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SINTAGMA „RELAŢII INTERNAŢIONALE” 
ÎN PUBLICAŢII ENCICLOPEDICE 

THE SYNTAGMA ”INTERNATIONAL RELATIONS” 
IN ENCICLOPAEDIC PUBLICATIONS

Svetlana CEBOTARI1

REZUMAT
În studiul de față se face o trecere în revistă a principalelor realizări ştiințifice în evoluția 

terminului „relații internaționale” prin prisma cercetărilor enciclopedice.
Cuvinte-cheie: relații internaționale, enciclopedie, terminologice, național, universal.

ABSTRACT
 In the present study is made a review of the main scientific achievements in terminological 

evolution of ”international relations” through the encyclopaedic research. 
Keywords: international relations, encyclopaedia, terminology, national, universal.

Numeroasele mutaţii politice, economice 
și sociale din ultimele decenii ale sec. XX –  
începutul celui de-al XXI-lea au schimbat 
esenţial tabloul lumii și au stat la baza unor 
transformări evidente ale relaţiilor interna-
ţionale. Actualmente, relaţiile internaţionale 
cuprind practic toate sferele vieţii sociale – 
de la cele comerciale până la cele culturale, 
sportive. De asemenea, nu mai puţin interes 
prezintă și actorii în componenţa cărora in-
tră statele, organizaţiile nonguvernamenta-
le. În literatura contemporană, relaţiile in-
ternaţionale, care își au etimonul în limbile 
romano-germanice, deseori sunt înţelese ca 
relaţii politice, ca sferă de interes și activita-
te a statelor, ca sferă a relaţiilor de putere și 
influenţă. O altă definiţie reprezintă relaţii-
le internaţionale ca raporturi dintre state și 
organizaţiile nonguvernamentale; partide, 
companii, persoane fizice din diferite state. 
Încercările de a ieși din limitele relaţiilor in-
terstatale fac ca relaţiile internaţionale să fie 
percepute ca „totalitatea relaţiilor integraţi-

oniste, care se formează în societatea uma-
nă”. O astfel de interpretare însă scoate în 
evidenţă întrebarea vizând participanţii sau 
actorii relaţiilor internaţionale.

Astfel, în „Dicţionarul de Politică Ox-
ford”, prin termenul de relaţii internaţionale 
se subînţelege disciplina care studiază in-
teracţiunea dintre state și, într-un sens mai 
larg, funcţionarea sistemului internaţional 
ca întreg. Relaţiile internaţionale pot fi con-
cepute ca un domeniu  multidisciplinar con-
centrând aspecte internaţionale ale politicii, 
economiei, istoriei, dreptului și sociologiei, 
fie ca o metadisciplină care se  axează pe 
structurile sistemice și modelele de interac-
ţiune ale speciei umane luate ca întreg… De 
asemenea, termenul se referă  la totalitatea 
interacţiunilor în cadrul sistemului interna-
ţional, accentul fiind pus pe relaţiile dintre 
state, deși, alţi agenţi colectivi, cum sunt 
corporaţiile multinaţionale, grupurile de 
interese transnaţionale și organizaţiile inter-
naţionale au un rol important [1].

1 Svetlana Cebotari, doctor în politologie, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ad-
ministrative, Departamentul Relaţii Internaţionale, Universitatea de Stat din Moldova.
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Pentru G. Evans și J. Newnham, în ,,Dic-
ţionar de Relaţii Internaţionale”, publicat 
pentru Penguin Books în 1998, termenul 
de relaţii internaţionale este folosit cu sco-
pul de a numi ansamblul tuturor interacţi-
unilor dintre actorii statali dincolo de fron-
tierele de stat/state. Termenul (boundary) 
poate fi comparat cu politica internaţională 
(international politics), deși este mai larg 
decât aceasta. Politica internaţională este 
considerată unul din subdomeniile rela-
ţiilor internaţionale, în realitate cel mai 
important dintre acestea. Astfel, dreptul 
internaţional (international law) face par-
te din relaţiile internaţionale, dar nu și din 
politica internaţională. Dreptul este consti-
tuit, în esenţă, în forma sa obișnuită, din 
interacţiunile dintre actorii statali. În mod 
similar, relaţiile economice internaţionale 
fac parte din relaţiile internaţionale, dar 
nu și din politica internaţională. Relaţiile 
internaţionale reprezintă un domeniu de 
studiu interdisciplinar și eterogen [2].

