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Cuvinte Cheie: globalizare, proiecte internaţionale, programe europene, Uniunea Europeană, 

România, fonduri structurale şi de coeziune  

Obiective 

Teza de doctorat ,,Managementul proiectelor internaţionale în contextul 

globalizării(programele cu finanţare europeană)” îşi propune să analizeze conceptul de 

management al  proiectelor internaţionale derulate de către diverse instituţii şi organisme de 

anvergură mondială(Banca Mondială, FMI, ONU, UE) să identifice rolul şi impactul pe care 

acestea îl au în contextul realităţilor generate de globalizare. Un alt obiectiv al cercetării noastre îl 

reprezintă o proiecţie asupra perspectivei financiare a UE(Cadrul Financiar Multianual) pentru 

perioada 2014-2020, prin prisma dezbaterilor şi propunerilor care s-au făcut până la acest 

moment şi redactarea  unor propuneri privind poziţia României în negocierea viitorului cadru 

financiar.      

 

Teza de doctorat cuprinde : introducere, prezentarea instituţiilor globalizării şi a mecanismelor 

acestora de funcţionare prin prisma proiectelor/ programelor internaţionale-Banca Mondială, 

Fondul Monetar Internaţional, Organizaţia Naţiunilor Unite, Organizaţia Mondială  a 

Comerţului), precizări metodologice referitoare la managementul proiectelor internaţionale/ 

europene, prezentarea instrumentelor structurale şi de coeziune ale UE din exerciţiul financiar 

2007-2013, studii de caz(Irlanda, Polonia, România), concluzii generale, bibliografie, anexe  

Capitolul I  

În primul capitol, facem o incursiune în istoricul globalizării ca fenomen în evoluţie; mai 

departe definim fenomenul globalizării şi enumerăm paradigmele acestuia; analizăm, de 

asemenea, formele globalizării în lumea contemporană, oprindu-ne în extensie asupra globalizării 

economice, a celei politice şi a celei militare ca forme de bază ale fenomenului. Pe parcursul 

capitolului facem o sinteză a avantajelor şi dezavantajelor globalizării văzute prin prisma 

diferiţilor autori care au studiat-o. În partea a doua a primului capitol am realizat o prezentare a 

principalelor instituţii ale globalizării – ONU, FMI, Banca Mondială, OMC – respectiv a 

scopurilor acestora şi a mecanismelor de intervenţie pe plan mondial prin diferite proiecte. În 

ultima parte a primului capitol am formulat câteva consideraţii referitoare la necesitatea 

reformării instituţiilor globalizării în contextul dinamicii actuale a sistemului internaţional. 

 



Capitolul II 

Capitolul al doilea tratează  partea tehnică a subiectului, respectiv Managementul proiectelor/ 

programelor internaţionale/europene. Aici definim termenii de management, program, proiect, 

prezentăm evoluţia conceptului de management şi introducem în analiză termenul de 

euromanagement. Mai departe în structura capitolului enumerăm regulile managementului de 

proiect, facem o descriere a tipologiilor acestora, vorbim despre structura organizatorică a echipei 

de proiect. În cadrul aceluiaşi capitol ne ocupăm de sursele de finanţare ale proiectelor, iar spre 

finalul capitolului tratăm trei tipuri de management de proiect Managementul comunicării, al 

riscului şi cel financiar. Ultima parte a capitolului este dedicată managementului financiar al 

proiectelor europene.  

Capitolul III  

În capitolul  ale treilea  realizăm  o contextualizare a apariţiei fondurilor europene în 

strânsă legătură cu procesul evoluţiei Uniunii Europene. Prezentăm  instrumentele de preaderare 

PHARE, ISPA şi SAPARD, cele care au pregătit terenul în statele candidate  pentru  utilizarea 

fondurilor structurale. Mai departe enumerăm principiile de alocare şi accesare a fondurilor 

europene, urmate de prezentarea Fondurilor Structurale şi a Acţiunilor Complementare. Abordăm 

de asemenea şi politica regională în UE ca fundament al politiciii de coeziune.Un subcapitol îl 

dedicăm prezentării bugetului UE şi a punctelor de vedere aflate în dezbatere publică privind 

Cadrul Financiar Multianual 2014-2020. În partea a doua a capitolului prezentăm două studii de 

caz în accesarea fondurilor europene(Irlanda şi Polonia).  

Capitolul IV 

În capitolul al patrulea   trecem la prezentarea politicii de coeziune în România. Realizăm 

o trecere în revistă a  Programelor Operaţionale desfăşurate  în ţara noastră, vorbim despre Cadrul 

instituţional care coordonează în România Instrumentele Structurale. Mai departe analizăm 

schema de implementare a unui program operaţional, după care facem o analiză de date privind 

implementarea Programelor Operaţionale la 31.12.2009. În partea  finală urmează concluziile 

unde facem  câteva observaţii asupra capacităţii de absorbţie a fondurilor europene în România. 

 

 

 


