
 

CUVÂNT ÎNAINTE 

 
mportanța temei aleasă de dr. Bogdan Iulian Ranteș pentru prezenta lucrare pe 
care o propune atenției cititorilor este determinată de cel puțin patru factori. 

În primul rând, în perioada analizată, în Africa Subsahariană (în special în Africa de 
Vest și Africa Centrală) se aflau cele mai multe state independente, între care Guineea, 
Ghana, R.D. Congo (Zair), R.P. Congo și Republica Africa Centrală. 

În al doilea rând, spre această zonă s-a îndreptat intersul politic al guvernului 
român (la început ca urmare a interesului politicii externe sovietice în zonă), apoi ca o 
manifestare a interesului politic și economic al țării noastre (în special după 1965) 
pentru această regiune.  

În al treilea rând, perioada analizată (1960-1974) marchează o intensificare și o 
diversificare a relațiilor țării noastre cu statele din această regiune atât în plan cultural, 
tehnico-științific și economic dar și în plan politico-diplomatic (dovadă vizitele 
efectuate în 1972 și 1974 de președintele României în țări din Africa) și chiar militar sau 
la nivelul Ministerului de Interne. De altfel, relațiile cu cele cinci țări pot fi inserate și în 
proiectul mai larg și de perspectivă al politicii guvernului român de apropiere de „grupul 
nealiniaților” și de a câștiga și în felul acesta o libertate mai mare de mișcare în plan 
internațional, inclusiv în cadrul Tratatului de la Varșovia. 

Și, în sfârșit, în al patrulea rând, autorul a avut în vedere interesul relativ scăzut 
de care istoria acestor țări, inclusiv cea a relațiilor lor cu România, s-a bucurat de 
atenția cercetării științifice românești, deși există și câteva excepții care merită 
amintite: Nestor Rateș, Nae Popescu, Radu Vasiliu, Elena și Marin Voiculescu, Val 
Tebeica, Constantin Bușe, Gheorghe Dragoș, Valeriu Tudor, Viorel Cruceanu, Simona 
Corlan-Ioan, Ovidiu Popescu etc.  

Planul lucrării este bine articulat. Autorul prezintă metodologia cercetării, izvoarele 
arhivistice folosite, istoriografia temei etc., un capitol în care sunt analizate aspectele 
generale ale politicii externe românești față de zona Africii Subsahariene. Acesta începe 
cu poziția de principiu adoptată de România la Sesiunea a XXV-a a Adunării Generale a 
ONU privind problema decolonizării Africii (1960), ceea ce îl ajută pe cititor la o mai 
bună înțelegere a realităților specifice din epocă și din zonă.  

În perioada analizată (1960-1974), autorul identifică trei faze ale evoluției 
raporturilor României cu cele cinci state subsahariene de care se ocupă în lucrare: 

a) Anii 1961-1964, în care politica Românieievoluează de la ajutorarea acestor state, 
inclusiv la câștigarea independenței lor, la descoperirea potențialului lor economic; 

b) Perioada 1965-1970,  care a însemnat o adevărată ofensivă a diplomației 
românești în Africa, în general, și în Africa Subsahariană, în special. Această afirmație 
este susținută și de faptul că, dacă la începutul perioadei România întreținea relații 
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diplomatice (Guineea, din 1958) , în anul 1961 țara noastră a stabilit relații diplomatice la 
nivel de ambasadă cu Ghana, în 1966 cu R.D. Congo și R.P. Congo și în 1968 cu 
Republica Africa Centrală. 

c) În cea de-a treia fază a raporturilor României cu țările Africii Ecuatoriale și de 
Vest (1971-1974), este identificată o intensificare a relațiilor dintre acestea. 

Această schemă este folosită de autor în capitolele în care se ocupă de relațiile în 
plan bilateral al României cu Guineea (cap. II), Ghana (cap. III), R.D. Congo-Zair (cap.IV), 
R.P. Congo (cap. V) și Republica Africa Centrală (cap. VI). 

Să remarcăm însă grija autorului pentru o prezentare cât mai veridică a evoluției 
relațiilor bilaterale, cu sublinierea unor interese și perioade caracteristice. Astfel, în 
capitolul rezervat Guineei, el relevă oscilațiile raporturilor dintre cele două state între 
1971-1973 dar și „punctul culminant” al relațiilor bilaterale din 1974. În relațiile cu Ghana, 
accentul este pus pe interesul economic al țării noastre, în ciuda instabilității relațiilor 
bilaterale între 1966-1974. În ceea ce privește relațiile cu R.D.Congo (Zair), autorul 
urmărește impactul evenimentelor interne din această țară după proclamarea 
independenței asupra relațiilor bilaterale, relansarea relațiilor româno-zaireze după 
vizita președintelui Mobutu în România (1970) și dezvoltarea lor între 1972-1974, în 
ciuda deosebirilor ideologice dintre regimurile politice din cele două țări (în 1972 
Nicolae Ceaușescu a efectuat o vizită în Zair). 

În capitolul rezervat relațiilor cu R.P. Congo (Brazzaville), autorul prezintă primele 
tentative eșuate de stabilire a relațiilor diplomatice între cele două țări în anii 1960-1966, 
raporturile româno-congoleze înainte de lovitura de stat din 1968 încheiată cu 
înlăturarea președintelui Massamba-Debat, primii ani din președinția lui Ngouabi 
(1969-1971) și apogeul raporturilor dintre cele două state în anii 1972-1974. 

Analiza realizată de Bogdan Ranteș se încheie cu prezentarea stabilirii relațiilor 
diplomatice și evoluția raporturilor între România și Republica Africa Centrală între 
1968-1974. Acestea s-au materializat prin punerea în practică a unor proiecte comune în 
plan economic, cultural, educațional, medical etc. 

Nu putem încheia această scurtă prezentare a lucrării dr. Bogdan Ranteș fără a 
aminti meritele autorului în cunoașterea istoriei noastre recente și a celei a 
continentului african prin aducerea în circuitul științific a numeroase informații inedite. 
Practic, autorul a „desțelenit” pur și simplu numeroase fonduri arhivistice aflate în 
Arhivele Naționale, ale Ministerului Afacerilor Externe și Arhiva C.N.S.A.S., iar 
informațiile sunt oglindite în paginile lucrării. 
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