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Cuvinte cheie: Uniunea Europeană, integrare europeană, instituţii şi politici europene, 

Uniune Economică şi Monetară, teorii sistemice, sistem politic internaţional, centrul sistemului 

politic internaţional, periferia mondială, instituţii internaţionale, transformarea sistemului politic 

internaţional, globalizare, regionalizare, risc. 

Toate noţiunile prezentate anterior sunt atribuite domeniului globalizării şi extinderii 

Uniunii Europene, fie ea de amploare naţională, regională sau internaţională. Caracteristicile care 

aproprie conceptul ameninţările de pericole, risc, globalizare, se referă la origine (internă sau 

externă), natură (politică, economică, socială, informaţională, ecologică, etc.), caracter (direct şi 

indirect). Centralizatorul tuturor îl constituie „circumstanţele istorice sau gradul în care acestea 

sunt exploatate şi folosite. 

În introducere am expus motivaţia alcătuirii prezentei lucrări şi anume că fără globalizare 

nu existăm în această eră, pe care am numit-o era globalizării, la fel cum nici Uniunea Europeană 

nu se mai distinge fără globalizare.   

In capitolul I am prezentat particularităţile statelor mici la procesele de globalizare, globalizare 

economică unde am analizat sursele şi cauzele proceselor de globalizare, principalele 

caracteristici şi efecte ale globalizării relaţiilor internaţionale, obstacole apărute în calea 

participării statelor mici la procesul de globalizare. În tot procesul de globalizare cuvântul risc 

are o mare semnificaţie, mai ales în globalizarea economică, dar şi politică, socială, culturală, de 

securitate. Centralizatorul tuturor îl constituie circumstanţele istorice sau gradul în care acestea 

sunt exploatate şi folosite. În ansamblu, globalizarea poate fi definită din perspectiva a trei teorii 

principale: teoria sistemului mondial, teoria organizării politice mondiale şi teoria culturii 

mondiale, teorii pe care le-am descris pe larg în primul capitol. Am descris globalizarea care nu 

este un proces numai al zilelor noastre, ci a fost cunoscut şi în trecut, încă din sec. XVII. În 

evoluţia sa istorică, în globalizare ar exista două trepte: prima a avut loc în a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea, iar a doua – cu start în a doua jumătate a secolului al XX-lea – continuă şi 

astăzi, dar şi peste mult timp deacum încolo, având în vedere evoluţia de neoprit al globalizării. 
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Adoptarea şi tolerarea pe termen ceva mai lung a unui stil de guvernare deficitar se precipită spre 

a duce, de obicei, la apariţia unor adevărate situaţii de criză, din care numai cu greu se poate ieşi. 

De obicei, crizele de guvernare capătă expresia corupţiei politice generalizate, a serviciilor 

sociale şi publice ineficiente a expansiunii sărăciei. 

„Globalizarea ţine în primul rând de o „interdependenţă crescândă dintre indivizi, naţiuni 

şi regiuni (…). Implică existenţa unei comunicări accelerate şi universale privind totodată 

dimensiunile politice şi culturale”
1
, astfel încât am considerat că tratarea acestui fenomen trebuie 

îndeplinită ţinând cont de concepte precum locul şi spaţiul.  

Proces prin care lumea tinde să devine un spaţiu unic, globalizarea este fie contestată (de 

conservatori), promovată cu curaj (de liberali), ca măsură a prosperităţii universale, păcii şi 

libertăţii, fie tratată ca pe un pericol, din unghiul suprateritorialităţii şi dimensiunii planetare a 

relaţiilor sociale (de critici).
2
  

Exprimarea cea mai sintetică a acestui proces complex este dată de „Strategia de 

Securitate Naţională a Statelor Unite: O nouă eră”, 2002, care îl defineşte ca un proces „de 

accelerare a integrării economice, tehnologice, culturale şi politice, alături de guvernare 

democratică, economie de piaţă, respectarea drepturilor omului, dinamism economic şi revoluţia 

comunicaţiilor”. Globalizarea mai rezultă din imperativul combaterii ameninţărilor, care ele 

însele sunt globale. Studiul raportului dintre globalizare şi reconstrucţia sau reconfigurarea va 

crea noi forme de organizare socială ce vor înlocui în final statele-naţiune tradiţionale.
3
 

Identităţilor politice, economice, culturale, militare, de alianţă, multinaţionale şi ale centrelor de 

putere este extrem de edificator pentru impactul acestui proces atotcuprinzător într-o lume 

globalizantă. Dezvoltarea reţelelor globale determină o interdependenţă statală în anumite 

industrii. Pieţele financiare se globalizează. Apar alianţe strategice globale, dar şi noi actori ce 

doresc să devină competitori globali.
4
     

Procesul de globalizare depinde, în primul rând, de interdependenţa economică şi 

culturală şi mai puţin de dominarea economică şi culturală, depinde de diversificare mai mult  

