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REPERELE C NCEPTUALE ALE CERCET RII 

 

Actualitatea temei. Procesul de integrare europeană în rela iile interna ionale 

contemporane prezintă un fenomen care este studiat dintr-o perspectivă multiaspectuală, 

deoarece este unul complex, de lungă durată şi care se manifestă în diverse domenii, 

presupunând un şir de politici atât pe plan extern, cât şi pe plan intern.  În acest context, este 

necesar de a determina, delimita şi analiza dimensiunile externe şi cele interne în procesul de 

integrare europeană.  

Un alt argument al actualită ii temei propuse spre cercetare este faptul că procesul de 

integrare europeană nu se limitează doar la diferite aspecte ale politicii externe, cum ar fi 

întrevederile oficiale, consultări, negocieri, semnare de acorduri, ci implică şi transformări 

esen iale interne în domeniile politico-juridic, economico-social şi cultural. De men ionat că 

practica integrării europene a statelor membre ale Uniunii Europene (UE), cum sunt ările 

Baltice, Polonia, România, dar şi a celor din Balcanii de Vest, demonstrează impactul factorului 

extern al Uniunii Europene asupra transformării, modernizării şi democratizării statelor 

respective. Corespunzător, devine necesară efectuarea unui studiu al experien ei europenizării 

acestora în vederea delimitării unor repere pentru Republica Moldova. 

La etapa actuală, pentru integrarea europeană de succes a Republicii Moldova devine 

esen ială studierea acestui proces prin prisma dimensiunilor date, deoarece de implementarea lor 

eficientă depinde rezultatul scontat. Deşi cooperarea politică şi cea economică dintre Republica 

Moldova şi Uniunea Europeană s-a intensificat odată cu semnarea Acordului de Asociere, a 

Acordului de instituire a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător şi ob inerea 

liberalizării regimului de vize din cauza mai multor probleme, mai ales de ordin intern, procesul 

de integrare europeană a ării se desfăşoară contradictoriu şi destul de lent. Prin urmare, devine 

important de evaluat modul în care se realizează şi se interconectează dimensiunile externe şi 

cele interne în procesul de integrare a Republicii Moldova, identificând  direc iile prioritare în 

acest sens.  

Descrierea situa iei în d meniul de cercetare şi identificarea pr blemel r de 

cercetare. Există studii, atât occidentale, cât şi autohtone, care abordează anumite segmente ale 

dimensiunilor externe şi ale celor interne în procesul de integrare europeană, însă, constatăm, că 

acestea eviden iază doar tangen ial unele aspecte ale problematicii date şi fără a o analiza 

integral. În rândul mai multor cercetători occidentali în domeniul ştiin ei politice, cum ar fi       

H. Grabbe [4], P. J. Kubicek [25], J. P. Olsen [31], C. Radaelli [32], F. Schimmelfennig şi          

U. Sedelmeier [34] predomină analiza politicii de condi ionalitate a Uniunii Europene şi a 
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mecanismelor europenizării, prin intermediul cărora cerin ele europene pot conduce la schimbări 

institu ionale şi transformări de politici na ionale. Viziunile cercetătorilor străini J. Borkowski 

[21], I. Dekic [22], L. M. Hodak [23], M. Risteska [33], U. Stern şi S. Wohlfeld [35],                 

R. Vilpišauskas [36] etc. şi a celor români A. L. Ivan [7], D. Vătăman şi I. David [14] reflectă 

diverse aspecte în evolu ia şi realizarea procesului de integrare europeană a statelor din Europa 

Centrală şi de Est, cât şi a statelor din Balcanii de Vest. În Republica Moldova, problematica 

dată este mai larg abordată din punct de vedere teoretic, al evolu iei rela iilor moldo-comunitare 

şi al analizei nivelului de realizare a angajamentelor asumate la nivel na ional atât de mediul 

academic (V. Beniuc [16], V. Juc [8], V. Teosa [20], Gr. Vasilescu [12], Gh. Căldare [2], Sv. 

Cebotari [3], A. Cola chi [19], A. Kraijdan [24], etc.), cât şi de exper ii societă ii civile             

(V. Bucătaru [1], I. Groza [5], A. Gudîm [6], I. Klipii [9], L. Litra [26], I. Osoianu [11] etc.)  

Problemele principale de cercetare identificate în cadrul lucrării constituie: 1) procesul de 

integrare europeană a statelor cu aspira ii europene se desfăşoară prin intermediul stabilirii şi 

realizării dimensiunilor externe şi a celor interne, domeniile de func ionare a cărora sunt 

interdependente; 2) func ionarea şi realizarea eficientă a dimensiunilor externe şi a celor interne 

în procesul de integrare europeană sunt esen iale în pregătirea statului pentru aderare la UE; 3) în 

procesul de integrare europeană a Republicii Moldova dimensiunile externe şi cele interne se 

dovedesc a nu fi valorificate pe deplin, fapt determinat de factori interni (cum ar fi lipsa 

consensului politic şi social, ritmul lent al reformelor, insuficien a transparen ei şi credibilită ii) 

şi factori externi (cum ar fi contextul nefavorabil interna ional şi regional, faptul situării 

Republicii Moldova în zona de suprapunere a intereselor geopolitice ale UE şi Federa iei Ruse). 

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul studiului constă în cercetarea teoretico-conceptuală a 

dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană şi investigarea 

analitico-aplicativă a corelării acestora, având drept studiu de caz Republica Moldova. În 

vederea realizării scopului propus au fost formulate următoarele obiective: analiza istoriografiei 

cercetării dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană; 

identificarea conceptuală a procesului integra ionist şi a dimensiunilor externe şi a celor interne 

în procesul de integrare europeană; formularea abordărilor metodologice ale cercetării 

dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană; examinarea 

experien ei statelor membre ale Uniunii  Europene din Europa Centrală şi de Est în realizarea 

dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul lor de integrare europeană; investigarea 

manifestării dimensiunilor externe şi a celor interne în practica procesului de integrare europeană 

a statelor din Balcanii de Vest; aprecierea evolu iei dimensiunilor externe şi a celor interne în 

procesul de integrare europeană a Republicii Moldova; estimarea interdependen ei dimensiunilor 
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externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova în contextul 

actual şi de perspectivă. 

Met d l gia cercet rii ştiin ifice. În cadrul cercetării s-a aplicat  met d l gie c mplexă, 

cu caracter interdisciplinar al studiului te retico-aplicativ politologic. Met d l gia a inclus 

ab rdări, principii şi met de de cercetare a dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de 

integrare europeană, şi anume: metоde general ştiin ifice (dialectică, inductivă şi deductivă, 

structural-func ională, institu ională, comparativă etc.) şi metode particular-ştiin ifice şi speciale 

(invent-analiza, analiza conținutului documentelor, interviul, precum şi identificarea indicatorilor 

cantitativi şi calitativi privind aprecierea realizării dimensiunilor externe şi a celor interne în 

procesul de integrare europeană a Republicii Moldova). 

 N utatea şi riginalitatea ştiin ific  constă în introducerea în ştiin a şi practica na ională 

a conceptelor de dimensiuni externe şi dimensiuni interne în procesul de integrare europeană; 

evaluarea experien ei realizării dimensiunilor respective în procesul de integrare europeană a 

statelor din Europa Centrală şi de Est şi a statelor din Balcanii de Vest, cu identificarea unor 

repere pentru practica autohtonă – aspect slab reflectat în Republica Moldova; determinarea 

indicatorilor cantitativi şi calitativi pentru estimarea realizării dimensiunilor externe şi a celor 

interne în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova; eviden ierea 

direc iilor/sarcinilor prioritare pentru Republica Moldova din perspectiva cursului său european. 

Problema ştiin ific  important  solu ionat  constă în determinarea şi conceptualizarea 

dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană, ceea ce a condus la 

argumentarea interdependen ei dimensiunilor respective în vederea stabilirii impactului şi rolului 

acestora în realizarea vectorului european al Republicii Moldova. 

