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Declarația Consiliului Director al Comisiei Fulbright Româno-Americane, cu ocazia 

marcării a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre România şi SUA 

Colaborarea în domeniul educației și cercetării a fost și continuă să fie o platformă solidă 

pentru relațiile politico-economice dintre România și Statele Unite ale Americii, un 

fundament al consolidării și promovării democrației. 

 

Acum douăzeci și cinci de ani, Guvernul României și cel al Statelor Unite ale Americii (SUA) 

au semnat acordul Parteneriatului Strategic, un document politic și diplomatic de viziune, 

care a devenit un reper al politicii externe românești și un pilon al stabilității și democrației 

în sud-estul Europei. De la acel moment, relația România-SUA a evoluat și s-a consolidat 

în permanență, fiind tot mai strânsă și cuprinzând noi domenii ale vieții politice, 

economice și sociale. Acest lucru a fost confirmat și instituționalizat în 2011, prin 

adoptarea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI, 

document care stabileşte pilonii relaţiei România – SUA: dialog politic, securitate, 

economie, contacte interumane, ştiinţă şi tehnologie, cercetare, educaţie, cultură. 

Declarația Comună din 2011 este importantă nu doar prin prisma dimensiunii sale politice 

și a rolului său strategic, ci și prin faptul că extinde și întărește cooperarea româno-

americană în mai multe domenii, inclusiv cel al educației și cercetării. Acesta este un 

domeniu cu tradiție în relația România – SUA, primele contacte interpersonale și 

schimburi educaționale, facilitate de un acord interguvernamental, având loc cu mai bine 

de șaizeci de ani în urmă. Introducerea, în 1960, a Programului Fulbright în România a 

reprezentat un pas important pentru dezvoltarea schimburilor inter-academice româno-

americane, pentru promovarea excelenței academice și, în general, pentru cooperarea 

dintre cele două state. După căderea regimului comunist și constituirea, în 1993, a 

Comisiei Fulbright Româno-Americane, educația și cercetarea au jucat un rol extrem de 

important în relația România – SUA, devenind un cadru pentru amplificarea cooperării 

dintre cele două state. Dovadă stau cei peste 3.500 de profesori și tineri cercetători 
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români și americani, bursieri Fulbright, mulți dintre ei având o constribuție importantă la 

democratizarea și dezvoltarea României, după 1989. 

Astăzi, Parteneriatul Strategic dintre România și SUA este unul robust și datorită relației 

construite în domeniile educației și cercetării, a contactelor dintre elevii, studenții, 

profesorii și cercetătorii români și americani, a mobilităților și a schimburilor de 

experiență transnaționale, a diversificării dialogului și a proiectelor comune între 

comunitățile academice și științifice din cele două țări. Colaborarea în aceste domenii a 

fost și continuă să fie o platformă solidă pentru relațiile politico-economice dintre cele 

două state, un fundament al consolidării și promovării democrației. 

Diplomația politică este și mai eficientă atunci când este pregătită, însoțită și amplificată 

de diplomația culturală, care în calitatea sa de „soft power” poate și trebuie să ajute la 

dezvoltarea relațiilor Parteneriatului Strategic dintre România și USA. Comisia Fulbright și 

programele pe care le gestionează au acționat de la început și vor acționa și în viitor în 

acest spirit, contribuind la promovarea și susținerea cooperării instituționale între cele 

două țări. 

 

București, 11 iulie 2022 

Consiliul Director al Comisiei Fulbright Româno-Americane 

 


