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Mesajul ministrului afacerilor externe al României

Bogdan Aurescu

Invitația de a deschide primul număr al revistei România Occidentală prin această 
scurtă introducere mă onorează în mod deosebit. Curajul este, într-adevăr, într-o 
perioadă dominată de evoluții imprevizibile și îngrijorătoare, esențial pentru a identifica 
soluții și răspunsuri adecvate la multiplele provocări în planul politicii externe, precum 
și pentru a ne spori reziliența în plan intern și internațional. 

În urmă cu un deceniu și jumătate, după includerea în Alianța Nord-Atlantică în 2004, 
România întregea, prin aderarea la Uniunea Europeană, parcursul revenirii în comunitatea 
ei tradițională de apartenență, a valorilor și a securității comune, bazate pe moștenirea 
cultural-politică occidentală. 

Odată cu primăvara anului 2020 și cu începutul pandemiei, am început să vorbim 
despre ceea ce ar putea fi următoarea paradigmă a lumii globalizate. Acest dialog continuă 
pe fundalul unui recul al acestei lumi în înțelesul ei de până în prezent, reflectat deja de 
recrudescența populismului și a tentațiilor izolaționiste, de repliere naționalistă, în chiar 
sânul familiei occidentale. În paralel, au început să se remarce din ce în ce mai vocal ambiții 
și revendicări ale noilor puteri emergente. Criza pandemică pare să prescrie un viitor global 
cu totul diferit, dar ea rămâne, în primul rând, un factor revelator, pentru că germenii acestui 
posibil viitor existau deja, mai mult sau mai puțin vizibili. 

Actorii globali predominanți ai acestui viitor se conturează și concurează în 
ritm accelerat, iar ei nu mai sunt reprezentați doar prin puteri statale sau blocuri de 
putere în sens clasic. Sunt din ce în ce mai mult exponenți ai puterii noilor tehnologii 
și ai noilor amenințări, care își pun deja amprenta asupra riscurilor și conflictelor 
viitorului, stimulând și mai mult nevoia creșterii rezilienței la nivel național, regional și al 
organismelor multilaterale din care și România face parte. 

Țara noastră nu este singură în acest demers amplu. Ca stat membru UE și grație 
angajamentelor ferme în cadrul arhitecturii de securitate euroatlantice, împărtășim 
ambiția occidentală. Acest lucru implică responsabilități multiple și necesită o viziune 
clară asupra modalităților de a ne defini și spori reziliența în comun, la care mă voi referi 
pe larg în contribuția pe care am semnat-o în această revistă. Invitația de a configura 
viitorul înseamnă, în primul rând, să analizăm cu atenție crizele și provocările prezentului. 
Provocarea de a găsi soluții este acum mai mare ca oricând, însă am încredere că 
avem capacitatea, energia și resursele de a o face, respectând acele principii care 
ne-au ghidat până în prezent și care au contribuit la obținerea păcii și prosperității. 
Procesul de reflecție asupra viitorului este continuu, sinuos și alimentat de provocări 
care impun identificarea de soluții pentru o poziționare strategică la toate nivelurile și, 
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foarte important, pentru a întări încrederea cetățenilor și partenerilor noștri în acțiunea 
diplomației române.

Noua publicație a Institutului Diplomatic Român este, cu siguranță, platforma ideală, 
cel mai bun punct de întâlnire pentru a analiza și sintetiza acele soluții, într-un dialog 
deschis, constructiv, cu publicul larg și cu specialiștii în politică externă, despre acele 
teme care, în final, direct sau indirect, ne modelează viața de zi cu zi. 

Ca parteneri de dialog, vă invit și vă încurajez să găsim împreună calea optimă de 
urmat.
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Editorial

Iulian Fota,
director general IDR

România Occidentală, revista Institutului Diplomatic Român, aflată la primul număr, 
este atât publicația fanion a instituției, cât și un manifest intelectual. Denumirea de 
România Occidentală nu este întâmplătoare.

În epoca modernă, occidentalizarea teritoriului național a reprezentat perenul pro-
iect de țară. Încă de la primii pași spre modernitate, întreprinși din secolul al XVII-lea, 
românii au înțeles că ex Occidente lux. An de an, etapă de etapă, înaintașii noștri au 
gândit și au luptat, sperând să își construiască „o țară ca afară”. Iar acest „ca afară” a 
reprezentat întotdeauna un model occidental. Și, pe măsură ce elita noastră politică și 
administrativă se europeniza prin accesul la importantele școli ale lumii civilizate, iar 
legăturile cu Vestul deveneau tot mai strânse, în spațiul carpato-danubiano-pontic se 
contura și se dezvolta o „Belgie a Orientului”, având drept capitală un „mic Paris”. Știm 
astăzi că soluția aleasă s-a dovedit a fi inteligentă: în baza opțiunii prooccidentale, 
românii și-au construit un stat modern, unit, puternic, formatat pe o matrice europeană.

Aceasta este moștenirea noastră națională. Numele prezentei reviste, România 
Occidentală, reprezintă un omagiu adus înaintașilor noștri, dar și angajamentul pe care 
ni-l asumăm în continuarea proiectului. „Fără a fi perfectă”, cum corect remarca Eugen 
Lovinescu, calea europeană reprezintă opțiunea optimă de dezvoltare pentru România. 
Prin remarcabila revenire a noastră în Occident, prin aderarea la NATO și la UE, am obținut 
cei mai buni aliați și cele mai favorabile condiții din punct de vedere economic. Această 
imensă oportunitate istorică trebuie valorificată și toți avem obligația să contribuim la 
atingerea acestui deziderat. Revista poartă denumirea România Occidentală pentru că 
noi continuăm să credem atât în viitorul Occidentului, cât și în destinul occidental al 
României.

Revista IDR trebuie privită și ca un instrument intelectual, prin care o comunitate de 
experți români se exprimă științific, național și internațional, contribuind la o dezbatere 
de idei mai importantă ca oricând. Lumea internațională, de care aparținem și noi, 
este la o răscruce. Cascada de crize: geopolitică, economică sau de sănătate publică, 
pe fondul unei revoluții tehnico-științifice, a făcut ca politica mondială să fie în cel mai 
turbulent moment al său din ultimii treizeci și trei de ani. Rând pe rând, țara noastră 
se confruntă cu crize internaționale de mare amploare, contemplând perspectiva unui 
război regional. Vedem din nou revizionismul și iredentismul făcând ravagii în Europa. 
Contemplăm reașezări ale ierarhiilor internaționale, care generează remilitarizări ale 
politicii externe și competiție geopolitică de mare putere. Lumea în care trăim a devenit 
un loc mult mai periculos decât în trecut.
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Totuși, trecutul parcursului național ne arată că  putem traversa cu bine această 
periculoasă  reașezare de ordine mondială doar dacă suntem inteligenți  și continuăm 
să dăm dovadă de onoare. Acestea au fost întotdeauna șansele țărilor mici sau mijlocii, 
inteligența și onoarea. De aceea, ne propunem ca revista noastră să fie o tribună de 
manifestare a inteligenței românești din zona de relații internaționale, de politică 
externă și securitate. 

Revista România Occidentală își propune să fie un cadru propice pentru dezbaterea 
de idei, care să ajute la identificarea celor mai bune strategii de diplomație și politică 
externă. Este o revistă ce pune accentul pe inteligență și creativitate, pe importanța lor 
pentru formularea politicilor publice de specialitate, ceea ce în Occident se numește 
a policy oriented magazine. Nu în ultimul rând, revista pune accentul pe polemică și 
dezbateri. Ea va găzdui, în egală măsură, contribuții ale oficialilor statului român, dar și 
ale reprezentanților din societatea civilă, având și o dimensiune de diplomație publică.

Revista IDR a fost astfel structurată încât să  permită abordarea atât a aspectelor 
importante ale relațiilor internaționale  și politicii externe, cât și a celor specifice, 
profesionale, ale meseriei de diplomat. Și aici înregistrăm o premieră; cuprinsul conține 
o rubrică permanentă intitulată „Studii diplomatice”. O decizie importantă a IDR a fost 
cea de a dezvolta, în cadrul institutului, un compartiment de studii diplomatice. Pentru 
a veni o dată în plus în sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, conducerea IDR a hotărât 
să abordeze sistematic meseria de diplomat, reflectând mai ales acele transformări prin 
care această profesie a trecut în ultimii ani. Globalizarea, tehnologia, social-media: toate 
își pun amprenta asupra acestei atât de importante profesii. MAE și diplomatul român 
trebuie ajutați să înțeleagă toate aceste transformări, pentru ca protejarea intereselor 
naționale să se facă în condiții optime. În plus, reflectând specificul epocii actuale, când 
granița dintre politica externă și cea internă s-a estompat atât de mult, revista noastră 
își propune să abordeze și această relație, ceea ce noi la IDR, în mod constant, includem 
sub titulatura de „doctrina Titulescu”. Nicicând politica internă nu a fost mai importantă 
pentru cea externă: falimentul unui stat este influențat, într-o foarte mare măsură, de 
negative evoluții interne. Apelul lui Nicolae Titulescu la politicieni, pentru a ajuta politica 
externă prin buna guvernare, printr-o responsabilă politică internă, nu a fost nicicând 
mai actual.

Fiecare număr al revistei va avea o temă principală. Și cum altfel să debuteze 
publicația IDR dacă nu cu problematica atât de presantă a viitorului. Principalul program 
de cercetare al IDR, aflat în derulare și vizând o perioadă de doi ani, intitulat „Viitorul 
UE este viitorul României”, este dedicat acestui subiect. Suntem într-un moment 
de inflexiune a politicii mondiale, vedem cu ochii noștri cum este contestată ordinea 
internațională liberală și suntem martori ai diluării ei. Cei mai pesimiști spun că asistăm 
la destructurarea ordinii internaționale de până acum. 

Dacă ultimii douăzeci de ani au fost cei mai buni ai României din toată istoria sa 
modernă, nimeni nu ne garantează că și următoarele două decenii vor fi la fel. Dimpotrivă, 
constatăm că „vacanța s-a terminat”, tensiunile internaționale fiind fără precedent. 
Ne confruntăm deja cu situații chiar mai periculoase decât cele întâlnite în timpul 
Războiului Rece. Occidentul este asaltat cu pretenții revizioniste de mare amplitudine, 
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susținute de amenințări cu folosirea forței militare. Teama de război este mai mare ca în 
trecut. Cum sublinia într-un interviu și secretarul general al NATO, Alianța se află în cel 
mai periculos punct al evoluției sale din ultima generație.

IDR, prin analizele sale, dar și prin efortul de diplomație publică susținut și de revista 
România Occidentală, avertizează asupra acestor schimbări cu valențe periculoase și 
recomandă cu insistență ca țara să fie pregătită pentru viitor. În felul acesta, înscriem 
politica externă pe același traiect cu cele ale altor state occidentale. Tocmai de aceea, în 
acest prim număr, am decis să includem o serie de analize dedicate chestiunii viitorului. 
Încercăm astfel să și revitalizăm o serie întreagă de preocupări din zona de prospectivă, 
domeniu dezvoltat în România în special prin prisma eforturilor unor diplomați români.

În fine, înainte de a vă invita să citiți noua revistă a IDR, alte două aspecte trebuie 
evidențiate. Pe de o parte, am oferit în acest prim număr spațiu editorial domnului 
Bogdan Aurescu, ministrul român de externe. Tocmai pentru că traversăm o perioadă 
atât de agitată a politicii mondiale, credem că este cu atât mai util pentru cititorii noștri 
să înțeleagă modul în care șeful MAE modelează politica externă a țării. Ministrul român 
al afacerilor externe afirmă rolul și datoria României de vector al valorilor democratice 
într-un context internațional pe cât de incert, pe atât de provocator. Articolul Domniei 
Sale inventariază reperele de politică externă națională, reiterând angajamentul 
diplomației românești în sprijinirea unui stat „modern, rezilient, solidar, ferm ancorat în  
comunitatea euroatlantică”, al cărei viitor este interconectat cu Uniunea Europeană.  
În egală măsură, mulțumim domnului ministru Aurescu pentru mesajul de deschidere 
și îi promitem că România Occidentală va fi o revistă curajoasă, sprijinind și prin efortul 
nostru editorial activitatea atât de importantă a MAE.

Pe de altă parte, chiar dacă subiectul principal al acestui prim număr este viitorul, el 
nu ar fi fost complet fără includerea câtorva pagini de omagiere a vieții unui diplomat 
remarcabil, ambasadorul Mihnea Constantinescu. Dacă ar mai fi fost printre noi, în 
data de 13 decembrie 2021 Mihnea ar fi împlinit 60 de ani. Cu mare regret, dar cu o vie 
recunoștință, la invitația IDR, câțiva dintre prieteni și apropiați s-au întâlnit în aceeași 
zi de decembrie, pentru a omagia diplomatul și omul Mihnea Constantinescu. Vom 
continua să facem asta în fiecare an, pe 13 decembrie, pentru a păstra vie memoria lui 
Mihnea. Veți regăsi spiritul acelei activități în paginile revistei noastre.

Pentru toate aceste motive, vă invit să fiți alături de noi. Să ne citiți articolele și apoi 
să ne criticați. Să veniți cu puncte de vedere alternative și cu propuneri pragmatice 
pentru ca împreună să putem genera o adevărată dezbatere de idei, condiție esențială 
pentru o diplomație inteligentă și o politică externă de succes. Urez și eu mult succes 
revistei România Occidentală și o viață cât mai lungă.
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Rolul diplomației românești  
în configurarea viitorului României

Bogdan Aurescu,
ministrul afacerilor externe

O voce clară într-o perioadă a frământărilor – diplomația

Ne aflăm într-un moment de frământări, incertitudini și provocări emergente la nivel 
european și mondial, care ne pun la încercare capacitatea de reflecție și de reacție. 
Totodată, ele ne oferă și posibilitatea de a ne recalibra strategiile și planurile, pe termen 
mediu și lung, în raport cu noile confruntări. Prin acțiunea sa diplomatică, România 
are posibilitatea, dar și datoria de a contribui la nivel internațional cu o voce fermă 
în promovarea valorilor, principiilor și standardelor democratice. Facem acest lucru 
ca stat membru UE și NATO, ca partener strategic al Statelor Unite ale Americii și ca 
stat angajat în respectarea dreptului internațional și în avansarea unui multilateralism 
eficient, prin toate instrumentele diplomației noastre, inclusiv cu sprijinul Institutului 
Diplomatic Român. 

Felicit, în acest context, Institutul Diplomatic Român pentru contribuția la o discuție 
extrem de necesară despre rolul diplomației în configurarea viitorului României pentru 
că, iată, acesta este un prilej binevenit de a trece în revistă reperele noastre de politică 
externă, de a evoca prioritățile ce ne definesc viziunea și agenda de acțiuni și de a le 
aduce în atenția publicului larg sau de specialitate. 

Pandemia de COVID-19 nu a fost încă depășită, iar evoluțiile în plan internațional 
ne îndeamnă să transformăm în acțiuni concrete o serie de idei inovatoare din sfera 
rezilienței, conectivității, tranziției către energia verde, digitalizării, combaterii dezin- 
formării și a altor amenințări hibride. Acestea trebuie atent coroborate și inte- 
grate cu pilonii politicii noastre externe: substanțierea rolului și influenței țării 
noastre în Uniunea Europeană, întărirea profilului României în NATO, consolidarea 
parteneriatului strategic cu Statele Unite, alături de reconfirmarea angajamentului față 
de multilateralism și de ordinea internațională bazată pe reguli, respectarea valorilor 
democratice, a drepturilor și libertăților fundamentale, a securității și stabilității atât în 
regiunea noastră, cât și la nivel global. 

Nu în ultimul rând, protejarea drepturilor și intereselor cetățenilor români aflați 
în afara granițelor României reprezintă, în egală măsură, o prioritate a diplomației 
române. Extinderea și modernizarea rețelei consulare pentru a deservi cât mai eficient 
nevoile cetățenilor români din diaspora constituie un alt punct central – și cât se 
poate de concret – al activității noastre, atât în prezent, cât și pe mai departe. Astfel, 
vor fi continuate acțiunile de reformă a MAE pe principii de profesionalism, rigoare 

POLITICĂ EXTERNĂ ȘI  
RELAȚII INTERNAȚIONALE
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și corectitudine, în conformitate cu succesele de etapă de până acum, inclusiv setul 
de demersuri de modernizare a procedurilor interne în domeniul politicilor de resurse 
umane realizate deja, având ca obiectiv principal asigurarea unei funcționări mai 
eficiente a MAE și proiectarea unui parcurs mai predictibil și mai corect al carierei 
diplomatice. De asemenea, vom continua implementarea deplină a noii clasificări a 
misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României. Acest proces are efecte 
pozitive în alocarea de resurse umane și financiare adecvate mandatului fiecărei 
misiuni. Urmărim, totodată, corelarea acestei clasificări în planul de carieră al corpului 
diplomatic și consular, într-un mod unitar și coerent.

În ansamblul său, diplomația română va continua să acționeze în sprijinul unei 
Românii moderne, reziliente, solidare, ferm ancorate în comunitatea euroatlantică. 

Anul 2022 aduce cu sine și simbolistica împlinirii a 160 de ani de diplomație 
românească modernă. Diplomații români de astăzi sunt un corp de elită, care apără și 
promovează în egală măsură interesele României și ale cetățenilor săi, într-o lume în 
profundă și continuă schimbare. La această schimbare, diplomația română va continua 
să răspundă prin adaptare și modernizare, fără a pierde din vedere principii definitorii, 
precum predictibilitatea și responsabilitatea. 

Dezvoltare, prosperitate și solidaritate europeană

Viitorul diplomației române este, mai întâi de toate, strâns legat de cel al Uniunii 
Europene. Aceasta tinde să devină din ce în ce mai rezilientă în plan intern, prin 
consolidarea politicilor și instrumentelor sale, dar și în raport cu alți parteneri globali. 

Din perspectiva diplomației române, viitorul, parcursul național și cel al UE sunt 
suprapuse și interconectate. Gradul de integrare în UE a oricărui stat membru deter- 
mină necesitatea considerării implicațiilor europene, în contextul oricărei decizii care 
este luată la nivel intern, chiar și în cazul acelor politici în care competențele Uniunii 
sunt doar de coordonare, așa cum este cazul domeniului sănătății, adus în prim-plan 
de pandemia de COVID-19. Realitatea recentă, marcată de eforturi constante pentru 
gestionarea pandemiei, a demonstrat clar acest lucru în contextul răspunsurilor 
solicitate și reacțiilor impuse în domeniul sistemului de sănătate. 

Una dintre lecțiile învățate în anul pandemiei – 2020 – este importanța consolidării 
rezilienței la nivel statal și societal, precum și în plan regional, european și global, în 
fața unor riscuri și provocări din ce în ce mai diverse, generate sau accentuate de 
contextul epidemiologic pe care îl traversăm. Deopotrivă, provocarea pe care însăși 
pandemia continuă să o ridice în fața umanității scoate în evidență și necesitatea 
consolidării continue a capacității de adaptare a statelor, instituțiilor și mediului privat 
la o dinamică fără precedent, în momente precum identificarea unor noi variante ale 
coronavirusului, furnizarea de vaccinuri ori presiunea exercitată asupra lanțurilor 
globale de aprovizionare. Adaptarea este primul pas către gestionarea eficientă a 
riscurilor și provocărilor în plan uman și material, iar UE, în ciuda unor întârzieri inițiale, 
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a demonstrat o capacitate fără precedent și fără egal de a pune la dispoziția statelor 
membre, într-un efort solidar, un întreg instrumentar de politici și resurse pentru a face 
față crizei sanitare. 

De altfel, România sprijină activ acest efort european și nu am uitat să fim solidari, chiar  
și în cele mai dificile momente: am organizat misiuni medicale la începutul pandemiei,  
găzduim rezerva strategică de echipamente medicale a Uniunii – rescEU –, prin care 
am asigurat livrări către numeroase state europene și limitrofe, am donat vaccinuri 
în vecinătatea imediată a UE, am repatriat cetățeni europeni cu zboruri românești 
organizate din state terțe, în condițiile în care granițele acestor state erau închise ș.a.  

Astfel, a reieșit clar pe parcursul pandemiei că solidaritatea europeană contează 
enorm în salvarea de vieți și în folosirea eficientă a resurselor, indiferent de domeniile 
în care aceasta se manifestă. Capacitatea de reacție, susținere, acțiune și negociere a 
UE este net superioară celei manifestate de statele membre când acționează separat. 
De aceea, rămâne un deziderat extrem de important ca Uniunea, în demersul său  
de consolidare a rezilienței interne și externe, să-și limiteze progresiv dependența  
de actori internaționali care nu împărtășesc aceleași valori și obiective. 

Cu această înțelegere, angajamentul nostru ca diplomați este acela de a ne asigura 
că interesele României, inclusiv principiul enunțat mai sus, sunt promovate și reflectate 
în deciziile care fundamentează viitorul Uniunii Europene. Participarea în negocierile 
asupra deciziilor politice și a legislației europene, dialogul constant cu celelalte state 
membre și cooperarea cu state terțe alături de care urmărim interese foarte apropiate 
fac parte din logica promovării intereselor naționale ca parte a interesului colectiv al 
Uniunii și în complementaritate cu angajamentele României față de alte parteneriate.

Succesul în exercitarea primului mandat al României la Președinția Consiliului UE 
din 2019 a demonstrat că, deși un stat membru relativ tânăr al Uniunii, țara noastră are 
maturitatea de a face alegerile europene corecte, vizionare și de a susține soluțiile care 
să mențină un curs european fundamentat pe unitate, solidaritate, coeziune și abordări 
pragmatice, cu rezultate concrete pentru cetățeni.

Pentru că vorbim despre viitor, este foarte important de menționat și dezbaterea 
amplă lansată cu obiectivul mobilizării cetățenilor europeni în definirea direcțiilor 
strategice ale Uniunii: Conferința privind Viitorul Europei. La nivel european și național au 
avut loc numeroase dezbateri și deja se desprind primele idei despre domeniile de interes 
pentru cetățeni, primele linii de acțiune pentru viitor. Cetățenii români au semnalat că 
îşi doresc o Uniune mai convergentă. Sănătatea, consolidarea instrumentelor UE de 
gestionare a crizelor, educația, redresarea economică, abordarea impactului social 
al pandemiei, conectivitatea, digitalizarea, mediul, securitatea – sunt tot atâtea teme 
recurente în dezbaterea națională privind viitorul Europei. Ca diplomați, este extrem 
de important să nu pierdem din vedere prioritățile și așteptările cetățenilor, acestea 
oferind un ghidaj important acțiunii noastre.  

Îmi exprim speranța ca la finalul Conferinței privind Viitorul Europei să avem rezultate 
pragmatice, concrete, în sprijinul direct al consolidării rezilienței Uniunii Europene, în 
toate formele sale. Sisteme de sănătate solide, crearea de locuri de muncă, o economie 
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robustă perfect integrată pieței interne europene, sustenabilă și adaptată la provocările 
generate de schimbările climatice și tranziția ecologică, provocările migrației, un nivel 
de trai ridicat, asigurarea prosperității și securității cetățenilor trebuie să fie obiectivele 
asupra cărora să ne aplecăm cu celeritate. Ca stat membru UE, România va promova 
activ atât dezvoltarea politicilor europene în toate aceste direcții, cât și obiectivul 
unei Uniuni globale mai puternice, implicarea UE în vecinătatea sa, dar și consolidarea 
legăturii transatlantice.

O expresie a abordării strategice a României și o contribuție regională la consolidarea 
parteneriatului transatlantic se regăsesc, desigur, în accentul pe importanța celor două 
proiecte majore și strategice de interconectare regională promovate inclusiv în cadrul 
Inițiativei celor Trei Mări, Rail2Sea și Via Carpathia, importante atât din perspectivă 
securitară, a mobilității militare, cât și din cea a redresării economice postcriză. De 
altfel, implicarea noastră activă în cadrul Inițiativei celor Trei Mări reprezintă o contri- 
buție substanțială la creșterea convergenței economice și a coeziunii între membrii 
UE și, prin intermediul acestora, la prosperitatea și reziliența Uniunii în ansamblul său, 
precum şi la consolidarea influenței sale în contextul global actual tot mai complex și 
imprevizibil. Acestor obiective strategice li se alătură beneficiile economice generate 
de creșterea conectivității cu parteneri europeni ai României în trei domenii cheie – 
transporturi, energie, digital, domenii de natură să imprime un grad de ambiție superior 
obiectivelor legate de redresarea economică. 

România se află într-o zonă complicată din perspectivă geostrategică, marcată 
adesea de instabilitate și riscuri cu proiecție iminentă. Acest context ne obligă să acți-
onăm eficient și să contribuim activ la efortul european de a proiecta predictibilitate, 
stabilitate și de a promova valori democratice în vecinătatea sa. Pe acest fond, diplomația 
românească va acționa în favoarea extinderii UE cu statele din Balcanii de Vest și cu Turcia, 
pe baza meritelor proprii, cu obiectivul asigurării dezvoltării, securității și stabilității în 
regiune. De asemenea, diplomația română va continua să joace un rol activ în conturarea 
și implementarea Politicii de Vecinătate estice și sudice a Uniunii, într-o sinergie care să 
aducă beneficii concrete pentru ambele regiuni. În același timp, pentru noi, evoluțiile din 
statele Parteneriatului Estic își mențin relevanța strategică și ne propunem, în continuare, 
să jucăm un rol activ în susținerea reformelor democratice și a societății civile, în sporirea 
rezilienței și a relansării economice postpandemice din aceste țări. 

În acest cadru, vom urmări și creșterea importanței acordate la nivel european temei 
conflictelor înghețate/prelungite. Personal, am avut inițiativa lansării unei dezbateri 
dedicate la nivelul UE, în cadrul Consiliului Afacerilor Externe, anul trecut, concretizată 
în primăvara acestui an, în scopul motivării unui angajament politic concret și substanțial 
în identificarea unor soluții la situațiile de conflict din vecinătatea estică a UE. Concret, 
am efectuat, în luna iunie 2021, alături de omologii mei din Austria și Lituania, un turneu 
în Caucazul de Sud, în acord și cu mandatul Înaltului Reprezentant J. Borrell, ale cărui 
rezultate și elemente de continuitate le vom fructifica la nivel european pe mai departe.
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Reziliență și securitate alături de aliați

Alianța Nord-Atlantică reprezintă garantul principal al securității României și 
cetățenilor români. În cadrul conturat de acest reper fundamental al politicii noastre 
externe, diplomația românească va continua să acționeze în vederea consolidării pro-
filului țării noastre ca aliat responsabil și de încredere, atât prin participarea activă la 
dezvoltarea politicilor Alianței, cât și prin contribuții la misiunile și operațiunile NATO, 
în scopul creșterii securității în regiunea Mării Negre, ca zonă de interes major pentru 
securitatea euroatlantică. Ne vom implica în evoluțiile în plan conceptual și operațional 
la nivelul procesului de reflecție NATO 2030 și în cel ce privește negocierea Noului 
Concept Strategic al Alianței, precum și în pregătirea unor rezultate cât mai substanțiale 
ale Summitului de la Madrid din vara anului 2022. 

Conturarea Noului Concept Strategic are o importanță deosebită în consolidarea 
rolului și profilului Alianței în următorii zece ani din perspectiva dimensiunii politice a 
Alianței, asigurării unei posturi militare solide și avansării relațiilor de parteneriat ale 
NATO. Astfel, în cadrul noului concept trebuie să se regăsească valorile și interesele 
comune, forța relației transatlantice și relevanța esențială a angajamentului prevăzut 
de articolul V al Tratatului de la Washington. 

În acest sens, scopul primordial al viitorului concept este să asigure că NATO rămâne 
puternic, eficient și unit, pentru a putea livra securitate și stabilitate statelor membre 
și cetățenilor acestora, subliniind prioritatea care trebuie acordată apărării colective ca 
sarcină primară a Alianței. Astfel, NATO trebuie să rămână profund dedicat misiunii sale 
principale de apărare colectivă a membrilor săi, aspect care trebuie abordat adecvat în 
viitorul concept strategic.

Pentru România, este esențială reflectarea adecvată a situației de securitate actuale 
în noul document strategic, mai ales în contextul  de securitate din regiunea Mării Negre, 
iar România va  continua să pledeze pentru consolidarea posturii aliate de descurajare 
și apărare pe întreg flancul estic, în mod echilibrat și coerent.

Alianța trebuie să fie capabilă să proiecteze stabilitate în vecinătatea sa, prin 
cooperare și dialog, ceea ce presupune dezvoltarea și extinderea rețelei de parteneriate 
a NATO cu state din vecinătatea estică, precum și din alte regiuni care împărtășesc 
valori comune. Un alt proces extrem de important este cel de întărire a coeziunii NATO, 
pentru asigurarea unui profil consolidat al Alianței ca for de gestionare eficientă a 
amenințărilor la adresa spațiului euroatlantic, inclusiv în ceea ce privește instrumentele 
hibride, care devin tot mai prezente și mai sofisticate. De asemenea, țara noastră 
urmărește cu prioritate necesitatea reformării capacității de răspuns la crize, care nu 
se mai poate reduce doar la simpla gestionare a acestora, având în vedere caracterul 
complex al crizelor actuale. 

Nu în ultimul rând, și la nivelul NATO susținem consolidarea rezilienței Organizației 
și a membrilor săi, respectiv a partenerilor, cu accent pe cei din vecinătate. O dovadă 
a angajamentului nostru deplin în consolidarea profilului activ pe care l-am construit 
în NATO este și inaugurarea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență, la București, 
la finele lunii mai 2021, expresie a angajamentului deplin al țării noastre în susținerea 
eforturilor de consolidare a rezilienței societale la nivel european, dar și global, centru 
de altfel menționat în Declarația finală a Summitului NATO din acest an. 
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Parteneriat strategic aprofundat cu SUA 

La începutul lunii noiembrie, am deschis, alături de secretarul de stat Antony 
Blinken, cea de-a șaptea reuniune a Dialogului de Parteneriat Strategic între România 
și Statele Unite ale Americii, în contextul simbolic al împlinirii în 2021 a zece ani de la 
adoptarea Declarației comune privind parteneriatul strategic pentru secolul XXI și 
semnarea Acordului privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor 
balistice al Statelor Unite în România. În anul 2022, vom marca 25 de ani de la lansarea 
parteneriatului strategic dintre România și SUA. 

Parteneriatul strategic dintre România şi Statele Unite va continua să ocupe un 
loc central în arhitectura politicii externe şi de securitate a României. El rămâne unul 
dintre cei trei piloni esențiali ai politicii externe a țării noastre, prin care ne propunem 
să menținem cooperarea strategică dintre România şi SUA la cel mai înalt nivel, prin 
fructificarea oportunităților ce decurg din viziunea noastră comună privind, pe de o parte, 
situația de securitate din regiunea Mării Negre și, pe de altă parte, provocările actuale la 
nivel global, decurgând din importanța asigurării securității energetice, a conectivității 
sub toate aspectele sale, a redresării economice sustenabile, a consolidării rezilienței 
și întăririi relațiilor transatlantice. 

În mod special în ceea ce privește regiunea Mării Negre, care este esențială pentru 
securitatea euroatlantică, România are dorința și resursele de a contribui substanțial 
la dezvoltarea viitoarei Strategii a SUA privind securitatea la Marea Neagră, care este 
în curs de elaborare la nivelul Administrației Biden. În viziunea României, salutată 
de partea americană cu ocazia vizitei mele la Washington din 8 – 9 noiembrie 2021, 
această strategie trebuie să aibă în vedere o abordare multidimensională și integrată  
a descurajării, combinând aspectele care țin de securitatea clasică cu acelea care țin de 
consolidarea rezilienței, cu dimensiunea economică, cea de combatere a amenințărilor 
hibride, de întărire a securității energetice și de soluționare a conflictelor prelungite, 
fiind necesară alocarea resurselor adecvate în acest scop.

În același timp, rămân domenii prioritare cooperarea economică dintre România și 
SUA, cu accent pe obiectivul sporirii investițiilor americane în regiune, în completarea 
dimensiunii de securitate, dezvoltarea proiectelor de interconectare strategică foarte 
importante pentru România, Rail2Sea și Via Carpathia, cooperarea în domeniul energiei 
nucleare civile și interesul României, ca partener strategic al SUA, de a înregistra 
progrese concrete în ceea ce privește accederea țării noastre la Programul Visa Waiver, 
ca obiectiv esențial pentru cetățenii români.

Parteneriatul transatlantic are ca fundament solid valorile comune, angajamentul 
împărtășit pentru democrație și voința de a răspunde eficient provocărilor şi amenin- 
țărilor globale, tradiționale ori emergente. Soliditatea sa este o garanție, dar și 
o precondiție pentru succesul în apărarea securității, prosperității și libertăților 
cetățenilor de pe ambele părți ale Atlanticului. Diplomația românească va continua să 
acționeze pentru consolidarea și aprofundarea acestui parteneriat, în toate dimen- 
siunile și formatele sale.
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Relevanță regională reconfirmată

Tema acestui prim număr al revistei stabilește rolul României pornind, în primul rând, 
de la calitatea esențială de membru UE. În acest context, doresc să subliniez că viitorul 
Uniunii Europene include, în mod semnificativ și evident, componenta de vecinătate, 
evoluțiile viitoare din Est fiind de interes sporit pentru UE, inclusiv pentru România.  
La modelarea viitorului Uniunii Europene, România va participa activ și creativ, atât 
prin valorificarea poziției de stat membru al UE, cât și prin postura sa unică de vecin al 
unor zone de interes imediat pentru Uniune. Expertiza și înțelegerea noastră cu privire 
la regiune sunt un sprijin real pentru UE. Din perspectiva României, o vecinătate estică 
stabilă și înscrisă pe un curs de progres și prosperitate constituie un partener cu care 
discuțiile despre viitor pot fi aplicate, vizionare și dinamice. Identificarea unor domenii 
cheie de cooperare și atingerea unor puncte de convergență vor trece, în bună măsură, 
prin filtrul activității diplomatice.

Una dintre temele prioritare pe agenda de politică externă rămâne Republica 
Moldova. România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, și-a asumat un rol 
major, dacă nu principal de sprijinire a aspirațiilor europene ale Republicii Moldova. 
Între România și Republica Moldova există o relație specială, bazată pe comunitatea de 
limbă, istorie și cultură, dar și pe un parteneriat strategic pentru integrarea europeană 
a Republicii Moldova. 

Pe acest fond, diplomația românească acționează constant pentru susținerea 
parcursului european al Republicii Moldova și pentru dezvoltarea sa pe baza principiilor 
europene, în beneficiul tuturor cetățenilor săi. În mod consecvent, statul român a 
acordat susținere reală, prin investiții, asistență tehnică și transfer de expertiză, pentru 
avansarea procesului de reformă din Republica Moldova, pentru dezvoltare generală 
și sustenabilă a acesteia, iar tranziția politică de la Chișinău a permis aprofundarea 
fără precedent a dialogului bilateral. Obiectivul nostru strategic, asumat deschis, este 
integrarea europeană a Republicii Moldova, prin și împreună cu România, cu tot ce 
înseamnă acest deziderat: preluarea valorilor, normelor, practicilor, standardelor de 
viață și bunăstare europene, ajungând până la aderarea la UE într-o perspectivă pe care 
o dorim cât mai apropiată. 

În acest context, dezbaterile trebuie să aducă rezultate concrete în procesele de 
reformă din statele partenere, în special în ceea ce privește respectarea statului de 
drept, combaterea corupției și utilizarea judicioasă a sprijinului oferit de UE. Totodată, 
UE trebuie să răspundă în mod adecvat necesităților de cooperare și ambițiilor statelor 
partenere, inclusiv prin angajament pentru asistență consistentă pentru reforme, 
finanțare adecvată și acces sporit la piața europeană. Un astfel de angajament al UE 
va contribui substanțial la transformarea democratică a regiunii. În viziunea României, 
prioritățile strategice definitorii pentru perioada post-2020 a parteneriatului, inclusiv în 
baza concluziilor extrase ca urmare a turneului diplomatic pe care l-am realizat alături 
de omologii din Austria și Lituania, în țările din Caucazul de Sud, cu mandatul și în coor- 
donare cu Înaltul Reprezentant Josep Borrell, includ: intensificarea angajamentului  
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comun pentru un parteneriat ambițios și consolidat, care să reflecte necesitatea de  
redresare, de consolidare a rezilienței și de aprofundare a reformelor în regiune. Totodată,  
este important să fie recunoscute și sprijinite aspirațiile europene și eforturile în 
direcția integrării europene depuse de statele asociate – Georgia, Republica Moldova, 
Ucraina – și să continuăm să pledăm pentru consolidarea dimensiunii de securitate în 
vecinătatea estică și inițierea de formate de dialog dedicate pe subiect cu partenerii 
interesați, în vederea sprijinirii acestora în combaterea amenințărilor hibride cu care se 
confruntă și creșterii rezilienței, precum și a implicării mai eficiente a UE în facilitarea 
soluționării conflictelor prelungite.

În ceea ce privește Balcanii de Vest, România va susține noi inițiative pentru 
sprijinirea acestor țări în atingerea obiectivelor europene nu doar ca scop în sine. Este 
vorba despre capacitatea UE de a fi un actor global și de a proiecta în propria vecină-
tate valorile democratice, prosperitate și securitate, este vorba despre consolidarea 
proiectului european, în ansamblul său.

Prin urmare, noile abordări trebuie să fie inovatoare şi să se bazeze pe acțiune 
politică precisă, care să adapteze la noile realităţi paradigma extinderii generată de 
Bruxelles în abordarea sa post-2003. Transformarea şi modernizarea unor societăți 
întregi nu pot fi exclusiv subscrise proceselor tehnice desfășurate între oficiali europeni 
și politicieni locali, iar această afirmație se fundamentează pe experiența României din 
propriul parcurs de aderare. Alături de justeţea criteriilor de la Copenhaga şi de rigorile 
acordurilor de asociere, procesele de internalizare a valorilor europene trebuie să fie 
dublate de conceperea şi implementarea unui cadru de dezvoltare politică și societală 
democratică, pe care România poate şi trebuie să îl sprijine prin politici inovative, 
care să întărească abordarea integraționistă a UE. Totodată, ca stat membru, ne 
revine obligația de a continua să promovăm procesul de extindere la nivelul Uniunii, ca 
mijloc de a contribui la consolidarea statului de drept şi a democrațiilor din regiune, la 
respectarea drepturilor individuale, la sporirea climatului de stabilitate şi securitate, dar 
şi la realizarea unui cadru propice dezvoltării economice, cu beneficii tangibile pentru 
cetăţeni. Din perspectiva României, opţiunea europeană este singura reală pentru 
Balcanii de Vest (şi pentru Europa de Sud-Est, în ansamblu), indiferent de dificultățile 
procesului de aderare şi indiferent de cât de tentante ar părea avantajele de moment ale 
unor proiecte prezentate ca alternative.

Aceste poziționări față de parteneriatul estic și Balcanii de Vest contribuie activ 
la consolidarea profilului regional al României. În același timp, punctez faptul că am 
realizat un succes semnificativ prin obținerea de către România, în martie 2021, a 
poziției de Secretar General al Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră 
(OCEMN), în persoana ambasadorului Lazăr Comănescu, fost ministru al afacerilor 
externe al României și fost consilier prezidențial pentru politică externă. Decizia a fost 
adoptată prin consens în cadrul reuniunii Înalților Oficiali ai OCEMN, fiind salutată de 
către toate statele membre ale OCEMN. Este pentru prima dată în istoria organizației 
când România deține funcția de Secretar General al Secretariatului OCEMN și este 
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prima poziție de secretar general al unei structuri de cooperare regionale obținută de 
România. Obținerea acestui mandat de către România a fost rezultatul unui intens efort 
politico-diplomatic al MAE, derulat consecvent în relație cu statele membre OCEMN.

Totodată, diplomația română va continua să fie activ implicată în cooperarea 
regională cu țările participante la Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD). Astfel, 
MAE va continua să coordoneze în plan intern întregul proces de implementare a acestui 
format de cooperare regională, colaborând strâns cu alte ministere și autorități locale, 
dar și cu societatea civilă, cu mediul de afaceri și cel academic, în scopul identificării  
și derulării de proiecte concrete menite să contribuie la dezvoltarea României. 

Anul acesta am sărbătorit un deceniu de existență a SUERD, cea mai mare și mai 
diversă strategie macroregională a Uniunii Europene. În cadrul acesteia, 14 state, în care 
trăiesc aproximativ 115 milioane de cetățeni, cooperează pentru dezvoltare și coeziune 
regională în spațiul dunărean sub sloganul strategiei: „Prosperitate prin diversitate”. 
Regiunea geografică acoperită de SUERD se întinde de la Pădurea Neagră (Germania) 
la Marea Neagră, reunind nouă state membre UE, trei țări candidate la aderarea la UE  
și două țări din vecinătatea estică a UE.

Acest important format de cooperare regională sub „umbrela” Uniunii Europene a fost 
înființat acum zece ani, ca urmare a inițiativei politice comune a României și Austriei, 
având la bază viziunea lor cu privire la viitorul Europei. Începând cu anul 2019, România și 
Austria găzduiesc în comun Secretariatul SUERD, o componentă esențială în gestionarea 
cooperării din cadrul strategiei, diplomația română urmând să întreprindă demersurile 
necesare pentru găzduirea de către România a acestei structuri și în perioada următoare. 

În ultimii ani, regiunea Asiei Centrale a crescut treptat în importanță la nivel inter-
național, captând atenția actorilor relevanți, atât prin oportunitățile pe care le oferă, 
cât și din perspectiva provocărilor prezente aici. Această regiune reprezintă de secole 
o punte de legătură terestră între Europa și Asia, cu resurse diverse ale subsolului și o 
cultură bogată, o zonă predilectă pentru aplicarea strategiei UE de conectivitate. Însă tot 
aici, prin catastrofa ecologică a Mării Aral și amplificarea fenomenului de deșertificare, 
întâlnim unele dintre cele mai elocvente dovezi ale schimbărilor climatice care afectează 
planeta. Asia Centrală se găsește în imediata proximitate a Afganistanului, de aici 
rezultând o serie de riscuri pentru regiune. Nu trebuie însă minimizat rolul constructiv 
pe care îl pot juca statele central-asiatice pentru stabilizarea Afganistanului, aspect 
de interes și din perspectiva UE. Acestea sunt argumente suficiente ca România să 
continue demersurile pentru amplificarea și aprofundarea cooperării, acționând pentru 
fructificarea potențialului existent. 

Vom acorda o atenție deosebită, prin proiecte de asistență, în regiunea extinsă a 
Mării Negre. Asistența oficială pentru dezvoltare (ODA) se găsește, desigur, în proiecte 
dedicate Republicii Moldova, dar și în Balcanii de Vest, Africa de Nord și Orientul 
Mijlociu, Africa Subsahariană, Asia Centrală și Asia de Sud-Est, Caraibe, precum și 
statele insulare mici în curs de dezvoltare. Prin intermediul ODA, România promovează 
în statele partenere acțiuni în domenii precum consolidarea democrației și a statului 
de drept, respectarea drepturilor omului, pacea și securitatea, eradicarea sărăciei, 
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dezvoltarea economică durabilă, combaterea efectelor schimbărilor climatice sau 
creșterea rezilienței societale, inclusiv în actualul context al pandemiei de COVID-19. 

Acțiunea diplomatică a României, fundamentată pe statutul său de stat membru UE și 
NATO, atinge și dimensiunea globală, atât prin urmărirea unei agende diplomatice active în 
diferitele zone ale lumii, cât și printr-o prezență activă și eficientă la nivelul organizațiilor 
internaționale și formatelor multilaterale din care România face parte: ONU și instituțiile 
sale specializate, Consiliul Europei, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, 
Organizația Internațională a Francofoniei, Alianța Internațională pentru Memoria Holo- 
caustului, Alianța pentru Multilateralism, Comunitatea Democrațiilor, Coaliția Globală 
anti-Daesh. În cadrul acestora, diplomații români vor promova, în continuare, valorile 
democrației și ale statului de drept, combaterea intoleranței, a antisemitismului, a 
rasismului, a xenofobiei, combaterea terorismului în baza normelor de drept internațional. 
Ambițiile noastre globale solicită abordări inovative, dar principiale, care să ne pună în 
legătură directă cu noile tendințe în relațiile internaționale, cu spații geopolitice emergente 
și cu potențialul nostru de a ne crește profilul diplomatic în plan global. 

Ambiții globale conturate inteligent 

În Orientul Mijlociu, diplomația românească este pe deplin angajată în eforturile de 
pace din zonă, urmărind rezultatele acestora, cu consecințe benefice în plan bilateral 
și multilateral pe diferite paliere. În relația cu statele continentului african, diplomația 
românească va acționa în favoarea dezvoltării dialogului politic, economic și sectorial 
consolidat. 

Un alt aspect relevant vizează  dialogul cu statele asiatice, atât în plan bilateral, 
cât și în plan regional. Colaborarea României, din postura de stat membru UE, cu 
țările din Asia este cu atât mai importantă cu cât ambele regiuni urmăresc redresarea 
economico-socială după pandemia de COVID-19, iar Asia este unul dintre motoarele 
creșterii economice globale. Diplomația românească va avea în vedere, totodată, 
promovarea valorilor democrației, a universalității drepturilor omului, a transparenței 
și a rezilienței lanțurilor de aprovizionare, a respectării și implementării de standarde la 
nivel internațional (mai ales în domeniile tehnologic, al infrastructurii, al digitalizării și al 
inovării), care să corespundă normelor și valorilor democratice.

UE a adoptat recent o Strategie pentru cooperarea cu statele din regiunea indo-
pacifică, o zonă aflată în centrul preocupărilor marilor actori globali, cu potențial de 
creștere economică susținută, bazat pe emergența și extinderea noilor tehnologii și 
inovații. Avem în vedere adoptarea unei poziții active privind implementarea strategiei 
UE și, în același timp, întărirea cooperării cu partenerii asiatici cu care împărtășim valori 
comune. Există, astfel, o serie de domenii de interes care pot fi avute în vedere pentru o 
implicare românească sporită în Indo-Pacific, cum ar fi dezvoltarea comerțului bilateral 
și a cooperării științifice; conectivitatea digitală și securitatea cibernetică; dreptul 
internațional (cu precădere, dreptul mării, ce prezintă relevanță sporită pentru statele 
din zonă).
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În același timp, diplomația românească va continua să sprijine dinamizarea dialogului 
cu statele din America Latină și Caraibe, atât la nivel bilateral, cât și regional, aplicând 
în practică principiul „agendei asumate în comun”, între Uniunea Europeană și statele 
membre UE. România are relații diplomatice cu toate statele din regiune, promovând, 
alături de partenerii europeni, valorile universale democratice. Există o serie de domenii 
de interes pentru o implicare românească sporită în America Latină și Caraibe, precum: 
comerțul bilateral, cooperarea în domeniul educației și cercetării; conectivitatea 
digitală; dreptul mării - important, în special, pentru statele mici insulare din Caraibe.