Semnifica ia teoretic  a cercetărilor efectuate se exprimă prin completarea cadrului 

conceptual pentru desfăşurarea investiga iilor cu caracter ştiin ific interdisciplinar asupra 

procesului de integrare europeană prin elucidarea dimensiunilor sale externe şi interne; 

determinarea unor repere din experien a europeană pentru realizarea dimensiunilor externe şi a 

celor interne în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova; argumentarea necesită ii 

fortificării dimensiunilor interne în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova în 

condi iile în care rolul dimensiunilor externe este predominant. 

Valoarea aplicativ  a lucr rii. Rezultatele cercetării, concluziile şi recomandările 

formulate pot servi drept puncte de reper pentru factorii de decizie guvernamentali şi 

nonguvernamentali în vederea realizării obiectivelor de integrare europeană a Republicii 

Moldova. Materialele cercetării pot să-şi găsească aplicabilitate în elaborarea cursurilor 

universitare în domeniile rela iilor interna ionale şi studiilor europene. 
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Rezultatele ştiin ifice principale înaintate spre sus inere: 

 Dimensiunile externe în procesul de integrare europeană includ factorul UE (autoritatea şi 

influen a UE, întâlniri, declara ii oficiale, vizite etc.) şi politica de condi ionalitate pozitivă şi 

negativă a Uniunii Europene (implică criterii, negocieri purtate în baza cerin elor înaintate de 

către Uniune, strategii de pre-aderare, semnare de acorduri, asisten ă tehnică şi financiară etc.);  

 Dimensiunile interne în procesul de integrare europeană se realizează primordial prin 

procesele de europenizare, democratizare şi modernizare a statului încadrat în procesul de 

integrare europeană; 

 Practica realizării dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare 

europeană a statelor din Europa Centrală şi de Est şi a celor din Balcanii de Vest demonstrează 

că acestea func ionează şi constituie repere importante pentru Republica Moldova, care trebuie 

adaptate la specificul na ional; 

 Din punct de vedere teoretic, dimensiunile externe şi cele interne în procesul de integrare 

europeană a Republicii Moldova se regăsesc în politica de integrare promovată de guvernarea 

actuală, dar la nivel practic nu func ionează pe deplin. Rolul dimensiunilor interne deseori este 

subapreciat de către factorii de decizie, iar importan a dimensiunilor externe prevalează.  

Implementarea rezultatel r ştiin ifice. Rezultatele ştiin ifice ob inute au f st expuse în 

cadrul cursurilor universitare “Integrare europeană” şi “Probleme actuale ale UE” sus inute de 

autor la Universitatea de Stat din Moldova.  

Aprobarea rezultatelor. Teza a fost discutată la Departamentul Rela ii Interna ionale şi la 

Seminarul Ştiin ific de Profil în cadrul Universită ii de Stat din Moldova. Rezultatele ştiin ifice 

ob inute au fost reflectate în cadrul a 17 conferin e ştiin ifice na ionale şi interna ionale, cum ar fi  

conferin a ştiin ifică interna ională ările post-sovietice între UE şi Federa ia Rusă – analiza 

circumstan elor specifice şi tendin elor politice (Chişinău, 27 septembrie 2016); conferin a 

interna ională Jean Monnet EURINT The Eastern Partnership under strain – time for a rethink? 

(Iaşi, 20-21 mai 2016) etc. Calitatea de participant al proiectului FP7 Marie Curie Ac iuni 

(IRSES) de asemenea serveşte drept aprobare a rezultatelor tezei. 

Publica iile la tema tezei. Rezultatele cercetării au f st expuse în 23 de artic le i 

rezumate tiințifice din cadrul unor reviste tiințifice na ionale şi interna ionale.  

V lumul şi structura tezei. Teza este constituită din introducere, trei capitole, concluzii 

generale şi recomandări, bibliografie din 247 de titluri, 8 anexe, 140 pagini de text de bază. 

Cuvinte-cheie: integrare europeană, dimensiuni externe, dimensiuni interne, factor UE, 

politică de condi ionalitate, europenizare, democratizare, modernizare, reforme, politici. 
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C N INUTUL TEZEI 
 

Teza a f st structurată în baza sc pului şi biectivel r cercetării şi este constituită din 

intr ducere, trei capit le ce cuprind şapte paragrafe, c ncluzii generale şi rec mandări, 

bibliografie, anexe, adn tări şi lista abrevieril r.  

În INTRODUCERE se argumentează actualitatea şi importan a temei studiate, sunt 

formulate scopul şi obiectivele cercetării, noutatea ştiin ifică a rezultatelor ob inute şi problema 

ştiin ifică solu ionată de către autor, importan a teoretică şi valoarea aplicativă a tezei. 

Primul compartiment al lucrării - ISTORIOGRAFIA ŞI BAZELE CONCEPTUAL-

TEORETICE ALE INTEGR RII EUROPENE, este dedicat analizei istoriografiei şi a 

situa iei în domeniul cercetării, precum şi conceptualizării dimensiunilor externe şi a celor 

interne în procesul de integrare europeană. 

În primul subcapitol, Istoriografia cercetării dimensiunilor externe şi a celor interne în 

procesul de integrare europeană,  se supun cercetării lucrările realizate de autorii din Occident, 

cei din Federa ia Rusă, România şi Republica Moldova, care abordează procesul de integrare 

europeană dintr-o perspectivă complexă, identificând principalele aspecte pentru 

comprehensiunea dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană. 

Problematica dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană nu 

este analizată suficient şi integral, întrucât studiile existente reflectă doar tangen ial segmente ale 

acesteia.  În rândul mai multor cercetători occidentali în domeniul ştiin ei politice, H. Grabbe [4], 

P. J. Kubicek [25], J. P. Olsen [31], C. Radaelli [32], predomină analiza politicii de 

condi ionalitate a Uniunii Europene şi a mecanismelor europenizării, prin intermediul cărora 

cerin ele europene pot conduce la schimbări institu ionale şi transformări de politici na ionale. 

Spre exemplu, cercetătoarea H. Grabbe [4] prezintă un studiu amplu al faptului cum UE 

foloseşte condi iile de aderare pentru a influen a politica publică internă în ările candidate. În 

ceea ce priveşte reflec iile asupra segmentelor dimensiunilor externe în procesul de integrare 

europeană - condi ionalitatea UE, factorul UE, criterii, cerin e etc., specificăm studiul lui           

F. Schimmelfennig şi U. Sedelmeier [34], care subliniază că în procesul de extindere a UE 

statele din Europa Centrală şi de Est au experimentat guvernarea externă şi în această bază se 

analizează transferul normelor europene spre o largă varietate de politici.  

Având în vedere că compartimentul doi al lucrării este destinat analizei practicii europene 

de realizare a dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană a 

statelor din Europa Centrală şi de Est şi a celor din Balcanii de Vest, este notorie contribu ia 

publica iilor care reflectă experien a statelor vizate în acest domeniu. În acest context, 

men ionăm contribu iile autorilor străini J. Borkowski [21], I. Dekic [22], L. M. Hodak [23],     
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M. Risteska [33], U. Stern şi S. Wohlfeld [35], R. Vilpišauskas [36] etc. cât şi ale celor români 

A. L. Ivan [7], D. Vătăman şi I. David [14]. 

În Federa ia Rusă, problema integrării europene a fost şi este examinată în condi iile în 

care reprezintă un proces important în cadrul ştiin elor rela iilor interna ionale şi studiilor 

europene. Printre cercetătorii ruşi preocupa i de problematică se înscriu V. G. Baranovski [15], 

Ia. Burleai [17], N. A. Kozlove  [18]. În studiile acestora s-au combinat armonios abordarea 

istorico-politică cu specificul regional.  

