
 

INTRODUCERE 

ucrarea de față își propune să analizeze relațiile dintre România și câteva state 
din Africa Ecuatorială și de Vest în perioada 1960-1974, mai exact Guineea, 

Ghana, R.P. Congo, R.D. Congo (Zair din 1971) și Republica Africa Centrală. Prima 
întrebare care se pune este de ce am ales cele două regiuni ale continentului african și 
nu altele? Încă de la început trebuie menționat că teritoriul de la sud de Sahara, în 
subsolul căruia se găsesc foarte multe resurse naturale, a constituit câmpul de luptă al 
imperiilor coloniale, iar după dispariția acestora, Statele Unite și Uniunea Sovietică au 
început o cursă pentru atragerea de partea lor a cât mai multor noi state. În timpul 
regimului Gheorghiu-Dej, care a durat până în 1965, interesul României pentru acest 
colț de lume era unul scăzut, încadrându-se în direcțiile politicii externe trasate de la 
Moscova. 

Un alt motiv este acela că, la începutul perioadei propuse în lucrare cele mai multe 
state africane independente se găseau în partea centrală și de vest a continentului. În 
acest context, țările din întreaga Africă Subsahariană cu care România a inițiat primele 
relații bilaterale au fost Guineea și Ghana, care erau considerate, alături de Mali, sateliții 
URSS de pe acest continent. Față de aceste state, România ducea o politică de ajutorare 
a lor, materializată prin trimiterea de specialiști în mai multe domenii deficitare. Spre 
sfârșitul anilor ‘60 și prima jumătate a anilor ’70 România a început să manifeste o 
independență din ce în ce mai mare față de Moscova, acest lucru fiind observat și în 
politica față de continentul african. Astfel, noul conducător al României, Nicolae 
Ceaușescu, nu a mai ținut cont în relațiile cu aceste țări de afilierea lor la vreuna din 
marile puteri de atunci. Cel mai elocvent exemplu în acest sens a fost stabilirea de relații 
bilaterale urmate de o bogată cooperare în mai multe domenii, cu state care se aflau sub 
influența fostelor imperii coloniale sau a SUA, cele mai importante fiind RD Congo 
(Zair) și Republica Africa Centrală. 

Faptul că aceste state aveau cele mai bune relații cu România este demonstrat de 
vizitele efectuate de numeroși oficiali români și de însuși Nicolae Ceaușescu pe 
continentul african, conducătorul român efectuând două turnee în anii 1972 și 1974. Un alt 
considerent pentru care am ales cele cinci țări este faptul că în perioada studiată au avut 
cele mai intense relații bilaterale cu România, acestea materializându-se prin nenumărate 
vizite reciproce, acorduri și tratate de cooperare parafate și aplicate în mai multe domenii. 

O mică excepție este reprezentată de Ghana, primul stat din regiunile studiate cu care 
România a stabilit relații economice. Până în anul 1966 cooperarea României cu această 
țară era foarte bună, mai ales că președintele Kwame Nkrumah a fost primul lider african 
care a vizitat România în anul 1961. Din păcate, acesta a fost înlăturat de la putere în anul 
menționat mai sus, fiind înlocuit de un regim militar. Din acel moment Ghana a intrat 
într-o perioadă de instabilitate politică, însă paradoxal, relațiile economice dintre cele 
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două state au continuat până spre anul 1970. 
Nici perioada propusă pentru analizarea relațiilor bilaterale dintre România și cele 

cinci țări africane nu este aleasă întâmplător. Anul 1960, spre exemplu, a fost crucial în 
istoria decolonizării, atunci devenind independente peste 30 de foste colonii din Africa 
Subsahariană și fiind numit „Anul Africii” de către contemporani. Tot atunci România a 
luat contact pentru prima dată cu realitățile din aceste state, prin recunoașterea 
imediată a existenței lor și prin trimiterea primelor delegații în aceste țări pentru a 
participa la festivitățile organizate cu ocazia obținerii independenței. 

