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Relațiile dintre România și Federația Rusă în vremuri tulburi. 

Opțiuni și soluții pentru o interacțiune pragmatică1 

 

1. Abstract  

 

Chiar dacă relațiile bilaterale trec în plan secundar uneori, ecourile evenimentelor din România și din 

Federația Rusă capătă atenție în celălalt stat. Modul în care sunt construite relațiile dintre cele două state 

se confruntă cu o serie de obstacole de natură istorică, economică, politică, militară, printre altele. 

Interacțiunea și dialogul prin diferite instrumente devin necesare pentru a ameliora riscurile și 

amenințările pe termen mediu și lung.  

 

Plecând de la premisa că este nevoie de o interacțiune pragmatică, bazată pe interesele comune ale 

părților, pentru a fructifica oportunitățile oferite de un cadru regional și global tot mai complex, prezentul 

policy paper prezintă o serie de recomandări de politică externă pentru cooperarea dintre cele două state 

pentru menținerea și consolidarea relațiilor bilaterale.  

 

Autorii oferă o analiză  în planurile de securitate, politic, social și cultural a problemelor curente și a 

evoluțiilor recente în relațiile bilaterale, ținând cont și de contextul internațional, de constrângerile 

evenimentelor din ultimii ani, dar oferind în același timp o serie de opțiuni pentru restabilirea unui dialog 

România - Rusia și reînvigorarea relațiilor bilaterale, menținând direcțiile strategice și angajamentele 

părților. 

 

Prima parte prezintă evoluțiile recente și problemele actuale pe dimensiunile de securitate, politic, 

diplomatic, cultură, minorități și religie. Partea a doua furnizează o serie de propuneri și recomandări de 

acțiune și de politici în planul relației România - Rusia prin care poate fi restabilit dialogul și promovată o 

interacțiune pragmatică, luând în considerare limitele impuse de contextul internațional și direcțiile 

strategice ale celor două state. 

 

                                                
1Mădălin-Cătălin Blidaru, doctorand, Științe Politice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, 
David Onel, masterand, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, specializarea 
Security and Diplomacy, Școala Națională de Studii Politice și Administrative. 
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2. Introducere 

 

Între București și Moscova sunt aproximativ 1.500 de kilometri, mai puțin de două ore de zbor sau 21 de 

ore de deplasare cu automobilul, ceea ce face Moscova mai aproape decât orașe precum Hamburg, Paris 

sau Amsterdam.  

 

Geografia și evenimentele internaționale din ultimii ani din regiune plasează Rusia mai aproape de 

România decât indică percepția publică și politică. Distanța dintre Constanța și Simferopol, capitala 

Peninsulei Crimeea, anexată ilegal în 2014 de Federația Rusă, este similară cu cea dintre Timișoara și Viena 

sau București și Istanbul, chiar un pic mai mică. Mai mult, istoria relațiilor dintre România și Rusia oferă 

exemple extreme în privința cooperării și non-cooperării între cele două entități politice actuale de-a 

lungul timpului, iar contextul internațional al ultimelor decenii oferă exemple ale unor direcții divergente.  

 

2018 a marcat împlinirea a  140 de ani relații diplomatice între România și Rusia. După Războiul ruso-turc 

1877-1878, în urma căruia România și-a câștigat independența, au fost stabilite relațiile diplomatice între 

cele două părți. Cooperarea dintre cele două state are o istorie mult mai veche, ajungând la relațiile dintre 

conducătorii popoarelor din aceste spații încă din Evul Mediu. Evoluțiile din ultimii ani în plan regional, 

dilemele regimului comunist și ale Războiului Rece, și memoria momentelor tulburi din istoria bilaterală 

conduc către o îndepărtare excesivă între cele două state și între propriile populații. 

 

Astfel, este nevoie de o interacțiune pragmatică între România și Federația Rusă, recunoscând diferențele 

de guvernare, ținând cont de particularitățile fiecărui caz, de nevoia de interacțiune pentru a ameliora 

riscurile și amenințările pe termen mediu și lung. Este nevoie de o interacțiune pragmatică, bazată pe 

interesele comune ale părților, pentru a fructifica oportunitățile oferite de un cadrul regional și global tot 

mai complex, respectând în același timp angajamentele strategice ale părților. În cazul României, prin 

prisma valorilor constituționale ale statului de drept, democratic şi social, bazat pe respectarea demnității 

persoanei, drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, dreptății şi pluralismul politic, menținerea și aprofundarea 

angajamentelor față de Uniunea Europeană și NATO reprezintă condiții indispensabile în interacțiunea cu 

alte părți.  

 

Ultimii ani s-au remarcat printr-o tendință de izolare a politicii României în raport cu Federația Rusă și de 

distanțare: prăbușirea interacțiunilor politice, sociale și culturale, scăderea schimburilor comerciale, 

diminuarea dialogului, în sens general, între cele două părți. Ce opțiuni de politică externă rămân pentru 

cooperarea dintre cele două state pentru menținerea și consolidarea relațiilor bilaterale, într-un mod 

pragmatic, predictibil și fundamentat?  

 

Prezentul document oferă o analiză a problemelor curente și a evoluțiilor recente în relațiile bilaterale, 

ținând cont și de contextul internațional, în plan securitar, politic, social și cultural, oferind în același timp 
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o serie de opțiuni pentru restabilirea unui dialog între România și Rusia. Întrucât chestiunile economice 

necesită o abordare cuprinzătoare, acestea rămân în afara subiectului acestui material.  

3. Evoluții recente și probleme curente 

Dimensiunea de securitate 

 

În ceea ce privește dimensiunea de securitate a relațiilor României cu Federația Rusă și a potențialelor 

vulnerabilități care pot rezulta din aceasta, este relevantă, pentru început, înțelegerea modului în care se 

raportează publicul din România față de Rusia. În acest sens, 31% dintre români consideră Rusia ca fiind 

„țara care reprezintă cel mai mare dușman al intereselor României”2, astfel ocupând prima poziție în 

această privință, în timp ce Vladimir Putin este liderul despre care cei mai mulți români au o „părere 

proastă” (41%)3. Aceste date sunt relevante din perspectiva culturii de securitate a României, care este 

favorabilă cooperării și integrării euroatlantice4, în opoziție cu Rusia. 

 

Cultura de securitate și tendințele prin care aceasta este ilustrată sunt reflectate și în cadrul instituțional, 

fapt sugerat de abordarea Strategiei naționale de apărare a țării. Textul strategiei evidențiază preferința 

și încadrarea României pentru consolidarea parcursului euroatlantic. În acest sens, printre obiectivele 

naționale de securitate pe plan extern, sunt enunțate explicit „consolidarea profilului României în NATO 

și Uniunea Europeană”5, dar și consolidarea relației cu SUA și a parteneriatului strategic încheiat cu 

acestea. 