____________________________ 

1 
Anthony Giddens, Europa în epoca globală, Bucureşti, Editura Ziua, 2007, p. 20. 

2 
După Jan A. Schulte, „Beyond the Buzzard: Toward a Critical Theory of Globalization”, în: Koffman, Eleonore, 

Youngs Gillian (eds.), Globalization. Theory and Practice, Printer, London, 1996, p. 53. 
3 
David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt, Jonathan Perraton, Transforrnări globale. Politică, economie şi 

cultură, Editura Polirom, 2004, p. 27. 
4
 Dan Nica, Uniunea Europeană în era societăţii informaţionale şi globalizării, pe  www.mie.ro, accesat 

12.04.2011, ora 10.00.
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decât de unificare şi integrare, depinde de descentralizare, de participarea mult mai profundă 

decât de centralizare şi de mobilizare.
5 

Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că „globalizarea 

implică şi apariţia diferenţelor”, după cum susţine R. Koolhaas. 

Ca urmare, globalizarea ar trebui să fie singura cale care să ducă la reîntregirea lumii, la 

uniformizarea celor două „lumi”, am putea spune.
6 

    Problemele cele mai mari şi urgente ale globalizării sunt: 

- dezvoltarea continuă şi rapidă a dezvoltării tehnologiei, ştiinţei duce la îmbunătăţirea 

vieţii oamenilor,  

- criza alimentară şi lipsa resursei de apă duce la subdezvoltare, 

- degradarea într-un ritm alert a mediului natural şi resurselor acestuia, 

- marile cheltuieli cu diversele unităţi militare şi de securitate, 

- lipsa energiei tot mai mari şi a materiei prime, 

- criza financiară, inflaţia, lipsa lichidităţilor, criza economică, 

- extinderea urbanizării care este din ce în ce mai puţin controlată. 

Globalizarea acestor probleme pentru omenire se bazează pe unicitatea economiei 

mondiale şi este legată de faptul că apar, într-o anumită măsură, în aproape toate ţările, conţin 

elemente tehnice, social - economice, politice şi ecologice comune, se află într-o interacţiune 

permanentă şi tot mai puternică, determinând propagarea în lanţ a efectelor şi necesitând eforturi 

conjugate pentru rezolvarea lor.
7 

Un alt cunoscut specialist, coautor la ”Raportul dezvoltării umane 1999”, J. Mohan Rao
8
, 

se apropie de conceptul globalizării pornind de la trei premise. Le amintim pentru valoarea lor 

euristică. 

 Prima premisă: în ultimele două decenii, numeroase ţări, mai ales în curs de dezvoltare, 

au acumulat rapid puternice dezechilibre interne şi externe, fapt care a impus necesitatea unor 

reforme menite să formeze deschiderea lor externă, aceasta fiind o cale de promovare a creşterii 

economice şi de diminuare a sărăciei.  

A doua premisă: deşi dezechilibrele au fost trăgaciul declanşator al reformelor, totuşi  

___________________________ 

5 
Chai –Anan Samudavanija, “Eludarea statului Asiatic",  în: Schimbarea ordinii globale de N. Gardels, Editura 

Antet, Bucureşti, 2000. 
6 
Mariana Lupan, Globalizarea economiei, Editura Universităţii Ştefan cel Mare, Suceava, 2009, p. 4.  

7 
John Tomlinson, Globalizare şi cultură, Timişoara, Editura Armarcord, 2002,  p. 32. 

8 J. Mohan Rao, “Openness, Poverty and Inequalitz”, în: Human Development Report 1999, vol. I., Oxford, p. 294. 
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conţinutul lor a fost modelat de problemele structurale pe termen lung. În majoritatea lor, 

problemele structurale converg spre o insuficientă integrare externă, aceasta devenind prima 

constrângere structurală. De aceea, reforma comerţului exterior şi liberalizarea financiară 

orientate spre exterior devin piatra unghiulară a ajustărilor structurale. 

A treia premisă: politicile structurale convergente în favoarea integrării externe a 

ţărilor – sau ceea ce s-ar putea numi ”deschidere” – reprezintă, în timpurile noastre, un 

vehicul major al globalizării. Dar acest vehicul, deşi major, nu este singurul. Globalizarea este 

cerută şi grăbită, de asemenea, de: schimburile internaţionale coordonate; îmbunătăţirile 

substanţiale în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiilor; schimbul de oportunităţi pentru o 

nouă diviziune internaţională a muncii între naţiuni. Acestea ar fi, prezentate punctual, 

premisele de la care porneşte Mohan Rao în abordarea şi caracterizarea globalizării.
9 

În contextul internaţional actual, se înregistrează o abordare globală în favoarea 

promovării drepturilor omului în sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite, dar şi unele tendinţe de 

concretizare în plan regional şi local prin afirmarea unor elemente definitorii ale identităţii 

naţionale, cu motivaţia priorităţii drepturilor individuale în raport cu societatea.
10  