În schimb, anul 1974 a fost ales pentru că, după cum am afirmat mai sus, a 
reprezentat a doua debarcare a lui Ceaușescu pe pământul Africii Subsahariene, prin 
vizitele efectuate în Liberia și Guineea. Acel an a mai avut o importanță și în domeniul 
economic, atunci începând să funcționeze primele societăți mixte de cooperare 
economică între România și câteva dintre statele propuse. 

Subiectul acestei lucrări este unul inedit foarte puțin cercetat, relațiile României cu 
statele din Africa Subsahariană fiind în general evitate sau tratate cu superficialitate de 
specialiști în ziua de azi. Un oarecare interes asupra acestei părți a lumii a existat în 
perioada comunistă, atunci când au fost elaborate câteva lucrări care tratau subiecte 
referitoare la decolonizare în general sau la istoria unora dintre aceste țări. De altfel, 
înainte de 1989 au apărut și cele mai multe lucrări care aveau ca subiect principal 
continentul african sau statele de pe acesta. Începând cu 1960, conducerea comunistă a 
României a decis popularizarea statelor din Africa Subsahariană în rândul maselor prin 
publicarea de cărți și a cât mai multor articole în ziarele și revistele din acea perioadă. 
Prima lucrare descoperită de noi care avea ca temă principală continentul negru a fost 
îndreptarul politico-economic Africa azi, apărut la Editura Politică în anul 1962. În 
cadrul acestuia erau prezentate mai multe aspecte istorice, geografice și economice ale 
noilor state africane. Ulterior au început să fie explorate și aspecte care țineau de latura 
spirituală și culturală a Africii Subsahariene, inițiatorul acestui curent fiind 
academicianul Constantin Ionescu Gulian. Referitor la Africa acesta a publicat două 
lucrări, scrise într-un mod decent. Prima era intiulată Despre cultura spirituală a 
popoarelor africane și a apărut la Editura Științifică în anul 1964. În cadrul acesteia, 
autorul încerca să demonteze ideea de inferioritate a culturii africane în fața celorlalte. 
În acest sens a fost realizată o radiografie a principalelor valori și elemente culturale ale 
continentului african, iar pentru a fi convingător, Gulian a prezentat și unele opinii 
favorabile ideii sale aparținând mai multor oameni de cultură occidentali. Cealaltă 
lucrare scrisă de academician s- a numit Omul în folclorul african și a fost publicată în 
1967 la Editura pentru Literatură Universală. 

În a doua jumătate a anilor `60 au început să apară și lucrări despre istoria unor țări 
din Africa Subsahariană, cea mai importantă fiind Realități Congoleze scrisă de Nestor 
Rateș și Nae Popescu. Aceasta a apărut în anul 1966 la Editura Politică și avea ca subiect 
istoria și evoluția fostei colonii belgiene Congo. 

În anii ’70 autorii români au continuat să publice lucrări care aveau ca subiect 
principal istoria și realitățile Africii Subsahariene. Din păcate acestea se aflau sub 
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controlul din ce în ce mai presant al Partidului Comunist Român, în majoritatea lor 
găsindu-se influențe doctrinare și poziția oficială a partidului față de acea regiune. Prima 
lucrare apărută în acea perioadă s-a numit Decolonizarea și relațiile internaționale 
apărută sub semnătura lui Radu Vasiliu și publicată la Editura Politică în anul 1972. Din 
păcate aceasta nu prezintă obiectiv evenimentele și situațiile pe care le analizează 
folosind anumite clișee lingvistice specifice istoricilor comuniști. O abordare interesantă 
au avut-o Elena și Marin Voiculescu în lucrarea Renașterea africană apărută în 1979 la 
Editura Politică. Aceasta este alcătuită din două părți care tratează evoluția statelor din 
Africa Subsahariană din punct de vedere istoric, politc și ideologic. 

