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Departamentul de Relaţii Internaţionale şi 
Integrare Europeană (DRIIE) este 
domeniul fondator al Şcolii Naţionale de 
Studii Politice şi Administrative. În ianuarie 
1990, un grup de specialişti în Relaţii 
Internaţionale, condus de Dr. Vasile 
Secăreş, a elaborat conceptul unei şcoli de 
pregătire a noilor elite capabile să-şi asume 
sarcina transformării României. Din acest 
grup făceau parte Ioan Mircea Paşcu, Dan 
Mircea Popescu, Adrian Severin, Constantin 
Ene, adăugându-se ulterior Mugur Isărescu, 
Victor Babiuc, Ioan Talpes ş.a.  

Începând cu anul 2006, Iordan Gheorghe 
Barbulescu, profesor universitar doctor in 
cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si 
Administrative (SNSPA), Bucuresti și Jean 
Monnet Chair, este decan al 
Departamentului de Relatii Internationale si 
Integrare Europeana (SNSPA), iar din 2012, 
presedinte al Senatului Scolii Nationale. A 
fost diplomat in serviciul Ministerul Afacerilor 
Externe roman (1997-2004), indeplinind mai 
multe functii, intre care si cea de director 
adjunct al Directiei Generale Uniunea 
Europeana si director la Directia America 
Latina.  

Prin cele 10 programe de master (în limba 
română, engleză şi/sau spaniolă), 
Departamentul asigură absolvenţilor săi un 
grad ridicat de comprehensiune şi 
capacitate analitică cu privire la dinamicile 
internaţionale, regionale şi naţionale actuale, 
împreună cu o serie de competențe 
generice şi specifice.  

În cadrul Departamentului de Relaţii Inter-
naţionale şi Integrare Europeană au predat 
de-a lungul timpului, în afara fondatorilor, 
Mugur Isărescu, Eugen Dijmărescu, Adrian 
Năstase, Teodor Meleşcanu, Theodor 
Stolojan, Mircea Geoană, George Cristian 
Maior, Mihai Răzvan Ungureanu ş.a. 
 

 

The Department of International 
Relations and European Integration 
(DIREI) is the branch based on which the 
National University of Political Studies and 
Public Administration (NUPSPA) has been 
formed. In January 1990, a group of 
International Relations specialists, headed 
by PhD Professor Vasile Secăreş, 
developed the concept of a training school 
for the new elite able to assume Romania’s 
transition. This group includes Ioan Mircea 
Paşcu, Dan Mircea Popescu, Adrian 
Severin, Constantin Ene, and later on Mugur 
Isărescu, Victor Babiuc, Ioan Talpeş and so 
on.  

Since 2006, Iordan Gheorghe Bărbulescu, 
PhD Professor at the National University of 
Political Studies and Public Administration 
(NUPSPA) in Bucharest and Jean Monnet 
Chair, has been the Dean of the Department 
of International Relations and European 
Integration (SNSPA) and starting with 2012, 
the president of the NUPSPA Senate. He 
was a diplomat within the Romanian Foreign 
Affairs Ministry (1997-2004) and performed 
several functions, among which: the director 
of the General Directorate of European 
Union and director of Latin America 
Directorate. 

Through the 10 master programs (in 
Romanian, English and / or Spanish), The 
Department provides its graduates a high 
level of comprehension and analytical 
capacity regarding the international, regional 
and national current dynamics, along with a 
series of general and specific skills. 

Within the Department of International 
Relations and European Integration there 
have also taught the following: Mugur 
Isărescu, Eugen Dijmărescu, Adrian 
Năstase, Teodor Meleşcanu, Theodor 
Stolojan, Mircea Geoană, George Cristian 
Maior, Mihai Răzvan Ungureanu and so on. 



 

 

 

 

 

 

 

Security and Diplomacy (SD) 

 

Acest program masteral se 
desfăşoară în limba engleză 
căpătând astfel un caracter 
internaţional şi este conceput pentru 
a oferi o înțe-
legere avan-
sată a dinami-
cilor internaţio-
nale actuale 
pentru cei care 
doresc să îşi 
aprofundeze 
cunoștințele și 
să se pregă-
tească pentru o 
carieră în do-
meniul diplo-
matic şi al stu-
diilor de secu-
ritate. 

Programul își propune să pre-
gătească studenţii pentru o viitoare 
carieră interesantă într-o lume aflată 
în continuă schimbare, dezvoltându-
le astfel caracterul adaptabil carac-
teristic specialiştilor acestui domeniu. 

 

This program is conducted in English 
and addresses to university gra-
duates that are interested in 
developing a diplomatic career, thus 
deepening the study of security and 
diplomacy. The program also 
addresses the civil servants of the 
central government, working in 

international 
relations, and 
aiming to im-
prove the ana-
lytical perfor-
mance and ex-
pertise in the 
security and di-
plomacy field.  