 Depăşind nivelul imaginarului, globalizarea şi timpul mondial, pentru a se converti în 

practică socială, pentru a căpăta o formă şi o semnificaţie concretă, au nevoie, pe de o parte, de o 

fixare teritorială, de o integrare spaţială şi, pe de altă parte, de o mediere politică, religioasă, 

culturală. Ele reprezintă provocări majore, aşează în faţa noastră ca o nouă oglindă în care să ne 

privim şi să ne redescoperim pe noi înşine, chiar dacă aceasta dă naştere la foarte multă 

nelinişte.
11

 

 Există o mediere regională a globalizării, aceasta tranzitând printr-un spaţiu regional cu 

care comunităţile se identifică mai mult sau mai puţin explicit: Europa pentru români, Maghrebul 

pentru marocani, Asia pentru chinezi. Cel mai bun exemplu pentru noi este cel al integrării 

europene, a cărei reuşită constituie o miză majoră în asigurarea unei legăturii necesare, benefice, 

între proprii cetăţeni şi societatea globală.
12 

Schimbările pe care le trăim sunt atât de mari şi de rapide  încât pare că lumea a luat-o razna de 

___________________________ 

9  
Mariana Lupan, Op. Cit., p. 10. 

10
 Lazăr Cârjan, Aurel-Vasile Sime, “Dreptul la libera circulaţie în contextual globalizării”, în: Globalizare şi  

identitate naţională,  Bucureşti, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2006, p. 27. 
11 

Rodica Zaharia, Modul Uniunea Europeana În economia mondială,  Iaşi, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”,  

p. 99.  
 

12 
Rodica Zaharia, Op. Cit. 
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tot. Graţie noilor tehnologii, trăim tot mai mult în virtual, într-o dimensiune în care totul pare să 

fie posibil, creăm fiinţe umane prin tehnica clonării, umplând universul de fantome, în timp ce 

bogăţii fabuloase se deplasează liber în ciberspaţiul geofinanţei, întreţinând o sumă de iluzii 

cărora le conferim statut de realitate. O lume tot mai lipsită de repere stabile şi de contururi clare, 

desluşite.
13 

„O lume clădită din energii emoţionale şi pasiuni care dau un farmec iluzoriu 

sufletelor ce vieţuiesc în ele, aşa cum visurile noastre nocturne creează senzaţia de realitate, dar 

nu sînt adevărate.”
14

 Globalismul ca ideologie a globalizării apare ca o periculoasă utopie post-

modernă. 
 

 Procesul de globalizare nu este un proces nou, dar este rezultatul unor modificãri la 

nivelul economiei mondiale care s-au accentuat în ultimii ani. Ridicarea barierelor vamale, 

apariţia firmelor multinaţionale, creşterea competiţiei pe pieţele interne şi externe, creşterea 

importanţei resurselor şi a modului în care acestea sunt consumate, toate acestea reprezintã atât 

cauze, cât şi efecte ale globalizării. Globalizarea este însoţită de modificări majore, impactul său 

resimţindu-se asupra strategiilor firmelor şi asupra echilibrelor sectoriale. Activitatea 

companiilor se modifică: pe de-o parte, au posibilitatea de a se extinde pe pieţele străine, pe de 

altă parte, companiile naţionale se confruntă tot mai intens cu concurenţa firmelor străine.
15 

În lucrarea Perpetual Peace, Immanuel Kant,
16

 propunea realizarea păcii permanente 

printr-o uniune a statelor libere, în care democraţia şi domnia legii trebuia să constitue liantul 

care să le menţină unite. Interacţiunea uniunii cu celelalte state trebuia să ducă la promovarea 

modelului şi apoi la extinderea graduală a federaţiei şi, implicit, la realizarea păcii pe tot globul. 

Globalizarea şi informatizarea, care ne influenţează existenţa cel mai mult în prezent, nu produc 

extremism, terorism şi crimă organizată dar sunt unii oameni care consideră că ele le 

favorizează.
17

 

 Mai mult, globalizarea cauzează probleme economice într-o regiune a lumii care urmează 

să fie simţit în întreaga lume.  La sfârşitul anilor 1990, au existat semne de recesiune în America 

Latină, Asia de Est a suferit şi ea o recesiune economică gravă.  

___________________________ 

13
 Rodica Zaharia, Op. Cit, p. 100. 

14 
John  Godolphin Bennett, Maeştrii înţelepciunii, Londra, Turnstone Books, 1977, p. 153. 

15 
Mihail Epuran, Alina Almăşan, Societatea cunoaşterii şi economia comunicaţiilor în România, Timişoara, Editura 

Universităţii de Vest, 2007, p. 86.
 

16
 Immanuel Kant, “Perpetual Peace”, în: Clasicics of Modern Political Theory: Machiavelli to Mill, Oxford 

university Press, London, 1999, p. 57 
17

 Richard Kugler, “National Security” in a: Globalizing World of Chaos: The US and European Response, The 

Marshall Paper no.4, 2002, pp.39-42. 
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In capitolul II, Integrarea şi globalizarea, am arătat cum secolul al XIX-lea poate fi 

considerat ca secol al naţiunilor şi al revoluţiilor, la fel secolul al XX-lea şi XXI-lea, pot fi 

socotite drept secole ale integrării şi ale globalizării. Aceste două aspecte, integrarea şi 

globalizarea, pot fi apreciate ca aspecte pozitive dacă se are în vedere că pe parcursul secolului 

XX  şi XXI s-au desfăşurat cele mai mari conflicte militare din istoria omenirii şi s-au manifestat 

două dintre cele mai malefice ideologii: fascismul şi comunismul. Am descris cum globalizarea 

urmăreşte concentrarea capitalului în mâinile a câtorva corporaţii internaţionale aparţinând 

câtorva ţări foarte dezvoltate şi am făcut comparaţie cu SUA. 

