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INTRODUCERE 
Cursul teoretico – practic la “Integrarea economică europeană” este prevăzut în 

planul de studii al Universităţii de Studii Europene  din Moldova, pentru studenţii 
specialităţii 361.1 “Contabilitate”, 364.1“Finanţe şi bănci”, 812.1 “Turism”, 363.1 
Business şi administrare are un statut conform planului cadru de disciplină socio-
umanistă. 

 Apariţia şi dezvoltarea aranjamentelor economice naţionale şi internaţionale, 
concomitent cu adâncirea procesului de  globalizare sunt doua forţe dinamice şi uneori 
contradictorii care definesc economia mondiala contemporana. Astfel argumentarea 
apariţiei cursului Integrarea europeană se bazează pe particularitatile etapei 
contemporane de dezvoltare a economiei mondiale şi dorinţa sau  necesitatea a 2 sau 
mai multe ţări de a se uni şi a forma un spaţiu unic economic, o piaţă unică, mai 
eficientă şi mai productivă. Acest proces a determinat formarea unor noi  centre de 
putere economică care exercită o influenţă tot mai mare asupra raportului de forţă din 
lumea contemporana. 

 Necasitatea studierii cursului „Integrarea economică europeană” reiese din 
consecinţele identificării la nivel naţional a unor modele economice dezvoltate, 
studierea particularităţilor de funcţionare a lor şi posibilitatea de aplicare a unor idei, 
legi, principii, criterii, teorii, metodologii pentru a fi parte din cadrul lor.  

  Disciplina „Integrarea economică europeană” are o importanţă mare în formarea 
performanţelor studentului la capitolul: cunoştinţe, competenţe/abilităţi, argumentarea 
de atitudini privind tratarea conceptelor economice, care trec în prezent printr-un 
proces de reevaluare în raport cu noile cerinţe globale, tehnologice, economice şi 
sociale cu care se confruntă  inclusiv şi Republica Moldova. 

 Studierea disciplinei „Integrarea economică europeană” e dictată de un şir de 
factori importanţi de nivel microeconomic cît şi macroeconomic. Cunoaşterea 
disciplinei implică studentul să dezvolte capacităţi în domeniile ştiinţe, tehnicii şi 
tehnologiilor moderne care impune transformări structurale trepte şi forme noi ale 
diviziunii mondiale a muncii, precum si modalităţi de reazlizare a lor. Totodată 
studentul va înţelege ce schimbări vor avea loc la nivel de ţară  dacă vom folosi 
eficient a potenţialul material, tehnic, ştiinţific, uman, financiar. 

 Din reperele conceptuale ale disciplinei reiese clară necesitatea studierii 
anterioare a discipinelor economice. Astfel cunoştinţele acumulate din cadrul 
disciplinei, management, marketing, economie mondială, economie întreprinderii, 
matematică, statistică, finanţe, econometrie, etc reprezintă suport pentru studierea 
disciplinei „Integrarea economică europeană”. 

Standardul curricular la disciplină se axează pe trei niveluri comportamentale, 
caracterizate prin grad divers de complexitate: 

- cunoaştere şi comprehensiune; 
- aplicare; 
- integrare. 
În acest context, la sfârşitul studierii disciplinei studenţii vor fi capabili : 
1. La nivel de cunoaştere 
 să recunoască teoriile, noţiunile, legile, categoriile integrării europene; 
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 să identifice centrele integratoare de puere economică; 
 să reproducă performasnțele interfării diferitor țări; 
 să definească factori determinanti ai integrarii economice. 
 
2. La nivel de aplicare 
 să observe şi evidenţieze faptele, fenomenele, procesele urmate de țări pentru 

integrarea economică de succes; 
 să enumere avantajele generale ale integrării; 
 să analizeze şi sintezeze; 
 să compare teoriile uniunilor vamale, politice  și economice; 
 să clarifice spațiile economice; 
 să stabilească interrelaţiile dintre zonele economice stabilite în lume; 
 să interpreteze și să  explice rolul piețelor comune; 
 să transpună esența integrării europene; 
 să aprecieze politica de unificare europeană; 
 să relateze cadrul instituțional al integrărrii europene; 
 să proiecteze, planifice, organizeze, monitorizeze startegii de integrare 

economică; 
3. la nivel de integrare 
 să aplice în practică participarea R.M. la procesele de integrare Europeană; 
 să elaboreze idei noi pentru realizarea procesului de integrare economică; 
 să caracterizeze şi să aprecieze conceptul de liber schimb; 
 să-şi asume responsabilităţi în procesul de relații comerciale cu parteneri 

internaționali; 
 să ia decizii adecvate la nivel de departament pentru conformarea la 

standardele internaționale; 
 să comunice cu sectoarele implicate în procesul de integrare europeană . 
 

Contact direct: 60/20 
Curs teoretic: 30/10 
Lecţii practice: 30/10 
Lucru individual: 60/60 
Forma de evaluare: examen 
Nr. de credite: 4 
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TEMA 1.Caracteristici ale intergării economice internaţional 
  
1.Privire de ansamblu asupra termenului de intergare economica 

interenationala 
2.Analiza conceptului de integrare economica internationala 
3.Premise ale intagrarii economice internationale. 
4.Factori determinanti ai integrarii 
 economice internationale. 
5.Implicatiile itegrarii economice internationale. 
6.Esenta obiectivele si etapele integrariie conomice internationale, 

principalele forme de integrare  economica internationala 
7.Avantajele generale ale integrarii economice internationale. 
 
Obiective de referinţă 
- să definească conceptul de integrare economică; 
- să identificefactorii determinanți ai integrării 
- să determine specificul integrărilor economice 
- să defineasă esența și obiectivele integrării; 
- să caracterizeze avantajele integrării economice; 
- să definească și să caracterizeze etapele integrării economice 
 
Bibliografie 

1. HERSCHEL, M., L’économie de la Communauté européenne, Paris,  Armand 
Colin, 1992.  

2. BALASSA, B., European Economic Integration, Amsterdam, North  Holland, 
1975 

 
 
1 

Aparitia si dezvoltarea aranjamentelor economice regionale, concomitent cu 
adâncirea procesului de  globalizare sunt doua forte dinamice si uneori contradictorii 
care definesc economia mondiala  contemporana. Desfasurarea concomitenta a 
globalizarii si regionalizarii  a generat o economie mondiala din ce în ce mai 
interdependenta.  

Procesul de regionalizare se desfasoara concomitent cu procesul  de    globalizare    
a    economiei.    Ambele    tendinte,    globalizarea    si  regionalizarea, determina 
diversificarea relatiilor dintre entitati economice  (în special state si corporatii), facând 
sa se atenueze, cel putin din punct  de vedere economic, rolul granitelor nationale.  

Procesul  de  regionalizare  presupune  ca  tot  mai  mult  statele  nationale  sa îsi  
bazeze  relatiile  reciproce  pe  relatii  integrative  tot  mai  strânse,   cu   grade   
diferite   de   complexitate.   Adâncirea   tendintei   de  integrare s-a bazat tot mai mult 
pe aparitia unui numar din ce în ce mai  mare   de   grupari   regionale   integrationiste,   
pe   proliferarea   relatiilor  regionale dintre state.  

Regionalismul   actual   poate   fi   vazut   si   ca   expresia   ordinii  economice  



6 
 

mondiale  aflata  la  ora  redefinirilor,  contrabalansarea  unor  puteri economice 
facându-se de catre unele state prin reunirea eforturilor  lor de dezvoltare economica.  

Intensificarea procesului de integrare la scara regionala constituie  o necesitate   
obiectiva,   luând   în   considerare   urmatoarele   elemente  definitorii:  

 potentialul material, financiar si uman care poate fi antrenat prin  cooperare în 
circuitul national, regional si mondial de valori;  

 proximitatea geografica, cu efecte favorabile asupra raporturilor  de  
complementaritate  între  dimensiunile  economice,  politico- diplomatice si cultural-
umane, amplificate de afinitatile spirituale;  

 gruparile  regionale  cresc  acumularea  de  avutie  nationala  si  regionala, 
având efecte pozitive asupra schimburilor comerciale  în cadrul gruparilor, precum si 
asupra locului tarilor membre în  comertul international.  

 Tendinta  de  formare  a  unor  blocuri  regionale  comerciale  este  
determinata de actiunea mai multor factori, atât de natura   endogena, cât  si exogena.
  

Factorii endogeni sunt rezultatul evolutiilor care s-au petrecut în  interiorul unor 
tari sau grupari de tari deja constituite:  

 optiunile fundamentale de politica economica similare, conceptia  comuna 
despre dezvoltare;  

 politicile de liberalizare a comertului întreprinse de multe ta ri în  dezvoltare,  
proces  care  va  facilita  liberalizarea  accentuata  în  vederea unei viitoare integrari cu 
statele industrializate;  

 dificultatile economice cu care s-au confruntat tarile ca urmare a  crizei 
energetice, si care a avut ca efect constientizarea faptului  ca exista potential de 
crestere insuficient valorificat.  

Ca factori exogeni mentionam:   
 modalitatea  de  acoperire  a  riscurilor  potentiale  determinate  de  evenimente  

care  se  petrec  fie  în  zona  respectiva,  fie  în  alte  zone;  
 încercari  de  a  compensa,  printr-o intensificare  a  schimburilor  intragrup, 

eventualele pierderi datorate din îngustarea unor piete  extraregionale, ca urmare tot a 
unor procese integrationiste;  

 dorinta   de   stabilitate   politica   si   de   întarire   a   sistemelor  democratice.  
 

2 
Un grup de savanti au definit Integrarea Economică Internaţională, ca fiind 

realizarea unei unificari complete intre economii mai distincte si intelegindu-se nu 
numai o unificare vamala dar si o liberalizare a tuturor opratiunilor comerciale si 
finanaciare. 

Expresia integrare economică poate acoperi o multitudine de aspecte, de la 
poziţia unei filiale în cadrul unei companii, la cea a unei economii naţionale în cadrul 
unui spaţiu regional. Dintre multiplele definiţii existente1, ne vom opri asupra celei 
                                                           
1 Larousse Dictionnaire (2003) defineşte integrarea ca fiind acea proprietate a unui element inclus de la stadiul de 
construcţie într-o structură sau într-un ansamblu din care face parte, iar integrarea economică: un ansamblu de proceduri 
prin care două sau mai multe state creează un spaţiu economic comun (ea poate îmbrăca forme diferite, de la zone de 
liber schimb, la uniuni vamale, piaţă comună, uniune economică sau integrare economică totală). La rândul sau, Marele 
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care consideră integrarea drept un proces de eliminare graduală a frontierelor de 
orice natură între două sau mai multe state independente, menit să permită 
respectivelor state să funcţioneze ca o unică entitate (Pelkmans, 2003, p. 3), definiţie 
care se apropie destul de mult de cea oferită de W. Wallace, conform căruia integrarea 
presupune crearea şi menţinerea unor modele intense şi diversificate de interacţiune 
între entităţi anterior autonome (W. Wallace, 1990, p. 9).  