Istoria postcolonială a Africii Subsahariene a fost tratată fără o imixtiune evidentă a 
politicului de istoricul Constantin Bușe prin două studii publicate în fascicolul șapte al 
lucrării coordonate de Gheorghe Căzan intitulată Prelegeri de istorie universală 
contemporană, apărută în anul 1981 la Tipografia Universității din București. Primul 
dintre acestea se referea la istoria contemporană a fostelor colonii britanice din Africa 
Occidentală, în timp ce al doilea se referea la statele francofone de la Sud de Sahara. Din 
păcate accesul publicului la acesta lucrare era limitat, ea fiind de fapt un fel de suport de 
curs pentru studenți. 

Ultima lucrare importantă despre Africa Subsahariană apărută în perioada 
comunistă a fost un volum care conținea selecții ale unor discursuri sau articole 
aparținând mai multor lideri din fiecare stat din acea regiune a continentului african, 
intitulat Gândirea politică 

Africană. Cartea a apărut în 1982 la Editura Politică, iar textele au fost selectate de 
Gheorghe Dragoș și Ștefan Andrei, care în acel moment ocupa funcția de Ministru de 
Externe al României. 

Referitor la relațiile statelor din Africa Subsahariană cu România trebuie spus că 
acest subiect nu a reprezentat tema vreunei lucrări în acea perioadă. Au existat totuși 
două lucrări  cu o temă mai vastă dar care au avut incluse și anumite aspecte ale relțiilor 
româno-africane. Prima dintre acestea se numește Reprezentanțele diplomatice ale 
României, apărută în 1973 sub coordonarea lui Vasile Gliga, adjunct al Ministerului de 
Externe în acea perioadă. În volumul trei al lucrării sunt tratate relațiile României cu 
toate statele de atunci începând cu anul 1945, inclusiv cu cele care fac parte din regiunea 
studiată de noi. Cu toate acestea, studiile referitoare la relațiile cu țările respective sunt 
destul de limitate din punct de vedere al informațiilor și surselor, în realizarea lor fiind 
folosite mai ales informații din ziarul Scânteia și din Monitorul Oficial. 

Cealaltă lucrare care tratează anuite aspecte ale relațiilor României cu statele 
africane este cronologia intitulată Politica externă a României, apărută sub coordonarea 
lui Ion Calafeteanu în anul 1986 la Editura Științifică și Enciclopedică. În cadrul acesteia 
sunt analizate cele mai importante momente din politica externă a țărilor române și mai 
apoi a României începând din Antichitate și terminându-se în anul apariției. În partea 
referitoare perioada comunistă sunt prezentate și principalele vizite reciproce ale unor 
delegații române și din cele cinci state care constituie tema lucrării de față. 
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O altă modalitate prin care se urmărea popularizarea Africii în rândul populației 
române s-a realizat prin intermediul presei centrale. Astfel, începând cu 1960, pagina de 
politcă externă a celor două ziare principale, Scânteia și România Liberă, era plină de 
informări și editoriale care prezentau diferite evenimente petrecute pe continentul 
african. De asemenea, erau publicate și reportaje de călătorie a unor ziariști în anumite 
zone din Africa. Cele mai interesante sunt cele realizate de Tudor Vornicu în anul 1960 
în urma unei călătorii în mai multe state din Africa Occidentală. La sfârșitul anului 1963 
a fost înființat săptămânalul de politică externă Lumea, care a preluat aceste teme în 
paginile sale. 

După 1989 subiectele referitoare la relațiile bilaterale dintre România și statele din 
Africa Subsahariană, sau despre sau evoluția celor din urmă în perioada colonială și 
postcolonială, nu au mai prezentat interes din partea specialiștilor, lucrările pe această 
temă fiind aproape inexistente. Nici în cele care tratează politica externă a României în 
perioada comunistă subiectul nostru nu este prezent sau este tratat superficial, deși fondul 
documentar este imens. În ciuada acestor rețineri din partea specialiștilor au existat și 
câteva tentative de a aduce în prim-plan politica dusă de România pe acel continent. 
Singura care poate fi menționată este studiul realizat de ambasadorul Valeriu Tudor în 
volumul al treilea din lucrarea coordonată de ambasadorul Nicolae Ecobescu intitulată 
România, supraviețuire și afirmare prin diplomație în anii Războiului Rece, apărut în 2014 la 
editura Cetatea de Scaun. Din păcate autorul prezintă doar relațiile româno-africane din 
anii 1971 și 1972, îmbinând sursele documentare cu propriile amintiri deoarece făcuse parte 
din delegația română care a vizitat cele opt state din Africa în anul 1972. 