Am mai arătat că prin valoarea adaugată pe care trebuie să o aducă, alături de celelalte 

politici comunitare, politica de coeziune trebuie să contribuie la reducerea mai substanţială a 

inegalităţii dintre bogaţii şi săracii Uniunii Europene prin crearea şi dezvoltarea unor posibilităţi 

sporite, cu deosebire în domenii novatoare pentru competitivitate, prin productivitate şi creştere 

economică sustinuţă în cadrul unor parteneriate care să valorifice eforturile conjugate ale 

partenerilor de interese locale, regionale, nationale şi europene alături de cele ale companiilor 

private prin perspectiva înfăptuirii ambiţiosului program conceput la Lisabona pentru economia 

UE. 

 Globalizarea se foloseşte de un sistem bine dezvoltat care concentrează puterea şi 

influenţa economică cu presiunile diplomatice. Descentralizarea capitalistă pe baza 

particularităţilor de dezvoltare a fiecărei naţiuni nu se potriveşte cu globalizarea. Globalizarea 

urmăreşte concentrarea capitalului în mâinile a câtorva corporaţii internaţionale aparţinând 

câtorva ţări foarte dezvoltate. Globalizarea este un proces care lărgeşte cadrele determinate ale 

schimbării sociale la nivel mondial, ca un întreg.
18 

 Diferenţele dintre ţările sărace şi cele bogate sunt sursele conflictelor mondiale, nu există 

nici un organism mondial care să poată să realizeze o redistribuire a prosperităăţii şi a păcii în 

lume.
19 Ca megatendinţă ce afectează nu doar latura economică, dar şi cea socială, 

informaţională, politică, ecologică, culturală, într-un cuvânt, întreaga existenţă a civilizaţiei 

umane, globalizarea în egală măsură sperie, fascinează şi provoacă. Avem de a face cu un  

fenomen inevitabil şi inexorabil, ceva care este cu adevarat o „fatalitate istorică, guvernată de 

principiul raţionalităţii, al eficienţei. Ea este peste tot şi nu poate fi oprită nicăieri. Globalizarea 

____________________________ 

18 
Camelia Popescu, Elemente de economie mondială, Bucureşti, Editura Economică, 1999, p. 68. 

19
 Serge Cordellier, Globalizarea dincolo de mituri, Bucureşti, Editura Trei, 1998, p. 62.
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este a-socială, a-naţională, a-religioasă, ea cuprinde ţări, naţiuni, continente, înfruntând şi 

integrând mentalităţi, valori, frontiere, într-o luptă lipsită de ceea ce ne-am deprins să numim 

conştiinţă”.
20 

 Principala consecinţă a globalizării şi integrării o reprezintă noua arhitectură de securitate 

a lumii, care va cunoaşte profunde mutaţii, atât structurale cât mai ales, conceptuale şi strategice, 

mutaţii care, pe de o parte, vor trebui să rezolve marea problemă a decalajelor între ţările 

dezvoltate, considerate puteri militare de primă mărime şi cele mai puţin dezvoltate al căror 

potenţial militar este redus în contribuţia lor în înfăptuirea actului global de securitate.
21

 

Globalizarea, „la fel ca şi integrarea, este un proces obiectiv al dezvoltării lumii actuale, unul din 

conceptele folosite cel mai frecvent în mediile politice, economice şi academice. 

 Deşi este un concept la modă, care ţine capul de afiş al tuturor analizelor, al conferinţelor 

şi al congreselor desfăşurate la cel mai înalt nivel, uneori este utilizat cu o oarecare 

superficialitate, ceea ce denotă faptul că încă fenomenul nu este suficient de cristalizat, ecuaţia 

propriu-zisă a fenomenului de globalizare conţinând multiple necunoscute, scoţând la iveală 

multiple sfidări şi tendinţe care, dacă sunt scăpate de sub controlul raţional şi participativ, pot 

duce la o ordine şi dezordine mondială imprevizibilă, în care nu pot fi anticipate câştigătorii şi 

perdanţii.
22

 UE este un sacrificiu suprem al statelor din zona europeană, o încercare fără 

precedent de a porni lupta cu globalizarea la o dimensiune continentală, de a forma spaţii multi 

sectoriale bine definite în faţa “noilor invazii barbare”, a fluxurilor şi a noilor actori 

transnaţionali.
23 

 Înclinaţia firească a şcolii tradiţionaliste trans-teoretice a fost să conteste iniţial însăşi 

existenţa unor tendinţe spre globalizare economică. Recent, argumentarea sa merge în sensul 

contestării efectelor globalizării asupra rolului statului şi, implicit, asupra atributelor politico-

economice ale suveranităţii.
24 

Se poate argumenta în sensul contestării globalizării numai dacă  

___________________________ 

20 
David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt, Jonathan Perraton, Jonathan Perraton, Transforrnări globale. 