E. Dobrescu (2001) face chiar o trecere în revistă a câtorva din cele mai 
rezonante definiţii:  

 Proces în cadrul căruia actorii politici din diferite structuri naţionale sunt 
convinşi să-şi transfere loialitatea, speranţele şi activităţile politice, spre un nou centru, 
ale cărui instituţii posedă sau pretind jurisdicţie asupra statelor naţionale preexistente 
(Ernest B. Haas, 1958, 1976);  

 Punerea la un loc a mai multor operaţii, efectuate de aceeaşi firmă – 
integrare verticală – sau de firme diferite încorporate în aceeaşi unitate economică – 
integrare orizontală (Francois Perroux, 1954);  

 Procesul prin care naţiuni, până atunci doritoare şi capabile să-şi conducă 
independent politica internă şi externă, încearcă să ia împreună anumite decizii sau să 
delege procesul luării deciziilor unor organe centrale, respectiv procesul prin care 
actorii politici din mai multe state diferite sunt convinşi să-şi modifice speranţele şi 
activităţile politice către un nou centru (Lean N. Lindberg, 1963).  

J. Nye (1968, p. 855) consideră că există trei tipuri de integrare: economică, 
politică şi socială. 

 Integrarea economică este definită ca reprezentând un înalt nivel al 
schimburilor economice între entităţile componente; 

 Integrarea socială drept proces de unificare la nivelul maselor, grupurilor 
specifice şi elitelor; 

 Integrarea politică ca incluzând o multitudine de fenomene, inclusiv decizii la 
nivel internaţional, precum şi atitudini similare la nivelul statelor membre.  

Majoritatea analiştilor percep însă integrarea drept un fenomen preponderent 
economic, încercând astfel să răspundă la întrebări privind nivelurile de 
interdependenţă, condiţiile ce trebuie întrunite, efectele generate etc. Termenul de 
integrare economică poate fi interpretat atât în sens dinamic, cât şi static.  

În sens dinamic integrarea este privită ca un proces prin care frontierele 
economice dintre statele membre sunt treptat desfiinţate (echivalent cu a afirma că 
discriminările naţionale sunt astfel eliminate), ducând la apariţia unui spaţiu economic 
nou. 

În sens static – integrarea este definită ca reflectând o situaţie în care 
componentele naţionale ale unei noi economii nu mai sunt separate prin frontiere 
economice, dar funcţionează în continuare ca entităţi distincte.  

Trebuie făcută observaţia că interpretarea dinamică este cea care revine în 
majoritatea lucrărilor de gen, fiind şi cea pe care o vom adopta în continuare şi în 
cadrul acestui curs.  

                                                                                                                                                                                                   
dicţionar de neologisme (2004) defineşte integrarea ca acţiunea de reunire a mai multor părţi într-un întreg iar integrarea 
economică ca reprezentând un proces de intensificare a interdependenţelor economice dintre diferitele state ale lumii. 
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Integrarea economică presupune deci eliminarea barierelor economice dintre 
două sau mai multe state, bariere care, la rândul lor, pot fi definite ca reprezentând 
orice tip de obstacole care împiedică sau distorsionează mobilitatea factorilor de 
producţie. Trebuie reţinut însă că, de cele mai multe ori, barierele economice nu 
coincid cu cele teritoriale, Pelkmans afirmând că „în vreme ce ţările sunt demarcate de 
frontiere teritoriale, economiile sunt demarcate de frontiere economice” (Pelkmans, 
2002, p. 2). În acelaşi timp, experienţa europeană demonstrează că eforturile de 
eliminare a barierelor economice şi teritoriale nu elimină automat toate distorsiunile 
care se manifestă la nivelul pieţei unice, distorsiuni determinate de diferenţe în 
calitatea infrastructurii, a nivelului de dezvoltare sau de existenţa aglomerărilor 
industriale şi care continuă să se manifeste şi după eliminarea barierelor economice.  

 
 

3 
Premise concrete din care putem mentiona 
- apropierea nivelelor dezvoltarii economice si gradul maturitatii economiei de 

piata a tarilor care vor sa se integreze 
-  apropierea geografica  a tarilor ce vor sa se integreze si existenta granitelor 

comune si a relatiilor economice din punct de vedere  istoric constituirea formatiunilor 
integrationiste a inceput cu citeva tari vecine situate pe acelasi continent in apropiere 
una de alta avind comunicatii de transport la baza. 

-  problemele, interesele comune ale tarilor ce vor sa se integreze in domeniul 
dezvoltarii, finantarii, reglarii  economice si colaborarii politice. 

-efctul de demonstrare. In tarile care au creat formatiuni integrationiste au avut 
loc mutatiuni: 

-crestere economica 
-diminuarea inflatiei si a somajului 
Formele  pe  care  le  îmbraca  integrarea  economica  regionala  sunt  

determinate  de  multitudinea de  relatii  care se  stabilesc  între  doua  sau mai multe 
state care-si conjuga eforturile spre atingerea unui obiectiv  comun. Dimensiunile unui 
proces integrativ sunt date, în principal, de axa  verticala,   cea   a   adâncimii   
gradului   de   integrare   si   cea   orizontala,  respectiv  numarul  de  state  membre.  
Gruparile  integrationiste  existente  astazi,  chiar  daca  au  obiective  diferite  sau  
grad  de  institutionalizare  inegal (elemente ce caracterizeaza intensitatea procesului 
de integrare),  sunt  grupari  deschise,  ce  permit  aderarea  de  noi  state,  în  conditiile  
stabilite de fiecare acord în parte. Analiza diverselor forme de integrare  are în vedere 
în principal axa verticala, respectiv intensitatea procesului  integrativ.  Principalele  
forme  de  integrare,  în  functie  de  intensitatea  procesului  integrativ  sunt:  zone  de  
liber  schimb,  uniunea  vamala,  piata  comuna, uniunea economica, uniunea monetara 
si uniunea politica. Pâna astazi, cel mai înalt grad de integrare este atins de Uniunea  
Europeana, care este în faza de uniune economica si monetara, dar care  si-a propus si 
realizarea uniunii politice.  

Toate  formele  de  integrare  implica  un  permanent  dialog  între  statele 
participante cu privire la procedurile de armonizare a intereselor,  obtinerea 
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consensului, elaborarea si aplicarea noilor forme de conduita  economica. Prin urmare, 
cu cât este mai înalt stadiul de integrare, cu atât devine  insuficienta armonizarea  
institutionala si se dovedeste necesara  transferarea unor abilitati decizionale de la 
nivel national la nivel unional.  

În  economia  mondiala  exista  zeci  de  asocieri  regionale,  diferind  între ele 
prin diversitatea obiectivelor sau gradul de institutionalizare.   

Conform  datelor  OMC,  au  fost  notificate  peste  200  de  acorduri  comerciale 
regionale, de tipul uniunilor vamale, zonelor de comert liber  sau alte tipuri de 
aranjamente preferentiale; mai mult de 150 fiind astazi  în  functiune.  Structura  
acestor  acorduri  este  deosebit  de  complexa  si  multe  tari  fac  astazi  parte  din  
mai  multe  acorduri.  Cele  mai  multe  întelegeri   de   acest   tip   sunt   între  tarile   
dezvoltate,   în   special   cele  europene  (60%),  tarilor  în  dezvoltare  revenindu-le o 
parte  mai  mica  (15%). Restul sunt întelegeri ce implica ambele categorii de tari.  

 
4 

In primul rind printre factorii de ordin general care au determinat acest proces se 
numara: 

 1.amplificarea interdependentelor economice dintre statele lumii in perioada 
postbelica pe baza conditiilor specifice zonelor geografice si economiilor nationale 

 2.Dezvoltarea puternica a stiinte, tehnicii si tehnologiilor moderne care impune 
transformari structurale trepte si forme noi ale diviziunii mondiale a muncii, precum si 
modalitati de rezlizare a lor, adica folosirea eficienta a potentialului material, tehnic, 
stiintific, uman, financiar al fiecarei tari unde impune largirea spatiului activitatii 
productive a schimburilor, a circulatiei bunurilor materiale, a serviciilor, a rezultatelor 
cercetarii stiintifice, a persoanelor si capitalurilor pe plan subregional si regional 

 3.Consecinta preocuparii statelor in dezvoltare de a rezolva pe calea extinderii si 
conlucrarii economice, probleme comune cu care se confrunta. 

 4.Convergenta intereselor economice si vecinatatea tarilor, complementarea lor 
economica, presiunile concurentiale ce vin din afara zonei geografice 
respective.Tendintele de putere intraregionale, comertul intraregional, efectuarea 
preferentiala de catre parteneri a investitiilor in zona respectiva. 

 5.Aparitia si manifestarea in forme tot mai acute a contradictiei dintre 
posibilitatile de sporire a productiei si capacitatea restrinsa a pietelor nationale. 

 6.Gradul inalt de concentrare aproductiei si decentralizare a capitalului pe de o 
parte si limitele si restrictiile miscarii libere a capitalurilor si fortei de munca pe de alta 
parte. 

 7.Constituirea de mari firme companii, corporatii de stat sau private care prin 
activitatea lor depasesc granitele nationale. 

 
5 

Implicatiile IEI asupra tarilor participante la organizatiile integrationiste sunt 
numeroase printre ele putem mentiona: 
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 a)IEI creaza premize pentru imbunatatirea alocarii resurselor si disponibilitatilor 
acestora datorita reducerii  restrictiilor pe care le impune capacitatea pietelor 
interne, ea poate stimula astfel cresterea economica. 

 b) IEI stimuleaza difuzarea mai rapida a tehnologiilor moderne cu rmarile sale 
pe planul eficientei si  competitivitatii. 

 c)Perfectionarea infrastructurii in tarile membre, eftiniduse transportul si 
opratiunile import-export 

 d)intensificarea concurentei in cadrul noii piete unite. 
 e) IEI stimuleaza in strinsa legatura cu innasprirea concurentei procesul 

investitional, atit al investitiilor  interne cit si externe. 
 f)IEI contribuie la dezvoltarea anumitor activitati care nu este posibila in mod 

eficient de catre unele tari in  mod individual datorita limitarii resurselor de care 
dispun. 

 g)IEI permite tarilor situate intro anumita zona de asi promova si a apara in 
comun interesele amenintate de  concurenti internationali f puternici. 

 
6 

Formele pe care le îmbracă integrarea economică regională sunt determinate de 
multitudinea de relaţii care se stabilesc între două sau mai multe state care-şi conjugă 
eforturile spre atingerea unui obiectiv comun. Dimensiunile unui proces integrativ sunt 
date, în principal, de axa verticală, cea a adâncimii gradului de integrare şi cea 
orizontală, respectiv numărul de state membre. Grupările integraţioniste existente 
astăzi, chiar dacă au obiective diferite sau grad de instituţionalizare inegal (elemente 
ce caracterizează intensitatea procesului de integrare), sunt grupări deschise, ce permit 
aderarea de noi state, în condiţiile stabilite de fiecare acord în parte. Analiza diverselor 
forme de integrare are în vedere în principal axa verticală, respectiv intensitatea 
procesului integrativ. Principalele forme de integrare, în funcţie de intensitatea 
procesului integrativ sunt: zone de liber schimb, uniunea vamală, piaţa comună, 
uniunea economică, uniunea monetară şi uniunea politică.  

