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INTRODUCERE	
	
	

Motto:	Războiul	este	pace.	Libertatea	este	sclavie.	
Ignoranța	este	forță		(George	Orwell,	1984)1	

	
	

Lucrarea	 noastră	 reprezintă	 rezultatul	 combinat	 al	 următorilor	 factori:	
reflecție	 îndelungată,	 cercetare,	 analiză	și	 sinteză.	La	 capătul	acestui	 triptic	am	
ajuns	să	apreciem	odată	în	plus	înțelepciunea	unui	loc	comun	vechi	de	când	lumea:	
lucrurile	nu	sunt	ceea	ce	par,	îndreptățind	o	dată	în	plus	vechiul	mit	platonician	al	
peșterii.	 Pentru	 a	ne	 explica,	 încercăm	să	demonstrăm	că	 esența	politicilor	 (în	
fond,	geopoliticilor!)	SUA,	Germaniei	și	Rusiei	în	România	post-totalitară	nu	a	fost	
și	 nu	 este	 în	 nici	 un	 caz	 cea	prezentată	 în	mainstream-ul	 declarațiilor	 politice	
publice,	al	publicațiilor	oficiale	sau	oficioase,	al	mass-mediei	partizane	politic,	al	
lucrărilor	științifice	(sau	cu	pretenții	de	lucrări	științifice...)	etc.		

Din	respectivele	surse	de	(dez)informare	aflăm	că	România	și-a	cucerit	în	
decembrie	1989	libertatea	și	că,	ulterior,	a	instaurat	statul	de	drept,	a	căutat	(și	
încă	mai	caută)	să-și	fundamenteze	o	economie	de	piață	funcțională,	a	aderat	la	
valorile	euro-atlantice,	fenomen	punctat	în	2004	de	aderarea	la	NATO	și	în	2007	
de	aderarea	la	UE.	Toate	acestea	au	concurat	voit	sau	nevoit	spre	formarea	unei	
anumite	percepții	publice	dacă	nu	triumfaliste,	cel	puțin	euforice.	Interesant	ni	se	
pare	 faptul	 că	 această	 percepție	 necritică	 i-a	 contaminat	 și	 pe	 mulți	 dintre	
specialiștii	 români,	 dacă	 avem	 în	 vedere	 luările	 lor	de	poziție	publice	 sau,	mai	
mult,	lucrările	lor	științifice	publicate.	

Din	punct	de	vedere	geopolitic,	situația	este	însă	total	diferită	decât	cea	
percepută	de	opinia	publică.	În	1989,	România	a	câștigat	(inițial	numai,	însă!)	pe	
un	 tablou:	 și-a	 cucerit	 libertatea	 internă	 (în	 fond,	 libertățile	 și	 drepturile	
cetățenești),	ieșind	din	tenebrele	unui	regim	totalitar.		

Pe	celălalt	tablou,	legat	de	situația	externă,	România	a	pierdut	însă	atunci	
unul	din	cele	mai	periculoase	tipuri	de	război,	războiul	ideologic.	În	mod	concret,	
România	 făcuse	 parte	 din	 tabăra	puterilor	 socialiste,	 care	 pierduseră	Războiul	
Rece,	fapt	simbolizat	în	1989	prin	căderea	zidului	Berlinului,	revoluțiile	de	catifea	
din	 estul	 comunist	 al	 Europei	 și	 revoluția	 sângeroasă	 din	România,	 totul	 fiind	
finalizat	în	1991	prin	destrămarea	Uniunii	Sovietice2.	Vae	victis	exclama	pe	bună	

                                                             
1	În	original:	War	is	peace.	Freedom	is	slavery.	Ignorance	is	strength.	
2	Vezi,	printre	altele,	o	prezentare	și	analiză	succintă	a	tuturor	acestor	evenimente	în	Ioan	
Scurtu	(2006),	Revoluția	română	din	decembrie	1989	în	context	 internațional,	București,	
Editura		Enciclopedică,	Editura	Institutului	Revoluției	Române	din	Decembrie	1989,	pp.	
85-288.	A	se	vedea,	în	plus,	Victor	Sebestyen	(2009),	1989	–	Prăbușirea	Imperiului	Sovietic,	
Graal	 Soft	 Integrated	Translation,	 București,	 Editura	 Litera	 International,	 pp.	 225-368.	
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dreptate	galul	Brennus	în	secolul	IV	î.Hr.	(390	sau	387	î.Hr.)	deoarece	învingătorul	
ia	totul	iar	învinsul	decontează	pierderile.	România	a	„decontat”	prin	pierderea	
piețelor	 externe	 și	 distrugerea	 treptată	 a	 unei	 economii	 incomparabil	 mai	
puternică	 decât	 cea	 de	 astăzi	 (folosirea	 fie	 empirică	 fie	 sistematică	 a	 datelor	
statistice	confirmă	acest	lucru),	fapt	ce	a	generat	șomaj	și	exodul	tinerilor	și	mai	
puțin	tinerilor	cetățeni	români	spre	vestul	Europei,	în	căutarea	unui	trai	mai	bun.	
În	 plus,	 regimul	 Ceaușescu	 reușise	 să	 achite	 în	 aprilie	 1989	 întreaga	 datorie	
externă3.	Referitor	la	acest	aspect,	Viorel	Roman,	politolog	român	care	a	activat	
multă	 vreme	 la	 Universitatea	 din	 Bremen	 arăta	 că	 românii	 au	 reușit	 această	
performanță	 prin	 aplicarea	 a	 două	 strategii	 economice:	 „prin	 noi	 înșine”;	
„centralizarea	mijloacelor	și	deciziilor”	în	economie	și	societate4.	

