
CONFERINÞA INTERNAÞIONALÃ
RUSSIA AND ROMANIA AFTER 20 YEARS.
PERCEPTIONS, REALITIES, PERSPECTIVES

La 4 octombrie 2012, în Aula „Ion Heliade Rãdulescu“ a Bibliotecii Academiei Române, sub
organizarea Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române, s-a des-
fãºurat Conferinþa Internaþionalã Russia and Romania after 20 Years — Perceptions, Realities,
Perspectives. Este vorba de a doua manifestare de acest gen gãzduitã în ultimii doi ani de ISPRI
ºi care fructificã protocolul de colaborare dintre Academia Românã ºi Academia de ªtiinþe a Fede-
raþiei Ruse în domeniul schimburilor de cercetãtori, proiectelor comune de cercetare ºi conferin-
þelor ºtiinþifice internaþionale. Prin intermediul unui asemenea tip de colaborare se rãspunde nece-
sitãþii resimþite în mediul academic al celor douã þãri de identificare ºi valorificare a posibilitãþilor
de cercetare a unor teme de interes major comun ºi de dialog. Nu e o noutate faptul cã, în ciuda
proximitãtii geografice ºi a legãturilor istorice, în ultimii 20 de ani legãturile politice, economice
ºi culturale cu Federaþia Rusã au fost sporadice ºi sub potenþial.
În domeniul relaþiilor bilaterale româno-ruse, din care fac parte ºi relaþiile academice, decla-

raþiile nu lipsesc, dar sunt rareori urmate de acþiuni ºi iniþiative concrete. Evenimentul organizat
de ISPRI reprezintã un demers de creare a unor legãturi instituþionale care sã stimuleze dialogul
academic, cunoaºterea reciprocã, programele comune ºi în cele din urmã dezgheþul politic din re-
laþiile bilaterale. Evenimentul reprezintã unul dintre modurile de concretizare ale acordului de co-
laborare încheiat pentru anii 2011-2014 între Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale
al Academiei Române (ISPRI) ºi Institutul de Informaþie ªtiinþificã în domeniul ªtiinþelor Sociale
(INION RAN). Giratã ºtiinþific de directorii celor douã institute, prof. univ. dr. Dan Dungaciu ºi
acad. Iuri Serghevici Pivarov, ºi intermediatã prin eforturile prof. univ. dr. Ion Bulei, directorul
ISPRI la data debutului dialogului instituþional, ºi dr. Artem Alexeevici Halatov, responsabilul
pentru colaborãrile ºtiinþifice externe ale INION, ca ºi ale coordonatorilor de proiect — din partea
rusã CS senior dr. Tatiana Bitkova, din partea românã CS III dr. Gabriela Tãnãsescu ºi CS III dr.
Lorena Pãvãlan Stuparu —, colaborarea bilateralã dintre ISPRI ºi INION vizeazã în principal rela-
þiile dintre România ºi Federaþia Rusã în contextul schimbãrilor politice majore din Europa epocii
postcomuniste ºi procesul de democratizare a sistemelor politice din România ºi Rusia.
Pe linia aceasta a unor noi perspective de colaborare româno-rusã s-a înscris mesajul din cuvân-

tul de deschidere al Conferinþei adresat de academicianul Dan Berindei, vicepreºedintele Acade-
miei Române. Reputatul istoric Dan Berindei a subliniat cã istoria relaþiilor româno-ruse nu în-
seamnã doar confruntare ºi neîncredere. Dupã pãrerea sa, este adevãrat cã modernizarea României
ºi în trecut ca ºi în ultimele douã decenii s-a aflat sub semnul orientãrii politice spre Occident ºi
spre valorile culturale occidentale, dar începuturile modernizãrii de inspiraþie occidentalã a româ-
nilor stau într-o anumitã mãsurã sub semnul administraþiei militare ruseºti a generalului Pavel Kiseleff.
Regulamentele Organice, ca prim aºezãmânt constituþional al Principatelor, proiectele de sistema-
tizare urbanã de inspiraþie occidentalã, cultul pentru limba, cultura ºi civilizaþia francezã au avut
printre factorii propagatori deceniul de administraþie militarã rusã din prima jumãtate a secolului
al XIX-lea.
Din partea Ambasadei Federaþiei Ruse ºi a diplomaþilor ruºi care au onorat cu prezenþa lor

