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Departamentul de Relații Internaționale și Integrare 

Europeană din cadrul Școlii Naționale de Științe Politice și 

Administrative (SNSPA) a lansat, la 1 septembrie 2015, 

Centrul de Excelență Jean Monnet În interior și în 

exterior: Înțelegerea Uniunii Europene în afara granițelor 

sale, co-finanțat de Comisia Europeană prin Programul 

Erasmus +. Proiectul se va desfășura în perioada  

septembrie 2015 – iulie 2018. 
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OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI 

 

Obiectivul proiectului constă în desfăşurarea unor cursuri de pregătire în 

managementul frontierei pentru lucrătorii vamali din România, 

Republica Moldova şi Ucraina. Proiectul are în vedere: 

 

•Creşterea şi îmbunătăţirea nivelului de informare cu privire la aspectele 

referitoare la frontierele UE prin intermediul unor activităţi de cercetare 

specifice, ale căror rezultate vor fi publicate, pentru a aduce în atenţie 

publică această problematică;  

•Îmbunătățirea managementului frontierei la graniţa de est a UE prin 

dezvoltarea conţinutului şi instrumentelor referitoare la această temă, 

prin desfăşurarea unor cursuri de pregătire profesională în domeniu; 

•Creșterea interesului privind managementul frontierei prin organizarea 

unor dezbateri şi schimb de bune practici referitoare la activităţile de 

gestionare a frontierelor UE între diferite părţi interesate – mediul 
academic, funcţionari publici (lucrători vamali), factori de  decizie, 

societatea civilă – din cele trei ţări avute în vedere în proiect (România, 

Republica Moldova şi Ucraina). 

 

 

 

ÎN CĂUTAREA SOLUȚIILOR PENTRU CONTRACARAREA 

RISCURILOR LA FRONTIERELE COMUNE 

 

Activitățile de cercetare au în vedere îndeplinirea a două obiective. În 

primul rând, acestea vor ajuta la elaborarea documentelor finale care vor 

folosi drept material didactic pentru cursuri şi vor contribui la creşterea 

cunoştinţelor privind politicile europene prin completarea eventualelor 

lacune în ceea ce privește managementul frontierelor europene. Iar, în al 

doilea rând, activităţile de cercetare vor contribui la evaluarea și oferirea 

de soluţii pentru contracararea riscurilor la frontierele comune. Impactul 

cercetării va fi analizat periodic prin intermediul analizei SWOT.  

 

 
 

 

  
 

CURSURI ÎN ROMȂNIA, UCRAINA ȘI REPUBLICA MOLDOVA 
 

Prima rundă de cursuri de pregătire în managementul frontierei pentru lucrătorii 

vamali a avut loc în iunie şi iulie 2016, la Chişinău şi Galaţi. În cadrul acesteia au 

participat reprezentanţi din partea Colegiului Naţional al Poliţiei de Frontieră, 

Departamentului Poliţiei de Frontieră, Serviciului Vamal şi Ministerul Afacerilor 

Interne din Republica Moldova, s.a. 

  

Activitatea didactică continuă şi anul acesta prin intermediul celor şapte cursuri 

actualizate, care combină elemente tradiţionale de prelegere cu abordări interactive, 

implicând participanţii în dezbateri privind aspecte referitoare la frontierele UE. Mai 

mult, fiecare participant are acces la platforma de e-learning “Studii europene privind 

managementul frontierelor”, care conţine toate informaţiile necesare pentru 

cursuri şi găzduieşte orele de predare on-line.  
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ANALIZAREA FRONTIERELOR UE 

 
Evenimentele derulate în cadrul proiectului constau în organizarea a 

conferințe, trei mese rotunde și trei runde de vizite de studiu.  

În data de  10 decembrie 2016 a avut loc conferinţa internaţională 

intitulată „Managementul Frontierelor UE: România-Republica 

Moldova-Ucraina”, care a marcat deschiderea proiectului. Au participat 

reprezentaţi ai ambasadelor, reprezentanţi ai autorităţii, mediul academic 

şi societatea civilă, reprezentând un bun prilej pentru a stimula dialogul 

cu privire la problema gestionării frontierelor în cele trei ţări, în contextul 

instabilităţii regionale, care determină presiuni asupra frontierelor estice 

ale UE. 

 

Dezbaterile din cadrul meselor rotunde oferă posibilitatea unor discuții 

cu oficiali și reprezentanți ai societății civile cu privire la riscurile și 

provocările în managementul 

frontierei în România.  

Prima masă rotundă a 

proiectului, intitulată 

„Frontiera României în 

contextul geopolitic actual”, a 

avut loc pe 25 mai 2016, la 

punctul de frontieră Galaţi. 
Prin această activitate s-a 

creat oportunitatea 

generării unei dezbateri 

între oficiali şi 

reprezentanţi ai societăţii 

civile, dar şi lucrători de 

frontieră români şi străini 

cu privire la cele mai 

importante probleme 

generate de riscurile cu care 

se confruntă România în 

gestionarea frontierei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 
     ECHIPA DE IMPLEMENTARE:  

 

Prof. univ. dr. Iordan Gh. Bărbulescu – Coordonator academic;  

Dr. Mihaela Aioanei – Asistent academic;  

Dr. Ana-Maria Costea – Asistent academic;  

Drd. Luminița Bogdan – Asistent;  

Drd. Amira Sawan – Asistent;  

Dr. Alexandra Prelipceanu–Webmaster.  

