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Abstract. The present article presents an introductory historical note
about the diplomatic relations between Romania and Spain. This year
Romania celebrates 140 years of diplomatic collaboration to Spain and
there are presented also another anniversary datas, chronologically, which
are relevant for the international presence of Romania. Spain and Romania
are connected for millenials through the language, through their origin to
the Romanic countries. Currently, the billateral dialogue contributes to the
development of the European common values within the EU and NATO.
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Ca în fiecare an, România celebreazã aniversarea unor colaborãri cu diferite
state ale lumii, menite a schimba traiectul atât pe plan local, precum ºi pe plan
internaþional. În anul 2021 se sãrbãtoresc 100 de ani de relaþii diplomatice cu
urmãtoarele state: Estonia (raporturi diplomatice din data de 21 martie 1921). În
prezent, România nu dispune de un birou diplomatic în Estonia. Reprezentarea
diplomaticã a României în Estonia este deþinutã de cãtre Ambasada românã la
Helsinki, iar la Bucureºti, Estonia deþine un consulat onorific, care este administrat
de cãtre Ambasada Estoniei în Varºovia, Polonia.
Conlucrarea efectivã, pe plan diplomatic, dintre România ºi Letonia a fost

consemnatã, prima datã, în documente, la data de 21 februarie 1921. Pe o peri-
oadã de ºaptesprezece ani (1922-1939), reprezentarea diplomaticã a Letoniei la
Bucureºti a fost arondatã Legiunii letone la Praga. Începând cu anul 1924, Letonia
deschide trei consulate onorifice în România – la Bucureºti, Constanþa ºi la Galaþi.
În data de 18 februarie 1921 s-a anunþat debutul colaborãrilor diplomatice cu

Georgia. În prezent, România dispune de ambasadã în Tbilisi, Georgia, iar Georgia
are ambasadã la Bucureºti.
Un deceniu de conexiuni diplomatice se celebreazã, anul acesta ºi în raport

cu Solomon Islands, Oceania (din februarie 2011).
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România – Spania:
2000 de ani în familia romanitãþii

Acordurile româno-spaniole au traversat, prin convergenþa survenitã de lati-
nitate, etape milenare în istorie, dincolo de relaþiile din prezent, care sunt aspec-
tate cordial, pe plan diplomatic. În pofida tuturor încercãrilor mai mult sau mai
puþin prielnice, de a izbuti de pe urma impedimentelor care au condus la stag-
nãri, atât România, cât ºi Spania au schiþat un tablou istoric presãrat cu înfrângeri
ºi reuºite.
Geografic, Spania este aºezatã în sud-vestul Europei, în Peninsula Ibericã,

înconjuratã de Marea Mediteranã, Gibraltar, Franþa, Andora, Golful Biscaya,
Portugalia, Oceanul Atlantic. Ziua Naþionalã a Spaniei este sãrbãtoritã în fiecare
an pe data de 12 octombrie, care mai este recunoscutã drept „Ziua Hispanitãþii“.
România este situatã în partea central-sud-esticã a Europei la limita peninsulei

Balcanice, ocupând mare parte din bazinul inferior al Dunãrii. Aceasta este
înconjuratã de Ucraina, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Marea Neagrã ºi Republica
Moldova. Ziua Naþionalã a României este sãrbãtoritã în fiecare an pe data de
1 decembrie.
Efectul toponimic (moºtenit pe linie latinã) asupra statelor, care poartã am-

prenta romanitãþii dateazã de pe vremea Împãratului Traian – unul dintre simbo-
lurile princeps ale istoriei romane. Nãscut în Italica, Marcus Ulpius Nerva Traianus
(18 septembrie 53 d. Hr. Italica, Spania – 8 august 117 d. Hr. Selinus ) a fost unul
dintre cei mai prolifici împãraþi, în timpul cãruia Imperiul Roman a cunoscut o
expansiune teritorialã considerabilã. Caracterul prevalent al latinitãþii, din pers-
pectivele civilizaþiei ºi culturii a fost propagat ºi la nivel identitar, datând din
perioade ancestrale. Axa de comunicare dintre Spania ºi România vizeazã, ºi în
prezent, coeziunea realizatã la nivel administrativ, economic ºi cultural, care
susþine, implicit, mecanismul de eficientizare al strategiilor de dezvoltare, la
nivel internaþional. Nicolae Iorga se pronunþa astfel, despre marea familie a ro-
manitãþii: „România primeºte cu bucurie reuniunea sa cu surorile sale occiden-
tale; o reuniune, pe care ºi-a dorit-o cu toatã sinceritatea inimii sale.“ (La Epoca,
13 martie 1928).
Aspectelor fluctuante ale politicii, adversitãþilor survenite de pe urma diferi-

