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S-a spus uneori – cu mai multa sau mai putina indreptatire – ca istoria 

contemporana este singura istorie posibila, cunoasterea sa profunda si veridica fiind 

garantata de martori oculari si de evenimente traite aievea, nu de izvoare mediate si seci. 

Din acest punct de vedere, am fost cel putin de doua ori privilegiata: o data fiindca am 

trait personal, ca toata generatia mea, intamplari memorabile, care au schimbat profund 

lumea, iar in al doilea rand fiindca am avut sansa sa fiu sau sa par a fi chiar un 

protagonist, in momentul in care anumiti reprezentanti ai tinerei generatii din Romania au 

participat la luarea unor importante decizii privind largirea NATO. Un alt privilegiu 

personal a fost acela de a beneficia de indrumarea stiintifica a unei personalitati rare, 

dintre acelea care scriu si fac istoria deopotriva. Este vorba despre profesorul Vasile 

Puscas, adevarat profesionist al genului, creator de scoala in domeniul studiului istoriei 

contemporane in general si al relatiilor internationale in special.      

Intre anii 1989 si 1991, Centrul si Estul Europei au suferit shimbari fundamentale, 

care au dus la reconfigurarea relatiilor internationale. Incetarea existentei URSS a 

condus, printre altele, la faptul ca SUA si-au asumat rolul de cea mai mare putere 

mondiala, luand sfarsit epoca indelungata a bipolarismului. Modificarile survenite au 

facut ca Statele Unite ale Americii sa aiba un cuvant hotarator in toate problemele 

politice, economice si militare de prim plan ale lumii, exercitand un rol de lider in cadrul 

NATO, in grupul celor mai industrializate tari sau in alte numeroase organisme 

internationale, precum Banca Mondiala sau Fondul Monetar International.  

Incepand cu ultima decada a secolului al XX-lea, Romania a parcurs un proces 

istoric marcat de trecerea de la comunism la capitalism. Acest proces a presupus 

reformarea societatii, adoptarea valorilor democratice si integrarea tarii in structuri 

europene si euro-atlantice, cele mai importante fiind NATO si UE. Aceste obiective au 

fost pe deplin sustinute de catre intreaga societate romaneasca, indiferent de optiuni 

politice sau de alta natura. Un alt demers care s-a bucurat de sustinerea structurilor 
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statului, dar si a cetatenilor, a fost apropierea tot mai intensa de Statele Unite ale 

Americii, care a fost chiar intarita printr-un parteneriat strategic intre cele doua tari. 

O parte semnificativa a istoriei recente a Romaniei a fost marcata de procesul de 

aderare la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord. Activitatea mea profesionala a fost 

legata in perioada 2002-2006 de Casa NATO, organizatie non-guvernamentala care si-a 

adus contributia la aderarea Romaniei la NATO. In acest cadru am inteles cat de serioasa 

era problema aderarii, am putut sesiza oarecum dinspre interior dificultatile numeroase si 

profunde ale atingerii acestui obiectiv, dar si interesele si conduita actorilor principali si 

natura rolului fiecaruia dintre ei.  

Asadar, luand in considerare, pe de o parte, pozitia privilegiata a Statelor Unite in 

cadrul Aliantei si, pe de alta parte, relatiile bilaterale dintre Romania si cel mai puternic 

stat al lumii, am considerat drept fascinanta, importanta si decisiva tratarea lucrurilor din 

acest punct de vedere. De aceea, in prim planul acestei lucrari se afla influenta exercitata 

de catre SUA cu privire la aderarea tarii noastre la NATO, implicatiile factorului 

american in modelarea atitudinilor Romaniei si a conduitei aliatilor sai fata de Romania 

in acei ani. 

Am dorit sa ma concentrez pe intervalul temporal 1994-2004, avand in vedere 

faptul ca la 26 ianuarie 1994 a fost lansat Parteneriatul pentru Pace sau Partnership for 

Peace (PfP), cel mai important program care a reunit membri si parteneri NATO, iar in 

2004 a fost, in mod oficial, finalizat procesul de aderare a Romaniei la NATO, 

implinindu-se si 10 ani de participare a Romaniei la PfP. In acelasi an s-a mai desfasurat 

la Istanbul si prima intalnire NATO la nivel inalt, la care Romania a participat in calitate 

de membru cu drepturi depline. Cred ca aceste repere temporale precise, care inchid intre 

limitele lor un deceniu, se preteaza la o asemenea tratare, intrucat sunt puncte de reper 

fundamentale care reprezinta, primul un inceput si al doilea un final de drum. Fireste, 

aceasta formulare trebuie luata cu doza de relativism necesara.   