 

Pentru mai multe informații, accesați: http://europolity.eu/in-out-centre-of-excelence  
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Vizitele de studiu vor fi organizate în Republica Moldova 

şi Ucraina și vor avea în vedere identificarea problemelor 

și necesităților din cadrul sistemelor de gestionare a 

frontierelor din Ucraina și Republica Moldova.  

 

Cursurile, conferințele, mesele rotunde și activitățile de 

cercetare contribuie la atingerea obiectivului general al 

proiectului ce urmărește extinderea studiilor europene în 

cadrul unei categorii profesionale care nu intră în contact 

cu astfel de studii, deși activitatea lor are legătură cu 

problematica europeană.  

 

De asemenea, în perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 

2018, Departamentul de Relații Internaționale și 

Integrare Europeană coordonează activitățile Centrului 

de Excelență Jean Monnet „Structures of 

Interconnectivity in the EU’s Neighbourhood”, care 

tratează problematica noilor abordări ale Uniunii 

Europene față de Politica de Vecinătate, cu accent pe 

impactul reformei instituționale asupra dezvoltării și 

integrării economice, sociale și politice a țărilor 

partenere. 
 

 

 

 

 

 

Echipa de implementare: Prof. univ. dr. Iordan Gh. Bărbulescu – 

Coordonator academic; Dr. Mihaela Aioanei – Asistent academic; Dr. 

Ana-Maria Costea – Asistent academic; Drd. Luminița Bogdan – 

Asistent; Drd. Amira Sawan – Asistent; Dr. Alexandra Prelipceanu–

Webmaster.  

 

Pentru mai multe informații, accesați: 

http://europolity.eu/in-out-centre-of-excelence  

 

 

 

 

  

MEMBRII CORPULUI DIDACTIC 

 

1. Prof. Dr. Iordan Bărbulescu, coordonatorul academic al Centrului de Excelență 

Predare/Cercetare: Arhitectura Uniunii Europene:instituții și proces decizional; Politicile 

Uniunii Europene 

2. Prof. dr. George Anglitoiu 

Predare/Cercetare: Politica Externă și de Securitate Comună a Uniunii Europene 

3. Prof. dr. Ioan Horga 

Predare/Cercetare: Evaluarea cooperării transfrontaliere 

4. Prof. dr. Mircea Brie 

Predare/Cercetare: Identitatea minorităților naționale și o nouă formă de frontieră în spațiul 

european 

5. Prof. dr. Adrian Ivan 

Predare/Cercetare: Orizont 2020: Europa de Est 

6. Lect. dr. Dacian Duna 

Predare/Cercetare: Geopolitica Europei Centrale și de Est 
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PÂNĂ ACUM: 

 

Platforma Studii europene privind managementul frontierelor 

 

 
 

Platforma de e-learning “Studii europene privind managementul 

frontierelor”, lansată în septembrie 2015,  conţine toate detaliile 

referitoare la obiectivele și activitățile proiectului, precum și 

evenimentele academice care au fost sau urmează a fi organizate. 

În plus, aceasta conţine informaţii cu privire la cursurile 

desfășurate, găzduind totodată şi o bază de date cu surse primare 

și secundare pe tematica managementului frontierelor. 

 

 http://europolity.eu/in-out-centre-of-excelence 

 

 

ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE 

 

Prezenta bază de date a fost creată pentru a oferi informații cu 

privire la legislația Uniunii Europene în managementul frontierei. 

În egală măsură, aceasta cuprinde și legislația națională din 

Republica Moldova, Ucraina și România, precum şi rapoarte, 

analize și articole academice privind managementul frontierei în 

regiune.  

  

 

http://europolity.eu/database 

 

 

 

 

  
 

ACTIVITATEA  DE CERCETARE 
 

Luna ianuarie 2017, a fost dedicată 

cercetării. În acest sens, cei șase 

profesori au desfăşurat o amplă 

activitate de cercetare, în vederea 

actualiz ării suporturilor de curs, 

pentru a putea răspunde mai bine 

lacunelor identificate împreună cu 

grupul ţintă în primul an de 

implementare al proiectului. 
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CE URMEAZĂ? 

 

Actualizare suporturi de curs 

 

În perioada februarie-aprilie vom desfăşura procesul de 

actualizare a celor șapte suporturi de curs pentru a putea 

răspunde mai bine nevoilor lucrătorilor de la frontieră. 

 

 
 
 

 http://europolity.eu/teaching-content-and-didactic-

materials/ 

 http://europolity.eu/learning-tools-charts-infographs-

working-sheets/ 
 

 

  
 

DEZBATERE: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI FRONTIEREI UE 

 
În martie 2017 va avea loc masa rotundă cu tema 

“Consolidarea managementului frontierei UE”. 