telor contexte geopolitice, perioadelor de incertitudine le-au urmat, ulterior,
etape prielnice fructificãrii rezultatelor apãrute în urma eforturilor, depãºite prin
intermediul unei comunicãri armonioase. Un exemplu benefic, în acest sens, a
fost epoca Evului Mediu. Printre precursorii, care au pus bazele legãturilor
româno-hispanice s-au numãrat erudiþi cãrturari ai vremii, precum: Grigore Ureche,
Miron Costin,Maximilianus Transilvanus, Nicolaus Olahus, Constantin Cantacuzino,
Ion Neculce, Amres de Poza ºi Juan Lotiquio; toþi aceºtia reprezintã precursori
de seamã, care au formulat principii ideologice ºi culturale, de referinþã.
În esenþã, se cuvine sã amintim, în acest context, contribuþia semnificativã a

oamenilor de culturã, care au concurat la conturarea individualitãþii romanice a
celor douã state, în context internaþional ºi care au premers direcþiile de evoluþie
multilateralã, pentru generaþiile urmãtoare.
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Primele relaþii politice hispanico-române oficiale dateazã din secolul al XV-lea,
când voievodul Transilvaniei, Iancu de Hunedoara ºi Regele Alfons al IV-lea de
Aragon au încheiat un tratat de colaborare. Ulterior, în secolul al XVI-lea, contactele
s-au intensificat, mai ales în planul cultural, iar în secolul al XVII-lea, cronicarii
Grigore Ureche ºi Miron Costin furnizau, deja, noutãþi despre Spania ºi spanioli.
La douã secole distanþã cronologicã, la data de 23 iunie 1881 se stabileau re-

laþiile diplomatice dintre România ºi Spania, la nivel de Legaþie. Reprezentanþa
diplomaticã era condusã de cãtre Juan Pedro de Aladro, însãrcinat cu afaceri.
Prima convenþie comercialã a avut loc în anul 1908; mai apoi, timp de doi ani,
din anul 1911 pânã în anul 1913 au avut loc demersurile pentru înfiinþarea Lega-
þiei României în Spania. La data de 15 iunie 1913 începea sã funcþioneze, efectiv,
Legaþia sub conducerea lui George Creþianu, în calitate de trimis extraordinar ºi
ministru plenipotenþiar. La data de 4 iunie 1946, relaþiile diplomatice aveau sã
înceteze dar au fost, ulterior, restabilite, la nivel de ambasadã, la data de 21 ia-
nuarie 1977. Juxtapus, la data de 3 mai 1977, primul ambasador al Spaniei la
Bucureºti, Jose Carlos Gonzalez-Campo Dal-Re îºi prezenta scrisorile de acre-
ditare în aceastã calitate. Ca un credenþial, în cadrul Arhivelor Diplomatice ale
Ministerului Afacerilor Externe, de la Bucureºti se pãstreazã documentul, care
atestã debutul activitãþii diplomatice oficiale, dintre cele douã state; diplomatul
Antonio Aguilar y Correa Marchiz de la Vega de Armijo, ministrul de Externe
de atunci i se adresa omologului sãu, Eugen Stãtescu.
Revenind, însã, la etapele de început ale stabilirii misiunii oficiale în þinutul

spaniol, amintim anul 1885, când se înfiinþeazã cel dintâi consulat al României,
în Spania – un consulat onorific al României la Barcelona; ridicat ulterior, la
rangul de consulat general în anul 1895.
Anul 1906 a însemnat un moment istoric pentru România, prin „Expoziþia