O zonă de liber schimb este rezultatul unui aranjament  comercial preferenţial 
prin care se liberalizează comerţul cu bunuri produse în statele membre. În acelaşi 
timp fiecare stat partener într – un astfel de aranjament îşi menţine propriul tarif vamal 
în relaţiile comerciale cu ţările terţe.  

O uniune vamală  include două sau mai multe state care convin2: 
 să elimine restricţiile tarifare şi netarifare asupra comerţului dintre ele; 
 să adopte un tarif vamal comun în relaţiile cu terţii; 
 să împartă veniturile din tariful vamal comun într-un mod predeterminat. 

Forme mai avansate de integrare sunt piaţa unică, uniunea monetară şi uniunea 
economică.  

Piaţa unică presupune3: 

                                                           
2 Hine R. C., Reed G. V.  – Notes on customs union theory, www………… 
3 Economic and monetary integration. Lecture one – Introduction to Economic Integration, 
http://homepages.uel.ac.uk/K.Bain/CU theory1.pdf 
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 eliminarea restricţiilor tarifare şi netarifare asupra comerţului dintre 
statele membre; 

 stabilirea unui tarif vamal extern comun; 
 eliminarea restricţiilor comerciale invizibile, incluzând armonizarea 

standardelor şi practicilor comerciale; 
 libera circulaţie a serviciilor, capitalurilor şi persoanelor. 

Uniunea monetară presupune rate de schimb fixe sau o monedă unică. Aceasta 
implică o politică monetară comună şi eventual armonizarea politicii fiscale. 

Uniunea economică este expresia maximei integrări economice şi combină 
elementele pieţei comune şi ale uniunii monetare. Raportul Comitetului Delors(1989) 
menţionează patru aspecte principale ale uniunii economice4: 

 o piaţă unică în care bunurile, serviciile, capitalurile şi persoanele se pot 
mişca liber; 

 o politică concurenţială şi alte măsuri destinate întăririi mecanismelor 
pieţei; 

 politici comune pentru schimbările structurale şi dezvoltarea regională; 
 coordonarea politicilor macroeconomice, inclusiv reguli obligatorii pentru 

politicile bugetare. 
Dincolo de variatele forme de integrare economică există uniunea politică care, 

de regulă, implică o structură federală, cu politic comune, stabilite la nivel regional şi 
care afectează toţi membrii.5 

 
7 

Nici o ţară nu este imună la efectele creării acordurilor comerciale preferenţiale 
deoarece ele fac parte tot mai mult din configuraţia actuală a economiei mondiale. 
Probabil că, la un moment dat, în toate statele se ridică întrebări asupra oportunităţii 
unor astfel de acorduri, asupra potenţialilor parteneri, asupra măsurilor care ar trebui 
implementate etc. Răspunsurile la aceste întrebări nu sunt uşor de găsit deoarece ţările 
diferă între ele atât prin structură, cât şi prin obiectivele lor economice şi politice. 

Cert este că, datorită eliminării restricţiilor asupra fluxurilor intra-regionale, 
acordurile preferenţiale stimulează comerţul între statele membre. 

Problema care se pune se este dacă această creştere a comerţului intra-regional 
este benefică fiecărui stat membru, blocului comercial în ansamblu şi/sau întregii lumi. 

Se apreciază că procesele integraţioniste generează două categorii de efecte, 
respectiv efecte statice şi efecte dinamice 

Efectele statice 

Dezvoltarea grupărilor comerciale regionale în perioada postbelică atrage atenţia 
teoreticienilor comerţului internaţional. Teoriile standard erau preocupate în 
exclusivitate de efectele modificărilor nediscriminatorii ale taxelor vamale. Dar 
aranjamentele de integrare regională sunt prin definiţie discriminatorii deoarece 
presupun eliminarea restricţiilor asupra fluxurilor în interiorul zonei şi promovarea 

                                                           
4 Idem 
5 Idem 
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unei politici comerciale comune în relaţiile cu terţii. Ele combină liberul schimb cu 
protecţionismul fiind privite ca o politică a optimului de gradul doi. Teoria optimului 
de gradul doi, fundamentată de R. Lipsey şi K. Lancaster, statuează că pentru 
sistemele economice distorsionate eliminarea unui set de distorsiuni nu garantează o 
ameliorare a bunăstării economice globale atât timp cât celelalte distorsiuni se menţin. 
Aplicată aranjamentelor de integrare regională această teorie implică faptul că 
reducerea tarifelor pe o bază discriminatorie(care determină o mişcare aparentă în 
direcţia optimului de gradul unu - liberul schimb generalizat) nu garantează o creştere 
a bunăstării pentru statele membre în mod individual sau pentru economia mondială în 
ansamblu.6 

Primele studii asupra aranjamentelor de integrare regională, mai exact asupra 
uniunilor vamale, au fost făcute de Jacob Viner încă înainte ca teoria generală a 
optimului de gradul doi să fi fost dezvoltată. In lucrarea sa, The Customs Union Issue, 
Viner nu îşi propune să ofere un model general al uniunilor vamale, ci îşi propune să 
arate că unul din elementele pe care se bazează teoria avantajului comparativ, şi 
anume acela că liberul schimb maximizează prosperitatea în timp ce restricţiile o 
reduc, nu este întotdeauna valabil. Importanţa lucrării constă în demonstrarea faptului 
că o uniune vamală nu are întotdeauna efecte pozitive asupra membrilor săi. 

Viner a introdus conceptele cheie creare de comerţ şi deturnare de comerţ. 
Crearea de comerţ presupune o schimbare în consumul naţional de la o sursă 

autohtonă de aprovizionare, mai scumpă, la o sursă de aprovizionare dintr-o ţară 
parteneră, mai ieftină, ca rezultat al eliminării restricţiilor asupra comerţului intra-
uniune.7 

Deturnarea de comerţ implică o schimbare în consumul naţional de la o sursă de 
aprovizionare mai ieftină, dintr-o ţară terţă, la o sursă de aprovizionare mai scumpă, 
dintr-o ţară parteneră, devenită în mod artificial mai ieftină ca rezultat al eliminării 
restricţiilor asupra comerţului în interiorul zonei.8 

Ambele procese determină mutaţii în alocarea resurselor, iar efectele asupra 
prosperităţii depind de proporţia dintre crearea de comerţ şi deturnarea de comerţ. . 
Ulterior analiza asupra efectelor formării schemelor de integrare regională a fost 
dezvoltată luându-se în considerare şi alte elemente(costurile de transport, termenii 
schimbului, proximitatea geografică, tariful extern comun, nr. blocurilor comerciale 
etc). în practică însă devine dificil de cuantificat crearea de comerţ şi deturnarea de 
comerţ rezultate din aranjamentele de integrare regională. în cazul Uniunii Europene 
studiile arată că în industrie a predominat crearea de comerţ deoarece statele membre 
aveau economii competitive, iar gradul de substituibilitate al produselor era ridicat. 
Spre deosebire de aceasta agricultura s-a confruntat cu o masivă deturnare de comerţ, 
prin instituirea Politicii Agricole Comune, mai ales datorită faptului că producţia 
agricolă era diferită de la o ţară la alta şi costurile de producţie destul de ridicate. Dar 
soldul balanţei globale dintre crearea şi deturnarea de comerţ este încă în dezbatere. 

                                                           
6 deRosa, D. — Regional Integration Arrangements.Static Economic Theory, Quantitative Findings and Policy Guide 
Lines, The World Bank development Research Group Trade, noiembrie 1998, pag. 21 
7 Hine, R. C, Reed G. V. - Notes on customs union theory, www............ 
8 Idem 
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Economiştii recunosc însă acum că aranjamentele comerciale discriminatorii tind 
să ducă la o creştere a prosperităţii membrilor şi dacă membrii unui asemenea 
aranjament acţionează concertat pot influenţa termenii schimbului cu restul lumii. 
Rămâne însă o problemă deschisă dacă schemele integraţioniste influenţează pozitiv 
sau negativ statele terţe. 

De exemplu: în cazul Angliei, această deturnare de comerţ a fost destul de 
costisitoare. Prin instituirea Politicii Agricole Comune consumatorii britanici au 
pierdut accesul la sursele lor ieftine de aprovizionare cu produse alimentare din 
Commonwealth (Australia, Canada, şi Noua Zeelandă). Ei s-au văzut nevoiţi să 
achiziţioneze produse mai scumpe de pe piaţa comunitară. În plus, au plătit taxele 
impuse asupra importurilor din Commonwealth, taxe care erau dirijate apoi către 
fermierii francezi, danezi şi irlandezi sub formă de subvenţii. Se estimează că formarea 
pieţei comune agricole a costat Marea Britanie aproximativ 1,8% din PIB în anii ’70 
comparativ cu un beneficiu de doar 0,2% din PIB în cazul produselor manufacturate.9 

Efectele dinamice 
Cercetătorii au identificat şi alte posibile beneficii ale liberalizării preferenţiale a 

fluxurilor comerciale, deşi este dificil de cuantificat cât de mari sunt acestea. Aceste 
beneficii apar datorită faptului că, prin astfel de acorduri, se creează o piaţă de 
desfacere mai amplă decât pieţele naţionale ale statelor membre; pe această piaţă 
firmele îşi pot vinde produsele fără restricţii. 

Thomas Pugel sintetizează aceste beneficii astfel: 10 
• Amplificarea concurenţei poate duce la reducerea preţurilor. 
Înainte de crearea blocului comercial firmele din fiecare ţară ar putea deţine o 

putere de monopol pe pieţele naţionale separate, astfel încât preţurile sunt mari pe 
fiecare din aceste pieţe. După ce pieţele naţionale se unesc într-o piaţă lărgită, firmele 
din ţările membre sunt puse în situaţia de a concura între ele. Această concurenţă 
reduce puterea de monopol şi preţurile. 

• Amplificarea concurenţei poate diminua costurile de producţie 
Dacă firmele deţin o poziţie de monopol şi se bucură de o protecţie substanţială 

în faţa concurenţilor externi, atunci presiunile asupra lor în vederea reducerii costurilor 
sau implementării de noi tehnologii sunt slabe. Odată cu formarea unor pieţe lărgite, 
concurenţa mai acută forţează firmele să acorde mai multă atenţie reducerii costurilor 
şi modernizării tehnologiei. Studiile arată că determinanta principală a diferenţelor de 
productivitate între firmele din ţări diferite este intensitatea concurenţei cu care se 
confruntă. 

• Firmele îşi pot reduce costurile prin extinderea scării / dimensiunilor 
producţiei. 