Conferinþa ISPRI, ministrul consilier Evgeny Egorov a salutat organizarea acestui eveniment ºi a
exprimat speranþa cã el va deschide calea unei colaborãri pe termen lung. Directorul ISPRI Dan
Dungaciu a precizat cã în anii urmãtori ISPRI va continua colaborarea cu cercetãtorii INION ºi va
cãuta sã o extindã ºi cãtre alte instituþii de profil ale Academiei Ruse de ªtiinþe.
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Lucrãrile Conferinþei au cuprins douã sesiuni. Prima, care a avut ca temã Federaþia Rusã ºi
perspectivele sistemului internaþional la începutul secolului XXI, a fost moderatã de domnul Dan
Dungaciu.
Dintre prezentãri, amintim contribuþiile a doi economiºti ruºi, dr. Mikhail Golovnin ºi drd. Daria

Ushkalova de la Institutul de Economie al Academiei Ruse de ªtiinte, ale cãror lucrãri: Investments
in Russia — CIS — EU triangle, respectiv Foreign Trade in Russia — CIS — EU triangle au abor-
dat implicaþiile relaþiilor comerciale în interiorul triunghiului Uniunea Europeanã — Rusia —
Þãrile din vestul Comunitãþii Statelor Independente, un spaþiu care atât pentru Federaþia Rusã cât
ºi pentru Uniunea Europeanã reprezintã „vecinãtatea apropiatã“. Cele douã lucrãri ºi-au propus sã
expunã diferitele mecanisme ºi evoluþii ale relaþiilor comerciale în interiorul triunghiului. Din cele
douã expuneri am putut sã reþinem caracterul neechilibrat al relaþiilor comerciale din care rezultã
dependenþa economicã a acestor þãri de Rusia. Republica Moldova apare drept un bun exemplu în
acest sens. Dacã pentru Republica Moldova comerþul cu Federaþia Rusã reprezintã în jur de 70%
din piaþã, pentru Federaþia Rusã, atât exporturile cât ºi importurile din Republica Moldova se ci-
freazã sub 1% din balanþa comercialã, de unde ºi concluzia interesului eminamente politic ºi geostra-
tegic ºi nu economic al Federaþiei Ruse pentru vecinãtatea sa apropiatã.
Oana Simion, CS dr. la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Ro-

mâne, a expus un punct de vedere asupra temei Rusia ºi „vecinãtatea apropiatã“. Din prezentare
am reþinut predicþii referitoare la modul în care Rusia ar putea sã devinã partenerul strategic al
Uniunii Europene ºi la modul în care rolul lor în lume se va întãri datoritã colaborãrii dintre cele
douã pentru crearea Complexului Energetic European Unificat. Rusia va insista pe demilitarizarea
politicii europene, dar ºi pe oprirea extinderii NATO cãtre Est, acolo unde termenul „spaþiu post-
sovietic“ va fi scos din uz ºi în care va rãmâne actualã sintagmã „vecinãtate apropiatã“.
Ludmila Coadã, conf. univ. dr. la Facultatea de Istorie ºi Relaþii Internaþionale, Universitatea