The program 
aims to prepare 
students for a 
future career in 
a rapidly chan-

ging world, developing their adap-
tability related skills that are cha-
racteristic for the specialists in this 
field.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Development, International 
Cooperation and Humanitarian Aid 

(DICHA) 

 

Programul se desfășoară în limba 
engleză și se adresează persoanelor 
interesate de o carieră în instituțiile 
publice din 
România și 
Uniunea Eu-
ropeană sau 
în organizațiile 
internaționale 
care activează 
în zonele de-
favorizate.  

Totodată, pro-
gramul de 
masterat este 
adresat și 
funcționarilor din administrația 
publică centrală dar și locală întrucât 
Uniunea Europeană solicită exper-
tiză și alocă fonduri atât mec-
anismelor de cooperare guverna-
mentală cât și locală. 

 

 

 

 

 

 

 

This program is conducted in English 
and is addressed to persons that aim 
for a career in Romania and EU 
public institutions or in the inter-
national organisations working in 
underdeveloped areas. 

Moreover, the program is also 
addressed to officers from the central 

or local public ad-
ministration, because 
the European Union 
requires expertise 
and allocates funds 
for local or govern-
mental cooperation 
mechanisms. To pre-
pare students in this 
way, the MA offers a 
wide range of inter-
disciplinary courses 
that cover topics like 

international economy, regional and 
cultural studies, international law and 
educational, environmental or se-
curity policy. 

 

 

 

 



 

Relații Internaționale și Integrare 
Europeană (RIIE) 

Masteratul de Relaţii Internaţionale şi 
Integrare Europeană este un pro-
gram interdisciplinar care propune a 
dublă abordare a dinamicilor re-
gionale şi internaţionale actuale: 
relaţii internaţionale ce oferă a per-
spectivă globală şi studii europene 
ce se concentrează 
pe nivelul regional. 
Acest caracter in-
terdisciplinar este 
necesar tocmai 
pentru a veni în 
întâmpinarea pro-
vocărilor actuale şi 
oferă o abordare 
comprehensivă de 
la nivel naţional 
spre regional şi in-
ternaţional. 

Programul se adresează studenţilor 
care doresc să îşi dezvolte o carieră 
fructuoasă  în organizaţii inter-
naţionale precum UE, NATO, ONU, 
etc, dar şi instituţii naţionale precum 
Ministerul de Afaceri Externe, Mi-
nisterul de Afaceri Europene, repre-
zentanţe ale României în  străină-
tate,. 

 

 

 

 

 

The Master Program International 
Relations and European Inte-
gration is an interdisciplinary pro-
gram which proposes a dual ap-
proach to current regional and 
international affairs: on one hand, 
international relations that offer a 
global perspective and on the other, 
European studies that focus more on 
the regional level. This interdisci-

plinary approach 
is necessary in 
order to offer its 
students the ne-
cessary tools 
that deal with the 
current challen-
ges and provides 
a comprehensive 
approach to na-
tional, regional 
and international 
levels. 

The Master pro-gram is dedica-ted to 
students who wish to develop a 
future fruitful career in international 
organizations such as the EU, 
NATO, UN, etc., but also in national 
institutions such as the Ministry of 
Foreign Affairs, the Ministry of 
European Affairs, offices of Romania 
abroad. 

 

 

 



 

 

Analiza și Soluționarea Conflictelor 
(ASC) 

Programul Masteral de Analiză și 
Soluționare a Conflictelor  vine în în-
tâmpinarea celor mai recente vul-
nerabilități și riscuri regionale și 
internaționale prin dezvoltarea com-
petențelor necesare fiecărui expert în 
managementul conflictului. 

Masteratul se 
adresează per-
soanelor care 
doresc să urme-
ze o carieră în 
organismele na-
ționale și inter-
naționale ce 
sunt specializate 
pe manage-
mentul conflic-
tului precum: 
OSCE, UN, 
NATO, UE, etc. 

Caracterul comprehensiv al pro-
gramului masteral va reprezenta 
punctul de demarcație ȋn cariera 
absolvenților, aceștia dobândind 
competențe ce pot fi pliabile pe 
numeroase cerințe de pe piața mun-
cii actuală: adaptabilitatea ridicată la 
medii noi, lucru ȋn echipă, aabilități 
de negociere, capacitate e analiză și 
sinteză, etc. 

 

 

 

The Master Program Analysis and 
Conflict Resolution deals with the 
latest international and regional 
vulnerabilities and risks by dev-
eloping the skills that are necessary 
for each expert in conflict mana-
gement. 

The Master addresses to persons 
who wish to pursue a career in na-
tional and international organizations 

that are specialized 
in conflict manage-
ment such as 
OSCE, UN NATO, 
the EU, etc. 

The comprehensive 
character of the 
master program will 
represent the de-
marcation point in 
its graduates’ future 
careers. They will 

develop skills that can easily be 
adapted for numerous requirements 
of the current labour market: high 
adaptability to new environments, 
team spirit, negotiating capacity, 
analysis and synthesis, etc. 

 

 

 

 



 

 

 

Diplomaţie şi Negocieri (DN) 

Programul masteral este adresat 
persoanelor care doresc să practice 
sau practică deja activități diplo-
matice și de negociere într-un mediu 
internațional sau multicultural.  