 

Referitor la aspectele regionale, Strategia amintește, printre obiective, și interesul României pentru 

sprijinirea aprofundării de către Republica Moldova a parcursului european6. Relevanța acestui punct 

poate fi înțeleasă și prin referire la impactul pe care îl are atitudinea Rusiei pe plan regional. În acest sens, 

Strategia cataloghează acțiunile Rusiei drept un factor de instabilitate în regiune, având potențialul de a 

submina traiectoria europeană a Republicii Moldova, dar și a Ucrainei și Georgiei7. Astfel, putem identifica 

o opoziție între acțiunile Rusiei și obiectivele României. 

 

Fundalul prezentat de aceste date poate fi explicat și de principalele puncte de tensiune din relațiile celor 

două state. România este membru NATO din anul 2004 și membru al Uniunii Europene din 2007, ambele 

structuri internaționale fiind percepute cu ostilitate de către Rusia. Aspectele ce vor fi expuse în 

                                                
2
 Avangarde. 2018. „Sondaj la nivel național - octombrie”. p. 15. 

3
 Ibid., p. 10. 

4
 LARICS.  „INSCOP Research, 2018, Barometrul culturii de securitate”. p. 18 

5
 Administrația Prezidențială. 2015. Strategia națională de apărare a țării pentru perioada 2015 – 2019. p. 10. 

6
 Ibid. 

7
 Ibid., 13 
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continuare se încadrează în contextul mai larg al deteriorării relațiilor dintre Rusia și Occident, în urma 

crizei din estul Ucrainei, criză care a ajuns în punctul culminant cu mișcările secesioniste și anexarea 

Peninsulei Crimeea de către Rusia8, în anul 2014.  

Prin acțiunile sale în estul Ucrainei, Rusia a contestat principiile dreptului internațional, ceea ce a 

determinat alarmarea NATO și întărirea prezenței aliaților în Europa de Est9. Relevanța acestor 

evenimente pentru România este dată, pe de o parte, prin prisma angajamentelor asumate ca membru al 

NATO și UE. Pe de altă parte, anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea de către Rusia poate genera și 

provocări directe la adresa securității României prin amplificarea prezenței ruse în Marea Neagră. Mai 

precis, portul Sevastopol este de o importanță strategică pentru Rusia, întrucât permite  consolidarea 

prezenței marinei militare ruse în Marea Neagră, precum și accesul mai departe spre Marea Mediterană 

și Oceanul Atlantic10. Acest nou context îi oferă Rusiei potențialul de a domina Marea Neagră. 

 

Printre principalele subiecte de securitate care prevalează în relațiile României cu Rusia se numără și 

găzduirea, de către România, a unei componente a sistemului anti-rachetă al Statelor Unite. Încă de la 

inițierea proiectului scutului anti-rachetă de către administrația Obama, Federația Rusă a criticat 

instalarea acestui sistem în Europa de Est, accentuând rolul României în acest ansamblu. În acest sens, 

România este percepută ca o amenințare la adresa Rusiei prin prisma forțelor SUA și NATO prezente pe 

teritoriul său11. Mai precis, Rusia consideră că sistemul anti-rachetă de la Deveselu poate lansa atacuri cu 

rachete balistice, reprezentând astfel o amenințare directă la adresa sa. În acest context, Vladimir Putin a 

declarat că, statele care găzduiesc rachete balistice, printre care, în opinia sa, și România, pot reprezenta 

posibile ținte ale unui eventual atac rusesc, ca răspuns la agresiunile Statelor Unite12. Tensiunile din jurul 

acestui subiect sunt amplificate și prin amenințarea Statelor Unite cu retragerea completă din Tratatul 

privind Forțele Nucleare Intermediare, din care făcea parte alături de Rusia13, această acțiune având 

capacitatea de a genera un ”dezechilibru al balanței strategice a forțelor nucleare”14 dintre cele două 

state. 

 

La acest subiect se adaugă și acțiunile NATO pe flancul estic. Exemple în acest sens sunt activitățile de 

poliție aeriană desfășurate de NATO de la baza Mihail Kogălniceanu. În repetate rânduri, avioane 

aparținând statelor aliate au interceptat avioane militare rusești în cadrul acestor activități15. De 

                                                
8
 Kramchikhin, 2018 A., Rethinking the danger of escalation: The Russia-NATO military balance,  Carnegie Endowment for 

International Peace 
9
 Administrația Prezidențială. 2015. Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2015 – 2019. p. 12. 

10
 Erdemir, H.; Erdemir, B.N. 2014. “The EU-Russian conflict on Crimea and its regional 

implications”. EURINT. pp. 104-105.  
11 Osborne, D., 2017, Russia calls Romania a ”clear threat” and NATO outpost for hosting US missile shield, The Independent  

12 Romania Insider, 2018, Putin: Russia will target countries hosting US intermediate-range missiles  

13
Borger, J., 2018, US says it will pull out of INF treaty if Russia does not comply within 60 days, The Guardian  

14 Kuhn, U., Peczeli, A., 2017,  Russia, NATO and the INF Treaty, Strategic Studies Quarterly, Vol. 11. No. 1. p. 71.  
15

 BBC News, 2018, RAF intercepts Russian aircraft over Black Sea   
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asemenea, prezența trupelor NATO în Europa de Est, precum și exercițiile militare desfășurate de acestea  

sunt percepute ca fiind amenințări la adresa securității Rusiei16.  

  

Pe lângă aspectele convenționale, Federația Rusă poate genera și amenințări neconvenționale, cu un 

impact considerabil asupra societății. Dintre acestea se remarcă amenințările la nivel informațional. 

Printre cele mai cunoscute exemple ale capacităților Rusiei, în acest sens, sunt atacurile cibernetice 

împotriva Estoniei din 200817, care au blocat serverele și website-urile Estoniei, inclusiv pe cele din 

domeniul bancar18. De atacuri cibernetice au fost vizate și Georgia (concomitent cu invazia armată din 

2008) și Ucraina (în timpul crizei din 2014)19. Statele Unite au fost, de asemenea, o țintă a atacurilor 

cibernetice ale Rusiei, printre cele mai cunoscute fiind cel din timpul alegerilor prezidențiale din 2016, 

când atacul a avut o complexitate aparte, combinând atât elemente de atac cibernetic, cât și elemente 

axate pe dezinformare20. În România, campaniile de dezinformare sunt printre cele mai active elemente 

ale amenințărilor informaționale ale Rusiei. Subiectele propagate prin intermediul știrilor false vizează, în 

mare parte, criticarea apartenenței României la UE și NATO, acestea fiind descrise ca dăunătoare 

intereselor României și „poporului român”21. Astfel sunt vizate punctele de tensiune regăsite și în discursul 

politic. 