În gândirea teoretică autohtonă, preocuparea ştiin ifică fa ă de problema integrării 

europene a Republicii Moldova este manifestată prin intermediul unui studiu multidimensional şi  

interdisciplinar, care se află într-o continuă dezvoltare. Deşi până la moment în Republica 

Moldova nu a fost realizat un studiu complex al dimensiunilor supuse spre cercetare în această 

lucrare, majoritatea publica iilor autohtone reprezintă unele aspecte ale problematicii în cauză, 

prin intermediul analizei acordurilor moldo-comunitare semnate, semnifica iei întrevederilor la 

nivel înalt, identificării deficien elor şi restan elor înregistrate în procesul de integrare europeană 

a Republicii Moldova. Lucrări valoroase în domeniul studiat apar in cercetătorilor V. Beniuc 

[16], V. Juc [8], V. Teosa [20], Gr. Vasilescu [12], în cadrul cărora sunt reflectate importante 

aspecte teoretico-practice esen iale pentru determinarea problemelor şi tendin elor în procesul de 

integrare europeană a ării. De asemenea, men ionăm cercetările ştiin ifice efectuate de             

Gh. Căldare [2], Sv. Cebotari [3], A. Cola chi [19], A. Kraijdan [24] ş.a. Un set variat de analize 

dedicate problematicii integrării europene a Republicii Moldova apar ine exper ilor autohtoni din 

cadrul organiza iilor non-guvernamentale, cum sunt Asocia ia pentru Politică Externă, IDIS 

„Viitorul”, Asocia ia pentru Democra ie Participativă „ADEPT”, Expert-Grup, Institutul de 

Politici şi Reforme Europene etc. Printre aceştia notăm autorii V. Bucătaru [1], I. Groza [5],      

A. Gudîm [6], I. Klipii [9], L. Litra [26], I. Osoianu [11] etc. 

În aşa fel, cercetarea istoriografică a constituit fundamentul necesar pentru determinarea şi 

studierea dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană, având ca 

studiu de caz Republica Moldova. 

În al doilea subcapitol, Procesul de integrare europeană din perspectiva dimensiunilor 

externe şi a celor interne: aspecte teoretico-conceptuale, sunt identificate conceptele şi 

no iunile de bază ale integrării europene şi se explică esen a procesului integra ionist prin prisma 

teoriilor fundamentale. Subcapitolul pune accent pe definirea  dimensiunilor externe şi a celor 

interne în procesul de integrare europeană, explicând func ionarea acestora prin cercetarea 

teoretico-conceptuală a trăsăturilor esen iale ale condi ionalită ii europene, factorului UE, 

europenizării, modernizării şi democratizării.  
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 Procesele integra ioniste contemporane sunt efectuate prin colaborare, cooperare 

(bilaterală şi multilaterală), integrarea propriu-zisă şi unificare. Având în vedere că unificarea 

este forma superioară a proceselor integra ioniste spre care se tinde, dar care încă nu a fost 

realizată, anume procesul de integrare este cel ce necesită o analiză mai aprofundată. În literatura 

de specialitate s-au cristalizat mai multe teorii privind fenomenul integrării şi, în dependen ă de 

curent, no iunea de integrare dobândeşte o nuan ă specifică. Printre cele mai cunoscute teorii 

integra ioniste se pot distinge: func ionalismul, neofunc ionalismul, federalismul, 

tranzac ionalismul, interguvernamentalismul şi institu ionalismul – toate explicând integrarea în 

general şi cea europeană în special, contribuind la comprehensiunea mai amplă a manifestării 

dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană. 

Integrarea europeană este definită de autor drept totalitatea proceselor interconexe cu 

caracter economic, politic şi social realizate prin cooperare, uniformizare juridico-institu ională 

şi transferare graduală a unor competen e na ionale către un centru suprana ional în vederea 

unificării statelor europene într-o nouă entitate politico-economică.  

 Este important din punct de vedere teoretic şi practic de efectuat deosebirea dintre 

integrare şi aderare, ultima fiind doar o etapă a integrării şi se produce în momentul în care statul 

este acceptat să facă parte din cadrul Uniunii. Aderarea cuprinde mai multe etape, şi anume: 

apropierea, adaptarea, faza de pre-aderare, aderarea propriu-zisă şi etapa post-aderare. 

Men ionăm, integrarea e posibilă atât cu, cât şi fără aderare. În cazul când integrarea europeană 

presupune aderarea, este vorba de integrarea în UE, care are loc după producerea aderării 

propriu-zise.  

Procesul integrării europene, fiind unul complex şi manifestând-se prin diferite forme 

(politică, economică, socială), trebuie analizat din perspectiva realizării dimensiunilor sale 

externe şi a celor interne. În lucrarea de fa ă, definim dimensiunea drept aspect, latură, trăsătură, 

dar şi o rază de acțiune, preocupare față de o anumită problemă. Prin urmare, dimensiunile 

externe şi cele interne în procesul de integrare europeană sunt definite de autor după cum 

urmează: 

Dimensiunile externe în procesul de integrare europeană reprezintă un ansamblu de 

politici, programe şi instrumente utilizate i promovate de către UE în raport cu statele cu 

aspira ii europene care presupun anumite norme, standarde, criterii pe care statele respective sunt 

obligate să le îndeplinească la nivel politico-juridic, socioeconomic şi cultural. Dimensiunile date 

se manifestă şi se promovează la nivel practic prin factorul UE şi politica de condi ionalitate a 

Uniunii Europene. 



10 
 

Dimensiunile interne în procesul de integrare europeană sunt totalitatea de politici 

implementate la nivel na ional în vederea adaptării şi racordării structurilor politice, economice 

şi socioculturale ale statului cu aspira ii europene la standardele şi normele europene, care 

pregătesc ara pentru aderarea şi integrarea graduală în UE. Dimensiunile date se realizează cel 

pu in prin trei aspecte esen iale: europenizare, modernizare şi democratizare.  

Concluziile la primul compartiment generalizează rezultatele cercetării istoriografice şi a 

celei conceptual-teoretice, definind conceptele de bază. Analiza fundamentală a gradului de 

investigare a problemei de cercetare demonstrează că există pu ine cercetări ce reflectă 

nemijlocit tema examinată. Există studii, atât străine, cât şi autohtone, care abordează anumite 

aspecte ale dimensiunilor externe şi ale celor interne în procesul de integrare europeană, cum ar 

fi europenizarea, politica de condi ionalitate a UE, transformarea, criteriile şi negocierile de 

aderare, racordarea internă la standardele şi normele comunitare etc. Totodată, constatăm că 

acestea eviden iază doar tangen ial diferite aspecte ale problematicii date fără a analiza integral 

dimensiunile externe şi cele interne în procesul de integrare europeană. 

În urma definitivării conceptuale a dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de 

integrare europeană s-a stabilit că conceptul de dimensiune, interpretată ca aspect, latură, 

preocupare fa ă de o anumită problemă, con ine mai multe componente: politici, sarcini, 

priorită i, ac iuni etc. Astfel, dimensiunile externe în procesul de integrare europeană se reflectă 

prin intermediul factorului UE (incluzând autoritatea şi influen a pe care o exercită UE, prezen a 

acesteia prin intermediul întâlnirilor, declara iilor oficiale, vizitelor etc.) şi al politicii de 

condi ionalitate pozitive şi negative a UE, cristalizându-se  prin prisma negocierilor purtate în 

baza cerin elor înaintate de către Uniune, acorduri, asisten ă tehnică, financiară etc. Dimensiunile 

interne în procesul de integrare europeană se ini iază de la faza de adaptare şi pre-aderare (în 

cazul integrării cu aderare) şi continuă şi după accederea la Uniunea Europeană. Aceste 

dimensiuni se manifestă prin intermediul europenizării, democratizării şi modernizării statului. 

Europenizarea, în cazul nostru, este percepută din perspectiva de preluare la nivel na ional a 

politicilor şi practicilor Uniunii Europene. Dimensiunile interne în procesul de integrare 

europeană presupun necesitatea de a stabili un program de ac iuni/foaie de parcurs care să 

permită fiecărei ări cu aspira ii europene să se pregătească şi să îndeplinească cerin ele stabilite 

de dimensiunile externe. 

Delimitarea dintre cele două dimensiuni ar fi că, dacă în sfera dimensiunilor interne se 

creează norme, după care urmează implementarea lor în sistemele na ionale, dimensiunile 

externe asigură transferul regulilor Uniunii Europene şi implementarea acestora de către statele 

ne-membre. Totodată, aceste dimensiuni sunt interdependente şi se completează reciproc. 
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 În cel de-al doilea compartiment - IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR DE 

INTEGRARE EUROPEAN  PRIN PRISMA EXPERIEN ELOR AVANSATE 

EUROPENE: REPERE PENTRU REPUBLICA MOLDOVA, se formulează metodologia 

cercetării problematicii în cauză şi este studiată realizarea dimensiunilor externe şi a celor interne 

în procesul de integrare europeană a statelor din Europa Centrală şi de Est ( ările Baltice, 

Polonia şi România), precum şi a statelor candidate şi poten ial candidate din Balcanii de Vest. 