Abordarea curriculară este interdis-
ciplinară, din perspectiva științelor 
politice, și pre-
supune cunoș-
tințe de bază 
în cel puțin una 
dintre speciali-
zările: Științe 
Politice, Socio-
logie, Admi-
nistrație Pu-
blică, Adminis-
trație euro-
peană, Relații 
internaționale 
și integrare europeană, Drept, Drept 
european, Comunicare și relații 
publice, Psihologie, Filosofie. 

Misiunea principală a acestui pro-
gram de masterat este de a forma 
specialiști calificați în domeniul 
relațiilor externe, segment de pe 
piața muncii aflat în continuă ex-
pansiune și diversificare.  

 
 

 
 

 

 

This Master Program Diplomacy 
and Negotiations is addressed to 
prospective students who would like 
to work in diplomacy or negotiations 
in an international/multicultural envi-
ronment or to those who already do it 
and would like to enhance their skills. 

The curricular approach is inter-
disciplinary, but 
based on political 
science, so pros-
pective students will 
need at least basic 
knowledge in such 
fields as: International 
Relations, European 
Integration, Socio-
logy, Law, EU Law, 
Public Administration, 
European Public Ad-
ministration, Commu-

nication and Public Relations, 
Psychology, Philosophy or Political 
Science. 

The main goal of this Master Pro-
gram is to provide advanced training 
and qualification in the field of 
external relations, as a very dynamic 
and diverse section of the job 
market.  

 



 

 

 

Evaluarea Politicilor si a 
Programelor Publice Europene 

(EPPPE) 

Este primul program acreditat în 
România prin care se urmăreşte 
pregătirea viitorilor experţi în eva-
luarea de politici publice şi programe 
europene. Mai mult, acesta a fost şi 
inclus în studiul anual publicat de 
Universitatea din Berna, Elveţia, cu 
privire la pro-
gramele de 
masterat din 
domeniul eva-
luării de po-
litici și pro-
grame publice 
existente în 
Europa.  

Calificarea de 
evaluator de 
programe si 
politici publice 
europene a fost validata de catre 
Autoritatea Nationala pentru 
Calificari. Validarea acestei calificari 
de master se bazeaza pe faptul ca 
specializarea propusa are un ca-
racter inovativ si prezinta interes 
pentru comunitatea academica, fiind 
în acelasi timp conectata cu cerinţele 
pieţei la nivel naţional si inter-
naţional.  

 

 

 

 

 

This Master’s Degree Program is the 
first accredited program in Romania 
which aims to prepare future experts 
in the evaluation of European public 
policies and programs sector. 
Furthermore, it was included in the 
annual survey published by the 

University of Bern, 
Switzerland, re-garding 
the master’s degree 
pro-grams in evaluation 
of public policies and 
pro-grams which exist 
in Europe. 

The qualification of eva-
luator of European pro-
grams and public policy 
has been validated by 
the National Authority 
for Qualifications. The 

validation of this quali-fication is 
based on the fact that this specia-
lization has an innovative character 
and is of great interest for the 
academic community, while being 
connected with the market requir-
ements at the national and inter-
national level. 

 



 

 

 

 

Politică și Economie Europeană 
(PEE) 

Programul masteral de Politică şi 
Economie Europeană propune o 
viziune integrată a continentului 
European care se adresează per-
soanelor care doresc să ȋşi dezvolte 
o carieră care să 
ȋmbine politicul cu 
economicul. 

Programul masteral 
propune o abordare 
interdiciplinară care 
corelează mai multe 
domenii ce privesc 
dinamicile actuale: 
economie, ştiinţe 
politice şi relaţii in-
ternaţionale şi studii 
europene, fapt ce 
va oferi absolvenţilor săi oportu-
nitatea de a-şi dezvolta compe-
tenţele practice şi intelectuale ȋn 
ceea ce priveşte interacţiunea eco-
nomicului cu politicul ţinând cont de 
aspectele unei economii globalizate. 

 
 

 

 

 

 

 

 

The Master Program of European 
Policy and Economy proposes an 
integrated view over the European 
continent. It addresses to people 
who wish to develop a career that 
will interlink policy with economy. 

The Master Program proposes an 
interdisciplinary 
approach brin-
ging together se-
veral areas of 
study re-garding 
current society: 
economics, poli-
tical science and 
international re-
lations and Eu-
ropean studies. In 
this sense, this 
Program allows 
its students to 

further develop their intellectual and 
practical skills with respect to the 
interaction of politics and economics 
in the increasingly global economy. 

 

 

 

 



 

Modelul European. Economia 
Socială Europeană (MEESE) 

 
Programul de studii universitare de 
masterat Modelul European. Eco-
nomia Socială Europeană este adre-
sat persoanelor care practică acti-
vități în domeniul economiei sociale 
sau celor care doresc să se implice 
și/sau să dez-
volte organi-
zații cu vocație 
socială. În ve-
derea realizării 
acestui lucru, 
este necesară 
o cât mai bună 
cunoaștere a 
contextului eu-
ropean și ro-
mânesc pentru 
a putea iden-
tifica oportu-
nitățile de pe piață și eventuale surse 
de finanțare. 