Referitor la istoria contemporană a Africii prima lucrare ce poate fi menționată este 
cea realizată de istoricul Viorel Cruceanu, intitulată Quo-Vadis Africa apărută în anul 
1999 la editura Deșteptarea din Bacău. În cadrul acesteia, autorul prezintă decolonizarea 
posesiunilor engleze și franceze din Africa Subsahariană. Un alt autor care a analizat 
diferite aspecte ale istoriei continentului negru a fost Simona Corlan-Ioan, care a 
publicat mai multe lucrări având ca subiect prezentarea trecutului Africii prin 
perspectiva istoriei imaginarului. 

Tot după 1989 au început să fie publicate și primele memorii ale foștilor demnitari 
și diplomați din perioada comunistă care au avut legătură cu Africa Subsahariană, sub 
forma unor volume publicate de aceștia sau prin interviuri acordate unor istorici ai 
perioadei. Din prima categorie, cele mai precise memorii sunt ale ambasadorului Ovidiu 
Popescu, grupate în lucrarea intitulată Diplomat pe trei continente, apărută în anul 2007 
la editura România în Lume. Referitor la relațiile româno-africane autorul prezintă două 
momente importante la care a fost martor direct și anume vizita în mai multe state din 
acea regiune a ministrului de externe Corneliu Mănescu din anul 1970 și turneul lui 
Ceaușescu din 1972 despre care am amintit mai sus. Informațiile prezentate de autor 
sunt extrem de precise, ele confirmând și completând, în cele mai multe cazuri, 
informațiile existente în documentele de arhivă referitoare la cele două subiecte. 

În schimb, interviurile acordate de foștii demnitari comuniști unor istorici sunt 
neconcludente pentru lucrarea noastră. Cel mai elocvent exemplu este cel acordat de 
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fostul ministru de externe, Corneliu Mănescu, Laviniei Betea apărut sub titlul Convorbiri 
neterminate, la editura Polirom în 2001. Deși, fostul ministru a fost omul cheie în 
extinderea relațiilor României cu statele din Africa Subsahariană, autoarea nu face 
referire mai deloc la această chestiune, doar fostul demintar mai aducând în discuție 
anumite aspecte. Câteva întrebări și răspunsuri referitoare la călătoriile și relațiile sale 
din Africa ar fi fost extrem de interesante pentru lucrarea noastră, existând posibilitatea 
de a afla și anumite momente ale întâlnirilor care nu erau menționate în documente. 
Probabil autoarea ar fi dorit să facă acest lucru însă exact în perioada interviului fostul 
ministru a încetat din viață. 

Obiectivul principal al lucrării de față este de a creiona modul în care România 
stabilit relații bilaterale cu statele din Africa Ecuatorială și de Vest și cum s-au dezvoltat 
acestea în perioada studiată. Pentru atingerea acestuia am încercat, pe alocuri, o 
abordare interdisciplinară, analiza istorică fiind deseori îmbinată cu elemente ce țin de 
diplomație, economie și cultură. 

În acest context, putem afirma că în definirea relațiilor româno-africane au existat 
două perioade: înainte și după anul 1965, atunci având loc schimbarea conducerii 
statului. În demersul nostru am încercat să descoperim cauzele care au dus la 
schimbările majore ale politicii externe românești față de statele din zonele respective 
ale Africii în timpul lui Ceaușescu în comparație cu perioada lui Gheorghiu-Dej. O altă 
direcție propusă este de a arăta modul în care s-au desfășurat relațiile cu cele cinci state 
propuse, prezentând atât aspectele pozitive ale acestora cât și pe cele negative. Pe baza 
cercetării surselor au fost analizate în primul rând relațiile diplomatice dintre România 
și țările respective, nefiind însă marginalizate nici cele economice și culturale. Pe 
alocuri, au fost prezentate și câteva aspecte ale relațiilor militare și la nivelul 
Ministerului de Interne cu unele dintre acestea. 