Mi-am propus de la inceput si apoi pe parcursul cercetarii atingerea mai multor 

obiective, cum ar fi identificarea elementelor fundamentale ale relatiilor romano-

americane si evolutia acestora in contextul procesului de aderare a Romaniei la NATO, 

dar si surprinderea unor aspecte de natura istorica ale procesului de integrare si a 

implicatiilor sale mai largi. 
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Teza se concentreaza pe evolutia relatiilor bilaterale romano-americane, cu 

precadere in contextul aderarii Romaniei la NATO, fara sa aiba pretentia unei tratari si a 

unei analize exhaustive, imposibil de realizat deocamdata. Cu siguranta, o parte din 

temele conexe, care sunt doar amintite sau care nu si-au gasit locul in randurile acestei 

lucrari, ar putea fi tratate intr-un mod amplu si aprofundat in cadrul unor studii 

specializate. 

Aceasta lucrare se doreste a fi, de fapt, o abordare asupra aderarii Romaniei la 

NATO din perspectiva relatiei tarii noastre cu SUA. Structurarea pe capitolele incluse in 

lucrare a venit cumva de la sine, din natura dinamicii cercetarii.  

Am considerat necesar sa formulez un mic preambul al relatiilor diplomatice 

romano-americane, care au deja o lunga traditie, debutand in a doua jumatate a secolului 

al XIX-lea. In iunie 2010 au fost aniversati 130 de ani de la data cand Eugene Schuyler a 

fost numit agent diplomatic si consul general la Bucuresti, eveniment petrecut la data de 

11 iunie 1880. 

Dupa incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial, soarta Romaniei a fost 

abandonata in sfera de influenta sovietica, iar relatiile cu Statele Unite s-au deteriorat.  

Totusi, in 1974, Romaniei i-a fost acordata Clauzei natiunii celei mai favorizate, la care a 

renuntat unilateral in februarie 1988. In urma revolutiei din 1989 care a dus la caderea 

regimului comunist, situatia s-a schimbat semnificativ si o colaborare din ce in ce mai 

stransa a inceput intre cele doua tari. Un rol important l-a avut dorinta Romaniei, afirmata 

cu tarie, de a adera la NATO. 

In subcapitolul „Vin americanii” am explicat de unde provine o anumita „obsesie” 

a Romaniei si a romanilor pentru SUA si pentru americani, priviti ca un fel de posibili si 

asteptati „izbavitori”, capabili sa ne scoata din unghiul mort in care ne adusese includerea 

in blocul comunist. Ideea ca americanii sunt salvarea, auzita de catre unii cetateni de la 

bunici sau parinti, a ramas intiparita ca o legenda in mintea poporului roman, ramanand 

vie si dupa 1989. Drept dovada, multi cetateni americani care au venit in Romania in anii 

’90, oficialitati si oameni simpli deopotriva, au fost surprinsi de caldura cu care au fost 

intampinati. Ramaneau impresionati cand auzeau simpli cetateni spunand „Va asteptam 

de peste 50 de ani!” sau „In sfarsit ati venit!” 

Apoi am adresat in mod succint evolutia, intre anii 1994-2004, a relatiilor 
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bilaterale, din punct de vedere politic (vizite oficiale importante), economic (exemple de 

cooperare, precum Fondul Romano-American pentru Investitii), al programelor de 

asistenta americana (programul „Support for East European Democracies” – SEED al 

USAID) si legislativ (initiative legislative si cadrul juridic). 

Am explicat in continuare natura si functionarea Parteneriatului pentru Pace, din 

perspectiva importantei acestui program pentru Romania. Lansarea Parteneriatului a avut 

o contributie importanta la rearanjarea sistemului de securitate mondial dupa bipolaritatea 

SUA-Rusia si NATO-Pactul de la Varsovia. 

Romania este prima tara din lume care a semnat, la 26 ianuarie 1994, Documentul 

Cadru al PfP. Din acel moment a fost vizibila intensificarea colaborarii la nivel militar 

dintre Romania si SUA, atat in privinta contactelor oficiale, cat si a exercitiilor comune 

sau activitatilor din teatrele de operatiuni. 