Economia socială s-a dezvoltat din 
necesitatea de a găsi soluții noi, 
inovatoare unor probleme sociale, 
economice sau de mediu ale 
comunităților și pentru satisfacerea 
nevoilor membrilor comunității care 
sunt ignorate sau insuficient aco-
perite de sectorul public sau privat.  

 

 

 

The Master’s Degree Program The 
European model. European Social 
Economy is aimed at people 
engaged in activities in the social 
economy or those who want to be 
involved and/or develop organi-

zations with a social 
vocation. To achieve 
this requires a better 
knowledge of Euro-
pean and Romanian 
context in truly ne-
cessary in order to 
identify the market op-
portunities and pos-
sible funding sources. 

The Social Economy 
(called “solidarity eco-
nomy” or “third sector) 

grew out of the need to find new and 
innovative solutions to social, eco-
nomic and environmental problems 
in order to deal with the needs of 
communities and community mem-
bers who are ignored or insufficiently 
covered by the public or private 
sectors’ programs.  

 

 

 

 

 



 

 

Studii Avansate în Relaţii 
Internaţionale şi Integrare 

Europeană (SARIIE) 

Programul masteral de Studii 
Aprofundate de Relaţii Internaţionale 
şi Integrare Europeană se adresează 
absolvenţilor de studii superioare 
interesaţi de cercetarea proceselor şi 
a evoluţiei Uniunii Europene şi a 
sistemului internaţional dintr-o pers-
pectivă teoretică 
specifică.  

Masteratul ȋşi pro-
pune să formeze  
specialişti de înaltă 
calificare în dome-
niul relaţiilor interna-
ţionale şi studiilor 
europene, fiind de-
dicat cu precădere 
viitorilor candidaţi la 
studii de doctorat în 
Ştiinţe Politice.  

Competenţele dobândite pot fi apli-
cate ȋn diferite entităţi naţionale / 
internaţionale, private / guverna-
mentale dar şi ȋn cadrul activităţilor 
desfăşurate de Centrul de Studii 
Europene, institut dezvoltat ȋn cadrul 
SNSPA. 

 

 

 

 

The Master Program of Advanced 
Studies in International Relations 
and European Integration addresses 
to graduates interested in research 
and the development processes of 
the European Union and the inter-
national system from a specific 
theoretical perspective. The program 
also addresses the identified need by 
those wishing to develop their 
expertise on international politics 

theory. 

The Master Pro-
gram’s aim is to form 
highly qualified spe-
cialists in interna-
tional relations and 
European studies 
being mainly devoted 
to the development 
of future candidates 
for doctoral studies 
in Political Science. 

These acquired skills can be applied 
in national / international, private / 
governmental structures, but also 
through the involvement of students 
in the activities  developed within the 
Centre for European Studies, which 
is an integrated part of the NUPSPA. 

 

 

 



 

 

Studii Latino-American (SLA) 

Programul masteral în domeniul 
studiilor latino-americane este o 
iniţiativă a Institutului de Studii 
Latino-Americane și a Departa-
mentului de Relații Internaționale și 
Integrare Europeană, din cadrul 
Școlii Naționale de Studii Politice și 
Administrative și este  primul pro-
gram de acest gen 
din România. 

Subliniem 
importanţa faptului 
că acest program 
este unul bilingv, 
cursurile fiind în 
spaniolă şi en-
gleză, două limbi 
de largă circulaţie 
internaţională şi 
vitale pentru în-
lesnirea accesului studenţilor la 
informaţii, documente şi resurse din 
regiunea America Latină şi Caraibe.  

Acesta își propune să devină un 
punct de interes regional pentru 
persoanele care vor să-și desă-
vârșească pregătirea în domeniul 
relațiilor internaționale și să dobân-
dească expertiză în problematica 
Americii Latine.  

 

 

 

 

 

The Master’s Program in Latin 
American Studies is an initiative of 
the Institute of Latin American 
Studies and the Department of 
International Relations and European 
Integration of the National School of 
Political and Administrative Studies 
and is the first program of this kind in 

Romania. 

We emphasize that 
this program is bi-
lingual, in Spanish 
and English, so that 
the courses are held 
in two internationally 
used languages, vi-
tal for facilitating 
students’ access to 
information, docu-
ments and resour-

ces of the Latin America and 
Caribbean region. The bilingual 
courses also create the possibility for 
students to come from other 
countries than Romania. 

The program aims to become a 
regional point of interest for people 
who want to complete their training in 
international relations and to acquire 
expertise in Latin American issues.  