Liberã Internaþionalã din Moldova, Chiºinãu, a susþinut comunicarea Supraveghind vecinãtatea:
politica Federaþiei Ruse faþã de Moldova ºi Georgia. Din prezentarea domniei sale reþinem idei
precum: Republica Moldova constituie pentru Rusia una dintre þãrile din vecinãtatea apropiatã ºi
care, împreunã cu alte þãri din spaþiul ex-sovietic, face parte din grupul de state pe care aceasta le
considerã zone de influenþa exclusivã. În ultima perioadã, dupã „revoluþiile portocalii“ din Georgia
ºi Ucraina, conducerea rusã a intensificat eforturile în vederea menþinerii ºi sporirii influenþei ru-
seºti în aceste teritorii. ªi faþã de Republica Moldova politica Rusiei s-a schimbat, devenind mult
mai sistematicã ºi consecventã.
Ileana Racheru, drd. la Facultatea de ªtiinþe Politice, Universitatea din Bucureºti, a prezentat

comunicarea Analiza politicii externe a Republicii Moldova. Studiul de caz: relaþiile Republica
Moldova-Ucraina (1990-2009). Din prezentarea domniei sale am reþinut existenþa intereselor stra-
tegice convergente din ultimii ani legate de promovarea obiectivului comun de integrare europeanã
ºi de necesitatea de a conjuga eforturile pentru a reglementa conflictul transnistrean ºi interesul
Republicii Moldova de a coopera cu Ucraina în vederea asigurãrii securitãþii energetice.
Au mai susþinut prezentãri: Lucian Dumitrescu, CS dr., Institutul de Sociologie al Academiei

Române, împreunã cu Darie Cristea, lect. univ dr., Facultatea de Sociologie, Universitatea din Bu-
cureºti — Identitate strategicã ºi conservatorism radical în Rusia lui Vladimir Putin; Larisa N.
Harea, drd., ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative, Bucureºti — „Vecinãtatea co-
munã“ raportatã la cele douã Europe — occidentalã ºi orientalã.
În concluziile panelului pot fi sumarizate urmãtoarele idei:
— Importanþa relaþiilor economice ca fundament pentru relaþiile politice;
— Necesitatea de a se face progrese pe calea cooperãrii româno-ruse, a cãrei prioritate ar

consta în restaurarea legãturilor culturale.
— Necesitatea schimbãrii atitudinii ºi a dictonului în manifestãrile de diplomaþie publicã. În

istoria comunã a celor douã naþiuni se pot gãsi mai multe elemente de apropiere decât de separare.
— Un accent pus în discursul public, precum ºi în materialele cu caracter educaþional formativ

(manualele de istorie de pildã) asupra aspectelor pozitive ºi elementelor de legãturã din istoria co-
munã ce ar contribui la schimbãri concrete de percepþie ºi atenuarea animozitãþilor istorice exis-
tente. Acest lucru se poate face fãrã o muºamalizare a trecutului, fiind suficientã prezentarea aces-
tuia într-o manierã multiperspectivalã.
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— Importanþa dezvoltãrii în actualul context geopolitic a studiilor care vizeazã evoluþia pro-
cesului de democratizare din Federaþia Rusã ºi România, direcþiile de dezvoltare a relaþiilor in-
ternaþionale în perioada postcomunistã ºi a rolului Federaþiei Ruse dupã încetarea Rãzboiului Rece
ºi, în cadrul lor, evoluþia ºi prospectarea relaþiilor dintre România ºi Rusia.
— Încurajarea cooperãrii parlamentare ºi a experþilor români de a efectua studii de specialitate

în Federaþia Rusã ºi a specialiºtilor ruºi de a întreprinde demersuri ºtiinþifice similare în România
reprezintã o modalitate concretã ºi substanþialã de cooperare ºi din aceastã categorie face parte ºi
Conferinþa organizatã de ISPRI.
Comunicãrile prezentate în cea de-a doua sesiune a conferinþei — Rusia ºi România dupã

1990 — au constituit o încercare reuºitã de analizã comparativã a diferitelor elemente, trãsãturi
simptomatice, atitudini comportamentale care au definit, în moduri de multe ori similare, alteori
distincte, destinele celor douã þãri cu precãdere în ultimele douã decade. Ele au abordat o tematicã
diversã, dar armonioasã, axatã pe câteva chestiuni esenþiale recurente:
— Aspectele economice ale relaþiei dintre cele douã þãri, discutate în studiul Locul României