Înainte de formarea pieţei mărite producţia unei firme era limitată de dimensiunea 
pieţei interne. După eliminarea barierelor comerciale fiecare firmă dispune de o piaţă 
de desfacere mai mare. În aceste condiţii unele firme îşi pot amplifica producţia pentru 
a obţine avantaje din economiile de scală adiţionale. Alte firme care nu se adaptează 
cu rapiditate ar putea fi eliminate de către aceste firme mai mari. Acest fapt este 
                                                           
9 Pugel, T., op. cit., pag.255 
10 Idem, pag. 253, 254 
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benefic pentru blocul comercial în ansamblu, dar unii membrii s-ar putea simţi lezaţi 
de dispariţia firmelor lor. 

• Formarea unei pieţe lărgite sporeşte oportunităţile de investiţii. 
Companiile multinaţionale îşi aleg adesea locaţii externe în funcţie de mărimea 

pieţei pe care ar trebui să o aprovizioneze. Astfel, o piaţă lărgită ar putea atrage un 
volum mai mare de investiţii externe, care ar putea crea externalităţi pozitive (prin 
tehnologiile avansate, practicile manageriale etc. pe care le-ar aduce). 

Aceste efecte nu apar pentru toate produsele şi pentru toate ţările. Deşi există 
economişti care apreciază că, în cazul UE, de exemplu, deturnarea de comerţ a 
predominat, efectul net al liberalizării schimburilor depinde totuşi şi de acele beneficii 
greu de cuantificat care decurg din concurenţa mai acută, din economiile de scară şi 
din nivelurile mai ridicate ale productivităţii muncii. 

Competiţia economică internaţională tot mai intensă şi lupta tot mai acerbă pentru 
supremaţie tehnologică determină tot mai multe state din Europa, America şi Asia 
Pacific să se alăture pentru a-şi spori atât propriile forţe economice, cât şi poziţiile în 
cadrul negocierilor internaţionale. Uniunea Europeană participă  deja ca organizaţie 
regională la negocierile comerciale internaţionale. Mulţi economişti apreciază că 
dezbaterea asupra rolului liberalizării preferenţiale a schimburilor într-o economie 
globală ar putea fi soluţionată prin instituirea unui regim internaţional care să 
gUniunea Vamalăerneze formarea schemelor regionale. Un asemenea regim ar trebui 
însă, să depăşească în primul rând obstacolele de ordin politic, este greu de crezut că 
un asemenea regim ar avea prea curând câştig de cauză. 

La etapa actuala, cele mai importante avantaje ale integrarii economice sint: 
 -Economiile derivate din productia de serii mari 
 -Intensificarea concurentii in cadrul marii piete marite 
 -Atenuarea problemelor de piata prin economisirea de devize convertibile. 
 -Posibilitatea de a dezvolta anumite activitati pe care unele tari nu le pot 

desfasura eficient in mod individual  din cauza limitarii pietelor lor 
 -Cresterea puterii de negocieri in raport cu tarile terte sau fata de alte grupari 

regionale 
 -Formularea mai coerenta a politii economice 
 -Necesitatea de a introduce pe termen mediu si lung reforme structurale care in 

contextul unui stat national pot fi aminate desinestatator 
 -Posibilitatea de a obtine pe baza unui proces de integrare o accelerare a 

dezvoltarii economice ( nu numai a cresterii economice) 
 
Obiective operaţionale 
- compararea aspectelor teoretice și practice din domeniul de integrare economică 
- identificarea și clasificarea factorilor de influiență a integrării economice 
 
Seminar 1.  Avantaje și dezavantaje ale integrării economice internaționale 
1. Viziunea savanților, economiștilor și a altor categorii de specialiști despre 

aspectele integrării economice pe plan internațional 
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2. Factori direcți și indirecți ai fenomenului de integrare economică 
internațională 

 

TEMA  2: Teorii ale Integrarii Economice 
1.Teoria uniunii vamale. Definirea uniunii vamale 
2. Teoria uniunii economice si monetare. Principiile integrarii economice 
3.Teoria uniunii politice. Evolutia teoriei uniunii politice. 
4.Principiile teoretice ale tratatului de la Maastricht cu privire la uniunea 

economice, monetara si politica. 
 

Obiective operaţionale  
- să defineasă esența și obiectivele integrării vamale; 
- să caracterizeze avantajele integrării economice și monetare; 
- să definească și să caracterizeze integrarea politică 
 

Bibliografie 
1. HERSCHEL, M., L’économie de la Communauté européenne, Paris,  Armand 

Colin, 1992.  
2. BALASSA, B., European Economic Integration, Amsterdam, North  Holland, 

1975 
 
 

1 
Teoria uniunii vamale reprezinta fundamentul teoriei integrarii economice si ca 

rezultat de doua sau mai multe tari. Uniunea vamala reprezinta un spatiu economic ai 
caror membri se angajeaza reciproc sa nu impuna nici o restrictie cantitativa aplicind 
un tarif vamal comun fata de tarile terte, precum si o legislatie vamala comuna. Teoria 
UNIUNEA VAMALĂ a inregistrat in timp o evolutie de la conceptia clasica a uniunii 
vamale, la conceptiunea sa moderna.  

Teoria clasica a UNIUNEA VAMALĂ sustine constituirea uniunilor vamale 
„pure” ca grupari formate numai prin „corectarea” taxelor vamale ca instrument de 
protectie si politica comerciala Inca in secolul 17 s-a format pentru prima data in 
Franta UNIUNEA VAMALĂ unindu-se 12 state. Mai tirziu in Anglia, Germania (sec 
19),  SUA-includea 50 state(sec 19), Spatiul Rominesc(sec 19). 

 *Uniunea vamala perfecta este o unitate teritoriala intre ale carei parti sau tari, 
vama este suprimata iar schimburile cu tertile tari se fac pe baza unui tarif si a unei 
legislatii vamale comune. 

 *Uniunea vamala imperfecta, unde tarile componente isi pastreaza independenta 
lor tarifara sau vamala dar isi acorda totusi in schimburi importante avantaje diverse. 
Aici exista insa barierele vamale exterioare la granitele fata de terti 

 *Uniunea vamala cu tarifele preferentiale este instituirea unui regim reciproc de 
preferinte pentru anumite produse in cadrul UNIUNEA VAMALĂ.  
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In practica 1 si 3 forma de UNIUNEA VAMALĂ dintre cele prezentate se 
folosesc mai frecvent. 

Teoria moderna a uniunii vamale se refera la aspectele mecanice ale functionarii 
UNIUNEA VAMALĂ(coordonarea structurilor tarifare si a politicilor comerciale 
dintre tarile membre), precum si la aspectele rezultate din unificarea vamala( adica 
ridicarea diferentiala a gradului de bunastare a statelor membre) 

 (Robert Lipsiu) Avantajele UNIUNII VAMALE moderne: 
 *Specialializarea in productie conform teoriei costurilor comparative 
 *Realizarea de economii si obtinerea unei eficiente economice 
 *Modificarile favorabile in raporturile de schimb 
 * Cresterea ritmului dezvoltarii economice 
 

2 
Sa constatat că pusul urmator care trebuie realizat dupa realizarea Uniunea 

Vamală este Uniunea economica si monetară în cadrul acestei etape cele mai multe din 
principiile integrarii economice sunt: 

 1.Politica comuna in domeniul industrial agricol transporturilor fianaciar 
monetear si altele 

 2.Libera circulatie a persoanelor si capitalurilor 
 3.crearea unor fonduri speciale pntru finantarea diferitelor  programe 
 4.Concurenta loiala 
 5.Armonizarea legislatiilor nationale 
Cu alte cuvinte între Uniunea Vamală şi Uniunea Economica şi Monetara este un 

pas intermediar in realizarea integrarii economice. Economistul Balassa  distinge 5 
etape ale integrarii economice internationale: 

 a.Zona Economica de Liber Schimb.Tarile care o constitue decid sa abordeze 
progresiv taxe vamale si restrictiile cantitative dintre ele.In acelas timp fata de tarile 
din afara zonei de liber schimb fiecare tara adopta o politica comerciala proprie.Astfel 
de organizatii sunt:Asociatia Europeana  a Liberului Schimb(AELS), Acordul Central 
Europen de Comert Liber(CEFTA), Acordul Nord American de Libe 
Schimb(NAFTA), Asociatia Tarilor din Asia de Sud Vest(ASIAN), Asociatia Lstino 
Americana de Integrare(ALADI) 

 b.Uniunea Vamala(UV).Tarile care oconstitue decid sa  evite progresiv taxele 
vamale si restrictiile cantitative dintre ele si sa substitue deasemenea progresiv 
politicile lor individuale fata de terti printr-un tarif exterior comun.Dintre gruparile 
regionale care pot fi considerate in prezent uniuni vamale fac parte: 

-Pactul ANDIN(Comunitatea andina de natiuni) 
-PIATA comuna a Americilor centrale 
-Piata comuna a tarilor Caraibelor 
-Sistemul economic latino american 
 c.Piata comuna e o unuine vamala in care tarile membre decid sa asigure libera 

circulatie a factorilor de productie.(UE) 
 d.Uniunea economica- ea adauga caracteristicilor pietei comune armonizarea 

politicilor economice in domeniul economic. Evolutia acestei Uniuni Economice cu 
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timpul trebuie sa includa si dimensiunea monetara(ex:UE – singura orgamizatie 
integrationista la aceasta etapa) 

 e.Integrarea economica totala.- implica unificarea politicilor monetare fiscale, 
sociale(uniunea politica). Aceasta nu se poate efectua fara instituirea unei autoritati 
supranationale verificabile.Spre asa tip de integrare tinde UE , procesul de integrare 
economica a carui a determinat crearea unei institutii purtatoare asupra nationalitati ( 
Comisia Europeana, Parlamentul Eropean, Istitutul European Monetar si Banca 
Central Europeana). 

Pier Maillette a propus etapele posibile pe calea integrarii: 
 -Constituirea zonelor economice si a uniunilor vamale libere 
 -Piaţa comuna care adaogă UNIUNEA VAMALĂ libera circulaţie a factorilor 

de producţie 
 -Uniunea economica si monetara in care se tine cont de acţiunea marelui actor 

macroeconomic-statul, si unde se limiteaza posibilităţile de actiune naţionale 
 -Uniunea politica. 
Moneda, bugetul, relatiile internationale sunt atributele clasice ale suveranitatii 

nationale, este o reducere a competentelor antionale in aceste directii inde presupune o 
raspindire a organizarii politice a continentului European. 

Intrun discurs din 31 mai 1960 Charles de Gaule, presedinte a Frantei sustinea ca 
visul Frantei era sa contribuia la contructia europei centrale printro grupare politica, 
economica, culturala si umana.El a relansat ideea unei Europe integrate politic, „Visul 
inteleptilor si ambitia celor puternici, care pare ca o conditie principala pentru 
echilibrul lumii”. Dupa 1964 convins fiind de prabusirea viitoare a celor 2 blocuri 
militare NATO si CAER, Charles a preluat ideea unei EUROPE unite de la Atlantic si 
pina la Ural pe care o lansase initial in memoriile sale de dupa razboi. 

