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Rezumat: Puterea unei țări moderne nu mai este măsurată de mărimea 

populației, teritoriului sau economia acesteia, ci de nivelul de integrare al țării 

respective în diferite structuri internaționale și de numărul și calitatea relațiilor pe 

care le dezvoltă cu diferiții aliați și parteneri. În acest context, relațiile culturale 

sunt menite să vină în sprijinul dezvoltării legăturilor de încredere între state. În 

privința legăturilor culturale dintre România și Federația Rusă, acestea au 

cunoscut mai multe etape: după anii `90 aceste relații nu au fost o prioritate în 

agenda celor două state, iar după anexarea Peninsulei Crimeea în 2014, acestea s-

au distanțat complet, însă dezvoltarea mediului digital oferă un suport inclusiv 

pentru promovarea intereselor culturale.  

Cuvinte cheie: diplomație culturală, relații culturale, putere soft, Rusia,  

România.   

 

Abstract: The power of a modern country is no longer measured by the 

size of its population, territory or economy, but by the level of integration of that 

country in different international structures and the number and quality of 

relations it develops with different allies and partners. In this context, cultural 

relations are meant to support the development of trust among states. Regarding 

the cultural ties between Romania and the Russian Federation, they experienced 

several stages: after the '90s, these relations were not a priority on the agenda of 

the two states, and after the annexation of the Crimea in 2014 the relationships 

between the two countries became even more distanced, but the development of the 

digital environment also offers support to the promotion of cultural interests. 

Keywords: cultural diplomacy, cultural relations, soft power, Russia, 

Romania. 

Introducere 

Într-o epocă în care postările pe rețelele de socializare sunt 

distribuite în câteva secunde dincolo de granițe, iar discursurile sunt 

televizate și păstrate ca o evidență online, este imperativ ca guvernele care 
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