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 Motto: 
 

 

 „Cărţile mele sunt ca apa, cărţile marilor genii sunt ca vinul, 

din fericire toata lumea bea apa.” 

  

 Mark Twain 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ELENA CHIRIŢĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUL BUSOLEI 
 

- convorbiri politice şi diplomatice-  
 

retrospective – realităţi – perspective 

 
 

 

 
EDITURA UNIVERSITARĂ  

Bucureşti, 2018 
  

 

 



 

Redactor: Gheorghe Iovan 

Tehnoredactor: Ameluţa Vişan 

Coperta: Monica Balaban 

 

 

Editură recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (C.N.C.S.) şi inclusă de Consiliul 

Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) în 

categoria editurilor de prestigiu recunoscut. 

 

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 

CHIRIŢA, ELENA 
    Acul busolei : convorbiri politice şi diplomatice / Elena Chiriţă. -  

Bucureşti : Editura Universitară, 2018 

    ISBN 978-606-28-0726-9 

 

821.135.1 

 

DOI: (Digital Object Identifier): 10.5682/9786062807269 

 

 

 

 

© Toate drepturile asupra acestei lucrări sunt rezervate, nicio parte din această lucrare nu poate  

 fi copiată fără acordul Editurii Universitare 

 

 

 

Copyright © 2018 

Editura Universitară 

Editor: Vasile Muscalu 

B-dul. N. Bălcescu nr. 27-33, Sector 1, Bucureşti 

Tel.: 021 – 315.32.47 / 319.67.27 

www.editurauniversitara.ro 

e-mail: redactia@editurauniversitara.ro 

 

Distribuţie: tel.: 021-315.32.47 /319.67.27 / 0744 EDITOR / 07217 CARTE  

 comenzi@editurauniversitara.ro 

 O.P. 15, C.P. 35, Bucureşti 

 www.editurauniversitara.ro 

 

 

 

http://www.editurauniversitara.ro/


 Motto: 

 

 „Literatura este arta de a scrie ceva ce se citeşte de două ori; presa 

este ceva ce se citeşte cel mult o dată.” 

 Cyril Connolly (1903-1974), scriitor britanic 
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Prefaţă 

 Titlul cărţii mele exprimă cu exactitate conţinutul său. Acest volum 

de interviuri este o radiografie a lumii interpretată din multiple unghiuri de 

vedere şi de către personalităţi din diferite regiuni ale lumii. Din Europa în 

Asia, America Latină, Orientul Mijlociu, Africa sau America de Nord, 

ACUL BUSOLEI m-a ghidat în impresionanta călătorie publicistică.  

 Acest volum conţine un compendiu de interviuri realizate – în ultimii 

20 de ani - cu şefi de Stat, prim-miniştri, miniştri, ambasadori, reprezentanţi 

ai organizaţiilor regionale şi internaţionale, parlamentari, personalităţi 

academice şi culturale.  

 

 Am fost onorată să primesc acceptul interlocutorilor mei pentru 

realizarea acestor interviuri şi le rămân recunoscătoare.  

 .  

 Prin întrebările ce le-a fost adresate, am urmărit să-i provoc la idei, 

mărturisiri, să vorbească despre trecut, prezent sau să lanseze previziuni 

pentru viitorul apropiat sau mai îndepărtat.  

 

 În paginile acestei cărţi se regăsesc declaraţii, puncte de vedere, 

opinii şi comentarii pe marginea unora dintre cele mai dezbătute teme de 

interes naţional şi internaţional din secolele 20 şi 21.  

 

  

 

 Elena Chiriţă, 2018 

 