Uniunea Europeană, America Latină și Caraibe sunt legate printr-un parteneriat 
strategic, bazat pe un angajament față de valorile și libertățile fundamentale, dezvoltare 
durabilă și multilateralism. Colaborarea UE cu statele din America Latină și Caraibe 
capătă, astfel, o importanță aparte pe fondul crizei sanitare și al eforturilor celor două 
regiuni de redresare economico-socială.  

Dinamism economic pentru o creștere sustenabilă 

Pe palierul economic, urmărim ca demersurile diplomatice să fie efectuate în 
strânsă coordonare cu ministerele și instituțiile publice cu atribuții sectoriale, să aibă 
ca fundament dialogul cu mediul de afaceri și să fie, după caz, corelate și cu prioritățile 
partenerilor externi relevanți din mediul public și privat, urmărind, desigur, obiectivul 
general al promovării în plan regional, european și global a intereselor economice ale 
României.

Pe fondul eforturilor de a consolida imaginea României ca partener stabil și coerent 
într-o regiune marcată de evoluții complexe, ne propunem să proiectăm în dialogul 
extern imaginea unei economii naționale dinamice, deschise, atractive, guvernate 
de regulile pieței interne a Uniunii Europene și care oferă numeroase oportunități de 
investiții, comerț și cooperare economică. Ne străduim să traducem în obiective și linii 
de acțiune atuurile de care dispune economia națională și să fructificăm, cu implicarea 
ambasadelor și misiunilor diplomatice, semnalele primite și nișele de cooperare din 
România, din UE și de pe piețele externe.

Urmărim, totodată, să conferim cât mai multă substanță participării țării noastre la 
diferitele formate de dialog pe teme economice, de la cele proprii UE la cele din organizații 
internaționale cu vocație economică, instituții financiare internaționale, conferințe, 
forumuri, seminarii ș.a., unde se abordează atât subiecte economice clasice (comerț, 
investiții, cooperare pentru dezvoltare, securitate energetică, problematica datoriilor), 
cât și tematici ce se impun tot mai pregnant pe agendele consultărilor internaționale și 
care vor modela, în perspectivă, viitorul economic al României, al UE și al comunității 
internaționale: dezvoltarea sustenabilă, „verde” și inclusivă, combaterea schimbărilor 
climatice, tranziția energetică, economia circulară, digitalizarea, relansarea economică 
postpandemică, binomul multilateralism/unilateralism economic și combaterea pro-
tecționismului, sfidările globalizării, taxarea marilor corporații, inteligența artificială, 
riscurile de securitate cibernetică, reziliența societală și altele. 

În acest context, un obiectiv major de politică externă al țării noastre rămâne acce-
derea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), iar semnalele 
pozitive în această direcție vor conduce, în viitorul apropiat, la evoluții importante.
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Servicii consulare performante pentru românii  din afara granițelor 

Să nu uităm însă că reziliența noastră și a Uniunii Europene se construiește nu doar 
prin acțiuni de politică externă, ci și prin cetățeni și instituții. Diplomația românească va 
rămâne angajată în problematica diasporei românești și, implicit, pe palierul de acțiune 
prin care Ministerul Afacerilor Externe realizează această legătură esențială între 
românii din țară și cei de peste hotare. 

În acest scop, funcționarea unei rețele consulare performante care să răspundă 
cetățenilor români de pretutindeni reprezintă o prioritate „zero” a diplomației românești 
care se traduce prin facilitarea accesului la servicii consulare pentru cetățenii români 
aflați în străinătate și îmbunătățirea substanțială a calității și condițiilor în care acestea 
sunt prestate.

Este un proiect ambițios, axat pe mai multe linii generale de acțiune: în primul rând, 
modernizarea și extinderea rețelei de oficii consulare, în al doilea rând, digitalizarea 
extinsă a acestor servicii, iar, în al treilea rând, debirocratizarea procedurilor de lucru, 
precum și un proces de profesionalizare continuă a întregului corp consular. Reforma 
întregii activități consulare este un proces complex, care presupune și modificări de 
ordin legislativ și armonizarea procedurilor de lucru cu alte autorități naționale și, 
prin urmare, aceste demersuri se vor realiza treptat, se vor implementa etapizat, pe o 
perioadă mai lungă.

O primă direcție majoră de acțiune o reprezintă redimensionarea și modernizarea 
rețelei consulare a României, care, în conformitate cu Planul aprobat de Guvernul 
României la finalul anului 2020, prevede înființarea a 19 noi oficii consulare până în anul 
2025, la care se adaugă și operaționalizarea, în anul 2022, a Consulatului General de la 
Salzburg, demers aprobat de Guvern în luna aprilie a acestui an. Conform calendarului 
aprobat, în perioada următoare ne propunem să operaționalizăm noile consulate generale 
din Chișinău, Londra, Madrid, Paris și Roma. Prin transformarea în consulate generale a 
secțiilor consulare ale ambasadelor din statele în care se înregistrează mari comunități 
românești vom facilita alocarea eficientă a resurselor umane și logistice necesare pentru 
acordarea de asistență și servicii consulare la cele mai ridicate standarde. În paralel 
cu demersurile de înființare a noi oficii consulare, pentru a asigura solicitanților de 
servicii consulare condiții la înalte standarde, acționăm pentru modernizarea sau, după 
caz, relocarea în spații adecvate a celor existente. În acest sens, în cursul acestui an au 
fost relocate oficiile consulare de la Nicosia, Dubai, Londra și suntem în faza finală la 
Marsilia. Sunt în curs de relocare, extindere sau modernizare și spațiile de la Edinburgh, 
Milano, Bologna, Paris, Dublin, Praga, Washington și altele. După cum se poate constata, 
au prioritate oficiile din state și regiuni unde se află importante comunități românești, 
fără a exclude însă misiunile aflate în regiuni mai îndepărtate și care necesită în mod 
stringent lucrări de modernizare și aducere la standarde corespunzătoare.

Complementar eforturilor de modernizare și extindere a rețelei consulare, încă din 
prima parte a acestui an au fost făcute demersuri pentru a veni cât mai aproape de 
comunitățile românești aflate la mare distanță de sediile misiunilor diplomatice și oficiilor 
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consulare, prin organizarea mai riguroasă și cu frecvență sporită a consulatelor mobile/
itinerante. Astfel, a fost pus în aplicare un nou sistem de organizare a acestor consulate, în 
mod transparent, prin instituirea unei proceduri de consultare a comunităților românești 
din străinătate, varianta finală a calendarului fiind stabilită pe baza feedbackului primit 
în urma acestui proces cuprinzător de consultare publică. Ca urmare a noii proceduri  
de lucru, am reușit deja să organizăm, până la 15 noiembrie, 46 de consulate itinerante,  
în cadrul cărora au fost prestate peste 11.700 de servicii consulare. 

În plus, pentru a facilita menținerea unui dialog constant cu comunitățile de români 
din străinătate, am reluat, începând cu luna mai, programul Dialog cu diaspora pe teme 
consulare inițiat în 2015. Au fost realizate, până la începutul lunii decembrie, atât în format 
fizic, cât și prin videoconferință, 9 sesiuni, în special în state cu mari comunități românești, 
precum Italia, Spania, Germania, Regatul Unit, Franța, Austria, Portugalia și altele.

Un alt palier foarte important este accelerarea procesului de digitalizare a serviciilor 
consulare. Pornind de la feedbackul primit din partea utilizatorilor portalului www.
econsulat.ro, au fost implementate mai multe măsuri de simplificare și optimizare 
a acestei platforme. Din perspectiva volumului serviciilor consulare, niște cifre care 
reflectă amplitudinea solicitărilor pe acest palier ne arată că, în intervalul 1 ianuarie –  
1 decembrie 2021, au fost procesate aproximativ 935.000 de servicii consulare, în 
condițiile persistenței anumitor restricții pentru combaterea pandemiei de COVID-19, 
care variază de la o țară la alta.

Pe lângă demersurile de reformă deja enunțate, o altă prioritate a activității consulare  
o constituie gestionarea situațiilor deosebite în care se află cetățenii români și, mai ales, 
a crizelor consulare, a cazurilor în care sunt implicați minori, cetățeni români, față de 
care autoritățile statului de reședință au dispus măsuri de protecție. MAE are în atenție 
mai multe astfel de cazuri, pentru care s-au făcut demersuri inclusiv la nivel de ministru 
sau de delegații parlamentare române.

Ministerul Afacerilor Externe va continua să întreprindă demersuri în scopul iden-
tificării soluțiilor optime pentru a veni în întâmpinarea nevoilor și solicitărilor cetățenilor 
români care se află în străinătate, temporar sau pentru o perioadă mai îndelungată, 
să trateze prioritar și cu maximă responsabilitate misiunea de protejare a drepturilor 
cetățenilor români în străinătate și să asigure servicii consulare prompte și de calitate, 
asistență consulară cât mai profesionistă.

Transformare digitală și combaterea pragmatică a dezinformării 

Aminteam, la început, digitalizarea ca fiind un capitol esențial în liniile de acțiune ale 
diplomației actuale. Diplomația digitală va fi un capitol definitoriu al diplomației publice 
pe termen lung. Calitatea mediului digital și a interacțiunilor cu diverse categorii de 
public devin factori cheie în evoluția diplomației virtuale. Dezvoltarea mediului online a 
condus la completarea instrumentelor clasice ale diplomației cu cele adaptate tranziției 
digitale, generând cadrul favorabil pentru ca diplomația digitală să fie recunoscută 
drept componentă esențială în activitatea diplomației publice și, implicit, a comunicării 
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publice în mediul online, în spiritul transparenței și deschiderii către publicul larg. Noile 
strategii și proceduri ale MAE vizează inclusiv combaterea dezinformării, a campa-
niilor negative și a informațiilor false ce contravin intereselor și poziționării externe a 
României, urmărind, în același timp, protejarea spațiului informațional în fața dezinfor-
mării utilizate ca instrument hibrid. 

În această logică, diplomația românească acordă susținere și cooperează în pro-
movarea proiectelor de comunicare strategică și diplomație publică la nivelul NATO și 
UE, concepute pentru a crea și îmbunătăți o politică sincronizată drept instrument de 
creștere a rezilienței societale. 

Dezbaterile sunt însoțite de un efort major și conjugat pentru implicarea mai accen-
tuată a tinerilor în procesul decizional și în conturarea unor soluții pentru lumea de 
mâine, la care Ministerul Afacerilor Externe se raliază prin consolidarea cooperării  
cu asociații de tineret și de studenți români din țară și din străinătate, promovarea 
ideilor și viziunii tinerilor, dialogul constant, susținerea demersurilor lor în strategiile 
publice. Totodată, în calitate de Președinție a Comunității Democrațiilor, mandat extins 
cu încă un an, până în septembrie 2022, vom continua să menținem drept obiective și 
temele transversale precum promovarea incluziunii și a creșterii implicării tinerilor ori 
rolul tehnologiei digitale în guvernanța democratică.

Diplomația românească – sofisticată, activă, vizionară 

Iată cum actorii globali predominanți ai acestui viitor se conturează și concurează 
în ritm accelerat, iar ei nu mai sunt doar puterile statale sau blocurile de putere în sens 
clasic. Sunt din ce în ce mai mult formule ale puterii noilor tehnologii, ale lumii virtuale, 
ale modelelor de valori, iar riscurile și conflictele viitorului au un caracter transformator 
inclusiv în faza anticipării. 

Analiza contextului actual ne relevă, o dată în plus, că diplomația trebuie să devină 
multifațetată, orientată activ către viitor și mai sofisticată în răspunsul la complexi- 
tatea unor presiuni diversificate. Dar reperul fundamental de acțiune rămâne cel dat 
de valorile pe care le îmbrățișăm și de parteneriatele cu state și organizații cu care 
împărtășim aceste valori. Este ceea ce România, prin politica sa externă, a confirmat și 
reconfirmat în ultimele trei decenii ca opțiune definitorie, asumată. 

Comunitatea de valori în care ne-am reînscris după anul 1989 ne oferă cadrul adecvat 
pentru a ne contura propriul viitor, prin voința și viziunea de a proiecta consecvent 
prioritățile strategice adaptate realității globale în care ne aflăm. Iar diplomația română 
va continua să-și îndeplinească rolul său de vector de modernizare și progres ale 
României. 

Am încredere că vom reuși!
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Conferința privind viitorul Europei: un dialog necesar

Iulia Matei

Valoarea adăugată a Conferinței privind viitorul Europei

Ziua Europei din acest an, 9 mai, a avut o semnificație specială, marcând și momentul 
lansării formale a Conferinței privind Viitorul Europei (CoFE). Conferința este, în primul 
rând, un proces de consultare cetățenească. Aceasta și-a propus „să deschidă un nou 
spațiu pentru dezbatere cu cetățenii în vederea discutării provocărilor și priorităților 
Europei”1. Acest tip de dialog nu este nou, existând deja numeroase precedente 
europene pentru consultarea cetățenilor – dialoguri cetățenești, barometre de opinie, 
Convenția privind Viitorul Europei.

Elementul de noutate al conferinței este dat de amploarea consultării, determinată 
în mod particular de utilizarea noilor tehnologii – prin Platforma digitală a Conferinței –, 
astfel încât să se poată angaja în proces un număr cât mai mare de cetățeni, din toate 
statele membre și cu o experiență cât mai diversă în raport cu politicile și instituțiile 
europene. 

La momentul deciziei lansării unei Conferințe privind Viitorul Europei2, liderii europeni 
nu știau că pandemia Covid 19 - care avea să se declanșeze câteva luni mai târziu - urma 
să modifice organizarea şi chiar mizele acestui dialog cetățenesc. Fără a reconfigura 
marile dosare prioritare ale acțiunii europene, așa cum au fost adoptate prin Agenda 
Strategică a Uniunii pentru 2019 – 2024, evoluțiile pandemice şi deciziile asumate de 
instituții și de statele membre pentru gestionarea pandemiei au evidențiat o nouă 
dimensiune a acțiunii şi solidarității europene. 

Astfel, consolidarea Uniunii şi a instrumentelor de care aceasta dispune pentru a 
gestiona situația de criză sau orice provocări similare face parte din portofoliul de „lecții 
învățate” pe durata ultimilor ani, care trebuie să caracterizeze modul în care concepem 
viitorul Uniunii Europene. Modul în care această consolidare se va realiza, domeniile în 
care se va coopera urmează să fie decise de instituțiile europene, în conformitate cu 
competențele conferite de tratate. Acestea se vor baza însă pe recomandările care vor 
reieși din ideile promovate de cetățeni, vor fi consfințite în cadrul plenarelor conferinței 
și vor fi parte a unui raport final prezentat în primăvara anului 2022. 

Temele definite pentru structurarea consultării în cadrul conferinței acoperă princi-
palele arii ale politicilor europene, precum: schimbări climatice și mediu; sănătate; o 
economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă; UE în lume; valori și drepturi, 
statul de drept, securitate; transformarea digitală; democrație europeană; migrație; 
educație, cultură, tineret și sport. 

1 „Declarația interinstituțională comună privind viitorul Europei” din 10 martie 2021.
2 Consiliul European din 12 – 13 decembrie 2019.
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Pe toate aceste teme, cetățenii pot contribui cu idei și pot avansa propuneri, fie 
prin publicarea contribuțiilor pe Platforma digitală a Conferinței, fie prin angajarea în 
dezbaterile naționale sau la nivel european. 

Importanța conferinței este dată, în primul rând, de faptul că încurajează partici- 
parea mai largă a cetățenilor în orientarea şi fundamentarea deciziei europene. În al 
doilea rând, conferința contribuie la consolidarea legitimității instituțiilor europene. 
Nu în ultimul rând, acest demers de consultare creează noi oportunități de informare 
asupra evoluțiilor la nivel european, cu efecte benefice în combaterea dezinformării cu 
privire la acțiunile și impactul Uniunii în cotidian.

Implicarea sporită a cetățenilor în orientarea deciziei europene și legitimitatea 
instituțiilor sunt corelate. Spre deosebire de administrațiile naționale centrale sau 
locale, instituțiile europene continuă să fie percepute ca îndepărtate de cetățean. 
Această percepție este determinată, în primul rând, de lipsa proximității fizice a insti- 
tuțiilor, respectiv de ierarhizarea agendei de interes a cetățeanului, cu cea mai apro- 
piată (de exemplu, cea locală, națională) în fruntea listei priorităților de interes. Din 
cauza percepției că instituțiile europene nu sunt conectate la realitatea cetățenilor, 
legitimitatea deciziilor acestora ar putea fi erodată în timp. 

Prin urmare, necesitatea reconfirmării constante a strânsei conexiuni dintre agenda 
europeană și cea cetățenească face necesară menținerea regulată a unui dialog 
direct cu cetățenii. Implicarea cetățenilor în definirea priorităților pe termen lung ale 
UE – precum în cazul Conferinței privind Viitorul Europei – are, în consecință, un merit 
particular în reconfirmarea faptului că agenda europeană răspunde așteptărilor și 
interesului general al europenilor.

Din perspectiva conferinței ca exercițiu de comunicare, este important de amintit că 
evenimentele organizate în plan european și național au oferit nu doar prilejul de dialog 
pe problematica UE, dar au creat și spații pentru a cunoaște mai bine, actualiza sau 
a detalia informația despre politicile și procesul decizional european. Oportunitatea 
de a clarifica pozițiile UE, de a răspunde la întrebările și eventualele nelămuriri ale 
cetățenilor este parte integrantă a reflecției curente asupra viitorului UE şi are rolul de 
a întări sprijinul acestora pentru acțiunea europeană. 

Participarea cetățenilor la Conferința privind viitorul Europei 

Cele de mai sus vin să susțină și argumentul vizând importanța implicării cetățenești 
în dezbaterile Conferinței. De aceea, încă de la lansarea acesteia, am pledat pentru 
participarea cât mai largă a cetățenilor români, atât cu idei pe platforma digitală, cât 
și la evenimentele organizate în context. Am promovat această participare cu ferma 
convingere că vocea, ideile românești trebuie să fie auzite în ansamblul dezbaterilor 
asupra viitorului Europei, astfel încât viziunea, interesele, aspectele specifice pe care 
românii doresc să le găsească în politicile UE ale viitorului să fie promovate. Românii au 
posibilitatea de a da contur viitorului UE, de a-și face vocea auzită într-un proces în care 
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mizele sunt mari, deoarece conferința va prezenta acele direcții pe care vor fi canalizate 
resursele politice și financiare ale Uniunii în anii care urmează.

Pentru că ne aflăm la mai mult de jumătatea perioadei de dezbateri asupra viitorului 
Europei, este interesant să privim și asupra a ceea ce s-a întâmplat în România în 
contextul conferinței, în perioada de la lansarea Platformei digitale (19 aprilie 2021) și 
până acum (noiembrie 2021). 

Pe Platforma digitală au fost înregistrate peste 140 de evenimente și au fost 
promovate peste 100 de idei. Cele mai dezbătute tematici au fost cele legate de 
mediu și schimbări climatice, de educație, transformare digitală, sănătate, economie, 
democrație europeană. Alte evenimente – nu neapărat marcate pe Platforma digitală – 
au fost dedicate promovării conferinței.

În ceea ce privește substanța, majoritatea propunerilor, ideilor, întrebărilor marchează 
interesul pentru o UE puternică, mai rezilientă, capabilă să răspundă așteptărilor 
cetățenilor. De asemenea, se poate constata cu titlu preliminar că așteptările în rândul 
cetățenilor români pentru reformă, în special cea digitală, cu implicații pentru educație, 
economie, sănătate, sunt mari. Putem vedea că preocupările și aspectele de interes 
pentru cetățenii români sunt, în linii mari, similare cu ideile și propunerile avansate de 
cetățenii europeni din diferite state membre în cadrul dezbaterilor, un argument în plus 
în susținerea importanței promovării de soluții comune în plan european.  

Ce direcție pentru UE?

În lumina experienței recente determinate de criza pandemică, este legitim să ne 
așteptăm ca rezultatele conferinței să contribuie la consolidarea rezilienței Uniunii și să 
întărească o guvernare europeană mai bine orientată spre viitor. Pe fondul pandemiei, 
a devenit tot mai importantă capacitatea Uniunii de a reacționa eficient la crize, prin 
acțiune comună, coordonată. Ca atare, experiența actuală trebuie să ne pregătească 
pentru crize viitoare, de orice natură ar fi acestea. Aceste dezvoltări vor trebui să se 
desfășoare în logica menținerii unității, coeziunii și solidarității UE. 

Pentru a preîntâmpina viitoare crize, UE trebuie să fie mai rezilientă. Evoluția 
în viitor a unora dintre proiectele fundamentale ale Uniunii, cum este cazul pieței in-
terne, cu libertățile sale fundamentale, respectiv a spațiului de liberă circulație, 
este, în mare parte, dependentă și de reziliența pe care o construim pentru proiectul 
european. Rolul pieței interne este esențial pentru prevenirea si consolidarea unei 
reacții eficiente a Uniunii la șocuri. Pandemia de Covid-19 a întărit argumentul că 
sunt necesare completarea, consolidarea pieței interne și eliminarea obstacolelor 
permanente sau temporare care împiedică buna sa funcționare. De asemenea, criza 
generată de pandemia de Covid-19 a confirmat importanța existenței la nivel european 
a capacităților de producție și a lanțurilor de aprovizionare necesare în situații de criză. 
Aceste capacități trebuie să fie construite, acolo unde este cazul, alături de parteneri 
constanți și care împărtășesc valorile și preocupările noastre. 
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Criza sanitară Covid-19 a confirmat, de asemenea, nevoia fondării unei veritabile 
Uniuni a Sănătății, care presupune, în primul rând, o voință politică statornică, creșterea 
capacității administrative și de alocare a resurselor (inclusiv financiare), precum și o bază 
sanitară solidă (vorbim de infrastructură, cercetare, resurse umane, digitalizare etc.).

Reziliența UE va fi determinată, totodată, și de abilitatea de anticipare și prevenire 
a acelor transformări viitoare care ar putea afecta capacitatea cetățenilor europeni 
de a rămâne conectați și integrați la o piață și societate care vor fi masiv influențate 
de digitalizare. În acest scop, este primordială investiția în educație și formare, ca 
instrumente care vor permite europenilor de mâine nu doar să fie pregătiți pentru piața 
muncii din viitor, dar și să se protejeze de riscurile atacurilor cibernetice, de dezin- 
formare și manipulare în spațiul virtual.

Toate aceste deziderate trebuie să conducă tocmai la consolidarea bunăstării și 
siguranței cetățenilor, la asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale 
ale Uniunii și ale cetățenilor, la evitarea diviziunilor dintre statele membre și în interiorul 
statelor membre. Pe fondul provocărilor actuale multiple, de natură economică, socială, 
combaterea schimbărilor climatice, adaptarea la noile tehnologii, unitatea și coeziunea 
statelor membre rămân esențiale.

Este important ca, în construirea rezilienței Uniunii, să nu fie uitată necesitatea 
asigurării unei vecinătăți reziliente a Uniunii Europene. Pentru aceasta este nevoie 
de un angajament strategic pe termen lung al Uniunii, inclusiv în domeniul securității, 
care să semnaleze partenerilor din Balcanii de Vest, țărilor din Parteneriatul Estic și 
celor din sudul Mediteranei că Uniunea Europeană este determinată să își respecte 
promisiunile pe termen lung, devenind un garant şi un partener real pentru prosperitatea 
și stabilitatea lor. 

Reziliența Uniunii este dată și de reziliența în vecinătate, iar capacitatea Uniunii 
de a fi un actor puternic în spațiul său vecin va da și măsura în care UE va avea forța 
să influențeze dezvoltări în linia valorilor sale în alte zone expuse unei concurențe 
crescânde a modelelor politice și de dezvoltare alternative.

Totodată, trebuie avută în vedere valoarea esențială a parteneriatelor în contribuția 
substanțială a UE la efortul global de întărire a rezilienței. Cooperarea cu partenerii 
care împărtășesc aceleași valori, angajamentul pentru o relație transatlantică solidă, 
precum și pentru un sistem multilateral bazat pe reguli și valori sunt, de asemenea, 
esențiale în procesul de definire a viitorului Uniunii.
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Rolul scenariilor în explorarea viitorului Europei. 
Aspecte practice și scenarii curente

Costinel Anuța
Cel mai bun mod de a prezice  

viitorul este să-l creezi. 
Peter Drucker

Preocuparea pentru viitor nu este un lucru nou. Putem merge până în Antichitate, la 
oracolele grecești, pentru a vedea că oamenii au fost dintotdeauna preocupați de viitor. 
Aceste preocupări au evoluat de la încercarea de a prezice viitorul la construirea unor 
sisteme complexe de studiere a acestuia. Sisteme care, spre deosebire de predicție, au 
la bază ideea că explorarea viitorului presupune, de fapt, explorarea mai multor viitoruri.

Dacă veți da o căutare pe Google, veți găsi multiple metode, sisteme de studiere a 
viitorului. În opinia mea, cea mai interesantă și cuprinzătoare colecție de metode de 
studiu al viitorului este Metodologia de cercetare a viitorurilor de la Millenium Project1, 
un think tank global cu 67 de noduri regionale în întreaga lume, dintre care unul în 
România. În același timp, metoda completă și clarificatoare de studiu al viitorului mi 
se par scenariile, din cel puțin două motive. Primul este că nu putem prezice viitorul și 
astfel trebuie să aruncăm o privire asupra mai multor viitoruri plauzibile. Rapiditatea 
interacțiunilor actorilor în prezent face acest proces din ce în ce mai dificil, dar nu 
imposibil. Un al doilea motiv cu privire la utilitatea scenariilor ține de posibilitatea 
imersiunii. Odată ce ești nevoit să explorezi un viitor plauzibil, te familiarizezi cu 
caracteristicile unui asemenea viitor. 

Legat de construcția scenariilor, ar mai fi două aspecte de luat în considerare. Primul 
ține de existența a cel puțin două „școli” de dezvoltare și utilizare a scenariilor – una 
americană, fondată de Herman Kahn în RAND Corporation, și una franceză, fondată de 
Gaston Berger. În timp ce școala americană are la bază o modalitate „intuitivă”, scenariile 
fiind creionate cu ajutorul interacțiunii și al unor instrumente calitative, cea franceză 
este mult mai focalizată pe filtre cantitative, utilizând diverse instrumente matematice 
pentru o analiză cantitativă a evoluției scenariilor. 

Un al doilea aspect este legat de posibilitățile oferite de tehnologie, în ceea ce pri-
vește atât automatizarea modelării scenariilor, cât și imersiunea ulterioară a beneficia-
rilor în situațiile descrise de acestea. În raport cu automatizarea, putem vorbi, de 
exemplu, de aplicații software care generează scenarii pe baza definirii unor variabile și 
a unui interval de oscilare a acestora (aici puteți testa sistemul de modelare International 

1 https://www.millennium-project.org/publications-2/.
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Futures al Universității din Denver2) sau, de ce nu, de aplicații de învățare automată și 
inteligență artificială care să surprindă inclusiv dinamica respectivelor scenarii. Dacă 
vorbim de imersiune, e suficient să ne aruncăm o privire asupra diverselor echipamente 
de realitate virtuală, augmentată sau mixtă, existente pe piață. Poți discuta la nesfârșit 
despre scenarii catastrofale care să vizeze schimbările climatice, dar ilustrarea unui 
asemenea scenariu cu tehnologii care permit imersiunea beneficiarului în astfel de 
situații asigură un impact mult mai puternic asupra lui.

Cum construiește și utilizează scenariile Uniunea Europeană

Având în vedere că subiectul central al demersului de față este viitorul Europei, ar fi 
util de exemplificat un astfel de demers de dezvoltare a scenariilor cu ajutorul actualelor 
eforturi ale Uniunii Europene de a studia și a-și proiecta viitorul. O structură cheie în 
acest sens este Centrul Comun de Cercetare (Joint Research Center/JRC), caracterizat 
drept „serviciul științific intern al Comisiei Europene”, iar una dintre principalele respon-
sabilități ale acestuia ar fi „anticiparea problemelor emergente cu care se confruntă 
UE”3. Unul dintre rapoartele JRC - Modelarea și securizarea Autonomiei Strategice a UE 
până în 2040 și dincolo de acest termen4 – va servi drept model pentru descrierea, nu 
tocmai exhaustivă, a modului de construire a scenariilor.

Primul pas în construirea scenariilor ar fi identificarea factorilor, variabilelor sau a 
tendințelor care ne modelează viitorul. Aici putem utiliza cadre de analiză existente, 
care orientează identificarea acestor factori, cum ar fi STEEP – un acronim ce vizează 
cinci domenii: social, tehnologic, economic, de mediu și politic. Dar să exemplificăm 
factorii în demersurile UE; raportul JRC menționat anterior a pornit de la cinci seturi de 
factori – geopolitici (cum ar fi intensificarea competiției geopolitice), tehnologici (cum 
ar fi creșterea digitalizării și impactul acesteia asupra vieții noastre), economici (cum 
ar fi utilizarea dependențelor economice în scopuri geopolitice), de mediu (tranziția 
către energie verde și adaptarea la impactul deja existent al schimbărilor climatice) 
și sociali (creșterea polarizării sociale sau inegalitatea accentuată de tranziția către 
digital). Pentru identificarea respectivilor factori, un aspect important ar fi să separăm 
certitudinile de incertitudini. În cazul unor factori, ne putem pronunța cu privire la 
direcțiile în care aceștia evoluează – de exemplu, devine extrem de clar că vom asista la 
o tranziție către energie verde; în alte cazuri, evoluțiile sunt incerte – suntem din ce în 
ce mai siguri că schimbările climatice se vor accentua, dar încă nu avem suficiente date 
să vedem direcțiile sau efectele acestora – vorbim de valuri ucigătoare de căldură, de 
exces de precipitații etc.

Ulterior identificării factorilor, variabilelor sau tendințelor, construim scenariile pe 
baza celor mai importanți astfel de factori. Din denumirile scenariilor identificate în 

2  https://www.millennium-project.org/publications-2/.
3 Joint Research Centre, https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_en.
4 JRC Publications Repository, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125994.
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raportul JRC menționat anterior, vă puteți da seama de factorii dominanți. Acolo, UE a 
identificat patru scenarii:

−  un leadership „verde”, unde Uniunea este lider în construirea unui viitor cu zero 
emisii de gaze cu efect de seră;

−  o prosperitate complexă, unde Uniunea își păstrează un rol global într-o lume care 
își dorește sustenabilitate, dar rămâne în urmă din punct de vedere tehnologic;

−  o creștere economică dincolo de orice, unde Uniunea se focalizează pe utilizarea 
tehnologiei și dezvoltarea economică, iar ecosistemul natural intră în colaps și 
lumea se fragmentează;

−  o lume deglobalizată, unde statele se autoizolează, Uniunea slăbește, dar se 
menține pe linia de plutire și cooperarea interstatală este substanțial redusă.

Dar toate cele patru scenarii au în vedere evoluțiile celor cinci seturi de factori 
menționați anterior, respectiv evoluția competiției geopolitice, fragmentarea socială 
sau evoluțiile economice. De exemplu, leadershipul „verde” presupune focalizarea 
demersurilor tehnologice spre producerea de soluții care să reducă emisiile gazelor cu 
efect de seră. În creșterea economică dincolo de orice, aceeași tehnologie este orien-
tată spre construcția unei așa-zise industrii 7.0, indiferent de consecințele acesteia.

Raportul JRC de studiu al viitorului la orizontul 2040, adică scenariile descrise mai 
sus, au fost utilizate în redactarea raportului de foresight al UE din 2021 - Capacitatea 
de a acționa și libertatea de mișcare a UE5. Având în vedere cele cinci seturi de factori 
și cele patru scenarii identificate, raportul UE stabilește zece domenii strategice care 
pot asigura Uniunii capacitatea de lider global – sisteme de sănătate și hrană reziliente, 
energie cu emisii reduse de carbon, capacitate solidă de management al datelor, 
diversificarea aprovizionării cu materii prime, participarea la stabilirea standardelor 
globale, reziliența sistemelor economice și financiare, retenția talentelor, consolidarea 
capabilităților spațiale, parteneriate globale pentru securitate și reziliența instituțiilor. 
Deci exercițiul de studiu al viitorului derulat sub egida JRC a condus la identificarea 
zonelor pe care UE trebuie să le consolideze. Rămâne de văzut dacă măsurile rezultate 
în urma explorării viitorului vor trece de birocrația europeană și vor fi implementate. 
„Acționabilitatea” studiilor despre viitor, adică transpunerea rezultatelor acestora în 
acțiuni concrete, este o problemă nu numai la nivel comunitar, dar și la nivelul unor 
administrații naționale și voi reveni asupra acestui lucru.

Cine mai construiește scenarii și care ar fi centrul de greutate al acestora

UE nu este singura organizație internațională sau singurul actor care încearcă să 
descifreze viitorul. NATO are un proces de identificare a celor mai importanți factori 
pentru viitorul Alianței; ultima ediție a raportului de foresight redactat în 2017 de 
Comandamentul Aliat pentru Transformare se oprește asupra a cinci seturi de astfel 
de factori – (geo)politici, demografici, tehnologici, economici și de mediu6. Dar NATO 
identifică tendințele mari și apoi se oprește asupra implicațiilor acestora pentru 

5 2021 Strategic Foresight Report, https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2021-
strategic-foresight-report_en.
6 Strategic Foresight Analysis, 2017 Report, https://www.act.nato.int/application/files/1016/0565/9725/171004_sfa_2017_
report_hr.pdf.
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Alianță, fără a creiona scenarii. Dacă mergem un pic mai departe în „istoria” studiilor 
aliate asupra viitorului, adică la Multiple Futures Project, finalizat în 2009 și având ca 
orizont 2030, descoperim și scenarii7.

Însă SUA rămâne principala ancoră a studiilor asupra viitorului în lumea occidentală, 
datorită tradiției destul de îndelungate în domeniu. Cel mai cunoscut proiect american 
este raportul privind tendințele globale publicat din 4 în 4 ani de către National Intelli- 
gence Council. Prima ediție a acestuia datează din 1997, iar ultima, Tendințe globale 
20408, a apărut în acest an. E interesant că unul dintre rapoartele precedente, Tendințe 
globale 2030, atrăgea atenția, încă din 2012, asupra ascensiunii Chinei și potențialului de 
conflict între cele două mari puteri9. 

Revenind la ultima ediție a raportului, aceasta este construită pe patru seturi de 
factori – demografie, mediu, economie și tehnologie – și include cinci scenarii, dintre 
care doar două cu conotații pozitive – o „renaștere a democrațiilor” și „tragedie și mo- 
bilizare”. Este surprinzător că niciunul din cele cinci scenarii nu creionează o lume în 
care SUA și China lucrează împreună – cele două mari puteri sunt competitori indiferent 
de dependențele și conexiunile economice dintre acestea. 

Un alt aspect interesant creionat în Tendințe globale 2040 are legătură cu tehnologia, 
raportul abordând „lumea hiperconectată” la care va conduce adoptarea pe scară 
largă a noilor tehnologii. La baza respectivei interconectări vor sta opt domenii –  
rețelele de comunicații (acum 5G, cu 6G în cercetare), interfața om-mașină, noi 
materiale, procesare computerizată avansată (cu trimitere la calculatoarele cuantice), 
realitate virtuală, inteligență artificială, internetul lucrurilor și robotică.

Tehnologia se regăsește și în studiile asupra viitorului derulate de China și Rusia, 
deși acestea nu se bucură de o publicitate similară celor americane sau europene. 
În cazul Chinei avem și o abordare aparte – dacă studiile occidentale analizează mai 
multe scenarii, Beijingul alege un viitor preferabil și descrie măsurile necesare pentru 
a-l transforma în realitate. Într-unul din studiile asupra viitorului, realizat de Academia 
Chineză de Științe, se menționează necesitatea consolidării a opt „sisteme strategice” 
în perspectiva 2050 – „energie și resurse sustenabile; materiale avansate și producție 
inteligentă; rețele informaționale; ecologie, agricultură și industrie biologică; sănătate; 
conservarea mediului; explorarea spațiului cosmic și oceanului; securitatea națională și 
publică”10. 

În ultimii ani a crescut inclusiv interesul Rusiei pentru studiile asupra viitorului. Au 
fost derulate mai multe studii la nivel federal și regional, majoritatea cu focus asupra 
tehnologiei. În viziunea rusă există șapte domenii prioritare în domeniul științei și 
tehnologiei – tehnologii de comunicații, biotehnologie, medicină și sănătate, noi materiale 
și nanotehnologii, mediu, transport și sisteme spațiale, respectiv eficiență energetică11.

7 https://www.defencetalk.com/act-releases-multiple-futures-project-final-report-18910/.
8 https://www.dni.gov/index.php/gt2040-home/introduction.
9 Global Trends 2030: Alternative Worlds: a publication of the National Intelligence Council, https://www.dni.gov/files/
documents/GlobalTrends_2030.pdf.
10 „Bătălia” viitorurilor sau cum fac SUA, China și Rusia foresight..., https://viitorulesteacum.blog/blog/batalia-viitorurilor-
sau-cum-fac-sua-china-si-rusia-foresight/.
11 https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/fta2014-t1Practice_177.pdf.
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Dacă vom compara studiile occidentale cu cele chineze și ruse, rezultă mai multe 
„fire roșii” comune acestora, cum ar fi sănătatea (apropo de actuala pandemie și 
discuțiile legate de un acord global pentru combaterea unor astfel de situații), mediul 
și noile tehnologii. Dacă sănătatea și mediul pot fi domenii de cooperare (primul 
domeniu cu niște limite, având în vedere diplomația și „bătălia” măștilor, vaccinurilor  
și a echipamentelor medicale), tehnologia va fi cu siguranță un domeniu de competiție 
și posibil conflict.

Sisteme naționale de studiu al viitorului și lecții pentru România

Dincolo de conținutul și interesele pentru studiile asupra viitorului, este necesar 
să ne reîntoarcem la proces sau la ce trebuie să facem ca studiul sau studiile asupra 
viitorului să aibă impact. Și aici este extrem de interesantă experiența altor state, 
precum Singapore sau Finlanda. Mai precis, cum procedează cele două state pentru a 
da utilitate studiilor respective.

Singapore are unul dintre cele mai interesante sisteme guvernamentale de studiere 
a viitorului. În 1995, la nivelul Cabinetului Prim-Ministrului din Singapore a fost creat un 
birou pentru planificare bazată pe scenarii. Activitatea acestuia a condus la crearea unei 
rețele de structuri care educă decidenții politici și facilitează interacțiunea acestora 
pentru a discuta factorii sau tendințele care pot influența viitorul Singapore. Astfel, în 
prezent, biroul respectiv are în compunere un Centru pentru viitoruri strategice - un 
think tank guvernamental care studiază viitorul, dar realizează și partea de educație a 
decidenților politici în privința viitorului. Centrul menționat este conectat la o „rețea 
pentru viitoruri strategice”, un grup de lucru la care participă adjuncții miniștrilor, 
sprijinit de birouri de studiu al viitorului la nivel ministerial12.

În cazul Finlandei, Guvernul pregătește un raport privind viitorul la începutul fiecărui 
mandat. Raportul respectiv identifică aspectele care necesită decizii majore pentru 
viitor, este discutat de Guvern împreună cu Parlamentul și este supus inclusiv dezbaterii 
publice13. Primul astfel de raport datează din 1993, iar ultimul ar urma să apară în 2021.  
În raportul din 2018, tema principală a fost transformarea muncii pe fondul automatizării, 
roboților și inteligenței artificiale. Dar ce e interesant la Finlanda este existența unei 
Comisii parlamentare pentru viitor, care e formată din șaptesprezece parlamentari 
finlandezi. Comisia respectivă facilitează discuția Parlamentului cu Guvernul pe tema 
raportului privind viitorul, menționat anterior14. Paginile web ale Guvernului finlandez, 
respectiv ale Comisiei parlamentare pentru viitor conțin studii interesante apropo de 
temele mari menționate în prima parte a intervenției mele – oportunități tehnologice, 
transformare socială ș.a.m.d.

Cele două exemple ne arată că, pentru a avea impact, studiile asupra viitorului 
necesită o arhitectură guvernamentală de sprijin, a cărei configurație depinde extrem 
de mult de forma de guvernământ. Cele două exemple arată că este nevoie de un fel 

12 Government foresight programs, https://rossdawson.com/futurist/government-foresight/#Singapore.
13 Government report on the future, https://vnk.fi/en/foresight/government-report-on-the-future.
14 Committee for the Future, https://www.eduskunta.fi/EN/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/Pages/default.aspx.



RO
MÂ

NI
A 

OC
CI

DE
NT

AL
Ă 

 
  P

OL
IT

IC
Ă 

EX
TE

RN
Ă 

ȘI
 R

EL
AȚ

II I
NT

ER
NA

ȚI
ON

AL
E

34

de rețea care să aibă componente educaționale, cum ar fi un centru dedicat studiului 
viitorului, respectiv componente administrative – celule în ministere și o rețea de 
reprezentanți de nivel înalt atât în zona guvernamentală, cât și parlamentară, apropo 
de Comisia finlandeză pentru viitor. În același timp, având în vedere mutarea centrului 
de greutate în cazul dezvoltării tehnologice dinspre zona guvernamentală către cea 
privată, de business, ar fi nevoie de un parteneriat public-privat inclusiv în sfera studiilor 
asupra viitorului. Desigur, conectarea externă, cu alte centre naționale și internaționale 
de studiu al viitorului (precum structurile de la nivelul UE), este esențială.

În loc de concluzii

Dar de ce avem nevoie de scenarii și de ce avem nevoie de o nouă arhitectură care 
să sprijine studiul viitorului? Nu pentru că alții fac asta, nu e o problemă de imitare, ci e 
vorba că altfel viitorul ne va prinde nepregătiți. Nepregătiți pentru a proiecta un viitor 
favorabil pentru România și nepregătiți pentru a avea o discuție despre viitorul Europei 
și ce și-ar dori România în acest proces.

Cum s-ar putea pregăti România pentru a participa la discuțiile menționate? În pri-
mul rând, printr-un proiect România 2040, pentru a se alinia la demersurile europene 
de studiu al viitorului și pentru a vedea cum și-ar dori România să arate UE în 2040. Un 
astfel de proiect ar trebui să aibă în vedere care ar fi factorii, tendințele care vor influența 
România la orizontul respectiv. Am vorbit despre factorii geopolitici, economici, de 
mediu ș.a.m.d. Cum se va raporta România la competiția geopolitică, o competiție care 
va fi accelerată și modelată de tehnologie? Cum se va raporta România la tranziția către 
energie verde, gestionând în același timp impactul în creștere al schimbărilor climatice? 

În același timp, un proiect România 2040 nu poate ignora evoluția relației 
transatlantice și viitorul parteneriatului strategic România–SUA, respectiv cel al 
României în NATO. Și aici nu este vorba numai despre securitate, ci și despre tehnologie. 
Exemple în acest sens ar fi acordul cu SUA pentru construirea și utilizarea de reactoare 
nucleare de dimensiuni mici sau demersurile NATO în domeniul tehnologiilor emergente, 
respectiv crearea unui fel de DARPA transatlantică – Defence Innovation Accelerator for 
the North Atlantic (DIANA).

Nu în ultimul rând, cheia pentru un scenariu de succes România în 2040 va fi 
tehnologia. Iar tehnologiile care vor transforma fundamental lumea în următorii 15-20 de 
ani ar fi inteligența artificială, computerele cuantice și biotehnologia. România trebuie 
să descopere rolul pe care dorește să îl joace în raport cu respectivele tehnologii și care 
sunt cele la care ar putea excela.

Chiar dacă are capacități limitate, România va trebui să se racordeze inclusiv 
la evoluțiile de cucerire a spațiului cosmic. Până în 2030 e posibil ca SUA și China să 
înceapă construcția unor baze lunare, pentru ca ulterior să se lanseze către Marte.  
O implicare mult mai mare în Agenția Spațială Europeană sau studierea unor cazuri de 
state mici cu ambiții mari în domeniu, precum Emiratele Arabe Unite, ar putea oferi 
repere pentru o implicare a României în această cursă.
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În acest demers, România trebuie să-și recunoască punctele slabe și să investească 
masiv în educație și sănătate. Doar cu o resursă umană sănătoasă și educată poate găsi 
răspunsuri la întrebările de mai sus. Mai mult, e nevoie de soluții pentru a convinge un 
procent semnificativ din populația țării să revină din străinătate, implicațiile detonării 
unei „bombe” demografice fiind enorme din toate punctele de vedere.

Nu în ultimul rând, un proiect România 2040, care ar fi esențial pentru a transforma 
țara noastră într-un actor relevant în discuțiile privind viitorul Europei, ar trebui să fie 
asumat de întreaga clasă politică, pentru a-i da continuitate, întrucât nu vorbim de 
mandate de 4-5 ani, ci de aproape două decenii. Un astfel de proiect pare imposibil, 
dar mizele sunt uriașe având în vedere ritmul accelerat de transformare a lumii 
contemporane.
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România într-o lume periculoasă. Sfârșitul iluziilor

Alexandru Lăzescu

Sunt semne clare că ne aflăm într-o perioadă de trecere către o nouă ordine 
mondială; cât timp va dura tranziția, cât de accidentat și de periculos va fi 
traseul și cum vor arăta în final noul peisaj geopolitic și societatea sunt marile 
întrebări ale momentului.

Preambul

În primul deceniu postcomunist, sentimentul dominant în spațiul public românesc 
era teama de a nu rămâne într-o zonă gri, între spațiul occidental și cel postsovietic, 
dominat de Rusia. În deceniul următor, dominantă a fost exuberanța acceptării noastre 
în spațiul transatlantic prin intrarea țării în NATO și Uniunea Europeană. Pe parcursul 
celui de-al treilea deceniu postcomunist și mai ales acum, când am intrat deja în cel  
de-al patrulea, atmosfera tinde să se schimbe din nou: revin, într-un fel, temerile 
din primul deceniu. Deși încă mulți persistă în regimul de pilot automat, convinși că 
integrarea transatlantică ne ferește de incertitudini, adevărul este că astfel de ancore 
devin fragile sub impactul marilor turbulențe geopolitice. Cert este că ceea ce se va 
întâmpla în spațiul exterior României, în Europa și în plan global, ne va influența în mod 
decisiv destinul, așa cum s-a întâmplat întotdeauna în istorie. 