 În primul subcapitol, Abordări metodologice ale cercetării dimensiunilor externe şi a 

celor interne în procesul de integrare europeană, sunt definite principiile şi abordările aplicate 

în studiu; se analizează metodele ştiin ifice generale, particulare şi speciale posibile de aplicat 

pentru obiectul de cercetare, contribuind astfel la o cercetare interdisciplinară şi 

multidimensională. Lucrarea are la bază următoarele principii: incomensurabilită ii teoriilor 

ştiin elor; coresponden ei; simplită ii; şi complementarită ii. Aceste principii, puse la baza 

cercetării împreună cu metodologia, au permis realizarea analizei complexe a dimensiunilor 

externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană, precum şi a interdependen ei 

acestora. În acest sens au fost depăşite abordările metodologice disciplinare tradi ionale prin 

trecerea la o nouă abordare - a pluridisciplinarită ii, a interdisciplinarită ii şi a 

transdisciplinarită ii [13, p. 242]. Pentru examinarea ipotezei în cercetarea dată se foloseşte un 

set de metоde general ştiin ifice: met da dialectică, metodele inductive şi deductive, metoda 

analitică, metoda structural-func ională, metoda institu ională, metoda comparativă etc. Printre 

metodele particular-ştiin ifice şi speciale utilizate men ionăm invent-analiza, analiza conținutului 

documentelor, metodele sociologice, monitorizarea abordării problematicii integrării europene 

pe site-urile oficiale şi non-guvernamentale din Republica Moldova etc. În acelaşi timp, o 

dimensiune importantă a cercetării efectuate este reflectată prin metoda de cercetare prin 

interviu. În cazul de fa ă s-a recurs la interviul semistructurat cu întrebări deschise şi calitativ în 

profunzime, cu scopul de a cerceta realizarea dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul 

de integrare europeană a Republicii Moldova.  

Pentru aprecierea gradului de realizare a dimensiunilor externe şi a celor interne în 

procesul de integrare europeană a Republicii Moldova şi respectiv al nivelului de apropiere a 

ării de UE, un loc esen ial în cercetare revine identificării de către autor a indicatorilor 

cantitativi (rata realizării Planului Na ional de Ac iuni pentru implementarea Acordului de 

Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (PNAIAA) în perioada 2014-2016, rata 

susținerii vectorului european al Republicii Moldova de către cetățenii țării în perioada 2010-

2016 ş.a.) şi a criteriilor calitative (capacitatea şi voin a clasei politice de a promova o politică 

eficientă de integrare; capacitatea Republicii Moldova de a realiza condi ionalitatea UE; nivelul 
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de informare şi formare europeană a cetă enilor Republicii Moldova privind integrarea 

europeană ş.a.).  

În al doilea subcapitol, Experienţa statelor membre ale Uniunii Europene din Europa 

Centrală și de Est în realizarea dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de 

integrare europeană, este dezvăluită şi analizată realizarea dimensiunilor externe şi a celor 

interne în procesul de integrare europeană a ărilor Baltice, a Poloniei şi a României. În teză 

sunt abordate doar aceste state din regiune, din motiv că prezintă un interes mai sporit în 

identificarea unor repere importante pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. 

Studierea practicii acestor state a eviden iat faptul că pentru pregătirea acestora în vederea 

integrării europene, Uniunea Europeană a elaborat unele mecanisme de asociere şi pre-aderare, 

printre care Acordurile Europene, rapoarte de progres, parteneriate de aderare şi asisten ă 

financiară şi tehnică. Pe dimensiunile interne se observă pregătirea statelor date pentru procesul 

de integrare europeană, prin crearea mecanismelor institu ionale na ionale de coordonare a 

procesului integra ionist, elaborarea strategiilor de integrare europeană, adoptarea aquis-ului 

comunitar, reformarea tuturor domeniilor de activitate internă a statului.  

Cercetarea realizării dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare 

europeană a statelor date a reliefat că acest proces a decurs în mod individual pentru fiecare stat 

în parte, accentul fiind pus deseori pe dimensiunile interne. Astfel, ările Baltice, deşi similare în 

ceea ce priveşte politica UE fa ă de ele, au ales diferite căi de tranzi ie şi reforme [36]; Polonia a 

pus accent pe capacitatea şi dorin a statului polon de a se adapta, realizând obiectivele politicii 

externe la nivel intern [27, p. 20]; România, exprimându-şi categoric dorin a de a reveni în 

Europa prin integrarea în UE, a elaborat Declara ia de la Snagov [7, p. 331], în care s-a sus inut 

cursul european al ării şi pe tot parcursul negocierilor de aderare a avut drept prioritate 

consolidarea statului de drept prin reforma justi iei, combaterea corup iei şi asigurarea libertă ii 

de exprimare, întărirea liberei concuren e, pregătirea aparatului administrativ astfel încât legea 

europeană să fie aplicată [29, p. 76]. 

Studierea experien ei de integrare europeană a acestor state în mod cert contribuie la 

definitivarea unor lec ii, repere şi pentru Republica Moldova. Printre acestea subliniem: 

asigurarea consensului  politic şi sus inerii integrării europene de către toate for ele politice şi 

societatea civilă; conştientizarea faptului că integrarea europeană începe acasă; realizarea 

riguroasă a reformelor şi depolitizarea procesului reformator; pregătirea cadrelor competente de 

a realiza dimensiunile externe şi interne în procesul de integrare europeană; existen a unui 

mecanism institu ional intern eficient de coordonare a procesului de integrare europeană; 
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realizarea unei campanii informa ionale ample cu implicarea societă ii civile în acest sens şi 

elaborarea strategiilor na ionale de pregătire pentru procesul de integrare europeană. 

În al treilea subcapitol, Reflectarea dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul 

de integrare europeană a statelor din Balcanii de Vest, este analizată manifestarea 

dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană a statelor candidate şi 

poten ial candidate din Balcanii de Vest, inclusiv a Croa iei, ca cel mai recent stat devenit 

membru al UE. Integrarea europeană a devenit pentru statele din Balcanii de Vest o prioritate 

majoră în politica lor externă, iar politica de condiționalitate a UE a determinat inițierea i 

promovarea transformărilor interne necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate.  

În multe aspecte negocierile cu statele din Balcanii de Vest sunt calificate ca fiind similare 

celor care au avut loc cu statele din Europa Centrală i de Est. Această asemănare se referă la 

structura instituțională a negocierilor i poziția pe care UE o deține în domenii-cheie. Totu i, 

unele elemente cu siguranță diferă. Astfel, în cazul statelor din Balcanii de Vest, acquis-ul 

comunitar poate fi schimbat considerabil, iar condi ionalitatea să crească ca rezultat al 

experien ei ultimelor extinderi. Referindu-ne la criteriul politic, statelor din Balcanii de Vest li se 

cere să coopereze cu Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Republică Federativă 

Iugoslavia. În al doilea rând, trebuie să acorde atenție protecției minorităților i repatrierii 

refugiaților. În al treilea rând, li se cere o cooperare constructivă regională [30, p. 576]. 

Principalele probleme întâmpinate de statele din Balcanii de Vest pe dimensiunile interne 

se rezumă la reformarea structurală, care nu evoluează, probabil, din cauza privatizării lente i 

lipsei impunerii politicii concurențiale a Uniunii Europene i a controlului asistenței statale. 

Corupția i justiția de asemenea rămân a fi domenii problematice. Drept rezultat, UE 

monitorizează strict progresul realizat de către statele candidate. Ca şi în cazul Statelor din 

Europa Centrală şi de Est, statele din Balcanii de Vest elaborează strategii şi creează mecanisme 

institu ionale în vederea coordonării procesului său de integrare europeană (de exemplu, Croația 

a fondat Oficiul pentru Integrare Europeană în anul 1998). Respectiv, în pregătirea sa pentru 

integrare europeană, statele din Balcanii de Vest se conduc de cerin ele venite din exterior, deşi, 

conştientizând necesitatea reformelor interne, dispun de anumite mecanisme na ionale care 

permit identificarea şi realizarea obiectivelor strategice în cadrul cursului ales.  