Naþionalã a României“ ºi a „Expoziþiei Internaþionale din Barcelona“ (1929);
douã prilejuri, care au condus la sedimentarea relaþiilor româno-spaniole. Vizita
Reginei Maria a României în Spania (3 februarie – 6 mai 1929) a contribuit, de
asemenea, într-o proporþie semnificativã la necesitatea stabilirii unor acorduri
româno-spaniole. Popularitatea de care se bucura Regina Maria, în acea peri-
oadã, precum ºi prestigiul þãrii, cãpãtat prin intermediul afirmãrii în diverse do-
menii, i-au conferit acesteia un loc providenþial, în conºtiinþa naþiunii spaniole.
Regele Spaniei, Alfonso al XIII-lea a demonstrat, veridic, unitatea care le leagã
pe cele douã naþiuni latine.
Corpul diplomatic autohton, delegat în Spania la misiune la începutul secolului

al XX-lea era alcãtuit din: Prinþului Anton Bibescu, ministru plenipotenþiar al
României la Madrid, alãturi de Regina Maria, Nicolae Titulescu – preºedintele
„Societãþii Naþiunilor“, ministrul Gheorghe Mironescu, diplomatul ºi ministrul
român ªtefan Ciceo Pop, Henry Helfant – ataºatul comercial al ambasadei ro-
mâneºti din Madrid, prinþul Valentin Bibescu – preºedintele „Federaþiei Interna-
þionale de Aeronauticã“ ºi scriitoarea Elena Vãcãrescu.
În perioada interbelicã, relaþiile bilaterale româno-spaniole au cunoscut o pe-

rioadã caracterizatã de pacifism, atât pe plan economic, cât ºi politic, România,
promovând la acea datã, o politicã viabilã de colaborare mutualã internaþionalã.
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Perioada modernã a înregistrat un real succes datoritã aplicãrii principiilor de
menþinere ale relaþiilor amiabile dintre cele douã state. Victoria repurtatã în urma
epocii moderne, prin eficientizarea comunicãrii la nivel diplomatic se datoreazã
lui: Nicolae Bãlcescu, C. A. Rosetti, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Mihail
Kogãlniceanu,Alberto de – Quintanay Combis, Juan Fastenrath, Teodoro Lorente.
Similar cu perioadele precedente, epoca modernã a suplimentat posibilitãþile de
creare ale unui patrimoniu al valorilor comune (româno-spaniole), din pers-
pectivã educaþional-culturalã. Dintre cele mai relevante iniþiative cu repercursiuni
în sectoarele educaþiei ºi culturii s-au remarcat: colaborarea în plan universitar;
schimburile ºtiinþifice, care au existat deja încã de la începutul epocii moderne;
acestea, fiind inter-relaþionate cu procesul de formare al elitelor, reprezentate de
emeriþi bursieri români, studenþi la universitãþile din Madrid sau Paris; publi-
carea unor opere ilustre, conferinþele ºtiinþifice, provenite din interiorul mediilor
academice.
În afara reprezentanþilor oficiali, cu rol declarativ al relaþiilor diplomatice, o

participare esenþialã au avut-o activitãþile culturale consulare, ataºate activitãþii
diplomatice; în fapt, aceste considerente, sintetizându-se în planul diplomaþiei
culturale. Politica ºi cultura au constituit, adeseori, doi poli endemici, cu rol de
racordare la sistemul international, ai unui stat. Un alt rol cheie, care a culminat
cu emanciparea sistemului socio-ideologic l-au avut urmãtoarele personalitãþi,
care au consemnat o serie de cãrþi de cãlãtorie: Mihail Kogãlniceanu, Joaquin de
Llave y Garcia, Nicolae Iorga ºi Miquel de Unamuno. Dintre ambasadorii culturali
ai României, pentru civilzaþia spaniolã se numãrã: Alexandru Popescu Telega,
Mihai Tican Rumano; conferinþele ºtiinþifice ºi culturale susþiute de Emil Racoviþã,
Ramon Menendez Pidal, Sextil Puºcariu, Nicolae Iorga, Miquel de Unamuno,
Elena Vãcãrescu, Marta Bibescu. Aceºtia au contribuit la elaborarea unor schim-
buri ºtiinþifice ºi comunicãri universitare, sortite a capacita activitatea de cerce-
tare ºi implementare a unor tehnici eficace de aplicare a cunoºtiinþelor dobândite.
Conlucrarea bipartitã a avut un parcurs favorabil, de-a lungul timpului, ºi

