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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”, 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. 
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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. 

1. Promovarea 

cercetării privind 

dezvoltarea Politicii 

Europene de 

Vecinătate și 

impactul reformei 

 

3. Diseminarea 

cunoașterii  cu privire la 

PEV și reforma actuală a 

sa, la nivelul comunității 

de afaceri, 

reprezentanților 

administrației publice și 

societății civile 
 

4. Consolidarea 

cunoașterii în 

rândul tinerilor 

cercetători 

specializați în 

domenii de studiu 

complementare 

2. Consolidarea 

cunoașterii în rândul 

tinerilor cercetători 

specializați în 

domenii de studiu 

complementare 

 



 

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ  

“THE CHALLENGES OF EUROPE’S 

NEIGHBOURHOOD POLICY” 

Prima conferință internațională organizată în 

cadrul proiectului, “The Challenges of Europe’s 

Neighbourhood Policy”, s-a desfășurat în zilele de 

5 și 6 aprilie, la sediul SNSPA.  

 

Prin intermediul acestui eveniment, echipa de 

proiect și-a propus să aducă în atenția studenților, 

masteranzilor și tinerilor cercetători interesați de 

acest domeniu provocările cu care se confruntă 

UE în contextual global actual și necesitatea de a 

dezvolta o strategie mai eficientă pentru a crea 

premisele sustenabile de integrare politică și 

economică pentru țările partenere. 

 

La eveniment au participat: Iordan Gheorghe 

Bărbulescu, Decan al Departamentului de Relații 

Internaționale și Integrare Europeană, fost 

diplomat, Remus Pricopie, Rector al Școlii  

 

Naționale de Studii Politice și Administrative, 

Petru Filip, Președinte al Comisiei Afacerilor 

Externe, Senatul României, Teodor Meleșcanu, 

fost Ministru de Externe și fost Director al 

Serviciului de Informații Externe, Anatoliy 

Kruglashov, cercetător în cadrul Institutului de 

Integrare Europeană și Dezvoltare Regională. 

Teme discutate au fost: guvernanața în cadrul 

Politicii de Vecinătate, impactul politici și 

economic al PEV, dinamicile din estul Europei, 

evaluarea Politicii Externe și de Securitate 

Comună și Uniunea Europeană în context global. 

 

Evenimentul a cuprins următoarele patru sesiuni: 

 Rolul Uniunii Europene la nivel global 

 Politicile UE în Vecinătate 

 Relațiile bilaterale și implicațiile în ceea ce 

privește analiza și soluționarea conflictelor 

 Parteneriatul Estic – lecții învățate 

 

ACTIVITĂȚI DERULATE 



 

CERCETARE 

Proiectul isi propune sa dezvolte o cercetare 

cuprinzătoare în ceea ce privește convergența 

dintre politica europeană de vecinătate (PEV), 

precum și politicile naționale / strategiile externe 

ale statelor membre ale Uniunii Europene. Prin 

aceasta, echipa de cercetare intenționează să 

găsească puncte comune și diferențele dintre 

abordarea supranațională și cele naționale în ceea 

ce privește relația dintre UE, pe de o parte, și 

statele sale membre, pe de altă parte, cu părțile 

externe. Importanta temei rezidă în faptul că UE 

este o putere regională cu aspirații la nivel 

mondial, are astfel este responsabilitatea și 

legitimitatea de a acționa în calitate de mediator 

în special în vecinătatea sa. În acest sens, o 

abordare coerentă între nivelul național și 

supranațional este un deziderat, mai ales că 

sistemul internațional trece o perioadă de tranziție 

și noile puteri regionale antagoniste sunt în curs 

de dezvoltare.  