În	 ianuarie	2019,	 datoria	 externă	 a	României	 pe	 termen	 lung	 se	 ridica,	
potrivit	 cifrelor	 oficiale	 avansate	 de	 Banca	 Națională	 a	 României,	 la	 67528,9	
milioane	 Euro)5.	 Aceste	 elemente,	 cuplate	 cu	 decăderea	 și/sau	 descurajarea	
morală	a	majorității	cetățenilor	adulți,	indiferent	de	vârstă	și	lipsa	de	perspective	
economice	 imediate	 încurajatoare	pentru	 țara	noastră	relativizează	câștigul	cel	
mai	de	preț	al	revoluției	din	1989:	libertățile	și	drepturile	cetățenești.		

De	aceea,	credem	că	motto-ul	din	celebra	lucrare	a	lui	George	Orwell	pus	
la	începutul	acestei	introduceri	reflectă	foarte	bine	esența	acestei	situații.			

România	a	ajuns	în	această	situație	clasică	în	care	aparența	înșeală	esența	
datorită	 în	 principal	 acțiunilor	 generate	 de	 influența	 „fenomenului	 frontierei”,	
văzut	drept	„totalitatea	proceselor	prin	care	se	manifestă	o	expansiune	istorică,	
fie	a	unui	popor	fie	a	unei	civilizații	fie	a	unei	religii	sau	ideologii	ori,	în	fine,	a	unui	
imperiu”6.	Posterior	exercitării	acestor	 influențe	se	intră	 într-o	sferă	de	 interes	
(influență)	a	unei	mari	puteri.	

Lucrarea	noastră	analizează	succint	efectele	avansului	„frontierelor”	SUA,	
Germaniei	 și	 Rusiei	 în	 România,	 în	 perioada	 1990-2015.	 Sub	 acest	 aspect,	
abordarea	 noastră	 metodică	 va	 fi	 deopotrivă	 diacronică	 (vom	 oferi	 elemente	
minimale	de	geoistorie)	și	sincronică.		

Interpretând	 marile	 desfășurări	 istorice	 pe	 baza	 definițiilor	 mai	 sus	
enunțate,	menționăm	că	Rusia	și	Germania	au	manifestat	(și	manifestă)	încă	din	
secolele	 XVIII,	 respectiv	 XIX,	 o	 tendință	 constantă	 de	 expansiune	 teritorială,	
economică,	 culturală	 și	 ideologică	 în	 spațiul	 românesc.	 Din	 punct	 de	 vedere	
                                                             
Editio	 Princeps:	 Revolution	 1989.	 The	 Fall	 of	 the	 Soviet	 Empire,	London,	Weidenfeld	 &	
Nicolson,	2009.				
3	Ioan	Scurtu,	op.	cit.,	p.	323.	
4	Viorel	Roman	(1994),	România	în	Europa,	ediția	a	doua	completată	și	actualizată,	Cuvânt	
Înainte	Ecaterina	Țarălungă,	Postfață	Mihai	Ungheanu,	București,	Editura	Tehnică,	pp.	76	
și	94.	
5	http://www.bnr.ro/Datoria-externa---BPM6-11333.aspx.	Accesat	28.03.2019.	
6	 Ilie	 Bădescu,	 Dan	 Dungaciu	 et	 al.	 (1995),	 Sociologia	 și	 geopolitica	 frontierei,	 vol.	 1,	
București,	Editura	Floare	Albastră,	p.	1.		
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geoeconomic,	 prezența	 Germaniei	 și	 Rusiei	 este	 foarte	 vizibilă	 în	 prezent	 în	
România	 iar	 influența	geoculturală	a	acestor	state	nu	a	 încetat	să	se	manifeste,	
post	1990,	în	spațiul	românesc.	Din	punct	de	vedere	geopolitic,	influența	Rusiei	și	
Germaniei	 asupra	 logicii	marilor	 desfășurări	 internaționale	 din	 centrul	 și	 sud-
estul	Europei	(inclusiv	România)	a	fost	și	este,	post	1990,	copleșitoare.		

Înaintarea	„frontierelor”	SUA	și	Germaniei	asupra	României	este	implicit	
legată	de	înaintarea	„frontierelor”	NATO	și	UE,	având	în	vedere	faptul	că,	începând	
cu	2004	și,	respectiv,	2007,	țara	noastră	face	parte	din	aceste	organizații	(acțiunile	
de	preaderare	a	României	la	structurile	euro-atlantice	au	fost	declanșate	mult	mai	
degrabă,	în	1993	și,	respectiv,	în	1990).	Avansul	„frontierelor”	acestor	organizații	
nu	 trebuie	 însă	 privit	 drept	 ceva	 independent	 de	 avansul	 frontierelor	 SUA	 și	
Germaniei	 din	două	motive:	 aceste	două	 țări	 sunt	 liderii	 incontestabili	 ai	 celor	
două	organizații;	sub	umbrela	acestor	organizații,	ele	și-au	promovat	în	România	
practic	INTERESELE	LOR	NAȚIONALE,	nu	pe	cele	ale	NATO	și,	respectiv,	UE.	