Analiza efectuată a permis formularea unor repere utile pentru Republica Moldova, printre 

care eviden iem: înlocuirea politicii de integrare europeană “cât de curând posibil” cu cea “de 

îndată ce suntem pregăti i,” optând pentru realizarea calitativă a condi ionalită ii UE; asigurarea 

transparen ei negocierilor purtate cu UE; încorporarea oficială a reprezentan ilor sectorului civic 
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în procesul integrării europene; asigurarea unei voin e politice şi nu declarative în vederea 

realizării dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană etc. 

În concluzii la compartimentul doi, cercetarea practicii integrării europene a statelor din 

Europa Centrală şi de Est ( ările Baltice, Polonia şi România), cât şi a celor din Balcanii de Vest  

a eviden iat clar existen a, func ionarea şi interac iunea dintre dimensiunile externe şi cele 

interne în acest proces. De remarcat, odată cu extinderea spre Est, condi ionalitatea UE se face 

mai sim ită şi sunt elaborate instrumente specifice îndreptate spre orientarea statelor  în cauză  

spre realizarea dimensiunilor interne în efortul lor integra ionist. În cazul statelor din Balcanii de 

Vest această abordare se păstrează, deşi apar unele trăsături specifice, cum ar fi amendarea 

criteriilor de la Copenhaga cu condi ii adi ionale, precum şi o monitorizare mai strictă din partea 

comunită ii europene.  

În baza analizei dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană 

a statelor vizate în acest compartiment pot fi deduse un şir de caracteristici comune. 

Dimensiunile externe în procesul de integrare a statelor cercetate se reflectă mai ales prin politica 

de condi ionalitate a UE. Condi iile comunitare includ, sub umbrela generalită ii sale, diverse 

aspecte specifice fiecărui stat. Pozi ia UE se face prezentă prin rapoartele de progres şi 

monitorizarea permanentă a rezultatelor înregistrate, iar condi ionalitatea UE este eficientă 

datorită recompenselor primite, în special a celei de oferire a perspectivei de aderare. 

Dimensiunile interne în procesul de integrare a statelor cercetate sunt realizate, în principal 

acordându-se prioritate implementării la nivel intern a cerin elor comunitare. De asemenea, 

statele date şi-au conturat clar priorită ile în cursul lor european, fapt ce contribuie la realizarea 

promptă a dimensiunilor interne în procesul de integrare europeană, dar implicit şi al celor 

externe. Se urmăreşte o tendin ă de creare a mecanismelor institu ionale na ionale pentru 

coordonarea procesului de integrare europeană, fie că este vorba de comitete, consilii sau birouri, 

oficii şi chiar ministere pentru integrare europeană. Caracteristic este faptul că acestea, de regulă, 

sunt create odată cu stabilirea obiectivului de integrare europeană a statelor. În acest context, se 

urmăreşte şi corelarea dimensiunilor externe cu cele interne, deoarece orice acord, reformă sau 

pas întreprins în vectorul european fie că se negociază cu UE şi se implementează la nivel 

na ional, fie că vine din interior pentru a fi discutat la nivel extern. Remarcăm elaborarea 

planurilor na ionale de realizare a integrării europene. Acestea, în mare parte, au fost efectuate în 

coraport direct cu recomandările UE şi cu accent pe implementarea aquis-ului comunitar.  

Experien a realizării dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare a 

statelor vizate este utilă pentru Republica Moldova, care prin intermediul cooperării bilaterale, 

trainingurilor şi seminarelor comune, realizarea cercetărilor sectoriale în cadrul statelor Europei 
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Centrale şi de Est, precum şi ale statelor din Balcanii de Vest trebuie să profite din plin de 

expertiza existentă în domeniul dat. 

În cel de-al treilea compartiment - EVALUAREA DIMENSIUNILOR EXTERNE ŞI A 

CELOR INTERNE ÎN POLITICA ŞI PRACTICA INTEGR RII EUROPENE A 

REPUBLICII MOLDOVA, este analizat şi apreciat procesul de integrare europeană a 

Republicii Moldova din perspectiva dimensiunilor externe şi a celor interne. 

În primul subcapitol, Evoluţia dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de 

integrare europeană a Republicii Moldova până în anul 2009, este studiată evolu ia stabilirii şi 

realizarea dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană a Republicii 

Moldova. Autorul analizează în ce măsură dimensiunile externe au influen at asupra constituirii 

şi dezvoltării dimensiunilor interne şi estimează principalele restan e şi cauzele acestora. Prin 

urmare, în subcapitol se oferă explica ia acelor condi ii şi circumstan e în care au fost formate 

dimensiunile externe şi cele interne în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, 

constituind astfel o fundamentare pentru comprehensiunea stării actuale a procesului dat. 

Dialogul politic dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană a fost ini iat odată cu 

stabilirea rela iilor directe dintre cele două păr i, iar conştientizarea op iunii pentru integrarea 

europeană a ării a fost efectuată pu in mai târziu. După cum subliniază V. Juc, acest fapt se 

explică prin aceea că Republica Moldova nu a avut capacitatea să se impună pentru a fi inclusă 

în lista de priorită i strategice ale Uniunii Europene datorită lipsei unei for e politice eficiente şi 

consecvente ce s-ar fi identificat cu integrarea europeană şi ar fi promovat acest proces de 

apropiere graduală şi aderare prin activită i concrete [8, p. 5]. UE însă, prin politica sa de 

condi ionalitate, de la etapa incipientă a contribuit la ini ierea transformărilor interne şi a pus 

bazele europenizării şi democratizării ării, ini ial prin intermediul Acordului de Cooperare şi 

Parteneriat (APC), semnat în 1994 şi intrat în vigoare în anul 1998, apoi şi prin Planul de Ac iuni 

Republica Moldova –Uniunea Europeană (PAUEM), semnat în anul 2005 pentru trei ani.  

Analiza dimensiunilor externe manifestate în perioada semnării şi implementării APC prin 

intermediul unei scheme institu ionale mixte şi asisten a UE oferită în cadrul programului 

TACIS a eviden iat rolul acestora în dezvoltarea dimensiunilor interne în procesul de integrare 

europeană a Republicii Moldova prin apropierea de standardele europene ale legisla iei, 

institu iilor guvernamentale, principiilor organizării economiei şi vie ii sociale. Drept rezultat, 

integrarea europeană devine un obiectiv strategic al politicii externe a Republicii Moldova şi o 

prioritate la nivel intern, creându-se anumite mecanisme institu ionale pentru dirijarea procesului 

de integrare europeană, rolul principal revenindu-i Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării 

Europene al Republicii Moldova. 
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Corelarea dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană a 

Republicii Moldova se eviden iază mai pronun at în perioada implementării PAUEM. În vederea  

înfăptuirii acestuia, Guvernul Republicii Moldova a elaborat Programul Na ional de 

Implementare a Planului de Ac iuni Republica Moldova - Uniunea Europeană (PNIPA), care 

stabilea măsurile necesare, institu iile responsabile şi termenele pentru realizarea acestora. Ca 

rezultat, până în noiembrie 2007, Guvernul Republicii Moldova a dat publicită ii şapte rapoarte 

de monitorizare a implementării PAUEM. La rândul său, Comisia Europeană a prezentat trei 

rapoarte de progres al Moldovei privind implementarea PAUEM, care, spre deosebire de 

rapoartele na ionale, veneau cu o critică constructivă asupra problemelor întâmpinate, dar şi 

unele recomandări. Astfel, deşi pe dimensiunile externe s-au ob inut unele succese, cum ar fi: 

deschiderea Delega iei Comisiei Europene la Chişinău şi a Misiunii diplomatice a Moldovei pe 

lângă Comunitatea Europeană; desemnarea Reprezentatului Special al UE pentru Moldova; 

ob inerea Sistemului generalizat de preferin e plus al UE (GSP+); creşterea asisten ei financiare  

la 40 mln. de euro în anul 2007 etc., la capitolul dimensiunilor interne printre probleme s-a 

subliniat mai ales a) implementarea deficitară a strategiilor de reformă; b) libertatea insuficientă 

a mass-mediei; c) răspândirea largă a corup iei şi d) imixtiunea Guvernului în sfera afacerilor etc. 