Dimensiunea politică și diplomatică 

 

Tratatul politic de bază între România și Federația Rusă a fost semnat în 2003, cu o valabilitate inițială de 

zece ani, care se prelungește automat pentru durate succesive de cinci ani, dacă nu este manifestată 

intenția de denunțare cu un an înainte de expirarea perioadei de valabilitate.  

 

Semnat într-o perioadă în care Rusia părea integrată într-o ordine globală liberală, tratatul este bazat pe 

principiile înrădăcinate în Carta Națiunilor Unite și în Actul final de la Helsinki. Respectarea normelor 

dreptului internațional, inclusiv inadmisibilitatea folosirii forței sau a amenințării folosirii forței și 

respectarea suveranității, ancorarea în securitatea colectivă regională și globală sunt idei amintite în 

tratat22.  

 

Evenimentele ulterioare au arătat că principiile unei ordini liberale nu dețineau supremația în spațiul post-

sovietic, conducând inclusiv la răcirea relațiilor între cele două părți.  

                                                
16

 Frederick, B., et al., 2017, Assessing Russian Reactions to U.S. and NATO Posture Enhancements, RAND Corporation 
17

 Tamkin, E., 2017, 10 Years After the Landmark Attack on Estonia, Is the World Better Prepared for Cyber Threats?, Foreign Policy 
18

 BBC News, 2017, How a cyber attack transformed Estonia? 
19

 Tamkin, E., ibid.  
20

 DiResta, et al., 2018, The Tactics & Tropes of the Internet Research Agency, New Knowledge 
21

 Nicolae, A., 2017, Joncțiune strategică: propaganda rusă, platformă pentru corupții României  
22

 Tratatul privind relațiile prietenești și de cooperare între România și Federația Rusă, 2003  
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Relațiile politico-diplomatice au rămas relativ înghețate, mai ales după anexarea ilegală a Peninsulei 

Crimeea în 2014.  

 

La nivel înalt, numărul contactelor bilaterale s-a prăbușit. În vara anului 2013 au avut loc ultimele întâlniri 

interguvernamentale la nivel ministerial. În iunie 2013 a avut loc vizita în România a secretarului Consiliului 

de Securitate al Federaţiei Ruse, ocazie cu care s-a semnat și Memorandumul de colaborare între 

Departamentul Securităţii Naţionale a Administraţiei Prezidenţiale a României şi Consiliul de Securitate al 

Federaţiei Ruse, iar în iulie 2013 ministrul român al afacerilor externe s-a deplasat la Moscova, prilej 

pentru semnarea a două acorduri sectoriale2324.  

 

Scăderea contactelor dintre cele două părți este vizibilă în majoritatea ariilor de cooperare, menținerea 

cooperării culturale fiind printre excepții25. Începând cu 2015, o serie de persoane publice și politice din 

România s-au aflat pe o listă comună la nivelul UE cu persoane care aveau interdicția de a intra în Rusia 

ca răspuns la sancțiunile europene26. 

 

Evoluțiile din plan politic au fost marcate de evenimentele din zona de securitate, dar nu numai. Pot fi 

identificate o serie de teme specifice în acest plan: memoria istorică și politizarea istoriei, construcția 

celuilalt, viziunea asupra vecinătății, interpretarea unor evenimente trecute sau contemporane, o serie 

de dosare rămase nesoluționate, retorica conflictuală, situația sancțiunilor asupra persoanelor fizice și 

juridice, precum și evenimente și acțiuni cu impact multilateral.  

 

Dinamica din regiunea Mării Negre este de interes pentru ambele părți. Pe lângă menținerea securității și 

stabilității în regiune, Colegiul Ministerului Afacerilor Externe rus a discutat în octombrie 2018 alte 

dimensiuni ale dezvoltării cooperării: extinderea cooperării bilaterale și multilaterale la nivel sectorial 

(mediu, transport, energie, cultură, turism și altele), eficientizarea utilizării formatelor multilaterale 

existente (BSEC, Convenția privind protejarea Mării Negre împotriva poluării), intensificarea activității 

comune cu statele de la Marea Neagră în măsura în care această activitate sprijină interesele statale (în 

principal Turcia, dar și UE)27, cooperarea la nivel local și regional, încurajarea contactelor științifice, de 

experți și la nivelul publicului general28. Comunicatul de la finalul acestei întâlniri tematice ia drept model 

de cooperare pe plan regional perspectiva oferită de statele baltice și cele nord-europene.  

 

                                                
23

 MAE, Relaţiile politico-diplomatice dintre România şi Federaţia Rusă 
24

 Ambasada Federației Ruse în România, Relațiile politice-româno ruse 
25

 Ambasada României în Federația Rusă, Relații bilaterale 
26

 Mediafax, 2015, 30 mai, Cinci români, pe lista cu 89 de persoane cărora li s-a interzis să intre în Rusia 
27

 Perspectiva colaborării pentru realizarea Agendei maritime comune pentru Marea Neagră a fost luată în considerare, în acord cu 

Declarația ministerială de la Burgas din 31 mai 2018 privind dezvoltarea acestei agende, semnată de miniștrii responsabili de  afaceri 
maritime din Bulgaria, Georgia, Moldova, Rusia, România, Turcia și Ucraina, în prezența comisarului european pentru mediu, pescuit 
și afaceri maritime - https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/sites/mare-emd/files/burgas-ministerial-declaration_en.pdf. . 
28

 The Ministry of Foreign Affairs of the Russia Federation, 2018, 26 octombrie, Press release on a Foreign Ministry Collegium meeting 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/sites/mare-emd/files/burgas-ministerial-declaration_en.pdf
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De partea României, regiunea Mării Negre a fost în prim-planul proiecției cooperării în vecinătate, în 

special în contextul aderării României la Uniunea Europeană, ocazie cu care Marea Neagră a devenit zonă 

vecină a UE. Ministerul Afacerilor Externe al României amintește că „Grație eforturilor diplomației române, 

obiectivele țării noastre s-au regăsit în documente definitorii pentru UE - Strategia Globală pentru Politica 

Externă și de Securitate a UE (2016) și în Comunicatul Summit-ului NATO de la Varșovia (2016)”, precum 

și că „obiectivele majore ale României la Marea Neagră, definite prin strategia naţională în domeniu 

(2006), rămân neschimbate: consolidarea, în proximitatea estică, a unei zone stabile, democratice şi 

prospere, prin deschiderea spaţiului Mării Negre la valorile şi procesele de cooperare europene şi euro-

atlantice”29.   

 

Președinția română a Consiliului Uniunii Europene și-a propus să impulsioneze nivelul de conștientizare a 

importanței Mării Negre pe agenda europeană și să stimuleze cooperarea sectorială. Agenda Maritimă 

Comună la Marea Neagră a fost adoptată la București în cadrul unei reuniuni ministeriale a statelor 

costiere din timpul Președinției române a Consiliului UE, în prezența reprezentanților Comisiei Europene 

și ai OCEMN30. Prin susținerea Agendei Maritime la Marea Neagră, cele șapte state participante se 

angajează la îndeplinire unor acțiuni în aria sănătății ecosistemelor marine și de coastă și cea a unei 

economii albastre sustenabile și competitive pentru Marea Neagră.  