Urmând	 considerațiile	 lui	 Michel	 Foucher	 privitoare	 la	 „jocul	
interacțiunilor”	în	cazul	frontierelor	dintre	state,	abordăm	subiectul	legat	de	cele	
două	organizații	din	perspectiva	în	care	„un	sistem	politic	depășește,	prin	mijloace	
ideologice	și	mai	ales	militare,	aria	propriului	său	teritoriu	teoretic	(ne	găsim	în	
prezența	 sistemelor	 imperiale	 (URSS,	 SUA)	 și	 sub-imperiale	 (India,	 China),	 a	
influenței	 proiectate	 dincolo	 de	 frontierele	 de	 stat”7.	 Mutatis	 mutandis,	
considerăm	 că	 acum	 Germania	 reprezintă	 –	 cel	 puțin	 din	 punct	 de	 vedere	
economic	–	un	sistem	sub-imperial	care	 își	 subordonează	practic,	din	punct	de	
vedere	economic,	interesele	UE	iar	Statele	Unite	ale	Americii	și	Rusia	(Federația	
Rusă)	sisteme	imperiale.	În	mod	clar,	avantajele	deținute	în	prezent	de	Germania	
în	România	sunt	avantaje	de	tip	economic,	nu	de	tip	ideologic	sau	militar.	Acestea	
au	fost	obținute	utilizând	mai	mult	umbrela	ideologică	a	UE,	nu	și	pe	cea	proprie	
(deși,	 a	 valorificat	 post	 1990	 și	 cartea	 apartenenței	 Banatului,	 Transilvaniei	 și	
Bucovinei	la	fosta	arie	de	cultură	și	civilizație	germană	(austriacă)	până	la	1918.	
Alonja	militară	germană	este	în	prezent	limitată	de	un	considerent	practic	(lipsa	
armei	nucleare)	și	unul	ce	ține,	în	mod	tacit,	de	istoria	relațiilor	internaționale	post	
1989,	care	demonstrează	indubitabil	că	nici	SUA,	nici	Anglia,	Franța	sau	Federația	
Rusă	nu	doresc	întărirea	puterii	militare	a	Germaniei,	inclusiv	datorită	amintirilor	
legate	de	cel	de-al	doilea	război	mondial.		
	 În	perioada	1945-1989	România	 s-a	aflat	 în	 sfera	de	 interes	a	URSS,	 la	
nivel	geopolitic,	geostrategic,	geoeconomic	și	geocultural.	Revoluția	din	1989	și	
căderea	 URSS	 din	 1991,	 a	 lăsat	 dintr-o	 dată	 România	 fără	 protecția	 umbrelei	
militare	(inclusiv	nucleare)	și	economice	a	URSS,	situație	de	care	au	profitat	în	
primul	rând	statele	europene	din	„lagărul	capitalist”,	câștigător	al	Războiului	Rece.	
Nimic	 mai	 firesc,	 deoarece	 politica	 internațională,	 dincolo	 de	 discursurile	

                                                             
7	Michel	Foucher	(1988),	Fronts	et	frontières.	Un	tour	du	monde	géopolitique,	Paris,	Fayard,	
pp.	25-26.	
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frumoase	despre	pace,	cooperare	și	concordie		între	popoare	etc.	(valabile	numai	
pentru	 scurtă	 vreme,	 în	 anumite	 momente	 istorice!)	 este	 în	 primul	 rând	
geopolitică,	dirijată	de	interese,	nu	de	filantropie.	Sistemul	mondial	socialist	din	
care	făcuse	parte	România	capitulase	necondiționat	în	1991	așa	că	țara	noastră	nu	
mai	avea	practic	ce	negocia:	de	aceea,	învingătorii	au	luat	de	aici	(și	încă	iau)	tot	
ce	s-a	putut	lua.	

Lipsită	de	protecția	geopolitică	a	fostei	URSS	post	1991,	România	a	intrat	
treptat	 în	 raza	 de	 acțiune	 a	 „frontierelor”	 americană	 (cu	 consecințe	 în	 special	
geostrategice)	și	germană	(cu	consecințe	în	special	geoeconomice).		

Avansul	acestor	frontiere	comportă	o	interesantă	comparație	între	două	
precepte	 intens	 vehiculate	 în	 scrierile	 ce	 tratează	 subiecte	 legate	 de	 istoria	 și	
teoria	relațiilor	internaționale	și	geopolitică:	Realpolitik	și	wishful	thinking.	În	mod	
concret,	americanii	și	nemții	și-au	urmărit	în	politicile	față	de	România		interesele	
lor	naționale	 (mascate/asezonate	cu	retorica	specifică	NATO	și	UE).	Aceasta	se	
numește	Realpolitik.	Elitele	politice	și	intelectuale	din	România,	ca	și	publicul	larg,	
au	văzut	intrarea	în	NATO	și	România	drept	panaceu	universal	pentru	asigurarea	
securității	 naționale	 împotriva	 Rusiei(?!)	 și	 pentru	 obținerea	 prosperității	
economice,	 lăsând	 cel	 puțin	 impresia	 că	 nu	 cunosc	 două	 lucruri:	 costurile	 și	
certitudinea	 obținerii	 rezultatelor.	 Aceasta	 se	 numește	 wishful	 thinking.	
Finalizându-ne	aprecierea	asupra	acestui	subiect,	în	cadrul	NATO	și	UE	s-au	impus	
încă	de	la	început	în	mod	natural	Germania	și	Statele	Unite	ale	Americii,	iar	post	
1990,	 după	 intrarea	României	 în	 cele	două	organizații,	 s-a	 inițiat	 și	 consolidat,	
exercitându-se	 până	 în	 prezent,	 un	 fel	 de	 condominium	 germano-american	 în	
România.	