[10, p. 183]. Totodată, observăm şi creşterea suportului din partea popula iei pe dimensiunile 

interne al op iunii integrării europene a ării, care se men ine şi în perioada când Republica 

Moldova devine parte a Parteneriatului Estic. 

În al doilea subcapitol, Corelarea dimensiunilor externe şi a celor interne în integrarea 

europeană a Republicii Moldova la etapa actuală: probleme şi perspective, este estimată 

interdependen a ac iunilor şi obliga iilor asumate de către Republica Moldova în cadrul ambelor 

dimensiuni la etapa actuală. Se analizează măsura în care UE stabileşte şi influen ează atât 

agenda integrării europene a ării, cât şi transformările interne care au loc. În general, procesul de 

integrare europeană a Republicii Moldova este influen at în mare măsură de condi ionalitatea 

UE, iar realizarea transformărilor interne a fost şi este dictată de către cerin ele şi ini iativele 

comunitare. Drept rezultat, procesul de integrare a Republicii Moldova este caracterizat de o 

interdependen ă strânsă a ac iunilor la nivel extern şi la nivel intern, fiind bazat pe realizarea 

cerin elor europene, mai ales în cadrul ini iativelor venite din partea UE, şi fiind evaluat de 

rapoartele de progres ale structurilor europene.  

Începând cu anul 2009, avansarea Republicii Moldova în cursul său european depinde de 

realizarea angajamentelor pe care ara şi le-a asumat în cadrul Parteneriatului Estic şi, respectiv, 

de aprecierile pozitive sau negative din partea UE în această privin ă. Fiind participantă la 

ini iativa dată, Republica Moldova a primit bonusurile principale din partea condi ionalită ii UE: 
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regimul liberalizat de vize, semnarea Acordului de Asociere şi a Acordului de instituire a Zonei 

de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC). Pentru Republica Moldova acest lucru 

semnifică începutul unei noi perioade de eforturi considerabile îndreptate spre ob inerea 

statutului de stat candidat. Dacă în perioada 2010-2014 procesul de integrare europeană era 

dictat primordial de dimensiunile externe, începând cu anul 2014 accentul trebuie transferat pe 

dimensiunile interne, mai ales că în urma instabilită ii politice şi a celei economice cu care s-a 

confruntat ara începând cu anul 2015 UE a aplicat condi ionalitatea negativă prin înghe area 

finan ării Republicii Moldova. Faptul dat şi situa ia creată în ară a produs un impact direct 

asupra dinamicii de realizare a dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare 

europeană, situa ia îmbunătă indu-se moderat odată cu stabilirea Guvernului Filip în anul 2016. 

Analizând eforturile întreprinse de Guvernul Republicii Moldova pe dimensiunile interne, 

eviden iem anumite progrese conform indicatorilor cantitativi: reluarea asisten ei directe 

bugetare pentru Republica Moldova de către UE în sumă de 45.3 mln. EUR [5, p. 4]; rata 

generală de îndeplinire a PNAIAA până la 31 decembrie 2016 de 63,1%; rata transpunerii în 

legisla ia Republicii Moldova din acquis-ul comunitar asumat în cadrul Acordului de Asociere 

de 34% [5, p. 5, 22]; atingerea ratei de 63% din totalul exporturilor Republicii Moldova ca 

urmare a implementării ZLSAC, UE devenind partenerul comercial principal al ării [5, p. 21]. 

Într-un ansamblu, aspectele cercetate reflectă racordarea internă, deseori anevoioasă, a ării 

la standardele europene potrivit cerin elor comunitare. Men ionăm că drept urmare a lipsei unui 

consens interior, când diferite structuri ale guvernării optează pentru orientări diferite, iar din 

partea opiniei publice nu se manifestă o sus inere necesară în realizarea procesului de integrare 

europeană a statului, rolul dimensiunilor externe creşte evident, mai ales prin aplicarea de către 

UE a condi ionalită ii atât pozitive, cât şi negative, dar şi a politicii de presiune asupra 

Guvernului Republicii Moldova privind implementarea agendei de integrare europeană. 

Prin urmare, autorul consideră prioritare următoarele direc ii asupra cărora Republica 

Moldova trebuie să-şi focuseze aten ia în vederea modernizării şi europenizării ării şi care ar 

constitui, totodată, unele criterii de apreciere a pregătirii statului pentru avansarea procesului său 

de integrare europeană: 1) Intensificarea eforturilor Guvernului Republicii Moldova privind 

implementarea Acordului de Asociere; 2) Efectuarea reformelor în domeniile-cheie marcate de 

UE cu stegule e roşii; 3) Solu ionarea conflictului transnistrean; 4) Consolidarea rolului 

societă ii civile în procesul de integrare europeană; 5) Asigurarea coeziunii sociale, informarea 

şi formarea europeană a popula iei Republicii Moldova [28, p. 173]. Realizarea acestor sarcini 

va contribui la lichidarea restan elor acumulate de Republica Moldova şi apropierea ării de UE 

nu doar din punct de vedere cantitativ, ci şi din punct de vedere calitativ. În acest context, trebuie 
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să avem în vedere şi impactul pe care îl are asupra realizării dimensiunilor externe şi a celor 

interne în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova schimbarea contextului 

interna ional şi al celui regional, care deseori se dovedesc a fi mai pu in favorabile.  

În concluzii la compartimentul trei se men ionează că dimensiunile externe şi cele interne 

în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova există şi în mare parte se realizează. De 

la etapa incipientă se acordă prioritate dimensiunilor externe, optându-se pentru o intensificare a 

contactelor cu comunitatea europeană şi transmi ând unele mesaje în această direc ie. 

Conştientizarea dimensiunilor interne s-a efectuat lent, iar evolu iile din cadrul acestora deseori 

au loc ca rezultat al presiunilor exercitate de dimensiunile externe. 

Evaluând realizarea dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare a 

Republicii Moldova constatăm o interdependen ă strânsă a acestora, în condi iile în care toate 

ac iunile la nivel intern sunt întreprinse în baza acordurilor, planurilor, recomandărilor parvenite 

din partea UE, iar progresul vectorului european al ării depinde de realizarea angajamentelor 

asumate. În condi iile instabilită ii politico-economice, Republica Moldova a experimentat 

condi ionalitatea negativă din partea UE. Aceasta s-a făcut sim ită când în urma primirii unor 

bonusuri îmbucurătoare, cum este Acordul de Asociere, s-a recurs la înghe area finan ării 

destinate pentru implementarea reformelor interne. Mai mult ca atât, pe dimensiunile externe ara 

a pierdut încrederea structurilor europene, iar pe cele interne – încrederea cetă enilor. 

Actualmente, accentul trebuie să fie pus pe implementarea Acordului de Asociere, considerat 

strategia pentru integrare europeană a Republicii Moldova şi esen ial în vederea recâştigării 

încrederii la nivelul ambelor dimensiuni. Acest fapt necesită realizarea sarcinilor importante, 

precum sunt ac iunile îndreptate spre combaterea corup iei, asigurarea independen ei justi iei, 

dezvoltarea politicilor şi realizarea reformelor economice şi sociale etc.; solu ionarea conflictului 

transnistrean, consolidarea rolului societă ii civile. Indicăm şi necesitatea asigurării consensului 

politic şi social, precum şi a informării şi formării europene a popula iei privind procesul de 

integrare europeană a Republicii Moldova. 

Reliefăm impactul pe care îl are asupra realizării dimensiunilor externe şi a celor interne în 

procesul de integrare europeană a Republicii Moldova schimbarea contextului interna ional şi al 

celui regional: interesul scăzut al UE fa ă de noi extinderi; încordarea rela iilor dintre UE şi 

Federa ia Rusă; distan area statelor membre ale UE în ceea ce priveşte atitudinile sale privind 

viitorul UE şi ale rela iilor lor cu Federa ia Rusă; rolul factorului rusesc în procesul de integrare 

europeană a Republicii Moldova. În acest context, accentuăm necesitatea fortificării 

dimensiunilor interne în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova pentru a o face 

mai puternică, prosperă şi credibilă în fa a partenerilor europeni. 
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMAND RI 

 
Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în determinarea şi conceptualizarea 

dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană, ceea ce a condus la 

argumentarea interdependen ei dimensiunilor respective în vederea stabilirii impactului şi rolului 

acestora în realizarea vectorului european al Republicii Moldova.  