Deocamdată suntem într-o fază nebuloasă, dominată de semne de întrebare și de tot 
mai puține date certe în ceea ce privește potențialele reașezări geopolitice pe vechiul 
continent și pe plan internațional. În analizele sale din Geopolitical Futures, George 
Friedman crede că vom asista în continuare la o „selectivitate tot mai mare a implicării 
americane pe plan global, în ciuda retoricii contrare”. Ceea ce înseamnă că alte națiuni, 
prieteni sau adversari ai Statelor Unite, deopotrivă, își vor „recalibra acțiunile”, încercând 
să răspundă la astfel de provocări, de unde va rezulta un climat general de incertitudine. 
După precipitata și dezastruoasa retragere americană din Afganistan, care i-a luat 
prin surprindere pe aliații din NATO, a urmat semnarea acordului trilateral AUKUS între 
Australia, Marea Britanie și Statele Unite. Pe lângă faptul că a provocat o deteriorare 
severă a relațiilor dintre Washington și Paris (care a pierdut astfel un contract de zeci 
de miliarde de dolari cu Australia pentru producția de submarine), acesta poate fi 
interpretat și ca o reorientare a Americii predominant către Regatul Unit, o consolidare 
a axei anglo-saxone, în dauna legăturilor cu o Uniune Europeană tot mai ostilă și mai 
reticentă în a i se asocia în competiția geopolitică unde adversarul este China. Sigur, 
în contextul noului peisaj geopolitic nu este o surpriză faptul că zona Asiei de Sud-Est 
este prioritară pentru americani și că Europa trece ca interes în plan secund. Însă nu 
este deloc o veste bună pentru țări ca România, Polonia sau țările baltice, care se tem 
că aceasta ar putea determina o reconfigurare a ecuației de securitate de pe continent 
în contextul unei posibile înțelegeri între UE și Rusia.
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ROMÂNIA ÎNTR-O LUME PERICULOASĂ. SFÂRȘITUL ILUZIILOR

O analiză a evoluțiilor majore care vor marca în viitor destinul României trebuie 
să plece de la un tablou realist al situației actuale, pe plan intern, dar mai ales din 
perspectivă externă, cu trimitere la Uniunea Europeană; apoi trebuie analizat un plan 
geopolitic mai larg. Una dintre problemele de care se lovește un astfel de demers este 
o încremenire într-un fel de nou limbaj de lemn. Astfel, problemele majore cu care 
se confruntă UE și, în general, lumea occidentală ajung să fie ignorate sau tratate  
într-un registru în care domină șabloane de discurs privind ordinea internațională 
liberală și credința cu privire la sanctitatea unor sfere de influență, la performanțele 
inerent superioare ale guvernanței în cadrul democrațiilor liberale și a definiției asociate 
valorilor europene.

Trebuie să recunoaștem că forțele disruptive care acționează în exterior sunt 
formidabile. Surpării accelerate a punților transatlantice li se adaugă impactul coroziv 
al noii revoluții culturale progresiste (în esență neomarxistă) care atacă și tinde să 
dizolve reperele fundamentele ale societăților occidentale, mai ales a celei americane. 
Idei, concepte pe care le credeam definitiv impuse și asimilate, la care visam când ne 
aflam de partea cealaltă a Cortinei de Fier, precum libertatea de expresie, piața liberă, 
competiția intelectuală bazată pe criterii obiective, au ajuns între timp să fie în mod 
explicit contestate. Toate sunt evoluții deloc liniștitoare care vin și pe fondul unei reale 
crize de leadership, pe ambele maluri ale Atlanticului. 

Tabloul mutațiilor disruptive globale este însă mult mai amplu. Trebuie completat, 
de pildă, cu impactul major al noilor tehnologii, de la rețelele sociale la inteligența 
artificială, de la criptomonedele și fenomenul FinTech care amenință serios sistemul 
bancar tradițional la Revoluția Industrială 4.0 și Internet of Things. Toate ridică enorme 
semne de întrebare în privința dispariției unui număr impresionant de locuri de muncă, 
un fenomen care generează instabilitate. Deși părerile sunt împărțite în această privință, 
sunt voci mai optimiste care cred în capacitatea de adaptare la această nouă realitate; 
totuși, nu pot fi ocolite îngrijorările legitime. Yuval Harari1 vorbește despre tendința ca 
oamenii să devină „dispensabili”,iar Henry Kissinger avertizează că, „filosofic, intelectual, 
sub toate aspectele, omenirea nu este pregătită pentru provocarea reprezentată de 
inteligența artificială”2. 

Radiografie de etapă: starea României, starea Uniunii Europene

România se confruntă cu provocări și pe plan intern. Nu e vorba neapărat de crizele 
politice, pentru că astfel de crize sunt peste tot. Mai preocupante par să fie două alte 
chestiuni: 1. deficitul instituțional, o administrație la nivel central și local greoaie, supra- 
dimensionată, ineficientă, chiar dacă sunt și unele segmente reformate sau administrații 
locale care funcționează decent; 2. o economie în general necompetitivă, dacă facem 
abstracție de corporațiile străine precum cele din industria auto sau din industria 
bancară; consecința este că modelul de creștere economică pe consum pe care s-a 

1 Yuval Noah Harari, 21 Lessons for the 21st Century, New York, Spiegel & Grau, 2018.
2 Henry Kissinger, „How the Enlightenment Ends”, în The Atlantic, 2018.



marșat intens duce la dezechilibre în privința balanței schimburilor externe. Cea din 
urmă a fost negativă, -4,2% din PIB în 2019 și -4,4% în 2020 (spre comparație, în 2020 
cifrele au fost +6,9% pentru Cehia, +6,8% pentru Polonia sau +1,7% pentru Bulgaria). 
Legat de acest ultim aspect, trebuie spus că mult lăudata industrie IT lucrează în general 
mai mult în regim de servicii externalizate, cu o valoare adăugată mică. Sunt și progrese 
din acest punct de vedere, însă e vorba de probleme structurale, așa că e nevoie de timp 
pentru a îmbunătăți situația.

Lucrurile nu stau foarte bine nici în plan extern. O problemă serioasă cu care ne 
confruntăm este aceea că în continuare există în interiorul UE reticențe majore față de 
România și Bulgaria. Cele două țări se află din 2007 într-un regim de monitorizare MCV 
și sunt excluse din Schengen, cel puțin în cazul României din rațiuni, în bună măsură, 
artificiale. Asta nu înseamnă că nu sunt multe critici legitime, însă, în ciuda explicațiilor 
de natură tehnică oferite, este clar că sunt mai degrabă alte rațiuni profunde, confirmate   
în discuții informale cu analiști occidentali. Cum ar fi, de pildă, reticența Germaniei. 
Motivele sunt de natură istorică, dar țin și de maniera puțin inspirată în care Bucureștiul a 
gestionat relația cu Berlinul din 1990 încoace. Apoi, deși a aplicat încă din 2004, România 
nu a reușit să fie primită în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, o 
organizație de elită a statelor dezvoltate, însumând 38 de membri. Din UE doar România, 
Bulgaria și Croația nu fac parte din OCDE. Există mai mulți factori care explică acest 
eșec, între care și unii care nu țin de noi. Însă nu putem să nu luăm act și de faptul că nu 
am reușit să excelăm în materie de diplomație economică și culturală, elemente cheie 
prin care o țară ca România își poate îmbunătăți percepția externă.

De fapt, în Europa Occidentală pare să existe chiar un regret mai larg privind 
acceptarea prea grăbită în Uniunea Europeană a țărilor din Est. O opinie exprimată 
explicit de către fostul președinte francez, François Hollande, într-un interviu pentru  
Le Monde; interviul fiind acordat cu puțin înainte de finalul mandatului său, președin-
tele a considerat, probabil, că poate ieși din constrângerile limbajului diplomatic. Și la  
Berlin există voci nemulțumite care spun, desigur, nu la nivel oficial, că aderarea țărilor 
din Europa de Est a complicat relațiile cu Federația Rusă. 

În mod firesc, nu putem să nu legăm viitorul României de cel al Uniunii Europene.  
O abordare de așteptat, cu care e greu să nu fii de acord. Destinul Europei și destinul 
nostru, în acest context, depind de cel al lumii occidentale, în ansamblu. În ceea ce 
privește atmosfera din interiorul UE, chiar înainte de criza pandemică, suntem foarte 
departe de entuziasmul debordant care domnea la începutul anilor 2000. Atunci, 
politologul bulgar, Ivan Krastev, spunea că Uniunea Europeană nu are vecini, ci doar 
viitori membri. Peisajul european este unul complicat. Preocupările privind securitatea 
ale unor țări de pe frontul estic sunt considerate chestiuni periferice în sudul 
continentului. La fel relațiile cu Statele Unite. În timp ce în Europa de Vest, de pildă în 
Franța și Germania, opinia publică este una ostilă Americii, în majoritatea fostelor țări 
comuniste, percepția asupra Statelor Unite este una semnificativ pozitivă. 

Deloc surprinzător, un sondaj Pew Research din 2015 releva că singurele state 
membre NATO în care opinia publică sprijinea în majoritate intervenția pentru apărarea 
unui aliat, în baza Articolului 5, erau cele de peste Ocean: Canada (53%) și Statele 
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Unite (56%). Un altul mai recent, din 2020, ilustrează o combinație aparent paradoxală 
între încrederea europenilor în NATO și reticența masivă față de obligația de a onora 
prevederile Articolului 5. „În ciuda percepției în mare parte favorabile a organizației 
în rândul statelor membre, există o reticență larg răspândită față de îndeplinirea 
angajamentului de apărare colectivă reprezentat de Articolul 5 din tratatul fondator al 
NATO. La întrebarea dacă țara lor ar trebui să apere un aliat împotriva unui potențial 
atac din partea Rusiei, o medie de 50 de procente a populației din 16 state membre 
NATO spun că țara lor nu ar trebui să apere un aliat, comparativ cu 38 de procente care 
spun că țara lor ar trebui să apere un aliat împotriva unui atac rusesc.”3 Motivul este însă 
relativ simplu. Europenii se așteaptă, în proporție de 60 de procente (vs 29 de procente) 
ca Statele Unite să apere un aliat NATO atacat de Rusia. Puse cap la cap, aceste cifre 
explică de ce proiectul Armatei Europene are șanse minime să devină unul cu adevărat 
relevant și de ce țările din Est se bazează în mod serios doar pe Statele Unite în chestiuni 
legate de securitate. 

De altfel, relația cu Federația Rusă creează diviziuni majore pe continent. Atunci 
când vine vorba de Franța, în primul rând din cauza ostilității față de Statele Unite, 
dar mai ales în cazul Germaniei, unde percepția favorabilă a Rusiei are o dimensiune 
specială. Un sondaj de acum câțiva ani citat de Der Spiegel releva că aproape jumătate 
dintre germani „nu se văd neapărat ca parte a Occidentului, ci mai degrabă ca o punte 
între Occident și Rusia”4. Un fel de Mare Elveție. Ultima descriere plastică aparține lui 
Carlo Masala, profesor de relații internaționale la Bundeswehr University din München. 
Masala mai spune că, deși nu o recunosc explicit, pentru mulți din establishmentul 
german, relațiile cu Moscova vor fi întotdeauna mai importante decât cele cu țările din 
Europa de Est. După cum sublinia de altfel și Anneli Ute Gabanyi într-un interviu acordat  
Revistei 225, „Cancelarul de Fier, Otto von Bismarck, este figura emblematică pentru o 
politică de colaborare cu Federația Rusă în detrimentul unei politici externe comune 
a Uniunii Europene, după modelul tratatului secret «de reasigurare» încheiat între 
Germania şi Rusia în 1887”.

Cert este că, indiferent cum privim lucrurile, o analiză realistă a situației, mai ales 
în contextul rolului major pe care îl joacă Germania în UE, scoate în evidență niște 
adevăruri neplăcute pentru țările din Europa de Est. Mai ales dacă luăm în calcul Brexitul 
și demersul Europei Suverane și planurile privind o viitoare armată europeană, susținute 
activ mai ales de către Franța. Numai că UE are nevoie de cel puțin 30-40 de ani pentru 
a fi în stare să-și asigure singură securitatea, crede Carlo Masala. Poate e o estimare 
exagerată, însă alta este problema majoră în cazul în care UE ar dori sau ar fi nevoită  
să-și asigure securitatea fără sprijin american. Este vorba de pacifismul adânc 
implantat pe vechiul continent. În anii ‘80, în plin Război Rece, în Germania de Vest era 

3 Pew Research NATO Seen Favorably Across Member States - Many in member countries express reservations about  
fulfilling Article 5’s collective defense obligations, https://www.pewresearch.org/global/2020/02/09/nato-seen-favorably- 
across-member-states/?mod=article_inline.
4 Alexandru Lăzescu, „Cum se raportează Germania la Europa de Est, Rusia, China și relațiile transatlantice”, în Revista 22, 
https://revista22.ro/opinii/alexandru-lazescu/cum-se-raporteaza-germania-la-europa-de-est-rusia-china-si-relatiile-
transatlantice.
5 Ibidem.



RO
MÂ

NI
A 

OC
CI

DE
NT

AL
Ă 

 
  P

OL
IT

IC
Ă 

EX
TE

RN
Ă 

ȘI
 R

EL
AȚ

II I
NT

ER
NA

ȚI
ON

AL
E

40

la modă sloganul „Better Red than Dead” („Mai bine roșu decât mort”). În prezent capătă 
tot mai mare avânt la Berlin un curent care militează pentru renunțarea unilaterală a 
țării la armele nucleare instalate pe teritoriul său, mai ales acum, când Verzii care îl 
susțin au intrat în noul Guvern Olaf Scholz, iar coliderul lor, Annabela Baerbock, a devenit 
ministru de externe în cabinet. Este o inițiativă cu un impact negativ important asupra 
arhitecturii de securitate de pe continent, arhitectură care deocamdată ne asigură și 
nouă protecția. 

O altă problemă reală evitată complet în discuțiile din spațiul public este aceea că, la 
nivel politic, și, în general, la nivel de societate, în România nu se discută mai deloc despre 
sensul în care ar trebui să se îndrepte ceea ce numim proiectul european: ne dorim o 
Uniune Europeană federală, ai cărei adepți să militeze pentru o adâncire a integrării, în 
care guvernele naționale să devină, ca autoritate, un fel de consilii județene sau dorim una 
care să fie o asociere de state suverane? Nu este deloc o întrebare tehnică minoră, ci o 
chestiune esențială. Se vede asta nu doar din actualul conflict dintre Comisia Europeană 
și Polonia, ci și din retorica și poziționările suverane ale unora dintre principalii actori 
din campania prezidențială din Franța, aflați atât la dreapta, cât și la stânga spectrului 
politic6. În acest punct ajungem în mod firesc la discuția privind viitorul Europei, aflată de 
altfel pe agenda Bruxelles-ului, unde este obiceiul de a face echivalența, evident abuzivă, 
între Europa și UE. După respingerea proiectului Constituției UE s-a mers pe direcția 
federalistă pe sub masă, pas cu pas. Este ceea ce acuză adepții unui proiect european care 
să rămână în esență o uniune de state suverane. Iar dacă ne uităm la tabloul momentului, 
varianta federalistă nu are deloc un suport popular consistent. Sondajele recente, posibil 
influențate și de criza pandemică, relevă că doar 36 de procente dintre francezi au 
încredere în UE (pe ansamblul UE media este de 49 de procente), deși, este important de 
precizat, majoritatea cetățenilor din statele membre nu doresc ieșirea din UE. 

Deși recunosc pragmatic beneficiile aduse de Uniune, europenii nu se simt deloc 
legați afectiv de aceasta, după cum relevă un sondaj din 2018 comandat de publicația 
economică germană  Handelsblatt7.  Ideea unei integrări aprofundate cu o delegare 
sporită de atribuții către Comisia Europeană este departe de a fi una populară. O ast-
fel de formulă se bucura de cel mai mare sprijin în Germania, unde ajungea la 29 de 
procente, în Franța era de 21 de procente, în timp ce în Suedia (10 procente) era chiar 
mai nepopulară decât în Marea Britanie (12 procente), care nici nu mai era membru al UE. 

Conform unui sondaj din octombrie 2021 realizat în România8, sprijinul pentru o UE 
federală era de doar 19 procente. Un alt detaliu semnificativ este acela că respondenții 
au fost de părere, în proporție de 64 de procente, că „România trebuie să își susțină mai 
puternic interesele naționale, chiar atunci când nu se potrivesc cu ale partenerilor din 
UE”. E relevant și faptul că, atunci când au fost întrebați ce identitate își asumă, doar 
foarte puțini dintre cetățenii din statele membre au menționat-o primordial pe aceea 

6 Alexandru Lăzescu, „Polonia vs UE”, în Newsweek România, https://newsweek.ro/opinii/polonia-vs-ue.
7 Alexandru Lăzescu, „De ce nu iubesc europenii Uniunea Europeană?”, în Newsweek Romania, https://newsweek.ro/
opinii/de-ce-nu-iubesc-europenii-uniunea-europeana.
8 Barometrul de Securitate a României, LARICS și ISPRI, 1 – 10 octombrie 2021.
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de european. Legătura emoțională creată prin apartenența la o națiune rămâne una  
extrem de solidă din punct de vedere identitar. Iar tensiunile în creștere din interiorul 
Uniunii, de natură economică și culturală, indică faptul că este foarte puțin probabil ca 
sprijinul pentru un model federal să crească pe termen mediu, cel puțin. Dimpotrivă. 

Natura actualei competiții geopolitice

Puțini se îndoiesc de faptul că perioada marcată de Pax Americana a ajuns la un punct 
final și am intrat în alta care va fi dominată de competiția dintre Statele Unite și China, 
în care, într-o formă sau alta, vor fi implicați și alți actori. Pentru unele state precum 
Rusia, Iran, Coreea de Nord, pe de o parte, sau Japonia, Marea Britanie sau Australia, 
pe de alta, poziționarea este destul de limpede, deși istoria ne-a oferit și multe surprize.  
În alte cazuri, între care în mod notabil este și UE, lucrurile nu sunt, cel puțin pe moment, 
chiar clare. Poate pentru unii pare surprinzător, dar în Europa au fost destule voci, de la 
Angela Merkel la Emmanuel Macron și Josep Borrell, care au avansat ideea că Uniunea ar 
trebui să rămână neutră în această dispută. Însă oricum, într-un cadru mai larg, discuția 
se duce inevitabil către o analiză asupra felului în care va arăta influența, ponderea 
economică și politică a Occidentului, într-o lume pe care a dominat-o timp de 500 de 
ani, dar care acum își schimbă în chip major arhitectura geopolitică, pe dimensiuni 
multiple: în plan ideologic, geopolitic, militar, geoeconomic, tehnologic.

Cum definim această nouă etapă? Intrăm aici într-un teritoriu care stârnește 
numeroase și intense controverse. Istoricul Niall Ferguson nu are deloc rețineri să 
vorbească despre un Război Rece 2.0, care, în opinia sa, este unul nu doar inevitabil, 
ci și dezirabil, pentru că „va scoate Statele Unite din complezență prin efortul de a 
nu pierde cursa cu China în domeniile inteligenței artificiale, computerelor cuantice 
și altor tehnologii strategice cruciale”9. Alții, speriați probabil de reîntoarcerea la 
perioada care s-a încheiat în 1990, se grăbesc să rejecteze ideea unui Război Rece 2.0, 
căutând alternative mai liniștitoare. De pildă, Uri Friedman observă cu un ochi critic că 
administrația Biden, în ciuda unei schimbări semantice, prin înlocuirea sintagmei de 
great-power competition, utilizată în perioada lui Donald Trump pentru a descrie relația 
cu China, cu aceea de strategic competition, nu face decât să urmeze în realitate aceeași 
linie de abordare cu cea a fostului președinte. Friedman crede că mult mai dezirabilă ar 
fi viziunea alternativă de intervulnerability, formulată de Jairus Grove, directorul Hawaii 
Research Center for Futures Studies10, în care toate țările, în ciuda rivalităților dintre ele, 
cooperează pentru a combate provocările comune. 

La conferința The World Order After Covid-19, organizată de Kissinger Center for  
Global Affairs, au fost multe voci care au ținut să avertizeze asupra pericolului reprezentat 
de un nou Război Rece. Printre ele, Eric Schmidt, fost președinte Google, care a pledat 
pentru un tip de „parteneriat în rivalitate, în care cele două națiuni ar fi în competiție și ar 
colabora simultan, așa cum o fac Apple și Samsung, de ani întregi”. În timp ce profesorul 

  9 Niall Ferguson, The Politics of Catastrophe, Penguin Press, 2021.
10 Uri Friedman, „The Dueling Ideas That Will Define the 21st Century”, în The Atlantic, https://www.theatlantic.com/ideas/
archive/2021/11/joe-biden-foreign-policy/620654/.
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Graham Allison, de la Harvard, a făcut o paralelă istorică privitoare la relația duală dintre 
dinastia Song și Regatul Liao. Toate sunt apeluri rezonabile și dezirabile la o cooperare 
parțială care să tempereze competiția dintre cele două superputeri; la fel și cel pentru 
o relație predictibilă și o colaborare pentru întărirea instituțiilor de guvernanță globală. 
Doar că, observă Niall Ferguson, „Partidul Comunist Chinez nu este Samsung și cu atât 
mai puțin Regatul Liao” și toți cei care avansează astfel de viziuni alternative nu par 
să se întrebe dacă și China este interesată de acest model. Precizând că atunci când, 
începând din 2019, a vorbit la diverse conferințe internaționale despre noul Război Rece, 
niciunul dintre participanții chinezi nu l-au contrazis. În mare, vedem aici o viziune de  
tip Chamberlain prevalentă în rândul elitelor occidentale: parte din cauza triumfalismului 
liberal care a dominat gândirea strategică în Vest după prăbușirea Uniunii Sovietice, 
parte din rațiuni ideologice; alte cauze au fost: credința în superioritatea, prin definiție, a 
modelului democrației liberale în fața oricărei alternative și inevitabilitatea progresului, 
teama că astfel se va ajunge la decesul globalismului în accepțiunea sa actuală, spaima, 
de înțeles, a riscurilor majore pe care le incumbă o astfel de competiție geopolitică. 
Numai că asta nu înseamnă că există o soluție miraculoasă. 

Ne place sau nu, ambițiile, dorința de putere și de dominație, resentimentele, ca 
expresie a unor elemente fundamentale care definesc natura umană, chiar dacă au fost 
reprimate parțial în Vest (sau mai degrabă sunt rezultatul epuizării, oboselii acumulate în  
ultima jumătate de mileniu de dominație a lumii), există și în alte părți ale planetei, mai ales 
în China. Forțele structurale care au stat întotdeauna în istorie la baza conflictelor dintre 
marile puteri fac inevitabilă rivalitatea dintre Statele Unite și China, scrie John Mearsheimer 
în Foreign Affairs11. „Majoritatea americanilor nu recunosc că Beijingul și Washingtonul 
acționează în fond după același «playbook» deoarece cred că Statele Unite sunt o 
democrație nobilă care acționează diferit față de țările autoritare, cum ar fi și China. Dar 
nu așa funcționează politica internațională. Toate marile puteri, fie ele sau nu democrații, 
nu au de ales, trebuie să concureze pentru putere în cadrul unui joc de sumă zero. Acest 
imperativ a motivat ambele super puteri în timpul Războiului Rece. Îi motivează astăzi și pe 
liderii chinezi și lucrurile ar sta la fel chiar dacă China ar fi o democrație.”

Există patru mari posibile erori de interpretare în ceea ce privește natura și 
contextul actualei competiții geopolitice, pe care unii, ca Niall Ferguson, o văd ca un 
Război Rece 2.0, în timp ce alții, dimpotrivă, speriați de posibilele consecințe, resping 
categoric aserțiunea. Prima este aceea de a o privi, așa cum procedează administrația 
Biden și cu mai puțin entuziasm europenii, în cheie ideologică, drept o bătălie între țări 
democratice și regimuri dictatoriale, între Bine și Rău. A doua, privită în contextul celei 
anterioare, este de a considera că globalizarea, în forma sa actuală, este ireversibilă și 
că prezentul sistem de aranjamente și instituții internaționale, evident disfuncțional, 
poate fi depanat și făcut să opereze eficient. A treia este aceea de a scoate în evidență 
dimensiunea militară a competiției, de unde și îngrijorarea că dintr-un Cold War s-ar 
putea ajunge la Hot War, ignorând complexitatea unei confruntări în care latura 

11 John J. Mearsheimer, „The Inevitable Rivalry - America, China, and the Tragedy of Great-Power Politics”, în Foreign 
Affairs, 2021.
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geoeconomică și impactul tehnologiei joacă un rol esențial. În fine, ultima eroare este 
aceea de a ignora complet amploarea majoră a problemelor din interiorul societăților 
occidentale. America este măcinată în interior de ceea ce unii numesc chiar aproape  
un război civil, iar Vestul, în ansamblu, se află sub asaltul unei revoluții culturale radicale.

Într-un articol din Foreign Affairs12, Nadia Schadlow explică ce stă la baza acestei 
viziuni existente în Statele Unite, dar și în ansamblul spațiului occidental, care pleacă 
de la premisa inevitabilului triumf al ordinii internaționale liberale. „De la sfârșitul 
Războiului Rece, majoritatea factorilor de decizie din SUA au întreținut un set de iluzii 
despre ordinea mondială. În chestiunile critice, ei au văzut lumea așa cum și-ar dori 
să fie și nu cum este cu adevărat.” Această lume ideală este una în care ar urma să 
domnească valorile liberale și în care instituțiile globale ar fi puse în centrul cooperării 
internaționale, o opțiune dezirabilă, dar într-un sever contrast cu realitatea.  

Una dintre probleme este chiar erodarea atractivității și legitimității modelului 
democrației liberale occidentale. Crizele politice frecvente din Occident, tensiunile 
interne, deteriorarea relațiilor transatlantice oferă în permanență argumente criticilor 
democrației liberale, o oportunitate de care Rusia și China, în mod previzibil, profită. 
Un articol de opinie al agenției oficiale chineze de știri, Xinhua, intitulat sugestiv 
„Democrația luminată chineză pune Occidentul la umbră”, susține că Vestul este în de-
rivă, în timp ce sistemul chinez „promovează armonia și unitatea socială; diviziunile și 
nesfârșitele tensiuni politice, scandalurile” fiind „consecințe inevitabile ale democrației 
occidentale”13. Paradoxal, adversarii Statelor Unite primesc o consistentă mână de 
ajutor chiar de la mass-media occidentale, cu precădere cele americane14. Iar această 
impresie s-a accentuat masiv între timp. Cum te aștepți să fii privit în exterior atunci 
când mass-media de referință, cu acoperire globală, CNN, The New York Times sau 
Washington Post, repetă permanent, din rațiuni strict ideologice și pentru consumul 
politic intern, narațiuni ca aceea că în Statele Unite există un „rasism sistemic”. 

În paralel, există un scepticism în creștere în privința supraviețuirii globalizării în 
forma în care arată ea astăzi. Tensiunile în creștere de pe plan internațional, cauzate de 
competiția dintre America și China și de unele resentimente care ies la suprafață într-o 
lume multipolară, inerent instabilă, accentele de nemulțumire populară în creștere 
din interiorul țărilor occidentale, explozia conflictelor tribale (Etiopia, a doua țară ca 
populație din Africa, este cel mai recent exemplu), presiunile migraționiste, tendințele 
protecționiste și ele în creștere și impactul pandemiei de Covid-19 sunt tot atâtea 
explicații. Sunt destule motive care o fac pe Nadia Schadlow să susțină că asistăm 
la Sfârșitul Globalismului15. În opinia sa, trei elemente vor fi cele care vor sta de acum 

12 Nadia Schadlow, „The End of American Illusion”, în Foreign Affairs, 2020, https://www.foreignaffairs.com/articles/
americas/2020-08-11/end-american-illusion.
13 Xinhua, „Enlightened Chinese democracy puts the West in the shade”, http://www.chinadaily.com.cn/
china/19thcpcnationalcongress/2017-10/17/content_33364425.htm.
14 Alexandru Lăzescu și Octavian Manea, „Poate rezista modelul democrației liberale sub asaltul tendințelor disruptive 
globale?”, în Valentin Naumescu, Raluca Moldovan (coord.),Tensiunea Liberal-Iliberal pe Agenda Globală, Presa 
Universitară Clujeană, 2019, p. 142 - 144.
15 Nadia Schadlow, „The End of Globalism”, National Conservatism Conference II, https://youtu.be/nazW9Cgssn4.
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încolo în centrul relațiilor internaționale în dauna abordărilor și instituțiilor multilaterale 
globale: „primatul statelor naționale, alianțele regionale și aranjamentele bilaterale”. 
Recentele acorduri QUAD sau AUKUS, dar și maniera în care operează China cu acorduri 
bilaterale în Africa, Asia și America de Sud în cadrul giganticului proiect BRI (Belt and 
Road Initiative) ilustrează aceste aspecte. 

În ceea ce privește maniera în care este privită în Vest dimensiunea militară a 
competiției geopolitice, aspect extrem de relevant din perspectiva NATO și a conflictelor 
din imediata noastră apropiere, Ross Babbage în The Standpoint16 face o observație 
esențială din punct de vedere conceptual. Aceea că Occidentul înțelege complet 
distorsionat esența strategiei adoptate de Rusia și China în confruntarea dintre cele 
două părți. În cultura strategică din spațiul occidental există o distincție clară între pace 
și război. „Or, acest lucru este semnificativ diferit față de concepția adoptată de către  
regimurile de la Moscova și Beijing, care consideră că lupta lor cu Occidentul și partene-
rii săi este una existențială, continuă și, în prezent, abordată în primul rând prin mijloace 
politice. Una dintre cele mai clare explicații ale acestui mod de gândire apare în volumul 
«Războiul fără restricții» din 1999, scris de doi colonei în serviciul Armatei de Eliberare 
a Poporului, Qiao Liang și Wang Xiangsui.” Henry Kissinger sintetizează în volumul On 
China esența acestei strategii inspirate, fără îndoială, din concepția lui Sun Tzu privind 
conflictele militare: ideal este să-ți înfrângi adversarul fără să te angajezi efectiv în 
luptă; Kissinger scrie că obiectivul Beijingului nu este de a se ajunge la o confruntare 
decisivă, ci „acumularea, cu răbdare, de avantaje relative”. 

Tehnologia și Geopolitica

Un articol din Foreign Affairs, „Eroziunea avantajului tehnologic al Americii”17, eviden- 
țiază lentila îngustă, preponderent militară prin care Statele Unite privesc investițiile 
masive ale Chinei în tehnologie. În timp ce Occidentul privește avansul tehnologic 
spectaculos al Chinei aproape exclusiv din perspectivă militară, liderii de la Beijing 
privesc competiția geopolitică dintr-o perspectivă mult mai largă. „Demersul Chinei 
pentru a obține supremația tehnologică nu vizează doar obținerea unui avantaj pe 
câmpul de luptă; Beijingul schimbă însuși câmpul de luptă. China își imaginează o lume 
a competiției între marile puteri, în care nu trebuie trase focuri de armă. Supremația 
tehnologică îți oferă capacitatea de a domina infrastructura civilă de care ceilalți 
depind, oferind astfel o influență enormă. Aceasta este o motivație majoră din spatele 
sprijinului Beijingului pentru exporturile de infrastructură civilă de înaltă tehnologie. 
Țările care cumpără sisteme chinezești ar putea crede că primesc doar rețele electrice, 
tehnologie pentru sistemul de sănătate sau soluții de plată online, dar, în realitate, toate 
acestea plasează o infrastructură națională critică și datele cetățenilor sub controlul 
Beijingului. Astfel de exporturi sunt calul troian al Chinei.”

16 Ross Babbage, „The West slumbers as its enemies run amok”, în The Standpoint, https://standpointmag.co.uk/the-
west-slumbers-as-its-enemies-run-amok/.
17 Christopher Darby, Sarah Sewall, „The Innovation Wars - America’s Eroding Technological Advantage”, în Foreign Affairs, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-02-10/technology-innovation-wars.
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În completare, o altă interesantă analiză, „From Lightbulbs to 5G, China Battles West 
for Control of Vital Technology Standards”18 din Wall Street Journal, discută strategia 
Beijingului de a-și impune până în 2035 termenul avansat în documentele oficiale, 
standardele proprii în domeniile cu care se va opera pe plan internațional cu noile 
tehnologii. Pentru că, spun autorii, cine va deține controlul asupra normelor industriale 
pentru telecomunicații, transportul energiei electrice și inteligența artificială își va 
asigura dominația globală. 

Există totuși și semne privind existența unor contrareacții în Occident. La sfârșitul 
lunii septembrie 2021, oficiali ai Statelor Unite și Uniunii Europene au participat la prima 
reuniune a unui nou organism, Consiliul pentru Comerț și Tehnologie SUA-UE (Trade  
and Technology Council)19, la Pittsburgh. În declarația comună se subliniază obiectivele 
acestuia: „coordonarea abordărilor în domenii globale cheie din tehnologie, economie 
și comerț prin adâncirea cooperării transatlantice”. Cele 10 grupuri de lucru care vor 
fi înființate vor fi axate pe diferite teme majore; acestea vor viza utilizarea abuzivă a 
tehnologiei care amenință securitatea și drepturile omului, controlul exporturilor și 
examinarea investițiilor, cu scopul de a proteja companiile și consumatorii din Statele 
Unite și UE împotriva practicilor comerciale neloiale. 

Noua competiție ideologică globală 

Andrew Michta, decan al College of International and Security Studies at the George 
C. Marshall European Center for Security Studies, scrie într-un articol cu titlul sugestiv, 
„China’s promise: «A free market for unfree people»20, că Beijingul, care utilizează 
inclusiv criza indusă de actuala pandemie pentru a promova modelul său de societate, 
reprezintă o enormă provocare ideologică pentru Occident. „China dispune de forța 
economică și toate celelalte resurse necesare pentru a deveni primul stat totalitar high-
tech din istorie, punând democrația liberală în fața unei provocări ideologice substanțial 
mai importante decât cea reprezentată de propaganda sovietică în perioada Războiului 
Rece.” Beijingul propune la nivel global un model de societate în care calea către 
prosperitate nu mai este intrinsec asociată cu libertatea individuală. 

Acest model contrazice la nivel fundamental mesajul principal pe care s-a bazat 
Occidentul în bătălia ideologică purtată cu sistemul sovietic – acela că libertatea este o 
condiție esențială pentru prosperitate. Problema este că, în această confruntare în plan 
ideologic, lumea occidentală nu mai dispune de un mesaj la fel de coerent și de atractiv 
ca în perioada confruntării cu Uniunea Sovietică21. „Dimensiunea ideologică a acestei 

18 Valentina Pop, Sha Hua, Daniel Michaels, „From Lightbulbs to 5G, China Battles West for Control of Vital Technology 
Standards”, în Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/from-lightbulbs-to-5g-china-battles-west-for-
control-of-vital-technology-standards-11612722698?mod=hp_lead_pos10#comments_sector.
19 EU-US Trade and Technology Council Inaugural Joint Statement, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ 
detail/en/STATEMENT_21_4951.
20 Andrew A. Michta, „China’s promise:«A free market for unfree people»”, în Politico, https://www.politico.eu/article/ 
chinas-promise-a-free-market-for-unfree-people.
21 Alexandru Lăzescu, „Viziunea chinezească asupra lumii”, în Ziarul de Iași, https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/viziunea- 
chinezeasca-asupra-lumii--271267.html.
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mari competiții geopolitice va crește în importanță, deoarece elitele din America au 
ajuns să pună sub semnul întrebării în ultimul deceniu principiile de bază ale proiectului 
democratic republican, cu degradarea ideii fundamentale de cetățenie în dauna celei de 
apartenență la categorii de rasă și de gen”, crede același Andrew Michta. 

Asistăm oare la o nouă revoluție culturală radicală în America sau sunt doar excese de 
etapă, precum cele de acum cinci decenii? Cert este că există un curent având în avangardă 
mișcări neomarxiste ca Black Lives Matter și Antifa, care beneficiază de o susținere 
semnificativă în mass-media, inclusiv la New York Times, Washington Post sau CNN, în 
marile campusuri universitare și în aripa radicală din Partidul Democrat, care își propune 
să transforme din temelii America, pe care o consideră un stat toxic, structural rasist (chiar 
Joe Biden a făcut trimitere la „rasismul sistemic” care ar exista în Statele Unite), a cărui 
implozie ar aplauda-o, facilitând astfel hegemonia globală a Chinei. După cum scrie Andrew 
Roberts, cel mai reputat biograf al lui Churchill, a dărâma statuile părinților fondatori ai 
Americii este „un prim pas al unui suicid național, nimic altceva decât o încercare de a 
nega orice noțiune că Statele Unite ar fi o țară construită pe idealurile de libertate, ca și 
ideea că America ar putea reprezenta în sine ceva bun”. Concluzionând, pesimist, „că nicio 
societate nu poate supraviețui unei astfel de credințe existențiale despre ea însăși, motiv 
pentru care actualul atac asupra Părinților Fondatori este un semn inconfundabil al unei 
decadențe periculos de autodistructive”22.

Într-o postare pe Facebook, Teodor Baconschi explică mecanismul prin care 
acționează acest curent progresist cu o reprezentare tot mai solidă și mai activă și 
la Bruxelles, care, pe lângă faptul că induce tensiuni în societate, erodează masiv 
capacitatea de reacție a Vestului în competiția geopolitică cu Federația Rusă și cu 
Republica Populară Chineză. „Așa cum marxismul a pătruns în Rusia țaristă prin cercuri 
intelectuale burgheze - erau de altfel singurele material capabile să «dezbată idei noi»- 
tot așa neo-marxismul cultural pătrunde în Europa actuală printr-o burghezie academică 
prosperă, care înlocuiește internaționalismul proletar printr-un internaționalism global, 
multicultural. Noul front ideologic «progresist» e la fel de dogmatic și intolerant ca și 
strămoșul său cu trăsături leniniste. El taxează drept «fascism» orice atitudine care i se 
opune și reduce ideea europeană la propria agendă, fără alternativă.” Ceea ce nu înțeleg 
promotorii acestui demers de „uniformizare ideologică” la nivelul UE, asumat destul 
de explicit la Bruxelles, este că provoacă astfel tensiuni grave în interiorul Uniunii, cu 
efecte greu de estimat. Pentru că, după cum subliniază Teodor Baconschi, deși „tabăra 
progresistă crede că va consolida proiectul UE dacă face o listă cu statele recalcitrante, 
care ar trebui «excluse», pentru că nu aderă unanim la ortodoxia corectitudinii politice 
întrucât nicăieri nu există unanimitate în jurul acesteia, mi-e teamă că UE nu va fi mereu 
mai puternică, așa cum ne dorim, ci tot mai divizată, deci mai slabă și irelevantă”.

Opinia este împărtășită și de Damir Marusic, contributor la American Purpose și 
senior fellow al Atlantic Council Europe Center, într-o postare pe Twitter, conform căreia, 

22 Andrew Roberts, „In toppling Thomas Jefferson, the woke mob has shown that it wants to destroy America itself”, în  
The Telegraph, https://www.telegraph.co.uk/news/2021/11/24/toppling-thomas-jefferson-woke-mob-has-taken-aim- 
essence-america/?WT.mc_id=e_DM1527731&WT.tsrc=email&etype=Edi_FAM_New_ES&utmsource=email&utm_
medium=Edi_FAM_New_ES20211125&utm_campaign=DM1527731.
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„atunci când se va scrie istoria acestei perioade, nu Rusia va fi creditată cu ascensiunea 
liberalismului pe întregul continent, ci mai degrabă elitele din Europa care nu au fost 
în stare să-și reexamineze prioritățile universaliste în fața unei nemulțumiri publice în 
creștere”.

Analizând presiunea enormă la care asistăm în Occident pentru rescrierea istoriei, 
o componentă esențială a fenomenului woke, a noii revoluții culturale, istoricul 
britanic Robert Skidelsky crede că, „deși optimiștii ar putea pretinde că este vorba de 
expresia unei sensibilități morale luminate, în fapt tot ceea ce vedem acum reflectă, 
de asemenea, un transfer dramatic de putere și influență de la civilizațiile occidentale 
la cele non-occidentale. Învingătorii de ieri și-au pierdut convingerile, în timp ce foștii 
învinși au convingeri pasionale față de istoria lor”23. Tabloul este complet diferit în cazul 
principalului competitor strategic al Occidentului, China, unde, spune Jessica Chen 
Weiss de la Universitatea Cornell, „cetățenii chinezi se așteaptă în tot mai mare măsură 
ca guvernul lor să-și asume cu mândrie rolul de lider mondial”.

Este această modificare a ordinii mondiale inevitabilă? Și, dacă da, cât ar putea dura 
tranziția, cum se va face, în ce măsură ne va afecta și cum va arăta noul peisaj geopolitic? 
În astfel de situații e greu să ai certitudini. Se spune că, deși istoria nu se repetă, totuși 
rimează. De altfel, ar fi o probă de aroganță să credem că viitorul nu va fi modelat de 
aceleași forțe și fenomene turbulente care au acționat în trecut, în ciuda unei viziuni 
idilice contrare care pare să predomine printre elitele din Occident.

Ray Dalio, un celebru investitor de pe Wall Street, a studiat evoluțiile din istorie din 
ultimii 500 de ani, ascensiunea și decăderea imperiilor, războaiele, mișcările sociale, 
revoluțiile, perioadele de prosperitate și de depresie economică, impactul tehnologi-
ilor disruptive. Drept consecință, el crede că pot fi identificate mari cicluri politice și 
economice de 50 – 100 de ani, cu perioade de tranziție de 10 – 20 de ani, care marchează 
modificări de substanță în peisajul geopolitic. În opinia sa, suntem în prezent exact 
într-un astfel de moment de inflexiune. „Ordinea mondială se schimbă acum rapid, 
într-o manieră cum nu s-a mai întâmplat niciodată în cursul vieții noastre, dar s-a 
întâmplat de multe ori înainte în istorie.”24 Iar asta se petrece, observă el, din cauza 
suprapunerii a trei evoluții disruptive simultane: 1. niveluri ridicate de îndatorare și rate 
extrem de scăzute ale dobânzilor, care limitează capacitatea băncilor centrale de a 
stimula economia; 2. decalaje mari de bogăție și diviziuni politice în interiorul țărilor, 
ceea ce stimulează ascendența conflictelor sociale și politice; 3. o putere mondială 
în ascensiune, China, care contestă actuala putere mondială existentă, Statele Unite.  
De la aceeași perspectivă istorică pleacă și Niall Ferguson, care, într-un eseu25 publicat 
în The Economist, face o paralelă între dezintegrarea Imperiului Britanic și declinul 
accelerat actual al celui american. Premisa de bază a lucrării, deloc încurajatoare, este 
aceea că, de regulă, astfel de perioade nu sunt pașnice, au un ridicat potențial violent, 
destabilizator. 

23 Robert Skidelsky, „History at the Barricades”, https://www.project-syndicate.org/onpoint/uses-of-history-in-culture-
wars-by-robert-skidelsky-2021-01.
24 Ray Dalio, Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed or Fail, Simon & Schuster, 2021.
25 Niall Ferguson, „On why the end of America’s empire won’t be peaceful”, înThe Economist, https://www.economist.
com/by-invitation/2021/08/20/niall-ferguson-on-why-the-end-of-americas-empire-wont-be-peaceful.
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Diplomație, prospectivă și dizidență  
în România anilor 

,
70 – 

,
80

Doru Pogoreanu

Prospectiva – viitorul pe termen lung

Viitorul a tulburat omenirea, întrebarea ce urmează? rămânând mereu fără un 
răspuns. Între spaime și încredere, drumul omenirii a oscilat între viitorul apocaliptic 
și viitorul luminos. S-au găsit căi de a forța răspunsuri, chiar eronate, pentru a putea 
acționa. „Omul este o ființă anticipativă, eminamente”, afirma Mircea Malița, anticiparea 
fiind o condiție sine qua non în cursa fără sfârșit a supraviețuirii. Ce vine, ce ne așteaptă, 
ce va fi, cum va fi, când se va întâmpla, cine, unde?   

După Al Doilea Război Mondial, în efervescența tensionată de Războiul Rece, se 
conturează o nouă disciplină: prospectiva, pornind de la necesități strict militare, inițiate 
de generalul Henry Harley „Hap” Arnold (1886 - 1950), o legendă a aviației americane. În 
1945, acesta fondează proiectul RAND (Research and Development), în scopul asigurării 
supremației americane aeriene, conectând planificarea militară cu cercetarea și dez-
voltarea. Ulterior, sub conducerea lui  Franklin R. Collbohm, de la Douglas Aircraft Company, 
grupul de cercetători fondează RAND Corporation. Dincolo de obiectivele stabilite inițial, 
majoritatea metodelor de analiză sunt fundamentate în această perioadă. În paralel, 
preocupări pentru studiul structurat al viitorului pe termen lung se ivesc în Franța, în Marea 
Britanie și în alte țări europene. Școala franceză, fundamentată pe ideile filosofice ale lui 
Gaston Berger, are o componentă umanistă, enunțată în princiipile: „privește departe; 
privește larg; analizează în profunzime; asumă riscuri; gândește-te la om”.

Prospectiva cunoaște mai multe etape, chiar și o perioadă de declin după criza pe-
tro lului de la începutul anilor șaptezeci, criză nesesizată de structurile însărcinate cu 
studiile prospective din diferite ministere, de exemplu, din Franța. Metodele de analiză se 
diversifică și se rafinează: de la modelarea matematică bazată pe teoria probabilităților 
la metodele de analiză utilizate în sociologie, de la o prospectivă tendențială la teoria 
haosului, teoria complexității sau cea a rețelelor. S-au creat poluri de studii prospective, 
de la RAND Corporation sau Hudson Institute în SUA la Futuribles și o pleiadă de institute 
prospective: de amintit sunt cele din Franța, din Rusia, la fel și cercetătorii din domeniu 
de la Universitatea din Manchester din Marea Britanie, apoi Clubul de la Roma și centre 
în Finlanda, Brazilia, Filipine sau Singapore.