 

 



 
 

ANGAJABILITATE 
 

Datorită complexităţii programelor 
oferite, după terminarea studiilor, 
absolvenţii DRI se angajează într-o 
mare varietate de organizații, cum ar 
fi:  
 
 Organizații internaționale (UE, 

NATO, OSCE, Consiliul Europei, 
etc) 

 Instituţii publice de la nivel local, 
central - Guvernul României: 
Cabinetul Primului Ministru, 
Ministerul de Afaceri Externe, 
Ministerul Fondurilor Europene, 
Ministerul Afacerilor Europene, 
Ministerul de Apărare Naţională, 
etc 

 Ambasade  
 Think Tank-uri naţionale şi 

internaţionale 
 Organizaţii de cercetare socială  
 Organizații de voluntariat 

naţionale şi internaţionale 
 
În afară de cursuri, studenţii pot 
participa activ la viaţa academică 
prin intermediul centrelor şi insti-
tutelor de cercetare, conferinţelor 
academice naţionale şi internaţionale 
organizate periodic, dezbaterilor, si-
mulărilor, prelegerilor susţinute de 
experţi recunoscuţi la nivel inter-
naţional, şcolilor de vară şi a altor 
evenimente sociale.  
 
 

EMPLOYMENT 

Due to the complexity of the pro-
grams that we offer, after graduation, 
DIREI alumni work in a wide variety 
of organizations such as: 

 International organizations (EU, 
NATO, OSCE, Council of Eu-
rope, etc.) 

 Local and central public insti-
tutions - Romanian Gover-
nment: Prime Minister's Office, 
Ministry of Foreign Affairs, Mi-
nistry of European Funds, Eu-
ropean Affairs, Ministry of 
National Defence, so on. 

 Embassies  
 National and international Think 

Tanks 
 Social Research Organizations 
 National and international 

voluntary organizations 

In addition to courses, students can 
actively participate in academic life 
through the research centres and 
institutes, national and international 
conferences which are organized 
regularly, debates, simulations, lec-
tures by international experts, su-
mmer schools and other social 
events.  

 

 

 



PREÎNSCRIERE ONLINE 

 

Prin completarea formularului de 
preînscriere online DRIIE  2016 – 
candidaţilor li se acordă posibilitatea 
de a beneficia de: 
 
 abonarea la un newsletter lunar 

cu oportunităţi şi evenimente din 
domeniul Relaţiilor Internaţionale 
şi Studiilor Europene; 

 informaţii privind desfăşurarea 
unor evenimente organizate de 
DRIIE cum ar fi: activităţi de 
tutoriat cu profesorii Depar-
tamentului, dezbateri, conferinţe, 
mese rotunde, lansări de carte, 
târguri educaţionale și prelegeri 
deschise publicului larg. 

 tutelare academică online privind 
elaborarea lucrării pentru exa-
menul de admitere (la solicitarea 
candidaţilor); 

 recomandări bibliografice, pre-
cum şi resurse de specialitate în 
formă electronică şi tipărită în 
vederea elaborării lucrării pentru 
examenul de admitere; 

 consiliere şi orientare profe-
sionala specifică programelor de 
master oferite de DRIIE. 

 

 

 

 

ONLINE 
PRE-ENROLLEMENT  

 
By filling in the 2016 online pre-
enrollment form, DIREI candidates 
are given the opportunity to benefit 
from: 
 subscription to a monthly 

newsletter with opportunities and 
events in the field of International 
Relations and European Studies; 

 information concerning DIREI 
events such as conferences, 
debates, roundtables, book re-
leases, educational fairs, lectu-
res open to the public and 
tutoring activities. 

 academic tutoring for writing the 
admission essay (at the request 
of candidates); 

 bibliographic recommendations 
and specialized resources in 
electronic and printed version, in 
order to develop their admission 
paper; 

 specific professional guidance 
and counseling for each MA 
program offered by DIREI. 

 



 

 

 
 

 
Programul Uniunii Europene 
pentru  educație,  formare, 
tineret și sport în perioada 

2014-2020 
 
Cu un buget total de 14,7 miliarde 
de euro pe o perioadă de șapte 
ani (2014 - 2020), Erasmus+ își 
propune să contribuie la dezvoltarea 
competențelor și angajabilității (ca-
pacității de inserție profesională) prin 
oferirea unor  oportunități de edu-
cație, formare și activități de tineret 
sau sport. Acest buget este cu 40% 
mai mare decât nivelul precedent al 
cheltuielilor din perioada 2007-2013 
și reflectă importanța pe care UE o 
acordă acestor domenii și anga-
jamentul de a investi în ele.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

The European Union’s 
Programme for education, 

training, youth and sport in 
2014-2020 

 
Having a total budget of 14.7 billion 
euro for a period of 7 years (2014-
2020), Erasmus+ aims to contribute 
to the development of competences 
and employment by offering several 
opportunities for education, training, 
youth training and activities or sport. 
The current budget amount is 40% 
larger in comparison with the one for 
2007-2013, reflecting the high 
interest and support that the EU is 
giving to the previously mentioned 
fields. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ERASMUS + propune o 
abordare...      
 
Strategică 
 
Organizațiile care solicită finanțare 
precum și partenerii dintr-un proiect 
Erasmus+ au posibilitatea de a pla-
nifica activitățile respectivului proiect 
astfel încât să dezvolte strategia 
organizației pe termen mediu și lung 
prin dezvoltarea de competențe atât 
pentru propriii membri cât și pentru 
beneficiarii cu care lucrează. 
 