Până	în	anul	2000,	Rusia	(Federația	Rusă)	a	contat	mai	puțin	decât	UE	și	
NATO	 în	 jocurile	 geopolitice	 în	 care	 era	 prinsă	 România,	 datorită	 în	 principal	
faptului	 că	 puterea	 și	 influența	 politică	 a	 ultimului	 președinte	 al	 URSS,	 Mihail	
Sergheevici	Gorbaciov	se	afla	la	crepuscul	iar	succesorul	său,	Boris	Elțîn,	primul	
președinte	al	Rusiei,	nu	a	fost	tocmai	persoana	potrivită	pentru	a	salva	o	putere	
aflată	 în	 declin	 în	 ultimul	 deceniu	 al	 secolului	 XX.	 Cu	 toate	 acestea,	 Rusia	 din	
perioada	 anilor	 1990-2001,	 chiar	dacă	 era	 slabă,	 a	 blocat	 de	 o	manieră	 foarte	
eficace	politicile	României	față	de	Republica	Moldova,	 împiedicând	unirea	celor	
două	 țări,	 după	 modelul	 fostelor	 Republica	 Federală	 Germană	 și	 Republica	
Democrată	Germană,	încă	proaspăt	în	mintea	contemporanilor.	Mai	mult,	Rusia,	
prin	Gazprom,	a	avut	o	influență	considerabilă	în	România.	

Din	luna	decembrie	a	anului	2000,	odată	cu	accesul	la	funcția	de	premier	
a	actualului	președinte	Vladimir	Vladimirovici	Putin,	situația	Rusiei	s-a	schimbat	
radical	 în	bine	(și	asta	nu	spre	beneficiul	vecinilor	săi	și	nici	al	României!)	din	
punct	de	vedere	geopolitic,	geoeconomic	și	geostrategic.	Din	acest	motiv,	Rusia	s-
a	 implicat	 mai	 mult	 în	 România	 din	 punct	 de	 vedere	 geoeconomic	 decât	 în	
perioada	 1990-2000,	 investind	 în	 România	 în	 industria	 petrolieră	 (Lukoil),	
industria	aluminiului	(ALRO	Slatina),	industria	minereurilor	și	metalelor	etc.	De	
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asemenea,	ea	a	blocat	în	continuare	reușita	oricărui	fel	de	încercare	de	a	atrage	
Moldova	în	sfera	sa	de	influență	(a	se	cugeta	sub	acest	aspect	numai	la	implicațiile	
ulterioare	ale	investirii,	în	23	decembrie	2016,	a	președintelui	filo-rus	Igor	Dodon	
la	Chișinău).	Menționăm	că	Unirea	reprezintă	în	prezent,	în	ciuda	„marșurilor”8,	
conferințelor,	protestelor	etc.	„un	pod	prea	îndepărtat”,	care	trebuie	cucerit	prin	
alte	mijloace		decât	cele	folosite	de	aliații	anglo-americani	la	Arnhem	în	1944.	În	
tot	cazul	însă,	nu	doar	prin	„marșuri”,	conferințe	și	proteste	ar	putea	fi	realizat	
acest	lucru	deoarece	ele	riscă	să	cadă	în	ridicol	și	să	bulverseze	opinia	publică	din	
România	și	Republica	Moldova,	datorită	eșecurile	lor	cam	prea	des	repetate.	

Mesajul	prezentei	cărți,	reprezentând	o	ușoară	amplificare	a	unei	teze	de	
doctorat9	este,	pe	scurt,	următorul:	prinsă	la	mijloc	în	cadrul	proceselor	retragerii	
„frontierei”	 ruse	 (sovietice),	 urmată	 de	 	 înaintarea	 „frontierelor”	 germană	 și	
americană	urmată	de	revenirea	„frontierei”	ruse,	România	a	suferit	post	1990	o	
serie	 de	mari	 neajunsuri,	 care	 continuă	 și	 în	prezent	 și	 „beneficiază”	 de	 șanse	
serioase	de	a	fi	prezente	și	 în	viitor.	După	ani	de	lecturi	și	observații	personale	
empirice,	considerăm	că	aceste	neajunsuri	au	fost	și	sunt	favorizate	mai	cu	seamă	
de	caracteristicile	profilului	psihologic/psihocultural	al	românilor10.	În	sprijinul	
afirmației	noastre	cităm	și	fenomenala	concluzie	finală	a	lui	Daniel	David,	autorul	
unei	ample	cercetări	asupra	acestui	subiect:	

„Cred	că	profilul	psihocultural	al	românilor	este	dominat	de	neîncrederea	
în	oameni,	care	ne	face	să	fim	mai	puțin	toleranți	și	cooperanți	cu	alții	în	beneficiul	
comun	 (cooperarea	 noastră	 este	mai	 ales	 una	de	 supraviețuire,	 nu	 de	 succes).	
Lipsa	de	cooperare	nu	ne	permite	să	ne	folosim	potențialul	intelectual	și	creativ,	
ceea	ce	generează	performanțe	sub	nivelul	său.	Acest	lucru	duce	atât	la	exagerarea	
pozitivului	 –	 orice	 realizare	 este	 amplificată	 ca	 un	 semn	 că,	 deși	 nu	 se	 vede,	
potențialul	este	acolo	–,	pe	un	fond	de	emoționalitate	crescută,	cât	și	la	exagerarea	
negativului	–	din	frustrarea	faptului	că	nu	reușim	să	ne	deblocăm	potențialul,	pe	