Prospectiva intră în România pe cale diplomatică

Prospectiva nu putea ocoli România, mai ales după anul critic 1968. Cu un început 
eclatant, evoluția este o adevărată aventură, cu momente de glorie și de interdicție, cu 
mari personalități și dizidenți politici, cu uitare și renaștere.
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DIPLOMAȚIE, PROSPECTIVĂ ȘI DIZIDENȚĂ ÎN ROMÂNIA ANILOR ‘70 – ‘80

Tânăr diplomat la ONU, Mircea Malița este atras de noul domeniu al prospectivei, 
care îl pasionează și datorită formației lui de matematician și filosof. Din poziția sa 
diplomatică, a intrat în contact cu mulți dintre clasicii prospectivei și a intuit poten-
țialul studiilor despre viitor pentru România. Devenind ulterior ministru al educației 
(28 februarie 1970  –  13 octombrie 1972), ia inițiativa îndrăzneață a formării unei școli 
românești de prospectivă.

Cu siguranță că școala matematică românească era un pilon puternic de la care 
se putea porni, iar perioada de deschidere internațională era favorabilă cooperărilor 
științifice: după 1968, datorită îndrăznelii de a înfrunta URSS în problema invadării 
Cehoslovaciei, România a obținut un capital important de imagine pe plan extern. 
Vizitele generalului De Gaulle în 1968 și a președintelui Richard Nixon un an mai târziu  
au accelerat schimburile în domeniul științific. 

Acest context favorabil, care în subsidiar a avut și o componentă subsumabilă 
dictonului patria în pericol, a declanșat energii și entuziasm. Acum este uimitor câte 
s-au putut realiza într-un interval de timp relativ scurt: înființarea unor structuri de 
cercetare prospectivă și de studiu al sistemelor, apariția a numeroase articole, cărți, 
organizarea de conferințe, schimburi de experiență, integrarea în evoluția mondială a 
studiilor și metodelor prospective. 

Dimitrie Gusti, fondator de școală sociologică, a devenit dușman al poporului și a fost 
îndepărtat din circuitul științific; la fel și alți sociologi de marcă, ei ajungând în pușcăriile 
comuniste, iar sociologia, considerată burgheză până prin anul 1965, este fracturată 
în evoluția sa ca știință timp de peste cincisprezece ani – astfel, la baza studiilor 
prospective din România, singura variantă rămâne calea matematică. De aceea, Mircea 
Malița se consultă cu Octav Onicescu, solicitând un matematician probabilist. Mihai 
Botez, care la 26 de ani își susținuse teza de doctorat la Centrul de Statistică Matematică 
al Academiei Române, sub îndrumarea profesorului  Gheorghe Mihoc, este considerat 
cel mai potrivit. Șef de secție la Centrul de Perfecționare a Cadrelor de Conducere din 
Întreprinderi (CEPECA) între 1967 și 1970, Botez susținea cursuri de matematici aplicate, 
precum „Analiza și programarea sistemelor informaționale”, „Modele matematice pentru 
management și decizii”, „Instruire în domeniul prelucrării automate a datelor și cercetării 
operaționale”. CEPECA a fost o instituție creată în colaborare cu Organizația Națiunilor 
Unite, Mircea Malița participând la negocierile de la Geneva din partea României. 

În 1967 va începe activitatea de cercetare la noul înființat Centru de Cercetări 
Prospective de pe lângă Universitatea din București. Începe cercetarea, se ţin cursuri 
de prospectivă şi se stabilesc contacte cu instituţii similare din alte ţări. Laboratorul de 
Cercetări Prospective a lucrat la îmbunătățirea metodologiilor existente și la elaborarea 
unor metode proprii de analiză. Laboratorul a contribuit la perfecţionarea metodelor 
previzionale, în special referitoare la metodele tendenţiale vectoriale, extrapolarea 
statistică „fără curbe”, grafuri aleatorii cu memorie, metode Delphi analizate cu unelte 
ale psihologiei matematice. Metodele matematice se aplică științelor sociale în 
momentul în care și pe plan internațional se acordă o mai mare atenție științelor sociale 
în analizele prospective. 



Botez a publicat un curs, „Introducere în prospectivă”, în 1971, considerat primul 
manual de prospectivă apărut vreodată. Un an mai târziu, apare „Curs de prognoză”, 
curs elaborat de colectivul condus de Mihai Botez, lucrare de referință în studiile de 
prognozã în România. În ambele cărți sunt descrise principalele metode de analiză 
care pot fi utilizate în prospectivă și în prognoză deopotrivă. Mihai Botez ține cursuri la 
Universitatea din București și în cadrul cursurilor postuniversitare UNESCO. 

Calitatea cercetărilor prospective permite în scurt timp contactul cu specialiștii 
pe plan internațional în noul domeniu, participarea la proiecte comune de cercetare, 
integrarea în evoluția ideilor și a metodelor de prospectivă și prognoză. Sunt studiate 
școlile și curentele principale de studiu al viitorului, se organizează seminarii și cursuri 
opționale pentru studenții de la toate facultățile.

Mircea Malița își amintește: „relaţiile cu francezii fiind cordiale, cercetătorii noştri 
au recurs cu predilecţie la metoda scenariilor şi la teoriile lui Jouvenel. Nu era chiar în 
armonie cu viziunea oficială să accepţi teza lui Jouvenel care susţinea că există mai mulţi 
viitori şi aceştia prezintă interes din momentul în care sunt posibili şi dezirabili. Sigur 
că faţă de tezele oficiale care considerau că există un singur viitor – al socialismului –, 
viitorul la plural a fost utilizat cu o anumită grijă”. Din grupul de cercetători care au lucrat 
la Laboratorul de Studii Prospective au mai făcut parte Pavel Apostol, Ileana Ionescu-
Sisești, Mircea Silețchi, Titus Priboi, G.L. Diaconescu, Marin Drăghici, Ion Ladea. 

La Universitatea din București se înființează în anul 1972 – cu sprijinul lui Mircea 
Malița – un al doilea pol de cercetare, Centrul de Studii ale Sistemelor la Facultatea 
de Matematică-Mecanică, condus de matematicianul Solomon Marcus, creator al 
școlii de lingvistică matematică, ce inițial a funcționat pe strada Mihai Moxa (într-o 
casă boierească), iar apoi, imediat după cutremurul din anul 1977, s-a mutat la etajul 
al patrulea în clădirea Facultății de Matematică-Mecanică. Colectivul de la Centrul de 
Studii ale Sistemelor avea posturi de cercetători și a funcționat până în anul 1987, când 
personalul a fost inclus în CCUB (în anul 1984 erau șase cercetători: Gheorghe Păun, 
Mihail Horia Botez, Monica Tătărâm, Rodica Ceterchi, Marius Pop, Vasile Dragan).

În jumătatea a doua a anilor 1970, cercetările privind viitorul au ajuns la Academia 
Română, fiind înființată Comisia de studiu al viitorului. În zece ani au apărut cincisprezece 
volume într-o serie intitulată „Problemele globale ale omenirii“.

Cărți și autori, colecția „Idei contemporane” 

Această colecție de prestigiu a prezentat publicului larg pricipalele curente în 
gândirea universală și personalitățile de forță ale secolului al XX-lea, chiar dacă, de 
multe ori, în introduceri, scrierile erau criticate prin prisma doctrinei comuniste. 
Multe dintre cărțile tipărite au abordat studiile despre viitor, începând cu cartea unui 
clasic al prospectivei, Bertrand de Jouvenel, anume Progresul în om, și continuând cu 
Progresul științei și viitorul omului, Provocarea științei, Megatendințe, Noile tehnologii 
de vârf și societatea, Omenirea la răspântie, Omul sau natura, Opțiuni filosofice contem- 
porane, Orașele în mișcare, Orizontul fără limite al învățării, Problemele globale și viitorul 
omenirii sau Șocul Viitorului.
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Putem remarca un anume tip de sincretism al studiilor prospective în perioada de 
început (anii șaptezeci), în lucrările și cărțile din acest domeniu găsindu-se referiri atât 
la autorii clasici occidentali, cât și la autorii români. Interesant este că autorii sovietici 
sau din blocul comunist sunt citați extrem de rar, probabil un efect al anului 1968. Se fac 
referiri atât la clasicii prospectivei, precum Herman Kahn, John Galtung, Bertrand de 
Jouvenel, Eleonora Massini sau Aurelio Peccei, cât și la „prospectiva marxistă”.

Se poate remarca în majoritatea cărților publicate în această perioadă o preocupare 
constantă de a fi pe filieră marxistă, impusă de contextul ideologic. Chiar și culegerea 
de scrieri a lui Bertrand de Jouvenel, Progresul în om, apărută în colecția „Idei contem-
porane”, este publicată și pentru că autorul scrisese o carte despre Marx. Schema 
este simplă: ori autorul face referiri la Marx, ori în prefață se critică limitele teoriilor 
capitaliste, în contrast cu superioritatea celor marxiste. Un autor ca Raymond Aron nu 
va apărea în colecție. Mai putem constata în operele multor autori occidentali o înclinație 
accentuată către ideile socialiste care găsesc suficiente puncte comune cu doctrina 
comunistă, de unde și interesul de a fi publicate, deci pentru a legitima ideologia.

Perioada anilor șaptezeci surprinde prin varietatea și profunzimea teoretică, 
ambele generate de personalități care au abordat viitorul. Mircea Malița, loial formației 
de matematician, este preocupat de modelarea matematică a sistemelor. Scrierile 
sale vizează domeniul diplomatic în două direcții esențiale, pe de o parte, relațiile 
internaționale și conflictele, iar, pe de altă parte, educația. Astfel, apar Teoria și 
practica negocierilor, se organizează un simpozion dedicat modelării matematice a 
relațiilor internaționale și un altul modelării matematice a conflictelor. Cartea Modele 
matematice ale sistemului educațional apare în aceeași perioadă (mai exact în 1972) și 
este scrisă împreună cu Corneliu Zidăroiu. În aceeași notă, Mircea Silețchi și Lissete 
Curta elaborează Modelarea matematică a proceselor sociale în același an. Cartea lui 
Malița, Cronica anului 2000, era cunoscută de omologul său britanic, Margaret Thatcher,  
ministrul britanic al învățământului în aceeași perioadă.

Se pot observa direcțiile în care s-a aprofundat abordarea viitorului; Malița s-a 
orientat spre modelarea matematică, inclusiv în diplomație și educație. Orizontul fără 
limite al învățării, raport către Clubul de la Roma, este în contrast cu primul raport, al 
echipei conduse de Meadows, Limitele creșterii. Botez a elaborat, după studierea 
metodelor de analiză prospectivă, modelul „canonic” al țărilor cu regim comunist. 

Pavel Apostol, deși abordează viitorul pornind de la Marx, scrie introducerea la cartea 
lui De Jouvenel, unde vorbește despre viitorii posibili. Este, de altfel, unul dintre artizanii 
succesului Conferinței Internaționale a Științelor despre Viitor din 1972. Interesant este 
că volumul Viitorul comun al oamenilor, dedicat lucrărilor acestei conferințe, apare abia 
în 1976. Oficial, s-a făcut o selecție a celor peste 250 de comunicări, unele de mare 
întindere. Astăzi ar fi interesantă publicarea integrală, dacă mai este posibil. Sergiu 
Tamaș publică Prospectiva socială după 1990.

În paralel cu aceste preocupări referitoare la viitor nu putem lăsa deoparte volume 
apărute în aceeași perioadă, a anilor șaptezeci, fie ale lui Onicescu sau Moisil, fie  
Ortofizica lui Mihai Drăgănescu, fie lucrări ale părintelui teoriei bioeconomice, Nicolae 
Georgescu-Roegen. La Paris se cristalizează „manifestul transdisciplinarității” lui 
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Basarab Nicolescu, este tradusă Logica dinamică a contradictoriului a lui Ștefan 
Lupașcu, cu o prefață de Constantin Noica, toate acestea și multe altele având o 
coerență pe termen lung.

Diplomație și prospectivă: 1972 – când polul studiilor 
despre viitor a fost România 

Apogeul este atins în 1972, când Bucureștiul găzduiește, pentru prima dată într-o țară 
comunistă, a treia Conferinţă Mondială de Cercetare a Viitorului, după Oslo (1967) şi Kyoto 
(1970). Evenimentul reunește specialişti din treizeci și nouă de ţări. „Viitorul comun al 
oamenilor” este tema conferinței propuse de Johan Galtung. Lucrările s-au desfășurat 
timp de 8 zile, au însumat 275 de rapoarte introductive şi comunicări în 60 de şedinţe. 
Amploarea acestei manifestări a impus o intensă activitate diplomatică, coroborată cu 
problemele inerente organizării acesteia. Pentru prima dată se reunesc viitorologi din 
țări capitaliste, comuniste și din lumea a treia.

Participarea internaţională a fost una de prestigiu, începând cu preşedintele de 
onoare al conferinţei, Bertrand de Jouvenel: Eleonora Massini, Carlo Virgilio, Robert 
Jungk, Johan Galtung, Zeheyekel Dror, Ossip K. Fletchtheim, Aurelio Peccei, Jean-Luis 
Servan-Schreiber, Peter Menke-Glukert, Yonbeji Masuda1.

Majoritatea clasicilor prospectivei vin la București: Nazli Choucri (SUA), V.I. 
Lubcencko (URSS), Umberto Gori, Fulvio Attina, Claudio Cioffi-Revillla (Italia), Urs 
Luterbacher (Elveția), Fazollah Reza (Iran), Gunnar Adler-Karlsson (Suedia)2. Delegaţi din 
Mexic, SUA, Iordania, India, Italia sau din ţările socialiste au fost alături de Mircea Maliţa, 
Mihai Botez sau Pavel Apostol.

Cercetătorii autentici s-au intersectat cu reprezentanţi care expuneau poziţia 
partidului/partidelor comuniste; astfel, reprezentantul URSS, I.V. Bestujev-Lada, afirma 
că „explozia prognostică din anii ‘60 din Occident a dat naştere unei vaste literaturi, 
proclamând naşterea unei noi ştiinţe – viitorologia – care este îndreptată în mod limpede 
împotriva marxism-leninismului”3. 

Cu certitudine, această manifestare a fost un succes, Comitetul permanent al 
conferinţei mondiale de cercetare a viitorului a lansat propunerea de înfiinţare a unei 
Federaţii Mondiale de Studiere a Viitorului (Viitorilor), fiind consemnată în Declarația de 
la București, federație care se va constitui mai târziu la Paris.

Mihai Botez a făcut o propunere: „Ţinând seama de importanţa crescândă a 
metodologiei în actuala fază a cercetării previzionale, înfiinţarea unui Centru Interna- 
ţional de Studii Metodologice Prospective ar facilita concertarea eforturilor de 
perfecţionare a uneltelor de lucru ale prospectologiei.”4 În cadrul Adunării Generale 
a Federaţiei Mondiale pentru Studierea Viitorului de la Paris (29 – 30 martie 1974), s-a  

1 Viitorul comun al oamenilor, Editura Politică, București, 1976.
2 Mircea Malița, Secolul meu scurt, Editura Rao, București, 2015, p. 501.
3 Viitorul comun al oamenilor ed. cit., p. 32.
4 Ibidem, p. 58.
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hotărât înfiinţarea, la Bucureşti, a unui Centru Internaţional de Metodologie a Studiilor 
asupra Viitorului şi Dezvoltării, prin transformarea Laboratorului de Cercetări Pros pec-
tive. Mihai Botez va conduce Centrul până în anul 1977. 

Conexiuni internaționale de prestigiu

Herman Kahn, un clasic al prospectivei în SUA, fondator al Hudson Institute, autor 
al cărților Următorii 200 de ani sau Despre războiul termonuclear, vizitează Bucureștiul, 
având și întâlniri cu studenții. Tânărul Mugur Isărescu amintește un moment inedit: 
Kahn a răspuns la o întrebare referitoare la ce urmărește când studiază probabilităţile 
unui eveniment viitor – „probabilitatea cea mai mică de realizare“. „Pe plan mondial 
ce ar însemna asta? Care va fi ţara cu realizările cele mai importante?”, a urmat o altă 
întrebare. Şi el a răspuns – China. Cum situaţia din China părea a fi deplorabilă la acea 
dată, asistenţa a zâmbit şi un student a venit cu întrebarea: „Dar Japonia?“ – ale cărei 
realizări economice erau pe prima pagină a ziarelor.  Kahn a înlăturat ideea cu un gest 
din mână şi a spus: „Japonia? Nu.“ 

După evenimentele din 1968, când România a fost o voce independentă în criza din 
Cehoslovacia, simpatia pentru țara noastră a statelor din blocul vestic a devenit reală. 
Prezența unui american de talia lui Kahn la București nu este intâmplătoare, ea fiind 
posibilă într-o atmosferă de deschidere relativă către SUA și Occident.

Bertrand de Jouvenel, care a impus modelul viitorilor probabili multipli și termenul 
de futuribles (futur + possible), unul dintre fondatorii școlii franceze de prospectivă, a 
primit titlul de doctor honoris causa la Universitatea din Bucureşti, cartea sa Progresul 
în om fiind tradusă în română. Relația sa specială cu România este legată și de lumea 
diplomatică, el fiind fiul unui ambasador francez care a fost la post și în România.  
În prezent, Futuribles este o veritabilă dinastie de prospectiviști, Bertrand fiind urmat  
de fiul său, Hugues, și de nepot, François de Jouvenel.

Clubul de la Roma: Mircea Malița este ales membru al acestei „non-organizații” 
conduse de Aurelio Peccei, după ce primul raport al Clubului de la Roma, „Limits to 
growth” (Limitele creșterii) produce un val de reacții la nivel mondial. Va participa la 
redactarea a două rapoarte. Unul va fi publicat în colecția „Idei contemporane”: James 
W. Botkin, Mahdi Elmandjra, Mircea Malița, Orizontul fără limite al învățării. Legăturile  
cu centrele de cercetare internaționale erau strânse, fiind solicitată prezența cerce-
tătorilor români, precum Mihai Botez la Washington sau Silviu Guiașu la Manchester.

Se organizează la Poiana Brașov, sub coordonarea lui Mircea Malița, două reuniuni 
internaționale, referitoare la abordarea matematică în relațiile internaționale, cu 
participarea lui Mario Bunge, părintele teoriei sistemelor, Hayward Alker și Johann 
Galtung. Mario Bunge citează Romania în cartea sa, Știință și filozofie, drept al treilea 
centru activ de modelare matematică, alaturi de SUA și Franța5. Au fost, de asemenea, 
la București: Johann Galtung, Aurelio Peccei, Eleonora Massini, Alvin Toffler. 

5 Mario Bunge, Știință și filosofie, Editura Politică, București, 1974, p. 368 – 369.
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Prospectiva vs viitorul unic

În scurt timp, Laboratorul a devenit de succes: acesta are un revers al medaliei, 
eforturile, studiile, cercetările, cărțile, experiențele acumulate, relațiile internaționale 
bazate pe expertiză și autoritate științifică se intersectează dramatic cu ascensiunea 
și consolidarea puterii după model chinez și nord-coreean. Matematicianul Moisil, 
fondatorul informaticii în țara noastră, unul dintre mentorii lui Mihai Botez, este scos la 
pensie pentru că s-a opus primirii în Academie a Elenei Ceaușescu. Studiile prospective 
elaborate cu rigoare matematică arătau clar că direcția către care se îndrepta România 
era greșită.

În 1972, printre altele, la Conferința Mondială de Cercetare a Viitorului s-a hotărât 
înființarea la București a unui Centru Internațional de Prospectivă, recunoaștere clară a 
calității specialiștilor români ai școlii românești de prospectivă. A durat doi ani pentru 
ca autoritățile vremii să aprobe înființarea acestui centru. Mihai Botez are o discuție 
definitorie în 1974 cu aceia care au aprobat înființarea centrului. I s-a explicat atunci 
că „viitorul nu este o problemă a universitarilor, nici a cercetătorilor, ci a partidului”. 
Conflictul latent între „viitorul unic” stabilit de conducerea de partid și mai mulți viitori 
posibili sau dezirabili, cu care opera prospectiva, iese la suprafață. Centrul nou înființat 
se va ocupa doar de metodologii, ceea ce va irita și surprinde prospectiviștii străini,  
iar denumirea primului se va schimba în Centrul Internațional de Metodologie a Studiilor 
asupra Viitorului și Dezvoltării.  

Succesul începe să deranjeze. Ceea ce se obținuse cu atât entuziasm și muncă, 
contribuția la prestigiul țării peste hotare la un înalt nivel științific, începe să fie 
considerat periculos pentru regim; nu întâmplător, Legea nr. 23/1971 stipula în art. 14: 
„Se interzice cetățenilor români de a avea orice fel de legătură cu posturile de radio și 
televiziune ori cu organele de presă din strainătate care, prin acțiunile lor, desfășoară o 
activitate de defăimare sau contrară intereselor statului român.”, iar în art. 15: „Acordarea 
de interviuri organelor de presă, agențiilor de presă ori posturilor de radio sau televiziune 
străine de către cetățenii români, în țară sau pe timpul cât se află în străinătate, în 
interes de serviciu sau personal, pentru probleme ce privesc interese politice, social-
economice, de apărare și tehno-știintifice ale statului român, se va face numai cu 
aprobarea conducătorului organului central în subordinea căruia se află organizația 
din care face parte cel în cauză sau, după caz, a președintelui comitetului executiv al 
consiliului popular județean ori al municipiului București.”

În acest context, Mihai Botez își începe disidența solitară. Este trimis la Tulcea  
(o formă de exil), este bătut pe stradă, iar, după cutremurul din 1977, centrul pe care 
îl conducea este mutat, iar studiile prospective au fost marginalizate. Botez face un 
studiu prospectiv complex, „în orb”, cei intervievați neștiind că participă la un sondaj 
de opinie, atât de simplu de realizat astăzi, fără chestionare, aproape ca într-un film de 
spionaj. Mihai Botez elaborează un „model canonic al comunismului”, pe care îl descrie 
în cartea Lumea a doua.

Textul este scris în perioada 1979 - 1981, fiind revizuit în 1982. Ceea ce afirmă în 
„Introducere”, scrisă în 1985, are și o componentă predictivă: „utilizând astfel de unelte 
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noi (metodologii de analiză bazate pe teoria sistemelor, n.a.), am construit un model 
«canonic» (adică idealizat) al unui sistem comunist, a cărui operare am încercat să o 
descriu. În raport cu acest model canonic, societățile comuniste cunoscute sunt cazuri 
particulare, derivate din primul prin «perturbații» ale unor factori istorici și național-
geografici locali. Modelul avansat permite anticiparea competenței și performanței 
viitoare a sistemelor comuniste ce se arată a fi societăți stabile și viabile, apte de evoluții 
structurale – în limitele propriilor specii, însă – și deschizându-se chiar spre revoluții, 
înțelese ca schimbări de ordini prin fluctuații, cum ar spune probabil Prigogine.” Botez 
întrevedea în 1985 evenimentele din 1989? 

Atmosfera din strada Moxa, unde avea sediul Centrul de Studii ale Sistemelor, 
atrage atenția  Securității după cutremurul din 1977; acesta este evacuat în clădirea 
Facultății de Matematică-Mecanică la etajul al patrulea. „Cauza reală a evacuării noastre 
era de ordin politic, aşa cum s-a putut verifica ulterior. Informatori care să semnaleze 
Securităţii starea de spirit de pe Mihail Moxa nu au lipsit, iar cutremurul din martie 1977 
a fost urmat, după cum se ştie, de un al doilea cutremur, al declanşării mişcării Goma, 
care a pus puterea comunistă de la noi în faţa unei situaţii fără precedent.” Vizita lui 
Ceaușescu în China unde avea loc „revoluția culturală” și în Coreea de Nord vor grăbi 
marginalizarea.

Omenirea peste un sfert de secol apare în 1989, carte de studii elaborate de Centrul 
Internațional de Metodologie a Studiilor asupra Viitorului și Dezvoltării în colaborare cu 
Institutul de Economie Mondială: studiul arată decuplarea de evoluțiile în prospectivă, 
sunt citați autori stăini, majoritatea publicați în anii șaptezeci, care se văd cu greu dintre 
documentele PCR și cuvântările tovarășului Nicolae Ceaușescu. 

 Se naște firesc întrebarea - dacă anii șaptezeci au fost atât de prolifici, marcați de 
personalități de prim rang, de ce s-a ajuns la dezastru? S-au făcut analize și se vor mai 
face probabil, dar este evidentă decuplarea puterii politice de realitatea în dinamica ei, 
pe care nu a vrut să o înțeleagă.

Școala românească de prospectivă, încotro?

După 1989, printre ruinele uzinelor și fabricilor, putem pune și ruinele cercetărilor 
prospective. Chiar temenul prospectivă dispare din peisajul academic. În această 
evoluție frântă, cu restartare întârziată, nevoia de prospectivă se accentuează. Mircea 
Malița, un adevărat patriarh al prospectivei în România, constata cu amărăciune că 
nimeni nu a fost interesat, după 1989, de experiența sa vastă. 

În contextul actual, nevoia de analiză prospectivă pe termen lung se impune ca o 
etapă obligatorie în fundamentarea deciziilor strategice într-o țară în care percepția 
generală este că deciziile se iau de azi pe mâine, în mod superficial. Totuși, putem vedea 
o continuitate, proiectul ROST, primul exercițiu prospectiv din țara noastră, coordonat 
de Adrian Curaj.

Institutul de Prospectivă, cu o echipă din care fac parte Liviu Andreescu, Radu 
Gheorghiu, Adrian Curaj, Bianca Dragomir, Cătălina Baboschi, Marian Zulean, Cosmin 
Holeab, are rezultate notabile pe plan internațional, dar este extrem de discret pe 
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plan național. Este perioada disipării, cu cercetători și entuziaști fascinați de viitor, 
răspândiți peste tot în lume, la Millenium Project (Elizabeth Florescu și Adrian Pop), 
la Rand Corporation, în Suedia sau în Franța. Apar noi teorii care schimbă paradigme: 
teoria complexității, Transdisciplinaritatea de Basarab Nicolescu, teoria rețelelor, 
dezvoltată de Albert Laszlo Barabasi, toate acestea pot fi Semințe pentru altă lume  
(titlul cărții lui Florin Munteanu). 

Coerența dată de un spiritus rector precum Mircea Malița, cu structuri la nivel uni-
versitar și la nivelul Academiei Române, a dispărut, Școala Românească de Prospectivă 
a devenit mult mai discretă, un eveniment de talia Conferinței Mondiale a Federaţiei 
Mondiale de Studiere a Viitorului (Viitorilor) – WTFS –, desfășurat la București în iunie 
2013, a trecut neobservat de o presă tabloidizată. 

Bibliotecile universitare au un număr ridicol de cărți referitoare la prospectivă 
sau foresight, prospectiva nu este în curricula universitară; de aici lipsa specialiștilor, 
atitudinea prospectivă este anulată de ciclurile electorale, analizele pe termen lung 
folosind metodele prospective, care, în treacăt fie spus, acum au ajuns la șaptezeci și 
șapte - sunt rare. Traducerile sunt la fel de rare, sporadice, autorii importanți în domeniul 
prospectivei fiind aproape inexistenți în librării. Cărți ale autorilor români, cu câteva 
excepții, sunt, de asemenea, rare. Interesul față de viitor îl găsim de multe ori la capitolul 
frici și apocalipse. Tabloul pare sumbru. În loc de lamentații, este momentul acțiunii.

Diplomația are o componentă anticipativă puternică, această componentă poate 
fi exploatată, un centru de analiză prospectivă diplomatică se poate coagula, după 
modelul francez, spre exemplu. În Uniunea Europeană, dezbaterile referitoare la viitorul 
acesteia pot implica orice cetățean european. Putem participa. Internetul abundă acum 
de o nouă generație de prospectiviști. Ne poate interesa. Putem lăsa în urma noastră 
viitor, nu doar trecut.
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Viitorul. Problematică şi perspective

Tinca Prunea

Conferinţa privind Viitorul Europei ne invită să reflectăm nu doar la viitorul Uniunii 
Europene, în general, şi al statelor care o compun, ci, implicit, şi la conceptul de „viitor” 
şi la relevanţa lui în planul filozofiei şi al ştiinţelor politice de astăzi. Articolul de faţă îşi 
propune să schiţeze o astfel de reflecţie, în contextul intelectual şi politic contemporan, 
arătând cum redefinirea acestui concept ca fapt cultural ar putea mobiliza şi res-
ponsabiliza cetăţenii europeni în plan politic. Plecând de la teoriile filozofice recente, voi 
discuta noi perspective asupra viitorului, în măsură să susţină o „politică a speranţei”, 
pe care cetăţenii europeni să o crediteze şi în care să se regăsească. Voi încheia cu 
analiza succintă a conceptului german Zukunftsfähigkeit, ale cărui valenţe comportă o 
dimensiune semnificativă pentru reflecţia noastră.

Un impas teoretic

După cum ştim, secolul al XX-lea a adus cu sine decredibilizarea marilor naraţiuni 
moderne despre viitorul înţeles ca progres. Până în primele decenii ale veacului trecut, 
a dominat viziunea de sorginte iluministă, potrivit căreia umanitatea se îndreaptă 
spre progresul universal, purtată de o raţiune sigură de sine, aptă să asigure nu doar 
cunoaşterea lumii şi a omului, ci şi dominaţia asupra naturii. Germenii perfecţiunii 
sădiţi în om sunt meniţi, susţinea Kant, să se dezvolte complet şi în conformitate cu 
un ţel al naturii. Aceasta, la nivelul speciei, în decursul generaţiilor, şi nu într-un singur 
individ, nu în decursul unei existenţe singulare. Însă, potrivit filozofiei kantiene, istoria 
urmează un plan înţelept, raţional şi evoluează constant spre progresul şi perfecţiunea 
omenirii1. Emanciparea individuală şi socială, acumularea cunoştinţelor, înţelegerea 
naturii şi dominarea ei sunt doar câteva dintre convingerile pe care Iluminismul le-a 
lăsat moştenire secolelor următoare. Teleologiei de tip kantian i-au urmat teleologiile 
hegeliană şi marxistă, care propuneau şi ele un progres liniar al istoriei spre un viitor 
actualizat prin intervenţia mai mult sau mai puţin activă a omului2.

Încrederea în viziunea iluministă a viitorului ca progres continuu începe să se 
clatine încă de la Marea Criză, la sfârșitul anilor 1920, întâi în Europa, apoi şi în America, 
pentru a primi lovitura de graţie odată cu Cel de-Al Doilea Război Mondial. Omenirea 
se confrunta atunci cu o realitate care contrazicea promisiunea unei cunoaşteri 
certe şi cuprinzătoare, apte să controleze natura şi destinul omului. Progresul ştiinţei 

1 I. Kant, „Idee zu einer Geschichte in weltbürgerlicher Absicht”, în Gesammelte Werke (Akademieausgabe), vol. 8, Akademie 
Verlag, Berlin, 1909, mai ales p. 18 – 19.
2 A se vedea critica acestor din urmă teorii în H. Arendt, The Concept of History. Between Past and Future, Penguin, New 
York, 2006. Autoarea se opune interpretării teleologice a istoriei şi necesităţii pe care aceasta o implică şi arată cum 
actorul invidual poate produce evenimente neprevăzute şi schimbări politice radicale, deci poate fragmenta trecutul. 
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şi al tehnicii nu a oferit nici stabilitatea, nici echilibrul promise, în schimb, a permis 
atrocităţile războiului şi consecinţe dezastruoase. După cum afirma T. Adorno, Auschwitz  
a decredibilizat toate teoriile despre progresul spre libertate3. În ultimele două secole, 
omul nu devenise nici mai raţional, nici mai bun, nici nu se perfecţionase, iar contrastul 
dintre realitate şi speranţele investite în procesul de civilizare era frapant. Modernizarea 
Europei adusese cu sine violenţă, totalitarism, opresiune şi degradarea mediului. 
Viitorul anunţat ca progres se dovedise imprevizibil şi, în multe privinţe, înspăimântător. 
După decredibilizarea concepţiei progresiste a modernităţii, gânditorii postmoderni au 
încercat să propună noi răspunsuri la problema viitorului, oferind alte metanaraţiuni, 
şi ele pluriforme4. De pildă, teoriile despre sfârşitul istoriei, potrivit cărora ieşirea 
din istorie s-ar produce fie prin intrarea într-un stadiu al schimbării permanente5, fie 
prin atingerea unui echilibru care „eternizează” prezentul într-o continuitate stabilă şi 
statică6, au stârnit dezbateri aprige, dar nu au reuşit nici ele să impună o perspectivă 
necontestată asupra viitorului. 

Acest aparent impas filozofic (şi filozofico-politic) face necesară o regândire 
a problemei viitorului într-o perspectivă mai largă şi în termeni actuali. Este ceea ce 
implică, de fapt, şi dezbaterea actuală despre viitorul Europei.

Aş aminti aici un moment important în conştientizarea acestui impas teoretic în 
anii 2000. Sub preşedinţia europeană a Finlandei are loc la Roma o conferinţă ale cărei 
comunicări sunt publicate în 2006 sub titlul Europe 2050. Challenges of the Future, 
Heritage of the Past7. Într-un capitol determinant, intitulat „A Future Vision – a European 
Dream?”, M. Wilenius leagă explicit concepţia despre viitor de capacitatea Europei de 
a avea un vis, de a-l formula limpede şi de a-l urma8. Or, afirmă el, Europa de astăzi nu 
pare să aibă niciun vis despre cum îşi doreşte să arate viitorul. Generaţia de astăzi nu 
ştie cum ar dori să arate viitorul, nu anticipează scenarii alternative, din care să aleagă 
unul, pentru a-l pune în practică. Este însă crucial, afirmă el, ca generaţia actuală să 
se întrebe ce vis are legat de Europa, dat fiind că visul despre viitor reprezintă o parte 
la fel de importantă a identităţii europene ca şi realizarea lui concretă. Dacă prima 
generaţie care a pus temelia UE îşi dorea să impună o pace stabilă, cea de-a doua visa 
să ridice Europa din punct de vedere economic. Dar noi astăzi? Dar tinerii europeni, 
ce vis au referitor la viitor? Ce anume îi inspiră şi îi animă? Putem face referire la 
elemente comune, unificatoare, specifice gândirii europene, ca importanţa noţiunilor 

3 T. Adorno, History and Freedom, Polity, Cambridge, 2006, p. 7.
4 Pentru o viziune de ansamblu asupra concepţiilor postmoderne, a se vedea E. Breisach, On the Future of History. The 
Postmodernist Challenge and its Aftermath, University of Chicago Press, Chicago, 2003. Aici Breisach analizează ceea 
ce numeşte curentele „post-structural” şi post-structuralist şi conchide că ambiţia postmodernă de a propune o nouă 
înţelegere a condiţiei umane şi de a intra în post-istorie nu s-a realizat.
5 Pe lângă scrierile unor autori ca Foucault, Derrida şi Lyotard, putem aminti aici şi F.R. Ankersmit, H. Kellner (eds.), 
A New Philosophy of History, University of Chicago Press, Chicago, 1995. A se vedea şi A. Toffler, Şocul viitorului,  
Editura Politică, Bucureşti, 1973.
6 A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, Galimard, Paris, 1998; F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, 
Free Press, New York, 1992.
7 T. Heikkilä (ed.), Europe 2050. Challenges of the Future, Heritage of the Past, Edita, Helsinki, 2006.
8 Ibidem, p. 143.



59

VIITORUL. PROBLEMATICĂ ŞI PERSPECTIVE

de comunitate, de solidaritate, de diversitate culturală, însă ele trebuie articulate, fără 
îndoială, într-o viziune – un vis – care să reprezinte şi să motiveze generaţia de astăzi. 
Putem afirma că absenţa acestuia este una dintre cauzele euroscepticismului actual. 
Aşadar, ce vis are Europa?9 De elaborarea lui depinde probabil însăşi supravieţuirea UE.

Conferinţa privind Viitorul Europei încearcă să răspundă şi la această întrebare, chiar 
dacă nu o formulează explicit, şi nu doar la punerea în practică a viziunii care a stat 
la baza constituirii UE. Desigur, ar trebui să ne întrebăm acelaşi lucru şi cu privire la 
România: ce vis avem noi cu privire la ţara noastră? Ce fel de ţară ne dorim? Aceste două 
„visuri” sunt, fără îndoială, strâns legate.

Viitorul ca fapt cultural

Aş dori să propun aici redefinirea viitorului ca fapt cultural, plecând şi de la afirmaţia 
lui Jean Monnet potrivit căreia, dacă ar fi să înceapă din nou integrarea europeană, el 
ar alege cultura. Prin înţelegerea viitorului ca fapt cultural (cultural fact), fac referire la 
concepţia antropologului Arjun Appadurai, specialist în studii despre globalizare, care, 
în The Future as a Cultural Fact. Essays on the Global Condition, susţine necesitatea de 
a aduce problema viitorului (futurity) în centrul reflecţiei despre cultură10. Abordat ca 
fapt cultural, viitorul este, potrivit lui, rezultatul întreţeserii a trei elemente: imaginaţia, 
anticiparea şi aspiraţia. Aceste elemente sunt, fireşte, interdependente şi, pentru a 
reuşi să privim dincolo de momentul prezent, ele trebuie cultivate împreună şi la nivel 
individual şi social, iar, în cazul nostru, şi la nivel naţional şi european.

Imaginaţia este bazată pe trecut, pe istorie şi presupune o interpretare a viitorului, 
o elaborare a lui pornind de la trecut şi ţinând cont de experienţă, nu doar de situaţia 
prezentă. Anticiparea este şi ea un element esenţial al viitorului ca fapt cultural, 
pentru că trăim în aşteptarea a ceea ce ne închipuim că se va întâmpla – ne temem de 
lucruri care nu sunt încă aici, suntem motivaţi sau, dimpotrivă, descurajaţi de anumite 
perspective; suntem precauţi sau îndrăzneţi, în funcţie de viziunea pe care îmbinarea 
dintre imaginaţie şi anticipare ne-o dă despre ceea ce ne aşteaptă. Dacă nu e cultivată 
cu grijă, afirmă Appadurai, anticiparea devine distructivă – ne poate paraliza sau 
transforma în fanatici, ne poate face fie excesiv de temători (în aşteptarea apocalipsei 
climatice, de pildă), fie excesiv de creduli.

Al treilea element, eminamente politic şi, în opinia mea, decisiv pentru dezbaterea 
actuală, este aspiraţia. După cum ştim, speranţa este sentimentul definitoriu al relaţiei 
noastre cu viitorul. Atât în filozofia politică, cât şi în ştiinţele sociale, se încearcă în 
ultimele decenii o analiză mai nuanţată a speranţei prin desprinderea ei de utopie, de 
milenarism şi de teorii revoluţionare radicale şi situarea ei în planul vieţii cotidiene. 
Conceptul de aspiraţie reflectă tocmai această mutaţie. Capacitatea de a aspira, 

9 A se vedea, legat de această temă, J. Rifkin, The European Dream. How Europe’s Vision of the Future is Quietly Eclipsing 
the American Dream, Penguin/Tarcher, New York, 2004, care face o paralelă între concepţia europeană şi visul american, 
pe care îl consideră în declin.
10 A. Appadurai, The Future as Cultural Fact. Essays on the Global Condition, Verso, London/New York, 2013, mai ales 
capitolul 15, p. 285 – 300.
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definită de Appadurai ca o capacitate culturală, independentă de considerente 
economice, se întemeiază pe sisteme culturale şi de valori. Potrivit autorului, care dă 
ca exemplu analiza conceptului de „viaţă bună” (good life), aspiraţia este „o îmbinare de  
norme, dispoziţii, practici, istorii”11. Putem transpune aspiraţia din spaţiul social, unde o 
situează cu precădere studiul lui Appadurai, în spaţiul filozofiei politice care ne preocupă 
aici, lărgind astfel soclul pe care poate fi clădită o „politică a speranţei”. Iar reuşita unei 
astfel de politici depinde de centralitatea conferită valorilor, problemă asupra căreia aş 
dori să insist.

Rearticulând termenii propuşi de Appadurai, cred că înţelegerea viitorului ca fapt 
cultural în care aspiraţia joacă rolul central poate oferi o cale fertilă pentru perspectiva 
care ne interesează aici. Accentul ar trebui să cadă, în cazul nostru, asupra problemei 
valorilor la care aspirăm. În sprijinul acestei teze, putem invoca rezultatele unor studii 
şi anchete de opinie desfăşurate în UE în anii 2000, care arată importanţa crescândă 
acordată valorilor postmaterialiste în Europa12. Sunt luate în considerare nu doar  
valorile spirituale, ci şi cele legate de solidaritate, de realizarea de sine, de interesul 
pentru natură, pentru culturi îndepărtate sau pentru calitatea vieţii. Aceasta ne arată 
că a sosit, cu certitudine, momentul să luăm în calcul aspiraţiile cetăţenilor europeni, să 
reflectăm asupra valorilor pe care sunt construite normele şi tradiţiile europene, asupra 
ponderii pe care dorim să le-o conferim în viitor.

O politică a speranţei raţionale

Poate tocmai puţina importanţă acordată normelor şi tradiţiilor specifice statelor 
europene, în favoarea aspectului economic, de pildă, adânceşte criza de încredere 
actuală, dificultatea cetăţenilor de a se proiecta într-un viitor european comun, dând 
naştere unor crispări identitare şi unor poziţii radicale. O adevărată reflecţie asupra 
valorilor care dorim să constituie lumea de mâine poate nu doar inspira un proiect pentru 
viitor, ci şi conferi motivaţia de a-l realiza. Desigur, este nevoie de curajul civic şi politic 
de „a privi în ochi” răspunsul pe care-l vor da cetăţenii europeni acestei întrebări despre 
viitorul pe care şi-l doresc, cu toate riscurile pe care un astfel de răspuns le comportă. 
Dar dacă ne propunem o dezbatere sinceră, în profunzime şi nu doar de faţadă, această 
cale pare greu de evitat. Să ne întrebăm încotro dorim să ne îndreptăm, atât ca uniune 
de state, cât şi ca ţară membră a acestei uniuni. Ce aspiraţii avem ca cetăţeni ai UE? 
Pentru a-l parafraza pe Nixon, să ne întrebăm sincer şi lucid: ce fel de ţară, ce fel de 
Uniune vrem să fim? 

Prin urmare, pentru ca cetăţenii europeni să fie cooptaţi şi coresponsabilizaţi în 
elaborarea acestui viitor, trebuie să articulăm o „politică a speranţei”13 cultivată prin 
definirea unui proiect care să ţină seama de ataşamentul faţă de valori. Acestea din 
urmă animă aspiraţiile noastre şi pot constitui fundamentul pe care se articulează o 
speranţă raţională – concept tot mai prezent în studiile politice actuale. Dependentă de 

11 Ibidem, p. 292.
12 T. Heikkilä (ed.), op. cit.
13 D. Innerarity, The Future and Its Enemies. In Defense of Political Hope, Stanford University Press, Stanford, 2012.
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libertate şi cunoaştere, speranţa raţională este capabilă să evite iluziile şi aşteptările 
excesive, dar şi descurajarea, să nu fie nici naivă, nici cinică. Să respingă cele două 
extreme formate, una, din atitudini apocaliptice şi anxietăţi ecologice dezechilibrante, 
cealaltă, din utopii seducătoare şi iluzii optimiste. Potrivit excepţionalei analize a lui  
D. Innerarity, speranţa raţională se delimitează şi de empirismul mărginit, care face 
faţă zi de zi evenimentelor ce „dau peste el”, într-un orizont exclusiv al prezentului, şi de 
idealismul naiv, desprins de realitate14. Acest concept oferă noi posibilităţi de redefinire 
a viitorului în situaţia actuală.

Îndrăznesc, prin urmare, să afirm că impasul conceptual actual legat de înţelegerea 
viitorului poate fi privit ca o şansă. Metanaraţiunile progresiste s-au dovedit o iluzie, 
dar locul lăsat liber prin năruirea lor poate fi ocupat de un proiect realizabil şi ambiţios. 
Ştim acum că viitorul promis nu mai survine mecanic, că istoria nu se mai îndreaptă 
singură nici spre perfecţiune, nici spre un ţel deja trasat. Nu mai are o dimensiune 
inevitabilă, nu ne încurajează să fim fatalişti, ci acum putem vedea limpede că lumea 
„dezvrăjită” de astăzi şi viitorul ei depind de libertatea noastră, că răspundem de acest 
viitor şi îl alegem. Mai mult, că, dincolo de adaptarea la „iureşul schimbării” (Toffler) şi de 
supravieţuire, trebuie să proiectăm şi să creăm acest viitor de pe acum.

Viitorul apare fără îndoială astăzi ca fiind imprevizibil, contingent, dar aceasta 
înseamnă şi că este deschis, maleabil. Ceea ce este nedeterminat poate fi determinat 
de noi. Dimensiunea de promisiune pe care o are orice perspectivă asupra viitorului 
capătă o acuitate deosebită. Astfel, implicarea cetăţenilor şi responsabilizarea lor 
sunt decisive şi, de aceea, dezbaterea actuală are o importanţă crucială. În analiza 
problemei speranţei raţionale intervin, desigur, elemente pe care nu le putem detalia 
aici, dar care trebuie amintite, precum legătura dintre gândirea morală şi politică şi 
problema voinţei libere care stă la baza capacităţii de a acţiona (agency). Aceasta din 
urmă este o chestiune centrală în orice reflecţie asupra alegerii şi responsabilităţii15. 
Convingerea mea este că repolitizarea societăţii nu se poate actualiza decât dacă ne 
sprijinim pe acest soclu al valorilor, care, pentru omul european de astăzi, sunt, după 
cum am amintit, cu precădere postmaterialiste. Doar aşa viitorul poate fi acceptat ca o 
răspundere şi o sarcină fundamentală în cadrul unei politici a speranţei raţionale.

Zukunftsfähigkeit

Aş dori să închei cu o scurtă analiză a unui concept german relevant pentru discuţia 
actuală despre viitor, şi anume Zukunftsfähigkeit. Format din două substantive lipite: 
„viitor” (Zukunft) şi „capacitate” sau „abilitate” (sau „putere”, „aptitudine” – Fähigkeit), 
acest concept este uneori tradus prin „sustenabilitate”. El are însă, cum doresc să 
arăt, şi valenţe mai ambiţioase şi complexe, care pot inspira articularea unei viziuni 
actuale asupra viitorului. Specificul limbii germane permite, prin îmbinarea acestor doi 
termeni, alcătuirea unui concept aparte, plurivalent, prin care se exprimă capacitatea 

14 Ibidem, capitolul 8, „The Political Construction of Collective Hope”, p. 108 – 125.
15 A se vedea, pe această temă, R. Kelz, „Thinking about future/democracy: towards a political theory of futurity”, în 
Sustenability Science, nr. 14, 2019, p. 905 – 913.
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de a înfrunta viitorul, de a se adapta viitorului, de a aparţine viitorului, de a fi relevant 
în viitor. Aceste nuanţe simultane permit o abordare specifică a viitorului, anume atât 
anticiparea, cât şi pregătirea lui. În primul rând, prin Zukunftsfähigkeit se estimează 
în ce măsură o anumită structură (de pildă, o instituţie, o atitudine, un sistem) este 
capabilă să dureze şi să fie relevantă în viitor. Este vorba de mai mult decât de o simplă 
supravieţuire sau abilitate de a prevedea viitorul, deşi aceste dimensiuni sunt cuprinse 
în concept. Putem spune că abilităţii de a se adapta la viitor, pe care o putem estima în 
prezent, i se adaugă, în al doilea rând, capacitatea de a pregăti viitorul şi, mai cu seamă, 
de a fi o forţă determinantă în viitor.