 
Integrată 
 
Învațarea pe parcursul întregii vieți 
presupune ca o persoană să aibă 
experiențe diverse. Aceste expe-
riențe de viață nu sunt apanajul unui 
singur sector (fie că este vorba de 
școala, universitate,  câmpul muncii, 
activitățile sociale sau personale). 
Astfel, pentru a răspunde cât mai 
bine nevoilor beneficiarilor finali  
(categoriile de persoane vizate), este 
necesar ca organizațiile implicate în 
orice proces de învățare sau 
educație să abordeze acest proces 
“integrat”, în mod complementar și 
prin cooperare cu parteneri din alte 
sectoare. 
 
 
 

 
 

ERASMUS + aims to have a 
new approach that is…    
 
Strategic 
 
The Organisations that apply for 
funding as well as their partners from 
an Erasmus+ project have the 
possibility to schedule their activities 
in such a manner that they will 
elaborate the organization’s strategy 
on medium and long term through 
the development of competences for 
both their members, but also for the 
direct beneficiaries with which they 
work. 
 
Integrated 
 
Lifelong learning assumes that a 
person has along his/her lifetime 
numerous experiences that are not 
relating to only one place or domain 
(like school, university, labour mar-
ket, social and personal activities). 
Thus, in order to adapt and to better 
respond to the final beneficiaries’ 
needs, the involved organizations 
that have activities in any learning or 
educational process have to deal 
with this process in an integrated 
manner, through a complementary 
and cooperative behaviour together 
with their partners from other fields. 
 
 
 



Cu accent pe impact 
 
Impactul reprezintă o parte inte-
grantă în orice proces strategic, iar 
proiectele Erasmus+ vizează reali-
zarea unor activități care să gene-
reze un impact cat mai mare: 
 
 la nivelul beneficiarilor finali prin 

dezvoltare profesională și per-
sonală, 

 la nivelul  organizațiilor  prin dez-
voltarea capacității organi-
zaționale și 

 la nivelul comunității prin a 
răspunde cât mai bine nevoilor 
identificate. 

 
 
 
Mai flexibilă și mai 
simplă 
 
Pe de o parte, Erasmus+ pro-
pune trei linii de finanțare (compa-
rativ cu cele 60 în perioada 
anterioară). Astfel este mai ușor de 
înțeles pentru beneficiari cum pot 
accesa oportunitățile de finanțare 
(vezi secţiunea dedicată), în special 
dacă sunt interesați de mai multe 
domenii. 
 
Pe de altă parte se folosesc, în 
majoritatea cazurilor, sume forfetare 
și costuri unitare, ceea ce facilitează 
ca beneficiarii să se poată concentra 
pe realizarea efectivă a activităților 
de proiect. 

 

Impact oriented  
 
The impact represents an integrated 
part of any strategic process. In this 
regard the Erasmus+ projects aim to 
implement activities that will further 
generate a larger impact: 
 
 at the final beneficiaries’ level 

through individual and pro-
fessional empowerment,  

 at the organizations’ level 
through organizational capacity 
development, 

 at the community’s level 
through an improved answer to 
its identified needs.  

 
 
 
More flexible, more 

simple   
 
On one hand, Erasmus+ has three 
funding actions (in comparison with 
60 in the previous financial period). 
Hence, it is easier to be understood 
for the beneficiaries in what regards 
the ways in which they can access 
the funding opportunities, especially 
if they are interested in applying in 
several fields. 
  
On the other hand, in the majorities 
of cases there are being used lump 
sums and unitary costs, fact that 
allows the beneficiaries to concen-
trate more on the effective imple-
mentation of the project’s activities. 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
În perioada septembrie 2015 – august 2018, 
Departamentul de Relații Internaționale și 
Integrare Europeană coordonează activi-
tățile Centrului de Excelență Jean Monnet 
„Structures of  Interconnectivity in the EU’s 
Neighbourhood” (Project: 566765-EPP-1-
2015-1-RO- EPPJMO-CoE), co-finanțat de 
către Comisia Europeană prin programul 
Erasmus Plus, acțiunea Jean Monnet. 
Acesta este coordonat de Prof. Univ. Dr. 
Iordan Gheorghe Bărbulescu, Decan al 
Departamentului de Relații Internaționale și 
Integrare Europeană. 

Prin intermediul acestui proiect Depar-
tamentul își propune să creeze un Centru de 
Excelență ce urmărește dezvoltarea unor 
activități didactice și de cercetare ce 
abordează 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. Aceste activități sunt menite 
să sporească și să aprofundeze gradul de 
cunoaștere vizavi de importanța PEV în 
cadrul politicii externe a Uniunii Europene și, 
de asemenea, cu privire la rolul UE ca actor 
politic și economic global. 