Contribu ia autorului este reprezentată prin definirea dimensiunilor externe şi a celor 

interne în procesul de integrare europeană, opera ionalizarea dimensiunilor date pe direc ia 

formulării indicatorilor de investiga ie în vederea solu ionării problemei de cercetare, 

identificarea interdependen ei şi condi ionalită ii reciproce a dimensiunilor respective în procesul 

de integrare europeană, cu formularea unor recomandări pentru factorii de decizie în vederea 

realizării acestora în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Ideile, concluziile şi 

recomandările tiințifice expuse în conținutul lucrării sunt rezultatul cercetării autorului, fiind 

elucidate în 23 de publicații tiințifice i prezentate la 17 conferin e tiințifice naționale i 

internaționale. 

Studiul teoretic cu caracter inedit al dimensiunilor externe şi al celor interne în procesul de 

integrare europeană desemnează un avantaj ştiin ific prin introducerea în ştiin a şi practica 

na ională a conceptelor respective şi abordarea interdisciplinară a multiaspectualită ii procesului 

de integrare europeană. De asemenea, s-a efectuat o analiză complexă a experien ei europene în 

realizarea dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană şi s-a 

determinat nivelul de func ionare şi corelare al acestora în cazul Republicii Moldova. 

Metodologia aplicată în lucrarea de fa ă a eviden iat, prin abordarea politologică şi conceptual-

teoretică, semnifica ia ei teoretică în dezvoltarea studiilor europene, iar prin studiul 

implementării obiectivelor de integrare europeană prin prisma experien ei avansate europene şi 

studiul de caz al manifestării dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare 

europeană a Republicii Moldova s-a eviden iat caracterul său analitico-aplicativ. 

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă din rezultatele şi concluziile ob inute pe parcursul 

cercetării dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană. Cercetarea 

este importantă pentru ştiin ă în general, pentru procesul de învă ământ, dar şi pentru domeniul 

practic. Rezultatele cercetării, concluziile şi recomandările elaborate pot servi drept puncte de 

reper pentru factorii de decizie în vederea realizării obiectivelor de integrare europeană a 

Republicii Moldova. De asemenea, reprezentând un suport teoretic şi factologic esen ial, lucrarea 

de fa ă poate fi utilizată drept suport teoretic şi empiric de către cadrele didactice în vederea 

completării cursurilor universitare din domeniile rela iilor interna ionale şi studiilor europene.  
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Rezultatele ob inute au permis autorului să formuleze următoarele concluzii: 

1. Prin abordarea teoretico-conceptuală a dimensiunii drept aspect, latură, trăsătură, cât şi 

o rază de acțiune, preocupare față de o anumită problemă, s-au formulat şi s-au definit no iunile 

de dimensiuni externe şi dimensiuni interne în procesul de integrare europeană [3.13, p. 231-

232].  

2. Dimensiunile externe în procesul de integrare europeană pentru statele cu aspira ii 

europene, cum este şi cazul Republicii Moldova, se reflectă prioritar prin: factorul UE (incluzând 

autoritatea şi influen a pe care o emană UE prin intermediul întâlnirilor, declara iilor oficiale, 

vizitelor etc.) şi politica de condi ionalitate pozitivă şi negativă a Uniunii Europene (prin prisma 

negocierilor purtate în baza cerin elor înaintate de către Uniune, acorduri, asisten ă tehnică, 

financiară, cât şi presiunea exercitată a UE asupra implementării agendei de integrare europeană 

în cazul Republicii Moldova) [2.4, p. 190-192].  

3. Dimensiunile interne în procesul de integrare europeană au drept componente de bază 

europenizarea, modernizarea şi democratizarea statului cu aspira ii europene. Europenizarea, în 

cazul nostru, este percepută mai ales din perspectiva de preluare la nivel na ional a politicilor şi 

practicilor Uniunii Europene [2.4, p. 192-194]. 

4. Analiza practicii integrării europene a statelor din Europa Centrală şi de Est şi a celor 

din Balcanii de Vest a demonstrat existen a, func ionarea şi interac iunea dintre dimensiunile 

externe şi cele interne în procesul de integrare europeană. În baza practicii statelor vizate, pot fi 

deduse un şir de caracteristici comune: persisten a prezen ei UE (prin rapoartele de progres şi 

monitorizarea permanentă a rezultatelor înregistrate de către state) şi a politicii de 

condi ionalitate a UE, eficien a căreia se datorează, în special, oferirii perspectivei de aderare la 

comunitatea europeană; realizarea dimensiunilor interne în procesul de integrare a statelor 

cercetate prin acordarea priorită ii implementării la nivel intern al cerin elor comunitare; crearea 

mecanismelor institu ionale na ionale pentru coordonarea procesului de integrare europeană. 

Aceste trăsături permit trasarea unor repere pentru realizarea dimensiunilor date în cazul 

Republicii Moldova, inând cont de specificul na ional [3.12, 169-177; 3.11, p. 574-583]. 

5. În Republica Moldova, integrarea europeană s-a interpretat ini ial prin dimensiunile sale 

externe, conştientizarea dimensiunilor interne efectuându-se lent. La momentul actual, 

dimensiunile interne în procesul de integrare europeană a ării continuă să fie subapreciate. Deşi 

se denotă o interdependen ă strânsă între dimensiunile externe şi cele interne în procesul de 

integrare europeană a Republicii Moldova, în condi iile existen ei diferitor orientări a structurilor 

guvernamentale şi lipsei sus inerii din partea opiniei publice, rolul dimensiunilor externe s-a 

mărit evident [1.1, p. 181-188]. 
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6. Este necesară coeziunea tuturor for elor politice şi a actorilor din societate pentru 

atingerea unor scopuri majore. Totodată, politica de integrare promovată de Guvernul Republicii 

Modova deseori se reprezintă drept una speculativă şi demagogică, sarcinile de integrare 

europeană fiind transformate în platforme electorale, fără a fi implementate în practică. În acest 

sens, se optează pentru o conducere competentă şi o voin ă politică stabilă, asigurată de suportul 

popula iei pentru promovarea obiectivului de integrare europeană a ării [3.2, p. 170-177].  

7. Cercetarea realizării dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare 

europeană a Republicii Moldova efectuată în baza indicatorilor cantitativi şi a criteriilor 

calitative a permis să constatăm că, deşi din punct de vedere cantitativ Republica Moldova 

înregistrează anumite progrese în realizarea obiectivelor stabilite în cadrul PNAIAA (63,1 %), în 

transpunerea în legisla ia na ională a aquis–ului comunitar (34 %) şi implementarea ZLSAC, la 

capitolul criteriilor calitative se denotă o acumulare a restan elor în implementarea 

condi ionalită ii UE. Ca urmare a acestui fapt, cât şi a diviziunii existente în cadrul for elor 

politice şi al societă ii (ce se reflectă prin scăderea ratei de sus inere a cursului european al ării), 

se urmăreşte o oarecare îndepărtare a Republicii Moldova de UE, spre deosebire de perioada 

anilor 2009-2014.  

8. În contextul interna ional şi cel regional mai pu in favorabile (interesul scăzut al UE fa ă 

de noi extinderi; încordarea rela iilor dintre UE şi Federa ia Rusă; rolul factorului rusesc în 

procesul de integrare europeană a Republicii Moldova), accentuăm necesitatea fortificării 

dimensiunilor interne în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. 

În baza rezultatelor ob inute, autorul înaintează următoarele recomandări:  

1. Este important ca Guvernul Republicii Moldova să realizeze în termenii stabili i Planul 

Na ional de Ac iuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea 

Europeană în perioada 2017 – 2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului din  28 decembrie 2016. 

În contextul problemelor cu care se confruntă Republica Moldova la etapa actuală şi impactul pe 

care acestea îl produc asupra cursului european al ării, accentul trebuie pus pe implementarea 

Acordului de Asociere în termeni rezonabili şi realizării riguroase a pachetului de reforme.  