Aceasta înseamnă că dimensiunii pasive, de inerţie, prin care, de pildă, o structură 
poate, de bine, de rău, supravieţui un timp, i se adaugă o dimensiune activă, care este 
decisivă aici. Astfel, ceea ce este interesant în acest concept este ideea de a crea 
viitorul prin inovaţie, prin transformare şi deci de a-l înfrunta şi străbate în calitate de 
forţă motrice a lui, de impuls decisiv (şi nu doar de anexă purtată de curente asupra 
cărora nu avem niciun control). Prin urmare, ideea de a se pregăti activ pentru viitor 
şi de a-l pregăti, de a investi de pe acum în adaptarea la schimbări pe care nu doar le 
anticipăm, ci le şi creăm, ba chiar mai mult, ideea de a fi una dintre forţele dinamice ce 
structurează şi poartă viitorul pe termen relativ lung sunt aici centrale. 

Într-un sens socioeconomic mai restrâns, Zukunftsfähigkeit este identificat cu 
sustenabilitatea (sustainability): aici capacitatea omului de a se adapta la viitor are 
în vedere nu doar menţinerea echilibrului actual, ci şi exprimarea întregului potenţial 
al unui sistem (o dezvoltare optimă, pe toate planurile, a omului), deci o componentă 
dinamică16. În economie, acest concept doreşte să exprime reacţia potrivită şi adaptată 
la dinamica şi complexitatea pieţei şi a mediului înconjurător la un moment dat, reacţie 
aptă să asigure supravieţuirea şi succesul unei întreprinderi17.

M. Ketschau menţionează câteva capacităţi sau abilităţi definitorii ale unei între-
prinderi care poate fi considerată zukunftsfähig: capacitatea de a înţelege contextul 
şi mediul înconjurător şi încrederea în posibilitatea de a le schimba; anticiparea şi 
estimarea corectă a riscurilor şi a schimbărilor; capacitatea de a devia de la paradigme 
stabile şi cunoscute ca reacţie la schimbări; dorinţa şi abilitatea înaltă a angajaţilor de a 
învăţa; luarea în considerare a riscurilor, a greşelilor şi a eşecurilor ca fiind şanse de a se 
ameliora şi perfecţiona; capacitatea de a clădi şi de a cultiva relaţii; abilitatea de a gândi 
şi de acţiona multidimensional şi integrativ; capacitatea de a împărţi cunoaşterea (pe 
domenii); importanţa acordată semnificaţiei emoţiilor şi a reflectării asupra lor.

Când aceste capacităţi sau trăsături sunt pronunţate, conchide Ketschau, se 
poate vorbi despre o întreprindere rezilientă, capabilă să identifice riscurile şi să 
gestioneze crizele în mod eficient. O precizare importantă trebuie făcută aici: pentru 
ca o întreprindere să devină cu adevărat rezilientă, aceste capacităţi trebuie să fie 

16 H.P. Dürr, „Was ist Zukunftsfähigkeit?“, în K. Grenzdörffer, A. Biesecker, W. Elsner (eds.), Vielfalt und Interaktion 
sozioökonomischer Kulturen. Institutionelle und Sozial-Ökonomie, Centaurus Verlag & Media, Herbolzheim, 2000, 
https://doi.org/10.1007/978-3-86226-494-0_2.
17 M. Ketschau, „Zukunftsfähigkeit von Unternehmen - Weltdienlichkeit und soziale Praxis“, https://www.forum-
wirtschaftsethik.de/zukunftsfaehigkeit-von-unternehmen-weltdienlichkeit-und-soziale-praxis/.
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întâi dezvoltate, promovate şi apoi traduse sau exprimate în structuri ale întreprinderii. 
Prin urmare, rezilienţa este o caracteristică principală a accepţiunii economice a 
conceptului de Zukunftsfähigkeit, o caracteristică ce le însumează, am putea spune, pe 
toate celelalte. 

Aceste trăsături sunt relevante, fireşte, şi în plan politic. Declaraţia comună referi-
toare la Conferinţa privind Viitorul Europei îşi propune explicit să construiască o Europă 
mai rezilientă, să angajeze un dialog între structurile europene şi cetăţeni, pe teme 
centrale şi uneori contestate astăzi, ca democraţia şi statul de drept18. Prezentul ne dă 
într-adevăr motive de îngrijorare, aşa cum transpare din Declaraţie, text structurat de 
termeni ca „provocare” sau „criză”. Însă, pentru a construi un proiect comun, ne putem 
sprijini, fără îndoială, pe o moştenire europeană bazată pe principii incontestabile, 
ca libertatea, dreptul, democraţia. Dacă sarcina politicii este de a administra şi de a 
purta responsabilitatea viitorului (Max Weber), scopul prospecţiei sociale, o ştim cel 
puţin de la Toffler încoace, este acela de a anticipa şi de a proiecta viitorul. Iar această 
prospecţie include nu doar alegerile democratice, ci şi dezbaterile cu cetăţenii, cum 
sunt, prin excelenţă, şi cele despre viitorul Europei. Rămâne de văzut dacă ele vor reuşi 
să mobilizeze generaţia actuală.

18 Declaraţia comună referitoare la Conferinţa privind Viitorul Europei, RO_-_DECLARAȚIE_COMUNĂ_REFERITOARE_LA_
CONFERINȚA_PRIVIND_VIITORUL_EUROPEI.pdf (europa.eu).
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Românii și preocuparea față de studiul viitorului.  
Perspectivă istorică

Laurențiu Constantiniu

Din cele mai vechi timpuri, omul a fost interesat să afle ce îi rezervă viitorul. În 
Grecia Antică, oracolele au constituit realități importante ale vechii culturi grecești, ele 
asigurând legătura dintre divinități și muritorii de rând, cei din urmă fiind preocupați 
să descifreze, cu ajutorul zeilor, necunoscutele cu privire la viitor. Simplificând, s-ar 
putea spune că, prin funcția îndeplinită, oracolele din Antichitatea greacă (de la Olimpia, 
Dodona, Delphi și Delos)  au fost – pentru omul de rând – adevărate centre care desfășurau 
activități într-un domeniu denumit astăzi foresight sau capacitatea de a prezice viitorul.

Odată cu trecerea timpului, pe măsură ce societatea umană a evoluat, preocuparea 
față de viitor a sporit. Viitorul și modul în care ar fi putut el arăta – din unghiul de vedere 
al modelelor de evoluție socială – a constituit un obiect de studiu atât pentru filosofii 
antici, cât și pentru gânditorii și filosofii medievali. Prima revoluție industrială a sporit 
interesul față de studiul viitorului, ea făcând posibilă, începând cu jumătatea secolului al 
XIX-lea, apariția, ca direcție de cercetare distinctă, a studiilor cu privire la viitor. Saltul 
tehnologic uriaș favorizat de cele două conflagrații mondiale din secolul al XX-lea a dat un 
impuls decisiv studiilor despre viitor (sau futurologiei, cum mai este cunoscută această 
disciplină); rezultatele cercetărilor elaborate de specialiștii în domeniu au devenit, după 
Al Doilea Război Mondial (în Europa Occidentală și în Statele Unite ale Americii), parte a 
procesului de luare a deciziilor la cel mai înalt nivel. 

În ceea ce privește studiile cu privire la viitor, considerăm că o cât mai bună 
cunoaștere a trecutului permite înțelegerea prezentului și, mai mult, a acelor realități 
(politice, economice, sociale, mentale) care reclamă rezolvarea lor imediată. Afirmația 
este cu atât mai valabilă atunci când este vorba despre evoluția statelor din Europa de 
Est, o regiune extrem de sensibilă, care nu de puține ori a făcut obiectul vicisitudinilor 
istoriei. Fără a intra în detalii cu privire la evoluția țării noastre, considerăm că decalajul 
înregistrat între România și Occident s-a reflectat nu numai în plan economico-social, 
ci a avut un impact și asupra sincronizării dezbaterilor din societatea românească 
referitoare la viitor cu cele de profil, purtate în spațiul academic și publicistic european. 

Discuțiile inițiate și desfășurate în societatea românească începând din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, deși nu au avut ca subiect problematica propriu-zisă a 
viitorului, prin problemele abordate (modernizarea României și modalitățile prin care 
aceasta urma să fie făcută), ar putea fi subsumate celor referitoare la viitor. Din acest 
motiv, considerăm că este meritul membrilor generației pașoptiste și al urmașilor 
acesteia de a se fi aflat la originea inițierii unor astfel de discuții, purtate atât la nivelul 
clasei politice, cât și la cel al elitei culturale. 
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Așa se face că a doua jumătate a secolului al XIX-lea a fost martora dezbaterilor 
dintre conservatori/junimiști și liberali. Ele – așa cum s-a menționat mai sus – aveau 
ca subiect modernizarea statului român și mai puțin modul în care România ar fi 
trebuit să arate pe termen mediu și lung. Europeni convinși – marea lor majoritate 
fuseseră școliți la universități europene – și patrioți, conservatorii și junimiștii au 
fost unanimi în privința vectorului european de dezvoltare, care trebuia să ghideze 
procesul de modernizare al societății românești. Îi separau doar maniera în care 
această modernizare urma să fie făcută: izvorâtă din realitățile românești și, pe cale 
de consecință, mai lentă (conservatorii/junimiștii) sau prin arderea etapelor/stadiilor 
de dezvoltare (altfel spus, mimetică, prin copierea mecanică a realităților politice, 
economice și sociale occidentale, fără a se pune problema condițiilor în care au apărut 
ele în lumea occidentală) cu scopul de a ajunge din urmă Occidentul și, prin urmare, de 
o manieră mai accelerată (liberalii). Dezbaterile, dense din punct de vedere ideatic, nu 
aveau să ducă la apariția unei direcții de studii și a unor specialiști preocupați de studiul 
propriu-zis al viitorului.

Interesante din unghiul de vedere al studierii modului în care în societatea româ-
nească s-a făcut simțit un interes față de studiile consacrate viitorului ni se par creațiile 
scriitorilor români care aparțin genului literar științifico-fantastic. Deși criticii literari, 
în marea lor majoritate, sunt categorici în privința valenței strict estetice a literaturii 
științifico-fantastice, există și opinii potrivit cărora operele care aparțin acestui gen 
literar – prin preocuparea manifestată față de viitor – pot fi considerate încercări de 
predicție a viitorului.

Nu fac obiectul acestui text prezentarea și analiza literaturii științifico-fantastice 
românești, însă considerăm că – atunci când este abordată problema studiilor despre 
viitor, în România – este important de menționat reala preocupare care a existat în țară 
față de acest gen literar, rădăcinile sale ajungând până în anii ’70 ai secolului al XIX-lea. 
Un exemplu în acest sens este și cel al viitorului om de stat al României Take Ionescu, 
care în 1875 a publicat, sub pseudonimul Demetriu G. Ionnescu, o scurtă nuvelă utopică 
intitulată Spiritele anului 3000. Impresiuni de călătorie1. În lucrarea menționată, autorul 
descrie o confederație mondială de state, exclusiv republicane, populată de oameni 
mici de statură. În viziunea tânărului autor, societatea viitorului imaginată de el era una 
atee și pacifistă, iar Bucureștiul era văzut ca „un oraș-grădină”, o capitală a unei Românii 
a românilor de pretutindeni, creată în baza unei hotărâri a unui „Tribunal Suprem” (rețin 
atenția viziunea republicană a scriitorului într-o perioadă în care regimurile monarhice 
erau predominante în Europa, precum și forța idealului unității naționale). Viitorul 
prim-ministru și ministru de externe al României, cu a sa profeție despre consecințele 
Primului Război Mondial, va face dovada nu doar a culturii și inteligenței sale, ci și a 
capacităților deținute în domeniul prezicerii viitorului de peste aproape patru decenii. 

La foarte scurt timp după declanșarea conflagrației care avea să transforme definitiv 
și irevocabil lumea, ilustrul nostru om de stat i-a împărtășit unui apropiat colaborator 

1 Omul de stat român, prin scrierea sa, l-a anticipat, parcă, pe un alt ilustru urmaș al său. Îl avem în vedere pe regretatul 
academician Mircea Malița, cu a sa lucrare Cronica anului 2000 (Editura Politică, București, 1969).



al său viziunea cu privire la modul în care avea să arate lumea la finalul Marelui Război: 
„Bulversarea pământului va fi formidabilă. Nimic nu va rămâne cum a fost […] Acesta este 
un război de cinci ani. Va intra Anglia, va intra Italia, vom intra noi și nu se poate să nu 
intre și America. Până și Japonia va intra […] Va fi vai de omenire! Dar de un lucru sunt 
sigur: că Aliații vor fi victorioși și că voi vedea cu ochii România Mare. Și vom vedea alte 
lucruri mari. Vom vedea multe tronuri prăbușindu-se; vom vedea născând atotputernicia 
Americii; vom vedea preponderența rasei anglo-saxone; vom vedea omenirea făcând 
un mare pas către stânga, spre socialismul revoluționar […] Zguduirea va fi așa de 
formidabilă, că o sărăcie groaznică va stăpâni omenirea foarte mulți ani. Dintr-o criză 
vom intra într-alta […] Generația va vedea România Mare, dar nu va mai vedea zile bune.”2

În privința dezbaterilor cu privire la modernizarea României, este de menționat 
că, pentru o perioadă relativ scurtă, ele au fost curmate de declanșarea Primului 
Război Mondial și de refacerea economică ulterioară. Aveau să fie reluate în perioada 
interbelică: efervescența culturală din epocă a făcut posibilă apariția unui Ștefan 
Zeletin (Burghezia română. Originea și rolul ei istoric), a unui Mitiță Constantinescu 
(promotor al dublei industrializări, pentru piața internă și pentru export, industrializarea 
României fiind văzută ca vectorul care i-ar fi putut asigura independența acesteia), Virgil 
Madgearu (care a vorbit despre industrializarea în etape a României), Mihail Manoilescu 
(promotor al teoriei protecționismului, văzută ca modalitate de susținere a economiei 
românești și a demarării unor activități care să asigure o creștere a productivității), 
Victor Slăvescu (susținător al înființării unor cooperative agricole de aprovizionare și 
a celor de desfacere a producției agricole, considerate o modalitate de protecție a 
țăranilor în fața speculei).

Dacă în dezbaterile purtate în interbelic accentul a fost pus pe componenta eco-
nomică – preferința dată economicului fiind de înțeles, avându-se în vedere pon de rea 
agriculturii în economia națională și dorința de modernizare a țării, care-i călă uzea pe 
inițiatorii discuțiilor –, în plan cultural, ele au luat forma dezbaterilor dintre tradiționalism 
și modernitate; acestea i-au opus pe tradiționaliști (pentru care dezvoltarea lumii rurale 
reprezenta elementul central al teoriei lor) europeniștilor (care susțineau că, din punct 
de vedere economic, social şi cultural, România trebuia să se dezvolte urmând modelul 
Europei Occidentale). Rodul acestora a fost un șir întreg de publicații (cărți, studii, 
articole), care, prin modul în care tratau problematica dezvoltării (în general), nu erau cu 
nimic mai prejos de cele care erau tipărite în Occident. 

Ca o concluzie, se poate afirma că, pe baza dezbaterilor care au avut loc în societatea 
românească după fondarea statului național român (1859) și până la instaurarea 
regimului comunist (1945 – 1948), în România nu a existat o direcție de cercetare pro-
priu-zisă în domeniul studiilor cu privire la viitor. Au fost discuții care aveau ca subiect, 
cu precădere, elaborarea unor strategii de dezvoltare pentru România și mai puțin – sau 
deloc – elaborarea unor prognoze/previziuni cu privire la viitorul țării.

La sfârșitul Celui de-Al Doilea Război Mondial, după instaurarea regimului comunist, 
noii guvernanți au acordat o atenție sporită problematicii viitorului, regimul însuși având 

2 C. Xeni, „Take Ionescu, 1858 – 1922”, în Universul, f.a.
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la baza sa așa-numitul „mit al viitorului luminos”, cu ajutorul căruia, prin intermediul 
aparatului de propagandă, puterea a reușit să inoculeze unei părți a populației – cel 
puțin în prima parte a sa – credința în posibilitatea edificării unui astfel de viitor. 

Pentru România de după Cel de-Al Doilea Război Mondial era pentru prima dată când 
viitorul devenea important, atenția acordată de noul regim acestuia rezidând în faptul 
că, în socialism/comunism, prezentul era justificat prin viitor. Cu alte cuvinte, prezentul 
era subordonat edificării viitorului, caz în care dificultățile întâmpinate în construirea sa 
deveneau nesemnificative. Indiferent de aspectele negative care caracterizează regi-
mul instaurat în România după 1945 (ele nu fac obiectul acestui text), este o realitate 
faptul că, cel puțin în teorie, proiectul comunist a fost fondat pe ideea de progres, fapt 
care a făcut posibilă realizarea legăturii dintre prezent și viitor. O dovadă a preocupării 
manifestate de autoritățile comuniste față de problematica viitorului o constituie 
titlurile publicate la finalul anilor ’60 și în anii ’70, la Editura Politică (în colecția „Idei 
Contemporane”) și coagularea unui grup de specialiști în domeniu, în frunte cu Mircea 
Malița, real interesat de această direcție de studiu.

În acest context, se cuvin menționate și eforturile întreprinse de regimul comunist 
în direcția încurajării dezvoltării genului literar științifico-fantastic, care urma să aibă 
o dublă funcție: de popularizare a științei și de formare a unei conștiințe politico-filo-
sofice. Atenția acordată de autorități literaturii științifico-fantastice este de înțeles, 
dacă sunt avute în vedere fundamentele laice ale marxismului și ale realismului socialist. 
Așa se face că, în perioada care a urmat Celui de-Al Doilea Război Mondial, genul literar 
științifico-fantastic a fost un eficient vector de popularizare a științei și de educație 
ideologică. Indiferent de funcția atribuită de regim acestei literaturi, se poate afirma 
că, prin preocupările sale, ea a constituit un spațiu de vehiculare a ideilor cu privire la 
studiile referitoare la viitor, așa cum erau ele în Occident.

Atât activitatea grupului condus de Mircea Malița (preocupat de studiul viitorului), 
cât și atenția acordată genului literar științifico-fantastic s-au aflat într-o strânsă 
relație cu dinamicile înregistrate în plan politic și ideologic, evoluțiile acestora fiind 
influențate de demersurile întreprinse de conducerea de partid și de stat în direcția 
consolidării comunismului de tip național. În opinia noastră, ele au fost parte a unui efort 
de deschidere a României către Occident, început de către Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
continuat de Nicolae Ceaușescu. Credem că la originea lor s-au aflat rațiuni de ordin 
intern, care, la rândul lor, au fost favorizate de cele externe (destalinizarea inițiată de 
Nikita Hrușciov, Revoluția maghiară din 1956, retragerea trupelor sovietice din România 
în 1958): dorința conducerii de la București de a conferi regimului un fundament național 
pentru a-l pune la adăpost de voința discreționară a Moscovei. 

Această nevoie a conducerii României de a se legitimiza tot mai mult prin exaltarea 
și mistificarea trecutului – nevoie vizibilă în perioada Ceaușescu – avea să ducă, printre 
altele, la abandonarea direcției de cercetare a studiilor cu privire la viitor. În contextul 
anilor ’80, „viitorul luminos” – a cărui edificare regimul și-o asumase – contrasta flagrant 
cu realitățile cotidiene (care intrau în contradicție cu cele prezentate de propaganda de 
partid) și cu caracterul pluridisciplinar al studiilor cu privire la viitor. Așa cum a arătat 
remarcabila cercetătoare americană Katherine Verdery, contradicția apărută a dus la 
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„etatizarea” timpului în România, fapt care a avut ca rezultat condamnarea definitivă a 
studiilor pentru viitor, în țara noastră. 

După evenimentele din 1989 a apărut o nouă abordare cu privire la construirea 
viitorului: prezentul a fost separat de „viitorul luminos” printr-un „purgatoriu” denumit 
tranziție. În România – și în toate statele central și est-europene – a prevalat convinge-
rea că, odată tranziția finalizată, democrația și relațiile de tip capitalist (sau, potrivit 
eufemismului utilizat în epocă, „economia de piață”) aveau să triumfe. Astfel, în noua 
realitate politico-economică a anilor ’90 și a celor care i-au urmat, până la finalizarea 
procesului de integrare a României în structurile euroatlantice (2007), viitorul țării 
era sinonim cu prezentul european, prezent care pentru majoritatea populației și 
a actorilor politici nu însemna altceva decât prosperitatea care caracteriza statele 
Europei Occidentale. Această nouă abordare este oarecum de înțeles, dacă se are în 
vedere faptul că, în epocă, teoria cu privire la „sfârșitul istoriei” a făcut din liberalismul 
de tip occidental stația finală a evoluției umanității. Pentru o parte a elitelor din Europa 
Centrală și de Est (inclusiv România), teoria filosofului american, Francis Fukuyama, a 
oferit certitudini și o limpezime de cristal cu privire la viitor: odată ce istoria stagna  (prin 
victoria definitivă a liberalismului), nevoia edificării unui viitor devenea caducă deoarece 
prezentul vest-european (prosperitate economică, democrație, relații de tip capitalist) 
avea să fie viitorul României. Din acest motiv, alăturarea la comunitatea statelor 
occidentale (Uniunea Europeană și NATO) a devenit o axiomă politică, iar copierea/ 
imitarea modelului occidental a fost văzută ca o modalitate de eliberare de trecutul 
comunist.

Suprapunerea acestei teorii (cu popularitatea de care s-a bucurat) procesului de 
integrare euroatlantică a României a generat – credem noi – confuzie la nivelul elitei 
politice, economice și culturale din Europa de Est (și din România), deoarece această 
certitudine – potrivit căreia integrarea era sinonimă cu prosperitatea – a făcut imposibilă 
inițierea unei dezbateri reale (cu luarea în considerare a realităților românești) cu privire 
la viitorul țării și, pe cale de consecință, la modernizarea României. Un alt efect a fost și 
neglijarea studiului viitorului – ca direcție de cercetare. 

În acest context, s-a crezut cu convingere că, odată ce legislația românească va 
suferi un aggiornamento, în direcția racordării sale la cea europeană, situația internă 
din România se va transforma, prosperitatea și bunăstarea vest-europeană urmând să 
triumfe. Rezultatele analizelor sociologice și ale sondajelor de opinie efectuate în acea 
perioadă au pus în lumină convingerea locuitorilor din Europa de Est în faptul că, într-un 
orizont de timp de până în 10 ani, nivelul lor de trai va fi similar celui din statele Europei 
Occidentale. La 25 de ani după prăbușirea regimurilor comuniste, sondajele de opinie 
au relevat un sentiment de dezamăgire al unei însemnate părți a populației din statele  
est-europene provocat de maniera în care a avut loc tranziția de la comunism la 
capitalism. Acesta este, poate, unul dintre motivele pentru care, în prezent, în anumite 
țări din Europa Centrală și de Est, au fost și sunt înregistrate atitudini contestatare la 
adresa democrației de tip liberal, care are la bază și un sentiment de dezamăgire al 
populației. 
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Ivan Krastev și Stephen Holmes, în lucrarea The Light That Failed: Why the West 
Is Losing the Fight for Democracy, au demonstrat extrem de convingător relația de 
cauzalitate existentă între sentimentul de frustrare resimțit la nivelul unora dintre soci-
etățile din Europa Centrală și de Est și ascensiunea în sondaje a liderilor populiști și 
înregistrarea unui recul al ideii liberale.

Ni se pare interesant faptul că, în România postcomunistă, ceea ce ar fi trebuit să 
constituie studiile cu privire la viitor a fost înlocuit – în dezbaterea publică – cu o luptă 
împotriva trecutului, iar integrarea europeană a fost prezentată ca o întoarcere în „raiul 
pierdut” din perioada interbelică. Sau, cum s-a afirmat nu de puține ori în acea vreme, 
ca o „reîntoarcere la Europa”. Astfel, spațiul public, în loc să fie scena unor dezbateri 
reale și consistente, cu privire la viitorul României, a fost scena unor discuții pătimașe 
și politizate despre trecut. Cum foarte pertinent a afirmat cercetătorul român Cristian 
Cercel, în România anilor ’90, confruntarea politică, în loc să aibă în centrul său discuția 
despre viitorul țării, a fost prezentată ca o luptă între trecutul comunist (întruchipat de 
o formațiune politică) și cel „istoric”, „democratic” (personificat de o alianță a „partidelor 
istorice”).

Astfel, edificarea viitorului a fost pusă în strânsă corelație cu soluționarea pro ble-
melor din trecut, abordare care a generat și modelat discursul anticomunist din prezent 
și care a făcut imposibilă o dezbatere despre viitor.

Nici măcar după finalizarea procesului de integrare în structurile euroatlantice 
(2007) nu au fost inițiate discuții despre viitor. Din acest motiv, societatea românească 
a fost lipsită pe nedrept de edificarea unui „proiect de țară” (formulă care în România 
este foarte în vogă, fapt care a determinat, în opinia noastră, golirea ei de conținut), care 
să confere un sens ideii de viitor. În absența lui, spațiul public a fost ocupat de discursul 
anticomunist (în condițiile în care Partidul Comunist nu mai există, el fiind interzis prin 
lege), căruia i s-a adăugat cel referitor la anticorupție (a cărui onestitate lasă de dorit). 
Nici măcar actuala pandemie nu a reușit să genereze în spațiul public o dezbatere despre 
viitorul României. În aceste condiții, viitorul nu mai constituie un punct de referință 
pentru un prezent care are datele unei realități parcă desprinse dintr-un disaster movie 
hollywoodian, în care viitorul este fie incert, fie prezentat ca o apocalipsă.

Acum, mai mult ca oricând, considerăm că în societatea românească este nevoie de 
inițierea unei dezbateri reale despre viitorul României. Doar un demers de acest gen, 
sincer și la obiect, va putea menține România pe făgașul pe care a intrat în 1990 și va 
putea preveni derapajele populiste.
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Omagierea ambasadorului Mihnea Constantinescu

Institutul Diplomatic Român, la invitația unor prieteni apropiați ai ambasadorului 
Mihnea Constantinescu, a găzduit omagierea vieții și activității distinsului diplomat. Data 
aleasă pentru rememorarea carierei sale, anume 13 decembrie, nu este întâmplătoare, 
ci reprezintă data de naștere a lui Mihnea Constantinescu, dată la care, în 2021, ar fi 
împlinit 60 de ani. Directorul general al IDR a anunțat că, începând cu acest an, în fiecare 
zi de 13 decembrie, Institutul îl va omagia pe ambasadorul Mihnea Constantinescu.

Personalitatea ambasadorului a fost omagiată de domnul Bogdan Aurescu, ministrul 
afacerilor externe al României, care, prin mesajul transmis, a surprins cu emoție 
valoarea profesională și umană a lui Mihnea Constantinescu. 

Alături de elogiul ministrului român de externe, prieteni, colegi, colaboratori și 
admiratori ai activității ambasadorului au prezentat propriile omagii. Un loc aparte în 
cadrul comemorării l-a constituit prezentarea lucrării Mihnea Constantinescu – omul 
care a schimbat România fără ca noi să știm, al autorului Iulian Comănescu. Colecția de 
rememorări despre personalitatea ambasadorului cuprinde texte semnate de Majestatea 
Sa, Margareta, Mugur Isărescu, Emil Hurezeanu, Dragoș Bucurenci, David Saranga. 
Autorul, Iulian Comănescu, a documentat viața lui Mihnea Constantinescu, discursul 
său fiind însoțit de caracterizarea ambasadorului („Fețele lui Mihnea”) și de inserarea în 
textul cărții a unor fragmente rostite de cel din urmă. Mihnea Constantinescu – omul care 
a schimbat România fără ca noi să știm tratează viața și activitatea diplomatului, având 
drept sursă de informare, conform autorului „mai bine de 50 de interviuri și nenumărate 
alte surse scrise”. 

Vă invităm să parcurgeți mesajul ministrului afacerilor externe, domnul Bogdan 
Aurescu, urmat de un fragment din cartea Mihnea Constantinescu – omul care a schimbat 
România fără ca noi să știm, fragment semnat de ambasadorul României în Austria, 
domnul Emil Hurezeanu, care rememorează, pe baza întâlnirilor cu diplomatul Mihnea 
Constantinescu, personalitatea sa aparte.
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Mesajul ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu pentru 
evenimentul organizat de Institutul Diplomatic Român 

în memoria Ambasadorului Mihnea Constantinescu

Doamnelor și domnilor,
Dragi colegi și apropiați ai lui Mihnea,
Cred că vorbesc în numele tuturor celor prezenți atunci când afirm că anii care se scurg de 

la moartea prematură a lui Mihnea nu fac absența lui mai ușor de acceptat. Forța sa interioară 
este una care continuă să inspire și să ne împingă spre a fi mai buni, mai performanți și mai 
vizionari în toate demersurile pe care le realizăm astăzi. 

Mihnea continuă să ne aducă împreună și mă emoționează să știu că dumneavoastră, cei 
prezenți astăzi la evenimentul găzduit de Institutul Diplomatic Român, sunteți printre cei care 
duc mai departe moștenirea sa. 

Chiar dacă nu pot să vă fiu alături fizic, aflându-mă astăzi la Bruxelles, la reuniunea miniștrilor 
afacerilor externe ai UE, gândurile mele se îndreaptă către dumneavoastră și către Mihnea, ale 
cărui viață și moștenire trebuie, întâi de toate, să le celebrăm și să le prețuim.

S-au spus și se vor spune, în continuare, foarte multe lucruri frumoase și pe deplin meritate 
despre Mihnea. Colegul nostru a fost un profesionist desăvârșit și un om de o calitate aparte, 
pe care sunt onorat că l-am avut drept prieten, colaborator și, în unele momente, mentor. Un 
mare diplomat și un om pe măsură, care a acționat discret, dar eficient, pentru avansarea 
unora dintre cele mai importante dosare strategice de politică externă ale României, așa cum 
sunt parteneriatul strategic al României cu SUA ori implicarea țării noastre în lupta globală 
împotriva antisemitismului și extremismului. 

Mihnea a dovedit, în drumul său prin diplomație, prin tot ceea ce a lăsat în urmă, un lucru în care 
și eu cred profund - politica externă trebuie să fie una de consens național, predictibilă și coerentă. 
Pentru că este vorba despre îndeplinirea responsabilă a angajamentelor asumate în plan extern, de 
apărarea intereselor strategice ale țării noastre și a drepturilor cetățenilor români, de promovarea 
bunăstării și securității noastre, ale tuturor. 

Tot Mihnea a fost cel care ne-a arătat, zi de zi, că politica externă a României trebuie să 
fie caracterizată de rigoare, eficiență, onestitate și stabilitate. Capacitatea sa de a influența o 
generație întreagă de diplomați români, în timpul vieții și chiar și acum, este remarcabilă.

Mihnea a știut să inoveze continuu în tematicile de care s-a ocupat, în instrumentarul pe care îl 
folosea. Sunt, astăzi, când lumea noastră trece prin multiple provocări, convins că aceasta este o 
lecție pe care trebuie să o ducem mai departe: să nu ne oprim niciodată din a gândi out of the box,  
din a îmbunătăți fiecare mediu din care suntem parte, din a ne pune amprenta asupra unui 
domeniu nu de dragul de a câștiga recunoaștere personală, ci într-un exercițiu continuu, generos, 
de a contribui la dezvoltarea autentică a societății din care facem parte. 

Dragi prieteni,
Toate aceste elemente sunt parte din moștenirea lui Mihnea, pe care încercăm cu toții, 

cât putem de bine, să o redăm în cuvinte, dar, mai ales, prin fapte. Faptele și acțiunile noastre 
sunt ceea ce lăsăm în urmă, iar Mihnea – împărtășind această credință – a lăsat în urma sa un 
serviciu diplomatic ce îi va rămâne, întotdeauna, profund îndatorat. 

Exprimându-mi din nou regretul că nu vă pot fi alături, vă încurajez să continuăm să trăim 
în spiritul ideilor și lecțiilor neprețuite lăsate de Mihnea în urma sa. 
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Mihnea cel bun

Emil Hurezeanu

extras din cartea „Mihnea Constantinescu –  
omul care a schimbat România fără ca noi să știm”

Este nedrept să evoc aici plecarea dintre noi a unui prieten mai tânăr. De obicei, cei 
tineri îi petrec pe ceilalți. Apoi, eu cu Mihnea ne-am cunoscut bine, fără să ne întâlnim în 
viață de mai mult de 10 ori. Am fost, îndeosebi din depărtare, coleg și prieten cu acest 
desăvârșit mandarin al serviciului public și al diplomației românești, răpus, vai, atât de 
neașteptat.

Omul acesta avea ceva de prieten, de copain cald și empatic, chiar fără să-l cunoști. 
Apoi, în exercițiul funcțiunii, era precis, ca un clinician riguros care-și operează 
pacientul fără să-i zâmbească, împotriva firii sale. Apoi, a fost servantul public cel mai 
împlinit al ultimelor trei decenii de aproximare democratică a României. Șef de cabinet 
al prim-miniștrilor, oricât de diferiți sau incompatibili au fost unii cu alții, un manager 
strălucit al politicii moderne și cutezătoare în externe – de la Marea Neagră și definiția 
antisemitismului la relațiile cu țările Parteneriatului Estic și Casa Regală, nimic nu i-a 
fost străin acestui înalt funcționar de elită cu alură de elev în clasa a 12-a, în preajma 
bacalaureatului.

În toamna anului 1990 îl însoțise pe Petre Roman, ca fost asistent al lui la Politehnică 
și apoi șef de cabinet, într-o călătorie în America de Sud. Făcuseră o escală la Bonn,  
pe-atunci, pentru încă puțin, capitala Republicii Federale Germania proaspăt reunifi-
cate. Am zburat de cu seară de la München, unde lucram la Free Europe, doar ca să 
iau un interviu exponentului relativ mai progresist al regimului Iliescu. N-aveam nicio 
promisiune, Petre Roman având, pe-atunci, o distanță superioară față de orice tentativă 
de a-l provoca în ipostaza de posibil deviaționist.

Venise în Germania, unde urma să aibă o discuție cu cancelarul Helmut Kohl, la 
recomandarea președintelui francez, François Mitterrand. Mitterrand era protectorul 
camuflat al fostului student de la Toulouse și fiu al prietenului poliglot, cinic și strălucit 
din Internaționala socialistă, Valter Roman. Dincolo de funcția de prim-ministru, Petre 
Roman era, așadar, în Revoluție, și un fel de ipotecă franceză, singura de inspirație 
occidentală, din păcate, în noua orânduire.

O dimineață cețoasă și umedă, pe malul Rinului. 
Curtea interioară a fostei cancelarii, semănând cu un bungalow extins și modern 

doar în anii ’70, sub Helmut Schmidt, cu celebra statuie a lui Henry Moore în mijloc – o 
plăs muire de aluminiu semioxidat, sugerând parcă toate chinurile democrației vest-ger-
mane postbelice –, agrava contextul. Regimentul de gardă cu toate armele ridicate își 
strunea alinierea. Petre Roman, vizibil epuizat după zece ore de zbor, își freca însă mai 
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puțin ochii obosiți cât mâinile, fericit. Bănuia ce-l așteaptă. După mineriada din iunie, 
Grupul celor 24, țările care sprijineau democrațiile postcomuniste pe drumul european, 
scosese România din circuit. Țara era izolată, polarizată, săracă.

Petre Roman venea la Bonn ca să primească încurajarea lui Kohl, via Mitterrand, dar, 
mai ales, promisiunea livrării de energie electrică, gratuit, timp de un an întreg. A fost 
unul dintre cele mai generoase și solidare gesturi pe care un stat occidental important 
l-a făcut atunci pentru români. 

Am intrat în același lift care ne ducea spre birourile lui Kohl de la etajul al doilea. 
Roman mă privea absent, condescendent, și mi-a promis cu jumătate de gură că se 
gândește dacă-mi dă sau nu un interviu. Eram singurul ziarist în afara suitei lui, din care 
mi-amintesc doar de Octavian Andronic și Horia Alexandrescu. 

În cabina liftului mă țintuiau însă doi ochi negri curioși și prietenoși. Mihnea, slab, 
brunet, mercurial – deci el însuși parcă nu voia să mă supăr. Mi-aduc aminte cum repeta 
mereu formula: „Domnul prim-ministru a agreat interviul, în principiu.” Tinerii diplomați 
români, m-am gândit, împrumută repede toate formulele limbii de lemn vestice. 

Roman iese de la Kohl, relativ binedispus. Aproape călare pe cai mari. Știa că nu se 
poate lăuda prea mult la București cu anul de electricitate germană gratuită – pentru 
că Iliescu și colegii lui nu prizau derivele de acest gen. Era însă un succes al viitorului 
prim-ministru insurgent, a cărui nouă cale n-avea să se profileze decât după alungarea 
lui manu militari, din septembrie 1991.

Mihnea îmi spune repede, politicos și stânjenit, că interviul nu va avea loc. Am 
reținut contrastul dintre aroganța refăcută a prim-ministrului Roman și bunăvoința 
reală, oricât de inutilă, uneori, a aghiotantului său diplomatic. Acest raport între șefii 
lui succesivi, fuduli, importanți, mai mult sau mai puțin competenți, de la Roman la 
Năstase și Tăriceanu, și executantul cuviincios și vrednic, care își face cât mai bine 
treaba în limitele date, avea să devină modelul lui de coabitare, în cele trei decenii de 
carieră publică. 

Astfel de consilieri aulici, de șerpași sau de experți în scoaterea castanelor din foc 
în beneficiul unor stăpâni inferiori alcătuiesc o specie aparte și necesară pretutindeni 
în lume. Dacă se despart de tagma consilierilor și devin ei înșiși „ordonatori de credite” 
decizionale, s-a dus vraja. 

Competența vocii din culise nu se mai găsește în lumina reflectoarelor. Discreția 
per for manței, arma lor cea mai redutabilă, devine practica aruncatului cu pietre la 
adăpostul vitrinei transparente, în care doar politicienii pur-sânge strălucesc, cel mai 
adesea fără folos.

Mihnea Constantinescu a reapărut un deceniu mai târziu în viața mea de jurnalist 
de politică externă, aproape programat să-l întâlnească. L-am observat în fața hărții 
Mării Negre din Situation Room, la MAE, în 2003, când România devenise capul de pod 
occidental al Orientului Apropiat extins, după începerea Războiului din Irak și admiterea 
noastră în NATO. Semeț și volubil, Mircea Geoană îmi prezenta, într-o ediție a emisiunii 
România mea pe care i-am dedicat-o, mișcările de trupe, idei și conducte pe hărți, în 
compania zâmbetului moderator al lui Mihnea și a privirilor iuți ale Elenei Ștefoi. Motoc 
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și Micula, gravi și atenți, nu erau prea departe. Mihnea devenise, încă de-atunci, expertul 
în politicile de energie ale României. 

Așa l-am revăzut, câțiva ani mai târziu, și la Roma, într-o conferință bine ilustrată cu 
turci, americani și chiar ruși. Un palazzo impozant, la etajul al treilea al Muzeului Doria 
Pamphilj. Răzvan Rusu, ambasadorul conștiincios în Italia, și soția lui, Livia, au pus la 
cale un conclav dedicat energiei, unde Mihnea și cu mine fuseserăm invitați separat. 
Eu ca „poet” al Mării Negre, el ca „meteorolog” al ei, de vreme bună și de vreme rea. M-a 
surprins cât de articulat și inspirat a prezentat situațiile cele mai complicate în engleza 
cea mai precisă.

Iarăși, mai târziu, am înțeles, întâlnindu-ne în câteva ocazii mondene, dar cu substrat 
serios, cum ar fi jurizarea și acordarea unor burse în SUA, că Mihnea își prețuia și 
ajuta neabătut prietenii, colegii, discipolii. Tânărul din liftul Cancelariei federale din 
1990 devenise un personaj inevitabil, dar atipic pentru români. Nu prin locvacitate 
inconsistentă și ubicuitate frivolă, ci prin singurătatea calificată a alergătorului de cursă 
lungă: trist, obosit, instruit, înțelegător. Muncea până noaptea târziu, când se retrăgea în 
apartamentul de bloc unde locuia cu mama, dintotdeauna, cu metroul sau pe jos, mereu 
cu un aer șăgalnic și complice, gata să-ți facă un compliment, dar și să lămurească, pe 
loc, cu o bruscă expresie concentrată a feței, un adevăr, o temă, o neînțelegere.

Iarăși, ani mai târziu, l-am invitat într-una dintre emisiunile mele de politică externă, 
Compas, la Money Channel. Prilejul era publicarea unui album extraordinar, de către MAE, 
cu fotografii ale diplomaților români din 1859 până în prezent – cred, în 2013. Erau acolo 
chipurile celebre sau nu ale elitelor politice și diplomatice ale României, ale oamenilor 
care au clădit, consolidat și slujit țara, acasă și în străinătate, cu sârguință și strălucire. 

Am remarcat atunci că, din păcate, nici oamenii, nici fețele și calitățile lor, nici 
acțiunile noilor diplomați nu mai seamănă cu ce era în album. Mihnea, mereu curtenitor 
și relaxat, și-a schimbat atunci tonul și expresia, spunându-mi răspicat că mă înșel. Și 
noii diplomați români sunt la fel de buni și eficienți precum antecesorii lor. Nu mai au 
palate ca reședințe, nu mai sunt urmașii marilor familii boierești, nu vorbesc poate mai 
bine franceza decât româna, dar au aceeași misiune, pe care o duc la fel de conștiincios 
la capăt: își servesc țara, indiferent de starea vremii, aplicând mereu dictonul: „My 
country, good or bad”. 

Mi-a plăcut gestul lui de solidaritate de breaslă, deși mi s-a părut forțat. Când peste 
doi-trei ani am devenit eu însumi diplomat la Berlin și am cunoscut mai bine mecanismele 
interne, instituționale ale politicii externe și diplomatice românești, am început să-i dau 
dreptate. Avem femei și bărbați în diplomație, din toate generațiile, care cu devotament 
și discreție își reprezintă foarte bine țara, pe vreme rea, pe vreme bună...

După 2015, dar mai ales în 2016, când România a deținut președinția organizației IHRA 
(International Holocaust Remembrance Alliance), al cărei secretariat general este la 
Berlin, ambasadorul Mihnea Constantinescu m-a vizitat în mai multe rânduri în Germania. 
Mereu m-a uimit priceperea cu care a contribuit la noua definiție a antisemitismului, 
care avea să întrunească acordul celor mai importanți parteneri occidentali. Era un 
interlocutor foarte prețuit și îndrăgit în Israel și SUA, în Elveția și Germania. Dincolo 
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de expertul fără cusur, mereu surprinzător, politicienii și diplomații străini l-au numit 
mereu „attachant”, „a wonderful guy”, „ein liebenswürdiger Kerl”.

Îți plăcea mult să ai de-a face cu el, mai ales în chestiunile serioase, pe care le 
stăpânea și le gestiona suveran, dar cu seninătate și modestie. Dar și în chestiunile 
neserioase, unde umorul sprințar și convivialitatea lui tonică erau molipsitoare. 

Dispariția lui Mihnea rămâne pentru mine neplauzibilă, până azi. Buna noastră 
prietenă Tova, de la Lauder School, mi-a povestit că fiind la funeralii, la capela de la 
Bellu, unde lumea, nu atât de numeroasă, nu-și stăpânea lacrimile, o singură persoană, 
foarte aproape de sicriu, nu avea lacrimi. Era mama lui Mihnea, fără vedere de ani mulți. 
Mihnea își înțelegea viața doar alături de ea, refuzând mereu posturi de ambasador în 
străinătate. Vederea mamei fără vedere, care nu-și poate plânge fiul cu lacrimi, îmi apare 
acum, când închei aceste rânduri disparate și îndurerate despre prietenul și colegul 
dispărut, pecetea indelebilă a vieții noastre fremătătoare, dar și a morții neiertătoare. 
Mihnea a avut parte de amândouă, din fericire, din păcate. 

Berlin, mai 2019



7777

Diplomație inovativă. O reformă în cinci pași

Mihai Constantinescu

Reînnoirea diplomației și practicilor acesteia trebuie să preocupe orice stat 
ambițios. Pornită drept un mecanism de politică externă cu cerc restrâns, treptat, 
diplomația a avut capacitatea să-și actualizeze uzanțele și domeniile de aplicare în 
raport cu tendințele și evoluțiile contemporane. Ca în orice activitate, cine se adaptează 
primul primește un avantaj competitiv incontestabil. Însă adaptarea este un proces 
anevoios și costisitor, un aspect care necesită concomitent voință politică și susținere 
cetățenească. Astfel, pentru a determina propria strategie de aliniere la tendințele 
globale trebuie analizate cu celeritate acele dinamici și evoluții care influențează 
practica diplomatică. Trebuie menționat că studiul de față nu este unul exhaustiv, ci 
mai curând exploratoriu, creionând principalele direcții pe care ministerele de externe 
ar trebui să le aibă în vedere la demararea strategiilor de reformare. 

Din punctele de vedere metodologic și structural, studiul pornește de la premisa că 
domeniul diplomației se află într-un moment al reorientării tematice. Rezultatul finit 
al cercetării propune o radiografie la zi a principalelor provocări și evoluții, axându-se 
exclusiv pe aspectele inovative implementate de state cu o apartenență geografică și 
culturală distinctă. În plus, informațiile utilizate vizează perioada post-2016, coagulând 
opinii și studii variate ale diplomaților de carieră, precum și date și rapoarte emise 
de autorități guvernamentale și comunități științifice, precum cele de la Harvard și 
Georgetown. Din punctul de vedere al structurii, secțiunea introductivă este urmată de 
prezentarea principalelor provocări pe care diplomația modernă trebuie să le ia în calcul 
ca prim pas în dezvoltarea unor strategii roditoare. Corpul lucrării propune cinci paliere 
de reformare eficientă a diplomației, anume: 1. profesionalizarea resursei umane, 2. revi-
gorarea diplomației publice, 3. digitalizare, 4. incluziune și 5. flexibilitate diplomatică.