Pe parcursul primului an de implementare, 

echipa de cercetare se va concentra pe nivel 

supranațional și internațional, prin care se 

analizează strategiile, politicile și discursurile care 

au apărut la nivel european în ceea ce privește 

vecinătatea europeană, și anume: politica 

europeană de vecinătate, Parteneriatul estic și 

uniunea pentru Mediterana, lansarea lor, 

revizuirile lor, strategiile de securitate ale UE din 

2003 și 2016, relația UE cu alte puteri regionale, 

cum ar fi Federația Rusă și Turcia, dar, de 

asemenea, relația UE cu statele din Europa de Est, 

cum ar fi: Moldova, Ucraina, din Georgia, 

Armenia , Azerbaidjan și Belarus și statele din 

Orientul Mijlociu și Africa de Nord. 

 

MODULUL “PROMOTING THE EUROPEAN 

IDEA THROUGH ITS NEIGHBOURHOOD 

POLICIES” 

 



 

 

WEBINAR 

La finalul primului an de implementare, echipa de 

proiect va organiza webinar-ul „ENP impact on 

business community”. 

Participanții vor reuni reprezentanți ai  

microîntreprinderilor, ai companiilor mici și 

mijlocii și antreprenori.  

Evenimentul va fi alcătuit din două sesiuni online: 

 Politica de Vecinătate a UE – reglementări și 

efecte, Prof. Univ. Dr. Georghe Anglițoiu 

 Instrumentele financiare ale Politicii 

Europene de vecinătate, Conf. Univ. Dr. 

Răzvan Cotovelea 

Înscrierile se fac până pe data de 15 octombrie 

2016. Pentru mai multe detalii utilizați adresa de 

contact mihaela.aioanei@dri.snspa.ro.  

CONFERINȚA 

INTERNAȚIONALĂ“INTERCONNECTEDNESS 

AND EU FOREIGN-POLICY MAKING” 

 

Departamentul de Relații Internaționale și 

Integrare Europeană organizează în primăvara 

anului 2017 cea de a doua Conferință 

Internațională a Centrului de Excelență.  

Evenimentul va aborda următoarele teme de 

discuții: 

 Interconectivitatea din perspectivă politică 

 Interconectivitatea din perspectivă 

economică 

 

 

 

 

 

 

 

 Creșterea interconnectivității – fenomenul 

„spill over” 

 Interconectivitatea dintr-o perspectivă 

comparativă – câștiguri și pierderi 

 

Abstractele pot fi trimise până la data de 28 

februarie 2017. Adresa de contact este 

anamaria.costea@dri.snspa.ro.  

Evenimentul se adresează tuturor studenților și 

masteranzilor din domeniile științe politice și 

relații internaționale, tinerilor cercetători, 

practicienilor, reprezentanților administrației 

publice și sociatății civile. 

 

MODULUL NR. II “THE NEW FRAMEWORK 

OF THE ENP. ADVANCED 

INTERCONNECTIVITY” 

Al doilea modul face parte din activitățile de 

predare organizate în cadrul Centrului de 

Excelență și cuprinde următoarele două cursuri: 

 Institutional Reform and Advanced 

European Negotiations on  Neighbourhood 

Policies 

 Implementation of European 

Neighbourhood Policies – financial 

instruments 

Cursurile sunt adresate studenților care urmează 

un program de master într-un domeniu 

complementar relațiilor internaționale și studiilor 

europene (administrație publică, limbi străine, 

științe economice, comunicare și relații publice și 

altele, dar nu numai). 

 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 
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PUBLICAȚII 

Pe parcursul proiectului Jean Monnet vor fi 

publicate trei volume colective,  ce vor cuprinde 

lucrările și studiile discutate în cadrul 

conferințelor internaționale organizate.  

Primul volum, “The Challenges of Europe’s 

Neighbourhood Policy”, a fost publicat în luna 

august a  anului 2016.  

