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CENTRUL DE EXCELENŢĂ JEAN MONNET
Uniunea Europeană, în afara granițelor sale
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 +.  Acesta se va desfășura în perioada 
septembrie 2015 – iulie 2018.

OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI
Obiectivul proiectului constă în 
desfăşurarea de 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 acest 
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 se vor desfăşura în 
două etape. În primul rând, aceste activități 
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. În al doilea rând, activităţile de 
cercetare au, de asemenea, în vedere 
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
Activitatea didactică se va desfășura prin 
intermediul a şapte cursuri, care vor combina 
elemente tradiţionale de prelegere cu 
abordări interactive, implicând participanţii în 
dezbateri privind aspecte referitoare la 
frontierele UE. Mai mult, fiecare participant va 
avea acces la platforma de e-learning “Studii 
europene privind managementul 
frontierelor”, care va conţine toate informaţiile 
necesare pentru cursuri şi va găzdui orele de 
predare on-line. 

Analizarea frontierelor UE
În ceea ce privește evenimentele proiectului, 
acestea vor consta în trei conferințe, trei 
mese rotunde și trei runde de vizite de studiu. 
Conferințele vor coincide cu începutul, 
evaluarea intermediară și finalul proiectului; 
prin aceste conferințe avem în vedere discuții 
cu reprezentanți ai societății civile din 
România, Ucraina și Republica Moldova cu 
privire la responsabilitățile lor în ceea ce 
privește managementul frontierelor UE. 
Dezbaterile din cadrul meselor rotunde vor 
oferi posibilitatea unor discuții cu oficiali și 
reprezentanți ai societății civile cu privire la 
riscurile și provocările în managementul 
frontierei în România. Vizitele de studiu vor fi 
organizate la Chișinău și Cernăuți și au în 
vedere identificarea problemelor și 
necesităților în sistemele 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. 

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

Echipa de implementare: 
Prof. univ. dr. Iordan Gh. Bărbulescu – 
Coordonator academic; Lect. univ. dr. Oana 
Andreea Ion – 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 



•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 acest 
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). 

PÂNĂ ACUM:

I. Conferinţa internaţională
“Managementul frontierei UE: România - 
Ucraina - Republica Moldova”

Departamentul de Relații Internaționale și 
Integrare Europeană din cadrul Școlii 
Naționale de Științe Politice și Administrative 
(SNSPA) a organizat joi, 10.12.2015, începând 
cu ora 12.30, la sala 804 de la sediul SNSPA 
din Bulevardul Expoziției, nr. 30A, conferința 
internațională “Managementul frontierei UE: 
România - Ucraina - Republica Moldova”, 
care a marchat lansarea Centrului de 
Excelență Jean Monnet “În interior și în 
exterior: Înțelegerea Uniunii Europene în 
afara granițelor sale”.

La conferinţă au participat: 

•Prof. Univ. Dr. Iordan Bărbulescu, Decan al 
Departamentului de Relaţii Internaţionale şi 
Integrare Europeană (DRIIE);

•Viorel Cibotaru, fost ministru al Apărării, 
Republica Moldova;

•Iurie Gotişan, expert asociat IDIS Viitorul", 
Republica Moldova;

•Nadia Bureiko, Expert "Quadrivium", Ucraina;

•Prof. Dr. Anatoliy Kurglashov (intervenţie 
video), Universitatea Naţională Yuriy 
Fedkovych din Cernăuţi;

•Dr. Viorel Tomescu, Ministru plenipotenţiar, 
Ministerul Afacerilor Externe, România;

•Comisar şef Valentin Niculescu, Ministerul 
Afacerilor Interne, România;

•Prof. Univ. Dr. George Angliţoiu, DRIIE;

•Prof. Univ. Dr. Ioan Horga, Universitatea din 
Oradea.

Conferința a reunit cercetători, cadre 
didactice, studenți, reprezentanți  corpului 
diplomatic acreditat la Bucureşti, ai 
societății civile, funcționari publici și 
specialiști din Ucraina, Republica Moldova și 
România și a reprezentat un bun prilej 
pentru a stimula dialogul cu privire la 
problema gestionării frontierelor în cele trei 
țări, în contextul instabilității regionale care 
determină presiuni asupra frontierelor estice 
ale Uniunii Europene.