 

Însă Strategia Globală pentru Politica Externă și de Securitate a UE este centrată în vecinătatea estică în 

jurul sporirii legăturilor dintre aceste state și UE, aprofundării cooperării cu Turcia - văzut mai degrabă ca 

stat mediteranean, instrumentalizării puterii de atracție a UE și susținerii rezilienței statelor din vecinătate 

ca prioritate strategică, pe baza instrumentelor pe care UE le are la îndemnână (PEV, acordurile comerciale 

etc.)31, iar strategia națională în domeniu este neactualizată, corespunzând unei perioade de dinaintea 

aderării României la UE, punerii Mării Negre pe agenda europeană și destabilizării regiunii. Realitatea 

politică solicită o abordare nouă, fundamentată și realistă privind interesele României în regiunea Mării 

Negre.  

 

Cooperarea parlamentară rămâne un pilon al dialogului politic între cele două state. După anexarea 

Peninsulei Crimeea și destabilizarea Ucrainei, aceasta a fost redusă substanțial. În 2015, Serghei Narîșkin, 

președinte al Dumei de Stat la acea vreme, participase la Adunarea Parlamentară a BSEC, în București, 

provocând un scandal politico-diplomatic intern în contextul situării demnitarului rus pe lista celor cu 

interdicție de intrare în UE, după ce, într-un context asemănător, Finlanda refuzase intrarea pe teritoriul 

său a acestuia pentru a participa la Adunarea Parlamentară a OSCE32. Tot într-un cadru multilateral s-a 

                                                
29

 MAE, Zona Mării Negre  
30

 Comisia Europeană, 2019, mai 21, Black Sea ministers endorse Common Maritime Agenda 
31

 EEAS, 2016, Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign And 

Security Policy  
32

 Ziare.com, 2015, noiembrie 27, Oficial rus interzis de UE, prezent la Parlamentul Romaniei. Se cere demisia lui Tariceanu 
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desfășurat și vizita în România în 28-30 martie 2018 a unei delegații parlamentare ruse la București, pentru 

a participa la întâlnirea unui comitet din cadrul AP OCEMN33. În vara 2018, ambasadorul Federației Ruse 

la București, anunța reluarea dialogului politic la nivel parlamentar34. Conform acestuia, la invitația 

Grupului parlamentar de prietenie cu Federația Rusă din Parlamentul României35, urma să aibă loc o vizită 

a unei delegații a Grupului parlamentar de prietenie din Duma de Stat.  

 

Deși există fracțiuni politice apropiate ideologic sau mercantil, la nivelul partidelor politice parlamentare 

din România nu există acorduri sau alte contexte bilaterale pentru cooperarea directă și transparentă cu 

partidele politice parlamentare din Federația Rusă, spre deosebire de exemple similare din state 

europene, unde partidele revizioniste sau cele care se bazează pe electoratul etnic rus au dezvoltat astfel 

de instrumente.   

 

Mai mult, rapoarte asumate de autoritățile federale ruse oferă informații distorsionate privind evoluții 

socio-politice interne. Într-un raport privind situația manifestărilor fasciste și a altor forme de intoleranță, 

ministrul rus al afacerilor externe acuză autoritățile și liderii politici din România, cu referințe la 

principalele formațiuni politice, de încurajare a fascismului și de ascundere a acestui subiect36.  

Cultură, minorități și religie 

Ultimii ani au marcat deschiderea Centrului Rus de Știință și Cultură la București, înființat în baza unui 

acord bilateral din 2013. În timp ce Centrul Rus la București și-a început activitatea din 2015, în cazul 

României nu exista la sfârșitul anului 2018 un institut cultural la Moscova. Situat într-o zonă ultracentrală, 

Centrul rus aparține de Rossotrudnichestvo - Agenția Federală pentru Comunitatea Statelor 

Independente, compatrioți în străinătate și cooperare umanitară internațională, agenție federală 

înființată în 2008 prin decret prezidențial și aflată în subordinea Ministerului rus al Afacerilor Externe37. 

Sferele de activitate ale Centrului sunt variate și cuprinzătoare, de la aplicarea programelor de cooperare 

umanitară, culturală și tehnico-științifică bilaterală și studierea limbilor oficiale la facilitarea creării și 

dezvoltării relațiilor de parteneriat dintre orașele și unitățile teritorial-administrative ale Federației Ruse 

și României, printre altele38. Acordurile de cooperare științifică și tehnologică, în domeniile culturii, 

educaţiei, mass-media, tineretului, sportului şi turismului au supraviețuit răcirii relațiilor bilaterale post-

201439.  

                                                
33

 Sputnik.md, 2018, martie 30, Vizita unei delegații parlamentare ruse la București 
34

 HotNews.ro, 2018, iunie 7, Ambasadorul Rusiei, Valery Kuzmin, anunță vizita la București „după mulți ani” a unei delegații a grupului 

de prietenie din Duma de Stat: Un pas modest către reluarea discuţiilor politice 
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 Camera Deputaților, Grupul parlamentar de prietenie cu Federația Rusă 
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 Министерство иностранных дел Российской Федерации, 2019, О ситуации с героизацией нацизма, распространении 
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 Centrul Rus de Știință și Cultură la București, Sferele de activitate ale Centrului 
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Politica privind minoritățile reprezintă un alt pilon al relațiilor bilaterale. Peste 23.000 de ruși-lipoveni au 

reieșit în urma recensământului național din 2011, în scădere cu aproximativ 35% față de 2002, rămânând 

una dintre cele mai importante comunități etnice de pe teritoriul României, recunoscută oficial ca 

minoritate etnică40.  

 

Minoritatea rusă în România. Comunitatea rușilor-lipoveni din România (CRLR) are un reprezentant în 

Parlamentul României, în Grupul parlamentar al minorităților naționale41. Totodată, Comunitatea 

contribuie activ la  „apărarea și exercitarea drepturilor la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității 

etnice, lingvistice și religios-culturale a etnicilor ruși lipoveni”42, desfășurând diferite activități în acest 

sens, inclusiv activități ce implică colaborarea cu reprezentanțele diplomatice ale Federației Ruse în 

România și cu alte organizații din Federația Rusă. Conform Ambasadei României în Federația Rusă, 

comunitatea românească din Rusia este formată în principal din persoane care desfășoară activități 

temporare de studiu sau muncă, nefiind constituită în forme asociative43. 