                                                             
8	De	pildă,	„Marșul	Centenarului	–	De	la	Alba	Iulia	la	Chișinău”,	a	început	la	Alba	Iulia	pe	1	
iulie	2018	și	a	fost	finalizat	la	Chișinău,	în	același	an,	la	1	septembrie.	Având	o	lungime	de	
1300	km,	împărțit	în	11	etape,	marșul	a	fost	organizat	–	printre	alții	–	de	controversatul	
ONG	„Acțiunea	2012”.	
9	 Florin	 Pintescu,	 Politicile	 SUA,	 Germaniei	 și	 Rusiei	 în	 spaţiul	 românesc	 (1990-2012).	
Consideraţii	geoeconomice,	geoculturale	și	geostrategice.	Teză	de	doctorat	coordonată	de	
prof.univ.dr.	 Ionel	 Muntele,	 susținută	 la	 19	 decembrie	 2015	 în	 cadrul	 Facultății	 de	
Geografie	 și	 Geologie,	 Departamentul	 de	 Geografie,	 Universitatea	 „Al.I.	 Cuza”	 Iași.	 În	
această	carte	am	 extins	 nivelul	 cercetării	 până	 în	 anul	 2018	 (pe	 alocuri,	 chiar	 până	 în	
2019).	
10	Vezi,	sub	acest	aspect,	cea	mai	importantă	cercetare	în	materie:	Daniel	David	(2015),	
Psihologia	 poporului	 român.	 Profilul	 psihologic	 al	 românilor	 într-o	monografie	 cognitiv-
experimentală,	Iași,	Editura	Polirom.	În	fond,	această	carte	nu	contrazice	cele	cunoscute	
din	 vechile	 lucrări	 pe	 acest	 subiect	 semnate	 de	 Dumitru	 Drăghicescu,	 Constantin	
Rădulescu-Motru	sau	Mircea	Vulcănescu.	
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un	 fond	 de	 competitivitate	 nedublată	 de	 disciplină/autodisciplină,	 cinism	 și	
scepticism	crescute.	Probabil	că	acest	profil	psihocultural	s-a	născut	pe	fondul	unei	
nesiguranțe/insecurități	cronice	de-a	lungul	istoriei	(subl.	ns.)”11.		

Vom	 încerca	 dezvoltarea	 materie	 cărții	 în	 capitolele	 care	 poartă	
următoarele	 titluri:	 Geopolitica	 „frontierelor”.	 Considerații	 metodologice;	
Prizoniera	 acțiunii	 „frontierelor”.	 România	 în	 1989;	 Politicile	 Statelor	 Unite	 ale	
Americii	în	spațiul	românesc	după	1989;	Germania	și	România	post	1989.	Aspecte	
geoistorice,	geoeconomice,	geoculturale	și	geostrategice;	Politicile	Federației	Ruse	
în	România	post	1991;	La	finalul	lucrării	vor	fi	înserate	o	serie	de	Concluzii	la	care	
am	ajuns	după	cercetarea	prezentului	subiect.	

Capitolele	în	cauză	sunt	alcătuite	pe	baza	unei	bibliografii	de	specialitate	
reprezentative,	din	care	nu	lipsesc	sursele	statistice,	bibliografia	de	specialitate	și	
resursele	electronice.	

În	 cadrul	 bibliografiei	 de	 specialitate,	 se	 disting	 o	 serie	 de	 lucrări	
reprezentative	 care	 fie	 ne-au	 influențat	 în	 ceea	 ce	 privește	 metodologia	 de	
cercetare,	fie	în	ceea	ce	privește	conținutul	științific.	

În	cadrul	lucrărilor	care	ne-au	influențat	în	ceea	ce	privește	cristalizarea	
metodologiei	 de	 cercetare	 (în	 ceea	 ce	 privește	 formele	 de	 manifestare	 ale	
„fenomenului	 frontierei”),	 o	 mențiune	 specială	 și	 o	 importanță	 aparte	 au	 cele	
realizate	 de	 Ilie	 Bădescu	 și	 Dan	 Dungaciu12,	 Gh.I.	 Brătianu13,	 Ion	 Conea14,	

                                                             
11	Ibid.,	p.	319.	
12	Ilie	Bădescu,	Dan	Dungaciu	et	al.	(1995),	Sociologia	și	geopolitica	frontierei,	București,	
Editura	Floare	Albastră.		
13	Gh.I.	Brătianu	 (1942),	Chestiunea	Mării	Negre,	ediție	 îngrijită	de	 Ion	Vernescu,	vol.	 I,	
Universitatea	București,	Facultatea	de	Filosofie	și	Litere,	curs	șapirografiat.	
14	Ion	Conea	(1947),	Curs	de	geografie	politică	(1947-1948),	București,	Litografia	Facultății	
de	Științe,	curs	șapirografiat.	
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Aleksandr	 G.	 Dughin15,	 Charles	 Bungay	 Fawcett16,	 Michel	 Foucher17,	 Karl	
Haushofer18,	Simion	Mehedinți19,	Friedrich	Ratzel20	Frederick	Jackson	Turner21.		