II. Platforma Studii europene privind 
managementul frontierelor

Platforma de e-learning “Studii europene 
privind managementul frontierelor” a fost 
lansată în septembrie 2015 și conţine toate 
detaliile referitore la evenimentele organizate 
și cele ce vor avea loc. De asemenea, aceasta 
va conţine toate informaţiile necesare pentru 
cursurile desfășurate şi va găzdui orele de 
predare on-line, cȃt și o bază de date cu 
principalele surse primare și secundare pe 
tematica managementului frontierelor.

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

III. Spațiul dialogului pentru 
managementul frontierelor

Pagina de Facebook reprezintă un instrument 
important pentru transmiterea informațiilor 
privind activitățile și evenimentele 
proiectului, anunțuri pentru participanți și 
detalii utile pentru toți cei interesați de 
tematică. Pagina de Facebook este, de 
asemenea, spațiul de dialog între participanții 
la proiect și reprezentanții mediului academic 
și, în egală măsură, alte categorii sociale și 
profesionale. 
Aceasta va fi updatată în permanenţă și va 
disemina rezultatele proiectului. Totodată 
aceasta servește drept un cadru pentru 
crearea unei reţele de persoane (experţi sau 
nu) interesate de subiect.

https://www.facebook.com/In.outcentreofexcelle
nce2015 

IV. Legislația UE și managementul 
frontierei în regiune

Baza de date oferă informații cu privire la 
legislația Uniunii Europene privind 
managementul frontierei. În egală măsură, va 
cuprinde și legislația națională din Republica 
Moldova, Ucraina și România. De asemenea, 
va pune la dispoziție rapoarte, analize și 
articole academice privind managementul 
frontierei în regiune.

http://europolity.eu/database/



V.Cercetare - punct de plecare pentru 
soluţii pentru contracararea riscurilor la 
frontierele comune

Activitățile de cercetare au fost lansate în 
luna septembrie de cei șase profesori de la 
cele trei universități participanți la proiect: 
Școala Națională de Studii Politice și 
Administrative, Universitatea Oradea și 
Universitatea Babeș Bolyai.
În primul rând, aceste activități 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. 
În al doilea rând, activităţile de cercetare au, 
de asemenea, în vedere evaluarea și oferirea 
de soluţii pentru contracararea riscurilor la 
frontierele comune. 
Impactul cercetării va fi analizat periodic prin 
intermediul analizei SWOT.

CE URMEAZĂ?

Chișinău și Cernăuți

În luna martie a.c. va avea loc la Chișinău și 
Cernăți prima vizită de studiu din cadrul 
proiectului, pentru evaluarea situației 
actuale privind managementul frontierelor în 
Ucraina și Republica Moldova. Vizita are în 
vedere identificarea lacunelor și nevoilor în 
gestionarea frontierelor în cele două țări 
vizate de proiect. 

Dezbatere: Frontiera României în 
contextul geopolitic actual

În luna aprilie a.c., va avea loc masa rotundă 
cu tema “Frontiera României în contextual 
geopolitic actual”. Aceasta va crea 
oportunitatea generării dezbaterilor cu 
oficiali și reprezentanți ai societății civile 
privind cele mai importante probleme 
referitoare la provocările și riscurile cu care 
se confruntă România în gestionarea 
frontierei în calitate de stat de frontieră al UE.

Cursuri în România, Ucraina și Republica 
Moldova

În luna iunie a.c., cei șase profesori de la cele 
trei instituții implicate în proiect vor susține 
cursuri de pregătire în managementul 
frontierei pentru lucrătorii vamali din 
România, Ucraina și Republica Moldova. 
Activitatea didactică se va desfășura prin 
intermediul a şapte cursuri, care vor 
combina elemente tradiţionale de prelegere 
cu abordări interactive, implicând 
participanţii în dezbateri privind aspecte 
referitoare la frontierele UE.