Proiectul vizează următoarele categorii de 
grupuri țință: studenți și tineri cercetători, 
comunitatea de afaceri, reprezentanți ai 
administrației publice centrale și ONG-urilor 
care activează în domeniul studiilor 
europene. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Between September 2015  and August  
2018, the Department of International Rela-
tions and European Integration coordinates 
the Jean Monnet Centre of Excellence 
"Structures of the EU's Neighbourhood 
Interconnectivity in" (Project: 566 765 EPP-
1-2015-1-RO-EPPJMO- CoE), co-funded by 
the European Commission through the 
Erasmus Plus Program, Jean Monnet 
Action. The project is coordinated by Iordan 
Gheorghe Bărbulescu, PhD Professor and 
Dean of the Department of International 
Relations and European Integration. 

Through this project, the Department will set 
up a Centre of Excellence that aims to 
develop teaching and research activities that 
address the issue of the EU’s new 
approaches towards the neighbourhood 
policy, focusing on the impact of the 
institutional reform on the economic, social 
and political development and integration of 
partner countries. These activities are 
designed in order to increase and deepen 
awareness on the importance of the ENP in 
the EU's foreign policy and also about the 
EU's role as a global economic and political 
actor. 

 
The project covers the following target 
groups: students and young researchers, 
the business community, representatives of 
central government and NGOs working in 
the field of European studies. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OBIECTIVE SPECIFICE 
 

1. Promovarea cercetării privind 
dezvoltarea Politicii Europene de 
Vecinătate și impactul reformei 
actuale asupra rolului UE în 
contextul unei lumi tot mai 
globalizate 
 
2. Consolidarea cunoașterii în 
rândul tinerilor cercetători spe-
cializați în domenii de studiu 
complementare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Dezvoltarea domeniului studiu 

 
4. Diseminarea cunoașterii  cu 
privire la PEV și reforma actuală 
a sa, la nivelul comunității de 
afaceri, reprezentanților admi-
nistrației publice și societății 
civile 

 

 

 
 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 
1. Foster research on the de-
velopment of the European Neigh-
bourhood Policy and the impact of 
the present reform on the role of 
EU in a more and more globalized 
world 
 
2. Enhance knowledge among young 
researchers specialized in com-
plementary study fields 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Development of the study field 
 
4. To share knowledge regarding the 
ENP and its current reform among 
business community, representatives 
of public administration and civil 
society 

 

 



ACTIVITĂȚI 
 
I. Cercetare 

Proiectul își propune să dezvolte o 
cercetare comprehensivă în ceea ce 
privește convergența dintre Politica 
Europeană de Vecinătate (PEV) și  
politicile / strategiile naționale în 
sectorul afacerilor externe ale statelor 
membre UE. Prin aceasta, echipa de 
cercetare va urmări să identifice  
punctele comune și diferențele dintre 
abordarea supranațională și cele 
naționale în ceea ce privește, pe de o 
parte, relația dintre UE și statele 
membre, iar pe de altă parte, relația 
UE cu statele partenere. Importanța 
temei reiese din faptul că Uniunea 
Europeană este o putere regională cu 
aspirații globale, astfel ea are este 
responsabilitatea și legitimitatea de a 
acționa ca un mediator, în special în 
vecinătatea sa. În acest sens, o 
abordare coerentă între nivelul național 
și supranațional este un deziderat, mai 
ales prin prisma faptului că sistemul 
internațional trece printr-o perioadă de 
tranziție și noi puteri regionale 
antagonice sunt în curs de dezvoltare. 
În acest context, atât frontierele sudice, 
cât și estice ale organizației sunt sub 
presiune, subliniind, astfel, principalele 
vulnerabilități ale Politicii Externe și de 
Securitate Comună  a UE. De ani de 
zile, UE a fost criticată pentru lipsa 
unei voci politice unice. Întrebarea lui 
Kissinger este deja un exemplu clasic: 
“Pe cine sun dacă vreau să sun 
Europa?”. Întrebarea nu a ridicat doar 
preocupări cu privire la puterea politică 
a UE, dar și  cu privire la legitimitatea 
acelei posibile voci unice. 

ACTIVITIES 
 
II. Research 
 
The project aims to develop a 
comprehensive research regarding the 
convergence between the European 
Neighbourhood Policy (ENP) and the 
foreign national policies/strategies of the 
EU member states. Through it, the 
research team intends to find the 
common points and the differences 
between the supranational approach 
and the national ones regarding the 
relationship between the EU, on one 
hand and its member states, on the 
other, with external parties. The 
importance of the theme resides in the 
fact that the EU is a regional power with 
global aspirations, thus is has the 
responsibility and the legitimacy to act 
as a mediator especially in its 
neighbourhood. In this sense, a 
coherent approach between the national 
and supranational level is a 
desideratum, especially since the 
international system is passing a 
transitional period and new antagonistic 
regional powers are emerging. In this 
context both the Eastern and the 
Southern borders of the organization are 
under pressure, emphasizing the main 
vulnerabilities of the Common Foreign 
Security Policy of the EU. For years the 
EU has been criticized for its lack of a 
single political voice. Kissinger’s 
question is already a classical example: 
“Who do I call if I want to call Europe?”. 
The question did not only raise concerns 
regarding the political power of the EU, 
but also questions regarding the 
legitimacy of that possible single voice. 