Participarea Romaniei in cadrul Parteneriatului pentru Pace a reprezentat 

principalul instrument prin care se putea realiza interoperabilitatea fortelor armate 

romane cu cele NATO, dar si un cadru important de colaborare militara bilaterala intre 

Romania si SUA. Cu ajutorul PfP, Romania a trecut cu bine o parte dintre „examenele” 

in urma carora a devenit in 2004 membra cu drepturi depline a NATO.   

In ordine cronologica, a urmat reacordarea clauzei natiunii celei mai favorizate, 

proces in care profesorul si diplomatul Vasile Puscas a indeplinit din nou rolul de 

participant direct, ceea ce l-a ajutat enorm pe istoric, menit apoi sa transpuna in scris 

pentru viitor mersul intregii operatiuni. Subiectul a reaparut pe lista prioritatilor de 

politica externa a Romaniei imediat dupa Revolutie. Dupa trecerea catorva obstacole, la 8 

noiembrie 1993, Romania a obtinut din nou din partea SUA clauza natiunii celei mai 

favorizate, cadru de facilitare si promovare a relatiilor economice bilaterale, cu reinnoire 

anuala. Dezbaterile care au urmat in Congresul SUA cu privire la acest subiect au avut o 

incarcatura geopolitica substantiala, fiind axate nu doar pe relatiile comerciale, ci si pe 

optiunile Romaniei de aderare la NATO sau chiar Uniunea Europeana. Decizia 

permanentizatii clauzei in 1996 nu a avut impact doar asupra relatiilor comerciale 

romano-americane, reprezentand un semn de recunoastere al eforturilor si o cale de a 

incuraja continuarea preocesului de integrare in structurile euro-atlantice. 

Am continuat cu Summit-ul de la Madrid, din iulie 1997, care este considerat de 
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unii analisti ca fiind un adevarat „deschizator de drumuri”. Factorii de raspundere din 

Romania si romanii in ansamblul lor si-au pus mari sperante in deciziile acestei reuniuni 

la nivel inalt, desarte pana la urma, dar pline de invataminte. Totusi, cel mai important 

este faptul ca largirea, care devenise inevitabila inca din 1994 (a se vedea subcapitolul 4.3 

„Studiul asupra extinderii NATO”), a fost pusa in aplicare in mod oficial in 1997. Exista 

analisti care sustin ca decizia NATO de a largi randurile membrilor sai este cea mai 

profunda si complexa metamorfoza a ordinii de securitate europene de la caderea zidului 

Berlinului pana azi. 

In ciuda eforturilor intreprinse pentru cauza Romaniei, in cadrul Summit-ului de la 

Madrid, NATO a adresat doar Republicii Cehe, Ungariei si Poloniei - tari sustinute de 

Statele Unite - invitatia de a incepe convorbirile pentru aderare. Motivul invocat era ca 

doar aceste trei tari atinsesera progresul necesar in cadrul reformelor din domeniile 

militar, politic, economic si social, insa ar fi existat si probleme sporite legate de costuri. 

Decizia a reprezentat o dezamagire pentru Franta si celelate opt state care ar fi dorit ca 

invitatia sa fie adresata catre cinci tari si nu trei, insa au acceptat aceasta concesie pentru 

a nu fi puse in situatia de a-si exercita dreptul de veto, care ar fi provocat o ruptura 

ireparabila in cadrul Aliantei. 

Faptul ca Romania nu a fost in iulie 1997 printre statele invitate sa adere la 

NATO nu trebuie considerat drept esec. Complexul de imprejurari internationale a fost 

atunci, in parte, defavorabil tarii noastre pe termen scurt. La momentul respectiv, 

Romania aparea in ochii NATO ca un competitor foarte serios. De asemenea, poate fi 

considerat drept realizare faptul ca Summit-ul de la Madrid a nominalizat Romania si 

Slovenia ca favorite ale urmatorului val, anuntand un fapt extrem de important, anume ca 

usile Aliantei ramaneau deschise. 

Imediat dupa Summit, la 11 iulie 1997, Presedintele SUA Bill Clinton a venit in 

Romania pentru cateva ore, dand un mesaj de speranta si incurajare in vederea rezolvarii 

chestiunilor care faceau la momentul respectiv ca tara noastra sa fie incompatibila cu 

calitatea de membru al Aliantei. Mai presus de mesajul sau a fost semnificatia prezentei 

presedintelui Clinton la Bucuresti, intr-o atmosfera de emotie si de speranta pentru 

romani. Frazele de incurajare ale Presedintelui Clinton au contribuit la mentinerea unei 

atitudini pozitive a romanilor in ceea ce priveste integrarea euro-atlantica si implicit la 
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continuarea reformelor politico-economice si proceselor de modernizare, menite sa 

transforme Romania intr-o tara stabila si prospera. 