Fundamentale	pentru	proiectarea	 și	 construirea	 jaloanelor	 științifice	 al	
acestei	 lucrări	 sunt	 cărțile	 semnate	 de	 Aurelian	 Bondrea22	 Silviu	 Brucan23,	

                                                             
15	Aleksandr	G.	Dughin	(2011),	Bazele	geopoliticii,	vol.	1,	Viitorul	geopolitic	al	Rusiei,	cu	o	
Prefață	 de	Aleksandr	Dughin,	 Postfață	 Ilie	Bădescu,	 București,	 Editura	 	 Eurasiatica.ro.;	
Aleksandr	Dughin	(2014),	A	patra	teorie	politică.	Rusia	și	ideile	politice	ale	secolului	XXI,	
traducere	și	prefață	de	Iurie	Roșca,	Chișinău,	Universitatea	Populară;	Aleksandr	Dughin	
(2017),	Destin	eurasianist	(Antologie),	 traducere	de	Iurie	Roșca,	Chișinău,	Universitatea	
Populară.	
16	 Charles	 Bungay	 Fawcett	 (1918),	 Frontiers.	 A	 Study	 in	 Political	 Geography,	 Oxford	
University	Press	at	The	Clarendon	Press.	
17	Michel	Foucher	(1988),	Fronts	et	frontières.	Un	tour	du	monde	géopolitique,	Paris,	Fayard.	
18	 Karl	 Haushofer	 (1986),	De	 la	 géopolitique,	 traduit	 de	 l’allemand	 par	 André	 Meyer,	
Préface	 de	 Jean	 Klein,	 Introduction	 de	 Hans-Adolf	 Jacobsen,	 Paris,	 Librairie	 Arthème	
Fayard.	
19	Simion	Mehedinți	(1943),	Opere	complete,	vol.	I,	Geographica,	partea	a	doua,	București,	
Fundația	 Regală	 pentru	 Literatură	 și	 Artă;	 Simion	 Mehedinți,	 România	 în	 marginea	
continentului.	 O	 problemă	 geopolitică	 românească	 și	 europeană,	 în	 Emil	 I.	 Emandi,	 Gh.	
Buzatu,	Vasile	S.	Cucu	–	editori	(1994),	Geopolitica,	vol.	I,	Iași,	Editura	Glasul	Bucovinei.	
20	 Friedrich	 Ratzel	 (1925),	 Politische	 Geographie,	 mit	 47	 Kartenskizzen,	 ediţia	 a	 treia	
revăzută	şi	completată	de	Eugen	Oberhummer,	München	&	Berlin,	Druck	und	Verlag	von	
R.	Oldenbourg.	
21	Frederick	Jackson	Turner	(1921),	The	Frontier	 in	American	History,	New	York,	Henry	
Holt	and	Company.	
22	 	 Aurelian	 Bondrea	 (2006),	 Starea	 Națiunii	 1918-1996.	 Concluzii	 și	 opțiuni	 pentru	
România	 de	 mâine,	 pentru	 viitorul	 poporului	 român,	 București,	 Tipografia	 Fundației	
„România	de	Mâine”.	
23	Silviu	Brucan	 (1990),	Pluralism	și	 conflict	 social.	O	analiză	 socială	a	 lumii	 comuniste,	
cuvânt	înainte	de	Immanuel	Wallerstein,	traducere	de	Margareta	Boacă	și	Angela	Jianu,	
București,	 Editura	 Enciclopedică;	 Silviu	 Brucan	 (1990),	Piață	 și	 democrație,	 București,	
Editura	Științifică;	Silviu	Brucan	 (1992),	Generația	 irosită.	Memorii,	Editurile	Univers	&	
Calistrat	Hogaș;	Silviu	Brucan	 (1996),	Stâlpii	noii	puteri	 în	România,	București,	Editura	
Nemira;	Silviu	Brucan	(1997),	Dialectica	puterii	mondiale,	București,	Editura	Nemira.	
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Zbigniew	 Brzezinski24	 Daniel	 Dăianu25,	 George	 Friedman26,	 Cozmin	 Gușă27,	
Constantin	 Ionete28,	 Robert	 D.	 Kaplan29,	 Bogdan	 Murgescu30,	 Silviu	 Neguț31,	
Vladimir	 Pasti32	 Grigore	 Posea33,	 Viorel	 Roman34,	 Moses	 Rosen35,	 Ionel	 Nicu	

