
 

Introducere	

	
deea	 de	 la	 care	 a	 pornit	 această	 cercetarea	 are	 la	 bază	
constatarea	că	într‐o	perioadă	relativ	scurtă	de	timp	–	nu	
mai	mult	de	10	ani	–	România	reușea	să	iasă	din	starea	de	

izolare	 în	 care	 se	 afla	 la	 sfârșitul	 anilor	 80,	 fiind	 invitată	 să	
deschidă	 negocierile	 pentru	 aderarea	 la	 Uniunea	 Europeană	 și	
situându‐se	 pe	 o	 poziție	 ce	 îi	 permitea	 să	 devină,	 curând,	 stat	
membru	al	Organizației	Tratatului	Atlanticului	de	Nord.	

Motivațiile	 pentru	 începerea	 acestui	 demers	 istoric	 ocupă,	 în	
general,	două	paliere.	Pe	cel	dintâi	palier,	am	situa	nevoia	de	cu‐
noaștere	și	înțelegere	a	evenimentelor	istoriei	recente	a	României	
și	a	explicării	comportamentului	internațional	al	acesteia.	Trans‐
formările	 profunde	 petrecute	 în	 ultimul	 deceniu	 al	 secolului	
trecut	–	prăbușirea	sistemului	comunist	și	consecințele	acesteia;	
reconfigurarea	instituțională	a	continentului	european	–	aduceau	
România,	 precum	 și	 celelalte	 state	 ieșite	 de	 sub	 dominația	 co‐
munistă,	 în	 situația	 de	 a	 se	 repoziționa	 în	 arena	 internațională,	
oferindu‐le	 în	 același	 timp	posibilitatea	de	a‐și	 alege	 singure	di‐
recția	de	dezvoltare.	Una	din	principalele	pârghii	pe	care	România	
le	avea	la	dispoziție	în	această	provocare	era	politica	externă,	iar	
aceasta	trebuia,	 la	rândul	ei	regândită	și	adaptată	noilor	realități	
internaționale.	 Pe	 cel	 de‐al	 doilea	 palier,	 am	 situa	 sesizarea	 de	
către	autor	a	unei	oportunități	de	exprimare	într‐o	arie	de	cerce‐
tare	insuficient	exploatată	la	momentul	respectiv	de	către	istorici,	
majoritatea	 studiilor	 fiind	 realizate	 de	 politologi,	 specialiști	 în	
relații	 internaționale	 care,	 de	 regulă,	 tratau	 subiecte	 restrânse	
fără	a	oferi	o	perspectivă	de	ansamblu	asupra	acțiunilor	externe	
ale	României.	

Din	 punct	 de	 vedere	 structural,	 lucrarea	 este	 organizată	 în	
patru	capitole	după	cum	urmează:	

Capitolul	 I:	 Instituții	 și	mecanisme	decizionale	 în	 politica	 ex‐
ternă	românească	–	realizează	o	analiză	comparată	a	instituțiilor	
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implicate	 în	 procesul	 de	 luare	 a	 deciziei	 în	 politica	 externă	 a	
Republicii	Socialiste	România	și	a	României	după	căderea	regimu‐
lui	 Ceaușescu,	 explicând	 și	 mecanismul	 de	 formare	 al	 acestor	
decizii.	

Capitolul	II:	Bilanțul	politicii	externe	a	României	la	ieșirea	din	
comunism	–	prezintă	situația	dramatică	în	care	se	afla	România	la	
sfârșitul	anilor	 ’80,	ca	urmare	a	blocării	căilor	de	comunicare	cu	
Occidentul	și	a	relații	reci	pe	care	le	avea	chiar	și	cu	partenerii	din	
cadrul	Blocului	Comunist.	

Capitolul	 III:	 1990‐1993	 Reorientarea	 politicii	 externe	 a	 Ro‐
mâniei:	incertitudine	și	cercetare	–	abordează	prima	etapă	a	pro‐
cesului	de	transformare	a	politicii	externe	a	României,	marcată	de	
ezitări	și	căutări,	în	lipsa	asumării	ferme	a	unui	obiectiv	strategic.	

