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Proiect de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE) 

 

Looking West: Romania’s relations with the European Economic Community during the Cold 

War era 

 Relațiile României cu Comunitatea Economică Europeană în perioada Războiului Rece 

 

PN-III-P1-1.1-TE-2019-0142 

 

RAPORT ȘTIINȚIFIC 

Etapa a II-a 

(1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021) 

 

Echipa de proiect:  

- Dragomir Elena (director de proiect, cercetător) 

- Miloiu Silviu-Marian (coordonator de doctorat, cercetător) 

- Coroban Costel (cercetător postdoctoral) 

- Dumitrescu Bogdan Mihai (student doctorand – retras, ianuarie-mai 2021) 

- Botnari Mihaela (student doctorand, iunie-decembrie 2021)  

 

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 a II-a (1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021): 

În a II-a etapă a proiectului (ianuarie-decembrie 2021), membrii echipei de proiect au 

desfășurat activități de documentare și analiză critică asupra literaturii de specialitate, precum 

și activitate de cercetare a documentelor de arhivă și a presei. 

Au fost depuse 2 articole științifice (Elena Dragomir, în proces de evaluare, un articol ISI 

și un articol BDI). A fost acceptat spre publicare un al treilea articol științific (Costel 
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Coroban, ERIH+). A fost depus un capitol de carte (în proces de evaluare) pentru un volum 

colectiv (Silviu Miloiu), care se va publica în străinătate. 

Au fost susținute nouă comunicări științifice pentru diseminarea rezultatelor proiectului, la 

conferințe și workshopuri internaționale și naționale, astfel: Dragomir Elena – 3 prezentări (2 

conferințe internaționale și un workshop internațional ), Miloiu Silviu – 2 prezentări (o 

conferință internațională, un workshop internaționale),  Coroban Costel – 3 prezentări (2 

conferințe internaționale și o sesiune de comunicări internațională), Botnari Mihaela – o 

prezentare la o conferință națională.  

A fost organizată o conferință internațională în cadrul proiectului (format online, 28-29 

octombrie 2021, Universitatea Valahia din Târgoviște, Romania).   

  

DESCRIEREA ȘTIINȚIFICĂ, GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR ȘI 

DISEMINARE: 

 

A. CERCETARE ÎN BIBLIOTECI 

 

În această etapă, membrii echipei de proiect 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 bibliotecile pentru perioade îndelungate 

și care a făcut accesul la bibliotecile străine aproape imposibil, studiul bibliografiei temei și al 

presei relevante s-au realizat folosind atât biblioteci și baze de date disponibile online, cât și 

biblioteca instituției care găzduiește proiectul (Universitatea Valahia din Târgoviște). 

 

B. CERCETAREA DE ARHIVĂ  

 

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, fie 

inaccesibile din cauza dificultății de a călători în străinătate. Totuși, membrii echipei de 

proiect au avut acces la surse de arhivă, după cum urmează: 

 

I. Documente digitalizate, care nu sunt disponibile online, provenind din: 

- Arhivele Naționale Istorice Centrale (București, România) 

- Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe (București, România) 

 

II. Documente digitalizate, disponibile online, provenind din:  

- Arhivele Istorice ale Comisiei Europene (Historical Archives of the European 

Commission, Bruxelles, Belgia) 

https://ec.europa.eu/historical_archives/archisplus/arcp_central.cfm?page=com_recher

che# 

- Arhivele Istorice ale Consiliului Uniunii Europene (Historical Archives of the Council 

of the European Union, Bruxelles, Belgia)  

https://www.consilium.europa.eu/en/app/case4/home.aspx 

- Arhiva GATT (World Trade Organization Archive)  

https://www.wto.org/english/docs_e/gattdocs_e.htm 

- Arhiva Online a Integrării Europene (Archive of the European Integration) 

http://aei.pitt.edu/  

- Arhiva Băncii Mondiale (World Bank Archive)  

https://archivesholdings.worldbank.org/informationobject/browse?topLod=0&sort=rel

evance&query=romania&repos=&onlyMedia=1 

https://ec.europa.eu/historical_archives/archisplus/arcp_central.cfm?page=com_recherche
https://ec.europa.eu/historical_archives/archisplus/arcp_central.cfm?page=com_recherche
https://www.consilium.europa.eu/en/app/case4/home.aspx
https://www.wto.org/english/docs_e/gattdocs_e.htm
http://aei.pitt.edu/
https://archivesholdings.worldbank.org/informationobject/browse?topLod=0&sort=relevance&query=romania&repos=&onlyMedia=1
https://archivesholdings.worldbank.org/informationobject/browse?topLod=0&sort=relevance&query=romania&repos=&onlyMedia=1
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- Documentele istorice (Historical Documents, Office of the Historian, Foreign Service 