                                                             
24	Zbigniew	Brzezinski	(2000),	Marea	tablă	de	șah.	Supremația	americană	și	imperativele	
sale	 geostrategice,	 traducere	 de	 Aureliana	 Ionescu,	 București,	 Editura	 Univers	
Enciclopedic.	
25	Daniel	Dăianu	(2006),	Ce	vom	fi	în	Uniune.	Pariul	modernizării	României,	Cuvânt	Înainte	
de	Jonathan	Scheele,	Prefață	de	Sorin	Antohi,	Iași,	Editura	Polirom.	
26	George	Friedman	(2009),	Următorii	100	de	ani.	Previziuni	pentru	secolul	XXI,	traducere	
din	 limba	 engleză	 de	Valentina	Georgescu,	 București,	 Editura	 Litera;	George	 Friedman	
(2011),	Următorul	deceniu.	De	unde	venim…	și	încotro	ne	îndreptăm,	traducere	din	limba	
engleză	de	Radu	Cristian	Pop,	București,	Editura		Litera.	
27	Cozmin	Gușă	(2011),	Imperialism	în	postcomunism.	Geopolitica	dezordinii	în	fostul	lagăr	
socialist,	postfață	de	Dan	Dungaciu,	București,		Adevărul	Holding.	
28	 Constantin	 Ionete,	 Criza	 de	 sistem	 a	 economiei	 de	 comandăși	 etapa	 sa	 explozivă,	
București,	Editura	Expert,	1993.	
29	Robert	D.	Kaplan	(2014),	Răzbunarea	Geografiei.	Ce	ne	 spune	harta	despre	conflictele	
viitoare	și	lupta	împotriva	destinului,	traducere	din	limba	engleză	de	Mihnea	Gafița,	Prefață	
la	ediția	în	limba	română	de	Paul	Dobrescu,	București,	Editura		Litera.	
30	Bogdan	Murgescu	(2010),	România	și	Europa.	Acumularea	decalajelor	economice	(1500-
2010),	Iași,	Editura	Polirom.	
31	Silviu	Neguț,	Vasile	S.	Cucu,	Liviu	Bogdan	Vlad	(2004),	Geopolitica	României,	Târgoviște,	
Editura	Transversal.	
32	Vladimir	Pasti	(1995),	România	în	tranziție.	Căderea	în	viitor,	București,	Editura	Nemira.	
33	 Grigore	 Posea,	 coordonator	 (1982),	 Enciclopedia	 geografică	 a	 României,	 București,	
Editura	Științifică	și	Enciclopedică.	
34	Viorel	Roman	(1994),	România	în	Europa,	ediția	a	doua	completată	și	actualizată,	Cuvânt	
Înainte	Ecaterina	Țarălungă,	Postfață	Mihai	Ungheanu,	București,	Editura	Tehnică.	
35	Moses	 Rosen	 (1991),	Primejdii,	 încercări,	 miracole,	 ediția	 a	 doua,	 București,	 Editura	
Hasefer.	
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Sava36,	 Vasile	 Simileanu37	 N.S.	 Stănescu38,	 Nicolae	 Sută39	 Katherine	 Verdery40,	
Larry	L.	Watts41.	

Această	 lucrare	 urmărește	 un	 singur	 scop	 științific:	 aflarea	 adevărului,	
atât	 cât	 poate	 fi	 acesta	 atins	 în	 cadrul	 științelor	 sociale,	 în	 conformitate	 cu	
canoanele	clasice	ale	epistemologiei.	După	parcurgerea	lucrării,	cititorul	va	putea	
concluziona	dacă	acest	scop	a	fost	atins,	fie	și	parțial.	Lăsând	la	o	parte	speculațiile	
filosofice,	Adevărul	Absolut,	cu	toate	atributele	sale,	există	numai	în	sfera	religiei.	
„Adevăruri	absolute”	există	numai	în	cadrul	științelor	exacte	–	și	nu	întotdeauna...	
(a	se	vedea	schimbările	de	paradigmă/revoluțiile	științifice	analizate	de	Thomas	
Samuel	Kuhn).	

Noutatea	științifică	a	demersului	noastră	rezidă	fie	și	în	faptul	că	nimeni,	
post	1990,	nu	a	abordat	din	câte	știm,	într-o	manieră	deopotrivă	integratoare	și	
organică,	sincronică	și	diacronică	acest	subiect.	

Lucrarea	 noastră	 este	 una	 de	 tip	 interdisciplinar,	 care	 îmbină	 într-o	
manieră	integratoare	informații	din	domeniul	geografiei	(economică	și	umană),	
economiei	politice,	demografiei,	sociologiei,	studiilor	culturale,	uneori	lingvisticii,	
istoriei	 	 și	 geopoliticii.	 Face	 acest	 lucru	 într-o	manieră	organică,	 pornind	de	 la	
inferior	 la	 superior,	 subiectul	 și	 ținta	 principală	 fiind	 reprezentată	 de	 situația	
geopolitică,	geoeconomică,	geostrategică	și	geoculturală	a	României.		

Elementul	de	sincronicitate	a	lucrării	este	dat	de	faptul	că,	pe	parcursul	
lucrării,	 sunt	 puse	 în	 lumină	 simultan	 elemente	 de	 geopolitică	 ce	 vizează	
deopotrivă	SUA,	Germania,	Rusia	și		România.	Elementul	de	diacronicitate	este	dat	
de	 faptul	 că	 evenimentele,	 faptele,	 fenomenele	 de	 pe	 parcursul	 lucrării	 sunt	
prezentate	 respectând	principiul	 cronologic	 al	 desfășurării	 în	 timp.	 Abordarea	
                                                             