Capitolul	 IV:	 Înscrierea	 politicii	 externe	 românești	 pe	 calea	
europeană	–	este	divizat	în	două	subcapitole	mari,	care	coincid	cu	
mandatele	în	fruntea	statului	ale	președinților	Ion	Iliescu	și	Emil	
Constantinescu.	În	cel	dintâi	subcapitol,	am	constatat	că	începând	
cu	1994‐1995	relațiile	României	cu	Uniunea	Europeană	și	NATO	
au	 cunoscut	 un	 salt	 calitativ,	 care	 va	 aduce	 și	 primele	 rezultate	
concrete.	 Cel	 de‐al	 doilea	 subcapitol	 tratează	 perioada	 1996‐
1999,	în	care	orientarea	României	către	Occident	nu	mai	poate	fi	
pusă	 la	 îndoială,	dar	 în	 care	 succesul	deschiderii	negocierilor	cu	
UE	este	umbrit	de	amânarea	deciziei	de	acceptare	a	României	ca	
membru	cu	drepturi	depline	în	NATO.	

Obiectivul	 principal	 al	 lucrării	 a	 fost	 extinderea	 abordărilor	
punctuale	deja	existente	și	creionarea	unui	peisaj	cât	mai	complet	
al	 acțiunilor	României	 în	 plan	bilateral,	 sub‐regional,	 regional	 și	
global,	 acolo	 unde	 a	 fost	 cazul.	 Desigur,	 autorul	 nu	 și‐a	 propus	
realizarea	 unei	 cercetări	 exhaustive,	 ci	 din	 întregul	 spectru	 de	
acțiuni	 la	 nivel	 internațional	 a	 ales	 să	 le	 analizeze	 pe	 acelea	 pe	
care	 le‐a	 considerat	 mai	 importante.	 Prioritizarea	 a	 fost	 făcută	
având	 în	 vedere	 obiectivul	 strategic	 declarat	 al	 României,	 după	
1989,	 și	 anume,	 integrarea	 în	 structurile	 europene	 și	 euro‐
atlantice.	Evident,	relațiile	României	cu	aceste	instituții	constituie	
coloana	vertebrală	 a	 studiului.	 Celelalte	demersuri	 ale	României	
sunt	privite	din	această	perspectivă	a	eforturilor	de	integrare	ale	
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României,	 relațiile	 bilaterale	 sau	 multilaterale	 putând	 constitui,	
astfel,	 avantaje	 sau	 obstacole	 în	 calea	 procesului	 de	 integrare.	
Principalele	 întrebări	 cărora	 autorul	 a	 căutat	 să	 le	 răspundă	 au	
fost:	 cine	 decide	 politica	 externă	 a	 României?	 Care	 sunt	 factorii	
care	 influențează	orientarea	politicii	 externe?	A	avut	România	 o	
strategie	 de	 politică	 externă	 în	 perioada	 post‐decembristă?	 A	
reușit	 România	 să	 atingă	 obiectivul	 strategic	 propus?	 Și,	 în	 cele	
din	 urmă,	 care	 au	 fost	 principalele	 obstacole	 în	 calea	 realizării	
acestui	obiectiv?	Adesea,	acestea	au	generat	alte	întrebări	al	căror	
răspuns,	 în	unele	 cazuri,	 a	 fost	 găsit	 și	prezentat	 chiar	 în	 cadrul	
lucrării	de	față.	Importante	sun	însă	și	întrebările	rămase	fără	răs‐
puns,	prin	oportunitatea	pe	care	o	oferă	de	a	continua	cercetările	
în	domeniu.	