2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene să atragă reprezentan ii mediului 

academic şi exper ii societă ii civile în realizarea dimensiunilor interne în procesul de integrare 

europeană a Republicii Moldova, cum ar fi implementarea Acordului de Asociere cu UE. Tot 

aici se înscrie necesitatea elaborării şi promovării unei strategii de informare a popula iei 

Republicii Moldova privind realizarea şi consecin ele implementării dimensiunilor externe şi a 

celor interne în procesul de integrare europeană a ării, antrenând societatea civilă (prin semnarea 
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unor contracte sau parteneriate între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi 

organiza iile non-guvernamentale).  

3. Crearea Oficiului pentru Integrare Europeană a Republicii Moldova, constituit din 

reprezentan i ai structurilor statale şi ai sectorului civic. Atribu iile sale să includă pregătirea, 

coordonarea, realizarea şi implementarea dimensiunilor interne în procesul de integrare 

europeană a ării, inclusiv pregătirea şi ducerea eventualelor negocieri de aderare a Republicii 

Moldova la UE. Astfel, se va lichida confuzia creată de Ministerul Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene, coordonatorul principal al procesului de integrare europeană a Republicii 

Moldova, că cursul european al ării este o sarcină a politicii externe. 

Perspectivele cercetării problemei ştiin ifice constau în aprofundarea investiga iilor privind 

manifestarea dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană pe 

direc ii separate în domeniul politico-juridic şi economico-social. Este important de estimat 

influen a contextului regional şi interna ional şi de prognozat efectele globalizării asupra 

realizării dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană în general şi 

a Republicii Moldova în particular. De asemenea, cercetarea factorului rusesc ca dimensiune 

externă şi impactul pe care acesta îl produce asupra procesului integra ionist prezintă un interes 

aparte. 
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ADNOTARE 
la teza de doctor în ştiin e politice Dimensiunile externe şi interne în procesul de 
integrare europeană. Cazul Republicii Moldova, autor Cristina Morari,  

Specialitatea 562.04 – Teoria integrării europene, institu ii, procese şi politici europene 

Chişinău, 2017. 
 

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia 
din 247 de titluri, 8 anexe, 140 pagini de text de bază. Rezultatele tezei au fost expuse în 23 de 
articole ştiin ifice.  

Cuvinte - cheie: integrare europeană, dimensiuni externe, dimensiuni interne, factor UE, 
politică de condi ionalitate, europenizare, democratizare, modernizare, reforme, politici. 

Domeniul de studiu. Ştiin e politice, teoria integrării europene, institu ii, procese şi 
politici europene. 

Scopul şi obiectivele lucr rii. Scopul studiului constă în cercetarea teoretico-conceptuală 
a dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană şi investigarea 
analitico-aplicativă a corelării acestora, având drept studiu de caz Republica Moldova. În 
vederea realizării scopului propus au fost formulate următoarele obiective: analiza istoriografiei 
cercetării dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană; 
identificarea conceptuală a procesului integra ionist şi a dimensiunilor externe şi a celor interne 
în procesul de integrare europeană; formularea abordărilor metodologice ale cercetării 
dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană; examinarea 
experien ei statelor membre ale Uniunii Europene din Europa Centrală şi de Est în realizarea 
dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul lor de integrare europeană; investigarea 
manifestării dimensiunilor externe şi a celor interne în practica procesului de integrare europeană 
a statelor din Balcanii de Vest; aprecierea evolu iei dimensiunilor externe şi a celor interne în 
procesul de integrare europeană a Republicii Moldova; estimarea interdependen ei dimensiunilor 
externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova în contextul 
actual şi de perspectivă. 

Noutatea şi originalitatea ştiin ific  rezidă în abordarea conceptuală şi analitico-
aplicativă a dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană şi 
introducerea în ştiin a şi practica na ională a conceptelor de dimensiuni externe şi dimensiuni 
interne în procesul de integrare europeană. 

Problema ştiin ific  important  solu ionat  constă în determinarea şi conceptualizarea 
dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană, ceea ce a condus la 
argumentarea interdependen ei dimensiunilor respective în vederea stabilirii impactului şi rolului 
acestora în realizarea vectorului european al Republicii Moldova. 

Semnifica ia teoretic  se exprimă prin completarea cadrului conceptual pentru 
desfăşurarea investiga iilor cu caracter ştiin ific interdisciplinar asupra procesului de integrare 
europeană prin elucidarea dimensiunilor sale externe şi interne; determinarea unor repere din 
experien a europeană pentru Republica Moldova şi argumentarea necesită ii fortificării 
dimensiunilor interne în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. 

 Valoarea aplicativ  a lucr rii. Rezultatele cercetării, concluziile şi recomandările 
formulate pot servi drept puncte de reper pentru factorii de decizie în vederea realizării 
obiectivelor de integrare europeană a Republicii Moldova. Materialele cercetării pot să-şi 
găsească aplicabilitate în elaborarea cursurilor universitare în domeniile rela iilor interna ionale 
şi studiilor europene.  

Implementarea rezultatelor ştiin ifice este reflectată în tezele unor conferin e na ionale şi 
interna ionale; în articole publicate în reviste de specialitate; în activitatea autorului în calitate de 
lector în cadrul Departamentului Rela ii Interna ionale, Facultatea de Rela ii Interna ionale, 
Ştiin e Politice şi Administrative a Universită ii de Stat din Moldova. 
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ANN TATI N 
of the PhD thesis in Political Sciences entitled: External and Internal Dimensions in the 

European Integration Process. The Case of the Republic of Moldova,  
author Cristina Morari, Specialization: 562.04 - Theory of European Integration, European 

Institutions, Procesess and Policies, Chisinau, 2017 

 
Work structure: introduction, 3 chapters, conclusions and recommendations,  

bibliography of 247 sources, 8 annexes, and 140 pages of basic text. The results of the thesis 
have been published in 23 scientific articles.   

Keywords: European integration, external dimensions, internal dimensions, EU factor, 
conditionality, Europeanization, democratization, modernization, reforms, policies.  

Area of research represents political science, theory of European integration, European 
institutions, procesess and policies. 

The purpose and objectives of the work. The purpose is theoretical-conceptual research 
of external and internal dimensions in the European integration process and analytical-
applicative investigation of their interdependence in the case of the Republic of Moldova. The 
research goal implied the following objectives: the conducting analysis of historiography of 
external and internal dimensions in the European integration process; conceptual identification of 
the integration process and of external and internal dimensions in the European integration 
process; formulation of methodological approaches of the external and internal dimensions in the 
European integration process;  study of practice of EU member states from Central and Eastern 
Europe in realization of external and internal dimensions in the European integration; research of 
manifestation of external and internal dimensions in the European integration of the Western 
Balkan states; appreciation of the evolution of the external and internal dimensions in the 
European integration process of the Republic of Moldova; evaluation of the interdependence of 
the external and internal dimensions in the European integration process of the Republic of 
Moldova at current stage and in prospect.    

Scientific novelty and originality consists in the presentation of the conceptual and 
analytical-applicative approach of the external and internal dimensions in the European 
integration process and in the introduction in national science and practice of the concepts of 
external dimensions and internal dimensions in the European integration process. 

The important scientific problem solved in the research is the determination and 
conceptualization of the external and internal dimensions in the European integration process 
that have led to argumentation of their interdependence in order to establish the impact and the 
role of the dimensions in the realization of the European vector of the Republic of Moldova. 

The theoretical significance of the research lies in completing the conceptual framework 
for conducting investigations of interdisciplinar character on the European integration process by 
higlighting its external and internal dimensions; identification of some lessons for the Republic 
of Moldova from European experience; and justifying the need of consolidation of internal 
dimensions in the European integration process of the Republic of Moldova. 

Applicative value of the research. Research results, conclusions and synthesized 
recommendations can serve as a foundation for the decision-making authorities to realize the 
objectives of European integration of the Republic of Moldova. Results of research can be 
applied in the development of specialized courses in the field of international relations and 
European studies. 

Implementation of scientific results. The research results are reflected in academic 
papers that were presented at national and international conferences; in articles published in 
scientific journals; in activity of author as lecturer at International Relations Department of the 
Faculty of International Relations, Political and Administrative Sciences of the Moldova State 
University. 
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