ºi Rusiei în contextul relaþiilor Est - Vest: aspecte politice ºi culturale al doamnei Tatiana Bitkova,
cercetãtor senior dr. la Institutul pentru Informaþie ªtiinþificã in domeniul ªtiinþelor Sociale al Aca-
demiei Ruse de ªtiinte (INION RAN), Moscova. Comunicarea a subliniat consolidarea schim-
burilor economice în ultimii ani, cu mare potenþial de dezvoltare în perioada urmãtoare. Probleme
spinoase de pe agenda politicã a celor douã þãri precum situaþia Republicii Moldova sau restituirea
tezaurului istoric au tergiversat relansarea efectivã a relaþiilor dintre cele douã þãri. Cu toate
acestea, în special dupã semnarea Tratatului politic de bazã în anul 2003, legãturile economice
îndeosebi au cunoscut un trend ascendent. Potrivit Tatianei Bitkova „Rusia, indiferent de ce ar fi
fost acuzatã, astãzi este un partener economic foarte profitabil ºi promiþãtor pentru România. Con-
solidarea relaþiilor economice ºi a contactelor politice, promite beneficii pentru ambele þãri“. Apro-
pierea dintre cele douã þãri este accentuatã, în viziunea cercetãtoarei, ºi prin faptul cã acestea rã-
mân lumi oarecum diferite de Occident, nu numai din cauza dezvoltãrii economice insuficiente, ci
mai degrabã din cauza apartenenþei lor la o zonã specialã de spiritualitate.
— Aspectele geo-politice — strategii ºi proiecte recente care privesc modalitãþile de poziþio-

nare a celor douã state în sistemul de relaþii ºi parteneriate internaþionale în vederea câºtigãrii de
influenþã ºi pentru obþinerea de beneficii. Prezentarea cu titlul Influenþa proceselor politice (elec-
torale) din Federaþia Rusã asupra relaþiilor dintre UE ºi statele din Parteneriatul Estic, a drd. An-
gela Grãmadã de la Centrul de Studii Est Europene ºi Asiatice Bucureºti, a fost semnificativã în
aceastã privinþã aducând unele clarificãri legate de proiectele, strategiile ºi politicile externe ale
puterii de la Kremlin dupã alegerile legislative din decembrie anul trecut.
— Aspecte care privesc procesele de consolidare democraticã, funcþionarea instituþiilor ºi a

