
  

 

NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI 

Noul volum publicat sub egida Fundației Europene Titulescu,  în colaborare 

cu Arhivele Diplomatice-MAE și Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989, 

este consacrat activității diplomației române în timpul mandatului ministrului 

Adrian Năstase, în cele două cabinete Petre Roman și respectiv Theodor Stolojan. 

Volumul reunește 151 documente declasificate din fondul Telegrame și 

publicate acum pentru prima dată. Ele evidențiază aspecte importante din acțiunea 

de restructurare a Ministerului român al Afacerilor Externe, cât și momente 

principale din demersurile întreprinse pe diverse paliere pentru informarea 

misunilor diplomatice, a guvernelor și instituțiilor centrale din țările străine cu 

privire la starea și evoluțiile interne din țara noastră, orientările și obiectivele politicii 

externe, asupra poziției și acțiunilor întreprinse de factorii de conducere de la 

București referitoare la probleme generale sau/și regionale, într-o lume fluidă, 

perturbată de numeroase și profunde crize politice, militare, economice și sociale. 

Potrivit regulilor de editare stabilite de noi în urmă cu un sfert de secol, 

documentele au fost ordonate în mod cronologic; la fel, fiecare piesă poartă un 

număr și are un titlu, ce menționează autorul și destinatarul, sintetizând, 

totodată, tematica principală cuprinsă în corespondența respectivă. La acestea 

se adaugă celelalte elemente obligatorii, de referință: data și locul emiterii, 

uneori și data recepționării sale, caracterul documentului (secret, confidențial, 

urgent etc), sursa exactă de arhivă de unde a fost selecționat, etc. 

Notele de subsol, numerotate de la 1 la n, au menirea de a aduce unele 

precizări, precum și explicații apreciate ca necesare, cu privire la momente, fapte, 

personalități din epocă, care fac obiectul conținutului acestor documente, unele 

din ele fiind însoțite, după caz, și de scurte informații bibliografice. 

Documentele sunt reproduse integral, în limba de redactare (română), 

eventualele greșeli de ortografie fiind corectate în mod tacit. 

Pentru facilitarea utilizării documentului am inclus, alături de cuvântul 

înainte al Domnului Adrian Năstase, studiul nostru introductiv, o listă a 

documentelor, precum și un indice onomastic. 

Doresc să-mi exprim, și pe această cale, sincerele mulțumiri directorului 

și colectivului Editurii Cetatea de Scaun, care, prin devotament și competența 

sa profesională, au reușit să asigure publicarea volumului într-un interval de 

timp scurt și în condiții de înaltă ținută.  
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