Institute, United States Department of State) 

https://history.state.gov/historicaldocuments 

- CIA Online Archive, Historical Collections (Arhiva Online a CIA, Colecțiile Istorice) 

https://www.cia.gov/readingroom/search/site/romania 

- Colecțiile online ale NARA (National Archives and Records Administration, SUA)  

https://catalog.archives.gov/search?q=romania%20communism%201970s&tabType=o

nline 

- Arhiva digitala a Centrului Wilson (Wilson Center Digital Archive) 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/collections 

- Arhiva digitala a Parallel History Project on Cooperative Security 

https://www.php.isn.ethz.ch/lory1.ethz.ch/collections/index.html 

 

3. Documente cercetate „fizic”, în arhivă, pentru:  

- Arhivele Istorice ale Uniunii Europene (Florența, Italia) – Coroban Costel 

 

4. Alte documente de arhivă, provenind din colecțiile personale ale membrilor 

proiectului de cercetare:  

- Arhivele Naționale ale Franței, Paris, Pierrefitte-sur-Seine, Franța 

- Arhivele Ministerului de Externe al Finlandei, Helsinki, Finlanda 

- Arhivele Naționale Istorice Centrale, București, România 

- Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, București, România 

- Arhivele Istorice ale Uniunii Europene (Florența, Italia) 

 

C. SUSȚINERE DE LUCRĂRI LA CONFERINȚE ȘI WORKSHOPURI 

NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE: 

 

ELENA DRAGOMIR: 

- 24 septembrie 2021: Elena Dragomir, „Romania’s Position on the ‘German 

Question’ and the Deepening of Western Integration”, în cadrul conferinței 

internaționale (format hibrid) „Worlds together, worlds apart? Assessing the 

interplay between European integration and German unification”, Institute for 

European Integration, Hamburg, 23–25 September 2021 (comunicare susținută 

virtual). Programul conferinței la: https://www.hsozkult.de/event/id/event-112765  

- 25 octombrie 2021: Elena Dragomir, „Romania, the EEC and the Generalized 

System of Preferences”  în cadrul Workshopului Internațional (format hibrid) 

„State Socialist International Engagements during the Cold War, 25 October 2021, 

SNSPA, București (comunicare susținută virtual). Programul workshop-ului la: 

https://sil.politice.ro/wp-content/uploads/2021/10/Workshop-25-October-2021.pdf 

- 29 octombrie 2021, Elena Dragomir, „Cold War asymmetries: Romania and the 

debt crisis of the 1980s”, în cadrul Conferinței Internaționale (format virtual) „Cold 

War (A)Symmetries: Conflict, Cooperation and Trade”, Târgoviște, Universitatea Valahia din 

Târgoviște, România, 28-29 octombrie 2021). Programul Conferinței la: 

https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/10/CWA-Conference-Programme-with-link.pdf 

 

SILVIU MARIAN MILOIU: 

- 25 octombrie 2021: Silviu Miloiu, „Romania and the European Economic 

Community in the aftermath of the 1977 earthquake: the dilemmas of an 

asymmetric relationship”, în cadrul Workshopului Internațional (format hibrid) 