 

În planul bisericii, principalele instituții dedicate religiei ortodoxe din România și Rusia se bucură de 

încrederea ridicată a populațiilor și de o structură organizațională națională, precum și de un număr 

semnificativ de credincioși. În 2017, cu ocazia hramului Catedralei Patriarhale din România, Patriarhul Kirill 

al Moscovei a efectuat o vizită în București44, urmată la scurtă durată de o vizită a Patriarhului Daniel în 

Rusia. Ulterior, sinoadele celor două biserici au hotărât introducerea în calendarele locale a unor sfinți de 

cealaltă origine. Vizita din octombrie 2017 nu a fost repetată cu ocazia sfințirii Catedralei Mântuirii 

Neamului, când a fost prezent Patriarhul Ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului45. Evenimentul avea 

loc în preajma conflictului autocefaliei Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, față de care Biserica Ortodoxă 

Română a avut o poziție moderată, îndemnând la „unitatea de credință și libertatea administrativ-

pastorală”, menționând că „unitatea se păstrează prin coresponsabilitate și cooperare între Bisericile 

Ortodoxe locale, prin cultivarea dialogului și a sinodalității la nivel panortodox”46. Implicații asupra Bisericii 

Ortodoxe Române și a strategiei sale privind vecinătatea rămân indiferent de alegerea făcută. Mai mult, 

rămâne chestiunea discursului bisericesc în conturarea relațiilor dintre cele două părți.  
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4. Opțiuni pentru restabilirea dialogului  

Dimensiunea de securitate 

 

Pornind de la aspectele enumerate mai sus în ceea ce privește domeniul securității, referitor la 

amenințările convenționale, propunem o abordare bazată pe măsuri de construire a încrederii 

(„confidence-building measures”) între NATO și Federația Rusă. Măsurile de construire a încrederii se 

axează pe dialog și „ajută părțile să interpreteze corect acțiunile celeilalte părți”, cu scopul de a „reduce 

sau elimina cauzele neîncrederii și temerilor”47 contribuind astfel la reducerea tensiunilor48. Considerăm 

că o astfel de abordare este relevantă pentru situația existentă între NATO și Federația Rusă, întrucât ar 

adresa unul dintre motivele tensiunilor – neîncrederea. Mecanismele propuse de România ar putea urma 

modelul Sinergiei Mării Negre, axat însă pe dialog în sferele de securitate și apărare. De altfel, Consiliul 

NATO - Rusia, înființat ca un „mecanism pentru consultare, construire a încrederii, cooperare, decizii 

comune și acțiune comună”49, menține deschise o serie de canale de comunicare pentru dialog, schimb 

de informații și reducerea neînțelegerilor, întâlnindu-se de câteva ori pe an după 201650.  

 

Acest mecanism poate lua pentru început forma unei comisii mixte care să implice actorii relevanți 

(SUA, România, Rusia, de exemplu), care să exploreze posibile modalități pentru sporirea încrederii și 

reducere a percepțiilor negative.  

 

În acest cadru de dezbatere ar urma să fie inclusă și SUA, prin prisma factorului scutului anti-rachetă. În 

plan politic, avantajele României prin această propunere sunt reprezentate de posibilitatea remarcării ca 

un actor regional semnificativ și ca un intermediar în vederea facilitării dialogului SUA, NATO – Rusia. 

Construindu-și o imagine de actor credibil pe această axă, pot fi obținute în plan economic/comercial din 

crearea unui mediu regional stabil, favorabil comerțului și investițiilor. 

 

În ceea ce privește amenințările neconvenționale, România poate acționa atât pe plan intern cât și pe plan 

extern. În ceea ce privește mediul intern finanțarea cercetării în domeniul informațional și stimularea 

educației privind campaniile de dezinformare pot reprezenta măsuri relevante. În ceea ce privește 

măsurile pe plan extern, recomandăm înființarea unui cadru de cooperare și coordonare între Centrele 

Naționale de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT) ale statelor din Europa Centrală și 

de Est. 

                                                
47 Scherbak, I., 1991, Confidence-building measures and international security. The political and military 
aspects: a Soviet approach, UNIDIR. p. 1. 
48
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49

 NATO, 2018, NATO-Russia Council (NRC) 
50

 Ibid. 
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Dimensiunea politică și diplomatică 

În plan strategic 

 

Dacă în spectrul securității și apărării, există direcții strategice asumate și definite ale României la Marea 

Neagră, corelate cu obiectivele și evoluțiile din ultimii ani, în alte domenii acestea lipsesc sau sunt 

perimate. Singurele referințe la Marea Neagră în actuala Strategie națională de apărare a țării51 conduc 

către obiectivele naționale de „asigurare a securității în regiunea Mării Negre”, „aprofundarea cooperării 

cu statele vecine şi cu cele din flancul estic al NATO”, „intensificarea cooperării regionale”, amenințările 

date de acțiunile destabilizatoare din vecinătatea estică, de conflictele înghețate din regiune și riscurile 

aduse de instabilitatea regională. Deși în evaluarea mediului internațional de securitate sunt amintite o 

serie de sectoare relevante pentru securitatea României, regiunea Mării Negre rămâne subapreciată și 

mai puțin pătrunzătoare, comparativ cu abordările privind regiunea din strategiile anterioare (2006 și 

2010)52,53.  

 

România are nevoie de o strategie actualizată și cuprinzătoare privind regiunea extinsă a Mării Negre 

care să țin cont de întretăierea unor regiuni distincte cu ambiții și interese diferite, dar și de trecutul 

milenar al legăturilor comerciale și de altă natură din zonă. Luarea în considerare a evoluțiilor strategice 

din zonă din ultimul deceniu este importantă, incluzând situația de la Marea Caspică, a Iranului, 

instabilitatea regională, obiectivele și intereselor principalelor state - Turcia și Rusia. Marea Neagră oferă 

acces nu numai direct la doi membri ai G20, ci și la o populație a statelor litorale de aproximativ 300 de 

milioane de locuitori. Mai mult, aceasta ar trebui să ia în considerare acțiuni recente de la nivelul Uniunii 

Europene și partenerilor săi privind cooperarea la Marea Neagră, precum demersurile pentru elaborarea 

Agendei maritime comune54 și obiectivele promovate de statele litorale în documentul de viziune privind 

Agenda strategică pentru inovare și cercetare la Marea Neagră55, unde există un consens privind teme ce 

țin de afaceri maritime, dezvoltare economică, cercetare și inovarea privind Marea Neagră.  