Din punct de vedere metodologic lucrarea de față se axează într-o mare măsură pe 
analiza documentului, dar și pe modul în care principalele momente studiate au fost 
radiografiate în presa vremii. Am mai utilizat și metoda retrospectivă, evenimentele 
fiind încadrate contextual prin analiza faptelor și sinteza informațiilor. O altă metodă 
folosită a fost cea comparativă, atât pentru a prezenta relațiile României cu cele cinci 
state cât și pentru a evidenția diferențele dintre regimurile lui Gheorghiu-Dej și 
Ceaușescu în politica lor față de aceste țări. De asemenea, firul evenimentelor este 
prezentat cronologic, pentru fiecare an și țară în parte. În acest context am aplicat și 
problematizarea, grupând informațiile prezentate în funcție de natura lor: relații 
diplomatice, economice, culturale, pe linie de partid sau militare. 

Principala tehnică folosită pentru realizarea acestei lucrări a fost studiul documen-
telor. Conform clasificărilor, au fost utilizate documente scrise atât cifrice cât și 
necifrice. Prima categorie se referă în special la sursele oficiale care prezintă diferite 
statistici, iar în cazul de față au fost folosite astfel de documente pentru a prezenta, mai 
ales, relațiile economice ale României cu cele cinci țări. Restul surselor utilizate intră la 
categoria documentelor necifrice, oficiale, care constau în rapoarte, informări, tratate și 
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neoficiale: ziare și reviste.1 
Pe parcursul cercetării noastre am întâlnit o serie de dificultăți legate de 

credibilitatea acestor izvoare. Metodele prin care se pot depăși acest obstacole și aplicate 
de noi în analizarea surselor au fost prezentate de Jerzy Topolski în lucrarea sa 
Metodologia istoriei. În acest sens autorul prezintă conceptul de credibilitate ca fiind 
raportat la agentul informației și nu la informația propriu-zisă, fiind esențială 
credibilitatea autorului documentului. În cazul nostru autenticitatea informațiilor 
prezente în documente a fost dificil de stabilit deoarece, foarte multe dintre sursele 
utilizate prezentau informări și rapoarte subiective realizate de anumite persoane mai 
mult sau mai puțin credibile. Pentru a verifica relațiile dintre realitate și informațiile 
prezente în documente am încercat să aplicăm principiul ordonării fiecărei părți a 
lanțului de comunicare acesta realizându-se prin: relatarea cognitivă (referitoare la 
gradul de conformitate a conținutului opiniilor agentului informației cu realitatea 
despre realitate), relatarea expresivă (referitoare la concordanța conținutului enunțului 
informației cu opiniile agentului) și relatarea comunicativă ( care desemnează gradul de 
concordanță a receptării informației cu enunțul acesteia), aceasta din urmă fiind 
aplicată pentru editorialele și informările din presă.2 De asemenea, firul evenimentelor 
va fi prezentat cronologic, pentru fiecare an în parte. În acest context vom aplica și 
problematizarea, grupând informațiile prezentate în funcție de natura lor: relații 
diplomatice, economice, culturale, pe linie de partid sau militare. 

Datorită lipsei lucrărilor care tratează subiectul propus în lucrarea de față am pornit 
aproape de la zero în cercetarea acestuia și ne-am bazat într-o proporție ridicată pe docu-
mente de arhivă și informații din presa vremii. Cele mai multe documente provin din 
Arhivele Naționale Istorice Centrale, de unde am folosit patru fonduri. Primul dintre acestea 
este Comitetul Central al Partidului Comunist Român din care am folosit mai multe 
subfonduri: Secția Relații Externe, Secția Cancelarie și Economică. Au mai fost utilizate și 
câteva dosare din Secțiile Administrativ-Politică și Gospodăria de Partid. Alte fonduri din 
cadrul aceleiași arhive utilizate în vederea realizării lucrării au fost: Institutul Român pentru 
Relații Culturale cu Străinătatea, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale - Direcția export-import și Consiliul de Stat, Decrete. 