„State Socialist International Engagements during the Cold War”, 25 October 

https://history.state.gov/historicaldocuments
https://www.cia.gov/readingroom/search/site/romania
https://catalog.archives.gov/search?q=romania%20communism%201970s&tabType=online
https://catalog.archives.gov/search?q=romania%20communism%201970s&tabType=online
https://digitalarchive.wilsoncenter.org/collections
https://www.php.isn.ethz.ch/lory1.ethz.ch/collections/index.html
https://www.hsozkult.de/event/id/event-112765
https://sil.politice.ro/wp-content/uploads/2021/10/Workshop-25-October-2021.pdf
https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/10/CWA-Conference-Programme-with-link.pdf
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2021, SNSPA, București (comunicare susținută virtual). Programul workshop-ului 

la: https://sil.politice.ro/wp-content/uploads/2021/10/Workshop-25-October-

2021.pdf 

- 29 octombrie 2021, Silviu Miloiu: „Endurance or alteration? Romania and the 

EEC in the 1980s” în cadrul Conferinței Internaționale (format virtual) „Cold War 

(A)Symmetries: Conflict, Cooperation and Trade”, Târgoviște, Universitatea Valahia din 

Târgoviște, România, 28-29 octombrie 2021. Programul Conferinței la: 

https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/10/CWA-Conference-Programme-with-link.pdf 

 

COSTEL COROBAN: 

- 9 iulie 2021: Costel Coroban, „Revisiting a Cold War Issue: Romania’s strategy 

towards the EEC and GATT as reflected in the communist press”, în cadrul 

conferinței internaționale (format virtual) „Metaphor - Spatiality – Discourse, 

Universitatea Ovidius din Constanța, 9–10 iulie 2021. Programul Conferinței la: 

https://litere.univ-ovidius.ro/images/2021-2022/conferinte/Metaphor-Spatiality-

Discourse%20Intl%20%20%20Conference_Constanta_9-10%20July%202021.pdf  

- 29 octombrie 2021, Costel Coroban, „Negotiation and Asymmetry in Romania’s 

accession to GATT”, în cadrul Conferinței Internaționale (format virtual) Cold War 

(A)Symmetries: Conflict, Cooperation And Trade, Târgoviște, Universitatea Valahia din 

Târgoviște, România, 28-29 octombrie 2021). Programul Conferinței la: 

https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/10/CWA-Conference-Programme-with-link.pdf 

- 18 noiembrie 2021: Costel Coroban, “A different ‘break in the circle’: 

Romania's accession to the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 

1966-1971”, în cadrul Sesiunii Științifice „Pontica” (format virtual), Muzeul 

Național de Istorie și Arheologie, Constanța, 17-19 noeembrie 2021. Programul 

sesiunii la: https://www.minac.ro/assets/program-pontica-54.pdf 

     

MIHAELA BOTNARI:  

- 25 Noiembrie 2021: Mihaela Botnari, „Procesul de aderare a României la Fondul 

Monetar International: diplomație, negociere și pragmatism”, în cadrul Conferinței 

Naționale „Comunismul Românesc”, ediția a X-a (format virtual), organizată de 

CNSAS și Universitatea București, București, 25-26 noiembrie 2021. Programul 

conferinței la 

http://www.cnsas.ro/documente/cncr/PROGRAM%20CNCR%20X%2025-

26%20noiembrie%202021.pdf  

 

D. CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ORGANIZATĂ ÎN CADRUL 

PROIECTULUI 

 

În cadrul proiectului a fost organizată și desfășurată pe 28-29 octombrie 2021 (format 

virtual, din cauza pandemiei) Conferința Internațională cu titlul „Cold War (A)Symmetries: 

Conflict, Cooperation And Trade, Târgoviște (Universitatea Valahia din Târgoviște, România). 

https://gafencu.hypotheses.org/2264  

Programul Conferinței este disponibil în format pdf la: https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/10/CWA-

Conference-Programme-with-link.pdf. 

În acest moment, se pregătește „o propunere de carte”/ „a book proposal” în vederea 

publicării unui volum ca urmare a confernței, cu o editură internațională.  