Un alt element important al vizitei la Bucuresti a Presedintelui Bill Clinton a fost 

demararea Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite, care constituie un 

capitol distinct. Acest parteneriat a fost conceput ca un mecanism avansat de cooperare, 

avand ca prioritate consolidarea raporturilor in domeniile de interes strategic pentru 

ambele tari (militar, economic, securitate regionala, riscuri neconventionale). 

Parteneriatul a reprezentat o etapa importanta in evolutia relatiei bilaterale romano-

americane, in contextul parcurgerii de catre Romania a procesului de aderare la 

structurile euro-atlantice.  

Summit-ul de la Washington (din 1999) este un nou moment cheie in drumul 

Romaniei spre NATO si subiectul capitolului urmator. Chiar daca nu a fost lansata nici o 

invitatie de aderare, in comunicatul final al Summit-ului Romania este nominalizata in 

fruntea listei de candidati, alaturi de Slovenia. Pe langa aceasta realizare, a fost lansat si 

Planul de Actiune pentru Aderare (Membership Action Plan – MAP), care era destinat 

sprijinirii tarilor aspirante in eforturile de pregatire pentru aderarea la NATO.  

MAP oferea o lista de domenii de actiune pe baza careia fiecare stat candidat isi 

elabora propriul Plan national de pregatire pentru aderarea la NATO (PNA), cuprinzand 

acele obiective pe care le considera necesare si realizabile in pregatirea pentru aderarea la 

NATO, oferind o perspectiva mai clara asupra continuarii reformelor.   

Un capitol distinct este alocat cooperarii militare bilaterale Romania-SUA, care  

s-a diversificat si dezvoltat, atat in plan bilateral, prin programe precum MIL-TO-MIL, 

IMET (International Military Education and Training) etc., cat si in cadrul 

„Parteneriatului pentru pace” (PfP) sau operatiunilor ONU de mentinere a pacii.  

Cooperarea bilaterala militara romano-americana a contribuit la pregatirea Armatei 

Romaniei pentru integrarea in NATO, ocupand un loc central in cadrul relatiilor de 

colaborare cu armatele statelor membre NATO. 

In capitolul ce urmeaza este abordat momentul 11 septembrie 2001, care a 

schimbat perspectiva intregii lumi asupra relatiilor internationale, mai precis asupra 

rolului jucat de terorism si de instrumentele terorismului, intr-un proces menit sa 

diminueze tot mai mult rolul statelor in favoarea unor forte organizate, indreptate spre 
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controlarea destinelor mondiale. Extinderea fenomenului terorist si periculozitatea 

acestuia au determinat actiuni conjugate pentru contracararea lui si realizarea unei coalitii 

de amplitudine globala. In urma atacurilor teroriste care au lovit Statele Unite la 11 

septembrie 2001, Romania a luat imediat masuri prin care dovedea solidaritatea fata de 

poporul american. De altfel, Romania a fost printre primele tari care s-au alaturat SUA in 

„razboiul impotriva terorii”. Romania a avut o contributie recunoscuta pe plan 

international la lupta impotriva terorismului, atat in plan conceptual, cat si in teatrele de 

operatiuni (in special in Irak si Afganistan). 

Chiar daca Romania nu s-a confruntat cu un terorism autohton, statul roman a 

actionat consecvent si cu maxima responsabilitate, atat in plan intern, cat si in cooperarea 

externa, pentru prevenirea si combaterea terorismului international. In semn de 

recunoastere pentru eforturile Romaniei, in cadrul discursului sustinut la Bucuresti in 23 

noiembrie 2002 de catre George W. Bush, una dintre frazele cheie pe care presedintele le-

a rostit a fost ca Romania si Statele Unite sunt „umar la umar in Afganistan”, in lupta 

antiterorista. 

In privinta evenimentelor de la 11 septembrie 2001, parerile erau impartite. 

Anumiti oficiali si analisti considerau ca atentatele aveau sa sporesaca sansele de largire a 

NATO, altii ca nu ar fi avut nici o influenta, iar o a treia categorie, dimpotriva, ca 

atentatele ar fi dus la o stagnare in procesul de extindere. In timp s-a dovedit ca prima 

opinie era aceea indreptatita, lupta impotriva terorismului favorizand „extinderea 

robusta” care a urmat. 

