stăpânirea amantului ei, generalul Potemkin. 
 

10th of September: the letter of  Catherine II empress of Russia to Josef II emperor of Austria advancing agreement, 
Russia to conquer Constantinople. Catherine suggesting creation of an independent Rumania (Dacia) envisaging it 
to be ruled by her lover, General Potemkin. 

1789 - 
1815 

Revoluţia din Franţa, războaiele napoleoniene, schimbări în raporturile de forţă dintre marile puteri europene: 
Imperiul Habsburgic (Austria), Franţa, Imperiul Otoman, Imperiul Britanic, Imperiul Rus, Prusia. 
 

The French revolution, the Napoleonic wars, resetting the balance of power among the European great powers: 
Austria, France, the Ottoman Empire, the British Empire, the Russian Empire, Prussia. 

 
1804-
1815 

Războiul de independenţă al sârbilor, emanciparea naţiunii sârbe şi crearea statului Serbia. Austria consideră acest 
lucru un pericol pentru integritatea imperiului multinaţional. 
 

The Independence war of the Serbs, the emancipation of the Serbian nation and the birth of Serbia. Austria 
considers it a danger for the integrity of the multi-national empire. 

1812 

Pacea de la Bucureşti - Imperiul Otoman acceptă ocuparea de către Rusia a unei părţi din Moldova (provincia 
Basarabia) ceea ce produce nemulţumirea lui Napoleon. Ţarul Alexandru îşi declară interesul pentru ocuparea 
Serbiei, Bosniei, Dalmaţia, Muntenegru, Croaţia, Iliria, Ungaria, Grecia, Epir, Albania. 
 

The Peace of Bucharest - The Ottoman Empire accepts the partial Russian occupation of Moldova (province of 
Bessarabia) - incurring dissatisfaction with Napoleon. Czar Alexander expressing interest to occupy Serbia, Bosnia, 
Dalmatia, Montenegro, Croatia, Illyria, Hungary, Greece, Epirus, Albania. 

1852- 
1856 

Invadarea Principatelor Dunărene (Moldova şi Valahia) de Rusia. Războiul Crimeii. 
 

The Russian invasion in the Danube principalities. The Crimean War. 

1867 

Tratatul Dualist prin care Austria devine Austro-Ungaria. Transilvania este anexată Ungariei fără plebiscit. 
Populaţia română majoritară respinge anexarea şi cere rămânerea în cadrul Austriei. 
 

The Dualist Treaty by which Austria becomes AUSTRIA-HUNGARY. Transylvania is annexed to Hungary 
without a plebiscite and despite the protest of the majoritary Rumanian population rejecting the annexation and 
asking to remain with Austria. 

1870- 
1871 

Războiul franco-prusac; Germania ocupă Alsacia-Lorena; reparaţii de război în valoare de 5,5 miliarde franci-aur 
impuse Franţei; datoria este plătită în 5 ani. 
 

The French-Prussian war; Germany occupying Alsace-Lorraine; 5.5 billion gold-francs imposed as war reparations 
to France; the latter paying out debt in 5 years. 
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1875-
1878 

Răscoala antiotomană din Herţegovina urmată de insurecţii în Bosnia, Muntenegru şi Bulgaria. Detronarea 
sultanului Abdul-Aziz. Războiul ruso-turc, independenţa României, autonomia parţială a Bulgariei. 
 

The anti-Ottoman revolt in Herzegovina followed by insurrections in Bosnia, Montenegro, Bulgaria. The deposition 
of sultan Abdul-Aziz. The Russian-Turkish war, the independence of Rumania, partial autonomy for Bulgaria. 

1878 

Tratatul de pace de la Berlin. Austro-Ungaria ocupă Bosnia-Herţegovina, în care există o importantă populaţie 
sârbă. Confirmarea independenţei pentru Serbia şi Principatul Muntenegru.  
 

The  Peace of Berlin. AUSTRIA-HUNGARY occupies Bosnia-Herzegovina where an important Serbian 
population lives. The confirmation of independence for  Serbia and the Principality of Montenegro. 

1902 Tratat de alinaţă Rusia-Bulgaria. 
Alliance treaty Russia-Bulgaria. 

 

NORI DE FURTUNĂ: PRELUDIUL RĂZBOIULUI  
STORM CLOUDS: PRELUDE TO WAR 

 

1908-
1909 

Austro-Ungaria anexează Bosnia-Herţegovina. Opoziţia Serbiei şi a Rusiei. Prima criză balcanică. 
AUSTRIA-HUNGARY annexing Bosnia-Herzegovina. Serbia and Russia strongly opposing. The first Balkan 
crisis. 