 

 

 

https://sil.politice.ro/wp-content/uploads/2021/10/Workshop-25-October-2021.pdf
https://sil.politice.ro/wp-content/uploads/2021/10/Workshop-25-October-2021.pdf
https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/10/CWA-Conference-Programme-with-link.pdf
https://litere.univ-ovidius.ro/images/2021-2022/conferinte/Metaphor-Spatiality-Discourse%20Intl%20%20%20Conference_Constanta_9-10%20July%202021.pdf
https://litere.univ-ovidius.ro/images/2021-2022/conferinte/Metaphor-Spatiality-Discourse%20Intl%20%20%20Conference_Constanta_9-10%20July%202021.pdf
https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/10/CWA-Conference-Programme-with-link.pdf
https://www.minac.ro/assets/program-pontica-54.pdf
http://www.cnsas.ro/documente/cncr/PROGRAM%20CNCR%20X%2025-26%20noiembrie%202021.pdf
http://www.cnsas.ro/documente/cncr/PROGRAM%20CNCR%20X%2025-26%20noiembrie%202021.pdf
https://gafencu.hypotheses.org/2264
https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/10/CWA-Conference-Programme-with-link.pdf
https://gafencu.hypotheses.org/files/2021/10/CWA-Conference-Programme-with-link.pdf


5 
 

E. PUBLICAȚII 

ELENA DRAGOMIR:  

 

Articole depuse, în curs de evaluare:  

 

- Elena Dragomir, „Relațiile comerciale cu Occidentul în concepția economică a 

României postbelice. Argumente pentru o nouă perspectivă de studiu”, depus, în 

curs de evaluare la revista Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași, Serie Nouă, Istorie, BDI: CEEOL, CNCS B (2020)  

- Elena Dragomir,  „Asymmetric Cold War Trade: Romania and the Generalized 

System of Preferences (1968-1979)”, depus, în curs de evaluare la revista Europe-

Asia Studies (WoS, https://mjl.clarivate.com/journal-profile, zona roșia pentru 

Area Studies, zona galbenă – Economics și zona gri – Political Science) 

 

Capitol de carte, în lucru: 

 

- Elena Dragomir a lucrat la un capitol de carte, provizoriu intitulat „Romania’s 

Position on the ‘German Question’ and the Deepening of Western Integration”, 

pentru un proiect de carte editată de Kiran Patel; titlul provizoriu al cărții: „Worlds 

together, worlds apart? European integration and German Unification at the End of 

the Cold War”; cartea urmează a fi depusă spre evaluare la University of Toronto 

Press, în anul 2022. Un prim draft al acestui capitol a fost prezentat la conferința 

„Worlds together, worlds apart? Assessing the interplay between European 

integration and German unification”, Institute for European Integration, Hamburg, 

23–25 September 2021 (conferință menționată anterior) și a primit feedback foarte 

favorabil.  

 

Cărțile proiectului, în lucru: 

 

- Elena Dragomir a lucrat la monografia și la volumul de documente, care, în 

planul de activități al proiectului, sunt asociate ultimei etape de proiect (i.e. anul 

2022). Cele două volume sunt într-un stadiu avansat de redactare.    

 

SILVIU MARIAN MILOIU: 
 

- Silviu Miloiu a lucrat la un capitol de carte (provizoriu) intitulat „La Roumanie et 

la Communauté Économique Européenne au lendemain du séisme de 1977: les 

dilemmes d'une relation asymétrique”, pentru volumului Petites puissances et 

l’inégalité dans le système international (editor Traian Sandu), Éditions 

L'Harmattan, Paris (data estimată a apariției: anul 2022). Capitolul este în evaluare. 

 

COSTEL COROBAN: 

 

Articol depus și acceptat:   

- Costel Coroban, „‘Great Expectations’: Romania’s Accession to the General 

Agreement on Tariffs and Trade (1968-1971)”, acceptat de revista Annals of the 

„Ovidius” University of Constanţa – Political Science Series vol. 10/2021, BDI: 

ERIH+, CEEOL, HEIN Online, Index Copernicus, DOAJ. 

https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id

=486441 

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1171
http://history.uaic.ro/cercetare/analele-facultatii-de-istorie/apel-call-for-papers/
https://mjl.clarivate.com/journal-profile
https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486441
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1023
https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486441
https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486441
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MIHAELA BOTNARI: 

 

- Mihaela Botnari a lucrat la un articol provizoriu intitulat „Aderarea României la 

Fondul Monetar Internațional: diplomație, negociere și pragmatism”, articol care 

urmează a fi depus la începutul anului 2022.  

 

 

 

29 noiembrie 2021  Elena Dragomir  