 

Acesta cuprinde următoarele șase 

articole academice:  

 

 European Neighbourhood Policy between  

Benefit and Menace to EU Economy –  

Comiş Eugen Marius  

 Russian Reactions to the Eastern Partnership 

–  Adrian Corobană  

 The Book of Unwritten Tales – the EU-Japan 

Relations – Carola Frey  

 Europenization in the Global Context – 

Lipănescu Irina Letiția  

 The Problem of Dual Citizenship in Northern 

Bukovina – Liubov Melnychuk 

 Playing by the Rule. The Rule of International 

Law in the EU’s Neighbourhood – Garofița 

Porav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CENTRUL DE EXCELENȚĂ JEAN MONNET „STRUCTURES OF INTERCONNECTIVITY 

IN THE EU’S NEIGHBOURHOOD” 
 

 
     Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați! 

 Prof. Univ. Dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu, manager de proiect (iordanbarbulescu@snspa.ro) 

 Asis. Univ. Dr. Ana-Maria Costea – asistent proiect, coordonare activități didactice și de cercetare (anamaria.costea@dri.snspa.ro) 

 Drd. Mihaela Aioanei – asistent proiect, coordonare evenimente academice și publicare (mihaela.aioanei@dri.snspa.ro) 

 

DEPARTAMENTUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ, SNSPA 

                                                                                             

                                                                                                

 

* 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 
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OBJECTIVES OF THE PROJECT

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 Jean Monnet Centre of Excellence „Structures of 

Interconnectivity in the EU’s Neighbourhood” 
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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. 

 

Enhance knowledge among 

young researchers 

specialized in 

complementary study 

fields 

 

To share knowledge 

regarding the ENP and 

its current reform among 

business community, 

representatives of public 

administration and civil 

society 

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 

 

Development of the 

study field of 

European 

Neighbourhood 

Policy  

 



 

INTERNATIONAL CONFERENCE 

“THE CHALLENGES OF EUROPE’S 

NEIGHBOURHOOD POLICY” 

The forst international conference that has been 

organized through the project, “The Challenges of 

Europe’s Neighbourhood Policy”, took place on 

5th and 6th of April 2016, at NUPSPA headquarters.  

 

This event aimed to raise awareness among 

students, researchers and practitioners on the 

challenges that EU is facing in the current global 

context and upon the need to develop a more 

efficient strategy in order to create the real 

premises of political and economic integration for 

partner countries.  

 

The special guests of the event include the 

following: Iordan Gheorghe Bărbulescu, Dean of 

the Department of International Relations and 

European Integration, NUPSPA, former diplomat, 

Remus Pricopie, Rector NUPSPA, Petru Filip, 

 

President of the Foreign Affairs Commission, 

Romanian Senate, Teodor Meleșcanu, Former 

Minister of Foreign Affairs, former Director of SIE, 

Anatoliy Kruglashov, Director, Research Institute 

of European Integration and Regional Studies, 

Ukraine. 

The addressed topics were the following: 

governance challenges, governance within ENP, 

Eastern Partnership – lessons learnt, the EU 

within the global context, the political and 

economic impact of ENP, evaluation of CFSP and 

its instruments, Eastern Europe dynamics and 

other. 

The event has included the following four sections: 

 The role of the EU at global level 

 EU policies in the neighbourhood 

 Bilateral relations and their implications on 

conflict resolution 

 Eastern Partnership – lessons learnt 

 

CONDUCTED ACTIVITIES 



 

RESEARCH 

The project aims to develop a comprehensive 

research regarding the convergence between the 

European Neighborhood Policy (ENP) and the 

foreign national policies/strategies of the EU 

member states. Through it, the research team 

intends to find 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 neighborhood. 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. 

