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Acest eveniment se derulează în cadrul Centrului de Excelență Jean Monnet “In and Out: 

Understanding the European Union Beyond Its Borders”, finanțat de către Comisia 

Europeană, prin intermediul Programului Erasmus Plus și se înscrie în seria dezbaterilor cu 

cetățenii deschis de Comisia Europeană privind viitorul Europei #EUDialogues. 

 

 



 
 

 

DESPRE EVENIMENT 

Masa rotunda va celebra împlinirea a 60 de ani de la Tratatul de la Roma (25 martie 1957) și propune o dezbatere 

pe tema europeană a momentului: cele cinci scenarii posibile de reformare a Uniunii Europene publicate de 

Preşedintele Comisiei Europene pe 1 martie 2017. În viziunea lui Jean-Claude Juncker, după Brexit, există 

posibilitatea unei Europe cu mai multe viteze, ipoteze care vor fi analizate în cadrul evenimentului. Dezbaterea 

își propune să ofere o radiografie a celor mai recente evoluţii economice și politice din interiorul UE, dinamici 

care afectează nemijlocit și frontierele Uniunii. Experţii invitaţi vor explora în acest context și dimensiunile de 

politică externă și de securitate ale UE, abordând și tema permeabilizării frontierelor UE în urma crizei 

refugiaţilor și a conflictului din Ucraina. 

 

"Carta Albă" reprezintă contribuţia Comisiei Europene la Summitul programat pe 25 martie anul acesta la Roma 

pentru marcarea a 60 de ani de la semnarea Tratatului de instituire a Comunităţii Europene. Aceasta abordează 

provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană, printre care ameninţările de la frontierele UE, conflictul 

din Ucraina şi criza refugiaţilor, şi prezintă totodată cinci scenarii ale modului în care Uniunea Europeană poate 

evolua până în anul 2025 în funcţie de intenţiile statelor membre. 

Despre proiect 

 

 

DESPRE PROIECT   

Începând cu 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, graniţele estice ale UE s-au schimbat. În 

acelaşi timp, România se află în curs de aderare la spaţiul Schengen, ceea ce va determina, de asemenea, o 

schimbare a graniţelor UE. Condiţionalităţile Uniunii cu privire la gestionarea frontierei şi actualul context 

regional de securitate problematic determină o presiune crescândă şi solicitări în vederea creării unei strategii 

eficiente prin politici publice şi instrumente, pentru reducerea fenomenelor negative, precum imigraţia ilegală, 

traficul de persoane, droguri, arme etc. Nevoia de informare cu privire la aceste schimbări ce au avut loc în 

Europa de Est și nevoia de identificare a unor soluții sustenabile de management au condus la ideea proiectului 

"In and Out: Understanding the European Union its Borders". 

  

Obiectiv general 

Obiectivul proiectului este desfăşurarea de cursuri de pregătire în managementul frontierei pentru lucrătorii de 

frontieră din România, Republica Moldova şi Ucraina. 

  

Obiective specifice: cercetare, predare, think-tank 

1. 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 atenţia publică această problematică; 

2. 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; 

3. 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). 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

EXPERȚI 

 

Dl. Iordan Gheorghe Bărbulescu este profesor universitar doctor în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și 
Administrative (SNSPA), București, Decan al Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană 
(SNSPA) și Președinte al Senatului SNSPA. A fost diplomat în cadrul Ministerului Român al Afacerilor Externe 
(1997-2004) deţinȃnd mai multe funcţii, printre care și Director Adjunct al Direcției Generale pentru Uniunea 
Europeană și Director al Diviziei Americii Latine.  
Dl. Bărbulescu a publicat 15 cărți, monografii și articole legate de teme de integrare și de politică publică 
europeană și a fost implicat în numeroase proiecte finanțate prin fonduri structurale sau alte instrumente 
financiare internaționale, în prezent fiind manager a trei proiecte Jean Monnet: Catedra Jean Monnet “Bringing 
European Studies to Journalism, Agriculture, Engineering, Philology, Economics, History, Law and Sociology 
students” și două Centre de Excelenţă “In and Out: Understanding the European Union Beyond Its Borders” și 
“Structures of Interconnectivity in the EU’s Neighbourhood”. De asemenea, este președinte al Asociației 
Române de Relații Internaționale și Studii Europene/ECSA World în România, membru fondator al 
consorţiului Iber-Euro-America și membru al Foro Academico Permanente. Este membru a patru comitete 
editoriale ale unor reviste științifice naționale și internaționale. Iar, în anul 2016 a primit Premiul Cetățeanului 
European, distincţie oferită de către Parlamentul European.  
 

 

Clara Volintiru, doctor în Economie Politică, este conferențiar univ. dr. la Academia de Studii Economice, 

București (ASE) și cercetător în Științe Politice, la London School of Economics and Political Science (LSE). A 

absolvit un Master în Politici Comparate la LSE, un Master în Științe Politice, tot la LSE și un MBA cu dublă 

specializare la CNAM, Paris și ASE, București. Ariile sale de specializare acoperă instituționalismul, administrație 

și politici publice, conflicte internaționale, clientelism și corupție. Cercetările sale s-au publicat în articole 

academice din țară și străinătate, în volume editate și monografii. Este analist în cadrul think tank-ului britanic 

PRIAD (Partnership for Research in International Affairs and Development) și a acumulat experiență 

considerabilă în domeniul consultanței strategice. 

 

Mihai Sebe este expert în cadrul Institutului European din România. Cu un doctorat în științe politice, Mihai Sebe 
este interesat de problematica afacerilor europene și a politicii românești, de domeniul relațiilor internaționale 
și al științei politice. Este pasionat de forma lucrurilor care vor veni și de impactul noilor tehnologii asupra 
societății și vieții cotidiene. 
 

 

Ana Maria Costea este expert în cadrul Centrului pentru Studii Europene, Școala Națională de Studii Politice și 

Administrative și deţine titlul de doctor în relaţii internaţionale și studii europene. În prezent este cadru didact 

asociat la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Departamentul de Relații Internaționale și 

Integrare Europeană (DRIIE). De asemenea, dna Costea este manager al proiectului de cercetare “Noile riscuri la 

adresa securităţii internaţionale”. Ariile sale de interes sunt: politica externă a UE, Europa de Est, NATO, 

Securitate cibernetică și riscuri asimetrice.   