  
3 

Procesul de integrare economică include deci două dimensiuni care se susţin 
reciproc: procesul de integrare a pieţelor şi cel de integrare a politicilor economice. 
Esenţa integrării economice o reprezintă însă integrarea pieţelor, care se 
materializează într-o circulaţie transfrontalieră semnificativă a bunurilor, serviciilor, 
capitalului şi forţei de muncă. Pe o piaţă a bunurilor şi / sau serviciilor perfect 
omogenă sau pe o piaţă financiară de un anumit tip, gradul de integrare s-ar putea 
măsura prin gradul de convergenţă al preţurilor.  

În cazul integrării la nivelul politicilor delimitarea conceptuală este mult mai 
dificil de realizat; integrarea politicilor poate acoperi diferite categorii de politici, cu 
trimitere la diferite categorii de instrumente, al căror grad de „obligativitate” şi 
„caracter comun” variază foarte mult (de la consultare şi cooperare, prin coordonare 
sau armonizare, la politici comune sau centralizare deplină). În plus, în timp ce unele 
elemente de politici pot fi exprimate prin reglementări specifice, altele pot lăsa o 
importantă marjă de manevră, mijloacele nonreglementare, precum şi cheltuielile 
bugetare, variind şi ele în mod diferit. Ca atare, integrarea politicilor nu poate fi 
măsurată în mod direct, precum cea a pieţelor. Mai mult chiar, în timp ce în cazul 
integrării pieţelor există supoziţia că integrarea pieţelor, atunci când nu este 
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distorsionată, poate duce la creşterea bunăstării, în cazul integrării politicilor, 
rezultatul nu mai poate fi anticipat (Pelkmans, 2003, p. 7).  

 
 

4 
Bazele teoretice ale constituirii unei uniuni politice au fost puse in 1993 in 

tratatul de la Maastricht.  Semnat în februarie 1992, de către cele douăsprezece state 
membre şi intrat în vigoare după ratificare, la 1 noiembrie 1993, Tratatul de la 
Maastricht marchează consolidarea procesului de integrare europeană. Comunitatea 
Europeană capătă denumirea oficială de Uniune Europeană.  

Acest trata are ca baza urmatoarele principii: 
 -Stabilirea si functionarea efectiva a unirii piete europene si a uniunii economice 

si monetare 
 -Acordarea cetateniei europene  
 -Realizarea uniunii politice 
Fiecare din aceste principii se transpun efectiv intr-o serie de masuri concrete in 

care sunt reflectate: 
 1.Directivele politicii economice a statelor membre vor fi adoptate de catre 

Consiliul de Ministri ai UE. In acelasi timp va supraveghea evolutia economiei in 
fiecare stat membru si in UE. 

 2.Cetatenia europeana consta din urmatoarele drepturi si libertati: 
 -deplasarea si stabilirea domiciliului in mod liber pe teritoriu statelor membre 

ale  UE. 
 -Votarea si depunerea candidaturii la alegerile municipale si europene. 
 -protejarea fiecarui cetatea european de catre autoritatile diplomatice sau 

consulare a fiecarui stat membru 
 -posibilitatea efectiva de a se adresa Parlamentului European dar prin institutia 

Avocatului poporului european. 
In tratat se mentioneaza ca uniunea politica s eva mentine prin: 
 -cresterea rolului Parlamentului European,  
-sporirea competentelor uniunii,  
-o politica comuna in domeniul juridic si al afacerilor interne, 
- politica externa comuna si de securitate a statelor membre. 

 
Obiective operaţionale: 

- compararea aspectelor teoretice și practice ale teoriilor de integrare economică. 
Vamală și politică 

 
Seminar 2.  Teorii conceptuale ale uniunilor vamale, economice sau politice 
 
1. Concepte ale teoriilor uniunilor vamale 
2. Concepte ale teoriilor uniunilor economice și monetare 

 
 



 

TEMA 3 Tendintele integrationiste in economia mondiala
 

1. Zona Americană
2. Zona Asiatică si Africană
3. Zona Europeană

 
Obiective de referinţă 
- să defineasă tendințele interna
- să caracterizeze Integrarea economică  nord;
- să caracterizeze integrarea economică în America de Sud
- să expună caracteristica zonelor economice Asiatică 
- să caracterizeze zona economică Europeană
 
Bibliografie 

1. http://www.integracionsur.com/americalatina/GudynasDesafiosTLCsQuito2004
.pdf   

2. http://enet.iadb.org/idbdocswebservices/idbdocsInternet/IADBPublicDoc.aspx?
docnum=417848   

3. FTAA/    Summits    of    the    Americas/ 
http://www.summit- 
americas.org/Documents%20
20FINAL%20public%20April%2021%20(eng).doc

4. “NAFTA – a Decade of Success”,
http://www.ustr.gov/Docu
of_Success.html   

5. NAFTA – a decade of strengthening and a dynamic relationship
US Trade 
Representative:http://www.ustr.gov/assets/Trade
A/asset_upload_file606_3595.pdf

 

Integrarea  în  America  de  Nord  
Nord (North America Free  Trade Agreement 

Lansând la 1 ianuarie 1994 Acordul de Liber Schimb Nord American, America 
de Nord este promotoarea  unei  grupari  regionale
început  limitarea  la  doar  doua  aspecte  economice 
au propus obiective la fel de  ambitioase  precum  sunt  cele  ale  Uniunii  Europene,  
anumite  domenii  – probleme  de  mediu  
acoperite  prin  prevederile acordului. 

Evolutia  procesului  integrationist  în  aceasta   regiune  confera o  serie  de  
particularitati,  care  tin  de  atitudinea  statelor  membre  fata  de  fenomenul  de  
regionalizare  (în  special  SUA),  de  tipologia  economiilor  care compun respectiva 
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3 Tendintele integrationiste in economia mondiala

Zona Americană 
Zona Asiatică si Africană 
Zona Europeană 

ele internaționale în economia mondială; 
să caracterizeze Integrarea economică  nord; 
să caracterizeze integrarea economică în America de Sud 
să expună caracteristica zonelor economice Asiatică și Africană 

eze zona economică Europeană 

http://www.integracionsur.com/americalatina/GudynasDesafiosTLCsQuito2004

http://enet.iadb.org/idbdocswebservices/idbdocsInternet/IADBPublicDoc.aspx?

FTAA/    Summits    of    the    Americas/    Quebec    Plan    of    Action

americas.org/Documents%20for%20Quebec%20City%20Summit/Q
20FINAL%20public%20April%2021%20(eng).doc   

a Decade of Success”,Office of the US Trade  Representative
http://www.ustr.gov/Document_Library/Fact_Sheets/2004/NAFTA_A_

a decade of strengthening and a dynamic relationship
US Trade 

http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Regional/NAFT
t_upload_file606_3595.pdf   

 
1 

Integrarea  în  America  de  Nord  –  Zona  de  Liber  Schimb din America de 
Nord (North America Free  Trade Agreement – NAFTA)  

Lansând la 1 ianuarie 1994 Acordul de Liber Schimb Nord American, America 
de Nord este promotoarea  unei  grupari  regionale  care  a  implicat  înca  de  la  
început  limitarea  la  doar  doua  aspecte  economice – comert   si investitii. Desi nu s
au propus obiective la fel de  ambitioase  precum  sunt  cele  ale  Uniunii  Europene,  

probleme  de  mediu  si  conditiile  de  munca  
acoperite  prin  prevederile acordului.  

Evolutia  procesului  integrationist  în  aceasta   regiune  confera o  serie  de  
particularitati,  care  tin  de  atitudinea  statelor  membre  fata  de  fenomenul  de  

gionalizare  (în  special  SUA),  de  tipologia  economiilor  care compun respectiva 

3 Tendintele integrationiste in economia mondiala 

 

http://www.integracionsur.com/americalatina/GudynasDesafiosTLCsQuito2004

http://enet.iadb.org/idbdocswebservices/idbdocsInternet/IADBPublicDoc.aspx?

Quebec    Plan    of    Action: 

for%20Quebec%20City%20Summit/Qebec/PoA%

Office of the US Trade  Representative: 
brary/Fact_Sheets/2004/NAFTA_A_Decade_

a decade of strengthening and a dynamic relationship,  Office of the 
US Trade 

_Agreements/Regional/NAFT

Zona  de  Liber  Schimb din America de 

Lansând la 1 ianuarie 1994 Acordul de Liber Schimb Nord American, America 
care  a  implicat  înca  de  la  
comert   si investitii. Desi nu s-

au propus obiective la fel de  ambitioase  precum  sunt  cele  ale  Uniunii  Europene,  
si  conditiile  de  munca  –  sunt  deja  

Evolutia  procesului  integrationist  în  aceasta   regiune  confera o  serie  de  
particularitati,  care  tin  de  atitudinea  statelor  membre  fata  de  fenomenul  de  

gionalizare  (în  special  SUA),  de  tipologia  economiilor  care compun respectiva 
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zona de liber schimb (doua economii dezvoltate  si o tara în dezvoltare, mai mult : 
superputerea mondiala- SUA si doua  state cu potentiale economice, politice si 
comerciale diferite - Canada si  Mexicul).  

NAFTA nu a debutat sub bune auspicii. Mexicul s-a confruntat la  finele  anului  
1994  cu o criza  financiara  de  proportii.    Multi  critici  ai  Acordului  NAFTA  
considera  criza  peso-ului  mexican  tocmai  rezultat  al  constituirii  acestei  zone  de  
liber  schimb.  Exista  voci  care  afirma  ca  NAFTA  a  constituit  un  sprijin  pentru  
guvernul  mexican  în  traversarea  unei crize determinate de factori externi.  

Dar prin ce s-ar putea defini în formula cea mai simpla NAFTA,  de la lansare 
pâna în prezent ? 

 NAFTA  reprezinta  cea  mai  mare  zona  de  liber  schimb,  cu o  piata de 426 
mil. consumatori si cu o valoare totala a productiei de bunuri  si servicii de 12000 
mild. USD (1/3 din produsul global mondial).    

 NAFTA este o grupare integrationista care a facut posibila, în  decurs de un 
deceniu de la lansare,  o crestere economica a partenerilor  de  :  38%  în  cazul  SUA,  
30,9%  în  cazul  Canadei  si  de  30%  în  cazul  Mexicului. 