1910 Muntenegru devine regat. 
Montenegro becomes a Kingdom. 

1912 
"Partida războiului" planifică un război pentru anihilarea influenţei Serbiei în Bosnia-Herţegovina. 
 

"The War Party" plans a war to annihilate the influence of Serbia in Bosnia-Herzegovina. 

1912 

13 Martie - tratatul secret între Serbia şi Bulgaria privind ocuparea şi împărţirea Macedoniei, pregătirea războiului 
Ligii Balcanice contra Imperiului Otoman, prevăzând arbitrajul Rusiei în caz de neînţelegeri. Bulgaria se angajează 
faţă de România la unele obligaţii privind Silistra şi românii din Macedonia (cuţovlahii). 
 

13th of March - the secret treaty between Serbia and Bulgaria to occupy and divide Macedonia, preparing the war of 
the Balkan League against the Ottoman Empire, Russian arbitration provided in case of post-war dissatisfaction. 
Bulgaria engaging to certain obligations vs. Rumania concerning Silistra and the Roumanians in Macedonia (the 
Kutzovlahs). 

1912 

Octombrie 1912 - Mai 1913: primul război balcanic. Liga Balcanică (Grecia, Serbia, Muntenegru, Bulgaria) în 
război cu Imperiul Otoman care este înfrânt. Cuceririle Serbiei depăşesc mult linia de demarcaţie stabilită în tratatul 
cu Bulgaria. 
 

October 1912 - May 1913: the first Balkan war. The Balkan League (Greece, Serbia, Montenegro, Bulgaria) at 
war with the Ottoman Empire, the latter is defeated. Serbian conquest going beyond the demarcation line 
established by treaty with Bulgaria. 

1913 

30 Mai - tratatul de la Londra de după primul război balcanic. Majoritatea posesiunilor europene ale imperiului 
otoman împărţite între învingători. Serbia va evacua Albania, apare statul independent Albania. Serbia refuză faţă 
de Bulgaria retrgarerea din Macedonia pe linia de demarcaţie pentru a compensa pierderea Albaniei. 
 

30th of May 1913 - The Treaty of London after the first Balkan war. Most Ottoman possesions in Europe shared by 
victors as spoils of war. Serbia to evacuate Albania, birth of independent Albania. Serbia refusing vs. Bulgaria to 
withdraw from Macedonia to demarcation line in order to compensate for loss of Albania. 

1913 

Bulgaria refuză cedarea Silistrei către România conform înţelegerii şi garantarea dreptului minorităţii româneşti din 
Macedonia. Turcia cere sprijin Germaniei pentru reorganizarea armatei. 
8 Mai - Arbitrajul Rusiei, Protocolul de la St. Petersburg: Bulgaria cedează Silistra către România, respinge 
cedarea sudului Dobrogei cu populaţie românească. 
9 Iunie - în urma atitudinii Bulgariei, Rusia rupe alianţa cu Bulgaria. 
19 Mai / 1 Iunie: tratatul secret între Grecia şi Serbia pentru o alianţă defensivă contra Bulgariei, care află de tratat. 
 

Bulgaria refusing to transmit Silistra to Rumania according to agreement and to guarantee rights for the Roumanian 
minority in Macedonia. Turkey asking for German expertise to reorganise army. 
8th of May - The Russian arbitration, the St. Petersburg Protocole: Bulgaria transmitting Silistra to Rumania, 
rejecting to cede Southern Dobrudja with Rumanian population. 
9th of June - as a consequence of Bulgarian position:  Russia repudiating alliance with Bulgaria. 
19th of May/ 1 June: secret treaty Greece and Serbia for deffensive alliance against Bulgaria who finds out of treaty. 

 
1913 

16 June - 18/31 Iulie: al doilea război balcanic. Bulgaria nemulţumită de cuceririle sale în Macedonia, atacă 
Grecia şi Serbia declanşând al doilea război balcanic. Intervenţia armată a României pune capăt războiului. Pacea de 
la Bucureşti, România anexează Dobrogea de Sus (Cadrilater). Rusia oferă sprijin pentru Serbia, hrănind ambiţiile 
Serbiei în zonă, în special în Bosnia-Herţegovina. 
 

16th of June - 18/31th of July: the second Balkan war. Bulgaria dissatisfied with Serbian conquest in Macedonia, 
attacks Greece and Serbia starting second Balkan war. Rumania's intervention ending war. The Peace of Bucharest, 
Rumania annexing Southern Dobrudja (the Cadrilater). Russia offering assistance for Serbia, feeding Serbian local 
ambitions, especially regarding Bosnia-Herzegovina. 
 

 