Prezintă interes definiţia dată în  
„Enţiclopedia Bulgariei” („Енциклопедия 
Бьлгaрии”). Astfel, relaţiile internaţionale 
reprezintă cooperarea în domeniul social-
politic a colaboratorilor știinţifici din do-
meniul relaţiilor internaţionale și politicii 
externe. De asemenea, teoria și practica 
relaţiilor internaţionale presupune reglarea  
politico-ideologică a problemelor pe arena 
internaţională, existenţa pașnică, dezarma-
rea, lupta pentru dezarmare, precum și co-
operarea în diferite domenii [3].

Relaţiile internaţionale, în dicţionarul 
„Conceptele și noțiunile de bază ale diplo-
maţiei” elaborat de cercetătorii din Repu-
blica Moldova V. Beniuc și Gh. Rusnac, 
reprezintă ansamblul raporturilor oficiale 
sau neoficiale, politice, economice sau de 
altă natură, pe care le întreţine un stat cu 
alte state ori cu alţi subiecţi de drept in-
ternaţional, organizaţii și organisme in-
ternaţionale. Relaţiile internaţionale pot fi 

guvernamentale sau neguvernamentale. În 
prima categorie un loc de seamă îl ocupă 
relaţiile diplomatice – formă oficială con-
sacrată de dreptul internaţional, prin care 
se poate atesta existenţa unor raporturi po-
litice normale intre state. Relaţiile interna-
ţionale  de nivel oficial pot fi stabilite, de 
asemenea, între state și mișcări de eliberare 
naţională, între state și organizaţii inter-
naţionale sau societăţi transnaţionale, se 
dezvoltă și la nivel neguvernamental prin 
contracte, deseori instituţionalizate de că-
tre diverse asociaţii și societăţi naţionale. 
Colaborarea bi/multilaterală a dus la apari-
ţia unor intense raporturi economice, cul-
turale, sportive, care se extind tot mai mult, 
făcând ca noţiunea de relaţii internaţionale 
să se îmbogăţească și să se nuanţeze necon-
tenit. Caracterul permanent, sistemic și efi-
cient al relaţiilor internaţionale se asigură 
prin acorduri, tratate și alte instrumente 
juridice, iar desfășurarea lor este realizată 
prin intermediul misiunilor diplomatice și 
consulare, al agenţilor economici, comisii-
lor mixte, reprezentanţelor cu profil variat, 
agenţilor locali. Conferinţele internaţiona-
le, vizitele de stat la cele mai diverse nive-
luri au o însemnătate deosebită în dezvolta-
rea relaţiilor internaţionale [4].

Una dintre cele mai voluminoase enci-
clopedii elaborate în URSS a  fost „Bolișaia  
Sovetskaia Enţiclopedia” („Большая Со- 
ветская Энциклопедия” – БСЭ), apăru-
tă în trei ediţii: prima ediţie – 1926–1947, 
cuprinzând 66 de volume; cea de-a doua 
ediţie – 1949–1958 cu 49 de volume, plus 
două volume suplimentare – unul dedicat 
URSS, iar altul cuprizând indici alfabetici; 
a treia ediţie – 1959–1978, cu 30 de volu-
me. Dacă e să analizăm conţinutul enciclo-
pediei, atunci în volumele celor trei ediţii 
lipsește termenul de ,,relaţii internaţionale”, 
acest fenomen fiind reprezentat prin ter-
menii de „politică externă” care desemnea-
ză activitatea statului în sistemul relaţiilor 
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internaţionale, sau „diplomaţie” ca mijloc 
de realizare a politicii externe a statului în 
raport cu alţi subiecţi ai dreptului interna-
ţional. Merită totuși atenţie cel de-al cinci-
sprezecelea volum al Enciclopediei, ultima 
ediţie, în care este prezent termenul de „co-
operare internaţională”. Astfel, cooperarea 
internaţională reprezintă un proces obiec-
tiv al dezvoltării multilaterale a legăturilor 
economice, tehnico-știinţifice dintre dife-
rite state sau grupuri de state, dintre două 
sau mai multe sisteme social-economice, 
politice – socialist și capitalist în baza prin-
cipiului independenţei, egalităţii și a bene-
ficiului reciproc. De asemenea, colaborarea 
economică adevărată este axată pe princi-
piile respectării suveranităţii și egalităţii 
popoarelor [7]. Într-o formă mai succintă, 
în această perioadă, în Uniunea Sovietică 
se editează „Mica Enciclopedie Sovietică” 
(„Малая Советская Энциклопедия” –  
МСЭ), care  cunoaște de asemenea trei 
ediţii: 1928–1931 în zece volume; 1933–
1941, 1947 în 11 volume; 1958–1960 cu 
10 volume. În acest context, referindu-ne 
la „relaţii internaţionale”, atunci, ca și în 
„Bolșaia Sovetskaia Enţiclopedia”, acestui 
termen, practic, nu i se acordă atenţie, fe-
nomenul fiind desemnat prin termenii de 
„politică externă’’ sau cel de ,,diplomaţie”. 
Actualmente, în Federaţia Rusă, din 2004 
este în proces de editare „Bolșaia Rossiis-
kaia Enţiclopedia” („Большая Российская 
Энциклопедия”); până în 2011 au fost pu-
blicate 17 volume [8].