Provocările diplomației moderne

31% dintre membrii corpului diplomatic al SUA se gândesc să părăsească 
Departamentul de Stat în următorii 5 ani, relevă un raport al celor de la Institutul pentru 
Studiul Diplomației din cadrul Universității Georgetown1. Asemenea sondaje sunt 
alarmante, întrucât arată o vulnerabilitate majoră în proximitatea nucleului instituțional 
american. Devine așadar esențială înțelegerea corectă a principalelor provocări pe 
care diplomația modernă trebuie să le confrunte. Orice măsură de ajustare a practicii 
diplomatice trebuie să aibă în vedere ameliorarea celor două deficiențe fundamentale, 
anume capacitatea în scădere a guvernelor privind retenția personalului și reclădirea 
relevanței diplomației în raport cu opinia publică.

1 Constanza Castro Zúñiga, Mojib Ghaznawi, Caroline Kim, „The Crisis of the State Department. We Are Losing Our Best 
and Need to Ask Why”, https://georgetown.app.box.com/s/vu5gk9qfh6vd0uc6feagqu1u6o7mmawc.

STUDII DIPLOMATICE
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Retenția scăzută a personalului diplomatic

Competiția cu mediul privat, mediul de lucru neadecvat și lipsa perspectivelor 
profesionale creează guvernelor probleme majore de retenție a personalului. 
Diplomații americani, în special cei tineri, consideră că US Foreign Service continuă 
să aibă practici rasiste și discriminatorii, fapt ce generează frustrări serioase mai ales 
angajaților aparținând minorităților etnico-rasiale2. Conform raportului realizat de 
Universitatea Georgetown, probleme consistente au și cei care își doresc întemeierea 
unei familii sau continuarea studiilor, mediul de lucru impus de Departamentul de Stat 
fiind incompatibil cu o dezvoltare personală armonioasă3. De asemenea, cariera tinerilor 
diplomați este constant supusă concurenței externe neloiale. Conducerea Foreign 
Service preferă să aducă resursă umană din corporații, fără pregătire prealabilă, totul în 
defavoarea profesionalizării propriului corp diplomatic4. La aceste aspecte se adaugă și 
salarizarea necompetitivă, sub nivelul celei oferite de corporații, tinerii talentați, la nivel 
global, alegând varianta sectorului privat în detrimentul carierei diplomatice5. Concret, 
guvernele trebuie să combată simultan propriile carențe de organizare internă, precum 
și atractivitatea în creștere a mediului privat.

Deteriorarea percepției publice asupra practicii diplomatice

Un alt factor extern major care pune probleme domeniului diplomatic este relația cu 
opinia publică. Extinderea mijloacelor de comunicare a redus relevanța informațională a 
diplomatului de carieră. Explozia unor platforme precum Facebook, Twitter, Instagram sau 
TikTok a generat un flux informațional fără precedent. Astăzi, fiecare cetățean este capabil 
să livreze informații în timp real, oriunde în lume, cât timp are un smartphone și o conexiune 
la internet. Abundența de știri răspândite „din teren” prin intermediul platformelor media 
digitale a determinat implicit guvernele să-și regândească viziunea asupra atribuțiilor diplo-
maților. În 2011, Primăvara Arabă a bulversat sistemul de ambasade al SUA din regiunea 
Orientului Mijlociu, îngreunând transmiterea de informații către centrală. În acel context, la 
Casa Albă decidenții se bazau pe datele transmise în timp real de manifestanți pe Twitter 
sau de Al-Jazeera6. Pierderea prim-planului în cursa furnizării informației a determinat 
opinia publică să pună la îndoială utilitatea diplomaților trimiși la posturi permanente peste 
hotare. Datoria ministerelor de externe este să prevină răspândirea acestei concepții prin 
reconfigurarea modului și canalelor de comunicare cu publicul larg, precum și actualizarea 
și diversificarea practicilor diplomatice cu obiectivul acumulării de noi prerogative. 

Pregătirea adecvată a resursei umane

Dezvoltarea unui sistem care permite o pregătire temeinică a diplomaților 
trebuie să devină premisa tuturor eforturilor reformatoare ale decidenților acestui 
domeniu. Globalizarea și revoluția informațională constrâng practica diplomatică 

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Robert Hutchings, „The Making of an Effective Diplomat. A Global View”, în The Foreign Service Journal, 2017, p. 22 – 30.
6 Philip M. Seib, The Future of Diplomacy, Polity Press, Cambridge, 2016.
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să-și regândească poziționarea. Caracterizat drept un mediu opac și rigid, sistemul 
educațional dedicat diplomaților trebuie să exploreze noi modalități prin care să producă 
resursă umană competitivă și bine instruită. Astfel, reforma instituțiilor de pregătire 
profesională, intensificarea cooperării interinstituționale și creșterea competitivității 
corpului diplomatic în raport cu sectorul privat devin priorități ale întregului tablou al 
reformei.

Reforma sistemului educațional diplomatic

Calitatea pregătirii profesionale a diplomaților prezintă vulnerabilități sistemice 
în arii geografice distincte. În general, atât durata medie a cursurilor de formare, cât 
și cerințele aptitudinale necesare accederii în corpul diplomatic scad în intensitate 
și exigență. În țări precum Statele Unite sau Franța, procesul de selecție și stagiile 
inițiale de instruire au o dificultate medie, întrucât selecția se face preponderent din 
universitățile de elită. Totuși, premisa prestigiului academic nu garantează abilitatea 
tinerilor diplomați de a se conforma dinamismului mediului internațional; astfel, țările 
puternice au început o reformă a academiilor diplomatice7. State precum Brazilia, 
Germania sau China au introdus cursuri de inițiere diplomatică de lungă durată, 
Beijingul oferind un stagiu de pregătire complex celor aflați într-o etapă intermediară a 
carierei8. În plus, U.S. Foreign Service Institute a dezvoltat o infrastructură educațională 
impresionantă, organizând peste 600 de cursuri tematice, online sau în campus, pentru 
cei aproximativ 100.000 de cursanți, diplomați sau funcționari guvernamentali9. Noua 
abordare reconsideră setul de abilități ce trebuie dezvoltat prin instituțiile de profil, 
tânăra generație de diplomați urmând a fi echipată cu aptitudini solide de administrare, 
leadership, gândire anticipativă și atitudine proactivă.

Dimensiunea globală a educației diplomatice

Tradițional, educația diplomaților a fost percepută drept un aspect sensibil al 
securității naționale, majoritatea instituțiilor având o viziune insulară. Recent, sub 
influența globalizării și a eforturilor internaționale de a diminua decalajele dezvoltării, 
statele occidentale au demarat un proces de creare a unui sistem educațional 
interconectat, prin intermediul căruia să fie intensificată și facilitată o comunicare 
interinstituțională globală. Germania este una dintre protagonistele noii tendințe, fiind 
inițiatoarea unor programe avansate de pregătire comună a diplomaților autohtoni cu 
cei britanici, extinzând acest model către țările în curs de dezvoltare10. Procesul poate 
fi replicat și la nivel intern. Agențiile specializate precum U.S. Foreign Service Institute 
stimulează stagiile de pregătire care permit participarea la cursuri a mai multor tipuri 
de lucrători guvernamentali. Asemenea activități permit diplomaților să aibă o dublă 

7 Robert Hutchings, art. cit.
8 Robert Hutchings, Jeremi Suri, Modern Diplomacy in Practice, Springer International Publishing, Cham, 2020.
9 Philip M. Seib, op. cit.
10 „Young British and German diplomats in joint diplomatic training”, https://www.auswaertiges-amt.de/de/karriere/
auswaertiges-amt/akademie/onlinetagebuch/hoehererdienst/-/2100166.
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expunere, atât la practicile profesionale și culturale ale partenerilor externi, cât și la 
expertiza diversă a colegilor din aparatul guvernamental național.

Creșterea competitivității diplomaților

Granița dintre sectorul public și cel privat a devenit permeabilă. Diplomații sunt 
expuși competiției directe cu personalul specializat venit din corporații și agenții 
nonguvernamentale. În Departamentul de Stat american, practica recrutării externe 
tinde să devină o normă, diplomații de carieră având nevoie de stimulente practice și 
educaționale suplimentare pentru a menține pasul. Printre altele, China și Brazilia își 
centrează atenția asupra pregătirii continue a corpului diplomatic, cei aflați într-o 
fază intermediară a carierei beneficiază de stagii de lungă durată (12 – 18 luni), statele 
asigurându-se că aceștia își împrospătează constant setul de abilități11. De asemenea, 
U.S. Foreign Service a introdus recent reglementări ce permit diplomaților să-și 
suspende postul pe o perioadă îndelungată, aproximativ trei ani, pentru obținerea 
doctoratului12. Aceste inițiative vin în completarea a ceea ce Condoleezza Rice numea 
„diplomație transformațională”, un instrument care permite tinerilor diplomați să 
acumuleze experiență valoroasă prin detașarea la posturi aflate în zone cu condiții 
meteo improprii sau cu grad sporit de insecuritate13. Așadar, dezvoltarea sectorului 
privat a reconfigurat viziunea statelor asupra dezvoltării diplomaților, multe guverne 
considerând vitală pregătirea continuă a personalului și ancorarea sa în tendințele 
globale ale pregătirii profesionale.

Revigorarea diplomației publice

Există trei dimensiuni principale care definesc o diplomație publică eficientă: 
promptitudine, viziune strategică și durabilitate14. Mesajul trebuie trimis în timp util și 
la momentul oportun, astfel încât să atragă atenția și simpatia publicului extern. Totuși, 
conceptualizarea realizată de unii autori precum Joseph Nye se centrează preponderent 
pe acțiunile directe întreprinse de guvern în raport cu cetățenii altor state, fiind neglijate 
acțiunile mixte. Diplomația publică a devenit un instrument complex cu granițe fluide –
statele și, mai nou, marile corporații îl utilizează în combinație cu subiecte și personalități 
încărcate de notorietate. Așadar, multidimensionalitatea, mediul digital și ramificația 
tematică duc diplomația publică dincolo de frontierele propagandei tradiționale.

Dezvoltarea unor abordări multidimensionale și creative

Regula de bază a diplomației publice este să îți înțelegi publicul. Acesta poate fi 
divizat în categorii distincte, însă interconectate prin interese și apartenențe; astfel, 

11 Robert Hutchings, Jeremi Suri, op. cit.
12 Nicholas Burns, Marc Grossman, Marcie Ries, American Diplomacy Project: A U.S. Diplomatic Service for the 21st Century, 
Belfer Center for Science and International Affairs Harvard Kennedy School, Cambridge, 2020.
13 Paul Webster Hare, Making Diplomacy Work: Intelligent Innovation for the Modern World, SAGE/CQ, Los Angeles, 2016.
14 Joseph S. Nye, „Public Diplomacy and Soft Power”, în The ANNALS of the American Academy of Political and Social 
Science, vol. 616, nr.1, 2008, p. 94 – 109.
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apare nevoia unei abordări integrate și creative. În funcție de mesajele și instrumentele 
folosite, apar strategii personalizate care pot avea în vizor atât un grup general, cât 
și un spectru limitat de indivizi. Prin urmare, utilizarea big data devine fundamentul 
oricărei abordări de succes15. Ulterior, intervin două principii de bază: credibilitatea și 
diversificarea. Actualmente, propaganda clasică își atinge rareori scopul, întrucât doar 
autenticitatea și substanța mesajului determină acceptarea mesajului de către public. 
Trustul media Al-Hurra, finanțat direct de Statele Unite, este un exemplu edificator, 
mesajele emise fiind percepute drept neautentice, vorbitorii de limbă arabă din Orientul 
Mijlociu preferând Al-Jazeera drept sursă principală de informare. În ceea ce privește 
diversificarea comunicării, aceasta este puternic influențată de inovația tehnologică. 
Prin urmare, este important ca diplomatul să comunice direct cu publicul țintă prin 
materiale video și mesaje scurte, adoptând un limbaj formal sau informal și făcându-și 
simțită prezența nu doar în momentele tensionate.

Diplomația digitală, dincolo de utilizarea Facebook

Deși utilizarea rețelelor sociale în scopuri diplomatice nu și-a atins potențialul, 
această practică tinde să devină uzuală. Totuși, este necesar să înțelegem că 
instrumentele digitale sunt diversificabile, iar comunicarea anostă prin Facebook 
nu aduce beneficii considerabile nici publicului, nici statelor. Decidenții trebuie să 
perceapă diplomația digitală drept o modalitate rapidă și relativ simplă de a urmări 
obiectivele de politică externă prin configurarea directă a percepției publice16. Statul 
israelian poate fi considerat unul dintre pionierii acestor tehnici, construind strategii 
robuste de comunicare, ușor adaptabile. În conflictul din Gaza desfășurat în vara anului 
2014, Ministerul de Externe israelian a dezvoltat prin intermediul Twitter paisprezece 
cadre narative care portretizau situația conflictului la nivel internațional într-o lumină 
favorabilă17. Deși evenimentele se succedau rapid, Israelul varia mesajul în funcție de 
știrile din teren, punctând simultan „ferocitatea” adversarului și justețea acțiunilor 
guvernului condus de Benjamin Netanyahu18.

Diplomația digitală acoperă o gamă largă de subiecte, limitările tematice fiind 
cvasiinexistente. Promovarea atracțiilor naționale rămâne o componentă centrală, 
deși cunoaște noi ramificații. Platforma Facebook este uzitată frecvent de Ministerul de 
Externe al Australiei pentru a menține aproape comunitățile iubitoare de rugbi din zona 
Pacificului de Sud19. Utilizarea sportului ca vector de imagine vine în completarea unei 
strategii mai ample de conturare a caracteristicilor publicului extern de către Australia, 
fiecare ambasadă având o listă cu subiecte locale de interes comunitar – astfel mesajele 

15 Philip M. Seib, op. cit.
16 Corneliu Bjola, Ruben Zaiotti (editori), Digital Diplomacy and International Organisations: Autonomy, Legitimacy and 
Contestation, Routledge, New York, 2021.
17 Ilan Manor, Rhys Crilley, „The Mediatisation of MFAS: Diplomacy in the New Media Ecology”, în The Hague Journal of 
Diplomacy, vol. 15, nr. 1 - 2, 2019, p. 66 – 92.
18 Ibidem.
19 Damien Spry, „From Delhi to Dili: Facebook Diplomacy by Ministries of Foreign Affairs in the Asia-Pacific”, în The Hague 
Journal of Diplomacy, vol. 15, nr. 1 – 2, 2019, p. 93 – 125.
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diplomației australiene diferă semnificativ în funcție de specificul zonei. De asemenea, 
diplomația digitală devine implicit un instrument indispensabil de exercitare fățișă 
a presiunii publice. Un caz tipic este cel al reprezentanților Ministerului de Externe 
israelian, care, în contextul confruntărilor cu reprezentanții comunității palestiniene, 
au cerut via Twitter jurnaliștilor BBC să înlocuiască termenul de „agresor” cu cel de 
„terorist” când se face referire la acțiunile violente întreprinse de palestinieni20.

Diplomație publică alternativă

Granița conceptuală a diplomației publice devine relativă, întrucât această 
practică nu se face exclusiv prin diplomați, iar domeniile de aplicare sunt vaste. 
Extin derea tematică se face în armonie cu aspectele cotidiene aflate pe agenda 
inter națională. De exemplu, avem discuții în jurul ideii de environmental diplomacy, 
concept umbrelă care implică activitatea diplomaților în aspectele derivate din 
problemele de mediu înconjurător, precum schimbările climatice, migrația sau lipsa 
apei21. Diplomația americană excelează în acest sector prin puterea propriului exemplu. 
Misiunea Trilaterală a Statelor Unite la Roma și-a ajustat recent campusul și reședința în 
conformitate cu standardele internaționale privind clădirile verzi, transformând imobile 
de secol al XVI-lea în spații eficiente și nonpoluante22. Însă, rolul central în combaterea 
schimbărilor climatice și de mediu și-l asumă Uniunea Europeană, „Acordul Verde” fiind 
un mijloc prin care conglomeratul european vrea să-și crească prezența strategică la 
nivel internațional23.

Există totuși numeroase ramificații ale diplomației publice care sunt în curs de 
stabilizare. Water diplomacy se poate dovedi a fi o abordare inovativă, cu valențe 
strategice, atunci când se dorește implicarea în inițiative menite să rezolve conflictele 
internaționale/transfrontaliere cauzate de lipsa infrastructurii și a surselor de alimentare  
cu apă24. Elveția este unul dintre actorii principali ai facilitării disputelor privind apa, 
recent devenind mediatorul principal al conflictului iscat pe seama resurselor generoase 
ale bazinului acvifer aflat în Africa de Vest25. Acest tip de diplomație se află în strânsă 
legătură cu domeniul dezvoltării internaționale. Spre exemplu, dublând capacitatea 
energetică a zonei subsahariene prin proiectul Power Africa sau derulând acțiuni vizibile 
în sfera apărării drepturilor omului, statele puternice își creează noi instrumente de 
îmbunătățire a diplomației publice26.

20 Ilan Manor, Rhys Crilley, art. cit.
21 Leila Nicolas, Elie Kallab, Effective Forms of Environmental Diplomacy, Routledge, New York, 2021.
22 Kenneth Meyer, „Building a Foundation for Successful Green Diplomacy”, în The Foreign Service Journal, 2021, p. 46 – 52.
23 Dennis Tänzler, Daria Ivleva, Tobias Hausotter, „EU Climate Change Diplomacy in a Post-Covid-19 World”, https://www.
europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653643/EXPO_STU(2021)653643_EN.pdf., p. 58.
24 Soheila Zareie, Omid Bozorg-Haddad, Hugo A. Loáiciga, „A State-of-the-Art Review of Water Diplomacy”, în Environment, 
Development and Sustainability, vol. 23, nr. 2, 2021, p. 2337 – 2357.
25 „Swiss «water diplomacy» rises to African challenge”, https://www.swissinfo.ch/eng/business/swiss--water-diplomacy--rises- 
to-african-challenge/46989670.
26 Andrew Herscowitz, „The Foreign Service Journal”, în The Foreign Service Journal, 2020, p. 46 – 52.
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Digitalizarea practicii diplomatice

Tehnologia este unul dintre factorii principali care impulsionează actualizarea 
practicilor diplomatice. Inovația și modularitatea devin elementele în jurul cărora 
sunt integrate instrumentele digitale în activitatea curentă. Diplomați de carieră 
precum britanicul Webster Hare consideră că statele trebuie să dezvolte rapid 
departamente proprii de inovare a practicii diplomatice, fapt ce ar permite o aliniere 
constantă la standardele tehnologice27. În plus, implementarea unei astfel de structuri 
ar facilita ideea de modularitate, un principiu ce permite diplomaților să asambleze/
dezasambleze unitățile electronice de comunicare, sporind eficiența și rapiditatea 
acțiunilor. Prin urmare, digitalizarea merge dincolo de utilizarea social media ca mijloc 
de comunicare, vizând preponderent schimbarea profundă ce se petrece în relația 
dintre diplomat, tehnologie și practica profesională.

Cyber diplomacy, practica prezentului

Conceptul de cyber-diplomacy înglobează utilizarea mijloacelor diplomatice în 
vederea rezolvării aspectelor ce derivă din utilizarea spațiului cibernetic28. Acuzațiile 
de ingerință în afacerile interne ale statelor prin utilizarea instrumentelor digitale au 
creat o atmosferă tensionată în cadrul sistemului internațional. Implicarea diplomaților 
în rezolvarea diferendelor de securitate cibernetică devine o practică unanim 
acceptată și cu valențe de ordin strategic. Autoritățile naționale acordă o importanță 
strategică fenomenului, Statele Unite actualizând anual The Cyber Diplomacy Act, un 
document programatic care în 2021 pune bazele Biroului pentru Politică Internațională 
a Spațiului Cibernetic în cadrul Departamentului de Stat29. În plus, guvernul american 
intenționează numirea unui emisar special pentru „tehnologiile cruciale și emergente”30. 
Înțelegerea spațiului cibernetic la nivel instituțional implică și familiarizarea resursei 
umane cu domeniul. În țările vest-europene și în China, diplomații sunt incluși în 
programe personalizate de îmbunătățire a competențelor digitale, pornind de la 
aspectele esențiale de înțelegere a internetului, culminând cu problematici complexe 
precum gestionarea unei crize cibernetice31.

Înglobarea instrumentelor digitale în practica diplomatică

Situația sanitară precară a forțat diplomații să-și însușească în mod accelerat 
noile instrumente digitale. Același lucru este valabil și în cazul ministerelor de externe 
și organizațiilor internaționale. Întâlnirile online au luat prin surprindere inclusiv 
personalul ONU, care, în termen scurt, a trebuit să se adapteze atât la noile platforme 

27  Paul Webster Hare, op. cit.
28 Emily Goldman, „Cyber Diplomacy for Strategic Competition”, în The Foreign Service Journal, 2021, p. 21 – 26.
29 „H.R.1251 – Cyber Diplomacy Act of 2021”, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1251.
30 „Diplomaţia SUA doreşte să se întărească în faţa înmulţirii atacurilor cibernetice”, http://wwwb.agerpres.ro/politica-
externa/2021/10/26/diplomatia-sua-doreste-sa-se-intareasca-in-fata-inmultirii-atacurilor-cibernetice--802894.
31 Stephanie Borg-Psaila, „Improving the Practice of Cyber Diplomacy. Training Tools and Other Resources”, https://www.
diplomacy.edu/resource/improving-the-practice-of-cyber-diplomacy-training-tools-and-other-resources-phase-i/.
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de videoconferințe, cât și la practica negocierii în camere virtuale32. Ideea adaptării la 
digitalizare nu este nouă, Statele Unite utilizând de aproape zece ani viziunea de virtual 
diplomacy a lui Hillary Clinton. Conform fostului secretar de stat, diplomații trebuie 
să fie capabili să-și desfășoare activitatea oriunde, cât timp au acces la internet și 
dispozitive electronice33. Concepția a fost extinsă și aplicată la nivelul infrastructurii, 
SUA deschizând „ambasade virtuale” în zone precum Iran și Siria, unde prezența fizică 
este incompatibilă cu realitățile din teren34. Nu în ultimul rând, însușirea instrumentelor 
digitale a facilitat accesul diplomaților la pregătirea profesională continuă, membrii 
Serviciului Extern al SUA participând frecvent la cursurile online organizate de agențiile 
guvernamentale americane de profil. Suma acestor măsuri eficientizează practica 
diplomatică, amplificând simultan viteza de transmitere a informației și reducând 
costurile cu personalul auxiliar necesar operațiunilor tradiționale.

Prioritatea incluziunii etnico-sociale în corpul diplomatic

Diversitatea și egalitatea de șanse sunt deziderate ce trebuie aplicate inclusiv în 
practica diplomatică. Cele două principii vin să contribuie la deschiderea unui domeniu ce 
în continuare este privit drept un club select, un grup al elitelor și al celor privilegiați. Însă 
diplomația modernă are nevoie de un suflu nou, nu poate pătrunde totalitatea păturilor 
sociale decât prin componenții acestor categorii. Astfel, statele responsabile acordă 
prioritate transformării corpurilor diplomatice într-un organism viu, divers și inclusiv. Deși 
aflată la început, această tendință prinde contur și se ramifică în majoritatea cancelariilor 
puternice, fiind prioritizate acele inițiative care vizează dezvoltarea unui sistem diplomatic 
reprezentativ în raport cu realitățile demografice și sociale ale statului.

Adoptarea principiului proporționalității

Diplomația trebuie să devină o profesie incluzivă, capabilă să prioritizeze prin cipiul 
diversității. Deși pare o cauză periferică, lipsa egalității de șanse se numără printre motivele  
ce determină mulți diplomați să părăsească ministerele de externe. La începutul anului 
2021, în cadrul Departamentului de Stat american nu exista nicio poziție de conducere 
ocupată de afro-americani sau latino-americani, principalele minorități etnico-rasiale 
din SUA35. Astfel, statele tind să transpună proporțiile demografice în cadrul corpului 
diplomatic, impulsionând accesul grupurilor subreprezentate. De curând, Departamentul 
de Stat anunța numirea doamnei ambasador Gina Abercrombie-Winstanley drept director 
al nou-înființatului Birou pentru Diversitate și Incluziune36. Similar, Ministerul de Externe 

32 Hana Alhashimi, „Introduction”, în Hana Alhashimi, Andres Fiallo, Toni-Shae Freckleton, Mona Ali Khalil, Vahd Mulachela, 
Jonathan Viera (editori), The Future of Diplomacy After COVID-19. Multilateralism and the Global Pandemic, Routledge, New  
York, 2021, p. 1 – 16.
33 Paul Webster Hare, op. cit.
34 Philip M. Seib, op. cit.
35 Nicholas Burns, Marc Grossman, Marcie Ries, op. cit.
36 „At the Announcement of Ambassador Gina Abercrombie-Winstanley as Chief Diversity and Inclusion Officer”, https://
www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-at-the-announcement-of-ambassador-gina-abercrombie-winstanley-as-
chief-diversity-and-inclusion-officer/.
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al Mexicului creează o structură proprie specializată în egalitatea de gen37. Progrese 
importante a realizat și Franța, 53% dintre membrii corpului diplomatic fiind de sex feminin38. 
În ceea ce privește componenta etnică, Norvegia folosește o formulă clară de recrutare 
prin care se ține cont de reprezentarea grupurilor minoritare de cetățeni.39 Nu în ultimul 
rând, Germania a decis să remedieze problema subreprezentării adoptând o „Cartă a 
diversității”.

Ameliorarea decalajelor sociale în procesul de selecție

Decalajele sociale se numără printre factorii fundamentali care prejudiciază 
acuratețea procesului de selecție. În majoritatea statelor, diplomații sunt recrutați 
printr-un proces rigid, de regulă la sediul central al ministerelor de externe. Această 
practică dezavantajează cetățenii care, deși bine pregătiți, nu dispun de mijloacele 
materiale necesare deplasării în capitala țării. Problema devine evidentă când discutăm 
despre distanțe însemnate, Brazilia introducând centre regionale de recrutare, faci-
litând un acces uniform la procesul de selecție40. Descentralizarea examinării aduce 
ministerele mai aproape de persoanele cu potențial profesional, dar provenite din clase 
sociale dezavantajate. Spre exemplu, în India, aproximativ 48% dintre membrii recenți 
ai corpului diplomatic provin din zone dezavantajate41. Dezvoltând un proces non-
discriminatoriu de împrospătare a resursei umane, guvernele devin simultan un vector 
activ al schimbării sociale și un receptor al pluralității de opinie în cadrul propriilor 
structuri. 

Flexibilitate crescută în practica diplomatică

Diversificarea fără precedent a tehnologiei și creșterea în anvergură a corporațiilor 
multinaționale au dat naștere unui deficit diplomatic. Sistemul tradițional de 
relații interstatale este pus sub presiune de actori noi. Orașe precum Shanghai sau 
entități private, de exemplu Amazon, gestionează un capital social, financiar și de 
imagine superior multor țări, noii jucători începând să intre inclusiv în sfera practicii 
diplomatice. Pentru a face față provocării, tradiția diplomatică începe să înglobeze o 
parte dintre tendințe. Deși la început, schimbarea poate fi observată în zona mai multor 
ministere de externe. Deschiderea către nou și implicit flexibilitatea practicilor curente 
trebuie înțelese drept un proces natural, parte a ciclului istoric de reînnoire a vechilor 
instrumente și metode. State precum SUA, China, Finlanda, Australia sau Danemarca se 
repoziționează alăturându-se tendințelor, fie că discutăm despre integrarea orașelor în 

37 Dalya Salinas Pérez, Ulises Canchola Gutiérrez , José-Juan López-Portillo, „Co-Evolution of Diplomacy after the Corona 
Crisis: An Agenda for Practitioners”, în The Hague Journal of Diplomacy, vol. 15, nr. 4, 2020, p. 659 – 669. 
38 Robert Hutchings, Jeremi Suri, op. cit.
39 Christian Lequesne, Gabriel Castillo, Minda Holm, Walid Jumblatt Abdullah, Halvard Leira, Kamna Tiwary, Reuben 
Wong, „Ethnic Diversity in the Recruitment of Diplomats: Why MFAs Take the Issue Seriously”, în The Hague Journal of 
Diplomacy, vol. 15, nr. 1 – 2, 2019, p. 43 – 65. 
40 Robert Hutchings, Jeremi Suri, op. cit.
41 Ibidem.
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practica diplomației naționale, fie despre atragerea marilor jucători din sfera inovației 
în mediul guvernamental.

Înglobarea diplomației orașelor în activitățile curente

Statele au încetat a fi singurii actori care mențin relații transnaționale42. Sindicatele, 
organizațiile bisericești sau corporațiile multinaționale dezvoltă mecanisme proprii de 
comunicare cu entități internaționale similare sau distincte. Astfel, un concept pre
cum cel de diplomație a orașelor vine la confluența paradiplomației cu diplomația 
subnațională. Paradiplomația implică acele acțiuni care nu sunt încadrate în standardele 
diplomației clasice, dar urmăresc activ obiectivele politicii externe. Un exemplu în acest 
sens este participarea Kosovo în competițiile internaționale de fotbal, deși autoritățile de 
la Priștina nu beneficiază de o recunoaștere unanimă. În schimb, diplomația subnațională 
vizează modul în care marile dezbateri de la nivel internațional/regional sunt aduse la 
nivelul comunităților locale43. Orașe precum São Paulo sau Shanghai au propriile birouri 
de afaceri externe, aflate în strânsă coordonare cu instituțiile, universitățile și mediul 
de afaceri local44. În plus, diplomația acestor orașe se amplifică și prin întâlnirile pe care 
primarii celor mai populate douăzeci de orașe ale lumii le au anual. Însă și comunitățile 
locale din state cu dimensiuni reduse se pot angaja în activități diplomatice. Guvernul 
Finlandei, prin Ministerul de Externe, se folosește constant de relațiile regionale pe care 
autoritățile orașului Turku le-au consolidat de-a lungul deceniilor cu entități similare 
din zona Mării Baltice45. Astfel, autoritățile centrale își potențează obiectivele naționale 
de politică externă, lăsând comunităților locale spațiul necesar implicării în afacerile 
globale și gestionării propriilor interese de dezvoltare.

Utilizarea diplomației cunoașterii

Diplomația cunoașterii implică o practică multidisciplinară, reunind domeniile 
științifice, inovația, tehnologia și politica externă, de regulă într-un cadru insti-
tuțional46. 

Emergența pandemiei de coronavirus este una dintre principalele premise care au 
contribuit la dezvoltarea interacțiunii dintre oamenii de știință și diplomați, cele două 
profesii conlucrând la atingerea obiectivelor de politică externă47. Unul dintre statele care 
se implică în astfel de acțiuni este Federația Rusă. Folosindu-se de apartenența la Arctic 
Council, un sistem care cuprinde și acțiuni de explorare științifică, Kremlinul utilizează 
instrumente diplomatice pentru a-și consolida poziția strategică în raport cu state direct 

42 Ramesh Ganohariti, Ernst Dijxhoorn, „Para- and Proto-Sports Diplomacy of Contested Territories: CONIFA as a Platform 
for Football Diplomacy”, în The Hague Journal of Diplomacy, vol. 15, nr. 3, 2020, p. 329 – 354. 
43 Holly Kirking Loomis, „To Lead Abroad, We Must Deliver at Home”, în The Foreign Service Journal, 2021, p. 31 – 35.
44 Philip M. Seib, op. cit.
45 Louis Clerc, „A Different View on City Diplomacy: Mid-Sized Baltic Towns and Their International Contacts”, în 
Diplomatica, vol. 3, nr. 1, 2021, p. 180 – 186. 
46 „The Madrid Declaration on Science Diplomacy”, https://www.s4d4c.eu/s4d4c-1st-global-meeting/the-madrid-
declaration-on-science-diplomacy/.
47 Lorenzo Melchor, „What Is a Science Diplomat?”, în The Hague Journal of Diplomacy, vol. 15, nr. 3, 2020, p. 409 – 423. 
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interesate de comerțul zonal precum China sau Statele Unite48. De asemenea, diplomații 
ruși dublează eforturile cercetătorilor din domeniul cooperării antimicrobiene, fiind 
stabilite vizite și proiecte comune între miniștrii sănătății din Rusia și Marea Britanie49. 
Diplomația cunoașterii nu trebuie confundată cu entitățile care se ocupă de cooperarea 
științifică la nivel internațional, conceptul în discuție fiind aplicabil exclusiv acelor 
demersuri ce implică „o miză” de politică externă50.

Ambasadele tehnologice, vector al inovației

Diplomația cunoașterii și inovației cuprinde și tendințele tehnologice. Statele au 
realizat că mediul privat este principalul furnizor de noi instrumente digitale, iar 
o apropiere de marile corporații ar aduce beneficii atât de imagine, cât și de ordin 
strategic. În 2017, Danemarca devenea primul stat care numea un tech-ambassador care 
să faciliteze interacțiunea dintre cele mai recente curente tehnologice și prioritățile 
naționale de securitate și politică externă51. Guvernul danez a deschis treptat ambasade 
tehnologice în Copenhaga, Silicon Valley și Beijing. Avansul tehnologic a determinat 
și alte state (Germania, Slovacia sau Estonia) să numească proprii digital și cyber 
ambassadors. În schimb, Ministerul de Externe suedez a deschis pentru o perioadă 
scurtă de timp o ambasadă virtuală în jocul online „Second Life”52.Totuși, trebuie făcută 
o distincție clară între acest tip de diplomație și aspectele de ordin digital prezentate în 
capitolele anterioare. Însărcinații cu afaceri digitale au un mandat politic, bine delimitat 
și cu valențe globale, în timp ce diplomația publică exprimată prin social media reflectă 
doar aspectele de ordin comunicațional dintre guverne și publicul extern.

Orientare spre comunitatea locală

Flexibilizarea practicii diplomatice merge dincolo de aspectele tehnico-științifice. 
Guvernele devin conștiente că politica externă interesează în mod egal comunitatea 
internațională și cea locală. Astfel, popularizând și justificând prioritățile regionale 
și globale ale statului în rândul propriilor cetățeni, diplomații arată un grad sporit de 
transparență profesională ce poate fi ulterior capitalizată în sprijin politic pentru 
atingerea interesele externe. În acest sens, Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, 
promovează constant ideea unei „politici externe pentru clasa de mijloc”53. Acest deziderat 
vine în completarea unei abordări mai vechi care miza pe o angrenare mai susținută a 

48 Olga Krasnyak, „Russian Science Diplomacy”, în Diplomatica, nr. 2, 2020, p. 118 – 134.
49 Ibidem.
50 Pierre-Bruno Ruffini, „Collaboration and Competition: The Twofold Logic of Science Diplomacy”, în The Hague Journal 
of Diplomacy, vol. 15, nr. 3, 2020, p. 371 – 382.
51 Casper Klynge, Mikael Ekman, Nikolaj Juncher Waedegaard, „Diplomacy in the Digital Age: Lessons from Denmark’s 
TechPlomacy Initiative”, în The Hague Journal of Diplomacy, vol. 15, nr. 1 – 2, 2020, p. 185 – 195. 
52 Shaun Riordan, Mario Torres Jarrín, Global Policy Perspectives Report, European Institute of International Studies, 
Stockholm, 2020, p. 12.
53 Dan Baer, „Tracking Biden’s Progress on a Foreign Policy for the Middle Class”, https://carnegieendowment.
org/2021/04/06/tracking-biden-s-progress-on-foreign-policy-for-middle-class-pub-84236.
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clasei muncitoare americane în afacerile externe54. Ambele opțiuni sunt susținute de 
membri marcanți ai US Foreign Service. În viziunea lor, diplomația americană trebuie să 
interacționeze cu proprii cetățeni pe dimensiuni variate, dar totuși axate pe oportunitățile 
de ordin financiar și strategic pe care obiectivele externe le pot oferi națiunii și indivizilor55.

Dezvoltarea unei culturi organizaționale moderne

Actualizarea practicii diplomatice trebuie să țină cont implicit de modul în care 
instituțiile publice și cele private au inovat cultura organizațională. Asigurând un mediu 
de lucru armonios, ofertant și capabil să stimuleze performanța și dezvoltarea profesională, 
ministerele de externe se asigură că diplomații au confortul necesar îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor de serviciu. În Statele Unite a fost lansată o dezbatere amplă în jurul modernizării 
organizaționale a Serviciului Extern, modelul principal fiind cel al marilor corporații din zona 
tehnologiei. Pentru aspectele de ordin tehnic se are în vedere dezvoltarea unor servicii de 
tipul back-office support prin intermediul cărora diplomații să primească sprijin și instruire 
suplimentară în gestionarea noilor tehnologii56. În plus, se are în vedere introducerea unui 
departament dublu-partajat de resurse umane care, pe lângă atribuțiile tradiționale, să 
aibă în competență activități de dezvoltare a personalului și armonizare a mediului de lucru. 
Nu în ultimul rând, sisteme diplomatice precum cel australian, au introdus constant în 
activitățile curente persoane din sfera societății civile, cei de la Greenpeace fiind invitați să 
asiste la numeroase întrevederi57. Prin urmare, flexibilitatea implică deopotrivă dezvoltarea 
unui corp profesional ancorat în realitățile tehnice și sociale și facilitarea interacțiunii 
interinstituționale și crearea unui spațiu de lucru mulțumitor.

Redresarea deficitului diplomatic trebuie să țină cont atât de propriile deficiențe 
sistematice, cât și de maniera în care ministerele de externe sunt susceptibile schim-
bării în raport cu mediul nonguvernamental. Statele cu o practică diplomatică solidă 
au conștientizat esența profesionalizării corpurilor diplomatice, dezvoltând strategii 
multidimensionale prin intermediul cărora să propună o curriculă variată și actualizată. 
De asemenea, problema resursei umane tinde să fie abordată și din perspectiva ambi-
entului profesional. Educația este doar o componentă, un corp diplomatic eficient și 
motivat trebuie să aibă acces la un mediu stimulant, un loc unde să se simtă prețuit 
și lăsat să-și dezvolte cariera constant și autonom. Ministerele de externe din țări 
precum Rusia sau SUA, presate de piața diversificată și atractivă a mediului privat, își 
rearanjează nu doar instituțiile de pregătire a diplomaților, ci și cultura organizațională. 
Atragerea, profesionalizarea și acomodarea resursei umane transcende obiectivele 

54 Dan Baer, „Don’t Just Make Foreign Policy for Working Americans. Engage Them in It”, în Foreign Policy, https://
foreignpolicy.com/2021/04/20/biden-blinken-sullivan-diplomacy-foreign-policy-middle-class-american-workers-
state-department-ambassadors/.
55 Nicholas Burns, Marc Grossman, Marcie Reis, „The Future of the Foreign Service”, în The Foreign Service Journal, 2021, 
p. 19 – 25.
56 Andrew R. Moore, „Lessons from the Silicon Valley. Practical Suggestions for a Modern Workplace”, în The Foreign 
Service Journal, 2020, p. 18 – 23.
57 Robert Hutchings, Jeremi Suri, op. cit.
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strategice sofisticate, axându-se pe ameliorarea problemelor de retenție ce amenință 
însăși funcționarea optimă a aparatului diplomatic în limite temporale previzibile.

Interacțiunea cu mediul extern devine pentru sistemul diplomatic național o sursă 
de inspirație și un mijloc prin care să-și consolideze centralitatea în zona relațiilor 
internaționale. Deși, aparent, s-ar putea argumenta că ministerele de externe se află în 
competiție pentru resurse și influență cu sectorul privat, Danemarca demonstrează că 
statele dețin pârghiile necesare dezvoltării unor relații reciproc avantajoase cu marile 
corporații. Educația, diplomația publică, digitalizarea, incluziunea și flexibilitatea sunt 
etape în cadrul reformei, care nu pot fi atinse decât printr-o deschidere spre exterior, 
prin preluarea practicilor deja consacrate și menținerea contactului cu dinamicile con-
temporane. Ajustarea instrumentelor tradiționale depinde de obiectivele și resursele 
fiecărui stat însă, interconectivitatea permite implicarea diplomației în sfere variate 
folosind un buget limitat și clădirea unei rețele globale de locații fixe și digitale precum 
cea dezvoltată de China. Așadar, ambasada și diplomatul primesc noi valențe, devin actori 
autonomi cu capacitate rapidă de analiză și prognoză, pregătiți să ia decizii imediate și să 
schimbe cursul evenimentelor folosind doar un laptop și o conexiune Wi-Fi. 
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doctrina titulescu. Politica internă –  
condiție și resursă strategică  

pentru politica externă a României

Alexandru-Ionuț Drăgulin

În galeria diplomaților și politicienilor români, Nicolae Titulescu ocupă un loc de 
onoare datorită prestigiului intelectual și influenței asupra parcursului țării, într-o epocă 
plină de controverse și frământări cum a fost cea interbelică. Personalitatea și gândirea 
marelui diplomat român sunt și astăzi o dovadă a celebrei afirmații (și titlu de carte) 
aparținând lui Max Weber, potrivit căreia politica este deopotrivă o vocație și o profesie. 

Nicolae Titulescu și-a pus amprenta asupra politicii externe românești prin doctrina 
sa cu privire la strategia de menținere a securității țării, confruntată cu politica revi-
zionistă care a cuprins Europa după încheierea Tratatului de Pace de la Paris din 1920. 
Prin aplicarea doctrinei sale, Titulescu a urmărit constant menținerea integrității 
teritoriale a României între cele două războaie mondiale. Din postura de președinte 
al Ligii Națiunilor, a contribuit la consolidarea conceptelor de pace și securitate 
internațională. De asemenea, în cele două mandate de ministru al afacerilor străine 
(1927 – 1928 și 1932 – 1936), Nicolae Titulescu a promovat o linie de politică externă aflată 
în contradicție cu tendințele vremii, dar care, după 1990, a fost supusă unor dezbateri 
constante în mediul diplomatic și academic. 

Redescoperirea lui Nicolae Titulescu după 45 de ani de totalitarism în care diplo-
mația românească a fost subordonată voinței arbitrare a unei elite politice total străine 
de fundamentele culturale ale țării este nu numai un act de reabilitare, dar, mai ales, o 
actualizare a doctrinei sale de politică externă. Nicolae Titulescu a fost o personalitate 
aflată întotdeauna deasupra vremurilor sale, analizând cu luciditate contextul inter-
național și luând decizii de perspectivă.

O scurtă biografie a lui Titulescu (1882 – 1941) ilustrează amploarea personalității sale 
în mediul intelectual al României interbelice. Profilul profesional și intelectual i-au permis 
să își formeze o concepție solid fundamentată asupra epocii sale. Jurist, economist, 
diplomat și om politic, Titulescu a abordat lumea în care a trăit nu din perspectiva unor 
idei efemere, ci din prisma instrumentelor de analiză oferite de știință, filtrându-le prin 
gândirea critică și formulând soluții la probleme specifice domeniilor în care a activat. 
Nicolae Titulescu a respins categoric naționalismul revanșard și revizionismul pus în 
aplicare de statele nemulțumite de Tratatul de la Paris din 1920, a evitat orice contact 
cu organizațiile de extremă dreaptă care acaparaseră o mare parte din sfera publică 
românească și s-a pronunțat pentru un spirit de acțiune politică și diplomatică întemeiat  
pe securitatea asigurată de marile puteri ale momentului. A evitat subiectul ideologiei 
în activitatea sa diplomatică, încercând să depășească barierele rivalității dintre extreme.
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Nicolae Titulescu și-a întemeiat doctrina de politică externă pornind de la trăsăturile 
politicii interne românești, observând atent punctele tari, punctele slabe, amenințările 
și oportunitățile la adresa țării, în complicatele împrejurări ale anilor 1920 - 1940. 
A cunoscut în profunzime societatea românească și direcțiile sale de dezvoltare, 
ajungând să se implice în modelarea acesteia din poziția de ministru de finanțe în anii 
1917 și în perioada 1920 - 1921. A realizat reformele financiară și agrară ale statului român 
reîntregit, mai ales prima având consecințe decisive asupra modelului de dezvoltare 
socioeconomică a României. 

Experiența în plan intern a stat la baza carierei diplomatice. „Dați-mi o bună poli-
tică internă, ca să pot face o bună politică externă“, sunt cuvintele care au rămas în 
memoria colectivă și care astăzi pot fi racordate foarte bine la tendințele din activitatea 
diplomatică.

Următorul moment cheie în cariera lui Titulescu a fost cel de trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al României la Londra (1921 – 1927 și 1928 – 1932). A interacționat 
la nivel înalt, pentru o lungă perioadă de timp, cu reprezentanții uneia dintre puterile 
care dictau raporturile de forțe și de interese din Europa de Sud-Est și Orientul Mijlociu. 
A cunoscut astfel cultura politică și de securitate britanică și viziunea oficialilor englezi 
asupra României. Marea Britanie a preferat totdeauna să nu contribuie foarte mult la 
un proiect de integrare europeană, dar a influențat ordinea europeană și globală, un 
exemplu fiind negocierile de pace din Cel de-Al Doilea Război Mondial. 

Simultan, a reprezentat România la negocierile ce au avut loc după încheierea 
Primului Război Mondial pentru stabilirea noii ordini internaționale. A fost membru 
al delegației române la Conferința de Pace de la Paris (1919 – 1920) și cosemnatar al 
Tratatului de la Trianon (1920). 

Pe plan internațional este cunoscut, în primul rând, pentru că a fost singurul pre șe-
dinte al Societății (Ligii) Națiunilor ales pentru două mandate. A ocupat această funcție 
în anii 1930 și 1931. În această calitate s-a pronunțat, în discursurile sale, împotriva 
revizionismului din întreaga Europă, pentru menținerea perpetuă a  frontierelor stabilite 
prin tratatele de pace, pentru relații de bună vecinătate între statele mari și mici deja 
existente sau apărute după război, pentru respectarea suveranității și egalității tuturor 
statelor în relațiile internaționale, pentru securitate colectivă și prevenirea agresiunii. 
Primatul dreptului internațional a fost cheia de boltă a activității sale ca președinte al 
Societății Națiunilor, dar a cultivat și pragmatismul, susținând că țările mici trebuie să 
caute garanții pentru securitatea teritorială la marile puteri, evitând conflicte asimetrice 
inutile. Potrivit concepției sale, care astăzi se regăsește în termenul band-wagoning, un 
stat mic poate să-și reazeme securitatea pe forța unui stat vecin și puternic, făcând o 
politică de bună înțelegere cu acesta .

