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PREFAÞÃ

Tema diplomaþiei ºi a relaþiilor internaþionale, în general, a reprezentat
unul dintre subiectele abordate în ultimii ani, dovedind interesul publicului,
dar ºi al specialiºtilor pentru înþelegerea modului în care funcþioneazã sistemul
diplomatic în perioada modernã ºi rolul sãu special în promovarea politicii
externe a României. În acest peisaj bogat în apariþii editoriale, cartea doamnei
Elena Chiriþã, intitulatã „Relaþii Internaþionale ºi Diplomaþie - între teorie ºi
practicã” constituie un adevãrat eveniment editorial. Aceasta se datoreazã
faptului cã autoarea îmbinã trei calitãþi. Este în primul rând un jurnalist
profesionist cu o bogatã activitate, specializatã într-o mãsurã însemnatã pe
domeniul relaþiilor internaþionale ºi diplomaþiei, exercitatã atât în þarã, cât ºi în
strãinãtate. În al doilea rând, este o cercetãtoare cunoscutã a domeniului ºi
autoarea unor cãrþi cum ar fi: „Puterea Imaginii în Relaþiile Publice. Norme de
protocol ºi comunicare eficientã”, „Diplomaþi în jurul lumii”, „Cum vorbim în
public. Exerciþii de oratorie” sau „Politicã ºi Diplomaþie”. În al treilea rând,
autoarea are ºi o experienþã diplomaticã în activitatea practicã; în calitatea sa
de soþie de ambasador în Venezuela ºi excelentã vorbitoare de limba spaniolã,
s-a implicat în activitãþile curente ale misiunii diplomatice. În plus, a fost
acreditatã ºi a participat la o serie de reuniuni internaþionale organizate de
Programul Naþiunilor Unite pentru Mediul Înconjurãtor, Programul Naþiunilor
Unite pentru Dezvoltare, Organizaþia pentru Agriculturã ºi Alimentaþie sau
Agenþia Internaþionalã pentru Energia Atomicã. La toate acestea se adaugã ºi
numeroasele proiecte editoriale de diplomaþie publicã pe care le-a iniþiat în
calitate de jurnalist la ziarul România Liberã, unde a coordonat publicaþia
„Girueta Diplomaticã”, precum ºi colaborarea cu revista „Clipa” din California,
ziarul „Vocea Ta” din Nürnberg sau cu „Radio România Actualitãþi” ºi „Radio
Naþional Venezuela”. Ca recunoaºtere publicã a activitãþii sale de scriitoare,
Uniunea Zariºtilor Profesioniºti din România i-a conferit Premiul de Excelenþã
pentru volumul „Holocaust - Destine la rãscruce”, în anul 2013.
Activitatea de ziarist, de cercetãtor ºi de participant activ la viaþa
diplomaticã se reflectã pe deplin în cartea pe care o prezintã cititorilor interesaþi
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de relaþiile internaþionale, în general, dar ºi de instrumentele pe care diplomaþia
le foloseºte în activitatea sa practicã. Nu este un manual de diplomaþie, dar
conþine suficiente informaþii pentru cei interesaþi, cum ar fi, de exemplu,
deosebirea dintre diplomaþia bilateralã ºi diplomaþia multilateralã, diplomaþia
prin organizaþii ºi conferinþe internaþionale, diplomaþia la nivel înalt, istoricul
diplomaþiei, organizarea ºi funcþionarea corpului diplomatic, rolul ambasadelor
ca instituþii de reprezentare a statelor ºi de protecþie a intereselor lor, ca ºi a
drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor din statele reprezentate. La aceste teme de
ordin general care privesc diplomaþia, se adaugã o serie de capitole care prezintã
o importanþã practicã în activitatea diplomaticã, cum ar fi: cariera diplomaticã,
informaþiile clasificate ºi protecþia acestora, instituþia azilului în dreptul
internaþional cu prezentarea specificului latino-american, singura zonã în care
existã ºi este respectat azilul diplomatic, respectiv refugierea unor persoane
sau mai degrabã personalitãþi în sediul unei ambasade sau privilegiile ºi
imunitãþile diplomatice.
Datã fiind experienþa sa profesionalã ca ziaristã, dar ºi personalã în calitate
de membru al corpului diplomatic românesc, autoarea prezintã în mod articulat
ºi bine documentat câteva teme importante pentru activitatea diplomaticã, dar
ºi în viaþa de zi cu zi, cum ar fi: limbajul diplomatic ºi comunicarea publicã,
uzanþele de protocol instituþional care pot fi o sursã de inspiraþie ºi în viaþa
socialã, în general, sau de etichetã socialã, inclusiv o interesantã descriere a
unor obiceiuri ºi superstiþii de care trebuie sã se þinã cont în activitatea
diplomaticã, dar ºi în relaþiile sociale, în general.
O altã faþetã a cãrþii este aceea de a prezenta publicului larg o serie de
evenimente importante sau chiar cruciale pentru relaþiile internaþionale care
au avut efecte ºi asupra þãrii noastre. În afarã de analiza autoarei, lucrarea
include citate memorabile ºi fotografii care ilustreazã textul.
Ambasador Teodor Meleºcanu
Ministru de Externe (1992-1996; 2014)

