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I. Consideraţii generale asupra  problematicii 

abordate recent în şedinţele Consiliului 

european 
 

 

 

În perioada ianuarie – august 2012, Consiliul European și-a direcționat 

eforturile îndeosebi spre încurajarea măsurilor de creștere economică și creare de locuri 

de muncă. 

 

Considerente generale asupra Consiliului European din 1-2 martie 2012 

Principalele arii de interes, care au stat la baza discuțiilor Consiliului European 

(CE) din luna martie a acestui an au fost: 

 

1. CE a analizat maniera de implementare a strategiei economice a Uniunii 

Europene și rezultatele obținute de aceasta;  

 

2. CE a aprobat cele cinci priorități pentru 2012, stabilite în analiza anuală a 

creșterii realizate de Comisie, acestea vizând: 

 Continuarea consolidării fiscale diferențiate favorabile creșterii; 

 Reluarea activității normale de creditare a economiei; 

 Încurajarea creșterii și a competitivității; 

 Abordarea aspectelor legate de șomaj și de consecințele sociale ale 

crizei și 

 Modernizarea administrației publice. 

Fotografie de grup a participanților la întâlnirea Consiliului European din luna martie. 
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Aspecte din cadrul mesei rotunde a CE din luna iunie 2012 

De la stânga la dreapta: Domnul Herman VAN ROMPUY, 

Președintele Consiliului European; Domnul  Mark RUTTE, 

Prim-Ministrul Olandei; Domnul David CAMERON, Prim-

Minsitrul Marii Britanii. 

  

3. În marja CE, statele membre participante au semnat Tratatul privind stabilitatea, 

coordonarea și guvernanța în Uniunea Economică și Monetară (UEM); 

 

4. CE a stabilit prioritățile UE pentru viitoare întâlnire a G20 și Conferința Rio + 

20, accentul fiind plasat pe creștere economică și pe reforme de revitalizare 

economică. 

 

5. CE a acordat Serbiei statutul de țară candidată; 

 

6. CE a convenit să revină asupra deciziei aderării României și Bulgariei la spațiul 

Schengen, decizia finală fiind programată a fi luată în luna septembrie; 

 

7. CE l-a reales pe Herman Van Rompuy în funcția de Președinte al său. 

 

Considerente generale asupra Consiliului European din 28-29 iunie 2012 

 

Întâlnirea din luna 

iunie a CE a vizat îndeosebi 

încurajarea sporirilor 

măsurilor de atenuarea  

crizei economice, de la 

nivelul UE. Principalele 

coordonate ale întâlnirii au 

fost: 

1. CE a decis continuarea 

eforturilor pentru 

readucerea Europei pe 

calea creșterii 

inteligente, durabile și 

favorabile incluziunii; 

 

2. Șefii de stat sau de guvern 

ai țărilor membre participante au decis asupra adoptării unui „Pact pentru creștere 

economică și locuri de muncă” care cuprinde acțiunile pe care trebuie să le 

întreprinde statele membre și UE în vederea relansării creșterii, a investițiilor, 

ocupării forței de muncă dar și sporirii competitivității UE.  
 

3. CE a aprobat recomandările specifice fiecărei țări pentru a orienta politicile și 

bugetele statelor membre; 
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4. CE și-a prezentat raportul privind UEM, intitulat „Către o veritabilă uniune 

economică și monetară”, stabilindu-se patru elemente componente esențiale ale 

viitoarei UEM: un cadru financiar integrat, un cadru bugetar integrat, un cadru 

integrat al politicii economice și o legimitate democratică și o responsabilizare 

consolidate. 

5. CE a aprobat decizia luată de Consiliu privind deschiderea negocierilor de aderare 

cu Muntenegru (29 iunie 2012); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie de grup a participanților la întâlnirea Consiliului European din luna iunie. 
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II. Studii şi analize ale cercetătorilor asupra temelor 

majore abordate de Consiliul european 
 

 

 

 

Concluziile Consiliului European din 1-2 Martie 2012. 

Politică economică, reuniuni internaționale la nivel înalt și politica 

externă 

 

Asist. Univ. Dr. Elena CIGU  

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi  

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

elena.chelaru@uaic.ro  

 

 

Consiliul European din 1-2 

martie 2012, în încercarea sa de a readuce 

Europa pe calea creşterii şi a ocupării 

forţei de muncă, a avut în vedere 

următoarele aspecte: a analizat punerea în 

aplicare a strategiei economice a UE, a 

aprobat cele cinci priorităţi pentru 2012 

identificate în analiza anuală a creşterii 

realizată de Comisie, a analizat măsuri 

care trebuie adoptate la nivel naţional, dar 

şi la nivelul UE, a stabilit priorităţile UE 

pentru viitoarea reuniune a G20 şi 

Conferinţa ONU RIO +20, a făcut bilanţul 

evoluţiilor legate de „Primăvara arabă” şi 

a stabilit orientări pentru viitoarele măsuri 

ale UE de sprijinire a acestui proces.  

De asemenea, Consiliul European a acordat Serbiei statutul de ţară candidată, s-

a convenit să se revină asupra chestiunii aderării Bulgariei şi României la spaţiul 

Schengen pentru a putea adopta o decizie în luna septembrie şi l-a reales pe Herman Van 

Rompuy în funcţia de preşedinte al Consiliului European. 

mailto:elena.chelaru@uaic.ro
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1. Concluziile Consiliului European privind politica economică  

Reuniunea Consiliului european din martie 2012 a presupus aprobarea celor 

cinci priorităţi pentru anul 2012, stabilite în analiza anuală a creşterii realizată de 

Comisie pentru acţiunile care urmează să fie întreprinse la nivelul UE şi la nivel naţional 

pentru: 

– continuarea consolidării fiscale diferenţiate favorabile creşterii; 

– reluarea activităţii normale de creditare a economiei; 

– promovarea creşterii şi a competitivităţii; 

– abordarea aspectelor legate de şomaj şi de consecinţele sociale ale crizei; 

– modernizarea administraţiei publice. 

 

 Acţiunile la nivel naţional s-au orientat în special spre politica fiscală şi 

ocuparea forţei de muncă. Observaţia Consiliului a fost că deşi toate statele membre au 

întreprins măsuri importante, reformele din anumite domenii trenează, iar punerea în 

aplicare nu este uniformă, observaţie fundamentată prin analiza anuală a creşterii 

realizată de Comisie şi în raportul Preşedinţiei privind semestrul European. 

  

Cu privire la politica fiscală, Consiliul European precizează că este o condiţie 

esenţială consolidarea fiscală pentru reluarea creşterii la un nivel superior şi creşterea 

nivelului de ocupare a forţei de muncă, însă această consolidare trebuie să fie 

diferenţiată în funcţie de circumstanţele din statele membre. Astfel, Consiliul European 

invită statele membre, acolo unde este oportun, să-şi revizuiască sistemele fiscale, cu 

scopul de a le face mai eficiente şi mai eficace, eliminând scutirile nejustificate, lărgind 

baza impozabilă, transferând impozitele dinspre forţa de muncă către alte domenii, 

eficientizând colectarea impozitelor şi dezvoltând rapid modalităţi concrete pentru a 

îmbunătăţi lupta împotriva fraudei fiscale şi a evaziunii fiscale, inclusiv în legătură cu 

ţările terţe  şi să prezinte un raport până în iunie 2012. 