Principala	 ipoteză	 de	 lucru	 este	 că,	 în	 perioada	 1989‐1999,	
politica	 externă	 a	României	 s‐a	 aflat	 într‐un	 proces	 de	 continuă	
transformare	care	i‐a	permis	să	parcurgă	distanța	de	la	izolarea	în	
care	fusese	împinsă	de	regimul	comunist	al	lui	Nicolae	Ceaușescu	
–	izolare	manifestată	nu	numai	în	raport	cu	democrațiile	occiden‐
tale,	dar	și	 față	de	unele	state	vecine,	aflate	 în	aceeași	 tabără,	ca	
urmare	 a	 discursului	 naționalist	 practicat	 de	 Ceaușescu	 –	 la	
conectarea	 la	 instituțiile	 europene,	 prin	 deschiderea	 în	 1999	 a	
negocierilor	de	aderare	la	UE,	aderare	ce	avea	să	se	concretizeze	
în	anul	2007.	O	caracteristică	a	acestui	proces	de	transformare,	pe	
care	o	scoate	în	evidență	în	studiul	de	față,	este	aceea	că	nu	este	
unul	continuu	și	uniform,	ci,	mai	degrabă,	un	proces	dezvoltat	în	
etape.	 Fiecăreia	 din	 aceste	 trei	 mari	 etape	 identificate	 (1990‐
1992;	1993‐1996;	1996‐1999)	 i‐a	 fost	 rezervat	un	spațiu	amplu	
de	 prezentare	 în	 cadrul	 cercetării.	 Transformarea	 în	 etape	 a	
politicii	 externe	 a	 României,	 în	 perioada	 supusă	 cercetării,	 este	
explicată	prin	 influența	diverșilor	 factori	 care	acționează	asupra	
acesteia,	 fie	 ei	 de	 natură	 internă	 (instituțiile,	 lideri	 și	 partide	
politice,	 organizații	 neguvernamentale),	 fie	 de	 natură	 externă	
(evoluții	 la	nivel	 internațional,	constrângerile	normelor	de	drept	
internațional	 sau	 ca	 urmare	 a	 participării	 sau	 a	 intenției	 de	
participare	la	anumite	organizații	internaționale).		
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O	altă	ipoteză,	construită	în	jurul	acțiunilor	în	plan	subregional	
ale	 României,	 este	 aceea	 că	 demersurile	 Bucureștiului	 la	 nivel	
subregional	 au	 fost	 circumscrise,	 în	 general,	 intereselor	de	 inte‐
grare	 europeană	 și	 euro‐atlantică	 ale	 României.	 Excepție	 de	 la	
această	 regulă	 a	 făcut	 perioada	 1990‐1992,	 atunci	 când	 aceste	
demersuri	au	urmărit,	mai	curând,	obținerea	garantării	securității	
naționale	prin	crearea	unui	sistem	de	relații	în	cadrul	subregional.		

În	ceea	ce	privește	metodele	utilizate	pe	parcursul	cercetării,	
acestea	 au	 fost	 adaptate	 surselor	 avute	 la	 dispoziție,	 precum	 și	
perioadei	supuse	analizei	și	temei	studiate.	În	consecință,	autorul	
a	 optat	 pentru	 o	 metodă	 de	 lucru	 interdisciplinară,	 utilizând	
instrumente	tipice	relațiilor	internaționale	și	domeniului	restrâns	
al	analizei	de	politică	externă	(foreign	policy	analysis),	precum	și	
dreptului	 internațional,	 încercând,	 în	 același	 timp,	 să	 păstreze	
caracterul	istoric	al	lucrării.	De	altfel,	intenția	sa	a	fost	aceea	de	a	
realiza	un	 studiu	 istoric	 și	 nu	o	 cercetare	 în	 domeniul	 științelor	
politice,	 iar	 apelul	 la	metodele	 specifice	 acestui	 domeniu	 a	 avut	
numai	 un	 caracter	 auxiliar.	 În	 centrul	 cercetării	 au	 fost	 așezate	
evenimentele,	datele	și	informațiile	obținute	din	sursele	istorice.		

Principala	dificultate	întâmpinată	pe	parcursul	cercetării	a	fost	
accesul	 la	 sursele	 primare	 de	 informație.	 Fie	 că	 ne	 referim	 la	
perioada	 anilor	 ’80,	 cercetată	 în	 scopul	 realizării	 bilanțului	
politicii	 externe	 la	 finalul	 perioadei	 comuniste,	 fie	 că	 avem	 în	
vedere	perioada	de	după	1990,	sursele	avute	la	dispoziție	au	fost	
adesea	insuficiente.		