During the first year of implementation, the 

research team will focus on the supranational and 

international level, thus analysing the strategies, 

policies and discourses that have emerged at 

European level regarding the European 

Neighbourhood, namely: the European 

Neighbourhood Policy, the Eastern Partnership 

and the Union for the Mediterranean, their 

launching, their revisions, EU security strategies 

from 2003 and 2016, the EU relationship with 

other regional powers like the Russian Federation 

and Turkey, but also EU’s relationship with 

Eastern European states like: Moldova, Ukraine, 

Georgian, Armenia, Azerbaijan and Belarus and 

the states from Middle East and North Africa: 

Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, 

Morocco, Palestine, Syria, Tunisia 

 

THE MODULE “PROMOTING THE 

EUROPEAN IDEA THROUGH ITS 

NEIGHBOURHOOD POLICIES” 

 



 

 

WEBINAR 

At the end of the first year of implementation, the 

project team will hold the webinar "ENP impact 

on the business community". 

The participants will include representatives of 

micro, small and medium companies and  

entrepreneurs. 

The ievent will incklude two sessions: 

 ENP – regulations and effects, Prof. Univ. 

Dr. Georghe Anglițoiu 

 Financial instruments of the ENP, Conf. 

Univ. Dr. Răzvan Cotovelea 

The applications must be submitted until 15th of 

October 2016. For further details please use the 

contact address mihaela.aioanei@dri.snspa.ro. 

INTERNATIONAL CONFERENCE 

“INTERCONNECTEDNESS AND EU 

FOREIGN-POLICY MAKING” 

The Department of International Relations and 

European Integration will organize in the Spring 

of 2017 the second International Conferenceof the  

Center of Excellence. 

The event will adress the following topics: 

 Interconnectedness from a political 

perspective 

 Interconnectedness from an economic 

perspective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Increasing Interconnectedness – spill over 

phenomenon  

 Interconnectedness from a comparative 

approach – gains and losses 

The abstracts must be submitted until 28th of 

February 2017, at the contact address: 

anamaria.costea@dri.snspa.ro.  

The event is addressed to all bachelor and master 

students, in the fields of political science and 

international relations, young researchers, 

practitioners, government representatives and 

civil society. 

MODULE NR. II “THE NEW FRAMEWORK OF 

THE ENP. ADVANCED 

INTERCONNECTIVITY” 

The second module is included in the teaching 

activities organized by the Centre of Excellence 

and covers the following two courses: 

 Institutional Reform and Advanced 

European Negotiations 

on  Neighbourhood Policies 

 Implementation of European 

Neighbourhood Policies – financial 

instruments 

The courses are addressed to students attending a 

master's program in a complementary field of 

international relations and European studies 

(public administration, foreign languages, 

economics, communication, public relations and 

others). 

 

 

PLANNED ACTIVITIES 
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PUBLICATIONS 

During the Jean Monnet project we will publish 

three collective volumes, which will include 

papers and studies discussed within the 

international conferences.  

The first volume, “The Challenges of Europe’s 

Neighbourhood Policy”, was published in August 

2016.  

 

It includes the following six academic  

articles:  

 

 European Neighbourhood Policy between  

Benefit and Menace to EU Economy –  

Comiş Eugen Marius  

 Russian Reactions to the Eastern Partnership 

–  Adrian Corobană  

 The Book of Unwritten Tales – the EU-Japan 

Relations – Carola Frey  

 Europenization in the Global Context – 

Lipănescu Irina Letiția  

 The Problem of Dual Citizenship in Northern 

Bukovina – Liubov Melnychuk 

 Playing by the Rule. The Rule of International 

Law in the EU’s Neighbourhood – Garofița 

Porav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JEAN MONNET CENTRE OF EXCELLENCE „STRUCTURES OF INTERCONNECTIVITY 

IN THE EU’S NEIGHBOURHOOD” 
 

 
FOR FURTHER INFORMATION DO NOT HESITATE TO CONTACT US! 

 Prof. Univ. Dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu, project manager (iordanbarbulescu@snspa.ro) 

 Asis. Univ. Dr. Ana-Maria Costea – project assistant, teaching and research coordinator (anamaria.costea@dri.snspa.ro) 

 Drd. Mihaela Aioanei – project assistant, publishing and academic events coordinator (mihaela.aioanei@dri.snspa.ro) 
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* 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 
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