Politică, economie şi cultură, Editura Polirom, 2004,  p. 47. 
21 

Ovidiu Pop, “Dinamica modalităţilor de manifestare a globalizării”, în: Provocări la adresa securităţiişsi 

strategiei la începutul  sec. XXI, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, 2005,  p. 89. 
22

 Ibidem. 
23 

Mădălina Virginia Antonescu, “Relaţia dintre stat şi Uniunea Europeană în contextul globalizării”,  în: Provocări 

la adresa securităţii şi strategiei la începutul secolului XXI, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare,  

2005, p. 117. 
24 

Dorina Năstase, Mihai Mătieş, Viitorul Suveranităţii Naţionale a României în perspective Integrării Europene”, în:  

Globalizare şi identitate naţională, Iaşi, Editura Polirom, 2002, p. 22. 
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definim globalizarea în sens maximalist.
 

 Integrarea europeană îmbracă două aspecte mai importante: economic şi politic. 

Integrarea economică este, în condiţiile statelor naţionale, şi o integrare politică. Integrarea 

europeană a îmbinat, de la început, procesele economice cu cele politice. 

România se afla în faţa celei mai importante oportunităţi de dezvoltare şi a integrării într-

o economie tot mai globalizată. Viitorul României este acela al unei economii dinamice, 

competitive şi inovative, funcţionând în structurile economice, sociale şi politice ale Uniunii 

Europene şi ale economiei globale. Pentru România, aşa cum subliniază profesorul Constantin 

Popescu, „economia şi societatea românească (…) nu sunt suficient pregătite pentru a participa 

la edificarea celui mai ambiţios proiect din istoria umanităţii, pe care Strategia de la Lisabona l-

a conceput ca durabilitate de sens pentru prosperitatea cetăţenilor europeni şi sănătatea 

mediului, competitivitatea guvernanţei instituţionale şi a lumii afacerilor, coeziunea economică 

şi socială a comunităţilor teritoriale”.
25

  În acest context, se poate aprecia că “reconstrucţia de 

care avem nevoie pentru perioada de postintegrare este, în primul rând, un proces spiritual-

instituţional care trebuie să cuprindă pe toţi purtătorii de interese publice şi private”.
26

  

Extinderea este proiectul cel mai ambiţios întreprins de Uniunea Europeană: el reprezintă, 

de fapt, reunificarea continentului european, divizat în urma ultimului război mondial. Au existat 

în trecut şi alte valuri ale extinderii într-o Europă divizată, dar actualul proces de extindere ajută 

la îndeplinirea visului părinţilor fondatori ai UE: o Europă unită şi liberă.  

Consiliul European de la Copenhaga a recunoscut dreptul ţărilor din Europa Centrală şi de 

Est de a adera la Uniunea Europeană, dacă îndeplinesc trei criterii:  

- politic: instituţii stabile care garantează democraţia, statul de drept, drepturile omului şi 

respectul pentru minorităţi; 

 - economic: o economie de piaţă funcţională;  

- preluarea acquis-ului comunitar: adeziunea la obiectivele politice, economice şi 

monetare ale Uniunii Europene. 

Chiar daca toate statele candidate la UE au pornit la drum cu şanse egale, accederea lor în 

structurile comunitare se va face treptat, deoarece nu pot fi ignorate diferenţele sensibile de 

progres economic spre o economie de piaţă credibilă înregistrate de acestea. 

___________________________ 
25 

Constantin Popescu,  Raționalitate şi speranţă. Paradigma întregului viu, Bucureşti, Editura Renaissance, 2006,  

pp. 73- 75.
 

26 
Ibidem. 
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Integrarae economică este o temă cheie a erei globale în care trăim astăzi.  

Într-o formă generală, integrarea economică poate fi definită drept procesul de 

interacţiune şi dezvoltare a interde-pendenţelor economice dintre state prin forme şi metode 

careasigură pe de o parte continuitatea şi aprofundarea schimbu-rilor reciproce, iar pe de altă 

parte creşterea gradului d e întrepătrundere a economiilor naţionale într-un organism divers în 

prezentare, dar unitar şi omogen în funcţionalitatea sa.
27  

Politica concurenţei joacă un rol fundamental în construcţia europeană: postulatul de bază 

este că o economie de piaţă efectivă este mijlocul cel mai eficace de a realize obiectivele 

economice ale UE.  

Trei probleme se pun:
28 

- cea a legitimităţii unei politici de concurenţă, 

- orientarea acesteia, 

- legitimitatea unei politici comune a concurenţei. 