 

Cooperarea multilaterală în regiunea Mării Negre beneficiază până la acest moment de sprijinul OCEMN, 

o organizație interguvernamentală menită să promoveze colaborarea economică și nu numai între statele 

membre - state cu o populație de peste 350 de milioane de locuitori. În pofida unor arii diverse de lucru, 

de la comerț și dezvoltare economică la educație și cultură56,  organizația pare lipsită de un impuls politic 

pentru reformare și revitalizare. Din punct de vedere economic, poziția României în OCEMN, în pofida 

                                                
51
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blocajelor politice și incertitudinilor, nu este de neglijat: al treilea stat ca PIB după, la mare distanță, Rusia 

și Turcia și al doilea stat ca PIB/capita, la mare distanță, după Grecia57, putând folosi capacitatea sa de 

atracție și statutul de membru al UE pentru promovarea unor proiecte de interes. Totodată, în ariile de 

activitate ale OCEMN, arii non-securitare, există și deschiderea Rusiei pentru dezvoltarea relațiilor, 

dovedită prin angajamentul față de Agenda Maritimă Comună pentru Marea Neagră. O analiză 

suplimentară a potențialului și limitelor OCEMN este necesară. Acțiunile propuse prin Agenda Maritimă 

la Marea Neagră, structurate sub forma a două clustere privind ecosistemele maritime și de coastă și 

dezvoltarea unei economii sustenabile la Marea Neagră, oferă un cadru de acțiune pentru următorii ani, 

cadru susținut de toate cele șapte state de la Marea Neagră. Acestea variază de la protejarea 

ecosistemelor, sprijinirea pescuitului și a acvaculturii la sprijinirea infrastructurilor de cercetare și 

stimularea cercetării și inovării, promovarea conectivității și a unor politici în domeniul muncii și formării.  

În plan politic 

 

Prăbușirea relațiilor politice pe fondul agresiunilor Rusiei din 2014 și a relației anterioare complicate a dus 

la o diminuare semnificativă a contactelor politice și la o oprire a contactelor la nivel înalt între părți. În 

timp ce o serie de sancțiuni la adresa Rusiei și sprijinirea suveranității, independenței și integrității 

teritoriale ale Ucrainei sunt „noul normal” în relațiile dintre spațiul euroatlantic și Rusia, alți indicatori 

arată și o ușoară normalizare, cu reținere și pragmatică, a contactelor între Rusia și Occident. Cum poate 

ieși România din izolare și relua dialogul bilateral menținându-și echilibrul și angajamentele pro-europene 

și transatlantice?  

 

Situația la nivelul Uniunii Europene încurajează o relație de cooperare bilaterală cu Rusia în baza a cinci 

principii îndrumătoare agreate în 2016: implementarea deplină a acordurilor de la Minsk înainte de orice 

schimbare substanțială a politicii față de Rusia, consolidarea relațiilor cu partenerii din vecinătatea estică 

și din Asia Centrală, îmbunătățirea rezilienței interne a UE în fața amenințărilor Rusiei, recunoașterea 

nevoii de angajare selectivă cu Rusia pe anumite aspecte de politică externă și în alte arii unde este un 

interes clar al UE, creșterea sprijinului pentru societatea civilă și sprijinirea contactelor între oameni58. 

Așadar, există o serie de domenii în care sunt încurajate legăturile la nivelul relației UE - Federația Rusă.  

 

La nivel național, relațiile bilaterale în plan politic ale statelor UE și din SUA cu Federația Rusă indică o 

ușoară reluare a dialogului. Câteva elemente pot fi amintite aici: summitul dintre Statele Unite și Federația 

Rusă din 16 iulie 2018 din Helsinki59, interacțiunile la nivel înalt între lideri ruși și lideri europeni60 - doar 

câteva state au fost aproape inexistente la acest indicator (Polonia, România și altele), contactele la nivelul 
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legislatorilor naționali sau subnaționali (Statele Unite61,62 - interacțiuni numai la nivelul Republicanilor,  

Germania63,64,65, Franța66,67, printre altele), contactele constante la nivel de șefi de stat și de guvern din 

regiune (Bulgaria68, Ungaria69, Moldova70, Serbia71, Cehia72, Grecia73, printre altele; Georgia, Polonia, 

România și Ucraina au o abordare similară, cu contacte aproape inexistente, de înțeles având în vedere 

agresiunile rusești și sovietice), situația proiectelor de investiții și alte dinamici economice. La nivelul 

Parlamentului European, relațiile interparlamentare cu Federația Rusă sunt întrerupte ca urmare a 

anexării ilegale a Peninsulei Crimeea și a destabilizării Ucrainei, însă delegația este activă ca grup de 

reflecție și dezbatere și pentru menținerea dialogului cu societatea civilă, media și organizațiile 

neguvernamentale din Rusia74.  

 

În acest context, ținând cont de lipsa progresului pe subiectele care au dus la tăierea legăturilor bilaterale, 

reluarea dialogului parlamentar poate fi considerată o opțiune inoportună în lipsa unei agende bine 

definite, relevante, fundamentate și benefice pentru ambele părți sau a unor progrese semnificative. 

Dacă se restabilesc legăturile la nivel parlament, există o serie de subiecte care pot reprezenta o valoare 

adăugată pentru ambele părți. Subiectele ce pot fi dezvoltate în cadrul unei astfel de agende se pot referi 

la aspecte relevante pentru securitatea regională și națională precum reconstrucția post-război a Siriei, 

proiecte de investiții, securitatea energetică, dar și la aprofundarea cooperării bilaterale și multilaterale 

la nivel sectorial și dezvoltarea unor programe la nivelul publicului, mediului academic, cultural, artistic, 

tinerilor. O alternativă la reluarea dialogului comisiilor parlamentare ar fi crearea unor grupuri de contact 

informale compuse din parlamentari, astfel încât să fie menținute și/sau stabilite o serie de legături 

similare, însă în afara unui cadru oficial.  

 

Ținând cont de sprijinirea de către Federația Rusă a partidelor revizioniste din Europa, a celor care se opun 

integrării europene și euroatlanticismului, precum și de riscurile susținerii unei astfel de idei, poate fi 

explorată oportunitatea dezvoltării unor legături la nivelul unor partide politice sau lideri politici din 
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România și din Rusia. Rolul unor astfel de legături ar fi în facilitarea dialogului politic pentru soluționarea 

unor probleme comune și pentru prevenirea și descurajarea interferenței Rusiei în politica internă. Astfel 

de legături există în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, atât în partide aflate/care au fost 

la guvernare (Austria, Italia, Estonia, Ungaria, ș.a.m.d.) sau care sunt în opoziție (Franța, Germania, 

ș.a.m.d.). 

În plan cultural și social  

 

Manifestări de cooperare între cele două părți în domeniile educației, culturii și tineretului există, dar 

limitate. De exemplu, Agenția de Credite și Burse de Studii din România aduce la cunoștința publicului 

interesat informații despre bursele disponibile în baza acordurilor bilaterale. Ministerul Afacerilor Externe 

și Ministerul Educației Naționale gestionează programul de burse de studiu în România dedicat cetățenilor 

străini (cu excepția UE). Diferite programe ale ambasadelor și centrelor culturale de pe teritoriul acestora 

desfășoară activități comune în domeniile educației, cercetării, tineretului, sportului, culturii și nu numai. 