Aceasta îşi propune să disemineze rezultatele 

activităţilor derulate în cadrul proiectului, 

pentru a contribui la sporirea nivelului de 

securitate între România - Ucraina şi Republica 

Moldova. Mai mult, acest eveniment îşi propune 

să evidenţieze ariile de interes în contextul 

domeniului abordat, dorind să obţină o mai bună 

cunoaştere teoretică la nivelul participanților. 
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VIZITĂ DE STUDIU 

 

În luna martie 2017, echipa de management a proiectului va 

organiza o vizită de studiu la Universitatea Maritimă Naţională din 

Odessa, Ucraina. Această activitate îşi propune să analizeze 

impactul pe care l-au avut cursurile asupra activităţii zilnice a 

lucrătorilor de la frontiere, din Ucraina şi Republica Moldova. 

 

CONFERINȚA MANAGEMENTUL FRONTIERELOR, 

RISCURI ȘI PROVOCĂRI PENTRU ROMÂNIA, UCRAINA 

ȘI MOLDOVA 

 

Departamentul de Relații 

Internaționale și Integrare 

Europeană din cadrul Școlii 

Naționale de Studii Politice și 

Administrative, are deosebita 

plăcere de a vă invita la 

conferința internațională 

intitulată "Managementul 

Frontierelor, riscuri și provocări 

pentru România, Ucraina și Republica Moldova", ce va avea loc în 

data de 8 mai 2017, la sediul nostru din București, Bulevardul 

Expoziției, nr. 30A. 

  

Acest eveniment academic își propune să aducă împreună 

cercetători, profesori, studenți, experți, reprezentanți ai societății 

civile și  administrației publice din România, Ucraina și Republica 

Moldova, reprezentând o  bună oportunitate de a propune și discuta 

instrumente menite să reducă recurența unor fenomene negative 

precum migrația ilegală, traficul de ființe umane, s.a, în scopul 

asigurării securității și stabilității naționale și regionale. 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

CURSURI PENTRU  ROMÂNIA, UCRAINA ȘI REPUBLICA  

MOLDOVA 

 

În luna iunie a acestui an, va avea loc  cea de-a doua rundă de cursuri 

de pregătire în managementul frontierei pentru lucrătorii vamali din 

România, Ucraina și Republica Moldova. Cei șase profesori 

reprezentanți ai instituțiilor implicate în proiect vor desfăşura această 

activitate didactică pe baza suporturilor de curs actualizate.  
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ALTE ACTIVITĂŢI TEMATICE ÎN CADRUL DRIIE 

 

Conferinţa internaţională „Interconectivitate şi alcătuirea 

politicii externă a UE”, ce va avea loc la 9-10 mai 2017, la sediul 

nostru din București, Bulevardul Expoziției, nr. 30A. 

 

Această conferinţă îşi propune să sporească cunoaşterea cu privire 

la anumite aspecte specifice ale politicii externe a UE în contextul 

fenomenului interconectivităţii la nivelul grupului ţintă. Mai mult, 

acest eveniment îşi propune să aducă împreună mediul academic, 

instituţiile publice, grupurile profesionale şi societatea civilă care 

activează în domeniul Relaţiilor Internaţionale şi studiilor 

europene. 

 

Articolele prezentate în cadrul acestei conferinţe pot fi publicate 

fie sub forma unui volum colectiv al conferinţei, fie în Europolity, 

un jurnal academic indexat în 7 baze de date internaţionale. 

 

Subiecte de interes: 

 

 Interconectivitatea din perspective multiple 

 Politica externă a UE 

 Politica Europeană de Vecinătate 

 Uniunea pentru Mediterană 

 Parteneriatul Estic-lecţii învăţate 

 Evaluarea PESC şi a instrumentelor sale 

 Dinamica Europei de Est/Europa Sudică 

 UE ca actor global 

 

Dacă doriţi să susţineţi prezentări în cadrul conferinţei, sunteţi 

rugaţi să trimiteţi abstractul Anei Maria Costea, până pe 20 martie 

2017: anamaria.costea@dri.snspa.ro. 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

CALL FOR PAPERS Europolity – Continuity and Change in 

European Governance Vol. 11, no. 1 (2017) 
 

Europolity este un jurnal internaţional indexat în 7 baze internaţionale, în care sunt 

publicate idei noi, rezultate ale cercetărilor şi noutăţi în toate aspectele Relaţiilor 

Internaţionale, Studiilor Europene şi Ştiinţelor Politice. 

Autorii sunt rugaţi să trimită abstractul (200-250 cuvinte) la adresa: 

contact@europolity.eu până pe 15 martie 2017. Sunt încurajate propunerile în avans. 

Aplicanţii vor fi informaţi despre selecţie până pe 30 martie 2017.  

 

Termenul limită pentru depunerea lucrării este 30 aprilie 2017. 

Mai multe detalii puteţi găsi la: http://europolity.eu 
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