Consiliul European recomandă statelor membre să îşi respecte în continuare 

angajamentele, în conformitate cu normele Pactului de stabilitate şi de creştere, care 

permit stabilizatorilor automaţi să funcţioneze în jurul traiectoriei convenite de ajustare 

fiscală structurală, asigurând totodată sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor publice. 

De asemenea, Consiliul European consideră că ţările care fac parte dintr-un program de 

asistenţă financiară ar trebui să respecte obiectivele şi reformele structurale convenite în 

cadrul programului. Statele membre a căror piaţă face obiectul unei presiuni ar trebui să 

respecte obiectivele bugetare convenite şi să fie pregătite să pună în aplicare noi măsuri 

de consolidare, dacă va fi cazul. Pe lângă continuarea eforturilor de consolidare, o 
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atenţie deosebită trebuie acordată prioritizării cheltuielilor care constituie o investiţie 

într-o creştere viitoare, punându-se un accent deosebit pe educaţie, cercetare şi inovare. 

  

Cu privire la ocuparea forţei de muncă, unde peste 23 de milioane de persoane se 

află în şomaj, Consiliul consideră că aducerea ratei de ocupare a forţei de muncă la 75% 

până în 2020 necesită acţiuni ferme. În acest context, Consiliul consideră că statele 

membre ar trebui: 

- să intensifice eforturile pentru a face mai uşoară şi mai atractivă angajarea de 

persoane de către angajator, acolo unde este cazul prin îmbunătăţirea 

mecanismelor de stabilire a salariilor; 

- să elimine barierele din calea creării de locuri de muncă noi; 

- să pună în aplicare politici active pentru piaţa muncii, în special în vederea 

consolidării participării tinerilor, a femeilor şi a lucrătorilor mai în vârstă. 

 

Consiliul European aşteaptă cu interes viitorul „pachet privind ocuparea forţei de 

muncă” al Comisiei, care se va axa pe consolidarea creşterii prin mobilizarea forţei de 

muncă europene, va promova crearea de locuri de muncă în sectoare-cheie ale 

economiei, va îmbunătăţi gestionarea cerinţelor în materie de competenţe, va promova 

tranziţiile pe piaţa muncii şi va îmbunătăţi mobilitatea geografică. Consiliul European 

subliniază importanţa înregistrării de progrese privind îmbunătăţirea recunoaşterii 

reciproce a calificărilor profesionale, prin reducerea numărului profesiilor reglementate 

şi eliminarea barierelor de reglementare nejustificate. 

 

Acţiunile la nivelul UE sunt orientate în special pentru: 

- a aduce piaţa unică la un nou stadiu de dezvoltare prin consolidarea guvernanţei 

sale şi prin îmbunătăţirea punerii în aplicare şi asigurarea respectării sale; în 

acest sens, Consiliul European aşteaptă cu interes prezentarea în luna iunie a 

comunicării Comisiei privind piaţa unică şi a raportului său referitor la 

Directiva privind serviciile, precum şi a raportului Comisiei privind rezultatul 

verificărilor performanţei sectoarelor. Consiliul European salută intenţia 

Comisiei de a propune, în a doua jumătate a anului în curs, o serie nouă de 

măsuri destinate deschiderii de noi domenii de creştere economică în cadrul 

pieţei unice. În acest sens, Consiliul European subliniază importanţa finalizării 

pieţei unice şi a eliminării barierelor rămase; 

- a finaliza piaţa unică digitală până în 2015; Consiliul European aşteaptă cu 

interes viitoarele propuneri ale Comisiei privind drepturile de autor; 

- a reduce sarcinile administrativă şi de reglementare la nivelul UE şi la nivel 

naţional; 
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- a elimina barierele din calea comerţului şi a asigura un acces mai bun la piaţă şi 

condiţii pentru investiţii, în conformitate cu concluziile din octombrie 2011 şi 

cu declaraţia din ianuarie 2012. 

 

Consiliul European a pus accent pe exploatarea deplină a potenţialului de creştere 

ecologică şi pe accelerarea reformelor structurale în vederea creşterii competitivităţii, ca 

esenţiale pentru promovarea unei economii mai eficiente. 

Inovarea şi cercetarea se află în centrul Strategiei Europa 2020, considerându-se că 

trebuie îmbunătăţită capacitatea de a transforma cercetarea în noi inovări orientate către 

cererile de pe piaţă. În această direcţie, Consiliul a convenit că eforturile trebuie 

intensificate: 

– pentru finalizarea spaţiului european de cercetare până în 2014; în acest sens, Consiliul 

European a salutat intenţia Comisiei de a propune un cadru SEC în iunie 2012; 

– pentru a îmbunătăţi mobilitatea şi perspectivele de carieră ale cercetătorilor; 

– pentru instituirea şi punerea în aplicare rapide ale inventarului C&D finanţat de UE şi 

a indicatorului unic privind inovarea; 

– în vederea unui instrument de valorizare a drepturilor de proprietate intelectuală la 

nivel european; 

– pentru a se asigura că statele membre participante ajung la un acord final cel târziu în 

iunie 2012 cu privire la ultima chestiune nesoluţionată din pachetul în materie de 

brevete; 

– pentru a crea cel mai bun mediu posibil pentru antreprenori, astfel încât aceştia să îşi 

poată comercializa ideile şi să creeze locuri de muncă şi pentru a face din inovarea în 

funcţie de cerere un motor principal al politicii europene de cercetare şi dezvoltare; în 

special, pentru crearea, la nivel european, a unui sistem eficace pentru operaţiunile cu 

capital de risc,inclusiv a unui „paşaport UE”, a unui sistem de finanţare în sprijinul 

IMM-urilor inovatoare, luând în considerare un „fond de fonduri” care să ofere capital 

de risc transfrontalier, precum şi pentru utilizarea mai eficientă a achiziţiilor publice 

înainte de comercializare în vederea sprijinirii întreprinderilor inovatoare şi a celor care 

utilizează înalta tehnologie; 

– pentru consolidarea tehnologiilor generice esenţiale care prezintă o importanţă 

sistemică pentru capacitatea de inovare a industriei şi a întregii economii. 

În ceea ce priveşte energia, Consiliul consideră că este important să se pună în aplicare 

orientările convenite în februarie şi decembrie 2011, obţinându-se rezultate concrete în 

ceea ce priveşte angajamentul de a finaliza piaţa internă a energiei până în 2014, inclusiv 

prin punerea în aplicare integrală acelui de al treilea pachet privind energia, cu 

respectarea termenelor convenite, şi de a realiza interconectarea transfrontalieră a 

reţelelor. Ar trebui continuate lucrările şi discuţiile cu privire la propunerile Comisiei 

privind impozitarea energiei, privind baza fiscală consolidată comună a societăţilor, 

privind taxa pe tranzacţiile financiare şi privind revizuirea Directivei privind impozitarea 



12 
 

veniturilor din economii. Directivele de negociere pentru acordurile cu ţările terţe 

privind impozitarea veniturilor din economii ar trebui rapid adoptate. 