datoritã originii latine, prin care se regãsesc (România ºi Spania) în marea fa-
milie a romanitãþii, alãturi de Italia, Portugalia ºi Franþa. Conexiunile lingvistice,
itinerariul istoric sinuos al fiecãruia în parte, au generat amplitudinea dialogului
pemai multe paliere (socio-economic, diplomatic, cultural, ideologic ºi educaþional).
Aderarea României la Uniunea Europeanã ºi integrarea sa în anul 2007 a

schimbat abordarea relaþiilor de lucru, în temeiul desfãºurãrii progresului euro-
pean, prin aplicarea precisã a urmãtoarelor noþiuni: aprofundarea viitorului
Europei, politica de coeziune, vecinãtatea U.E. (având în vedere Parteneriatul
Strategic dintre România ºi Spania), prin amplificarea nivelului ºi al volumului
contactelor la nivelul aparatului instituþional central ºi local.
Pe plan european, capacitatea de expansiune a acþiunilor de conlucrare dintre

cele douã þãri a însemnat, cel puþin în ultimii treiprezece ani, un imbold favorabil
adus mediului diplomatic. Apanajele diplomaþiei – segmentul public ºi cultural
– ºi-au adus aportul, în sensul aprofundãrii valorilor comune care vizeazã idealul
democratic ºi în sensul determinãrii construirii unei baze ideologice, care sã
reprezinte fundamentul echitãþii, dezvoltãrii ºi stabilitãþii europene.
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De peste un deceniu, parte din populaþia Spaniei este ºi cetãþeanul român.
Conform unor statistici recente, în Spania se gãseºte cea mai numeroasã valoare
numericã constituitã de cãtre cetãþenii români (în prezent, diaspora românã re-
prezintã 12,3% din totalul imigranþilor din Spania).
Comunitatea româneascã este una activã, reprezentatã de un procent de

populaþie bine integratã în cultura ºi civilizaþia spaniolã. Un factor contributor la
recunoaºterea potenþialului românesc a fost ºi crearea unor serii de asociaþii
autohtone, care contribuie la integrarea românilor în viaþa economicã spaniolã.
În prezent, Secþia consularã a ambasadei române din Spania este alcãtuitã din

ºapte oficii consulare. Elementul inedit, prin care se diferenþiazã Spania de cele-
lalte þãri se remarcã prin modul de prezentare al Corpului Diplomatic; respectiv,
ambasadorii poartã uniforma identicã celei de acum o sutã patruzzeci de ani.
Juan Carlos I s-a aflat la conducerea Spaniei, acesta, aducând democraþie din

anul 1975, încoace. Exerciþiile constante de comunicare dintre cele douã state au
contribuit, cu succes, la menþinerea unui parcurs constant, ulterior, acestea deve-
nind membre UE ºi NATO, de unde au putut sã se axeze pe definirea valorilor
democratice ºi a principiilor comune de consorþiu. Punctul comun al celor douã
þãri constã, totodatã, ºi în incluziunea în cadrul unei mari familii regale europene.
Pe lângã aceasta, dincolo de cooperare diplomaticã, cele douã state cunosc aparte-
nenþã politicã, economicã, artisticã, academicã, educaþionalã ºi sportivã, europene.
De curând, în contextul sãrbãtoririi celor o sutã patruzeci de ani de relaþii

bilaterale, E. S. ministrul Afacerilor Externe, domnul Bogdan Aurescu ºi omo-
logul spaniol, doamna Arancha Gonzalez Laya au discutat despre „operaþionali-
zarea deplinã“ a Parteneriatului Strategic România-Spania. Pe marginea celebrãrii
relaþiilor diplomatice au fost analizate obiectivele comune ale Bucureºtiului ºi
Madridului.
Un element veritabil, care a condus la întãrirea relaþiilor dintre cele douã state