Pentru	perioada	 comunistă,	documentarea	 a	 început	 în	Arhi‐
vele	Naționale,	unde	au	fost	consultate	documentele	Comitetului	
Central	 al	 Partidului	 Comunist	 Român,	 Secția	 Relații	 Externe	 și	
Cancelarie,	și	a	fost	aprofundată	în	Arhiva	Ministerului	Afacerilor	
Externe,	unde	au	 fost	studiate	 fondurile	de	documente	 începând	
cu	anul	1980	și	până	în	1989.	Sistemul	de	clasificare	al	documen‐
telor	a	constituit	însă	o	piedică	majoră	în	accesarea	unui	mare	nu‐
măr	de	documente.	Dacă	până	în	anul	1982	a	fost	posibilă	inclusiv	
studierea	 documentelor	 având	 caracterul	 secret,	 după	 acest	 an,	
accesul	a	fost	 limitat	 la	documentele	nesecrete,	sau	declasificate,	
în	 prealabil.	 În	 plus,	 pe	măsura	 ce	 cercetarea	 avansa	 spre	 anul	
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1989,	 s‐a	constatat	o	 reducere	a	numărului	de	documente	nese‐
crete,	acompaniată	de	o	pierdere	a	calității	acestora.		

Pentru	 perioada	 post‐comunistă	 principale	 surse	 le‐au	 con‐
stituit	 documentele	 publice	 ale	 diferitelor	 instituții	 ale	 statului	
român,	cu	atribuții	 în	materie	de	politică	externă	–	Parlamentul,	
Președinția,	Guvernul	 și	Ministerul	Afacerilor	Externe	–,	precum	
și	documentele	instituțiilor	europene	–	în	special,	Consiliul	Euro‐
pean,	Comisia	Europeană	sau	Parlamentul	European	–	și	cele	ale	
Alianței	Nord‐atlantice.	Acestea	au	 fost	 coroborate	 cu	 informații	
obținute	din	publicații	memorialistice,	biografii	 și	publicații	 care	
includeau	 convorbiri	 cu	 oameni	 politici,	 precum	 și	 culegeri	 de	
intervenții,	 discursuri	 și	 alocuțiuni	 politice.	 Rămânea	 însă	 puțin	
acoperită	 partea	 de	 documente	 referitoare	 la	 mecanismul	 de	
formare	 a	 unor	 decizii	 importante,	 la	 conținutul	 negocierilor	
purtate	pe	diferite	teme,	cu	o	excepție	însă:	perioada	1990‐1992.	
Cele	 10	 volume	publicate	 de	Ministrul	 de	 Externe	 de	 la	 vremea	
respectivă,	Adrian	Năstase,	pe	lângă	o	serie	de	documente	interne	
ale	 Ministerului	 (rapoarte	 de	 activitate,	 memorandumuri	 in‐
terne),	conțin	transcrieri	ale	unor	reuniuni	ale	Comitetului	direc‐
tor	al	MAE,	precum	și	ale	unor	convorbiri	sau	runde	de	negocieri	
cu	importanți	lideri	occidentali	sau	sovietici,	fiind	foarte	utile	din	
perspectiva	 înțelegerii	 mecanismului	 de	 formare	 a	 unei	 decizii.	
Nu	 în	 ultimul	 rând,	 un	 rol	 important	 în	 documentarea	 pentru	
cercetarea	noastră	l‐au	avut	discuțiile	purtate	de	autor	cu	membri	
ai	corpului	diplomatic	român.	

De	 asemenea,	 pentru	 completarea	 acestei	 prime	 categorii	 de	
surse	documentare,	a	fost	utilizate	arhivele	unor	periodice	repre‐
zentative	 pentru	 spațiul	 media	 românesc,	 precum	 România	
Liberă,	Adevărul,	Ziua	sau	Jurnalul	Național.	

Informaţiile	furnizate	de	sursele	primare	au	fost	confruntate	şi	
completate	 cu	 cele	 obţinute	 din	 literatura	 secundară:	 studii	 şi	
articole	precum	și	 lucrări	generale	sau	de	specialitate,	 incluse	 în	
lista	 bibliografică	 de	 la	 finalul	 lucrării.	 În	 momentul	 începerii	
cercetării	era	evidentă	o	lipsă	a	studiilor	de	specialitate	pe	acest	
subiect.	 Dintre	 puținele	 lucrări	 publicate	 până	 la	 momentul	
respectiv,	pot	fi	menționată	aici	cartea	profesorului	Valentin	Stan,	



