
 



 

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 

Internaţionale 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

institutelor de cercetare, conferinţelor 

academice naţionale şi internaţionale 

organizate periodic, dezbaterilor, 

simulărilor, prelegerilor susţinute de 

experţi recunoscuţi la nivel 

internaţional, şcolilor de vară şi a 

altor evenimente sociale.  

 

EMPLOYMENT 

Due to the complexity of the 

programs that we offer, after 

graduation, DIREI alumni work in a 

wide variety of organizations such 

as: 

 International organizations (EU, 

NATO, OSCE, Council of 

Europe, etc.) 

 Local and central public 

institutions - Romanian 

Government: Prime Minister's 

Office, Ministry of Foreign 

Affairs, Ministry of European 

Funds, European 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, 

lectures by international experts, 

summer schools and other social 

events.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
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 

(capacității de inserție profesională) 

prin oferirea unor  oportunități de 

educație, 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 angajamentul 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. 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/youth/programme/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/sport/opportunities/index_ro.htm


 

 

 

ERASMUS + propune o 

abordare...      

 
Strategică 

 

Organizațiile care solicită finanțare 

precum și partenerii dintr-un proiect 

Erasmus+ au posibilitatea de a 

planifica 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 

experiențe 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 

market, 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. 

 

http://www.erasmusplus.ro/organizatii
http://www.erasmusplus.ro/oameni
http://www.erasmusplus.ro/oameni
http://www.erasmusplus.ro/organizatii


 

Cu accent pe impact 

 

Impactul reprezintă o parte 

integrantă în orice proces strategic, 

iar proiectele Erasmus+ vizează 

realizarea unor activități care să 

genereze un impact cat mai mare: 

 

 la nivelul beneficiarilor finali prin 

dezvoltare profesională și 

personală, 

 la nivelul organizațiilor prin 

dezvoltarea capacității 

organizaționale și 

 la nivelul comunității prin a 

răspunde cât mai bine nevoilor 

identificate. 

 

 

 

Mai flexibilă și mai 

simplă 

 

Pe de o parte, Erasmus+ 

propune trei linii de 

finanțare (comparativ 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 

professional 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 

concentrate more on the effective 

implementation of the project’s 

activities. 

http://www.erasmusplus.ro/oameni
http://www.erasmusplus.ro/organizatii


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

În perioada septembrie 2015 – august 2018, 

Departamentul de Relații Internaționale și 

Integrare Europeană coordonează 

activitățile 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 

Departamentul 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 

Relations 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 

specializați 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 

administrației publice și societății 

civile 

 

 

 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

1. Foster research on the 

development of the European 

Neighbourhood 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 
complementary 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 

 

 



EVENIMENTE 

 
Prin intermediul proiectului au fost 

realizate deja 2 evenimente 

promoționale și 2 conferințe 

internaționale, după cum urmează: 

 

 

 

 5 – 6 aprilie 2016 – Conferința 

Internațională “The Challenges of 

Europe’s Neighbourhood Policy” 

 9 – 10 mai 2017 – Conferința 

internațională “Interconnectedness 

and EU foreign-policy making”  

 

 9 decembrie 2015 - Lansarea 

centrului de excelență  

 24 noiembrie 2016 - Workshop-ul 

“Estul, vestul și 

restul…Noi 

tendințe de 

cercetare a 

vecinătăților 

Uniunii Europene”  

 

 

 

 
 
 

EVENTS 

 

Through the project, 2 promotional 

events and 2 international 

conferences have already been 

carried out, as follows: 

 

 

 5th and 6th of April, 2016 – 

International Conference “The 

Challenges of Europe’s 

Neighbourhood Policy”  

 9th and 10th of May, 2017 – 

International Conference 

“Interconnectedness and EU 

foreign-policy making”  

 

 9th of December, 2015 - Launch 

of the Center of Excellence  

 24th of November, 2016 - 

Workshop "The East, the West 

and the Rest ... New Trends in 

Research of the EU’s 

Neighborhoods" 

 

 



PUBLICAȚII 

Evenimentele au atrat un poublic 

divers și au facilitat dezvoltarea unei 

comunități academice și de expeți în 

aria PEV. Rezultatele celor două 

conferințe au fost publicate în două 

volume colective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICATIONS 

The events have attracted a diverse 

audience and facilitated the 

development of an academic 

community and experience in the 

ENP area. The results of the two 

conferences were published in two 

collective volumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSURI 

În primii doi ani de implementare am 
organizat următoarele cursuri pentru  
Studenți: 
 
I. Promoting European Idea in the 
Neighbourhood of Europe  

II. Neighbourhood Policies – an 
alternative to EU integration  
 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Predate de Prof. Univ. Dr. Iordan Gheorge 
Bărbulescu, Lect. Univ. Dr. Oana Ion și Prof. 
Univ. Dr. George Anglițoiu  

 

III. Institutional Reform and Advanced 
European Negotiations on 
Neighbourhood Policies  
 
- Predat de Prof. Univ. Dr. Vasile Pușcaș și Conf. 
Univ. Dr. Gabriela Ciot  

 
IV. Implementation of European 
Neighbourhood Policies – financial 
instruments  
 
- Predat de Lect. Univ. Dr. Răzvan Cotovelea și 
Asist. Univ. Dr. Monica Chiffa  

 

 

COURSES 

In the first two years of 
implementation we organized the 
following courses fo 
students: 
 
 
I.Promoting European Idea in the 
Neighbourhood of Europe  

II. Neighbourhood Policies – an 
alternative to EU integration  
 
- Taught by Prof. Iordan Gheorge Bărbulescu, 
PhD, Lect. Oana Ion, PhD and Prof. George 
Anglițoiu, PhD  

 

III. Institutional Reform and Advanced 
European Negotiations on 
Neighbourhood Policies  
 
- Taught by Prof. Vasile Secăreș and Prof. 
Gabriela Ciot, PhD  

 
IV. Implementation of European 
Neighbourhood Policies – financial 
instruments  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Taught by Lect. Răzvan Cotovelea and Asist. 
Monica Chiffa, PhD  

 

 



 

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 

responsible for any use which may 

be made of the information contained 

therein.

 

mailto:anamaria.costea@dri.snspa.ro
mailto:mihaela.aioanei@dri.snspa.ro