În realizarea tezei de doctorat au fost utilizate și documente aflate în Arhivele 
Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe. În cadrul acestora, fondurile arhivistice 
din perioada de după anul 1945 poartă numele statelor care au avut relații bilaterale cu 
România. În cazul de față au fost studiate cinci astfel de fonduri: Africa general, 
Guineea, Ghana, RP 

Congo și Republica Africa Centrală. Un mare dezavantaj întâlnit aici a fost faptul că 
documentele erau inventariate doar până în anul 1970. Această situație a prezentat 
anumite dificultăți însă perioada 1971-1974 a reușit să fie acoperită cu documente din 
cealaltă arhivă. O altă problemă apărută a fost legată de studierea documentelor 
                                                        
1 Această clasificare a fost preluată din Ana-Lucia Ristea, Valeriu Ioan-Franc, Metodică în cercetarea 
științifică, București, Editura Expert, 2009, p. 73. 
2 Jerzy Topolski, Metodologia istoriei, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1987, pp.305-306. 



Relațiile României cu state din Africa ecuatorială și de vest (1960-1974) 

 

17 

referitoare la relațiile dintre România și RD Congo ( Zair). În cadrul acelor arhive, 
inventarierea fondurilor pe țări s-a oprit la litera R, iar statul african apărea cu denunirea 
adoptată în 1971, astfel încât aceste documente nu au fost inventariate pe noul sistem. 
Prin bunăvoința angajaților acelei instiuții am reușit să cercetăm câteva dosare 
inventariate după vechiul sistem ( Problema/ an/ Țara). 

Putem afirma că documentele folosite din cele două arhive au echilibrat perfect 
lucrarea, de la Arhivele Diplomatice descoperind documente mai ales pentru perioada 
1960-1970, în timp ce de la Arhivele Naționale cele mai multe și interesante documente 
utilizate sunt din perioada 1971-1974. 

Trebuie specificat faptul că peste trei sferturi din dosarele de arhivă studiate în vederea 
realizării prezentei lucrări sunt inedite, nefiind cercetate până în momentul în care ne-au 
parvenit. O proporție și mai mare a fondului documentar utilizat în premieră pentru 
realizarea tezei se află la Arhivele Diplomatice ale MAE, acolo unde doar câteva dosare au 
mai fost studiate , însă acest lucru fiind realizat în anii ’60 și ’70 ai secolului trecut. 

De asemenea, au mai fost utilizate și câteva dosare aflate în Arhiva CNSAS, fondul 
Documentar. Acestea conțin documente referitoare la colaborarea dintre structurile 
Ministerului Afacerilor Interne român cu instituții smilare din RP Congo, Republica 
Africa Centrală și Guineea în perioada 1972-1974. 

Tot la categoria surse intră și cercetarea presei centrale din acea perioadă, în care 
era prezentată poziția oficială a partidului față de diferitele evenimente naționale și 
internaționale. În acest sens au fost preluate foarte multe informații din numerele 
ziarelor Scânteia și România Liberă publicate în perioada 1960-1974, precum și și din 
articole apărute în săptămânalul de politică externă Lumea, care și-a început existența 
spre sfârșitul anului 1963. 

Pentru realizarea acestei teze de doctorat au fost folosite și o serie de lucrări 
generale și speciale. Pe lângă cele menționate mai sus au mai constituit surse de 
informație și lucrări ale unor autori străini având ca subiect istoria contemporană a 
Africii sau biografiile unor lideri ai statelor studiate. Cei mai cunoscuți în acest sens sunt 
autorii clasici precum soții Marianne și Robert Cornevin, Hubert Deschamps sau Jean 
Ganiage. De asemenenea au mai fost parcurse lucrări care tratau în conținutul lor 
aspecte generale ale politicii externe românești în perioada comunistă, cei mai 
importanți autori din această categorie și cu percepții diametral opuse fiind Vladimir 
Tismăneanu și Larry Watts. 