sistemelor politice din România ºi Federaþia Rusã. CS I dr. Constantin Nica, Institutul de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române (ISPRI), a prezentat Perspectivele evoluþiei
sistemului de partide în Rusia, argumentând teza cã «formatul» pluralismului de partide din Rusia
se îndreptã cãtre modelul partidului dominant de guvernãmânt sau de partid cvasidominant. Ana-
liza sa a implicat: a) experienþa parlamentarismului sui generis din aceastã þarã, dat fiind cã pânã
în anul 1917 Duma avea doar rol consultativ, ceea ce aplatiza funcþiile partidelor; b) îndelungata
manifestare — între anii 1917-1989/1991 — a partidului unic, partid permanent de guvernãmânt,
ce a controlat integral statul; c) rolul — de drept ºi de facto — al preºedintelui Federaþiei Ruse,
care se manifestã eminent în sistemul politic, în societate ºi se sprijinã — în stilul Republicii a V-a
Francezã — pe un partid influent, ce graviteazã — prin ideologie, program, prin alte afinitãþi —
în jurul sãu. Sub titlul Cazuri ale semiprezidenþialismului — România ºi Rusia. Problema prezi-
denþializãrii, Gabriela Tãnãsescu, CS III dr. ISPRI, a analizat comparativ caracteristicile re-
gimurilor semiprezidenþiale din cele douã þãri prin raportare la alte tipuri de regimuri politice con-
sacrate, precum modelul francez. Potrivit autoarei, faþã de modelul francez, considerat „forte“ al
semiprezidenþialismului, modelul rus cuprinde prerogativa preºedintelui de „definire a orientãrilor
de bazã ale politicii interne ºi externe de stat“ ceea ce conferã preºedintelui rus o independenþã mai
mare în raport cu guvernul ºi cu Duma de Stat, de fapt cu întreaga Adunare Federalã. Datoritã
acestor prerogative „personale“, caracteristice unui „sistem superprezidenþial“, puterea executivã
a preºedintelui modelului semiprezidenþial rus poate fi apreciatã ca fiind mai importantã decât cea
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prevãzutã în modelul francez, ºi, desigur, substanþial mai importantã decât cea din modelul
semiprezidenþialismului din România. Tot aici au fost discutate unele tendinþe autoritariste ºi prac-
tici nedemocratice care au fost observate în ultimii ani. Spre exemplu, comunicarea CS I dr. Aris-
tide Cioabã (ISPRI), Consolidarea democraticã în România. Incertitudini ºi perspective, a cuprins
mai întâi cadrul teoretic al dezbaterii pentru ca apoi sã urmãreascã diferite faze ºi tendinþe în pro-
cesul de democratizare a României din ultimii douãzeci de ani. În accepþiunea sa, „dinamica pro-
cesului de consolidare democraticã nu este nici liniarã, nici continuã sau uniformã, sau indiferentã
la contextul social ºi cultural. Aceasta se poate confrunta cu numeroase provocãri, momente de
stagnare sau chiar cu fenomene degenerative, reversibile, de erodare ºi subminare a durabilitãþii
regimului, chiar ºi dupã atingerea pragului de acces în categoria democraþiilor liberale consoli-
date“. În acest sens, un rol decisiv îl joacã clasa politicã ºi elitele din toate domeniile.
—Aspectele identitare care au vizat cãutarea ºi definirea sau construirea unei identitãþi proprii

în raport cu tradiþia ºi cu provocãrile prezentului: de naturã politicã sau, într-un sens mai larg, pro-
vocãri ale lumii globalizate în care trãim. În aceastã direcþie, Lorena Stuparu, CS III dr. ISPRI, a
abordat Problema identitãþii politice în România postdecembristã: între Est ºi Vest. Autoarea a
considerat cã problema independenþei statului-naþiune — faþã de Est sau faþã de Vest — rãmâne o
obsesie a imaginarului politic românesc.
În concluziile sesiunii, s-a desprins ideea cã toate aceste aspecte sau dimensiuni evidenþiate în

studiile prezentate reprezintã tot atâtea perspective diferite de abordare, dar care pot fi integrate la
un nivel superior în încercarea de a recupera o imagine cât mai veridicã a apropierilor ºi a le-
gãturilor dintre România ºi Rusia. Nu în ultimul rând, cunoaºterea, în întreaga lor complexitate, a
aspectelor prezentate are rolul de a contura mai clar perspective de colaborare viitoare.

Lucian Jora, Bogdan Mihai Popescu

150 DE ANI DE DIPLOMAÞIE ROMÂNEASCÃ

La data de 2 noiembrie 2012 a avut loc, înAulaAcademiei Române, conferinþa cu titlul Supra-
vieþuire prin diplomaþie, prilejuitã de aniversarea a 150 de ani de diplomaþie româneascã. Acest
eveniment a fost organizat de Ministerul Afacerilor Externe, Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii
Internaþionale al Academiei Române ºi de Fundaþia Universitarã a Mãrii Negre.
Prima parte a conferinþei a fost rezervatã discursurilor rostite de diferite personalitãþi din lu-

mea academicã ºi diplomaticã, trecerea ºi legãtura de la un discurs la altul, precum ºi multiplele
conexiuni prilejuite de acestea fiind realizate de domnul Ambasador Liviu Bota, care a moderat
desfãºurarea evenimentului.
Excelenþa Sa Domnul Titus Corlãþean, Ministru de Externe, a luat cuvântul, punând în relief