Am socotit de importanta capitala si inserarea in aceasta complexa ecuatie a 

Rusiei, fosta protagonista, dar ramasa un actor principal, in ciuda unor previziuni prea 

grabite, care-i vedeau consumat rolul istoric de mare putere globala. In plus, pentru 

Romania si destinul sau ca membra a NATO, pozitia Rusiei a fost fundamentala, tinand 

seama de zona geostrategica a Europei Centrale si Sud-Estice, a placii turnante care este 

Bazinul Marii Negre, a unor concepte precum „vecinatatea apropiata”, devenite 

leitmotive ale diplomatiei ruse. La fel de importanta a fost si dinamica raporturilor dintre 

SUA si Rusia, jocul de interese dintre cele doua mari puteri, ca si pozitia Rusiei de 

furnizoare de energie pentru o mare parte a aliatilor SUA din Europa Occidentala, 

majoritatea membri ai NATO. 
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Anumiti oficiali rusi erau ofensati de faptul ca NATO nu cerea parerea Rusiei cu 

privire la procesul de extindere, pe care il considerau periculos. S-a speculat ca Rusia nu 

si-a trimis reprezentantii de seama la Summit-ul de la Madrid, pentru a semnala ca 

Moscova nu accepta extinderea NATO inspre est, inspre tari considerate zone tampon de 

securitate. 

Se poate spune ca relatiile dintre Statele Unite si Rusia s-au dezghetat dupa 

atacurile de la 11 septembrie 2001. Rusia a fost foarte activa in a contribui la razboiul 

impotriva terorismului, lansat de catre SUA, iar statul american nu a ezitat sa laude 

sprijinul primit.  

Obiectivul principal al liderilor NATO in privinta extinderii a fost sa largeasca 

Alianta fara a periclita relatiile cu Rusia. O data ce conducerea Rusiei a constientizat ca 

nu putea sa opreasca procesul de extindere al NATO, scopul sau principal a fost sa 

primeasca din partea NATO asigurari de securitate care sa minimizeze impactul acestui 

proces asupra securitatii nationale ruse. De altfel, au existat chiar propuneri ca Rusia sa 

devina o parte a Aliantei. 

In timpul vizitei presedintelui Clinton la Bucuresti in 1997, un aspect care a fost 

remarcat si de presa internationala era ca in multime puteau fi vazute pancarte pe care era 

scris „Bill, nu ne vindeti Rusiei!” („Bill, don't sell us to Russia!”). Era un mesaj care 

indica faptul ca romanii nu mai doreau sa fie abandonati in sfera de influenta a Rusiei, 

cum se intamplase dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. 

In noiembrie 2002, imediat dupa Summit-ul de la Praga, Presedintele Bush a venit 

la Bucuresti pentru a se adresa romanilor. In acelasi discurs in care exprima ideea ca daca 

vreun pericol va ameninta Romania, SUA si NATO vor fi alaturi de noi, Presedintele 

Bush si-a afirmat convingerea ca Romania va contribui la consolidarea Aliantei Nord-

Atlantice si la intarirea relatiilor acesteia cu Rusia, reiterand ideea ca Romania poate 

reprezenta in viitor o punte de legatura intre Alianta si Federatia Rusa. 

O data cu admiterea Romaniei si Bulgariei in NATO, Marea Neagra, ca si Marea 

Baltica, a devenit dominata de catre NATO. Chiar daca nu reprezenta o amenintare 

militara directa, largirea NATO semnifica o reechilibrare geopolitica fundamentala la 

vest de granitele Rusiei. Nu mai exista tamponul Europei Centrale care sa separe Rusia 
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de Occident. Insa atat liderii de la Kremlin, cat si cetatenii obisnuiti s-au impacat in timp 

cu ideea, neavand alternativa. 

Summit-ul de la Praga (din 2002) este descris in capitolul al zecelea. Nefiind pe 

lista statelor invitate la Madrid, Romania si-a intensificat eforturile pentru a deveni 

membru NATO. Tara noastra a indeplinit cu succes toate etapele Planului National de 

Aderare (bazat pe MAP – Membership Action Plan) si s-a dovedit un important aliat de 

facto, avand, de data aceasta, sustinerea si aprecierea Statelor Unite. Eforturile sale au 

fost rasplatite in cadrul Reuniunii la nivel inalt de la Praga (21-22 noiembrie 2002), cand 

a primit invitatia de a incepe negocierile de aderare la Alianta alaturi de alte sase state 

candidate, respectiv Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovenia si Slovacia. 