Politica economică a UE a trasat structurii şi obiectivelor acesteia o coloratură unitară, cu 

ramificaţii asupra rolului jucat în plan internaţional: o Europă cu o monedă unică şi cu o 

economie mult mai coezivă şi mai coerentã (cu politici şi instrumente solide de politici 

macroeconomice) are o voce mult mai puternică în sistemul internaţional. Putem aprecia că, în 

prezent, Uniunea Europeană poate fi privită ca un actor determinant al climatului internaţional 

economic actual.
29

 Cel mai mare bloc economic în plan global, Uniunea Europeană trebuie să-şi 

folosească cel mai puternic instrument (greutatea economică) pentru a orienta rezultatele 

proceselor politice către pace şi stabilitate, atât în plan internaţional, cât şi regional. 

Astfel, UE a reușit să restabilească încrederea în finanțele publice din zona euro și în 

credibilitatea monedei unice. De asemenea, UE a promovat asumarea responsabilității, în special 

în rândul statelor membre cu datorii foarte mari, care au luat măsuri importante de consolidare a 

finanțelor publice.
30

 A devenit din ce ce mai clar că viitorul UE și al cetățenilor săi depinde de 

fermitatea cu care statele membre și gestionează economiile naționale.
 

___________________________ 

27
 Gheoghe Creţoiu, Ioan Bucur,  Economie politică,  Bucureşti, Editura Şansa SRL, 1995,  p . 518, ş i  Economie 

Bucureşti, Editura All Beck, 2003, pp. 582-583. 
28 

Mihaela Vartolomei, Cultură şi civilizaţie europeană contemporană, Timişoara, Editura Politehnica, 2009, p. 68. 
29 

Vasile Puşcaş, Identitate Internaţională a Uniunii Europene, www.mdrl.ro, accesat în 01.08.2011, ora 12.32
 

30 
Raport general privind activitatea Uniunii Europene 2010, Comisia Europeană, Direcţia Generală Comunicare,  

Publicaţii, 1049 Bruxelles, Belgia, Raportul general privind activitatea Uniunii Europene – 2010 a fost adoptat de 

Comisia Europeană la 16 februarie 2011 sub cota SEC(2011) 189, p.10, disponibil pe: 

http://europa.eu/generalreport/ro/welcome.htm. 

http://www.mdrl.ro/
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Criza a scos la iveală nerespectarea regulilor de disciplină bugetară și incapacitatea de a garanta 

că statele membre aplică politici economice sănătoase, orientate către competitivitate. In cursul 

anului 2010, Parlamentul, Consiliul și Comisia au lucrat la edificarea unei noi arhitecturi, in 

vederea remedierii acestor deficient.
31 

Ca finalitate, integrarea teritorială va fi atât economică cât şi socială şi politică, un proces 

desfăşurat în toate cele trei domenii. 

Nici până în ziua de azi nu există o explicaţie unanim acceptată şi un punct de vedere 

unitar între autorii care au analizat cauzele integrării. Autorii care au scris pe această temă 

evidenţiază numeroase cauze care au determinat sau au favorizat procesul integrării. Unele dintre 

aceste cauze au fost obiective şi altele au fost subiective. Noi credem că putem sintetiza aceste 

cauze în trei mari categorii: cauze politice, economice şi militare. Cauzele politice şi militare 

trebuie tratate împreună deoarece nu este posibil să se delimiteze cu precizie cauzele politice de 

cele militare şi în realitatea practică şi istorică ale acelor vremuri aceste două categorii de cauze 

s-au prezentat, cel mai adesea, strâns legate unele de altele.
32

 După părerea mea, aceste două 

categorii de cauze sau intercondiţionat reciproc şi în realitate ele nu pot fi despărţite şi ca atare le 

voi trata distinct. 

Din punct de vedere al naturii şi conţinutului raporturilor dintre ţări, integrarea economică 

avansată naşte următoarele categorii:
33 

• raporturi preferenţiale între ţările membreale grupă-rilor sau organizaţiilor, dar şi 

raporturiprotecţio-niste faţă de terţele ţări; 

• raporturi de conlucrare între ţările membre şiraporturi de competiţie sau concurenţă între 

uneleorganizaţii integraţioniste; 

• raporturi specifice, de conlucrare sau detensiune, între organizaţii regionale şi cele cucaracter 

global. 

Concluzia la care ajunge Perroux este că problema fundamentală a integrării unor spaţii 

economice diferite şi, mai ales, inegal dezvoltate o constituie evitarea exercitării de către una din 

părţi a rolului de integrator în beneficiul său şi în dezavantajul celorlalte părţi.
34 

____________________________ 

31
 Raport general privind activitatea Uniunii Europene 2010, Op. Cit., p. 12. 

32 
Grigore

 
Alexandrescu, Gheorghe Văduva, Mihai Ştefan Dinu, Studii de securitate şi apărare,Vol. 3, Bucureşti, 

Editura Universităţii Naţionale de Apărare, 2005, p. 34.  
33 

Gheorghe Creţoiu, Economie politică, Bucureşti, Editura Universităţii Titu Maiorescu, 2007, p.283.
 