 În intervalul de timp 1994-2003, exporturile Statelor Unite catre  ceilalti doi 
parteneri au crescut de la 134,3 mild. USD la 250,6 mild. USD  (adica:  de  la  46,5  
mild.  USD  la  105,4  mild.USD  în  cazul  relatiilor  cu  Mexicul  si  de  la  87,8  
mild.  USD  la  145,3  mild.  USD  în  relatiile  cu  Canada);  

 Exporturile Mexicului catre SUA au crescut în intervalul de timp  analizat cu  
aproximativ 234 % (de la 58,9 mild. USD), atingând valoarea de 138 mild. USD, iar 
exporturile catre Canada au crescut de la 2,6 mild.  USD (nivel care a carecterizat anul 
precedent integrarii, respectiv 1993),  la 8,6 mild. USD (în anul 2003), adica a 
înregistrat o crestere cu 227% în  decurs de un deceniu de liberalizari comerciale;  

 Exporturile  Canadei catre  partenerii  NAFTA    au  crescut  cu  aproximativ 
104%, de la 113,6 mild. USD la 231,7 mild. USD în relatia cu  SUA(în perioada 1993-
2002)  si de la 0,9 mild. USD (la sfârsitul anului  1993) la 1,83 mild. USD în anul 
2003 în relatia cu Mexicul;  

 NAFTA a permis majorarea importurilor mexicane si canadiene  pe piata 
americana, nu însa cu acelasi ritm cu care au crescut importurile  Mexicului  si  
Canadei  din  SUA.  Canada  s-a  situat  în  mod  constant  la  nivelul   de   18%   din   
totalul   importurilor   americane,   în   timp   ce   cota  importurilor americane din 
Mexic a crescut de la 6,8% în 1993 la 11,6%  în anul 2002;  

 În  decursul primului  deceniu  de  functionare  a NAFTA,  nivelul  
productivitatii activitatii economice a crescut cu 28% în SUA, cu 55% în  Mexic si cu 
23% în Canada;  

 Eficienta    economiilor    s-a    reflectat    printr-o pozitionare  favorabila  pe  
piata  internationala;  NAFTA,  ca  si  grupare,  cuantifica  aproximativ  19% din 
exporturile globale mondiale, si 25% din importurile  globale;   

 NAFTA reprezinta un mediu investitional atractiv: în decurs de  un deceniu 
investitiile între parteneri s-au dublat, depasind nivelul de 300  mld.  USD,  si  a  
crescut  în  acelasi  timp  prezenta  investitorilor  straini  din  afara NAFTA; NAFTA 
receptioneaza în prezent peste 24% din investitiile  straine   directe   înregistrate   la   



 

nivel   mondial, si furnizeaza 25% din fluxurile de investitii straine directe;   
 NAFTA si-a câstigat un plus de competitivitate prin includerea  dimensiunilor   

de   mediu   si   a   celor   de   munca   în   cadrul   colaborarii  trilaterale. 
 NAFTA  aspira  la  extinderea  catre  sud,  la  cuprinderea  unui  numar  tot  mai  

mare  de  state  de  pe  continentul  american  în  planul  de  integrare regionala. 
 

Integrarea în 
Fenomenul integrationist de pe continentul latino

Caraibelor are deja o traditie, însa ultima decada si jumatate a cunoscut o amploare 
remarcabila în ceea ce priveste încheierea  acordurilor de asociere d

In   anii   ’50   deja  se derulau serioase discutii care vizau intensificarea 
eforturilor de regionalizare în vederea crearii mult
Americii  Latine.  CEPAL  (Comisia  Economica  ONU 
Raul Prebisch si-au adus aportul hotarâtor  în   cadrul initiativei, îndeosebi la nivel 
tehnic. Aceste deliberari aveau sa se  concretizeze  în  proiecte  de  integrare  
ambitioase:  The  Latin  American  Free   Trade   Association  (LAFTA  
Latino-Americana   a  Comertului  Liber)
(Asociatia  de  Integrare   Latino
Integration Association) , The Central American  Common  Market    (CACM  
Comuna   Central-Americana  /  PCCA),   si   Acordul   de   la   Cartagena,  cunoscut   
mai   bine   ca   Andean   Group   (AG
(CAN) -1969. Intre timp, statele vorbitoare de limba  engleza au creat  Caribbean   
Free   Trade   Association   (CARIFTA   
Caraibilor), care în anii ’70 a evoluat  în   Caribbean   Community   (CARICOM   
Piata   Comuna   din   Zona  Caraibilor). 

Niciuna din gruparile timpurii nu si
scopurile, ele “si-au pierdut din suflu” în anii  ’70  si au intrat în  criza în anii ’80. 

America   Latina   a   practicat   pâna   în   anii   `80   politica   de  
prin  substitutia  importurilor
crestere economica si de mentinere a ritmurilor de  crestere  în  concordanta  cu  
ritmurile  de  crestere  a  populatiei. Aceasta politica de substitutie  a importurilor a 
condus, în practica, la izolare si o  dezvoltare    a
culminat  cu declansarea crizei datoriei externe care a debutat în anul 1982 în Mexic.  
Acest model a fost inversat ulterior printr
privatizare a  structurilor de stat,

În 1990 s-a declansat un nou val integrationist (
MERCOSUR în anul 1991 -
bazat pe afinitatea statelor care împarteau aceeasi  regiune si aveau puternice legaturi 
istorice, culturale si lingvistice, toate  dornice sa sporeasca interactiunea umana, 
comerciala si politica. Acest  avânt  s
relatiilor  internationale   -   
economice si politice conjuncturale creatoare de tensiuni.

Noul regionalism latino
largi reforme structurale,  deschiderea  economiilor  catre  exterior,  promovarea  
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nivel   mondial, si furnizeaza 25% din fluxurile de investitii straine directe;   
a câstigat un plus de competitivitate prin includerea  dimensiunilor   

a   celor   de   munca   în   cadrul   colaborarii  trilaterale. 
NAFTA  aspira  la  extinderea  catre  sud,  la  cuprinderea  unui  numar  tot  mai  

mare  de  state  de  pe  continentul  american  în  planul  de  integrare regionala. 

Integrarea în America Latina si Caraibe 
Fenomenul integrationist de pe continentul latino-american si din  regiunea 

Caraibelor are deja o traditie, însa ultima decada si jumatate a cunoscut o amploare 
remarcabila în ceea ce priveste încheierea  acordurilor de asociere d

In   anii   ’50   deja  se derulau serioase discutii care vizau intensificarea 
eforturilor de regionalizare în vederea crearii mult-speratei  Piete  Comune  a  
Americii  Latine.  CEPAL  (Comisia  Economica  ONU pentru America Latina) si 

au adus aportul hotarâtor  în   cadrul initiativei, îndeosebi la nivel 
tehnic. Aceste deliberari aveau sa se  concretizeze  în  proiecte  de  integrare  
ambitioase:  The  Latin  American  Free   Trade   Association  (LAFTA  

Americana   a  Comertului  Liber)-  care  în  anii  ’80  a  evoluat  în  ALADI  
(Asociatia  de  Integrare   Latino-Americana   sau   LAIA:   Latin   American   
Integration Association) , The Central American  Common  Market    (CACM  

Americana  /  PCCA),   si   Acordul   de   la   Cartagena,  cunoscut   
mai   bine   ca   Andean   Group   (AG-Grupul Andin), devenit Comunitatea Andina 

1969. Intre timp, statele vorbitoare de limba  engleza au creat  Caribbean   
Association   (CARIFTA   –  Asociatia de Liber Schimb din Zona 

Caraibilor), care în anii ’70 a evoluat  în   Caribbean   Community   (CARICOM   
Piata   Comuna   din   Zona  Caraibilor).  

Niciuna din gruparile timpurii nu si-au atins decât într-o prop
au pierdut din suflu” în anii  ’70  si au intrat în  criza în anii ’80. 

America   Latina   a   practicat   pâna   în   anii   `80   politica   de  
prin  substitutia  importurilor  (ISI),  prin  care  se  urmarea  crearea conditiilor de 
crestere economica si de mentinere a ritmurilor de  crestere  în  concordanta  cu  
ritmurile  de  crestere  a  populatiei. Aceasta politica de substitutie  a importurilor a 
condus, în practica, la izolare si o  dezvoltare    autarhica, cu  efecte negative, care au    
culminat  cu declansarea crizei datoriei externe care a debutat în anul 1982 în Mexic.  
Acest model a fost inversat ulterior printr-un program de deschidere catre  exterior, de  
privatizare a  structurilor de stat, etc.  

a declansat un nou val integrationist (noul regionalism: 
- Mercado Común del Sur- Piat  a  Comuna a Sudului), 

bazat pe afinitatea statelor care împarteau aceeasi  regiune si aveau puternice legaturi 
rice, culturale si lingvistice, toate  dornice sa sporeasca interactiunea umana, 

comerciala si politica. Acest  avânt  s-a  lovit  însa de o serie de aspecte sensibile  ale 
   pastrarea  suveranitatii, actiuni individuale, sch

economice si politice conjuncturale creatoare de tensiuni. 
Noul regionalism latino-american demarat la începutul anilor `90 s

largi reforme structurale,  deschiderea  economiilor  catre  exterior,  promovarea  

nivel   mondial, si furnizeaza 25% din fluxurile de investitii straine directe;     
a câstigat un plus de competitivitate prin includerea  dimensiunilor   

a   celor   de   munca   în   cadrul   colaborarii  trilaterale.   
NAFTA  aspira  la  extinderea  catre  sud,  la  cuprinderea  unui  numar  tot  mai  

mare  de  state  de  pe  continentul  american  în  planul  de  integrare regionala.    

 
american si din  regiunea 

Caraibelor are deja o traditie, însa ultima decada si jumatate a cunoscut o amploare 
remarcabila în ceea ce priveste încheierea  acordurilor de asociere din regiune.  

In   anii   ’50   deja  se derulau serioase discutii care vizau intensificarea 
speratei  Piete  Comune  a  

pentru America Latina) si 
au adus aportul hotarâtor  în   cadrul initiativei, îndeosebi la nivel 

tehnic. Aceste deliberari aveau sa se  concretizeze  în  proiecte  de  integrare  
ambitioase:  The  Latin  American  Free   Trade   Association  (LAFTA  –  Asociatia   

care  în  anii  ’80  a  evoluat  în  ALADI  
Americana   sau   LAIA:   Latin   American   

Integration Association) , The Central American  Common  Market    (CACM  –  Piata  
Americana  /  PCCA),   si   Acordul   de   la   Cartagena,  cunoscut   

Grupul Andin), devenit Comunitatea Andina 
1969. Intre timp, statele vorbitoare de limba  engleza au creat  Caribbean   

Asociatia de Liber Schimb din Zona 
Caraibilor), care în anii ’70 a evoluat  în   Caribbean   Community   (CARICOM   –   

o proportie minora 
au pierdut din suflu” în anii  ’70  si au intrat în  criza în anii ’80.  