Rolul Statelor Unite era hotarator nu doar in cadrul NATO, ci si in cadrul 

Asociatiei Tratatului Atlantic, vocea ne-guvernamentala a Aliantei Nord Atlantice. 

Organizatia care reprezinta SUA in cadrul ATA, respectiv Consiliul Atlantic al Statelor 

Unite, a avut initiativa organizeze Summit-ul Atlantic al Studentilor de la Praga (Prague 

Atlantic Student Summit - PASS), la care am participat in calitate de sef al delegatiei si 

Ministrul de Externe al Romaniei (in cadrul simularii dupa Model NATO). 

In timp ce liderii NATO se intalneau pentru a discuta noile amenintari si 

provocari, capabilitatile operationale, procesul de largire si alte chestiuni de importanta 

cruciala, tinerii, care vor suporta efectele acestor decizii, au organizat propriul summit la 

Praga. Summit-ul Atlantic al Studentilor de la Praga a fost o ocazie excelenta pentru ca 

tinerii cu gandire deschisa sa traiasca experienta si sa inteleaga mecanismele functionarii 

Aliantei, sa depaseasca anumite crize ipotetice politice si diplomatice si sa asculte 

opiniile si remarcile liderilor Aliantei si ale altor personalitati politice. Toti participantii 

au fost recunoscatori Consiliului Atlantic al Statelor Unite si ATA pentru initiativa si 

efortul depus pentru concretizarea acesteia. 

Dupa mai bine de 5 ani de la vizita Presedintelui Clinton la Bucuresti, pe data de 

23 noiembrie 2002, avionul prezidential Air Force One a aterizat din nou pe Aeroportul 

International Otopeni. De data aceasta, la bord se afla Presedintele George W. Bush, care 

nu mai aducea un mesaj menit sa-i consoleze pe romani, ci un salut calduros de la aliat la 

aliat. Zeci de mii de romani s-au adunat atunci sa asculte discursul sustinut de 

presedintele american in Piata Revolutiei. Prin prezenta lor intr-un numar atat de mare, 
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romanii au aratat ca sustin cu adevarat integrarea Romaniei in NATO si ca aveau 

incredere in destinul euro-atlantic al tarii lor. Survenind imediat dupa summit-ul de la 

Praga, vizita presedintelui Bush in Romania reprezinta un moment istoric in relatiile 

bilaterale dintre Romania si Statele Unite.  

Vizita a reflectat maturitatea si substanta acestor relatii in cadrul Parteneriatului 

Strategic dintre cele doua tari, prin cooperarea stransa a Romaniei cu Statele Unite in 

chestiuni cum ar fi campania antiterorista si consolidarea securitatii si stabilitatii in 

Europa de Sud-Est, precum si in pregatirea Romaniei pentru aderarea la NATO. 

In urma unui proces relativ indelungat, cele sapte state au devenit membri cu 

drepturi depline ai NATO la 29 martie 2004, cand a avut loc depunerea instrumentelor de 

aderare la Washington, D.C. Incepand cu data de 2 aprilie 2004, drapelele noilor membri 

flutura in fata Cartierului General NATO de la Bruxelles. Usa pentru intrarea in NATO a 

ramas deschisa si pentru alte tari doritoare sa se alature Aliantei, iar procesul de extindere 

a continuat in urmatorii ani.  

Un ultim capitol se adreseaza posturii in care Romania s-a gasit in cateva ocazii, 

respectiv intre SUA si Uniunea Europeana. Nu de putine ori, raspunzand pozitiv unor 

solicitari ale SUA, Romania s-a trezit fara sa vrea in postura de a „supara” Europa, fiind 

admonestata sever pentru ca face voia aliatului de peste Ocean. Si invers. Multi 

observatori si o parte a opiniei publice au devenit destul de critici si de sceptici in 

legatura cu aceasta postura a Romaniei de a fi intre Scila si Caribda. 

Chiar NATO a trecut printr-o criza cu prilejul razboiului din Irak, cand tarile 

membre ale Aliantei au avut pozitii divergente, accentuate pe masura ce interventia 

intampina tot mai multe critici din partea opiniei publice internationale. Atunci s-a creat o 

bresa serioasa intre SUA si unii aliati ai sai europeni traditionali, cum ar fi Germania si 

Franta, chiar si Spania, ceea ce a creat o situatie stanjenitoare, cu posibile urmari pe 

termen lung. Romania, obisnuita cu unitatea de monolit a Occidentului euro-atlantic, a 

fost surprinsa de aceste evolutii si a suferit destule consecinte negative. 