Numărul acestora și domeniul de aplicare sunt reduse și, cu excepția unui număr mic de cazuri în care este 

oferit un impact de durată, nu contribuie la dezvoltarea unor contacte în mod sistematic între cele două 

popoare. Mai mult, nu abordează subiecte sensibile ale relației dintre România și Rusia. În acest sens, o 

serie de opțiuni politice pot fi inițiate. 

 

Intensificarea eforturilor pentru deschiderea unor filiale ale Institutului Cultural Român sau altor 

instituții și organizații culturale în principalele metropole rusești este oportună și metodă simplă de 

sporire a puterii soft a României în regiune. Polonia și Ungaria pot fi exemple în acest sens: Ungaria - 

Institutul Balassi are o filială activă la Moscova; Polonia - Institutul Adam Mickiewicz, aflat în subordinea 

Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, are ca scop promovarea culturii poloneze în lume, având o 

prezență importantă în spațiul de limbă rusă, Institutul Polonez, aflat în subordinea Ministerului Afacerilor 

Externe, are filiale la Moscova și Sankt Petersburg.  

 

Promovarea unui dialog constant privind relațiile bilaterale și subiectele sensibile de pe agenda acestor 

două state și testarea fezabilității instituționalizării acestuia printr-un model asemănător centrelor 

ruso-polone și polono-ruse pentru dialog și înțelegere înființate în 2010-201175 poate fi operaționalizată. 

În cadrul relațiilor bilaterale polono-ruse, acestea desfășoară și sprijină activități de tineret, educaționale, 

de formare, sportive, de sondare a opiniei publice, programe academice, publicistice, culturale și nu 

numai. Dincolo de dezbaterea trecutului relațiilor dintre România și Rusia într-un cadru restrâns, precum 

comisia româno-rusă de istorici, este nevoie de lărgirea audienței conștiente de problematicile bilaterale 

și de reducerea distanței sociale între populații.  
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Catedrala Mântuirii Neamului din București va fi cea mai una dintre cele mai mari construcții religioase 

din spațiul est-european. Cu o înălțime planificată de aproximativ 120 de metri76, clădirea neobizantină 

din București va reprezenta la momentul finalizării cea mai înaltă biserică/catedrală din lumea ortodoxă 

și cea mai înaltă clădire destinată celebrării unui cult din Europa de Sud-Est. Construcția poate deveni o 

referință pentru turismul religios, în condițiile unei bune promovări în spațiul ortodox și dincolo de 

acesta. Neutralitatea relativă a Bisericii Ortodoxe Române în disputele dintre alte biserici din regiune 

poate reprezenta un plus în această chestiune în situația în care este menținut un dialog. Însă trebuie ținut 

cont în câteva elemente principale în acestă relație, printre care autocefalia Bisericii Ortodoxe Române și 

caracterul secular al statului român.  

 

România se bucură de existența minorității de ruși-lipoveni, care întreține legături solide cu comunități 

din spațiul Federației Ruse. Asemenea tuturor minorităților etnice recunoscute oficial, aceasta se bucură 

de sprijin din partea statului român, inclusiv prin reprezentarea în Parlamentul României. Având în vedere 

problemele cu minoritățile din unele zone ale Rusiei, pot fi inițiate o serie de discuții și schimburi de bune 

practici privind integrarea și menținerea identității etnice a minorităților, plecând de la experiențele din 

România. În același timp, pot fi încurajate diferite formule asociative ale comunităților de români din 

Rusia, având în vedere că Ambasada României la Moscova amintește, referitor la comunitatea 

românească, faptul că aceasta nu este constituită în diferite forme asociative77. Acestea pot acționa pe 

termen lung ca un vector pentru păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității românești. De altfel, acest 

pas - al consolidării mediului asociativ românesc - corespunde obiectivelor asumate oficial prin Strategia 

națională pentru românii de pretutindeni78. 

 

O direcție distinctă este reprezentată de continuarea și aprofundarea cooperării în sectorul 

neguvernamental, unde există deja bune practici în materie de cooperare pentru desfășurarea unor 

proiecte de anvergură regională. De exemplu, Forumul ONG de la Marea Neagră, lansat în 2008 de FOND 

România în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, a devenit un cadru recunoscut de dialog între 

mediul asociativ din regiunea Mării Negre, cu unsprezece ediții organizate până în prezent79. Inițiat ca un 

forum sprijinit de MAE prin fondurile asistenţei oficiale pentru dezvoltare și de Black Sea Trust, forumul s-

a extins în plan regional, a atras sprijinul Comisiei Europene și a avut peste 800 de participanți.  

5. Concluzii 

După cum ilustrează datele de mai sus, în planul securității, relațiile dintre cele două state sunt marcate 

de neîncredere. Pe de o parte, România, ca membru NATO și UE, dar și ca parte a sistemului anti-rachetă 
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al Statelor Unite, este privită cu suspiciune de Rusia, care percepe, cel puțin la nivel declarativ, acești 

factori drept amenințări la adresa securității sale naționale. Pe de altă parte, folosind retorica 

amenințărilor occidentale, Rusia justifică o atitudine agresivă în Europa de Est. Prin acțiunile sale în 

această direcție, incluzând exemplele de acțiuni de destabilizare promovate în ultimii ani în plan extern, 

Rusia generează temeri în România, atât la nivelul percepțiilor colective, cât și la nivel instituțional, context 

care generează tensiuni și implicații negative inclusiv la nivel politic.  

 

În vederea depășirii acestui impas și pentru o reducere a tensiunilor, România poate acționa, prim 

măsurile propuse, ca un factor mediator între SUA/NATO și Rusia, prin demersuri care să sporească 

încrederea reciprocă a celor două părți. Beneficiile aduse de un astfel de rezultat vor contribui nu numai 

la îmbunătățirea poziției României, ci și la crearea de legături durabile între UE și Rusia, spre dezvoltarea 

comerțului și a investițiilor, fiind în avantajul ambelor părți. 

 

Cadrul relațiilor bilaterale România - Rusia din anii 2000 a apărut într-un context în care Rusia era într-un 

proces de deschidere față de principiile unei ordini internaționale liberale, iar România nu era parte în 

NATO și UE. Dinamicile în care au fost implicate aceste state s-au schimbat culminând, pe de o parte, cu 

implicarea Rusiei în mai multe crize externe, pe de altă parte, cu aderarea la NATO și UE a României. 

Scăderea contactelor dintre cele două părți este vizibilă în cele mai multe arii de cooperare. Regiunea 

Mării Negre prin diferite formate multilaterale contribuie la menținerea unui contact minim, fiind în 

vecinătatea ambelor părți.  