Consiliul European subliniază rolul important al industriei în domeniul creşterii 

economice,competitivităţii, exporturilor şi creării de locuri de muncă în Europa, ca 

promotor al productivităţii şi al inovării. 

 

Un alt punct luat în considerare, a fost că ar trebui să fie adoptat cât mai rapid 

posibil Regulamentul privind infrastructura pieţei europene. În plus, propunerile 

referitoare la cerinţele de capital impuse băncilor .şi la pieţele instrumentelor financiare 

ar trebui convenite până în iunie şi, respectiv, decembrie 2012, ţinând seama de 

obiectivul de a avea un cadru de reglementare unic şi de a asigura punerea în aplicare la 

timp şi coerentă a Basel III. Modificările la Regulamentul privind agenţiile de rating de 

credit ar trebui adoptate cât mai curând posibil. Aceasta deoarece, Consiliul exprimă 

expres faptul că este important să se restabilească încrederea investitorilor în sectorul 

bancar al UE şi să se asigure fluxul de credite către economia reală, în special prin 

consolidarea poziţiilor financiare ale băncilor fără o reducere excesivă a efectului de 

levier şi, acolo unde este necesar, să se asigure măsuri de sprijinire a accesului băncilor 

la finanţare. 

 

2. Concluziile Consiliului European privind reuniunile internaţionale la nivel înalt  

 

În vederea reuniunii la nivel înalt G20, Consiliul European a convenit că 

următoarele priorităţi ar trebui urmărite: 

– asigurarea coordonării eficace la nivel global pentru o creştere puternică, durabilă şi 

echilibrată, precum şi pentru progrese în punerea în aplicare a Planului de acţiune de la 

Cannes; 

– punerea în aplicare a angajamentelor G20 privind reforma pieţei financiare, inclusive 

monitorizarea strictă, pentru asigurarea unor condiţii de concurenţă echitabile la nivel 

global; 

– punerea în aplicare a Planului de acţiune din 2011 privind volatilitatea preţului 

alimentelor şi agricultura; sporirea transparenţei pe pieţele produselor de bază; punerea 

în aplicare în continuare a Planului de acţiune de la Seul axat pe infrastructură şi creştere 

ecologică; 

– promovarea creşterii ecologice şi a dezvoltării durabile; combaterea schimbărilor 

climatice, în special, şi mobilizarea surselor de finanţare a măsurilor de combatere a 

schimbărilor climatice; 

– lupta împotriva protecţionismului şi sprijinirea unei agende de negociere a OMC active, 

inclusiv pentru ţările cel mai puţin dezvoltate; 

– abordarea dimensiunii sociale a globalizării, în special a şomajului în rândul tinerilor. 
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Consiliul European a subliniat sprijinul său ferm pentru obţinerea unui rezultat 

ambiţios la Conferinţa ONU Rio +20 privind dezvoltarea durabilă şi a subliniat 

necesitatea participării ample a sectorului privat şi a societăţii civile la conferinţă. 

Consiliul European a stabilit câteva principii majore care vor orienta UE în pregătirile sale, 

precum: 

– conferinţa ar trebui să avanseze tranziţia globală către o economie ecologică, promovând 

astfel protecţia mediului, aducând o contribuţie la eradicarea sărăciei şi stimulând o 

creştere cu emisii scăzute de carbon şi eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor; 

– ar trebui să lucreze în direcţia unor obiective operaţionale clare şi a unor acţiuni concrete 

la nivel naţional şi internaţional în cadrul unor intervale de timp convenite; 

– ar trebui să contribuie la un cadru global instituţional consolidat pentru dezvoltare 

durabilă, care ar trebui să includă o schimbare a statutului PNUM în cel de agenţie 

specializată; 

– ar trebui să avanseze lucrările privind obiective globale şi coerente de dezvoltare 

durabilă pentru perioada de după 2015, ţinând seama şi de procesul de revizuire a 

Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. 

 

 

 

3. Concluziile Consiliului European privind politica externă  

 

Pornind de la faptul că UE promovează şi sprijină transformarea democratică în 

vecinătatea sa sudică şi în regiunea extinsă a Orientului Mijlociu şi a Golfului,  UE se 

angajează în continuare să dezvolte parteneriate cu ţările din vecinătatea sudică, bazate 

pe diferenţiere, responsabilitate reciprocă şi aderarea la valorile universale. În 

conformitate cu principiile şi obiectivele definite în declaraţiile sale anterioare şi în 

concluziile Consiliului din20 iunie 2011, Consiliul European a convenit că următoarele 

principii vor orienta implicarea ulterioară şi contribuţia UE la proces: 

– UE încurajează toate ţările din vecinătatea sa sudică să întreprindă reforme politice 

semnificative destinate să construiască şi să consolideze democraţia, să instituie şi să 

consolideze statul de drept şi să susţină respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

civile; 

– având în vedere contextul dificultăţilor economice şi financiare cu care se confruntă 

multe ţări din regiune, UE va continua să îşi mobilizeze instrumentele, punând mai mult 

accent pe asistenţa privind guvernanţa şi crearea de locuri de muncă şi îşi va continua 

eforturile în cadrul reuniunilor „grupului operativ”, inclusiv cu părţile interesate din 
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mediul de afaceri; Consiliul European a solicitat în acest sens ratificarea rapidă a 

prelungirii mandatului BERD; 

– UE va continua să consolideze parteneriatul său cu societatea civilă, inclusiv prin 

lansarea Facilităţii pentru societatea civilă în cadrul politicii de vecinătate; 

– sunt necesare progrese rapide în negocierile comerciale în curs şi în pregătirea 

negocierilor privind acordurile aprofundate şi cuprinzătoare de liber schimb care vor 

integra treptat economiile partenerilor în piaţa unică a UE şi vor spori oportunităţile de 

acces pe piaţă; 

– dialogurile privind migraţia, mobilitatea şi securitatea vor fi extinse în vederea 

stimulării contactelor interpersonale, a contactelor de afaceri şi a înţelegerii reciproce; în 

acest context, vor fi depuse eforturi comune şi pentru a preveni imigraţia ilegală, în 

conformitate cu abordarea globală în materie de migraţie a UE. 

În ceea ce priveşte Siria, Consiliul European solicită autorităţilor siriene să 

pună capăt imediat violenţelor în masă şi abuzurilor legate de drepturile omului comise 

împotriva populaţiei civile. Consiliul European este în continuare hotărât să asigure 

faptul că persoanele care se fac vinovate de atrocităţile comise în Siria vor fi trase la 

răspundere pentru acţiunile lor şi se va coordona strâns cu cei implicaţi, acordându-le 

asistenţă, în investigarea acestor crime. Consiliul European îşi confirmă angajamentul de 

a spori în continuare presiunea asupra regimului sirian atât timp cât continuă violenţele 

şi abuzurile împotriva drepturilor omului şi invită Consiliul să pregătească noi măsuri 

restrictive specifice împotriva regimului. 