34 
Gabriela Carmen Pascariu, Integrare Economică europeană, Iaşi, Editura Universităţii Al. Ioan Cuza, p. 43. 
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In capitolul III am definit implicaţiile transferului de competenţă în materie de politică 

economică, de la nivel statal la cel supranaţional, prin prisma fenomenului de europenizare. Am 

prezentat argumentele campionilor integrării economice şi politice care au fost folosite pentru a 

se determina începutul unor noi serii de negocieri interguvernamentale terminate în final cu 

Tratatul de la Maastricht. Am arătat cele trei motive fundamentale pentru care avem nevoie de 

Tratatul Lisabona, şi anume: o mai mare eficienţă în procesul de luare a deciziilor; mai multă 

democraţie prin conferirea unui rol mai important Parlamentului European şi parlamentelor 

naţionale; o mai mare coerenţă pe plan extern. Am arătat că, de frica de a nu transforma noua 

comunitate europeană într-un superstat european, autorii tratatului au ţinut să fixeze limite clare 

acţiunii comunitare, motiv pentru care au prevăzut principiul subsidiarităţii după care nivelul 

superior comunitar nu poate interveni decât acolo unde el poate aduce o reală valoare adăugată în 

raport cu acţiunea naţională sau regională. Principalele obiective ale Tratatului Lisabona sunt 

constituirea unei Uniuni Europene mai democratice, pentru a răspunde aşteptărilor cetăţenilor 

europeni privind responsabilitatea, transparenţa şi participarea, precum şi creşterea capacităţii 

Uniunii de a răspunde în mod eficient provocărilor globale. 

După negocieri aprinse şi concesii dureroase, liderii europeni şi-au dat acordul, la Lisabona, 

pentru un nou tratat ce va ajuta Uniunea Europeană extinsă să funcţioneze mai bine. Tratatul aduce 

cu sine noi reguli de joc pentru instituţiile şi procesele de decizie din cadrul Uniunii Europene, 

detaliile fiind dezbătute aprig până la sfârşit de către şefii de guvern. Lisabona ar putea fi văzută ca 

un moment în care Europa a ajuns într-un final să trăiască la înălţimea prestanţei sale economice şi 

a devenit o putere pe scena lumii. Din 2014, Executivul european va avea un număr de comisari 

egal cu două treimi din numărul de state, ceea ce înseamnă că nu fiecare stat va avea un comisar. 

Se extind atribuţiile Parlamentului European.
35 

Oprind ambiţiile unei viziuni constituţionale a Uniunii, viitorul Tratat al Reformei urmează 

să perfecţioneze interguvernamentalismul, speră să eficientizeze mecanismele decizionale ale 

birocraţiei din Bruxelles şi să întărească metoda comunitară. Iar cetăţeanului european, în numele 

căruia s-a convocat o Convenţie privind viitorul Europei, acum i se promite că această reformă 

instituţională îi va aduce o "Europă a rezultatelor''. Dar până să vadă rezultatele concrete,  

cetăţeanul european a putut constata că unii lideri ai Uniunii Europene doar mimează "Europa", 

____________________________ 

35
 Vasile Ivanoff  Ivan,  Drept Administrativ European, Târgovişte, Editura Universităţii Valahia,  2008,  p.  13.  
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care ar trebui să exprime sensul "interesului naţional" al unuia sau altuia dintre Statele Membre. 

Criza Uniunii nu se explică însă prin evidenţierea, de către Statele Membre, a interesului naţional, 

ci prin nearmonizarea intereselor specifice pentru atingerea obiectivului comun asumat.
 

In capitolul IV Extinderea Uniunii Europene, am arătat că  pe timp de criză sarcina 

Comitetului este de a-şi exercita controlul politic şi direcţionarea strategică a operaţiunilor 

Uniunii Europene. Comitetul trebuie să examinezeze toate opţiunile posibile pentru a formula un 

răspuns al Uniunii Europene în orice situatie şi să le înainteze Consiliului. Am descries 

activitatea de intelligence, mai precis în secolul XXI, activitatea de intelligence pare să fie în 

mod fundamental diferită, este necesară o abordare evolutivă nouă în ceea ce priveşte pregătirea 

personalului de intelligence, dezvoltarea şi organizarea metodelor şi sistemelor de culegere a 

informaţiilor şi, mai ales, a procesului de analiză, tehnologii care în înfăţişarea actuală nu mai fac 

faţă pentru asigurarea unui intelligence oportun şi precis despre noile tipuri de ameninţări care 

apar la orizont. Condiţiile care trebuie îndeplinite de un stat pentru a adera la Uniunea Europeana 

sunt criterii care au fost aprobate la Copenhaga, denumite criteriile de aderare sau criteriile de la 

Copenhaga şi au fost confirmate în decembrie 1995 de către Consiliul European de la Madrid, 

care, în plus, a subliniat importanţa adaptării structurilor administrative ale statelor candidate în 

vederea creării condiţiilor pentru o integrare graduală, armonioasă. Am arătat că schimbarea 

peisajului politic European după căderea regimurilor comuniste din Europa Centrală şi de Est a 

condus la un proces de regândire a structurii Comunităţii Europene, în direcţia creării unei uniuni 

economice şi monetare. 