Însă cea mai importantă perioadă din cariera diplomatică a lui Titulescu a fost cea 
de ministru al afacerilor străine. A fost perioada în care a promovat interesele României 
în conformitate cu doctrina sa, axată pe intercondiționarea dintre politica internă și 
cea externă. Nicolae Titulescu a susținut totdeauna că performanțele țării în relațiile 
cu alte state sunt grevate de buna guvernare și de climatul intern. În termeni actuali, 
această doctrină se poate exprima prin condiționarea strategiei de promovare externă 
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de stabilitatea politică internă și de existența unui proiect de țară la care să adere toate 
forțele politice, lăsând la o parte confruntările ideologice care erodează încrederea 
populației în sistem. Politica externă trebuie înțeleasă, explicitând doctrina Titulescu, 
prin exercitarea puterii statului în raport cu actori externi, în acord cu constrângerile 
dreptului internațional și cu interesele celorlalte părți.

Cele două obiective majore ale diplomatului român, securitatea teritorială și 
menținerea păcii, nu puteau fi atinse nicicum în mod unilateral, ci numai prin cooperare 
internațională. Astăzi, când actorii statali și nonstatali sunt la un nivel de interconectare 
foarte avansat, dar niciunul nu mai poate decide unilateral, cooperarea și colaborarea 
sunt mai necesare decât oricând. Pentru aceste eforturi, Nicolae Titulescu a fost propus 
laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1935.

Pe lângă aceste demnități menționate, Nicolae Titulescu a participat la redactarea 
Convenției pentru definirea agresiunii (1933) și a inițiat înființarea Micii Înțelegeri (1933) 
și a Înțelegerii Balcanice (1934). A fost președinte al Consiliilor Permanente ale celor 
două organizații regionale în 1935. A deținut funcțiile de membru, vicepreședinte și 
președinte al Academiei Diplomatice Internaționale de la Paris. A fost membru al 
Comisiei de Cooperare Intelectuală Internațională (precursoarea Organizației Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință și Cultură – UNESCO). A fost ales membru al Academiei 
Române și a primit titlul de doctor honoris causa al universităților din Atena și Bratislava.

Se pune astfel întrebarea: Ce contribuție semnificativă a adus mediul intelectual 
și politic românesc la teoretizarea relațiilor internaționale și formularea de modele 
aplicative? Doctrina Titulescu poate fi sintetizată în câteva puncte care își găsesc 
aplicabilitatea în contemporaneitate. Acestea sunt: 

1. interdependența între politica internă și cea externă;
2. recunoașterea frontierelor stabilite prin Tratatul de Pace de la Paris din 1920;
3. menținerea păcii și prevalența regulilor dreptului internațional vs deciziile unila-

terale de politică externă (garanțiile de securitate ale Ligii Națiunilor);
4. identificarea de către state a unor obiective comune și cooperarea pentru atin-

gerea lor în contextul globalizării, deci stabilirea unei agende comune. Acest deziderat 
poate intra în contradicție cu competiția dintre state, dusă la extrem;

5. democrația ca singurul regim politic capabil să satisfacă cerințele de mai sus.
În jurul celor două obiective, menținerea păcii și respectarea dreptului internațional, 

a fost construită cea mai mare parte din politica externă românească din perioada   
inter belică. Revenirea la democrație a adus cu sine reformularea obiectivelor strategice, 
dar îndeplinirea lor a depins crucial de natura regimului politic intern.

Tranziția democratică după 1990 a adus o resetare a regimului și sistemului politic. 
Noile obiective de politică externă au fost, mai întâi, ieșirea din izolare pe toate planurile, 
apoi integrarea în Uniunea Europeană și NATO. Revenirea în grupul țărilor democratice 
era însă condiționată de reforme interne care vizau respectarea drepturilor și libertă-
ților cetățenești, recunoașterea și protecția minorităților naționale, recunoașterea 
dreptului la opoziție politică, libertatea mass-media etc. Aceste condiții au fost greu 
acceptate de Frontul Salvării Naționale, formațiunea imediat creată pe ruinele PCR. 
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Reticența în fața reformelor s-a văzut la scurt timp după evenimentele din decembrie 
1989: momentul semnării Tratatului cu URSS (1991), vicierea gravă a procesului electoral 
de către chiar organizatorii săi la primele alegeri libere (20 mai 1990) și mineriadele din 
13 - 15 iunie 1990. În cazul celui din urmă eveniment, reacția internațională a fost de 
dezavuare. În lipsa unui răspuns clar negativ din partea populației, care nu avea acces 
la informații, Comunitatea Economică Europeană și Administrația Bush au condamnat 
ferm reprimarea violentă a fenomenului Piața Universității.

Sub mandatul Convenției Democratice (1996 – 2000) și al președintelui Emil 
Constantinescu, singura coaliție care a funcționat 4 ani, România a progresat în asi-
milarea valorilor democrației și refacerea legăturilor cu Vestul. A fost un experiment în 
care societatea a absorbit numeroase șocuri economice, dar deschiderea Occidentului 
către România a crescut semnificativ.

Mandatele președintelui Traian Băsescu (2004 – 2009 și 2009 – 2014) au adus o 
instabilitate pronunțată a sistemului politic, dar nu au existat derapaje către iliberalism. 
Sfera publică românească a fost dominată de confruntarea dintre proeuropenismul 
liberal și suveranismul manifestat de elita moștenitoare a dogmatismului comunist, 
elită rămasă în sistem pentru că în anii de tranziție nu a funcționat un mecanism al 
lustrației eficace. Un alt motiv al antagonismului pro și anti Europa a fost inexistența 
unei dezbateri autentice, înainte de aderarea din 2007, asupra viitorului României în 
Uniunea Europeană și a valorilor pe care societatea urma să și le asume. 

Cu toate că nu mai avem de-a face cu o delimitare atât de strictă între politica internă 
și cea externă, câteva constatări se pot face privitor la România. Aderarea la NATO și 
Uniunea Europeană este punctul focal pentru cercetarea acestei interdependențe. În 
cazul României, s-a urmărit ca avantajele obținute în calitate de stat membru NATO și 
UE să se reflecte asupra securității și bunăstării națiunii, contribuind la efortul comun 
alături de celelalte țări. Amenințările tot mai dese și mai variate la adresa securității 
împreună cu problemele provocate de ciclicitatea crizelor economice și sociale au 
impus adoptarea conceptului de reziliență ca soluție. 

În acest sens, România aduce o contribuție intelectuală prin înființarea Centrului 
Euro-Atlantic pentru Reziliență. Inițiativa României privind înființarea și găzduirea 
Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență a survenit în contextul în care evaluările 
naționale, dar și ale NATO și UE relevă necesitatea intensificării eforturilor comune 
pentru gestionarea eficientă a unui spectru tot mai amplu de provocări. Astfel, acest 
proiect reprezintă o inițiativă concretă și strategică a României, care contribuie la 
întărirea rezilienței NATO, UE și a statelor membre, precum și a statelor partenere. 
Această nouă instituție a fost promovată pe plan internațional.

Ordinea internațională multilaterală bazată pe reguli, unul dintre pilonii liberalismului, 
nu aduce decât avantaje României. Dacă doctrina Titulescu stipula că respectarea 
dreptului de către toate statele este cea mai puternică garanție de securitate pentru 
țările vulnerabile în fața amenințărilor, doctrinele aplicate în prezent se concentrează 
pe echilibrul dintre cooperare și competiție. Rivalitatea SUA – China, în jurul căreia se 
preconizează că va pivota ordinea internațională, va avea consecințe asupra echilibrelor 
regionale în plan economic, politic și social. Cooperarea dintre țări nu se mai poate rezuma 
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de foarte mult timp doar la asigurarea păcii și securității – dimensiunile economică și 
socială au devenit la fel de importante. Pacea și securitatea nu mai reprezintă astăzi 
doar un scop în sine, ci un mijloc pentru creșterea și dezvoltarea economică.

Dacă Liga Națiunilor era concepută în special pentru rezolvarea cazurilor de injustiție 
dintre state, având un rol reparator, organizațiile statale din prezent completează 
aceste funcții cu altele care vizează reziliența. Pentru România, interesul strategic de a 
fi membru NATO și UE se combină cu o serie de interese economice și politice; fiind sub 
protecția celor două entități, România poate reacționa eficient la amenințări regionale 
(trafic de arme și droguri, spălare de bani, trafic de persoane) și poate contribui la 
menținerea stabilității în Balcani și Europa de Sud-Est. Preocuparea prioritară a 
României este de a constitui un factor de stabilitate în regiune, alături de integrarea cât 
mai avansată în structurile și cutumele de securitate ale Occidentului. 

Însă contextul actual, marcat de amenințările din partea țărilor nedemocratice și 
de tensiunile dintre SUA și puterile vest-europene, demonstrează cât de necesară este 
prezența NATO în Est. Cooperarea dintre statele europene nu este suficientă, iar relația 
transatlantică nu poate fi înlocuită, în pofida diferențelor de opinie dintre cele două 
părți de-a lungul timpului, începând cu intervenția militară în Irak (2003) și continuând 
cu proiectul franco-german de creare a forțelor armate unite ale Europei. România 
beneficiază de prezența americană în Europa Centrală și de Est, dar are și proiecte 
diplomatice proprii, cum sunt Formatul București – 9 și Inițiativa celor trei Mări. 

Blocul statelor democratice este într-un proces de reorganizare, datorat ieșirii Marii 
Britanii din Uniunea Europeană și pretențiilor unor puteri nedemocratice, în special 
Rusia și China, de a influența mai mult procesul de negociere și decizional în relațiile 
internaționale.

Grupul G7, format din cele mai puternice economii ale lumii și intrat în regres odată 
cu venirea lui Donald Trump la Casa Albă, se află într-un proces de revigorare și revenire 
în arena internațională. Condamnarea practicilor Chinei de ascundere de date privind 
pandemia de COVID-19, a lipsei de acțiune a Rusiei pentru combaterea efectelor aces-
tei crize sanitare și incriminarea autoritarismului au arătat că grupul G7 va avea în 
continuare un cuvânt decisiv în stabilirea agendei globale. Excluderea Rusiei din grup 
ca urmare a invadării Crimeei în 2014 a fost un semnal clar că nu se va face nicio excepție 
privind regimul democratic și respectarea dreptului internațional. 

Propunerea premierului britanic, Boris Johnson, în primăvara anului 2020, de 
extindere a G7 cu încă trei țări (Australia, India și Coreea de Sud) și transformarea alianței 
în D10 este un alt semnal că politica mondială va fi dominată de rivalitatea dintre blocul 
statelor democratice și blocul celor nedemocratice. Această polarizare subsumează  
și domeniile economic, social, cultural, militar. Inițiativa britanică are deopotrivă carac-
ter reactiv, ca urmare a Brexitului, și un caracter activ – de consolidare a acoperirii 
democratice pe Glob, mai exact în Asia de Sud-Est, regiune aflată în același timp pe lista 
de priorități a Chinei.

Pe de o parte, SUA – țara fanion a democrației – se confruntă în plan intern cu presiuni 
sociale, iar în plan extern cu situația în care nu mai reprezintă o putere hegemonică. 
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Întrucât unilateralismul nu mai constituie o opțiune, SUA trebuie să se replieze rapid și 
să își asume inițiativa decizională, să fie mereu jucătorul care mută primul, într-o lume 
interconectată în care nimeni nu  mai este lider absolut. Retragerea trupelor americane 
din Afganistan, cu toate că a avut la bază un tratat încheiat cu autoritățile din această 
țară, are o funcție simbolică a scăderii influenței SUA în Orientul Mijlociu, dar și la nivel 
global. Pe de altă parte, organizarea summitului democrațiilor (în decembrie 2021) se 
dorește a fi o demonstrație de forță politică americană, de transmitere a mesajului că 
SUA rămâne liderul lumii democratice. Nu au fost invitate la summit Ungaria, Polonia, 
China și Federația Rusă, în schimb a fost invitat Taiwan. 

Cum poate România să acționeze în aceste împrejurări, aplicând principiile doctrinei 
Titulescu? Ne referim aici la relația intern – extern, la integrarea în comunitatea țărilor 
democratice occidentale și la identificarea unor obiective comune în virtutea cărora 
să încheie alianțe bilaterale, ca soluție recomandată în situații de criză. România poate 
aplica doctrina Titulescu în avantajul său, prin menținerea culturii politice democratice. 
Colaborarea cu țările cu îndelungată tradiție democratică este un antidot împotriva 
celor mai recente tendințe negative și anume politicile identitare, diversificarea și 
consolidarea regimurilor autoritare și totalitare, inegalitățile generate de axarea pe 
performanță și competiție economică.

Acest imperativ intervine mai ales acum, când climatul politic din vecinătatea 
României este puternic deteriorat. Ungaria și Polonia, autodeclarate democrații ilibe-
rale, intră deseori în conflicte decizionale cu țările UE. România nu trebuie să devieze 
de la principiile și valorile asumate de instituțiile Uniunii Europene, iar prioritatea țării 
noastre este de a rămâne o insulă democratică în regiune. 

În plan extern, prin statutul său de țară democratică a Europei Central Sud-Estice, 
România poate exploata mult mai eficient resursele și avantajele generate de vecinăta-
tea Mării Negre. Interesul României este de a dovedi că Marea Neagră nu trebuie să devină 
un lac rusesc. Intensificarea prezenței americane este cel mai puternic atu în această 
direcție. România poate promova conceptul de insecuritate la Marea Neagră pentru a 
obține și a conserva sprijinul extern și poate pune în aplicare conceptul de autonomie 
strategică. Alături de parteneriatul strategic cu Washington, România trebuie să devină 
promotor al intereselor Uniunii Europene în vecinătatea estică, în relațiile cu Republica 
Moldova și Ucraina.

În prezent, doctrina Titulescu poate fi completată prin prisma unei tendințe 
importante în relațiile internaționale și anume fluiditatea graniței dintre intern și 
extern.  De la existența unei delimitări clare între mediul autohton și cel din afara țării, 
s-a ajuns la întrepătrundere. Astăzi, nu mai există o separație clară între cele două 
spații de manifestare a politicului, întrucât globalizarea, interconectarea statelor 
și transformarea unor organizații de state în adevărate sisteme politice (factorul 
supranațional) pun tot mai multă presiune pe agendele fiecărei țări. Subiectele de pe 
agendele naționale tind să devină globale – încălzirea climatică, energia verde, migrația 
și, cel mai recent, pandemia de COVID-19.

Se pune accent acum pe construirea de profiluri de țară, iar la această strategie 
contribuie în egală măsură actori din politica internă și externă. În acest punct se 
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regăsește și doctrina Titulescu. Este un truism constatarea că profilul extern al unui 
stat este o funcție a capacității interne și a performanței și acesta a fost întotdeauna 
cazul; dar acum există elemente noi. Intrarea de noi subiecte în dialogul interstatal 
înseamnă că aproape fiecare agenție a guvernului este angajată în contacte externe. 
Diviziunea dintre afacerile interne și cele externe s-a evaporat în mare măsură. Opinia 
publică este profund preocupată de problemele străine care sunt percepute ca vitale 
pentru interesele naționale.

Organizațiile de diferite tipuri ale societății civile sunt implicate în afaceri externe, 
forțând ministerele de externe să practice diplomația internă – ceea ce, la rândul 
său, solicită noi mentalități de incluziune și transparență. Sistemele de diplomație, 
familiarizate în mod tradițional cu izolarea de responsabilitatea publică, cu excepția 
răspunderii în fața Parlamentului sau a furnizării de informații pentru mass-media, sunt 
forțate să învețe noi abilități de comunicare publică pentru a face față competiției în 
care sunt angrenate de către organizațiile nonstatale.

Profilul României post-1989 este cel al unei țări care a reușit să păstreze substanța 
democratică a regimului politic și s-a integrat relativ eficient în jocul de forțe și interese 
regionale. Concluzionând, putem spune cu certitudine că doctrina Titulescu este o 
resursă intelectuală care poate servi pe deplin intereselor și obiectivelor strategice 
ale României. Menținerea regimului democratic și a stabilității interne sunt condițiile 
generatoare de succes în plan extern. O linie de politică externă constant pro-
occidentală și democratică din care să facă parte și doctrina Titulescu este, în opinia 
noastră, garanția securității naționale într-un sistem internațional tot mai fragmentat și 
dominat de opoziția democrație – autocrație.



NICU POPESCU, MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE  
ȘI INTEGRĂRII EUROPENE AL REPUBLICII MOLDOVA

Integrarea europeană a Republicii Moldova  
se va produce prin aportul substanțial al României.

1. Republica Moldova este un stat ale cărui instituții nu au fost reformate timp de 
aproape 30 de ani. Pornind de la faptul că aveți perspectiva unui mandat de aproape 
4 ani, plănuiți o reformă a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene 
(MAEIE)? În ce constă aceasta? Aș dori să faceți referire, în special, la provocările 
reprezentate de noile tehnologii, digitalizare, pandemie, precum și la proiectele 
de atragere a tinerilor către o carieră diplomatică și la programele de pregătire 
profesională a diplomaților care sunt deja încadrați în sistem.

Nicu Popescu: În acești 30 de ani de independență putem vorbi despre o cale 
spinoasă pe care am avut-o de străbătut și despre o nevoie stringentă de a îmbunătăți 
lucrurile, de a consolida instituțiile statului și de a crește încrederea oamenilor în 
Republica Moldova. 

Echipa Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene este deschisă spre inovație 
și transformare. Totodată, reformele anterioare au creat un sistem vicios care nu permite o 
activitate la turații maxime; aparatul central suplu, completat cu un număr disproporționat 
de posturi în exterior, creează sistematic un disconfort instituțional care se resimte.

În primul mandat, din 2019, mi-am propus acțiuni de reformă în conformitate cu 
practicile și experiențele diplomațiilor europene, inclusiv România. Un exemplu practic 
l-a constituit înțelegerea convenită cu domnul ministru Bogdan Aurescu. Având în vedere 
structura complexă a Ministerului Afacerilor Externe al României și experiența profesională 
a diplomaților români, a fost susținută idea preluării unor bune practice în cadrul MAEIE, 
lucru realizat prin vizita, în perioada 4 – 6 octombrie 2021, a unei delegații din partea 
Ministerului Afacerilor Externe al României pentru efectuarea unui schimb de experiență 
și bune practice între instituțiile ambelor state. Diplomații au inițiat discuții asupra unui șir 
de subiecte prioritare, în particular în domeniile managementului instituțional, al resurselor 
umane, în ceea ce privește digitalizarea serviciilor consulare, comunicarea strategică  
și diplomația publică, precum și evaluarea impactului pandemiei de COVID-19 asupra 
activității ministerului.

Îmi propun să îmbunătățim procedura de selecție pentru trimiterea în misiune 
diplomatică în străinătate a membrilor corpului diplomatic, precum și realizarea unei 
proceduri clare de reîncadrare în centrala MAEIE. Un exemplu practic este intenția de 
a institui un post al unui director politic care să aducă o sinergie în munca temerară 
generată de subdiviziuni.  99
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Cred cu tărie că diplomația Republicii Moldova va fi mai performantă prin angajări 
transparente după criteriul meritocrației a unor funcționari corecți, competenți, integri 
și profesioniști. După o evaluare internă, am aprobat anunțurile pentru primele posturi 
vacante pe care le-am suplinit prin concurs public. Este important să injectăm în sistem 
tineri absolvenți bine pregătiți de universitățile din țară și străinătate.

Demersurile de modernizare și eficientizare a corpului diplomatic sunt și preocuparea 
Institutului Diplomatic, care în perioada pandemică a desfășurat evenimente adresate 
personalului MAEIE. Consolidarea capacităților de relaționare cu instituțiile similare din 
țările partenere rămâne o preocupare constantă.

O atenție deosebită o acord impactului noilor tehnologii și noii capacități admi-
nistrative, care să susțină o amplă reformă de digitalizare în special în sfera consulară. 

2. Atât în perioada regimului comunist, cât și în era Plahotniuc, MAEIE nu a colaborat 
în mod real cu societatea civilă și cu mediul academic din Republica Moldova. Există în 
prezent proiecte sau cel puțin posibilități pentru a implica actori nonguvernamentali 
în procesul de elaborare și dezbatere a obiectivelor de politică externă?

Nicu Popescu: Cooperarea cu reprezentanții societății civile este o preocupare 
constantă în   mandatul   meu de ministru. Am coorganizat la începutul lunii noiembrie 
2021 tradiționalul Forum pentru Integrare Europeană în cooperare cu Friedrich-Ebert- 
Stiftung România (FES) și Asociația pentru Politică Externă. Evenimentul aduce 
tradițional la un loc factori de decizie din Republica Moldova și Uniunea Europeană, 
politicieni, formatori de opinie, reprezentanţi ai societății civile, partidelor politice și 
instituțiilor internaţionale. La cea de a 8-a ediție a Forumului de Integrare Europeană 
a Republicii Moldova am abordat, printre altele, provocările relansării și aprofundării 
parteneriatului Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, implementarea Acordului de 
Asociere și a agendei de reforme a integrării europene.

Suntem unul dintre ministerele care interacționează continuu cu experți și organiza- 
 țiile interesate atât la nivelul meu, cât și al colegilor secretari de stat și al subdiviziunilor. 
În același timp, sunt conștient că procesul de comunicare public transparent și corect 
cu instituțiile media este o modalitate foarte eficientă pentru mai buna cunoaștere a 
activității Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, prin urmare, avem o 
comunicare susținută și cu redacțiile naționale.

3. Având în vedere că nu există perspective clare cu privire la extinderea Uniunii 
Europene în Europa de Est, ce înseamnă astăzi, în mod concret, parcursul pro-
european al Republicii Moldova?

Nicu Popescu: Înainte să vorbim despre extinderea UE în Europa de Est, este im por-
tant să constatăm faptul că în ultimii 30 de ani Republica Moldova nu a reușit să edifice 
un stat cu instituții puternice, cu o economie capabilă să facă față presiunilor externe 
de ordin economic, pandemic sau de o altă natură. În ultimii ani, în Republica Moldova 
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a crescut dramatic corupția, numeroase proiecte de țară au fost prost gestionate, iar 
unele dintre ele chiar au fost abandonate.

Am asistat la blocaje majore, atât în dezvoltarea țării, cât și în parteneriatele noastre 
pe plan extern, inclusiv cu România. Știți bine că din cauza evoluțiilor și chiar involuțiilor 
politice de la Chișinău, în ultimii ani, Republica Moldova a trecut prin câteva etape 
de involuții, toate acestea au lovit dur în capacitatea de a-și promova interesele, în 
reziliența ca stat și, prin urmare, în capacitatea statului Republica Moldova de a aduce 
beneficii concrete cetățenilor. 

În același timp, în toată această perioadă, cred că putem spune că societatea din 
Republica Moldova s-a maturizat, a învățat mai multe lecții de ordin politic, de ordin 
economic. A învățat mai multe lecții legate de așteptările pe care le are față de statul 
Republica Moldova și rezultatul alegerilor prezidențiale de anul trecut, dar și al alegerilor 
parlamentare din 11 iulie 2021 atestă acest lucru.

În cadrul acestor scrutine, societatea, cetățenii Republicii Moldova au demonstrat 
că optează cu fermitate pentru înscrierea pe un parcurs reformist și european ireversibil 
pentru țara noastră. Avem o situație istorică în Republica Moldova, când 63 de mandate 
din totalul de 101 au revenit unei forțe politice proeuropene, care are un mandat mai 
ferm ca niciodată, de a fortifica parcursul european ireversibil al Republicii Moldova și 
de a ne ancora în spațiul european.

Este indubitabil și rolul României – cu care avem o legătură extrem de trainică, o 
comunitate de limbă, cultură și istorie, dar este la fel de important să construim și o 
comunitate de proiecte concrete care ne leagă, infrastructură comună și activități 
care vizează ancorarea ireversibilă a Republicii Moldova în spațiul european, în Uniunea 
Europeană și în această comunitate istorică, care determină relația dintre două state. 

Aceasta a fost miza și obiectivul vizitei recente la București a doamnei președinte 
Maia Sandu. De altfel, este bine de amintit că prima mea vizită în afara Republicii Moldova  
în cadrul acestui mandat a fost întreprinsă, la fel, în România. În plan bilateral, România 
este principalul partener comercial al Moldovei. Este principalul partener investițional 
după numărul de firme cu capital mixt – peste 1.600 de companii cu capital mixt 
românesc în Republica Moldova. Este un lucru foarte important pentru modernizarea și 
europenizarea Republicii Moldova, dar ne dorim mai mult. 

Și aici, înainte de a discuta planuri de viitor, vreau să adresez și un mesaj colegilor, 
prietenilor noștri din România și mai ales, pentru mediul de afaceri. Guvernul actual de 
la Chișinău are un mandat ferm de a reforma Republica Moldova. 

Am convenit să avansăm și în implementarea unor proiecte ambițioase în domenii 
precum dezvoltarea social-economică, comercială, infrastructură, sănătate, mediu și 
alte domenii de interes comun. Integrarea europeană a Republicii Moldova se va produce 
prin aportul substanțial al României, susținere pe care o simțim. 

4. Maia Sandu a vizitat cele mai importante capitale europene și a reușit să readucă 
Republica Moldova în atenția acestora. Nu a ajuns însă în Statele Unite ale Americii, 
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care sunt cea mai mare putere a lumii. Care sunt, înprezent, cele mai importante 
obiective ale agendei bilaterale a Republicii Moldova cu SUA?

Nicu Popescu: Șefa statului, Maia Sandu, continuă să promoveze o politică externă 
activă care să contribuie la creșterea numărului prietenilor Republicii Moldova, 
dar și a resurselor financiare și de asistență tehnică pentru țara noastră.  Aceste 
eforturi, susținute de toată deschiderea partenerilor, sunt necesare atât pentru 
sprijinirea bugetului, cât și pentru proiecte concrete de investiții, pentru programe de 
infrastructură la nivel național sau programe de dezvoltare comunitară la nivel local. De 
menționat că, la sfârșitul lunii septembrie a anului trecut, președintele american, Joe 
Biden, la dezbaterile generale ale celei de-a 76-a sesiuni a Adunării Generale ONU, a 
transmis un puternic mesaj de susținere a Republicii Moldova.

În marja reuniunii Consiliului ministerial al OSCE de la Stockholm am avut o întrevedere 
cu șeful diplomației americane, Antony Blinken. La modul concret, am discutat subiecte 
ce țin de dezvoltarea și consolidarea relațiilor moldo-americane pe diverse domenii de 
interes reciproc în cadrul Dialogului strategic, de necesitatea de a relansa grupurile de 
lucru sectoriale în domeniul justiției și al statului de drept, comercial-economic și al 
securității energetice.

Am primit, inclusiv pe această cale, confirmarea că avem un susținător puternic și 
consecvent în lupta eficientă contra corupției. Expertiza Statelor Unite ale Americii ne 
va ajuta să avem rezultate concrete în combaterea acestui fenomen. Nu putem vorbi 
despre o securitate și independență deplină până când nu vom câștiga această bătălie, 
oricât de grea și plină de provocări ar fi. Vom accelera, inclusiv cu sprijinul SUA, reforma 
justiției și consolidarea instituțiilor din țara noastră, a democrației participative și a 
creșterii economice durabile.

Statele Unite, alături de care anul acesta celebrăm cea de-a 30-a aniversare de 
la stabilirea relațiilor diplomatice, au fost și rămân a fi unul dintre partenerii cei mai 
de încredere ai Republicii Moldova. De la proclamarea independenței, țara noastră 
a beneficiat de asistență SUA în valoare de  1,7 miliarde de dolari SUA, inclusiv prin 
intermediul Agenției USAID, susținând proiecte și procese din diverse domenii:  dezvol-
tare economică, modernizarea industriei ușoare, a sectorului vitivinicol, a turismului, 
susținerea micului business și a agriculturii competitive, infrastructură, dezvoltarea 
sistemului educației, transparența sistemului financiar, reforma regulatorie, sănătate, 
conservarea patrimoniului cultural, apărare și securitate,  reforma justiției,  drepturile 
omului, libertatea presei.

Recentele vizite de lucru în Republica Moldova ale oficialilor de nivel înalt ai SUA, 
inclusiv cea a administratorului Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională 
(USAID), doamna Samantha Power, la mijlocul lunii noiembrie, vin să reconfirme susți-
nerea fermă a SUA pentru promovarea agendei de reforme, a parcursului democratic  
al țării noastre, precum și pentru eforturile noastre de dezvoltare și modernizare.  Iar, 
mai nou, asistența americană în Republica Moldova susține și dezvoltarea tehnologiilor 
din IT și digitalizarea. 
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Prin urmare, obiectivul nostru central în relația cu Statele Unite ale Americii este 
de a fortifica dialogul strategic bilateral, de a impulsiona activitatea grupurilor comune 
tematice, precum și de a extinde domeniile de cooperare în cadrul dialogului strategic 
cu SUA în domeniile conexe transformărilor spre bine, solicitate de cetățenii noștri. 

Cu certitudine, valorificarea potențialului existent de dezvoltare a relațiilor comer-
cial-economice, investiționale, menite să contribuie la sporirea oportunităților pentru 
cetățenii Republicii Moldova, aici, acasă – rămâne a fi un deziderat neschimbat în 
cooperarea cu partenerii americani.

5. În eventualitatea unei vizite oficiale a președintei Maia Sandu la Moscova, care 
ar fi cele mai importante subiecte ale discuțiilor?

Nicu Popescu: Este una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primesc în 
ultima perioadă, în special după vizita mea la Moscova din 17 – 18 noiembrie 2021. În 
relația cu Rusia ne-am propus ceea ce am promis și oamenilor în campania electorală – 
o relație calmă și în beneficiul cetățenilor. Ca să răspund succint și la obiect referitor la 
vizita de nivel înalt, am convenit cu omologul meu rus, Serghei Lavrov, că o întrevedere 
între șefii noștri de stat poate fi realizată doar cu suficient conținut concret pe agenda 
bilaterală.

6. Republica Moldova se află într-o regiune cu un grad sporit de instabilitate. Care 
sunt principalele riscuri și amenințări la adresa securității acesteia? V-aș ruga să 
faceți referire atât la instrumente de soft, cât și de hard power.

Nicu Popescu: Noi suntem într-o regiune foarte complicată, cu un șir de știri foarte 
negative, crize active – militare, migraționale, politice. Republica Moldova e singurul 
stat din rândul Parteneriatului Estic care nu are crize la fel de acute și intense ca înalte 
state din vecinătatea estică.

Obiectivul nostru ca guvern e să continuăm această situație de calm relativ. Sigur, nu e 
un calm absolut – avem și criza pandemică, am avut criza gazelor, avem și trupele ruse pe 
teritoriul nostru, dar crizele noastre sunt mai puțin acute decât în alte state din vecinătate. 

Moldova își dorește să mențină un anumit nivel de calm în jurul procesului de reforme, 
inclusiv printr-un dialog stabil cu partenerii noștri din regiune. Încercăm să avem o 
politică ce apără cu fermitate interesele noastre naționale.

7. Ultima rundă de negocieri cu privire la soluționarea conflictului din Transnistria, 
în formatul 5+2, a avut loc în octombrie 2019. Există perspective pentru reluarea 
acestora? În situația unui răspuns afirmativ, care sunt domeniile prioritare de 
consolidare a încrederii pe care le are în vedere Chișinăul?

Nicu Popescu: Dialogul este unicul remediu pentru o soluție sustenabilă, care în 
opinia noastră înseamnă reintegrarea țării. Formatul de negocieri 5+2 este singurul 
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mecanism în vederea atingerii unei reglementări cuprinzătoare și durabile a conflictului 
transnistrean și ne dorim înregistrarea unor progrese tangibile pe cele trei direcții 
ale agendei agreate de negocieri, inclusiv pe chestiunile instituționale, politice și de 
securitate, în conformitate cu principiile convenite la nivel internațional.

Totodată, pe problematica transnistreană, în perioada 1 – 3 decembrie am participat 
la cel de-al 28-lea Consiliu Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare în 
Europa (OSCE). În cadrul reuniunii, miniștrii de externe din 57 de state participante au 
discutat evoluțiile în domeniul securității care au avut loc anul curent în arealul OSCE, 
precum şi chestiuni de actualitate de pe agenda Organizației.

În intervenția din sesiunea plenară am acordat o atenție deosebită procesului de 
soluționare a conflictului transnistrean. În mod particular, am accentuat determinarea 
autorităților de a continua eforturile în vederea identificării soluției cuprinzătoare a 
conflictului în baza respectării suveranității, integrității teritoriale în cadrul frontierelor 
recunoscute la nivel internațional.

Noi exprimăm sistematic îngrijorări față de situația alarmantă a drepturilor omului și 
a libertăților fundamentale în regiunea transnistreană, chemând comunitatea OSCE, în 
particular mediatorii şi observatorii din formatul 5+2, să-şi consolideze eforturile pentru 
a asigura protecția drepturilor omului în regiunea transnistreană, acordând atenția 
necesară situației școlilor cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană.

Am apreciat și reconfirmarea în declarația ministerială a OSCE cu privire la 
negocierile în formatul 5+2 a elementelor centrale ale procesului de reglementare, 
fapt care confirmă existența unui consens internațional cu privire la parametrii de 
soluționare a conflictului transnistrean.

Interviu realizat de Ileana Racheru, director al Direcției Furnizare de Expertiză 
pentru MAE din cadrul Institutului Diplomatic Român



Grigore Gafencu: europeanul și democratul

Laurențiu Constantiniu

Reprezentant de marcă al diplomației române, fin analist și excelent ziarist, Grigore 
Gafencu, pe lângă patriotismul și profesionalismul care l-au caracterizat, în perioada în 
care a activat în corpul diplomatic românesc – atât ca ministru al Afacerilor Străine  
(21 decembrie 1938 – 1 iunie 1940), cât și ca trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al 
României la Moscova (10 august 1940 – 22 iunie 1941) –, a manifestat și un profund atașament 
față de idealurile europene. Crezul său european se întrezărește nu doar la nivelul activității 
desfășurate în calitate de diplomat, ci și în scrierile sale despre România, în care evoluția și 
destinul acesteia erau considerate inseparabile: „Născuți la viață nouă și așezați pe temelii 
politice cu sprijinul Apusului și sub oblăduirea ideii europene1, era firesc să rămânem legați de 
această idee, ca stat independent și suveran. Era, pentru noi, o poruncă a istoriei și o condiție 
de viață să ne orientăm în toate crizele internaționale după cerințele europene.”2

Angajat plenar în dezbaterea cu privire la viitorul ideii europene, revitalizată de noile 
realități geopolitice conturate la sfârșitul Celui de-Al Doilea Război Mondial, Grigore 
Gafencu considera unitatea europeană drept cel mai important argument care putea fi 
opus adepților ideilor realiste, care susțineau divizarea europeană. 

Adept al „ordinii europene” și al „echilibrului”, diplomatul român a susținut aceste 
idei în toate scrierile sale, redactate întru sprijinirea ideii de unitate europeană. O recu-
noaștere a meritelor sale a constituit-o și alegerea sa, la 8 aprilie 1956, în funcția de 
președinte al Comitetului Central al Uniunii Europene a Federaliștilor, funcție din care  
a militat pentru revitalizarea ideii de unitate europeană, pe fondul eșecului tentativei  
de înființare a Comunității Europene de Apărare.

Documentul supus atenției cititorilor revistei constituie încă o manifestare a 
profesiunii de credință a lui Grigore Gafencu. Intervenția avută de diplomatul român la 
postul de radio american WEVD, în anul constituirii Alianței Atlanticului de Nord (1949), 
este o dovadă a vizionarismului său.

În prezent, când constructul european este nevoit să facă față unor provocări dintre cele 
mai diverse, legate atât de evoluția sa internă, cât și de răspunsul pe care trebuie să îl ofe re 
dinamicii de la nivel internațional, când Alianța Nord-Atlantică se află, de asemenea,  într-un 
proces de aggiornamento, în conformitate cu noile realități geopolitice și geostrategice, 
acutizate de actuala pandemie, dar și în lumina apropiatului Summit al Democrațiilor  
(9 - 10 decembrie), considerațiile făcute de către G. Gafencu în cadrul emisiunii radio sunt 
mai actuale ca oricând: convingerea că unitatea și prosperitatea Europei, precum și forța 
liberalismului sunt inseparabile de ideea de securitate europeană, care, în viziunea sa, 
putea fi asigurată doar de o alianță militară puternică. 

1 Grigore Gafencu avea în vedere Unirea Principatelor Române, din 1859, și crearea statului național român.
2 Grigore Gafencu, „Învățămintele istoriei”, în Destin, nr. 3, 1952, p. 118. 105
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„25 martie 1949, New York

Interviu acordat Postului de radio WEVD,  
pe tema Pactului Nord-Atlantic și a Mișcării pentru Unitate Europeană

Masă rotundă cu tema: Pactul Atlantic și Mișcarea pentru Unitate Europeană

Moderator: Christopher Emmet
Invitați: Grigore Gafencu, fost ministru al Afacerilor Străine al României, și 

Arthur Champion3, membru al Parlamentului britanic (Partidul Laburist)

Christopher Emmet: Credeți că există vreo legătură între Pactul Atlantic și 
Mișcarea pentru Unitatea Europeană?

Grigore Gafencu: Sigur că da. Pactul Atlantic este un instrument al păcii. 
Misiunea sa este să asigure și să apere, în interiorul unei vaste regiuni, în care 
predomină principiile și legile civilizației occidentale, o ordine bazată pe lege, fără 
de care pacea nu poate fi menținută.

Mișcarea pentru Unitatea europeană, care, în ultimii ani, a progresat considerabil 
de cealaltă parte a Oceanului, încearcă să înfăptuiască și să consacre o ordine 
europeană, aducând laolaltă și unind toate națiunile Vechiului Continent. Prin 
urmare, obiectivul său este de a asigura pacea prin instaurarea unei ordini bazate 
pe lege, în conformitate cu cerințele civilizației europene.

Întrucât Pactul Atlantic are menirea de a apăra civilizația pe care Mișcarea 
pentru Unitatea Europeană dorește să o protejeze, sloganurile lor sunt aceleași.  
În preambulul Cartei Atlanticului, se precizează că «părțile [semnatare] ale acestui 
tratat sunt decise să apere libertatea, moștenirea comună și civilizația popoarelor lor, 
întemeiată pe principiile democrației, pe libertatea individuală și pe statul de drept».

În ceea ce privește Mișcarea [pentru Unitatea] Europeană, principiile sale 
călăuzitoare au fost enunțate la Conferința de la Bruxelles, care s-a desfășurat la 
sfârșitul lunii trecute, astfel: «Dragostea pentru libertate, ostilitatea față de orice 
fel de totalitarism, căutarea modestă și conștientă a adevărului, respectul față 
de individ [sunt] caracteristici esențiale ale adevăratului spirit european. Cultura 
europeană este exprimată clar prin acea tradiție democratică, împărtășită de toate 
națiunile noastre. Noi toți credem în statul de drept, care este independent de 
regim și care asigură, totodată, fundamentele statului și fixează limitele autorității 
acestuia.»4

3 Arthur Joseph Champion (26 iulie 1897 – 2 martie 1985) — membru al Parlamentului britanic din partea Partidului 
Laburist.
4 European Movement, Principles of European Policy: Statement Adopted at the Meeting of the International Council, 
Chiswick Press, Londra, 1949, p. 1.
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După cum observați, Pactul Atlantic și Mișcarea pentru Unitatea Europeană au 
încercat să dea aceeași definiție, același conținut ideologic acelei ordini, bazată pe 
o civilizație care trebuie să fie asigurată și protejată atât prin unitatea Europei, cât 
și prin strângerea laolaltă, într-un bloc defensiv, a tuturor puterilor occidentale.

C.E.: Credeți că Pactul Atlantic este, într-adevăr, instrumentul desăvârșit la care 
a făcut referire senatorul Vandenberg5, atunci când a afirmat că «acesta este cel 
mai important instrument de descurajare a războiului, imaginat vreodată»6?

G.G.: Mărturisesc că am fost profund impresionat de declarația senatorului 
Vandenberg. Pactul Atlantic conține anumite elemente, care-l transformă în cel mai 
important instrument de descurajare a războiului. În primul rând, el reunește toate 
puterile occidentale — care, în prezent, sunt libere, dar a căror libertate este la fel de 
amenințată — pentru a asigura libertatea comună. Fără o astfel de solidaritate din 
partea Occidentului, mă îndoiesc de faptul că ideea de libertate mai poate fi salvată 
oriunde în lume; iar fără libertate nu se poate instaura și menține pacea.

Pe de altă parte, blocul atlantic defensiv poate fi transformat într-o forță 
materială și morală de o asemenea amploare, încât, în final, Occidentul și-ar putea 
asuma conducerea efectivă a bazelor din întreaga lume, călăuzind, astfel, destinul 
umanității pentru un drum sigur și pașnic.

Opinia mea, bine întemeiată, este că valoarea supremă a Pactului Atlantic va fi 
condiționată de adoptarea sau neadoptarea unei politici atât de ample. Dacă Pactul 
nu poate fi parte a unei astfel de politici, el nu va deveni niciodată un instrument de 
pace. Deoarece pacea nu poate fi cu adevărat instaurată, și, în vremurile noastre, mai 
puțin decât oricând, doar prin atitudini și acțiuni defensive. În vremuri ca acestea, 
pe care le trăim, când totul este cuprins de o stare de neliniște și de schimbare și 
când anumite forțe explozive încearcă să-și extindă autoritatea asupra întregii lumi, 
rămânând în defensivă și doar în defensivă, riscăm să periclităm șansele de salvare 
a unei civilizații care, după cum am observat, conține valori pozitive și principii 
universale ce trebuie apărate.

Trebuie să adaug imediat că aceste remarci nu implică niciun fel de critică  
la adresa Pactului Atlantic, care face parte dintr-un sistem bazat pe diplomație  
și acțiune politică, care s-a dezvoltat în mod firesc și care se află într-un proces  
de formare, așa cum s-a menționat în documentul Edificând pacea, dat publicității 
de Departamentul de Stat, la 4 ianuarie. 

Într-adevăr, pacea trebuie edificată, iar acest lucru presupune eliminarea 
treptată a barierelor care separă arbitrar oamenii și extinderea, din ce în ce mai 
mult, a beneficiilor statului de drept și ale sistemului de libertăți. Într-o vreme când 
totul este în mișcare, dacă principiile civilizației europene nu câștigă teren, sistemul 
totalitar din Răsărit va înainta în detrimentul păcii, iar lumea va ajunge la război, 
deoarece această lume nu poate stagna.

5 Arthur Hendrick Vandenberg (22 martie 1884 – 18 aprilie 1951) — senator american din partea Partidului Republican  
și președinte al Comisiei de politică externă din Senatul SUA, din 1947.
6 A se vedea declarația senatorului Vandenberg, în editorialul „No longer any doubts”, în Beckley Post Herald, 1949, p. 4.
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Veridicitatea acestui aspect este dovedită de faptul că, pentru a evita orice 
interpretare greșită cu privire la Pactul Atlantic, Departamentul de Stat a con si-
derat necesar să evidențieze că Statele Unite continuă să fie interesate de soarta 
națiunilor care nu sunt incluse în Pact. Cu acest prilej, în mod special, au fost 
menționate Grecia, Turcia și Iran. Sunt convins că această listă nu este completă: 
interesul Occidentului — care reprezintă simbolul ideii de civilizație — se îndreaptă 
din ce în ce mai mult către toate națiunile care, odinioară, au aparținut acestei 
civilizații și care, deși profund deznădăjduite, visează să se întoarcă în sânul ei.

Consolidarea unei păci durabile la nivelul întregii lumi depinde mai puțin de 
consolidarea pozițiilor defensive — care, desigur, este necesară — și mai mult de 
succesul unei politici de pace, care să își asume contraofensiva.

C.E.: Credeți că, în această privință, Mișcarea pentru Unitatea Europeană a mers 
mai departe decât Pactul Atlantic?

G.G.: Bineînțeles, iar aceasta din două motive: 
În primul rând, pentru că Mișcarea pentru Unitatea Europei este încă o asociație 

care reunește organizații neoficiale și persoane proeminente, iar deciziile sale nu 
au încă un caracter oficial. Prin urmare, mișcarea nu este limitată de vreo legătură 
oficială cu regimurile arbitrare care oprimă popoarele din Europa de Est.

În al doilea rând, pentru că Mișcarea pentru Unitatea Europei, la care mă refer, 
este europeană și, prin urmare, mai în măsură să cunoască nevoile Europei și, 
totodată, adevăratele aspirații ale popoarelor europene. Prin urmare, în timp ce 
Pactul Atlantic nu include decât națiunile occidentale, Mișcarea pentru Unitatea 
Europeană a declarat că obiectivul său este «unirea în libertate a tuturor popoarelor 
Europei» (subl. aut.).

C.E.: Puteți să îmi dați unele detalii suplimentare despre atitudinea Mișcării 
pentru Unitatea Europeană în privința Europei de Est?

G.G.: Mișcarea pentru Unitatea Europeană are scopuri pașnice. Activitățile sale 
nu sunt îndreptate împotriva nimănui. Dar, în analizarea problemelor ridicate de 
ideea de Uniune Europeană, Mișcarea nu a putut decât să stabilească că existența 
Cortinei de Fier – care, acum, împarte Europa în două – împiedică rezolvarea unora 
dintre cele mai importante probleme politice, economice și sociale ale Vechiului 
Continent. Prin urmare, deși admite că organizarea unei Europe Unite trebuie 
să înceapă acolo unde este posibil, adică în Occident, Mișcarea pentru Unitatea 
Europeană s-a străduit să evidențieze, să pună clar în lumină, prin rezoluțiile sale, 
adoptate la ultima conferință, de la Bruxelles7, că încearcă să rezolve integral 
problema europeană și că națiunile est-europene sunt parte integrantă a Europei. 