 



     
III. Evenimente academice 

În susținerea primului obiectiv al 
proiectului, pe parcursul celor trei ani de 
implementare, vom organiza trei con-
ferințe internaționale, ce vor fi dedicate 
în primul rând doctoranzilor care doresc 
să își prezinte public cercetările, să 
primească feedback specializat și să 
contribuie la dezvoltarea rețelei aca-
demice de specialiști în ariile PESC și 
PEV. 

 2016 –  Conferința 
Internațională “The Challenges of 
Europe’s Neighbourhood Policy” 
 2017 –  Conferința 
internațională “Interconnectedness 
and EU foreign-policy making” 
 2018 – Conferința 
internațională “Toward a New 
European Neighbourhood Policy” 

De asemenea, proiectul prevede 
organizarea a trei sesiuni de formare 
online adresate comunității de afaceri 
din România, reprezentanților adminis-
trației publice și reprezentanților so-
cietății civile. 

 Webinar “ENP impact to 
business community” 
 Webinar “ENP impact to 
central administration” 
 Webinar “ENP impact to civic 
society” 

III. Publicare 

Finalitatea fiecărei conferințe organizate 
constă în publicare unui volum colectiv 
ce va cuprinde toate lucrările/studiile 
prezentate în cadrul sesiunilor științifice. 

 
III. Academic events 
 
During the implementation, in order to 
achieve the first specific objective, we 
are going to organize three international 
conferences which will be addressed 
primarily to PhD students wishing to 
promote their research, to receive spe-
cialized feedback and to contribute to 
the development of the academic net-
work of CFSP and the ENP specialists. 
 

 2016 –  International 
Conference “The Challenges of 
Europe’s Neighbourhood Policy” 
 2017 –  International Conference 
“Interconnectedness and EU 
foreign-policy making” 
 2018 – International Conference 
 “Toward a New European 
Neighbourhood Policy” 

Through the project we are also going to 
organize three online trainings addre-
ssed to the business community in 
Romania, representatives of govern-
ment and representatives of civil society. 

 Webinar “ENP impact to 
business community” 
 Webinar “ENP impact to 
central administration” 
 Webinar “ENP impact to civic 
society” 

III.   Publishing 

The purpose of each conferences is to 
publish a collective volume that will 
include all the works / studies presented 
during the academic panels. 



 
 
 
 
 
II. Predare 

Proiectul prevede desfășurarea a 
cinci cursuri specializate pe pro-
blematica dezvoltării Politicii Euro-
pene de Vecinătate. Patru cursuri vor 
fi dedicate masteranzilor din ur-
mătoarele domenii complementare 
științelor politice și studiilor euro-
pene: administratie publică, comuni-
care, economie și limbi străine. 

 Promoting European Idea in the 
Neighbourhood of Europe  
 Neighbourhood Policies – an 
alternative to EU integration  
 Institutional Reform and 
Advanced European Negotiations 
on  Neighbourhood Policies 
 Implementation of European 
Neighbourhood Policies – financial 
instruments  

În cadrul proiectul va fi organizat și 
un al cincilea curs, ce va fi destinat 
doctoranzilor specializați în domeniul 
relațiilor internaționale și studiilor 
europene. 

 EU and its neighbours  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
II. Teaching 
 
Through the project we are going to 
offer five courses specialized on the 
development of ENP.  Four of them 
are addressed to MA students in 
fields complementary to political 
science and international relations: 
public administration, communi-
cation, economy and foreign lan-
guages. 
 
 
 Promoting European Idea in the 
Neighbourhood of Europe  
 Neighbourhood Policies – an 
alternative to EU integration  
 Institutional Reform and 
Advanced European Negotiations 
on  Neighbourhood Policies 

 

Within the project we are going to 
offer also a course addressed to PhD 
students specialized in International 
Relations and European Studies. 

 EU and its neighbours  

 

 

 

 



 

 

 

Pentru informații suplimentare nu 
ezitați să ne contactați! 

 Ana-Maria Costea – asistent 
proiect, coordonare activități 
didactice și de cercetare 
(anamaria.costea@dri.snspa.ro) 
 
 Mihaela Aioanei – asistent 
proiect, coordonare evenimente 
academice și publicare 
(mihaela.aioanei@dri.snspa.ro) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Sprijinul Comisiei Europene pentru 
producerea acestei publicații nu 
constituie o aprobare a conținutului 
care reflectă numai punctul de 
vedere al autorilor, iar Comisia nu 
poate fi responsabilă pentru orice 
utilizare care poate fi făcută din 
informațiile conținute de acestea. 

 
 
 
 
 
For more information feel free to 
contact us! 

• Ana-Maria Costea - project 
assistant, teaching and research 
coordination 
(anamaria.costea@dri.snspa.ro) 

• Mihaela Aioanei - assistant project, 
publishing and academic events 
coordination 
(mihaela.aioanei@dri.snspa.ro) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
*The European Commision support 
for the production of this publication 
does not constitute an endorsement 
of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the 
Commision cannot be held res-
ponsible for any use which may be 
made of the information contained 
therein.
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