Obiectivul imediat al Tratatului de la Roma era reprezentat de crearea unei “pieţe 

comune” şi de abordarea progresivă a policilor economice ale statelor membre ca mijloace de 

realizare a unei extinderi continue şi echilibrate a unei creşteri accelerate a standardelor de viaţă 

şi a unor relaţii mai stranse între statele membre. Uniunea Europeană este forma cea mai actuală 

a construcţiei comunitare.
36 

Evoluţia şi dezvoltarea cadrului instituţional politico-militar european dovedeşte, pe de o 

parte, voinţa liderilor statelor-membre ale UE de a crea un actor geopolitic important pe plan 

mondial, Europa, iar, pe de altă parte, prin neajunsurile şi slăbiciunile manifestate de acest cadru 

pe timpul crizelor şi conflictelor scoate în evidenţă faptul că un sistem supra-naţional european, 

____________________________ 

36
Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Bucureşti,  Editura Universul Juridic, 2004, p. 183. 
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In capitolul V, Procesul de extindere a Uniunii Europene –Valul al V-lea, am arătat că 

transformările şi reformele pe care România, alături de ţările fostului bloc comunist, a trebuit să 

le întreprindă au făcut parte dintr-un proces complex de dezvoltare economico-socială, culturală, 

politică în vederea aderării la Uniunea Europenă. Am mai dezvoltat statutul de candidat a ţărilor 

care doresc să adere la Uniunea Europeană, care trebuie să se alinieze celorlalte state membre în 

procesul de desăvârşire a uniunii politice, economice şi monetare. Problematica evoluţiei şi 

rezultatelor integrării europene sub aspect economic, dar şi politic, prezintă un larg interes în 

actuala configuraţie economică mondială. Putem afirma că, în cei cincizeci de ani de construcţie 

instituţională şi de integrare economică europeană, Uniunea Europeană a devenit un succes 

istoric şi un pol de atracţie către care converg aşteptările unor ţări, mai apropiate sau mai 

îndepărtate, care acordă atenţie dinamicii Uniunii şi doresc să-şi consolideze democraţia 

renăscută sau să-şi reconstruiască o economie eficientă. 

            Odată ce aderă la Uniune, noile State Membre, nemaiputând beneficia de asistenţa de 

preaderare, primesc, pentru o perioadă, asistenţă financiară prin Facilitatea de tranziţie
37

, 

prevăzută prin Tratatul de aderare. 

Al cincilea val de extindere a UE a avut o importanţă deosebită şi pentru că a coincis cu 

extindera NATO. Pornind de la Propunerea de la Vilnius din 2000 privind extinderea Alianţei 

Nord Atlantice,
38

 potrivit cu politica „uşilor deschise" şi cu îndemnul Statelor Unite către o 

Euroăa împlinită, liberă şi paşnică, şapte noi state au fost invitate să adere la NATO în timpul 

sumitului care a avut loc la Praga în noiembrie 2002. Cel de al cincilea val de extindere a avut o 

mare contributie la consolidarea UE. O diferenţă între ultima extindere şi extinderile precedente 

este aceea că majoritatea noilor membrii se află în etapa de tranziţie de la tipul de economie 

planificată la sistemul economiei de piaţă şi au trecut prin reforme economice dificile, 

independent de eforturile lor de a intra în UE.
39 

Îndeplinirea criteriului politic reprezintă o 

condiţie pentru deschiderea negocierilor de aderare, această decizie fiind luată în Consiliul 

European. 

_____________________________ 

37 
Consiliul European, Concluziile Preşedinţiei, Edinburgh, 11-12 Decembrie 1992, Bol. CE 12-1992 şi Bol. CE 4-

1993. 
38 

La conferinţa Rolul NATO în Schimbarea Mediului de Securitate din Europa, ţinută la Vilnius, Lituania,18-19 

mai, 2000, şi-au exprimat intenţia de a adera la NATO guvernele următoarelor ţări: Albania, Bulgaria, Estonia, 

Letonia, Lithuania, Macedonia, România, Slovakia, şi Slovenia. 
39 

Alina Buzăianu, „Continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene - micro-analiza economică", în: Sfera 

Politicii, nr. 120-122. 
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Tot aici am arătat că în ceea ce priveşte avantajele palpabile ale introducerii euro pentru 

cetăţenii români, acestea se vor face simţite treptat, o dată cu adâncirea procesului de integrare 

europeană, proces în cadrul căruia se va ajunge şi la adoptarea euro de către ţara noastră.  

În anexe am expus în figuri concluziile capitolelor descrise în teză.  

În Concluzii sunt cuprinse rezumativ capitolele lucrării şi concluziile la care am ajuns. 

Bibliografia este întocmită având trei sectiuni: documente- lucrări generale, lucrări special, 

studii şi articole-, periodice- rapoarte, conferinţe, enciclopedii-, dicţionare şi surse electronice. 

 