este faptul cã Spania a fost una dintre primele þãri care s-a implicat activ în
aplicarea proiectului referitor la predarea cursului de limbã, culturã ºi civilizaþie
româneascã în state membre ale Uniunii Europene ºi mai ales a sprijinit ferm
condiþia României în cadrul reuniunilor Uniunii Europene. În ultimii zece ani,
cetãþenii români au înregistrat o pondere semnificativã în dezvoltarea economiei
spaniole. Dimensiunea demograficã a contribuit ºi la sublinierea unui dialog be-
nefic în plan politico-diplomatic, favorizat de contactele frecvente la nivel înalt,
la diversificarea cooperãrii în domenii prioritare, precum: agricultura, economia,
comerþul, munca, afacerile sociale, justiþie, afacerile interne ºi turismul.
Parcursul optim al dialogului româno-spaniol al anilor 2009-2015 a atins în

anul 2015 pragul de 3,2 miliarde de Euro ºi dublarea investiþiei de capital spaniol
în România. Abordarea comunicãrii sub forma Parteneriatului Strategic s-a produs
în anul 2013, estimând voinþa politicã comunã de apreciere a posibilitãþilor de
conlucrare dintre România ºi Spania. De asemenea, diplomaþia parlamentarã a
contribuit în mod evident la accelerarea colaborãrii dintre cele douã þãri. Prin
cumulul de valori comune asupra cãruia ambele state sunt deschise sã coopereze
se înþelege, în principal: democraþia, solidaritatea, coeziunea, dezvoltarea coor-
donatã a tuturor componentelor, angrenate în valorificarea principiilor democra-
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tice, la activarea tuturor formelor de dialog interparlamentar, care ar putea con-
duce la dinamizarea parteneriatului strategic inter-statal.
Pentru acþiunea de a lupta pro bono pentru cauze umanitarã, îl amintim pe

diplomatul spaniol Jose de Rojas y Moreno (18 decembrie 1893- 2 martie 1973),
diplomatul spaniol, care a contribuit decisiv la salvarea mai multor evrei ºefarzi din
România, în perioada în care a fost ambasador al Spaniei la Bucureºti (1940-1943).
Contextul politic ºi internaþional post-decembrist (1989) a culminat cu inten-

sificarea comunicãrii româno-spaniole, la cel mai înalt nivel; suprimând oricare
altã inadvertenþã ivitã în decursul altor perioade. Meritã subliniatã, ipostaza de
aliat puternic ºi constant a Spaniei, pentru integrarea României în Uniunea Euro-
peanã, în anul 2007. Colaborarea multilateralã dintre România ºi Spania, atât în
UE, cât ºi în NATO evidenþiazã ºi mai mult ideea de integritate în marea familie
europeanã, fãrã echivoc; chiar dacã, adeseori este un termen controversat, în
ultima perioadã. Raporturile politice cu caracter permanent între state, stabilite
prin precepte diplomatice constituie un imbold ºi pentru comunicarea inter-
statalã cu alte state ºi între alte state.
În urmã cu opt ani, în cadrul unei vizite la nivel de stat, în Spania, au fost dis-

cutate, detaliat, focusarea pe investiþia în infrastructurã, telecomunicaþii ºi energie.
Dincolo de elementul migraþionist, parteneriatele trans-statale, raportându-ne la
cele douã þãri, au cunoscut ºi un progres comunitar (în plan economic, mai ales).
Indicele demografic spaniol numãra în anul 2013 circa un milion de cetãþeni
români. Odatã cu liberalizarea pieþii muncii, stabilitã prin intermediul acquis-ului
comunitar, la data de 1 februarie 2014 a poziþionat Spania în fruntea clasamentului
celor mai adaptative naþiuni care agreeazã ideea de integrare a cetãþenilor de altã
naþionalitate, aplicând tratament egal, în concordanþã cu legile si regulile sale.
Etimologic, statul este puterea centralã exercitatã asupra unei mase de

populaþie – în general de aceeaºi etnie – ºi asupra unui teritoriu, care laolaltã îi
îngãduie sã se manifeste autonom în relaþiile cu alte state. Condiþia amicalã care
alãturã cele douã þãri – Spania ºi România – de peste un secol se poate, lesne,
identifica cu quintesenþa excelenþei menþinerii unei înþelegeri, care stã la temelia
unei geopolitici plenare. Iar la baza legãturilor oficiale dintre cele douã state se
aflã aplicarea, cu predilecþie, a protocolului, ca mod de subliniere al puterii poli-
tice, ºi implicit al puterii sociale, a cetãþeanului.
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