 

Oportunitățile oferite de Marea Neagră pot crea un pilon pentru consolidarea relațiilor dintre România și 

Rusia. Marea Neagră oferă acces la doi membri ai G20, la o populație a statelor litorale de aproximativ 

300 de milioane de locuitori și la o serie de regiuni din vecinătate de importanță strategică pentru România 

și partenerii săi. Actualizarea strategiei României la Marea Neagră ținând cont de aceste elemente este 

necesară, în complementaritate cu elementele strategice ale viziunilor de la nivelul OCEMN și UE. Există 

deja o serie de angajamente în această direcție, însă operaționalizarea are nevoie de mai mult atenție.  

 

În planul politicilor, principiile asumate de UE în relația cu Rusia au o aplicabilitate și în abordarea 

României: colaborarea pe aspecte de politică externă specifice, creșterea sprijinului pentru societatea 

civilă și sprijinirea contactelor între oameni, precum și încurajarea relațiilor economice nesituate sub 

sancțiuni, printre altele. Prăbușirea contactelor bilaterale de după criza ucraineană și interacțiunile de la 

nivelul altor state reprezintă argumente pentru reluarea dialogului la anumite niveluri, cu condiția unor 

agende bine definite, cu posibile subiecte relevante pentru securitatea regională și națională precum 

reconstrucția post-război a Siriei, proiecte de investiții, securitatea energetică, dar și la aprofundarea 

cooperării bilaterale și multilaterale la nivel sectorial și dezvoltarea unor programe la nivelul publicului, 

mediului academic, cultural, artistic, tineret. În anumite contexte, precum la nivelul unor partide politice 
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sau lideri politici din România și din Rusia, stabilirea unor contacte poate contribui la prevenirea unor 

riscuri, combaterea unor amenințări și descurajarea unor acțiuni ilicite.  

 

Aria culturală se află printre cele care a beneficiat de menținerea unor legături, în pofida răcirii relaților, 

însă pot fi formulate o serie de recomandări. Proiectele de această natură contribuie la  creștere puterii 

soft a României în regiune. Intensificarea eforturilor pentru deschiderea unor filiale ale Institutului 

Cultural Român sau altor instituții și organizații culturale în principalele metropole rusești reprezintă o 

oportunitate pentru creșterea atractivității și vizibilității României în Federația Rusă. Totodată poate fi 

promovat într-un cadru instituționalizat, de tipul unor centre româno-ruse și ruso-române, un dialog 

constant privind relațiile bilaterale și subiectele sensibile de pe agenda acestor două state, un model 

funcțional în regiune.   

 

În plan religios, neutralitatea relativă a Bisericii Ortodoxe Române în disputele dintre alte biserici din 

regiune poate reprezenta un plus în sporirea dialogului și înțelegerii între lideri religioși și pelerini între 

cele două părți. Catedrala Mântuirii Neamului din București poate deveni o referință pentru turismul 

religios, în condițiile unei bune promovări în spațiul ortodox și dincolo de acesta.  

 

Problematica integrării și menținerii identității etnice a minorităților ruse din România alături de 

încurajarea unor formule asociative ale comunităților de români din Rusia pot fi două direcții de acțiune 

în planul comunităților de minorități etnice. O altă direcție de acțiune la nivelul societății constă în 

continuarea și aprofundarea cooperării în sectorul neguvernamental, plecând de la bunele practici 

existente.  

 

Relațiile dintre România și Federația Rusă pot depăși obstacolele actuale pentru valorificarea beneficiilor 

pe termen mediu și lung. Recomandările și opțiunile de politică externă pe axa București - Moscova 

prezentate în acest document oferă un cadru de navigare printre provocările și limitările actuale, într-un 

mediu regional și internațional complex, un mediu în care, indiferent de situație, România și Rusia se află 

reciproc în vecinătate. În acest context, încurajarea unei interacțiuni pragmatice, bazată pe interesele 

comune ale părților și respectând în același timp angajamentele strategice ale celor două state, este o 

necesitate.  

 

6. Recomandări 

Securitate:  

 

● Încurajarea măsurilor de construire a încrederii între NATO și Federația Rusă pentru prin 

promovarea unor formule de dialog în sferele de securitate și apărare, pe modelul Consiliului 

NATO - Rusia; 
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● Înființarea unei comisii mixte care să implice actorii relevanți (SUA, România, Rusia, de exemplu), 

care să exploreze posibile modalități pentru sporirea încrederii și reducere a percepțiilor negative; 

● Consolidarea capacității României de descurajare prin finanțarea cercetării în domeniul 

informațional și stimularea educației privind campaniile de dezinformare și înființarea unui cadru 

de cooperare și coordonare între Centrele Naționale de Răspuns la Incidente de Securitate 

Cibernetică (CERT) ale statelor din Europa Centrală și de Est. 

 

Politic: 

 

● Actualizarea și consolidarea strategiei naționale privind regiunea extinsă a Mării Negre, ținând 

cont de rolul regiunii în plan strategic și procesele multilaterale în curs; 

● Valorificarea poziției României în Organizația pentru Cooperare Economică la Marea Neagră în 

arii non-securitare prin promovarea unor proiecte concrete de interes; 

● Reluarea dialogului parlamentar, în condițiile unei unei agende bine definite, relevante, 

fundamentate și benefice pentru ambele părți sau a unor progrese semnificative sau crearea 

crearea unor grupuri de contact informale compuse din parlamentari, astfel încât să fie menținute 

și/sau stabilite o serie de legături similare, însă în afara unui cadru oficial; 

● Explorarea oportunității dezvoltării unor legături la nivelul unor partide politice sau lideri politici 

din România și din Rusia pentru menținerea sub control a riscurilor revizioniste de origine externă, 

pentru soluționarea unor probleme comune și pentru prevenirea și descurajarea interferenței 

Rusiei în politica internă. 

 

Cultură și societate: 

 

● Intensificarea eforturilor pentru deschiderea unor filiale ale Institutului Cultural Român sau altor 

instituții și organizații culturale în principalele metropole rusești pentru promovarea culturii 

române în spațiul rusesc; 

● Promovarea unui dialog constant privind relațiile bilaterale și subiectele sensibile de pe agenda 

acestor două state și testarea fezabilității instituționalizării acestuia printr-un model asemănător 

centrelor ruso-polone și polono-ruse pentru dialog și înțelegere; 

● Încurajarea dialogului spiritual și turismul religios, ținând cont de neutralitatea relativă a Bisericii 

Ortodoxe Române și de unele obiective din România precum Catedrala Mântuirii Neamului ca una 

dintre cele mai mari construcții religioase din spațiul est-european; 

● Inițierea unei serii de discuții și schimburi de bune practici privind integrarea și menținerea 

identității etnice a minorităților, plecând de la experiențele din România și provocările cu care se 

confruntă Federația Rusă; 

● Încurajarea unor formule asociative ale comunităților de români din Rusia, inexistente la această 

dată, pentru păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității românești; 
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● Continuarea și aprofundarea cooperării în sectorul neguvernamental, unde există deja bune 

practici în materie de cooperare pentru desfășurare unor proiecte de anvergură regională. 
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