Consiliul European a apreciat Conferinţa privind Somalia desfăşurată la Londra 

la23 februarie 2012, dorind să menţină un angajament global cu Somalia.  

Consiliul European salută progresele Parteneriatului Estic obţinute în ceea ce 

priveşte continuarea consolidării asocierii politice şi a integrării economice cu UE.  

Consiliul European îşi exprimă îngrijorarea privind deteriorarea în continuare a 

situaţiei din Belarus, ajungând la concluzia extinderii listei celor responsabili de 

încălcări grave ale drepturilor omului sau de reprimarea societăţii civile şi a opoziţiei 

democratice sau de sprijinirea sau obţinerea de beneficii de pe urma regimului 

Lukashenko pentru a face obiectul unei interdicţii de călătorie şi al îngheţării activelor. 

 

4. Concluziile Consiliului European privind aderarea României şi Bulgariei la 

spaţiul Schengen 

 

Consiliul European a subliniat în special importanţa de a se ajunge la un acord 

rapid asupra Regulamentului privind instituirea unui mecanism de evaluare şi 

monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen. Acest mecanism ar 

trebui de asemenea să abordeze funcţionarea necesară a instituţiilor implicate în 

aplicarea acquis-ului Schengen. 
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Consiliul European, reamintind discuţiile sale din 2011, a reiterat faptul că au 

fost îndeplinite toate condiţiile juridice pentru a se adopta decizia de aderare a României 

şi a Bulgariei la spaţiul Schengen. Consiliul European a recunoscut de asemenea 

eforturile continue depuse de Bulgaria şi de România. 

Consiliul European a solicitat Consiliului ca în acest interval să identifice şi să 

pună în aplicare măsuri care să contribuie la extinderea cu succes a spaţiului Schengen 

pentru a include România şi Bulgaria, urmând să revină asupra acestei chestiuni pentru a 

adopta decizia sa cu ocazia reuniunii Consiliului JAI în septembrie 2012. 

 

5. Alte chestiuni de interes 

- Consiliul European a aprobat Concluziile Consiliului din 28 februarie 2012 

privind extinderea şi Procesul de Stabilizare şi de Asociere şi a fost de acord să 

confere Serbiei statutul de ţară candidată. 

- Consiliul European l-a reales pe domnul Herman Van Rompuy în funcţia de 

Preşedinte al Consiliului European pentru perioada 1 iunie 2012 - 30 noiembrie 

2014. 
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Concluziile Consiliului European din 28-29 Iunie 2012. 

Creștere economică, investiții și locuri de muncă, o veritabilă Uniune 

Economică și Monetară 

 
Lect. Univ. Dr. Ana-Maria BERCU 

Universitatea « Alexandru Ioan Cuza », Iaşi 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

bercu@uaic.ro  

 

 Aflată sub auspiciile crizei economice mondiale, Uniunea Europeană a fost 

pusă în fața luării unor decizii dificile în scopul contracarării efectelor economice 

negative și prevenirii producerii unor noi dezechilibre macroeconomice care 

destabilizează Uniunea Economică și Monetară (UEM). Datoria suverană și 

vulnerabilitatea sectorului financiar, creșterea economică redusă au determinat un impact 

negativ asupra șomajului, în special, asupra pieței muncii, în general.  

 Șefii de stat și de guverne s-au întâlnit în 28-29 iunie 2012 cu scopul de a stabili 

acțiuni ferme de abordare a tensiunilor de pe piața financiară, de a reclădi încrederea și 

de a relansa creșterea, după cum se afirmă în Concluziile Consiliului European. A fost 

reafirmată hotărârea de menținere a UEM , bazată pe finanțe publice solide, pe reforme 

structurale și pe investiții în scopul stimulării competitivității. Aceste deziderate au fost 

incluse într-un document programatic intitulat „Pact pentru creștere economică și locuri 

de muncă” și stabilește acțiunile pe care trebuie să le întreprindă statele membre și 

Uniunea Europeană în vederea relansării creșterii economice, a investițiilor, a ocupării 

forței de muncă și a sporirii competitivității Europei. 

 Problematica Consiliului European din 28-29 iunie 2012 a vizat următoarele 

aspecte: 

- Creșterea economică, investiții și locuri de muncă; 

- Raportul privind UEM; 

- Cadrul financiar multianual; 

- Alte puncte. 

 

1. Creștere economică, investiții și locuri de muncă 

 

În cadrul acestui punct al discuțiilor au fost reafirmate valorile economice ale 

Uniunii Europene reprezentate de creșterea economică inteligentă, durabilă și favorabile 

incluziunii. A fost adoptat documentul programatic cu titlul „Pact pentru creștere 

economică și locuri de muncă” care furnizează un cadru coerent de acțiune la nivel 

național, la nivelul Uniunii Europene și al zonei euro, prin utilizarea pârghiilor, 

instrumentelor și politicilor posibile, în contextul Strategiei Europa 2020. 

mailto:bercu@uaic.ro
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La nivelul statelor membre, măsurile de întreprins urmăresc ducerea la îndeplinire a 

obiectivelor Strategiei 2020, prin utilizarea instrumentelor de guvernanță economică. A 

fost afirmată ideea de recurgere la „presiunea inter pare” pentru intensificarea adoptării 

măsurilor economice necesare contracarării efectelor negative. Măsurile recomandate a 

fi adoptate de fiecare stat membru au vizat consolidarea fiscală diferențiată și favorabilă 

creșterii economice, luând în considerare specificul fiecărui stat. Comisia va monitoriza 

impactul constrângerilor bugetare severe asupra cheltuielilor publice de stimulare a 

creșterii și asupra investițiilor publice și va prezenta un raport privind calitatea 

cheltuielilor publice și domeniul de aplicare al unor eventuale măsuri în limitele cadrelor 

fiscale ale UE și naționale. 

Un alt punct al Pactului urmărește reluarea activității normale de creditare a 

economiei și finalizarea restructurării sectorului bancar, promovarea creșterii și 

competitivității. Sunt avute în vedere reformele structurale, deschiderea concurenței în 

industriile de rețea, promovarea economiei digitale, exploatarea potențialului prezentat 

de o economie ecologică, eliminarea restricțiilor nejustificate aplicate furnizorilor de 

servicii și facilitarea înființării unei societăți. 

Statele membre trebuie să găsească soluții în privința șomajului și a consecințelor 

sociale ale acestuia. Reformele structurale trebuie să fie orientate către îmbunătățirea 

gradului de ocupare a forței de muncă, intensificarea eforturilor de ocupare a forței de 

muncă în rândul tinerilor, îmbunătățirea posibilității de obținere a primei experiențe 

profesionale de către tineri și participarea acestora pe piața muncii, cu obiectivul ca 

aceștia, să primească oferte de angajare în câteva luni de la terminarea studiilor. În acest 

sens, Fondul Social European este instrumentul financiar pe care statele membre îl pot 

utiliza în scopul îndeplinirii obiectivelor anterior declarate. 

