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Rezumat: Momentul 1989 a declanşat eliberarea României din comunism. Astfel, 

situaţia a început să se schimbe în relaţiile româno-ruse atunci când Rusia s-a micşorat, 

iar România a avut şansa de a lua altă cale orientându-se, pas cu pas, către democraţia şi 

valorile occidentale. Între timp, până în prezent, multe schimbări s-au produs în relaţiile 

lor bilaterale care au oscilat între cooperare şi confruntare, multe dintre aceste schimbări 

fiind, în principal, rezultatul a doi factori: trecerea României la structurile, politicile şi 

modus vivendi euroatlantice şi politica externă agresivă a Rusiei în vecinătatea sa. Ca o 

consecinţă directă, în ultimii douăzeci de ani de la prăbuşirea URSS, relaţiile româno-ruse 

au constat în ansamblu într-o oscilaţie între tensiune şi pasivitate negativă pe baza 

moştenirii istorice dificile. 

În articolul noastru vom prezenta câteva momente cheie şi consecinţele acestora 

asupra relaţiilor politico-militare româno-ruse. 
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pasivitate; agresiune. 

 

Abstract: The year 1989 triggered Romania’s absolution from communism. Thus, 

the situation started to change regarding Romanian-Russian relations when Russia became 

smaller and Romania had the chance to take another path following, step by step, the 

Western values and democracy. Meanwhile, up to the present moment, there have been a 

lot of changes in their bilateral relations that oscillated between cooperation and 

confrontation, a lot of these changes mainly resulting from two factors: Romania’s 

embracing Euro-Atlantic structures, policies, and modus vivendi and Russia’s aggressive 

policy in its neighborhood. As a direct consequence, twenty years after USSR’s dissolution, 

Romanian-Russian relations have generally consisted of a sort of oscillation between 

tension and negative passiveness based on the difficult historic heritage. 

This article will present a few key moments and their consequences upon the 

political military Romanian-Russian relations. 
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