36	 Ionel	 Nicu	 Sava	 (1997),	 Geopolitica.	 Teorii	 și	 paradigme	 clasice.	 Școala	 geopolitică	
germană,	București,	Editura	Info-Team;	Ionel	Nicu	Sava	(2000),	Zece	ani	de	tranziție	 în	
Europa	de	Est	(1990-2000),	București,	Editura	Fundației	Culturale	Române.	
37	Vasile	Simileanu	(2003),	România.	Tensiuni	geopolitice,	București,	Editura	Top	Form;	
Vasile	Simileanu,	Radu	Săgeată	(2009),	Geopolitica	României,	București,	Editura	Top	Form.	
38	 N.S.	 Stănescu	 (1991),	 Economia	 românească	 –	 de	 la	 ficțiune	 la	 realitate,	 București,	
Editura	Humanitas.	
39	 Nicolae	 Sută	 (coordonator),	 Gabriela	 Drăgan,	 Maria	 Mureșan,	 Sultana	 Sută-Selejan	
(1996),	 Istoria	 comerțului	 exterior	 românesc.	 O	 prezentare	 sintetică,	 București,	 Editura	
Eficient.	
40	 Katherine	 Verdery	 (1994),	 Compromis	 și	 rezistență.	 Cultura	 română	 sub	 Ceaușescu,	
traducere	de	Mona	Antohi	și	Sorin	Antohi,	București,	Editura	Humanitas,	1994.	
41	Larry	L.	Watts	(2011),	Ferește-mă	doamne	de	prieteni…	Războiul	clandestin	al	Blocului	
Sovietic	 cu	 România,	 traducere	 din	 limba	 engleză	 de	 Camelia	 Diaconescu,	 București,	
Editura	RAO;	 Larry	 L.	Watts	 (2013),	Cei	 dintâi	 vor	 fi	 cei	 din	 urmă.	 România	 și	 sfârșitul	
Războiului	Rece,	traducere		din	limba	engleză	de	Adriana	Bădescu,	București,	Editura	RAO;	
Larry	 L.	Watts	 (2018),	Oaia	 albă	 în	 turma	 neagră.	 Lupta	 pe	 frontul	 intern:	 politica	 de	
securitate	a	României	în	perioada	Războiului	Rece,	traducere	din	limba	engleză	de	Adriana	
Bădescu,	București,	Editura	RAO.	
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diacronică	se	vede	atât	în	prezentarea	elementelor	de	geoistorie	(abordare	„la	ea	
acasă”	în	aceste	condiții),	cât	și	a	celor	de	geoeconomie,	geostrategie,	geocultură.	

Pe	 parcursul	 lucrării	 vor	 fi	 folosite	 următoarele	 metode	 de	 cercetare:	
inductivă,	 deductivă,	 cartografică,	 statistico-matematică,	 istorică,	 a	 analizei	 și	
sintezei.	

Metoda	 inductivă	 (abordare	 dinspre	 singular	 spre	 general)	 și	 cea	
deductivă	 (ajungându-se	 la	 particular	 dinspre	 general),	 vor	 fi	 folosite	 pe	 tot	
parcursul	 lucrării.	 Spre	 exemplificare,	 în	 capitolul	 2	 vom	 arăta,	 de	 pildă,	 că	
decăderea	generală	a	comerțului	 românesc	post	1989	a	afectat	negativ	situația	
geopolitică	generală	a	României.	Totodată,	în	capitolele	3-5	vom	arăta	că	influența	
generalizată	a	„frontierelor”	germană,	americană	și	rusă	în	sud-estul	Europei	au	
afectat	în	mod	particular,	negativ,	România.		

Metoda	 cartografică	 este	 obligatorie	 într-o	 lucrare	 de	 geopolitică,	
capitolele	acesteia	fiind	însoțite	de	hărți	care	fie	augmentează	informația	scrisă,	
fie	constituie	o	sinteză	a	acesteia.	

Metoda	 statistico-matematică,	 însoțită	 de	 cuantificări	 grafice	 ale	
informațiilor	 de	 acest	 tip,	 va	 fi	 folosită	mai	 cu	 seamă	 în	 capitolul	 2,	 dar	 și	 în	
capitolele	următoare.	

Metoda	istorică	este,	de	asemenea,	obligatorie	într-o	lucrare	de	acest	tip	
deoarece	este	abordată	o	perioadă	cronologică	bine	definită	–	1990-2018,	situație	
în	care	problematica	trebuie	prezentată	pornindu-se	dinspre	palierul	cronologic	
inferior	spre	cel	superior.	

Metoda	analizei	și	sintezei	este	necesară	deoarece	este	folosit	un	material	
documentar	vast,	interdisciplinar.	Doar	analiza	poate	oferi	elementul	de	noutate	
științifică	 în	 câmpul	 geopoliticii,	 în	 vreme	 ce	 sinteza	 este	 necesară	 pentru	
prezentarea	clară,	succintă,	a	rezultatelor.	

Metodologia	de	redactare	propriu-zisă	a	lucrării	respectă	normele	general	
acceptate	de	Academia	Română.	Am	preferat	să	folosim	uneori	un	stil	didactic,	pe	
alocuri	 poate	 chiar	 schematic-școlăresc,	 în	 vederea	 prezentării	 cât	mai	 clare	 a	
ideilor	noastre.		

În	 final,	 tot	 respectul	 și	 gratitudinea	 noastră	 se	 îndreaptă	 spre	
coordonatorul	 științific	 al	 tezei	 de	 doctorat	 care	 a	 stat	 la	 baza	 acestei	 cărți,	
prof.univ.dr.	 Ionel	Muntele,	care	ne-a	 îndrumat	cu	competență	și	ne-a	ajutat	 în	
materie	de	bibliografie,	consulting	științific	și	organizare	a	materiei.	Recunoștința	
noastră	se	îndreaptă	și	spre	domnii	profesori	Octavian	Groza	de	la	Universitatea	
„Al.I.Cuza”	 din	 Iași,	 Voicu	 Bodocan	 de	 la	 Universitatea	 „Babeș-Bolyai”	 din	 Cluj-
Napoca	și	Vasile	Efros	de	la	Universitatea	„Ștefan	cel	Mare”	din	Suceava,	referenți	
științifici	în	cadrul	comisiei	de	susținere	a	tezei	de	doctorat.	Domniile	Lor	ne-au	
oferit	numeroase	sfaturi	și	sugestii	utile	de	care	am	ținut	cont	în	cadrul	acestei	
lucrări,	 ale	 cărei	 defecte	 și	minusuri	 ne	 aparțin	 în	 întregime.	 Dorim	 cititorilor	
lectură	plăcută.	