Măsuri pe care statele membre trebuie să le adopte în scopul relansării creșterii 

economice vizează domeniul administrației publice, în special prin abordarea 

întârzierilor din sistemul juridic, reducerea sarcinii administrative și dezvoltarea 

serviciilor de e-guvernare. 

Un factor cheie în promovarea creșterii și a locurilor de muncă este considerată 

aprofundarea pieței unice prin înlăturarea barierelor rămase. În acest sens au fost 

propuse noi măsuri de stimulare a creșterii pentru toamna lui 2012, ca parte a celui de-al 

doilea Act privind piața unică. Aceste măsuri urmăresc: 

- Achizițiile publice; 

- Semnătura electronică; 

- Recunoașterea calificărilor profesionale. 

Este necesară înregistrarea de progrese rapide în cadrul pieței unice digitale cu o 

bună funcționare până în 2015, considerându-se că va aduce o nouă dinamică în 

economia europeană prin dezvoltarea comerțului electronic transfrontalier, tranziția către 

facturarea electronică, utilizarea transfrontalieră a e-identificării și a altor servicii 

electronice. Sunt avute în vedere și Internetul de mare viteză, modernizarea regimului 
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drepturilor de autor, acordarea licențelor, protecția drepturilor de proprietate intelectuală 

și luarea în considerare a diversității culturale. 

Pactul urmărește problematica energiei, afirmându-se că după 2015 nici un stat 

membru nu va rămâne izolat de rețelele europene de gaz și energie electrică. Directiva 

privind eficiența energetică a fost adoptată formal, iar statele membre trebuie să o pună 

în aplicare rapid în scopul explorării potențialului semnificativ de creare de locuri de 

muncă în acest sector. 

Spațiul european de cercetare trebuie consolidat prin îmbunătățirea sprijinului 

pentru domeniul cercetării și inovării, precum și prin crearea oportunităților pentru 

investiții pentru întreprinderile nou înființate și IMM-urile inovatoare. Programul viitor 

pentru IMM-uri și competitivitatea întreprinderilor (COSME) și programul Orizont 2020 

vor contribui la accesul la finanțare al IMM-urilor. A fost obținut acordul privind 

brevetul unitar care prevede costuri reduse pentru IMM-uri prin punerea la dispoziție în 

Europa  la un preț accesibil, având o înaltă calitate și cu o jurisdicție unică specializată. 

A fost soluționată în acest sens o chestiune referitoare la sediul diviziei centrale a 

Tribunalului de Primă Instanță al Instanței Unice în materie de Brevete (IUB). Sediul a 

fost amplasat la Paris, împreună cu biroul Președintelui de Primă Instanță. Primul 

Președinte al Tribunalului de Primă Instanță ar trebui să fie originar din statul membru 

unde se află divizia centrală. Natura diversă a litigiilor în materie de brevete a determinat 

crearea de centre tematice în două secțiuni ale diviziei centrale: unul la Londra (chimie, 

inclusiv produse farmaceutice, clasificarea C, nevoi umane, clasificarea A), altul la 

Munchen (inginerie mecanică, clasificarea F). 

Prin Pact a fost mobilizată suma de 120 miliarde euro (echivalentul a circa 1% din 

VNB-ul UE) pentru măsuri de creștere cu acțiune rapidă care să stimuleze finanțarea 

economiei. În scopul consolidării capitalului de reglementare a BEI capitalul subscris și 

vărsat ar trebui majorat cu 10 miliarde euro, iar capacitatea totală de creditare cu 60  

euro, deblocând astfel până la 180 miliarde euro de investiții suplimentare, repartizate în 

întreaga Uniune Europeană, inclusiv în țările cele mai vulnerabile. Această decizie ar 

trebui luată de Consiliul guvernatorilor BEI cât mai curând pentru a garanta intrarea sa 

în vigoare la 31 decembrie 2012. 

De asemenea, au fost realocate fonduri în sprijinul cercetării și al inovării, al IMM-

urilor și al ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, iar o sumă de 55 miliarde euro va 

fi dedicată măsurilor de stimulare a creșterii economice în perioada actuală. 

O prioritate a fost considerată stimularea ocupării forței de muncă, atât în rândul 

femeilor, cât și în rândul bărbaților, dar, în special în rândul tinerilor și al șomerilor de 

lungă durată. „Pachetul privind ocuparea forței de muncă” prezentat de Comisie va fi 

examinat de Consiliu care va decide cu privire la măsurile propuse: crearea de locuri de 

muncă de calitate, reforma structurală a piețelor forței de muncă, investiții în capitalul 

uman, reactivarea lucrătorilor mai în vârstă. 



19 
 

În domeniul mobilității forței de muncă sunt evidențiate aspecte privitoare la 

portalul EURES care trebuie transformat într-un veritabil instrument de plasament și 

recrutare, la necesitatea identificării de noi competențe, de recunoaștere a calificărilor 

profesionale și a competențelor lingvistice, reducerea numărului de profesii reglementate, 

să se reglementeze și să se consolideze dobândirea și conservarea drepturilor 

transfrontaliere la pensie și a altor drepturi la securitate socială pentru lucrătorii din UE. 

Ar trebui să se înregistreze progrese în ceea ce privește drepturile lucrătorilor detașați. 

Comerțul este considerat un veritabil motor al creșterii economice, ca urmare au 

fost reafirmate principii precum libertatea, deschiderea și echitatea, spiritul de 

reciprocitate și beneficiul mutual, în raport cu cele mai mari economii mondiale.  

Eforturile trebuie canalizate către înlăturarea barierelor comerciale, prin semnarea 

acordurilor bilaterale cu state non UE precum Canada, Statele Unite ale Americii, India, 

japonia, Singapore. Grupul de lucru la nivel înalt UE-SUA va furniza recomandări 

privind crearea de locuri de muncă și creștere economică, iar obiectivul anului 2013 va fi 

de lansare a negocierilor referitoare la un acord comercial și de investiții transatlantic. 

Acestea sunt principalele direcții de acțiune cuprinse în „Pactul pentru creștere 

economică și locuri de muncă” asupra căruia au convenit oficialii de nivel înalt la 

întâlnirea din 28-29 iunie 2012. 

 

2. Raportul privind UEM 

 

Raportul intitulat „Către o veritabilă uniune economică și monetară” prezentat de 

președintele Consiliului European, în cooperare cu președinții Comisiei, Eurogrupului și 

BCE a stabilit patru direcții de acțiune în vederea viitoarei UEM: 

a. Un cadru financiar integrat; 

b. Un cadru bugetar integrat; 

c. Un cadru integrat al politicii economice; 

d. O legitimitate democratică și o responsabilizare consolidate. 

Bugetul european este considerat un catalizator al creșterii și al locurilor de muncă 

în întreaga Europă, prin imprimarea unui efect de pârghie unor investiții productive și de 

capital uman. 