In intervalul 1997-2004, exigentele de reformare solicitate de candidatura la 

NATO au coincis, pe segmentele politic si economic, cu cele solicitate de UE. Nu au 

existat contradictii conceptuale intre cele doua procese, ci complementaritate, iar 

obiectivele asumate de catre Romania si SUA in cadrul parteneriatului strategic au vizat 
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direct sau indirect ambele procese. 

In cadrul procesului de integrare euro-atlantica, Romania a apreciat ca securitatea 

spatiului euro-atlantic este indivizibila si ca dilema euroatlantism-europenism este falsa, 

avand in vedere ca Statele Unite erau, in acelasi timp, aliatul si partenerul nostru 

strategic, dar si aliatul si partenerul strategic si al Uniunii Europene. 

Primirea efectiva a Romaniei in NATO (din 2004) incheie aceasta analiza 

partiala, cu anumite detalii culese prin propria experienta, devenita intr-un fel istorie 

traita. Am tratat momentul 2004 ca final de proces, dar si ca inceput de nou drum, mai 

ales din perspectiva primirii Romaniei in Uniunea Europeana, pe fondul unor 

divergentelor mai sus mentionate, aparute intre SUA si vechii sai aliati vest-europeni.  

Lucrarea include o serie de anexe documentare – unele dintre ele inedite – 

considerate indispenabile pentru intelegerea si argumentarea intregii tratari. Aici se 

regasesc documente generale legate de integrarea Romaniei in NATO, cat si unele 

specifice pentru relatia bilaterala romano-americana in cadrul procesului de aderare. In 

plus, am adaugat documente si poze din arhiva personala, pe care le-am considerat 

relevante pentru lucrare. 

Am beneficiat de o bibliografie relativ bogata, rezultata, cum se stie, in primul 

rand din interesul cu totul special al Romaniei si al romanilor pentru aderarea noastra la 

NATO. Am incercat sa fac distinctia necesara intre izvoare si bibliografie, intre 

informatia de presa si abordarea de tip analitic, intre un reportaj, un eseu si o lucrare 

stiintifica. Probabil nu am reusit sa fac acest lucru intotdeauna, inclusiv datorita apropierii 

prea mare de evenimentele tratate, precum si subiectivismului. 

 

Asadar, dupa o lunga perioada in care istoria a tinut cele doua tari la distanta, 

Romania si Statele Unite au ajuns sa impartaseasca din nou, oficial, valori comune si sa 

se confrunte cu provocari comune. 

In anul 1997, mai multe tari membre NATO au lansat o miscare de sustinere a 

aderarii Romaniei la aceasta Organizatie. Cu toate ca apreciau rezultatele obtinute de 

Romania pana in momentul respectiv, Statele Unite au considerat ca tara noastra nu era 

suficient de pregatita. Fireste, ca in orice decizie cu miza internationala importanta, erau 
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si alte motive ale respingerii din acel moment a Romaniei, care tineau de conjunctura 

regionala si mondiala, precum si de interesele SUA. Ca urmare, la Summit-ul de la 

Madrid din acel an, decizia finala a fost defavoarea Romaniei. Insa acesta nu a fost 

considerat un esec iremediabil, iar poporul roman, prin factorii sai de raspundere, a reluat 

eforturile de aderare, dintr-o noua perspectiva. 

A urmat o perioada de reforme intense, un plan de aderare bine pus la punct si 

sute de ocazii in care Romania si-a dovedit angajamentul si capacitatile militare, in 

special in urma atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001.  

Cooperarea romano-americana a constituit un factor important care a contribuit la 

conturarea si implementarea reformelor in Romania si la promovarea pregatirilor de 

aderare la NATO, iar America a continuat sa fie partenerul Romaniei in activitatile de 

reforma, chiar si dupa primirea invitatiei la Praga sau tocmai din cauza acestei invitatii. 

Romania a sustinut fara ezitare coalitia internationala impotriva terorismului, 

condusa de catre SUA, prin sprijinirea operatiunilor din Afganistan si Irak si colaborarea 

bilaterala in actiuni de combatere a terorismului. Rezultatele in planul reformelor si 

contributia Romaniei la razboiul impotriva terorismului, dar si in alte teatre de operatiuni, 

au dus la consolidarea sprijinului SUA pentru integrarea Romaniei in NATO.  