În „The New Encyclopedia Britannica”, 
cea dea 15-a ediţie, volumul 21, este pre-
zent termenul de „relaţii internaţionale” 
(International Relations). În cadrul acestui 
compartiment, fenomenul relaţiilor inter-
naţionale este supus analizei din punct de 
vedere istoric, cât și din perspectiva siste-
melor internaţionale. Sunt analizate relaţii-
le dintre state în perioada Primului Război 
Mondial 1871–1914, sistemul Bismarck 

1871–1890, impactul imperialismului și 
industrialismului asupra relaţiilor inter-
naţionale, contradicțiile dintre militarism 
și pacifism 1914, perspectivele crizei din 
Balcani 1907–1914, criza din 1917. De ase-
menea, în acest compartiment sun analizaţi 
actorii internaţionali, state, alianţe politi-
co-militare, organizaţii internaţionale [9].

Termenul „relaţii internaţionale” este 
prezent în publicaţiile enciclopedice euro-
pene. Pentru prima dată în Spania, în 2008,  
sub conducerea lui Juan Carlos Pereira se 
publică lucrarea enciclopedică în care este  
analizată istoria apariţiei și dezvoltării rela-
ţiilor internaţionale prin prisma corelaţiei 
interdisciplinare, ţinându-se cont de trans-
formările politice spaţial-temporale, este 
elaborat „Noul dicţionar de relaţii interna-
ţionale și politică externă”  („Nuevo dicci-
onario de relaciones internacionales y polí-
tica exterior”) [11]. Pe de o parte, lucrarea 
conţine termeni istorici, caracteristici isto-
riei relaţiilor internaţionale, iar pe de altă 
parte toţi acei termeni de bază, înprumu-
taţi din alte discipline, care actualmente ne 
permit o mai bună comprehensiune a vieţii 
internaţionale, a proceselor care au loc pe 
arena politică internaţională. La elaborarea 
dicţionarului un rol important îl are spa-
ţiul. Societatea internaţională a evoluat de 
la eurocentrism la globalism, ceea ce a per-
mis autorului să încorporeze termeni, arii 
regionale, procese de cooperare  internaţi-
onală etc.

În „Encyclopedia Americana”, prima 
ediţie apărută în 1829, prin termenul de ,,re-
laţii internaţionale” se înţeleg relaţiile din-
tre naţiuni în domeniul politic, economic, 
cultural, militar. De asemenea, aceste relaţii 
includ subiecţi ai politicii internaţionale, 
diplomaţiei, economiei, dreptului internaţi-
onal, comunicării internaţionale, precum și 
ai organizaţiilor internaţionale [10].

În linii generale, în edițiile enciclope-
dice, noțiunea de „relații internaționale” 
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a evoluat în funcție de specificul epocii, 
cunoștințelor în domeniu, însă ținându-se 

cont și de politica statului respectiv în do-
meniul vizat.
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