America   Latina   a   practicat   pâna   în   anii   `80   politica   de  industrializare  
crearea conditiilor de 

crestere economica si de mentinere a ritmurilor de  crestere  în  concordanta  cu  
ritmurile  de  crestere  a  populatiei. Aceasta politica de substitutie  a importurilor a 

utarhica, cu  efecte negative, care au    
culminat  cu declansarea crizei datoriei externe care a debutat în anul 1982 în Mexic.  

un program de deschidere catre  exterior, de  

noul regionalism:  ex. crearea  
Comuna a Sudului), 

bazat pe afinitatea statelor care împarteau aceeasi  regiune si aveau puternice legaturi 
rice, culturale si lingvistice, toate  dornice sa sporeasca interactiunea umana, 

a  lovit  însa de o serie de aspecte sensibile  ale 
pastrarea  suveranitatii, actiuni individuale, schimbari  

american demarat la începutul anilor `90 s-a  bazat  pe 
largi reforme structurale,  deschiderea  economiilor  catre  exterior,  promovarea  
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sectorului  privat  si  diminuarea  rolului  statului  în  economie.  Reformele  
structurale  cele  mai  vizibile, care  au  influentat  procesele de integrare de pe 
continent  tin de liberalizarea schimburilor  comerciale. 

In  perioada  de  tranzitie  institutiile  politice,  ec
caracterizau   perioada   ISI   au   disparut   si   au   fost   înlocuite   cu  substituenti  
care  sa  asigure  flexibilizarea  si  modernizarea  acestora.  Aparatul  de  protectie  la  
frontiera,  programe  de  industrializa
pentru  anumite  activitati,  reglementarea  investitiilor  straine,  mentinerea  sub  tutela  
statului  a  productiei  anumitor  bunuri si  controlul preturilor la aceste  bunuri, 
politica de achizitii guvernamentale destinata sustinerii anumitor industrii etc., toate au 
fost  abandonate.  

Autoritatile guvernamentale au acordat o mare atentie proceselor  de  
regionalizare,  identificându
chiar  si  atunci  când  conditiile  politice  si  economice  ale  liberalizarii  unilaterale  
erau  dificile  si,  mai  mult,  chiar  si  atunci  când  initiativele  multilaterale  reciproce  
se  aflau  în  faze  tranzitorii,  mai  ales  dupa finalizarea rundei Uru

În acest context, integrarea regionala devenea un punct de sprijin  al procesului 
de liberalizare.  Implicatiile    fiscale ale acordurilor preferentiale de liberalizare 
practicate între statele latino
initiale scazute ale schimburilor reciproce si influentele    protectionismului    practicat    
pâna    atunci.  Deschiderea   regionala   s
politic,  explicatia  constând  în  receptivitatea  pe  pl
together”.  Integrarea  regionala  a  fost  utilizata  ca  instrument  eficient  de  politica 
comerciala pentru adâncirea liberalizarii, reducerea  protectionismului, recrearea starii 
de competitie între parteneri. 

Este  adevarat  ca  unele  tari,  ca  raspuns  la  presiunile  socurilor  fiscale si ale 
dezechilibrelor balantelor de plati, au recurs la accentuarea  protectionismului  în   anii 
`90.  Uniunile vamale, ca de exemplu  MERCOSUR, au limitat, si chiar au exclus,
astfel de tendinte.  

Din  punct  de  vedere  instrumental,  este  clar  ca  noul  regionalism  difera 
radical de vechiul regionalism si din alte puncte de vedere: 

 atragerea de investitii str
dependenta  de  ISD  a  fost    înlocuita  de  aprecierea  contributiei  acestora la 
sporirea competitivitatii internationale si a accesului la piete.  In  era  globalizarii  se  
manifesta o concurenta  acerba 
MERCOSUR  si  NAFTA  sunt  zone  de  real    interes pentru ISD. 

 comertul intraregional
comert  si  investitii,  generând  transformari  dinamice
Cresterea  exporturilor  intraregionale  s
diferent iere  a  productiei,  crearea  de  bunuri  manufacturate  care  sa  încorporeze  
mai  multe  cunostinte,  accentuarea  specializa
scara  în  domeniul  industrial.  Firmele si
investitii si de aliante  strategice  spre  exploatarea  pietelor  regionale.    Mai  mult,  
comertul  în  anumite sectoare, pr

22 

iminuarea  rolului  statului  în  economie.  Reformele  
structurale  cele  mai  vizibile, care  au  influentat  procesele de integrare de pe 
continent  tin de liberalizarea schimburilor  comerciale.  

In  perioada  de  tranzitie  institutiile  politice,  economice  si  sociale  care   
caracterizau   perioada   ISI   au   disparut   si   au   fost   înlocuite   cu  substituenti  
care  sa  asigure  flexibilizarea  si  modernizarea  acestora.  Aparatul  de  protectie  la  
frontiera,  programe  de  industrializare  (ISI)  ,  subventii,  facilitati  de  creditare  
pentru  anumite  activitati,  reglementarea  investitiilor  straine,  mentinerea  sub  tutela  
statului  a  productiei  anumitor  bunuri si  controlul preturilor la aceste  bunuri, 

guvernamentale destinata sustinerii anumitor industrii etc., toate au 

Autoritatile guvernamentale au acordat o mare atentie proceselor  de  
regionalizare,  identificându-le  ca  semnale  ale  angajamentelor  de  liberalizare,  

atunci  când  conditiile  politice  si  economice  ale  liberalizarii  unilaterale  
erau  dificile  si,  mai  mult,  chiar  si  atunci  când  initiativele  multilaterale  reciproce  
se  aflau  în  faze  tranzitorii,  mai  ales  dupa finalizarea rundei Uru

În acest context, integrarea regionala devenea un punct de sprijin  al procesului 
de liberalizare.  Implicatiile    fiscale ale acordurilor preferentiale de liberalizare 
practicate între statele latino-americane au fost nesemnificative, date fiind n
initiale scazute ale schimburilor reciproce si influentele    protectionismului    practicat    
pâna    atunci.  Deschiderea   regionala   s-a   bucurat   de   popularitate   la   nivel   
politic,  explicatia  constând  în  receptivitatea  pe  plan  intern  a  ideii  de  “getting  
together”.  Integrarea  regionala  a  fost  utilizata  ca  instrument  eficient  de  politica 
comerciala pentru adâncirea liberalizarii, reducerea  protectionismului, recrearea starii 
de competitie între parteneri.  

adevarat  ca  unele  tari,  ca  raspuns  la  presiunile  socurilor  fiscale si ale 
dezechilibrelor balantelor de plati, au recurs la accentuarea  protectionismului  în   anii 
`90.  Uniunile vamale, ca de exemplu  MERCOSUR, au limitat, si chiar au exclus,

Din  punct  de  vedere  instrumental,  este  clar  ca  noul  regionalism  difera 
radical de vechiul regionalism si din alte puncte de vedere:  

investitii straine directe (ISD):  Vechea temere fata  de  
dependenta  de  ISD  a  fost    înlocuita  de  aprecierea  contributiei  acestora la 
sporirea competitivitatii internationale si a accesului la piete.  In  era  globalizarii  se  
manifesta o concurenta  acerba  pentru  atragerea acestui  tip  de  capital,  iar  
MERCOSUR  si  NAFTA  sunt  zone  de  real    interes pentru ISD. 

comertul intraregional: crearea pietelor regionale a stimu
comert  si  investitii,  generând  transformari  dinamice  în  sectoarele  productive.  
Cresterea  exporturilor  intraregionale  s-a  reflectat  în  plan  productiv  printr
diferent iere  a  productiei,  crearea  de  bunuri  manufacturate  care  sa  încorporeze  
mai  multe  cunostinte,  accentuarea  specializarii  în  productie  si  economiile  de  
scara  în  domeniul  industrial.  Firmele si-au reorientat  politicile de marketing , de 
investitii si de aliante  strategice  spre  exploatarea  pietelor  regionale.    Mai  mult,  
comertul  în  anumite sectoare, precum textilele si produsele lactate, a fost avantajat,  

iminuarea  rolului  statului  în  economie.  Reformele  
structurale  cele  mai  vizibile, care  au  influentat  procesele de integrare de pe 

onomice  si  sociale  care   
caracterizau   perioada   ISI   au   disparut   si   au   fost   înlocuite   cu  substituenti  
care  sa  asigure  flexibilizarea  si  modernizarea  acestora.  Aparatul  de  protectie  la  

re  (ISI)  ,  subventii,  facilitati  de  creditare  
pentru  anumite  activitati,  reglementarea  investitiilor  straine,  mentinerea  sub  tutela  
statului  a  productiei  anumitor  bunuri si  controlul preturilor la aceste  bunuri, 
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atunci  când  conditiile  politice  si  economice  ale  liberalizarii  unilaterale  
erau  dificile  si,  mai  mult,  chiar  si  atunci  când  initiativele  multilaterale  reciproce  
se  aflau  în  faze  tranzitorii,  mai  ales  dupa finalizarea rundei Uruguay.  

În acest context, integrarea regionala devenea un punct de sprijin  al procesului 
de liberalizare.  Implicatiile    fiscale ale acordurilor preferentiale de liberalizare 
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adevarat  ca  unele  tari,  ca  raspuns  la  presiunile  socurilor  fiscale si ale 
dezechilibrelor balantelor de plati, au recurs la accentuarea  protectionismului  în   anii 
`90.  Uniunile vamale, ca de exemplu  MERCOSUR, au limitat, si chiar au exclus, 

Din  punct  de  vedere  instrumental,  este  clar  ca  noul  regionalism  difera 
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dat fiind protectionismul exacerbat pe pietele internationale.   
 În  plan  geopolitic:  orientarea  politicilor  Americii  Latine  spre exterior   a   

solicitat o mai   activa   si   strategica   participare   la   nivelul  emisferei si pe plan 
mondial. Integrarea regionala a permis statelor din  America  Latina  sa  intensifice  
cooperarea  si  sa  devina  jucatori  mai  eficienti  la  nivel  global.  Pe  calea  integrarii  
si  a  comertului  s-a  reusit  consolidarea  democratiilor  la  nivelul  unor  state  care  s-
au  confruntat  îndelung  cu  regimuri  militare  si  s-au  consolidat  granitele  între  
state.  Experienta MERCOSUR este graitoare: înaintea integra rii regiunea a fost  sub  
influenta  nefasta  a  starii  conflictuale  din  zonele  de  granita  ,  acum  este o zona 
pacifista pentru ca disputele au încetat, statele au descoperit  interese  comune  care  
prevaleaza  asupra  orgoliilor  nationaliste.  Vechiul  regionalism  nu  a  fost  capabil  
sa  genereze  si  garanteze  acest  lucru  datorita  nationalismului  autoritar  al  
diferitelor  regimuri  militare,  cu  un  interes crescut în dispute teritoriale si practici 
non-democratice  

Prin  aparitia  si  dezvoltarea  gruparilor  regionale  pe  continentul  Latino-
American  (dintre  care  cele  mai  puternice  sunt  Piata  Comuna  a  Conului  de  Sud  
–  MERCOSUR  si  Comunitatea  Andina  -  CAN),  prin  eforturile acestora de a se 
unifica într-un bloc unitar sudic si într-o voce  unica pe plan  mondial, Statele Unite si-
au vazut afectata hegemonia pe  marele continent si a considerat oportuna redefinirea 
relatiilor cu statele  din  regiune  sub  forma  unui  proiect  amplu  de  integrare:  
F.T.A.A.  (Free  Trade Area of the Americas – Zona de Liber Schimb a Americilor), 
care  sa reuneasca 34 de state (mai putin Cuba) de pe continentul american.  