7 În perioada 25 - 28 februarie 1949, la Bruxelles, a avut loc Consiliul Internațional al Mișcării Europene, la a cărui 
ședință inaugurală a fost adoptată o declarație politică referitoare la politica europeană. A se vedea, Walter 
Lipgens, Wilfried Loth (ed.), „The Struggle for European Union by Political Parties and Pressure Groups in Western 
European Countries, 1945 - 1950”, în Documents on History of The European Union, vol. 3, Walter de Gruyter,  
Berlin – New York, 1988, p. 226.
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Mă refer la articolul 7 din Principiile Politice Europene, care prevede: «Barierele 
care separă statele libere de celelalte națiuni europene nu pot fi acceptate ca 
permanente. Scopul nostru este unirea în libertate a tuturor popoarelor Europei.»8

Fac, de asemenea, referire la preambulul rezoluției referitoare la crearea 
unei Curți Europene, care stipulează: «Este în interesul general european ca 
drepturile omului să fie garantate efectiv în toate țările Europei.» Și, în fine, mă 
refer la paragraful (E) din recomandări, care se referă la organizarea Parlamentului 
European: «Natura europeană a Adunării trebuie realizată încă de la prima sa sesi-
une și se sugerează ca sala în care se va desfășura Sesiunea Plenară să aibă un 
anumit număr de locuri rezervate reprezentanților țărilor care nu se pot pronunța în 
mod democratic. Aceste locuri libere ar trebui să simbolizeze solidaritatea tuturor 
popoarelor din Europa.» 

Iată motivele care mă fac să cred că, în ceea ce privește afacerile europene, 
Mișcarea pentru Unitatea Europeană este capabilă să stabilească evoluția acțiunii 
la care să se angajeze cu sprijinul Pactului Atlantic. Mișcarea se află în fruntea unei 
curajoase politici de pace ofensive.”

AMAE, Colecția Grigore Gafencu, vol. 10, Articole și conferințe privind mișcarea 
de unificare europeană, 1944 - 1957

8 A se vedea „Déclaration de politique européenne du Mouvement européen (Bruxelles, 25-28 février 1949)”, p. 2, 
https://www.cvce.eu/obj/declaration_politique_europeenne_mouvement_europeen_bruxelles_25_28_fevrier_ 
1949-en-efc45451-b967-4589-89b1-81502a3de88c.
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O mostră de analiză aplicată  
a relațiilor internaționale

Laurențiu Constantiniu

Relațiile dintre Rusia și Europa reprezintă un subiect care, prin vechimea și 
amploarea sa, continuă să suscite interesul specialiștilor ruși. Fie că vorbim despre 
Piotr Ceaadaev sau că ne referim la Nikolai Danilevski, gânditorii ruși au încercat – de-a 
lungul secolului al XIX-lea – să înțeleagă dacă Rusia reprezintă ceva „special” în raport 
cu Europa, dacă aparține Europei sau nu ori de ce Rusia nu este ca Europa (și, pe cale 
de consecință, dacă se poate transforma în sens european). Nu în ultimul rând, trebuie 
menționat că discuțiile cu privire la adoptarea unei astfel de căi de dezvoltare au animat 
spațiul intelectual rusesc de până la Revoluția din octombrie/noiembrie 1917, soldată cu 
preluarea puterii de către bolșevici și instaurarea Uniunii Sovietice. 

Din unghiul de vedere al geografiei, toate întrebările de mai sus devin lipsite de 
sens: geografii sunt de părere că zona Munților Carpați din Ucraina reprezintă centrul 
Europei și, pe cale de consecință, partea europeană a Rusiei este, fără tăgadă, parte 
a Europei. Din prisma geografiei sociale, apartenența Rusiei la civilizația europeană a 
generat, aproape întotdeauna – și din partea rușilor, dar și a europenilor –, ample discuții  
și chiar îndoieli. Dacă ar fi să ne rezumăm doar la celebra formulă a lui Aleksandr Pușkin, 
din poemul Călărețul de bronz – „a tăiat o fereastră către Europa” –, cu ajutorul căreia 
sunt descrise, printre altele, nu doar dobândirea de către Rusia a unei ieșiri la Marea 
Baltică, în timpul lui Petru cel Mare, ci și deschiderea societății ruse către Europa (în 
sensul modernizării sale), ea pune în lumină faptul că Rusia era percepută în epocă drept 
o țară situată dincolo de granițele Europei; mai mult, era văzută ca o țară separată de 
Europa.

În lumina afirmațiilor de mai sus, analiza dinamicii relațiilor dintre Rusia și Europa 
continuă să reprezinte o provocare de ordin intelectual și să suscite interesul 
specialiștilor din întreaga lume. Evident că, pentru a înțelege modul în care, în prezent, 
Rusia și Europa interacționează, este nevoie ca trecutul acestei relații să facă obiectul 
unei analize. Politologul rus, Timofei Bordaciov (director de programe în cadrul Clubului 
de discuții „Valdai” și conducător științific al Centrului pentru Studii Europene și de 
Relații Internaționale Avansate, din cadrul Școlii Superioare de Economie din Moscova), 
în recenta sa lucrare1, se apleacă asupra trecutului apropiat și a prezentului și, mai 
concret, asupra aspectelor de ordin practic, care sunt analizate prin prisma principalilor 
factori politici internaționali.

1 Timofei Bordachev, Europe, Russia and the Liberal World Worder. International Relations after the Cold War, Routledge, 
Londra, 2021, p. 236.
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Politologul rus consideră că actuala ordine mondială, constituită la finalul Celui de-Al 
Doilea Război Mondial și începutul Războiului Rece, are la bază modelul liberal. Soliditatea 
și eficiența sa au fost date de trei realități: echilibrul de putere în planul relațiilor inter-
naționale, o armătură instituțională bine elaborată și care lua în calcul echilibrul de 
putere de la nivelul relațiilor internaționale, precum și existența unui anumit echilibru 
între putere și morală. În opinia lui Timofei Bordaciov, această ordine a continuat și după 
sfârșitul Războiului Rece, la începutul anilor ’90, când, la nivelul Europei (dar și al Rusiei), 
speranțele cu privire la elaborarea unui nou regim de securitate și de cooperare erau 
foarte mari. 

Ceea ce a urmat de la un anumit moment ar putea fi descris prin formula lui 
Constantin Noica – „N-a fost să fie!” –, iar întrebarea care continuă să îi preocupe pe 
specialiști și, poate, pe factorii de decizie este: „Ce nu a mers?”. Întrebarea apare din 
ce în ce mai des atunci când vine vorba despre relațiile dintre Rusia și Europa de după 
finalizarea Războiului Rece. Politologul rus este de părere că, după destrămarea URSS și 
în perioada ce a urmat acestui eveniment, ordinea mondială bazată pe modelul liberal a 
eșuat, iar expresia acestui eșec este noul conflict dintre Rusia și Europa, care, în ultimii 
ani, se manifestă din ce în ce mai pronunțat din cauza faptului că statele europene (și 
Uniunea Europeană) s-au dovedit incapabile să recunoască actualul echilibru de forțe 
de la nivel militar, economic și politic. În acest context, Rusia a demarat, începând cu 
1999, o operațiune de revizuire a relațiilor sale cu Europa.

Timofei Bordaciov propune un punct de vedere care ar putea fi considerat singular 
atunci când afirmă că, la originea eșecului Casei Comune Europene, s-au aflat contra-
dicțiile existente la nivelul ordinii mondiale bazate pe modelul liberal. Folosindu-se  
de teoria relațiilor internaționale, Timofei Bordaciov analizează impactul avut de deciziile 
luate atât de Bruxelles, cât și de Moscova și care, în final, aveau să ducă la separarea 
drumurilor celor doi importanți actori internaționali. Lucrarea specialistului rus nu 
doar că ne ajută să înțelegem și mai bine perioada de după sfârșitul Războiului Rece, 
ci contribuie substanțial la studiul teoriei relațiilor internaționale, punând accentul 
asupra rolului extrem de important pe care-l joacă echilibrul de forțe în structurarea și 
susținerea instituțiilor internaționale.

Autorul este de părere că eșecul elaborării unei noi ordini mondiale stabile, după sfâr- 
șitul Războiului Rece, a fost generat de ceea ce ar putea fi numit egoismele naționale, ma-
nifestate de fiecare stat în parte, care au acționat pe scena internațională ghidându-se  
după propriile lor interese de securitate și după propria viziune cu privire la ceea ce ar 
fi putut fi o ordine mondială stabilă. Astfel, Timofei Bordaciov este de părere că, pentru 
SUA, ordinea mondială nu putea avea la bază decât viziunea americană, fundamentată pe 
exportul democrației; pentru UE, noua ordine mondială trebuia să fie una confortabilă, 
fondată pe bunăstarea economico-socială de pe Vechiul Continent și, de preferat, fără 
Rusia; pentru Rusia, noua ordine mondială era de neconceput fără luarea în considerare 
a intereselor sale, mai ales că deținea mijloacele pentru a le promova și proteja. Această 
divergență de viziuni a generat actuala criză din relațiile dintre Rusia și UE și Rusia și 
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Occident și a făcut imposibilă – până în prezent – elaborarea unei viziuni clare cu privire 
la securitatea europeană, viziune care să țină cont de interesele tuturor actorilor mai 
sus menționați.

Politologul rus a completat, prin lucrarea sa, o lacună existentă în studiul securității 
europene și al politicii la nivel global. Analizând – pe baza exemplului relațiilor dintre Rusia 
și UE – punctele în care interesele naționale și ideologiile cu pretenții de hegemonie la 
nivel global s-au intersectat, Timofei Bordaciov pune în lumină modul în care a evoluat 
esența relațiilor internaționale.

Ca soluție pentru gestionarea situației de criză existente, specialistul rus propune 
actorilor implicați să manifeste reținere în maniera în care sunt gestionate structurile 
beligene existente în prezent în Europa (sunt avute în vedere, în primul rând, conflictele 
înghețate de la nivelul fostului spațiu sovietic, precum și situațiile de criză apărute  
ad-hoc pe continentul european, din varii motive). În pofida tensiunilor care se fac simțite  
în relațiile dintre Rusia și Europa, Timofei Bordaciov consideră că exemplul militarilor 
(atât ai NATO, cât și ai Rusiei) care dau dovadă de reținere ar trebui urmat și de politicieni. 
Cu speranța că cei trei mari actori – SUA, UE și Rusia – vor conștientiza treptat faptul 
că ei evoluează într-o lume nedivizată în blocuri militare, ci într-una în care fiecare țară 
răspunde singular pentru demersurile întreprinse pe arena internațională.

Lectura cărții este una captivantă, indiferent dacă ești sau nu de acord cu punctul de 
vedere al autorului, mai ales că, prin maniera în care a fost elaborată, lucrarea reprezin tă 
nu doar un exercițiu academic, ci un important instrument al analizei aplicate.



Salazarisme & fascisme

Delia Voicu

În volumul Salazarisme & fascisme1, aflat acum la a treia ediție, istoricul francez 
Yves Léonard analizează cu temeinicie și autoritate regimul politic care a dominat 
Portugalia în veacul trecut, vreme de patru decenii (1933 - 1974), relevându-i raporturile 
cu dictaturile europene din aceeași epocă, mai ales cu cele de extremă dreaptă. Autorul 
descrie sistemul guvernamental portughez Estado Novo (Statul Nou), instituit prin 
Con sti tuția din 1933, urmărind cronologic parcursul particular și longeviv al acestuia; îi 
identifică rădăcinile și influențele ideologice, structura, natura autohtonă și, nu în ul timul 
rând, evocă figura lui António de Oliveira Salazar, președintele Consiliului (1932 - 1968), 
subliniind contrastele unei personalități unice, atipice, care a suscitat de-a lungul 
timpului nenumărate controverse, stârnind admirație, dar și contestări vehemente.

Exponent al generației sfârșitului de secol XIX, alături de António Sardinha, Fernando 
Pessoa, Francisco Pinto Cunha Leal, António Sérgio, Leonardo Coimbra, Jaime Cortesão, 
Raúl Proença și, mai ales, alături de viitorul cardinal Cerejeira, Salazar asistă la prăbușirea 
monarhiei, „discreditată de eșecul ultimului rege al Portugaliei, dom Manuel al II-lea”, și 
la instalarea Primei Republici, în 1910, care durează vreme de șaisprezece ani. În acest 
răstimp, așa cum se arată în prima parte a cărții, el observă atent deficiențele clasei 
conducătoare (viciată și instabilă, dovadă fiind cele 45 de guverne care s-au perindat la 
putere) și, după încheierea Primului Război Mondial, concomitent cu activitatea sa de 
respectat profesor de economie la Universitatea din Coimbra, decide să facă primul pas 
în politică. Devine, curând, „unul dintre cei mai străluciți doctrinari ai gândirii catolice și 
conservatoare”, un militant cu audiență în cercurile intelectuale portugheze, îndeosebi 
în cele academice. „Discursurile și articolele pe care le publică în acea epocă subliniază 
fermitatea convingerilor sale, lăsând să se întrezărească destinul național pentru care – 
în pofida unui dezinteres personal manifestat fățiș – se pregătea încă de pe atunci.”

Ca izvoare ale concepției politice în acel stadiu de „gestație a salazarismului”, Yves 
Léonard remarcă ideile democrației-creștine, ale integralismului lusitan („maestru 
al gândirii” căruia era António Sardinha) și ale lui Charles Maurras, de care îl leagă o 
binecunoscută admirație (precum se știe, reciprocă). 

Totodată, autorul consideră drept sursă de inspirație și dictatura din 1917 - 1918 a lui 
Sidónio Pais, în care vede „un precursor” al lui Salazar. „Președintele-rege”, cum îl numea 
Fernando Pessoa pe Sidónio Pais, a lăsat „imaginea unui om integru și curajos, întrupând 
deopotrivă o formă de «naționalism mesianic» și acea figură legendară a omului 
providențial, atât de importantă în mitologia politică portugheză, de la sebastianism 

1 Yves Léonard, Salazarisme & fascisme, prefață de Mário Soares, Éditions Chandeigne – Librairie Portugaise, Paris, ediție 
nouă, 2020. 113



RO
MÂ

NI
A 

OC
CI

DE
NT

AL
Ă 

 
  R

EC
EN

ZI
I

114

încoace”. Destinul tragic al lui Pais contribuie, în egală măsură, la o puternică faimă 
postumă: „Curmat în mod brutal prin asasinarea sa, în 14 decembrie 1918, în gara Rossio 
din Lisabona, itinerarul politic al acelui dictator va marca totuși, pe termen lung, prin 
potențialitățile sale neîmplinite, drumul tuturor celor care, frustrați de eșecul său, vor 
dori în anii ’20 să reia acea căutare, neterminată și mitologizată, a unui regim autoritar și 
antiparlamentar capabil să «salveze» Portugalia.”

Într-adevăr, după o perioadă de declin ireversibil, afectată sever de consecințele 
nefaste ale participării Portugaliei la Primul Război Mondial, epoca Primei Republici se 
încheie, lăsând loc unei dictaturi militare, în urma loviturii de stat din 28 mai 1926. Este 
momentul în care se deschide drumul spre putere al lui António de Oliveira Salazar. În 12 
iunie 1926, el este numit ministru de finanțe, funcție în care rămâne doar cinci zile, iar 
în aprilie 1928, rechemat în fruntea aceluiași minister, acceptă un nou mandat. De astă 
dată, impune condiții stricte, inflexibile în aplicarea politicii sale de redresare econo-
mică – și le obține, fiind categoric susținut de președintele Oscar Carmona. „O mare 
parte a opiniei publice așteaptă de la el nimic mai puțin decât un miracol: să salveze 
țara de la faliment. Puterile financiare depline pe care le-a obținut în acel moment, în 
urma unor negocieri aprige, au făcut din el, încă de pe atunci, dictatorul finanțelor, chiar 
înainte de a i se conferi o influență politică decisivă, când, solid sprijinit de Carmona, 
Salazar deținea de facto un drept de veto asupra numirii celorlalți miniștri.” Aplicând 
extrema austeritate, reușește, în doar un an de mandat, să reechilibreze bugetul și să 
scoată țara din impasul financiar în care au antrenat-o predecesorii lui, performanță cu 
atât mai notabilă cu cât aceasta s-a realizat în contextul manifestării, pe plan mondial, 
a Marii Crize Economice. În 1929 primește și conducerea Ministerului Coloniilor, iar în 
5 iulie 1932 devine șef al guvernului. Își exprimă ideile politice în articole, conferințe, 
discursuri, pledând ferm pentru edificarea unui stat creștin, pentru reforme sociale, 
morale, care să „regenereze”, efectiv, națiunea portugheză. Salazar preia puterea 
supremă în 1933 când, odată cu promulgarea Constituției, se instaurează Statul Nou.

Așa cum remarcă Yves Léonard, dacă Hitler și Mussolini au avut la dispoziția lor 
susținerea unui „partid de masă”, iar Franco s-a bazat pe gloria lui militară, Salazar și-a 
folosit „imaginea austeră de vechi seminarist și de tehnician al finanțelor”, precum și 
atitudinea „de inaccesibilitate și de solitudine”, ce-i confereau unicitate între liderii 
autoritari din Europa anilor ’30. Era diferit de aceștia și prin refuzul publicității propriei 
persoane în spiritul idolatriei, al cultului conducătorului sau al rolului de „supererou”, 
opunându-le, prin forța propriului exemplu, un model de modestie, sobrietate, 
cumpătare, corectitudine și simplitate. Biografii contemporani lui Salazar l-au numit: 
„dictator fără voie”, „dictator al propriei persoane”, „erou al normalității”, „înțelept al 
națiunii”, „om singur, în mod eroic singur”, „dictator-călugăr”, „salvator al națiunii”, 
„călăuză providențială”, asemănând sarcina sa jertfelnică, de cârmuitor împovărat 
al țării, cu însăși misiunea cristică. De promovarea publică a regimului salazarist se 
ocupă Secretariatul Propagandei Naționale, condus eficient de scriitorul și gazetarul 
António Ferro (campaniile construite de acest politician și om de cultură nu mizează pe 
teatralitate, ci pe o strategie subtilă, spirituală, de a crea o „fațadă impecabilă de bun-
gust”). 



O vastă „literatură apologetică” se edifică, în epocă, în jurul „anticarismei” lui 
Salazar, a cărui personalitate pornește „dintr-o gândire compozită, adevărată magmă 
ideologică dominată de integrismul catolic și de un naționalism prudent”, izvorând 
„dintr-o concepție organicistă a societății, ultraconservatoare și antiliberală”. Astfel, 
continuă autorul, concepția salazaristă se concentreză în jurul a cinci piloni: Dumnezeu, 
patrie, autoritate, familie și muncă. Referința la divinitate „evocă modelul teocratic”, 
legitimând ideologic regimul Estado Novo, „spre deosebire, de exemplu, de laicitatea 
ce impregnează, la origine, gândirea politică a lui Mussolini”. Prin rolul pe care-l atribuie 
celor cinci piloni, statul creștin al lui Salazar, puternic sprijinit de Biserică, restaurează 
„ierarhiile și comunitățile naturale (familie, patrie)”, „pacea socială (opusă luptei de 
clasă)”, refuzând instaurarea unei „noi ordini” sau crearea tiparului de „om nou”.

Yves Léonard enumeră și alte diferențe între salazarism și fascism, precum raportul 
dintre stat și partidul unic (cu funcții limitate, în Portugalia; integrat în stat, în Italia; 
dominator, în Germania) sau rolul și natura sistemului corporativ (regimul Estado Novo 
fiind, conform Constituției din 1933, „antiparlamentar, antidemocratic și antiliberal”). 

În privința politicii externe, Salazar reușește să păstreze neutralitatea țării sale, 
evitând cu abilitate implicarea acesteia atât de partea aliatului conjunctural spaniol 
(deși i-a acordat lui Franco un sprijin substanțial în timpul Războiului Civil), cât și de cea 
a aliatului tradițional britanic, de care o leagă „afinități «atlantice»” seculare. În spiritul 
„continuității istorice a misiunii civilizatoare” și al respectării vechilor tratate, guvernul 
salazarist manifestă față de colonii o atitudine diferită de cea invadatoare a lui Mussolini. 
„Mistica imperială” promovată de propaganda Statului Nou culminează, în terifiantul an 
1940, cu organizarea la Lisabona a Expoziției Lumii Portugheze, într-o demonstrație 
senină, de triumfală izolare față de Cel de-Al Doilea Război Mondial. 

Astfel − conchide Yves Léonard −, salazarismul militează pentru „naționalismul 
pacific” (în opoziție cu „naționalismul de cucerire”), pledând pentru „stabilitatea cadrului 
geografic metropolitan”, ceea ce-l singularizează față de regimurile dictatoriale cu 
obiective agresive, expansioniste, precum acelea din Italia, Germania și din alte țări 
europene.
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Activități ale IDR în anul 2021

Institutul Diplomatic Român își axează activitatea și pe sporirea cooperării inter-
naționale, urmărind încheierea de parteneriate cu instituții de profil. Astfel, în toamna 
anului 2021, Institutul Diplomatic Român a făcut demersuri importante în ceea ce  
privește consolidarea cooperării la nivel internațional, care s-au concretizat într-o 
serie de evenimente realizate în colaborare cu partenerii săi din Asia, precum Japonia, 
Vietnam, India și Pakistan. Obiectivul acestor evenimente a fost de a oferi o analiză 
amănunțită a dinamicii relațiilor internaționale recente, care a fost influențată în ultima 
perioadă atât de dezvoltarea accelerată a Asiei, cât și de locul important deținut de cea 
din urmă în geopolitica actuală.

Astfel, pe data de 21 octombrie 2021, Ambasada Japoniei la București a organizat 
conferința online cu titlul Competition and Cooperation in the Indo-Pacific: 
Diplomatic Policies of Japan and China în cooperare cu Institutul Diplomatic Român  
și cu Universitatea Româno-Americană. Observațiile introductive au fost oferite de  
E. S. domnul Hiroshi Ueda, ambasador al Japoniei în România, fiind urmate de prelegerea 
profesorului Akio Takahara și de dialogul dintre acesta și Iulian Fota, director general al 
IDR. Prof. dr. Takahara a oferit o prezentare comprehensivă a relațiilor sino-japoneze 
din perspectiva abordării celor două puteri în regiunea indo-pacifică. De asemenea, 
conferința a marcat un centenar de relații diplomatice între România și Japonia.

În data de 19 octombrie 2021 a fost organizat webinarul cu tema World Order and  
the Transatlantic Link after Kabul – An Indo-Pacific Perspective, în cooperare cu 
Academia Diplomatică din Vietnam. Printre vorbitori s-au numărat: E.S. dr. Nguyen Anh 
Tuan, ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam în Ucraina, directorul adjunct al Institute 
for Foreign Policy and Strategic Studies din Vietnam, Iulian Fota, directorul general al IDR, 
precum și alți experți din Vietnam și din România (Mai Thi Hong Tam, Dragoș Mateescu, 
Lai Thái Bình, George Vișan). Invitații au oferit o analiză complexă a consecinţelor căderii 
guvernului de la Kabul asupra relațiilor transatlantice şi regiunii Indo-Pacific. S-a discutat 
despre evoluția relațiilor sino-americane și despre perspectiva euro-mediteraneană 
asupra ordinii internaționale după preluarea conducerii de către talibani. Au fost abordate  
tensiunile și oportunitățile pentru Europa și SUA în spațiul Indo-Pacific. 

Institutul Diplomatic Român şi Ambasada Indiei la București au organizat la sediul 
IDR, în 28 septembrie, evenimentul intitulat Indian Technical and Economic Cooperation 
Day (ITEC). Au luat cuvântul E.S. domnul Rahul Shrivastava, ambasadorul Republicii 
India în România, Republica Moldova și Albania, care a prezentat o imagine de ansamblu 
a cooperării indo-române, și domnul Iulian Fota, care a vorbit despre rolul Institutului 
Diplomatic Român în consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state. Au mai 
participat doamna Iulia Grumazescu, director de comunicare la Muzeul Național al 
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Satului „Dimitrie Gusti”, și domnul Eduard Costin, directorul Diviziei de relații externe din 
cadrul Camerei de Comerț și Industrie a României. Invitații au împărtășit atât experiențe 
personale din India, dobândite în cadrul programului ITEC, cât și informații importante 
privind cooperarea economică dintre cele două țări.

În data de 15 a lunii septembrie a avut loc conferința online intitulată Reflections 
on Afghanistan, organizată de Institutul Diplomatic Român în parteneriat cu Institute 
of Regional Studies Islamabad și Fundația Scheherazade din București. Evenimentul 
a reunit experți din mediul guvernamental și civic: E.S. Asif Durrani, fost ambassador; 
Iulian Fota, director general al IDR; Hassina Syed, antreprenoare și activistă; Dragoș 
Mateescu, expert IDR; Salma Malik, profesor doctor al Universității Quaid-e-Azam. 
Conferința a analizat criza produsă de preluarea puterii de către talibani în Afganistan. 
Invitații au subliniat implicațiile euroatlantice ale acesteia.

O altă coordonată a activității Institutului Diplomatic Român este reprezentată 
de diplomația publică; astfel, IDR organizează o serie de evenimente care au drept 
subiect interconectarea viitorului național cu cel regional. Institutul Diplomatic Român 
şi Ministerul Afacerilor Externe au acomodat lansarea programului de conferințe și 
dezbateri intitulat Viitorul UE este Viitorul României.

Primul eveniment din această serie a avut loc în data de 16 septembrie 2021 în 
București. Obiectivul acestuia a fost evaluarea ariilor specifice de interes pentru România 
în contextul dezbaterii actuale privind viitorul Europei. Această serie de evenimente, 
inițiată de IDR, îşi propune să ofere o platformă de dezbatere asupra viitorului Europei din 
perspectiva viziunii şi intereselor românești, contribuind astfel la reflecția lansată sub 
egida Conferinței privind Viitorul Europei. Invitații acestei sesiuni au fost Leonard Orban, 
consilier prezidențial pentru afaceri europene, Iulia Matei, secretar de stat pentru afaceri 
europene în MAE, Alina Bârgăoanu, decanul Facultății de Comunicare și Relații Publice, 
SNSPA, Siegfried Mureșan, deputat european din partea Grupului Partidului Popular 
European și membru al Partidului Național Liberal, Victor Negrescu, din partea Grupului 
Alianţei Progresiste a Socialiştilor și Democraţilor din Parlamentul European și membru 
al Partidului Social Democrat, și Roxana Andreea Nicolae, președintele Asociației 
Tineretul ONU din România. Activitatea a fost moderată de domnul Iulian Fota, directorul 
general al IDR. 

Pe data de 1 octombrie 2021, Institutul Diplomatic Român, având drept parteneri 
Consiliul Județean Constanța și asociația Casa Mării Negre, a organizat o nouă dezba- 
 tere din cadrul programului Viitorul UE este Viitorul României. Evenimentul s-a des-
fășurat în sala de conferințe „Remus Opreanu” a Consiliului Județean Constanța. La 
el au luat parte, în calitate de vorbitori, Iulian Fota, director general al IDR, Adrian 
Cioroianu, manager al Bibliotecii Naționale a României, Alina Pădeanu, ministru consilier  
în cadrul Departamentului UE al MAE, și Dorin Popescu, președinte al asociației Casa 
Mării Negre.

Al treilea eveniment al acestei serii, conferința Despre Viitor, a fost organizat de 
Institutul Diplomatic Român pe data de 17 noiembrie 2021. Evenimentul s-a desfășurat 
online și a urmărit tematica viitorului dintr-o perspectivă filosofică, a istoriei naționale 
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și a studiilor prospective. Experții IDR, dr. Tinca Prunea și dr. Laurențiu Constantiniu, 
au abordat aspectele filosofice, respectiv istorice ale reprezentării viitorului, dr. Doru 
Pogoreanu a realizat o incursiune în cronologia școlii românești de prospectivă, Diana 
Stafie, foresight strategist și fondator al Future Station, a prezentat aplicabilitatea 
foresight-ului în mediul de business, iar dr. Costinel Anuța a vorbit despre rolul scenariilor 
în explorarea viitorului Europei. Dezbaterea a inclus și o sesiune de întrebări şi răspunsuri.

La 1 octombrie 2021, la hotel Ramada din Constanța, în sala „Ovidius“, Institutul 
Diplomatic Român, în colaborare cu asociația Casa Mării Negre, a organizat o dezbatere 
pe tema Uniunea Europeană și conflictele înghețate din Marea Neagră. La eveniment 
au participat, alături de Iulian Fota (director general al IDR), Adrian Cioroianu (manager 
al Bibliotecii Naționale a României), Dorin Popescu (președinte al asociației Casa Mării 
Negre) și George Vișan (consilier IDR). Au fost prezenți și o serie de experți și universitari 
constănțeni, cu preocupări în zona de relații internaționale și politică externă. Conferința 
a fost dedicată prezentării eforturilor MAE de a promova pe agenda UE subiectul 
conflictelor înghețate.

Institutul Diplomatic Român a organizat la  2 septembrie 2021, în format online, 
conferința cu tema  Fisurile din relația transatlantică. Cum putem reclădi încrederea 
în parteneriatul transatlantic?, iar în data  de 8 septembrie 2021, a avut loc, la sediul 
Institutului Diplomatic Român, conferința  Declinul Vestului și tranziția spre o ordine 
mondială multipolară, ambele evenimente fiind susținute de doamna Ionela Maria Ciolan, 
research fellow la European Policy Centre (Bruxelles) și transatlantic fellow la Center for 
European Policy Analysis (Washington D.C.), și moderate de domnul Iulian Fota, director 
general IDR.

Direcția Furnizare de Expertiză pentru MAE din IDR a organizat o serie de prezentări 
de volume de studii. În data de 10 iunie 2021, alături de Ambasada Republicii Moldova 
la București, IDR a găzduit lansarea primului volum al lucrării domnului Mihai Gribincea, 
Trupele ruse de ocupație în Republica Moldova. Culegere de documente și materiale 
(Cartier, 2020). Prezentarea volumului a fost însoțită de alocuțiunile domnului Emil 
Jacota, însărcinat cu afaceri ad-interim, ministru consilier al Ambasadei Republicii 
Moldova la București, și a domnului Mihai Gribincea, fost ambasador al Republicii Moldova 
la București. Discuțiile au fost moderate de Ileana Racheru, director al Direcției Furnizare 
de Expertiză pentru MAE, IDR.

În data de 11 iunie 2021, Institutul Diplomatic Român a organizat lansarea volumului 
Protocol instituțional. Ghid Practic, apărut la Casa Editurii, Chișinău, în 2021, autoarea 
fiind Ariana Dermenji. Au fost invitați să țină alocuțiuni domnul Mihai Cercel, conf. univ. 
dr. la Școala Națională de Științe Politice și Administrative, București, și Ariana Dermenji, 
consilier al directorului general în domeniul relațiilor externe în cadrul Agenției Naționale 
pentru Reglementare pentru Energetică din Republica Moldova. Discuțiile au fost 
moderate de Ileana Racheru, director al Direcției Furnizare de Expertiză pentru MAE, 
IDR. Evenimentul a reprezentat o continuare a demersurilor de dezvoltare a relațiilor 
interinstituționale cu partenerii din Republica Moldova.

Institutul Diplomatic Român a organizat, în 27 mai 2021, dezbaterea Semnificația 
regională a revoluției lui Tudor Vladimirescu și reacția marilor puteri. Importanța 
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momentului pentru construcția ulterioară a statului român modern. Au fost invitați să țină 
prelegeri: Ștefan Petrescu (cercetător în cadrul Institutului de Studii Sud-Est Europene 
al Academiei Române), Lia Chisacof (cercetător în cadrul Institutului de Studii Sud-Est 
Europene al Academiei Române), Alin Ciupală (profesor al Facultății de Istorie din cadrul 
Universității din București). Dezbaterea a fost moderată de Ileana Racheru, director al 
Direcției Furnizare de Expertiză pentru MAE, IDR.

De asemenea, la invitația conducerii Camerei Deputaților, în data de 13 aprilie 2021, 
Iulian Fota, director general al IDR, și Cosmin Stoica, consilier IDR, au participat la prima 
reuniune dedicată diplomației parlamentare. În prima parte a activității, domnul Iulian 
Fota a prezentat prelegerea cu tema România și sfârșitul vacanței – cod portocaliu de 
competiție geopolitică. Principalele aspecte prezentate au vizat modul în care situația 
internațională s-a degradat, consecință a intensificării amenințărilor, ceea ce a dus la 
creșterea gradului de pericol pentru România. În a doua parte a avut loc o sesiune de 
întrebări și răspunsuri.

În data de 28 ianuarie 2021, Institutul Diplomatic Român a organizat lansarea volumului 
Politica externă a Republicii Moldova. De la independență la președinția lui Vladimir 
Voronin, scris de Ileana Racheru și apărut la Editura Monitorul Oficial din București în 
anul 2020. Invitații care au prezentat lucrarea au fost Victor Chirilă (director executiv 
al Asociației pentru Politică Externă din Chișinău), Teodor Baconschi (ambasador, fost 
ministru de externe al României), Radu Carp (profesor al Facultății de Științe Politice din 
cadrul Universității din București). Evenimentul s-a desfășurat în prezența autoarei și a 
fost moderat de Iulian Fota (director general al IDR). Volumul este disponibil pe site-ul IDR 
la secțiunea publicații – volume tematice.

În curs de apariție se află o serie de lucrări având-o drept autoare pe Ileana Racheru, 
directorul Direcției Furnizare de Expertiză pentru MAE din cadrul IDR: Relațiile bilaterale 
dintre Republica Moldova și România: o cooperare aproape imposibilă; alături de 
autoarele Grațiela Benga și Liliana Corobca, O cronologie a vieții politice, sociale 
și culturale în România postcomunistă. Cele două lucrări menționate vor fi incluse 
în volumul coordonat de Liliana Corobca și intitulat Panorama postcomunismului în 
România, care va apărea la editura Polirom din Iași.

Tot pe coordonata diplomației publice se situează și programele IDR. Tinerii prieteni 
ai IDR are drept scop consolidarea culturii de relații internaționale la nivelul societății 
românești. Demersul se adresează tinerilor din România, în special celor cu vârste 
cuprinse între 16 și 25 de ani, care sunt interesați de înțelegerea domeniului relațiilor 
internaționale, al politicii externe și diplomației. Tinerii selectați operează cu informații 
care vizează teoria relațiilor internaționale, geopolitica, strategia și securitatea națio-
nală, prin participarea la o parte dintre activitățile specifice organizate de IDR.

Specialiștii IDR au avut și o vizibilă prezență publică; pe parcusul anului 2021, 
Ileana Racheru a avut intervenții în mass-media pe teme legate de evoluțiile politice 
din Republica Moldova, relațiile opoziție–putere politică în Federația Rusă, războiul din 
Ucraina. 

În penultima lună a anului trecut, consilierul IDR Dragoș Mateescu a prezentat 
studiile reunite sub titlul generic Începutul unei «crize turcești»?. Acestea au urmărit 
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prezentarea analitică a ultimelor evenimente din politica internă și externă a Turciei 
sub regimul prezidențial executiv de la Ankara și identificarea consecințelor acestora 
asupra statului turc, pe de o parte, și asupra României, pe de altă parte. De asemenea, 
a avut o serie de apariții publice în presa românească: emisiunea „Timpul Prezent”, la 
Radio Romania Cultural, emisiunea „Lumea azi”, la TVR1, emisiunea Check Media, la B1TV. 
Dragoș Mateescu este membru în consiliul editorial al publicației Veridica, unde publică 
lunar.

Expertul IDR Tinca Prunea a prezentat comunicări în cadrul următoarelor conferințe: 
L’épistémologie d’Émilie du Châtelet, care a avut loc în luna septembrie a anului 2021, 
la Paris; Le XVe Congrès international de la Société d’Études Kantiennes de Langue 
Française «Kant – Ontologie et métaphysique: sources, transformations et héritages», 
care s-a desfășurat în septembrie 2021, la Milano; de asemenea, Tinca Prunea a contribuit 
cu o lucrare la workshopul Sapere aude: Sur la liberté de la pensée organizat la Paris în 
noiembrie 2021. 

Consilierul IDR George Vișan a publicat în Eurasia Daily Monitor o analiză a programului 
național de construcție a navelor de război, cu titlul „The Romanian Corvette Program 
Saga”. A publicat în Jamestown Foundation lucrarea „Guardian of the Danube: Romania’s 
Mixed Progress in Implementing a Black Sea Strategy”. În data de 16 noiembrie 2021, 
George Vișan a susținut conferința România, Franța și flancul maritim al NATO în Marea 
Neagră. Evenimentul are la bază documentul de tip policy paper „România, Franța și flancul 
maritim al NATO în Marea Neagră”, care poate fi accesat pe site-ul IDR. De asemenea, a 
participat la o serie de emisiuni de profil cu diverse analize de politică externă.

Expertul IDR Radu Sava a reprezentat instituția în cadrul unui seminar internațional 
privind Situația internațională și diplomația Chinei într-o sută de ani de mari schimbări, 
unde a discutat despre importanța legăturilor interumane dintre România și China, cu 
precădere în domeniul cooperării științifice și educaționale. De asemenea, a apărut în 
cadrul emisiunii „Lumea azi” (TVR1) despre China și evoluțiile politice ale momentului și 
a publicat articole tematice: „Romanian Sinology at the Crossroads of Intersubjectivity  
and Solipsism”, în Romanian Review of Political Sciences and International Relations,  
vol. 18, no. 1, 2021, „China din noi înșine... Încotro?”, în Anna Eva Budura (ed.), Șaptezeci de 
Primăveri și Toamne cu China, Editura Top Form, București, 2021, și „Metodica istoriografiei 
româno-chineze. Interferențe, influențe și congruențe”, în Dana Percec (coord.), Tendințe 
actuale în științele umaniste, vol. 3, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2021.

Consilierul IDR Delia Voicu a editat volumul Lecțiile falimentului național din anul  
1940, ce cuprinde prelegerile conferinței cu titlul omonim, care s-a desfășurat la  
Institutul Diplomatic Român în data de 1 octombrie 2020. Comunicările reunite în această 
lucrare sunt semnate de: Doru Liciu, Vadim Guzun, Ion M. Ioniță, Iulian Fota, Alin Matei, 
Petre Otu, Valentin Naumescu, George Vișan și Ovidiu Raețchi. 

Anca Steliana Mirea, expert IDR, a tradus din limba engleză în limba română un  
articol în cinci părți scris de domnul Vladimir Socor, analist politic senior al Fundației 
Jamestown și Eurasia Daily Monitor, specializat pe zona Europei de Est. Articolul este 
intitulat „Va renunța UE la dezinteresul față de conflictele prelungite din zona extinsă 
a Mării Negre?“ („Will the EU Shake off Its Lethargy Over the Protracted Conflicts in 
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the Black Sea Region?“) și poate fi regăsit pe site-ul IDR. A transcris, de asemenea, 
conferința cu titlul Frozen Conflicts in the Greater Black Sea Area – a Vulnerability for the 
West, organizată de Institutul Diplomatic Român pe data de 5 februarie 2021.

La acestea se adaugă lucrările Direcției formare profesională din cadrul Institutului 
Diplomatic Român, materializate prin programe de pregătire și perfecționare care se 
adresează, în principal, angajaților Ministerului Afacerilor Externe, dar și persoanelor 
cu studii superioare, angajați ai Parlamentului României, Guvernului României și ai altor 
instituții centrale și locale, precum și ai societății civile, interesate de zona de relații 
internaționale, diplomație și cooperare.

Obiectivul fiecărui program este de a oferi participanților informații și abilități noi 
care să le completeze pregătirea de bază. Evoluția fiecărui cursant este determinată prin 
susținerea examenelor, a lucrărilor individuale și a unei evaluări finale.

IDR a organizat în anul 2021 două sesiuni ale cursului Teoria și practica diplomației 
și a cooperării internaționale, o sesiune a cursului Tehnologii emergente și disruptive –  
impactul asupra politicii externe și de securitate și un stagiu de pregătire pentru 
angajații MAE. Programul Teoria și practica diplomației și a cooperării internaționale  
a fost structurat pe două părți principale, „Fundamentele teoretice” și „Practica diplo-
mației și a cooperării internaționale”. Prima sesiune s-a desfășurat în perioada 5 mai –  
18 iunie și a însumat 100 de ore de teorie. Prelegerile au fost susținute de specialiști 
din MAE și IDR, de reprezentanți ai altor instituții centrale și de experți din societatea 
civilă. La program au participat și absolvit 54 de persoane. A doua sesiune a programului 
Teoria și practica diplomației și a cooperării internaționale s-a desfășurat în perioada  
11 octombrie – 21 decembrie 2021 și a cuprins 63 de cursanți. 

Teoria și practica diplomației și a cooperării internaționale urmărește punerea la 
dispoziția cursanților a unui set comun de cunoștințe despre diplomație și cooperare 
internațională. Cursul contribuie la standardizarea procedurilor de cooperare inter-
națională și poate conduce la o mai bună coordonare a celorlalte instituții cu MAE. 

Tehnologii emergente și disruptive – impactul asupra politicii externe și de securitate 
a urmărit aprofundarea, pe o perioadă de șase săptămâni, a detaliilor specifice 
revoluției digitale și a ajutat cursanții să înțeleagă conceptele principale ale guvernanței 
tehnologice și ale dezvoltării tehnologiilor emergente și disruptive. Cursul s-a adresat 
reprezentanților Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului 
Transporturilor și Infrastructurii, Directoratului Național de Securitate Cibernetică și 
ai altor instituții centrale și locale cu responsabilități în sectoarele IT și de securitate 
cibernetică. Cursul a fost susținut de domnul Adrian Dan, expert, cofondator și președinte 
EurasAI.

De asemenea, la inițiativa departamentului consular al MAE, Institutul Diplomatic 
Român a organizat un stagiu de pregătire cu tema Gestionarea stresului ocupațional și a 
epuizării profesionale, destinat unui număr de 60 de angajați MAE. Programul a însumat 
opt ore, distribuite pe două zile. Stagiul de pregătire a fost susținut de domnul Bogdan 
Oprea, profesor la Universitatea din București.



AutorIi

	Bogdan-Lucian Aurescu este ministrul afacerilor externe al României 
din data de 4 noiembrie 2019. Este diplomat de carieră (din 1996) şi are gradul 
diplomatic de ambasador (din anul 2014).

Este membru al Comisiei de Drept Internațional a ONU pentru un mandat 
de 5 ani (2017 – 2022) și copreședinte, în cadrul Comisiei, al Grupului de 
studiu privind creșterea nivelului mărilor și oceanelor în relație cu dreptul 
internațional. În noiembrie 2021 a fost reales ca membru al CDI, pentru un al 
doilea mandat în cadrul Comisiei, care își va desfășura activitatea în perioada 
2023 – 2027.

Este membru al Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga, membru 
supleant în Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la 
Veneţia) a Consiliului Europei şi arbitru desemnat de România, în conformitate 
cu articolul 2 din Anexa VII la Convenţia ONU privind Dreptul Mării. Este, de 
asemenea, preşedintele Secţiei de drept internaţional a Asociaţiei de Drept 
Internaţional şi Relaţii Internaţionale şi al ramurii române a International  
Law Association (Londra), redactor-şef al Revistei Române de Drept 
Internaţional, membru al Colegiului de redacţie al revistei Curierul Judiciar, 
precum şi membru al Consiliului știinţific al revistei ACTA Universitatis Lucian 
Blaga (Sibiu), respectiv al Revistei de Drept Constituțional.  

	Iulia Matei este ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, şef al 
Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. A ocu-
pat funcția de secretar de stat pentru Afaceri Europene din noiembrie 2019. 
Este diplomat de carieră din anul 2003 și a parcurs toate etapele profesionale 
până la gradul diplomatic de ambasador, pe care îl deține în prezent. Cariera 
sa diplomatică a fost asociată în mod constant cu relațiile cu Uniunea 
Europeană şi statutul României de stat membru al Uniunii Europene.

A coordonat activitatea Departamentului Uniunea Europeană pe durata  
pregătirii și exercitării primei președinții a României la Consiliul UE, des-
fășurate în intervalul 1 ianuarie – 30 iunie 2019. Rezultatele Președinției 
României la Consiliul UE au avut un rol important pentru creșterea vizibilității 
României la nivelul Uniunii Europene și promovarea proiectului european.

	Costinel Anuţa a absolvit Programul avansat în studii de securitate 
(Centrul European pentru Studii de Securitate „George Marshall”), deţine un 
master în comunicare şi relaţii publice şi este licenţiat în informatică şi în 
managementul organizaţiilor. A lucrat ca expert în cadrul Ministerului Apărării 
Naţionale, iar în prezent este consilier diplomatic în Delegația Permanentă a 
României la NATO.



Este pasionat de studiile prospective şi teoria scenariilor şi a scris pe 
aceste teme atât în cadrul unor volume dedicate analizei de intelligence 
(Despre intelligence, Ars Analytica), cât şi pentru reviste precum Impact 
Strategic sau Revista Română de Studii de Intelligence. A predat aspecte 
legate de analiza riscurilor şi teoria scenariilor la Facultatea de Sociologie şi 
Asistenţă Socială. 

	Alexandru Lăzescu este fost redactor-șef al Revistei 22 și PDG al SRTV, 
este cadru didactic în cadrul Departamentului de Jurnalism și Științe ale 
Comunicării al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Deține funcția de 
președinte la Ziarul de Iași și este contributor la Newsweek România.

	Doru Pogoreanu este colonel în retragere; a parcurs treptele carierei 
militare în unități de artilerie, de la comandant de batalion, ofițer în coman-
dament de nivel Brigadă, până la funcții în Statul Major al Apărării. Brevetat al 
Collège interarmées de Défense (CID) Paris, expert în prospectiva strategică. 
Este directorul editurii Prospexi.

	Tinca Prunea este expert al Institutului Diplomatic Român. Absolventă 
a Facultății de Studii Europene (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca) 
și a Facultății de Filosofie (Université Paris-Sorbonne), a obţinut un doctorat 
în filosofie (Université Paris-Sorbonne) şi a avut burse postdoctorale la 
Interdisciplinäres Zentrum für die Erforschung der Aufklärung (Halle/
Saale) şi la Colegiul Noua Europă (Bucureşti). Publicaţiile sale privesc, cu 
precădere, gândirea secolelor al XVIII-lea şi al XX-lea. Cele mai recente 
volume coeditate poartă titlurile: The Experiential Turn in Eighteenth-Century 
German Philosophy (Routledge, 2021) şi The Berlin Academy in the Reign of 
Frederick the Great: Philosophy and Science (Oxford University Studies in  
the Enlightenment, 2022).

 Laurențiu Constantiniu este conferențiar universitar în cadrul 
Facultății de Istorie (Departamentul de Relații Internaționale și Istorie 
Universală) a Universității din București. Deține titlul de doctor în istoria 
relațiilor internaționale din anul 2008, cu o lucrare despre politica externă 
a URSS (Glacisul strategic în politica externă a Uniunii Sovietice. Plan și 
realizare, 1919 – 1949); domeniile de interes sunt: istoria Rusiei/URSS, politica 
externă a Rusiei/URSS, aspecte privind istoria socială și mentalități în Rusia/
URSS. Ocupă, în prezent, funcția de consul în cadrul Consulatului General  
al României la Sankt Petersburg.






