Prezenta lucrare este alcătuită din șase capitole fiecare reprezentând relațiile 
României cu Guineea, Ghana, RP Congo, RD Congo (Zair) și Republica Africa Centrală. 
Aparent acestea sunt distincte, neexistând nicio legătură între ele, însă, pentru a avea un 
punct comun de pornire am decis realizarea unui capitol introductiv numit Aspecte 
generale ale politicii externe românești în Africa Subsahariană prin care să fie 
demonstrată importanța avută de cele cinci state în relațiile cu România. 

Ordinea în care sunt așezate capitolele nu este aleatorie ci a fost realizată pe baza 
unor considerente. În afară de primul, despre care am menționat mai sus, celelalte sunt 
așezate cronologic, în funcție de anul în care au început relațiile bilaterale cu România. 
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Al doilea capitol este cel în care sunt prezentate relațiile României cu Guineea în 
perioada 1960-1974. Acesta este și cel mai lung dintre ele, motivul principal fiind acela că 
tratează o perioadă foarte lungă, Guineea fiind statul din Africa Subsahariană cu care 
România a avut primele și cele mai constante relații din perioada analizată. Aici 
România a deschis prima ambasadă dintr-un stat din Africa Subsahariană iar momentul 
culminat ale relațiilor a fost atins în 1974 atunci când Nicolae Ceaușescu a efectuat o 
vizită în acea țară. Următorul este capitolul referitor la relațiile româno-ghaneze în 
perioada 1961-1974, principala caracteristică a acestora fiind faptul că Ghana a fost 
primul stat din Africa Subsahariană cu care România a stabilit relații economice. Urmă-
toarele două vizează cooperarea dintre România și cele două Republici Congo ( 
Brazzaville și Kinshasa), începute în același, an 1966. Paradoxul relațiilor cu acestea este 
faptul că deși s-au aflat în conflict mocnit începând cu anul 1968, România nu a ținut 
cont de acest considerent, având relații bune cu ambele. Cea mai bună dovadă în acest 
sens este legată de vizita lui Corneliu Mănescu în mai multe state africane din anul 1970. 
Prima dată a vizitat RP Congo de acolo dorind să plece în țara omonimă și vecină. 
Capitalele celor două state sunt separate de fluviul care le-a dat și numele, iar acea 
graniță fusese închisă odată cu escaladarea conflictului în anul 1968. Pentru a nu-l 
constrânge pe Mănescu să facă un ocol destul de mare cele două țări vecine au hotărât 
deschiderea graniței după doi ani pentu a permite trecerea avionului în care se afla 
minsitrul român de externe. 

Ultimul capitol al lucrării este rezervat relațiilor dintre România și republica Africa 
Centrală, care au început în anul 1968. Principala caracteristică a acestora a fost relația 
strânsă dintre Nicolae Ceaușescu și Jean Bedel Bokassa, conducătorul acelei țări. De 
altfel, în perioada studiată acesta a fost singurul șef de stat din regiune care a vizitat 
România de două ori, o dată în 1970 și apoi în 1973. Tot în cadrul relațiilor cu Republica 
Africa Centrală au fost puse în aplicare și cele mai multe înțelegeri economice, în 1973 și 
1974 fiind înființate patru societăți mixte de cooperare economică în domeniul extracției 
de diamante, prelucrării lemnului și agricultura. 

Deși subiectele referitoare la istoria contemporană a Africii sunt considerate a fi 
epuizate în Occident, în România această parte a istoriei a fost foarte puțin exploatată, 
iar această lucrare ar putea reprezenta un punct de plecare în ceea ce privește istoria 
relațiilor României cu state din diverse părți ale lumii, altele decât cele arhicunoscute 
cum ar fi cele din Europa sau cu SUA. 