14	|	D r a g o ș 	 Z a h a r i a 	

România	și	Eșecul	Campaniei	pentru	Vest	(București,	1999),	cea	a	
lui	Ion‐Mihnea‐Tudor	Dinu,	Les	relations	de	 la	Roumanie	avec	 les	
pays	voisins	après	1989,	une	intégration	régionale	plus	poussée	au	
sein	d’ensembles	plurinationaux,	 (Paris,	 2000)	 și	 o	 lucrare	 colec‐
tivă	editată	de	Henry	F.	Carey,	Romania	since	1989,	care	abordea‐
ză	printre	alte	subiecte	și	chestiuni	legate	de	securitatea	națională	
a	României	și	relațiile	acesteia	cu	Rusia	și	Ungaria	(2004).	Pe	lân‐
gă	aceste	lucrări	trebuie	menționate,	de	asemenea,	studiile	și	ar‐
ticolele	publicate,	individual,	de	Valentin	Stanîn	Sfera	Politicii	sau	
împreună	cu	Gabriel	Andreescu	și	Renate	Weber	în	International	
Studies,	 precum	 și	 articolele	 publicate	 de	 Mihai	 Dobre	 în	 Sfera	
Politicii.	O	altă	cercetare	importantă	o	constituia	studiul	lui	Liviu	
Mureşan,	 Adrian	 Pop	 şi	 Florin	 Bonciu	 în	 cadrul	 Institutului	
European	 «Politica	 Europeană	 de	 Securitate	 şi	 Apărare	 –	 un	
element	de	influenţă	al	acţiunilor	României	în	domeniul	securită‐
ţii	 şi	 apărării».	 De	 asemenea,	 în	 revistele	 Romanian	 Journal	 of	
International	Affairs,	editată	de	Institutul	Român	de	Studii	 Inter‐
naționale,	 și	Politica	Externă,	publicată	 de	 Societatea	Academică	
Română	 apăreau	 la	 vremea	 respectivă	 studiile	 și	 articolele	 pe	
această	temă.	

După	anul	2009,	în	special,	cercetările	pe	tema	politicii	externe	
a	României	se	înmulțesc	și	câștigă	în	volum	și	calitate.	Cei	care	re‐
deschid	drumul	cercetărilor	pe	acest	subiect	sunt	doi	cercetători	
din	afara	României,	Dimitris	Papadimitriou,	și	David	Phinnemore	
care	 publicau,	 în	 2008,	 Romania	 and	 the	 European	Union	 From	
marginalisation	to	membership.	O	carte	remarcabilă	venea,	un	an	
mai	târziu,	din	partea	unui	cercetător	român,	Ruxandra	Ivan	care	
publica,	 la	 Bruxelles,	 La	 politique	 étrangère	 roumaine	 (1990‐
2006),	oferind,	din	perspectiva	unui	specialist	în	relații	internațio‐
nale,	o	analiză	completă	a	politicii	externe	a	României.	O	a	 treia	
lucrare	a	 fost	publicată	 ceva	mai	 târziu,	 în	2011,	de	 către	Alina‐
Alexandra	Georgescu	sub	titlul	Foreign	Policy	Change.	The	Case	of	
Romania,	 la	 Lambert	 Academic	 Publishing,	 în	 Germania.	 Toate	
aceste	 trei	 cărți	 au	 în	 comun	 tratarea	 subiectului	 în	 special	 din	
perspectiva	 relațiilor	 internaționale	 și	 a	 foreign	 policy	 analysis,	
abordarea	din	perspectivă	istorică	fiind	secundară.	Un	ultim	titlu	
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pe	care	dorim	să	îl	invocăm	este	cel	al	lucrării	lui	Tom	Gallagher	‐	
Deceniul	 pierdut	 al	 României.	 Mirajul	 integrării	 europene	 după	
anul	2000	(2009),	care	ne	oferă	o	perspectivă	critică	asupra	Ro‐
mâniei.	În	ceea	ce	privește	studiile	și	articolele	referitoare	la	poli‐
tica	externă	a	României,	numărul	lor	a	cunoscut	aceeași	dezvolta‐
re	 ascendentă,	 în	 special,	 după	 momentul	 aderării	 la	 Uniunea	
Europeană,	 acestea	 începând	 să	 trateze	 „europenizarea”	politicii	
externe	 a	 României.	 În	 cele	 din	 urmăm	 trebuie	 menționate,în	
special,	articolul	profesorului	Constantin	Hlihor	referitor	la	rapor‐
turile	 României	 cu	 statele	 vecine	 –	 „România	 și	 vecinătatea	 sa	
după	 încheierea	 războiului	 rece”	 și	 articolele	 Simonei	 Soare	
publicate	în	Monitor	Strategic.		