In 2002 a venit Summit-ul de la Praga. De aceasta data, America a sustinut ferm 

candidatura Romaniei, acesta fiind unul din motivele pentru care efortul sau a fost 

incununat cu succes. Iar in martie 2004, Romania, deja membru de facto al NATO, a 

depus instrumentele de aderare la Washington, devenind astfel membru de iure. In iunie 

2004, Romania a participat la Summit-ul de la Istanbul, prima reuniune la nivel inalt unde 

a avut loc rezervat la masa membrilor cu drepturi depline NATO. 

In 2008, tot cu sprijinul Statelor Unite, a venit randul Romaniei sa gazduiasca un 

Summit NATO, unul dintre cele mai reusite din istoria Aliantei. Administratia americana 

a recunoscut din ce in ce mai mult ca relatia avuta cu Romania post-comunista era una 

speciala. Romania s-a comportat ca un aliat puternic, iar liderii sai nu au fost niciodata 

pro-republicani sau pro-democrati, ci pur si simplu pro-americani. Romania a demonstrat 

ca este acolo unde America avea mai mare nevoie, iar soldatii sai au luptat alaturi de cei 

ai SUA. 

Tara noastra a devenit un actor strategic important pentru Washington si datorita 
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pozitiei sale in zona Marii Negre, datorita asezarii sale intr-un loc cheie pe harta Europei, 

la confluenta oportunitatilor si provocarilor. Iar Statele Unite au considerat din ce in ce 

mai mult ca Marea Neagra este o regiune pivot, o punte de legatura intre Europa si 

Orient.  

Relatia din ce in ce mai stransa intre cei doi aliati, alaturi de interesele 

geostrategice, au dus la crearea de baze militare americane in Romania sau includerea 

teritoriului tarii in raza de actiune a scutului anti-racheta.  

Aderarea deplina la NATO este unul din marile momente ale istoriei Romaniei, 

avand importante consecinte politico-diplomatice, militare si economico-sociale. Este 

vorba despre finalul unui proces care a permis Romaniei sa se desprinda definitiv de 

perioada in care evolutia sa fireasca alaturi de familia natiunilor membre ale comunitatii 

euro-atlantice a fost rupta.  

In mod incontestabil, Statele Unite au jucat un rol esential in cadrul acestui proces 

– un rol direct in anumite etape si indirect in altele – lucru pe care sper ca am reusit sa-l 

surprind intr-un mod cat mai clar si cuprinzator pe parcursul acestei lucrari. 

Dupa aderarea la NATO in 2004, Romania a devenit si membru al Uniunii 

Europene in 2007, aratand ca o relatie priviligiata cu SUA nu este incompatibila cu 

apartenenta la UE. Intr-o lume aflata in plina schimbare, Romania si Statele Unite ale 

Americii au gasit o cale comuna catre viitor. 

 

Am intentionat sa privesc relatia bilaterala, cum spuneam, din punctul de vedere 

al Romaniei, dar pe fondul intregii dinamici de interese si atitudini din contextul relatiilor 

internationale. Complexitatea acestei scene internationale si limitele personale nu mi-au 

permis, fireste, sa dezleg la modul optim toate aceste mecanisme care au condus la 

aderarea Romaniei la NATO, dar a existat o stradanie sincera in acest sens.  

Deceniul analizat in aceasta lucrare, dintr-o perspectiva unilaterala si, desigur, cu 

anumite stangacii, face parte din acest drum anevoios de intoarcere a Romaniei la valorile 

in care a crezut si care au consacrat-o. In acest spirit am scris teza de fata si as fi 

multumita daca din lectura ei s-ar putea degaja acest lucru. Generatia mea este, din acest 

punct de vedere, una privilegiata, pentru ca nu este aproape numai de aceia care scriu 
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istoria, ci si de unii dintre aceia care o fac, ceea ce nu este un lucru de neglijat! 

Multumesc in primul rand profesorului Vasile Puscas pentru competenta 

indrumare si pentru permanentele incurajari, precum si tuturor celor care, de la familia 

mea pana la institutii si persoane, m-au ajutat la ducerea la bun sfarsit a acestei dificile si 

fascinante intreprinderi, adevarata provocare pentru mine. Le exprim tuturor gratitudine, 

alaturi de speranta de a nu-i fi dezamagit.   
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