În domeniul politicii fiscale au fost dezbătute aspecte privitoare la impozitarea 

energiei, baza fiscală comună a societăților și revizuirea Directivei privind impozitarea 

economiilor. Propunerea privind taxa pe tranzacțiile financiare nu va fi adoptată de 

Consiliu într-un timp rezonabil, prin urmare mai multe state vor lansa o solicitare de 

cooperare consolidată în acest domeniu, în scopul adoptării acesteia până în decembrie 

2012. 

Discuțiile au avut un caracter deschis și au urmărit identificarea celor mai bune 

măsuri pentru crearea unei veritabile UEM, pentru menținerea unității și integrității 

pieței unice în domeniul serviciilor financiare. 
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3. Cadrul financiar multianual 

 

Au fost salutate progresele înregistrate în timpul președinției daneze considerându-

se că au fost stabilite baze de dialog și analiză pentru etapa finală a negocierilor cu 

privire la viitorul cadru financiar multianual. Consiliul European a purtat în acest sens o 

discuție cu președintele Parlamentului European. Viitoare președinție cipriotă va 

continua dezvoltarea cadrului de negociere în vederea ajungerii la un acord până la 

sfârșitul anului 2012. 

4. Alte puncte de analiză 

 

În cadrul dezbaterilor au fost avute în vedere şi alte puncte de analiză, după 

cum urmează: 

- Consiliul European a salutat declarația reuniunii la nivel înalt a zonei euro din 29 

iunie 2012 și utilizarea instrumentelor FESF/MES existente, care vor fi puse în 

aplicare în conformitate cu orientările actuale. 

- A aprobat decizia Consiliului privind deschiderea negocierilor de aderare cu 

Muntenegru la 29 iunie 2012. 

- În domeniul Justiție și Afaceri Interne au fost salutate progresele înregistrate în ceea 

ce privește Regulamentul Dublin, Directiva privind condițiile de primire și Directiva 

privind procedurile de azil, precum și în ceea ce privește relocarea. Până la sfârșitul 

anului 2012 a fost propusă finalizarea sistemului european comun de azil. A fost 

dezbătură problema spațiului Schengen, a frontierelor externe, a azilului și lupta 

împotriva imigrației ilegale. 

- În domeniul energiei nucleare, recomandările au privit punerea în aplicare a 

recomandărilor prezentate în raportul ENSREG ca urmare a încheierii testelor de 

rezistență în materie de securitate nucleară și cooperarea cu toate țările vecine în 

materie de securitate și siguranță nucleară. 

- A fost avută în vedere problema violențelor din Siria, condamnându-se cu fermitate 

violențele brutale și masacrele civile și a îndemnat regimul sirian să își înceteze 

atacurile împotriva populației. A reamintit sprijinul pentru implementarea planului 

lui Kofi Annan care constă în șase puncte și vizează în principal accesul deplin și 

neîngrădit la ajutor umanitar. 

- Consiliul European a subliniat preocupările pentru programul nuclear dezvoltat de 

Iran, insistând asupra nevoii de respectare a obligațiilor internaționale asumate și 

salută intrarea în vigoare a embargoului UE asupra petrolului iranian la 1 iulie 2012. 

- Drepturile omului și democrația au fost vizate de discuțiile Consiliului European, 

fiind salutată adoptarea de către Consiliu a Cadrului Strategic al UE privind 

drepturile omului și democrația și  a Planului de acțiune conex, subliniind 

importanța menținerii drepturilor omului și a democrației în centrul politicii externe 

a UE. 
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III. Punctul de vedere al generației noi de 

cercetători asupra strategiei actuale a Consiliului 

european 

 
 

Consiliul European urmăreşte atragerea de investiţii şi crearea de 

locuri de muncă în cadrul UE 

 

Lect. univ.dr.  Nicoleta Vasilcovschi 

Universitatea “Andrei Şaguna”  

Constanţa, România 

nicoletavasilcovschi@saguna.eu  

 

Dezbaterile din cadrul Consiliului European de la Bruxelles din 26 iunie 2012 

au evidenţiat că în urma crizei din 2007-2008 Europa se află într-o perioadă de tensiuni 

determinate de  datoria suverană şi riscul din sectorul financiar, la care se adaugă un 

şomaj crescut. 

 Toate acestea determină probleme privind stabilitatea Uniunii Economice şi 

Monetare. Prioritatea cheie a Uniunii Europene se bazează pe o solidă creştere 

economică, sustenabilă şi propice pentru un proces de incluziune, care să se bazeze pe o 

serie de reforme structurale, pe atragerea investiţiilor, precum şi stimularea 

competitivităţii.  

În cadrul „Pactului pentru creştere economică şi locuri de muncă” sunt 

prezentate responsabilităţile statelor membre UE cu privire la relansarea creşterii, a 

investiţiilor şi a ocupării forţei de muncă, factori decisivi pentru întărirea competitivităţii 

UE pe plan global.  

În primul rând se arată că pentru ca UE să revadă o creştere economică stabilă 

se impune consolidarea fiscală, reforme structurale şi investiţii. În vederea soluţionării 

litigiilor în materie de brevete, precum şi pentru menţinerea standardelor de înaltă 

calitate se creează Tribunalul de Primă Instanţă al Instanţei Unice în Materie de Brevete 

cu sediul la Paris, celelalte două secţiuni ale diviziei centrale fiind la Londra şi la 

München. 

 În al doilea rând se accentuează că viitoarea Uniune Economică şi Monetară a 

UE trebuie să aibă la bază patru elemente: un mediu financiar integrat, un cadru bugetar 

integrat, o politică economică armonizată, precum şi respectarea legitimităţii într-un 

context democratic şi responsabil. 

mailto:nicoletavasilcovschi@saguna.eu
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Cele douăzeci şi şapte de state membre UE şi-au luat angajamentul de a aplica 

măsurile care se impun la nivel naţional pentru a îndeplini obiectivele Strategiei Europa 

2020, care se bazează pe noile instrumente de guvernanţă economică ale Uniunii 

Europene. 

 

 Statele membre trebuie să pună în aplicare recomandările specifice prin:  

- crearea unei consolidări fiscale diferenţiate, care să fie favorabilă creşterii 

economice, atragerea investiţiilor şi asigurarea unui sistem de pensii 

sustenabil, 

- restructurarea sectorului bancar, 

- stimularea creşterii şi a competitivităţii prin întărirea reformelor structurale, 

reducerea dezechilibrelor, promovarea economiei digitale şi a economiei 

ecologice, 

- găsirea de soluţii pentru reducerea şomajului, prezentarea de reforme 

pentru îmbunătăţirea gradului de ocupare al forţei de muncă în rândul 

tinerilor, pentru a le permite acestora integrarea pe piaţa muncii, precum şi 

aplicarea unor măsuri pentru combaterea sărăciei şi sprijinirea grupurilor 

vulnerabile. Pentru atingerea acestor obiective statele membre pot utiliza 

posibilităţile de finanţare a subvenţiilor din Fondul Social European, 

- adaptarea activităţilor administraţiei publice la cerinţele actuale prin 

reducerea sarcinii administrative şi dezvoltarea serviciilor de e-guvernare. 