particularitãþi ºi merite ale diplomaþiei româneºti, subliniind, printre altele, nevoia de continuitate
ºi consecvenþã a politicii externe ºi a diplomaþiei româneºti, dincolo de schimbãrile de guvern ºi
de culoare politicã. O astfel de coerenþã de lungã duratã permite unui stat ca România, cu situarea
sa geopoliticã ºi cu resursele sale, sã dezvolte o diplomaþie de afirmare, ºi nu numai de supravieþuire,
în raport cu statele mari faþã de care este nevoitã sã se raporteze în permanenþã.
Iluºtrii vorbitori — domnul academician, preºedinte al Academiei Române, Ion Haiduc, dom-

nul academician Dan Berindei, domnul academician Mircea Maliþa — au evocat personalitãþi din
trecutul mai mult sau mai puþin îndepãrtat pentru a pune în relief reuºitele ºi specificul diplomaþiei
româneºti, cu atât mai importantã cu cât un stat precum cel românesc — în diferitele perioade ale
construirii sale, de la epoca medievalã pânã la cea modernã ºi contemporanã, a avut nevoie sã facã
apel la o diplomaþie cât mai iscusitã pentru a ieºi cât mai bine cu putinþã din rãzboaie ale cãror cos-
turi cu greu le putea suporta. Efortul instituþional impresionant realizat de domnitorul Alexandru
Ioan Cuza pentru a pune bazele unui stat românesc modern a fost în detaliu ºi în mod expresiv ex-
plicat de domnul academician Mircea Maliþa, a cãrui constribuþie substanþialã la dezvoltarea diplo-
maþiei româneºti a fost amintitã repetat cu acest prilej.
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Dintre numeroasele idei circulate de cei ce au susþinut, prin luãrile de cuvânt, aniversarea celor
150 de ani de diplomaþie româneascã, mai amintim nevoia ca diplomatul sã aibã un statut pe mã-
sura importanþei misiunii sale — de reprezentare a statului românesc ºi de promovare ºi susþinere
a intereselor sale. Domnul Ambasador Liviu Bota a fost printre cei care au subliniat deficienþele
la acest capitol, sugerând ºi greutatea efectelor acestora. De asemenea, domnul Bota s-a referit ºi
la riscurile la care diplomaþii pot fi expuºi în virtutea activitãþilor lor, riscuri care sunt un argument
în plus în favorarea respectãrii statutului diplomatului.
În încheierea pãrþii rezervate discursurilor, domnul profesor Dan Dungaciu, directorul Insti-

tutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române, a subliniat nevoia de a
concretiza punctul de confluenþã al Academiei Române cu diplomaþia, identificând trei paliere pe
care aceastã întâlnire obligatorie ar putea avea loc. Pe de o parte, cele douã importante instituþii se
întâlnesc în virtutea faptului cã existã personalitãþi cu dublu statut — academicieni deveniþi di-
plomaþi sau diplomaþi deveniþi academicieni. Un al doilea palier se referã la posibilitatea ca Aca-
demia sã se implice în formarea diplomaþilor, prin organizarea de cursuri etc. În al treilea rând,
Academia se poate constitui ca furnizor de expertizã pentru oamenii politici, evitându-se situaþii
regretabile în care aceºtia, incorect sau insuficient informaþi, ar face declaraþii sau ar demara ac-
þiuni cu consecinþe diplomatice nedorite pentru statul român.
În partea a doua, rezervatã dezbaterilor, a luat cuvântul domnul Ambasador Ion Anghel, care

a arãtat, printre altele, în cel fel, în perioada sa de instalare în România, regimul comunist a con-
struit un nucleu de profesioniºti în domeniul diplomaþiei, absolut necesar pentru susþinerea diplo-
maþiei româneºti, în condiþiile în care tot regimul comunist, prin specificul sãu, aducea pe diferite
funcþii politice de mare rãspundere cadre fãrã pregãtirea necesarã.
Evenimentul a fost încheiat de câteva concluzii, exprimate de domnul Ambasador Liviu Bota,

care a salutat, de asemenea, ºi auditoriul numeros prezent la aceastã aniversare.

Ruxandra Iordache
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