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Rezumatul proiectului:  

Acest proiect își propune să investigheze relațiile României cu Comunitatea Economică 

Europeană (CEE), între 1957, când CEE a fost creată prin Tratatul de la Roma, și 1989, când 

regimul socialist din România s-a prăbușit. Analitic, proiectul este construit pe două planuri, 

studiind concepțiile și motivele care au stat la baza atitudinii și politicii României față de 

CEE, pe de o parte, și relațiile dintre România și CEE ca organizație, pe de alta. Proiectul 

pune sub semnul întrebării paradigma teoretică a detașării de Moscova, care este folosită în 

mod tradițional pentru a explica politica externă a României postbelice și care pune accentul 

pe rolul factorilor externi. Bazându-se, în schimb, pe teoria sistemică a relațiilor 

internaționale (B.F. Braumoeller), acest proiect studiază acțiunile agenților (Romania, lideri 

și experți români), dar ia în considerare și factorii structurali externi și interni care au creat 

contextul relațiilor României cu CEE (relațiile sale cu URSS și poziția sa specială în blocul 

estic, normalizarea relațiilor cu țările Europei Occidentale, destinderea Est-Vest, lărgirea 

CEE, procesul Helsinki, reformarea blocului estic, procesul de luare a deciziilor la nivel 

intern). Ipoteza: România a acționat pentru atingerea intereselor sale naționale, așa cum erau 

acestea percepute de elita politică, pe baza percepțiilor și opiniilor acesteia față de situația 

externă. Metodologic, proiectul se raliază așa-numitei Noi Istorii a Războiului Rece, având la 

bază cercetare multiarhivistică, acordând atenție ideologiei (înțeleasă în sens larg drept 

percepții, idei, sistem de convingeri) și studiind o așa-numită putere minoră. Prin rezultatele 

sale, proiectul produce cunoaștere în domeniul profund neglijat de istoriografie al relațiilor 

dintre România și CEE, contrubuie la o mai bună înțelegere a originii relațiilor actuale dintre 

România și Uniunea Europeană și deschide noi perspective privind studiul politicii externe a 

României postbelice, în general. 

Rezumatul etapei I (1 septembrie 2020 – 31 decembrie 2020): 



În prima etapă a proiectului (septembrie-decembrie 2020), cei patru membri ai echipei de 

proiect (Dragomir Elena, Miloiu Marian-Silviu, Coroban Costel și Dumitrescu Bogdan 

Mihai) au desfășurat activități de documentare și analiză critică asupra literaturii de 

specialitate, precum și activitate de cercetare a documentelor de arhivă. Un membru al 

echipei (Dragomir Elena) a susținut o prezentare orală în cadrul unui workshop online, 

diseminând rezultatele cercetării.   

Descrierea științifică, gradul de realizare a obiectivelor și diseminare:  

În această etapă, cei patru membri ai echipei de proiect (Dragomir Elena, Miloiu Marian-

Silviu, Coroban Costel și Dumitrescu Bogdan Mihai) au desfășurat activități de documentare 

și analiză critică asupra istoriografiei anterioare, cu privire la tema, teoria și metodologia 

proiectului. În acest sens, au fost consultate numeroase studii, articole, cărți, periodice. Având 

în vedere pandemia actuală (care a închis biblioteci și arhive pentru perioade îndelungate), 

fișarea și lectura bibliografiei temei s-au realizat folosind cu precădere (dar nu exclusiv) 

biblioteci și baze de date disponibile online, bibliotecile instituției care găzduiește proiectul 

(cu precădere biblioteca Centrului Gafencu din cadrul Universității Valahia din Târgoviște), 

bibliotecile personale. Totodată, au fost identificate numeroase surse de presă, pentru 

perioada 1957-1989, și s-a început cercetarea și fișarea lor.   

Pandemia a îngreunat foarte mult cercetarea de arhivă, arhivele fiind fie închise, fie 

accesibile pe bază de programare sau reprogramare la intervale foarte lungi de timp. Au fost 

studiate inventarele (disponibile online) ale unor fonduri de arhivă ale Arhivelor Naționale 

ale României și inventarele (disponibile electronic) ale Arhivelor Diplomatice ale 

Ministerului Afacerilor Externe, identificându-se dosarele de interes pentru acest proiect. În 

plus, au fost studiate dosare și documente provenind din cele două arhive, fiind valorificate 

sursele primare la care membrii echipei de proiect au avut acces. S-a realizat, astfel, 

colectarea de date în vederea scrierii lucrărilor științifice și a unor prezentări la conferințe.   

Pe 20 noiembrie 2020, un membru al echipei de proiect (Elena Dragomir) a susținut o 

lucrare (prezentare orală) în cadrul unui Workshop Online intitulat „Anii ’70: România dintr-

o perspectivă globală”, organizat în perioada 20-21 noiembrie 2020 de Institutul de Istorie 

„George Barițiu” din Cluj-Napoca (Academia Română) și de Centrul de Cercetări în Istorie 

Contemporană din cadrul Universității din București. Programul evenimentului este 

disponibil la linkul următor:  

https://youthhousingromania.wordpress.com/2020/11/19/program-workshop-anii-70-

romania-dintr-o-perspectiva-globala/amp/?fbclid=IwAR1TNm-

3PHXJ40rmqc6aQaHOFjUEoakx99-S5L4BIhjL56jmWYpSGBcFP8I  . 

Elena Dragomir  
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