 

În vederea întăririi pieţei unice se urmăreşte crearea unui acord asupra 

propunerilor privind achiziţiile publice, semnătura electronică şi recunoaşterea 

calificărilor profesionale. Realizarea unei pieţe unice digitale va trasa un nou curs 

pentru economia europeană, urmărindu-se dezvoltarea comerţului transfrontalier, 

facturarea electronică şi identificarea electronică la nivel transfrontalier. Se doreşte 

încurajarea cercetării la nivel european, pentru a se ajunge la inovaţii care să răspundă 

cerinţelor pieţei şi să consolideze competitivitatea Europei. Finanţarea economiei se 

bazează pe o sumă de 120 miliarde de euro pentru măsuri de creştere. Statele membre au 

posibilitatea de a colabora cu Comisia Europeană pentru utilizarea unei părţi din sumele 

care le sunt alocate, pentru a partaja riscul de creditare al BEI şi pentru a oferi garanţii 

mai ales în vederea împrumuturilor destinate cunoştinţelor, utilizării eficiente a 

resurselor şi finanţării IMM-urilor. 

 

În concluzie pentru a depăşi perioada de stagnare economică, Uniunea 

Europeană apelează la pârghiile competitivităţii, bazate pe un proces de incluziune 

economică şi atragerea investiţiilor în sectoarele de viitor ale economiei, cum ar fi 

economia digitală sau economia mediului.  
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Democrația și drepturile omului – fundamentul politicii externe europene 

 

Drd. Loredana Simionov, 

Centrul de Studii Europene al Universității „Alexandru Ioan Cuza” 

lori_simi@yahoo.com  

 

„Drepturile omului reprezintă[…] un fir conductor al tuturor activităților  

noastre în domeniul relațiilor externe.” 

Catherine Ashton 

 

Încă de la înființare, Comunitatea Europeană a militat constant pentru 

respectarea universală a drepturilor omului. În acest scop, în ultimele decenii, au fost 

elaborate o serie de instrumente europene, printre care se regăsește în primul rând 

Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului (IEDDO),instrumentul-

cheie de asistenţă financiară al UE în promovarea drepturilor omului şi a democraţiei. 

UE promovează însă şi dincolo de granițele sale respectarea democraţiei, a statului de 

drept şi a drepturilor omului, ca element fundamental al relaţiilor sale externe bilaterale 

şi multilaterale.  

Uniunea Europeană(UE) consideră drepturile omului ca fiind universale și 

indivizibile, le promovează și le apără în mod activ. Astfel, promovarea democrației și a 

drepturilor omului reprezintă nucleul și piatra de temelie a politicii externe a UE. În 

acest sens, instrumentele sale de politică externă şi de asistenţă financiară - acordurile 

comerciale bilaterale şi diferitele tipuri de acorduri de asociere şi cooperare între UE şi 

statele terţe - au inclus o clauză esențială privind respectarea drepturilor omului; prin 

aceste instrumente, Uniunea Europeană contribuie la consolidarea democraţiei şi a 

drepturilor omului în lume.  

În cadrul ultimelor reuniuni (1-2 martie și 28-29 iunie 2012),Consiliul 

European a salutat adoptarea Cadrului strategic al UE privind drepturile omului și 

democrația și a Planului de acțiune conex, subliniind importanța menținerii drepturilor 

omului și a democrației în centrul politicii externe a UE.   

Pe data de 25 iunie 2012, statele membre ale UE au adoptat un pachet de 

măsuri menite să asigure integrarea drepturilor omului în toate aspectele politicii externe. 

"Cadrul strategic privind drepturile omului și democrația" reprezintă o încercare de 

a crea "un cadru mai coerent"pentru inițiativele legate de drepturi și libertăți care s-au 

dezvoltat "organic"de-a lungul istoriei UE. Per ansamblu, acest cadru va orienta acțiunile 

UE de promovare a drepturilor omului în cadrul relațiilor sale cu alte țări și include 

un plan de acțiune pentru următorii doi ani și jumătate, precum și crearea postului de 

reprezentant special al UE pentru drepturile omului. 

În ceea ce privește politica externă, Uniunea Europeană se angajează 

în continuare să sprijine transformarea democratică a vecinătăţii sale sudice prin 

mailto:lori_simi@yahoo.com
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intermediul politicii sale de vecinătate. Consiliul European și-a îndreptat atenția asupra 

evoluțiilor legate de primăvara arabă și a stabilit orientări și viitoare măsuri de sprijinire 

a acestui proces. În acest sens, Uniunea Europeană încurajează toate țările din 

vecinătatea sa sudică să întreprindă reforme politice semnificative destinate să 

construiască și să consolideze democrația, să instituie și să consolideze statul de drept și 

să susțină respectarea drepturilor omului și a libertăților civile, acordând o atenție 

deosebită drepturilor femeilor și ale minorităților. 

Privind situația din Siria, Uniunea Europeană a condamnat cu fermitate 

violența, brutalitatea și masacrele asupra civililor și a cerut regimului sirian să înceteze 

imediat atacurile sale împotriva populației civile; De asemenea, Consiliul European a 

solicitat o anchetă internațională, transparentă, independentă și promptă referitoare la 

încălcări ale dreptului internațional și a drepturilor omului, cu scopul de a se asigura că 

persoanele care se fac vinovate de atrocitățile comise în Siria vor fi trase la răspundere 

pentru acțiunile lor. De asemenea, Consiliul European a subliniat importanța accesului 

deplin și neîngrădit al agențiilor umanitare independente, în acest sens, UE mobilizând 

deja finanțare umanitară. Consiliul subliniază în continuare sprijinul său ferm faţă de 

poporul sirian, având în vedere că acesta îşi exprimă aspiraţiile legitime de a trăi în 

libertate şi demnitate,  condamnând în termenii cei mai fermi represiunea brutală 

desfăşurată în prezent de către regimul lui Assad împotriva populaţiei sale, precum şi 

încălcările la scară largă ale drepturilor omului. Consiliul a mai decis să adopte măsuri 

restrictive vizând persoanele responsabile de represiunea violentă sau asociate acesteia, 

atâta timp cât represiunile împotriva populaţiei civile continuă. În același timp, Consiliul 

și-a declarant sprijinul deplin pe care îl acordă atât opoziției siriene cât și planului lui 

Kofi Annan. 

Referitor la gestionarea flancului estic al politicii de vecinătate, Consiliul 

European rămâne profund preocupat de situația actuală din Belarus, exprimându-și 

îngrijorarea față de deteriorarea climatului democratic. În acest sens, s-a hotărât să 

extindă lista celor responsabili de încălcări grave și pe scară largă a drepturilor omului 

precum și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice. 

 

Concluzii 

Revoltele din lumea arabă, constrângerea libertăților politice din fostele 

republici sovietice, protestele din Moscova sau dezbaterile asupra statului de drept din 

China prezintă per ansamblu imaginea complexă a democrației și drepturilor omului 

într-un prezent caracterizat prin schimbări globale rapide. În acest context, este oportun 

faptul că Uniunea Europeană – care își asumă un angajament stipulat anterior în 

Tratatul de la Lisabona – a finalizat și revizuit o nouă strategie privind drepturile 

omului.  

Cu toate acestea, în pofida aspirațiilor înalte și a obiectivelor ambițioase pe 

care și le-a propus, noii strategii îi lipsesc direcția clară de orientare și detaliile 
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operaționale. În acest context, implementarea cu succes a cadrului strategic reprezintă 

adevărata provocare.  

Testul real al noii strategii îl constituie dezvoltarea și concentrarea asupra 

unor obiective realiste în fiecare relație pe care UE o întreprinde cu un stat terț, evitând 

capcanele și erorile din trecut, precum: fie fixarea unor obiective ambigue sau 

nerealiste, fără a avea o viziune clară asupra direcției sau modalității de dobândire a 

lor, fie amânarea, suspendarea îndeplinirii obiectivelor din domeniul drepturilor omului 

într-un viitor îndepărtat sau incert, în timp ce alte interese mai pragmatice capătă pe 

parcurs prioritate exclusivă pe termen scurt. 

 

Cu certitudine, drepturile omului reprezintă inima proiectului Uniunii 

Europene. Parlamentul European, Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune 

Externă și Statele Membre trebuie să rămână unite, coerente și ambițioase și să 

demonstreze că drepturile omului sunt cu adevărat o parte integrantă și strategică a 

politicii externe a UE. 
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Despre Centrul de Studii Europene al  

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

 

Centrul de Studii Europene (CSE) funcţionează ca departament interfacultăţi în 

cadrul  Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, asociind resurse din domenii diferite 

ale studiilor europene (economie, drept, istorie, ştiinţe politice şi administrative, 

geografie, dezvoltare regională, altele) în realizarea unor programe specifice de educaţie, 

cercetare, formare profesională, documentare/informare. Centrul funcţionează din anul 

2000, ca rezultat al participării UAIC la proiectul PHARE RO 9706-01-02 "Înfiinţarea 

de Centre de excelenţa în Studii Europene". 

Prin valorificarea expertizei în domeniu şi prin dezvoltarea de parteneriate, 

CSE susţine dezvoltarea dimensiunii europene a programelor de educaţie şi formare 

profesională din mediul universitar, contribuie la o mai buna cunoaştere a UE şi a 

procesului de integrare, promovează excelenţa în educaţia şi cercetarea în studii 

europene. 

Centrul organizează programe de educaţie şi formare profesională prin studii 

interdisciplinare şi specializate de master şi cursuri postuniversitare de scurtă durată, 

realizează cercetări şi oferă consultanţă în domeniul studiilor europene, participă la 

programe naţionale şi internaţionale de cooperare în educaţie şi cercetare, promovează 

informarea, dezbaterea şi dialogul cu privire la Europa şi procesul de integrare prin 

conferinţe, seminarii, publicaţii de specialitate. In realizarea diferitelor programelor 

derulate, CSE colaborează cu profesori şi cercetători din departamentele UAIC, din 

instituţii similare din România, din state membre UE sau din ţări terţe, dezvoltă 

parteneriate cu instituţii publice şi organizaţii, acţionând ca element de conexiune între 

mediul academic, factorii de decizie politică şi mediile locale, respectiv regionale de 

afaceri. 

 

Începând cu anul 2009, CSE a fost integrat în reţeaua Centrelor de excelenţă 

Jean Monnet. Aplicarea proiectului urmăreşte constituirea unei platforme de 

competente academice si profesionale de înalt nivel asupra problematicii europene 

in perspectiva interdisciplinara.   

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

 integrarea competenţelor multidisciplinare în studii europene ale universităţii şi 

valorificarea superioară a potenţialului didactic şi de cercetare, precum şi 

creşterea vizibilităţii resurselor la nivel european şi naţional;  

 promovarea şi susţinerea performanţei şi a excelenţei în domeniul educaţiei şi 

al cercetării în studii europene;  

 deschiderea către societatea civilă prin  promovarea conceptului „Universitatea 

în societate”;  

 formarea unei noi generaţii de specialişti în domeniul studiilor europene 

capabili să genereze valoare adaugată la nivel european în procesul de 

învăţămînt, în domeniul cercetării, al dezvoltării instituţioanle şi al promovării 

cooperarii euroepene inter-universitare;  

 dezvoltarea parteneriatului şi cooperării cu alte universităţi din Uniunea 

Europeană, cu universităţi din ţări terţe, dar şi cu actori ai societăţii civile;  
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 generarea de noi oportunităţi pentru transfer de cunoaştere şi expertiza la nivel 

european şi internaţional prin participare la proiecte şi reţele de cercetare  (în 

principal, în cadrul FP7 şi al programelor JM)  

 creşterea complementarităţii între cercetare şi educaţie, precum şi creşterea 

gradului de raportare a programelor/activităţilor universitare în domeniul 

studiilor europene la nevoile societăţii civile, cu impact din perspectiva 

obiectivelor programului LLP (de formare profesională,  de cunoaştere şi 

înţelegere a procesului de integrare europeană, de adaptare a activităţilor la 

cerinţele unui mediu înalt competitiv, de dezvoltare  a sentimentului  de 

apartenenţă la cetăţenia europeană, promovarea dialogului intercultural, etc)  

 stimularea interesului pentru cunoaştere, educaţie şi formare profesională în 

domeniul studiilor europene prin noi oportunităţi, atractivitate, adaptabilitate la 

cerinţele pieţei, ale mediului de afaceri. 

 

CSE coordonează începând cu anul 2008 activitatea Centrului de 

Documentarea Jean Monnet al UAIC Iaşi (componenta a reţelei Europe Direct).  

Reţeaua Centrelor de Documentaţie Europeană (CDE), parte a activităţilor publice de 

informare ale Comisiei Europene cunoscute sub denumirea EUROPE DIRECT, are rolul 

de a promova şi consolida studiile şi cercetarea în domeniul integrării 

europene.  Reţeaua lansată în 1963 este compusa din peste 400 CDE în cele 27 state 

membre. CDE funcţionează în cadrul universităţilor, institutelor universitare sau 

institutelor de cercetare şi sunt înfiinţate prin acord scris între Direcţia Generală 

Comunicare a Comisiei Europene şi reprezentantul structurii gazdă.  

Rolul CDE este de a promova studiul şi cercetarea în domeniul integrării 

europene, oferind informaţii despre UE şi politicile sale mediului academic şi publicului 

larg, participând la dezbaterea despre UE alături de alte reţele de informare europeană. 

Un CDE cataloghează/ indexează publicaţiile UE într-o singură colecţie şi oferă acces la 

publicaţii europene electronice. 

 

Centrul de Studii Europene promovează dimensiunea europeană a educaţiei şi 

formării profesionale, dezvoltă cercetarea în domeniul studiilor europene, contribuie la o 

mai bună cunoaştere şi înţelegere a procesului de integrare europeană si a exigenţelor de 

participare a României la acest proces din perspectivă multi şi interdisciplinară. 

 

 

Mai multe informaţii pe  

www.cse.uaic.ro 
 

 