Aceasta  zona  de  comert  liber  va  pune  pe  noi  baze  pan-americanismul  
lansat în secolul XIX (conceput la acea vreme dupa  modelul Zollverein- ului 
German). FTAA   este   un   plan   destul   de   ambitios,   lansat   cu   ocazia  
Summitului Americilor de la Miami, din decembrie 1994. Realizarea unei  zone de 
liber schimb de la Alaska la Tara de Foc a realizat pasi timizi,  însa  punctul  de  
plecare  este  dat  tocmai  de  NAFTA.  SUA  trebuie  sa  convinga vecinii din sud ca 
este în interesul lor sa se alature unei zone  de liber schimb, iar Mexicul trebuie sa se 
transforme într-o dovada vie a  beneficiilor acestei conlucrari. Daca zona nu 
functioneaza satisfacator în formula simpla, cum poate functiona într-un cadru mult 
mai extins si mai  eterogen?  

 
Zona de Liber Schimb a Americilor (Free Trade Area  of the Americas) 

Zona de Liber Schimb a Americilor va reprezenta, asa cum si-au  propus artizanii 
integrarii emisferei vestice, o extindere a NAFTA în toate  tarile continentului 
american (în numar de 34 de state) , mai putin Cuba  (exclusa din Organizatia Statelor 
Americane în anul 1962).   

Prima Întâlnire la nivel înalt a Americilor a avut loc în perioada 9- 11  decembrie  
1994  la  Miami  (First  Summit  of  the  Americas).  In  cadrul  acesteia   participantii   
au   stabilit   ca   obiectiv   prioritar   al   cooperarii  emisferice   în   domeniul   
economico-comercial,   formarea,   la   orizontul  anului 2005, a unei Zone de Liber 
Schimb a Americilor (Free Trade Area  of  The    Americas  /  FTAA  –  Area  de  
Libre  Comercio  de  las  Americas  /  ALCA).  
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Negocierile FTAA au fost lansate oficial în aprilie 1998 cu ocazia  Summitului de 
la Santiago de Chile si au avut drept rezultat definirea din  punct de vedere 
institutional a mecanismului de negociere. Dar  pentru  a  deveni o zona  de  liber  
schimb  functionala,  este  nevoie  de  un  tratat  bine  pus  la  punct,  care  sa  raspunda  
deopotriva  intereselor  tuturor  celor  34  de  state  membre  chemate  sa  ia  parte  la  
proces.   Asa   cum   au   reflectat   demersurile   integrationiste   pe   toate  nivelurile 
sale functionale, elaborarea documentului de baza (tratatul) se  prezinta ca o procedura 
greoaie care naste permanent vii dispute. Ceea  ce exista  în  prezent  ca  baza  a  
viitorului  acord,  este  un  proiect  de  text, elaborat  de  cele  9  grupe  de  negociere,  
aprobat  cu  ocazia  celui  de  al  treilea Summit al Americilor de la Quebec (Canada), 
din anul 2001.  

Planul  de  actiune  adoptat  la  Quebec  s-a  axat  pe  18  domenii  cheie: 1) 
democratia;  2)drepturile si libertatile fundamentale ale omului;  3)  justitie,  statul  
de  drept  si  securitatea  persoanelor;  4)  securitatea  în  emisfera;   5)   societatea   
civila;   6)   comert,   investitii   si   stabilitatea  financiara;  7)  infrastructura  si  
mediu;  8)  managementul  dezastrelor; 9)   dezvoltarea   sustenabila;10)   
management   agricol   si   dezvoltare  rurala;11)    forta    de    munca    si    
somajul;12)    echitate;13)    educatie;   14)    sanatate;    15)    egalitatea    între    
sexe;16)    populatia    indigena;   17) diversitatea culturala; 18) tinerii.   

Dinamica integrarii  
Integrarea trebuie înteleasa ca proces dinamic, deschis extinderii  permanente  

catre  noi  si  noi  domenii  de  interes,  orientat  catre  corijarea  diferentelor.  Zonele  
de  liber  schimb  caracterizate  prin  asimetrii  sunt  structuri mai mult „statice”. 
Acordul de constituire se transforma în cadrul  de  guvernare  pe  termen  lung:  
NAFTA  nu  a  fost  conceputa  ca o etapa  initiala a unui proces de adâncire a integra  
rii, asa cum s-a întâmplat în  Europa Occidentala, NAFTA  a fost creata pentru 
extinderea si nu pentru  adâncirea  integrarii.  „Dinamica”  extinderii  NAFTA  poate  
fi  interpretata doar din perspectiva extrapolarii asimetriilor catre sud, ca o dinamica pe  
orizontala si nu vertical-ascendenta.  

Dimensiunea sociala  
„Zonele de liber schimb asimetrice” sunt indiferente la strategiile  sociale 

regionale: spre exemplu, saracia si analfabetismul sunt probleme  lasate în afara sferei 
de interes comun. In cadrul NAFTA s-au creat comisiile pentru cooperarea în 
domeniul muncii si în domeniul mediului înconjurator. Functionarea lor a  demonstrat 
o slaba capacitate de a solutiona problema conditiilor inadecvate de lucru, lipsa 
securitatii si a rigorilor sanitare în cadrul „maquiladoras” din Mexic, care exporta în 
Statele Unite si nici problema poluarii apei, solului si aerului din ariile în care 
maquiladoras (in-bound  plants) functioneaza.  

In UE exista preocupari în ceea ce priveste politicile de munca, educatia, 
protectia sociala, protectia consumatorului etc. si se identifica la nivelul UE 
intensificarea eforturilor de solutionare comuna a problemelor care apar în cadrul 
acestor domenii pe masura adâncirea integrarii.  

Dimensiunea productiva:  
„Acordurile de liber schimb conventionale”  nu ofera posibilitatea  de coordonare 
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în domeniul productiei. De exemplu, în cazul unei zone de liber schimb între statele 
andine si SUA, tarile latino-americane poseda structuri productive si de export 
similare si s-ar concura puternic pe piata SUA.  Intr-o astfel de situatie, orice masura 
de coordonare a productiei  regionale  ar  fi  atacata  drept  contrara liberului schimb. 
In  cadrul unui astfel de „acord de liber schimb conventional” nu ar exista masuri  de 
asistenta pentru dezvoltare destinate statelor mai putin dezvoltate, cum sunt cele 
cuprinse  în  cazul Zonei de Liber Schimb SUA- America Centrala – CAFTA/U.S.- 
Central  American Free Trade  Agreement (în realitate componentele de asistenta 
cuprinse în acord nu s-au regasit în practica).  

Integrarea  în  stadiile  sale  avansate  permit  stabilirea de politici sectoriale 
performante  între  diferite  economii,  inclusiv  acordarea  de  regimuri comune de 
protectie. Pe aceasta cale se poate sustine complementaritatea si coordonarea 
productiei prin intermediul politicilor  comune. Exemplul cel mai elocvent este 
Politica  Agricola  Comuna a  Uniunii Europene. Coordonarea politicilor solicita la 
rândul sau o serie de angajamente  macroeconomice regionale,  cum este cazul UE, 
care a reusit introducerea monedei unice si crearea Bancii Centrale Europene.  

„Acordurile de liber schimb conventionale” au dovedit a avea o capacitate 
limitata de a sustine cresterea exporturilor si  a caracterului antrenant al acestora în 
generarea  bunastarii.  Desi  s-au  înregistrat  în  unele cazuri (Mexicul în cadrul 
NAFTA) cresterea exporturilor si a PIB- ului, reducerea saraciei si restabilirea echitatii 
sociale nu s-au înfaptuit. Pentru aceasta este nevoie de  mecanisme active de 
redistribuire a veniturilor.  

Mobilitatea factorilor de productie  
In cadrul zonelor de liber schimb cu probleme de asimetrie, se promoveaza ideea 

liberei circulatii a marfurilor si capitalurilor, dar nu si a fortei de munca (este  cazul 
cetateanului mexican care nu poate munci sub protectia acordului NAFTA în SUA; 
prevederi similare sunt cuprinse  în cadrul acordului Chile –SUA).  

Dimensiunea politica  
In cadrul „acordurilor de liber schimb conventionale” dimensiunea politica este 

absenta. Întâlnirile si dialogul se poarta la nivelul de reuniuni  ministeriale  si de sefi 
de state. Dificultatea  încorporarii  dimensiunilor  politice în cadrul negocierilor au fost 
destul de clare în cadrul Summitului FTAA de la Monterrey (Mexic, 2004), când s-a  
dorit  atingerea  unui  compromis  în  domeniul  politicilor  de  dezvoltare,  sociale  si 
ambientale, ele nu au dus la nici un rezultat.  

„Acordurile de liber schimb conventionale” nu se cantoneaza numai la nivelul 
liberalizarii fluxurilor comerciale, dar si la aspecte conexe  acestora: reglementarea 
liberei  circulatii  a  capitalurilor, drepturile de proprietate intelectuala, servicii (nu 
numai cele traditionale, de telecomunicatii, dar si cele educationale si sanatate etc.), 
emigrarea, achizitii guvernamentale, etc. Aceste teme ajung sa încorporeze o serie de 
aspecte egate de dezvoltarea nationala si limiteaza actiunile guvernamentale. Sub 
umbrela „drepturilor investitorilor” de transfer al capitalurilor si al „tratamentului 
national”, orice masura sociala, ambientala sau de pe piata muncii poate fi acuzata ca 
limiteaza libera circulatie a capitalurilor sau ca ar genera tratament diferentiat 
investitorilor.  
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Analiza  recenta a negocierilor dintre SUA si natiunile andine a demonstrat, spre 
exemplu, ca acest tip de acorduri de liber schimb erodeaza puternic rolul statului 
natiune, dar nu ca o cedare a atributelor suveranitatii catre structuri supranationale 
(cum se întâmpla în cazul Uniunii Europene), ci catre mecanismele private.  

Politica externa si de securitate si comertul  
Actiunea SUA de a exercita presiuni asupra Americii Latine în scopul încheierii 

de acorduri de liber schimb este influentata de factori interni (interesele 
transnationalelor de a-si extinde pietele, controlul asupra economiilor din jur, limitarea 
emigratiei, etc.) si externi (prezenta Uniunii Europene în America Latina si existenta 
unor grupari integrationiste autonome în regiune). În acest context de factori, SUA a 
utilizat o serie de instrumente  de control: presiunile asupra Mexicului pe parcursul 
negocierilor NAFTA, interzicerea participarii unor reprezentanti din America Latina 
ca observatori  în  cadrul rundelor de negocieri, relansarea negocierilor cu Chile pentru 
zona de liber schimb, dupa ce acesta a anuntat intentia de a deveni membru cu drepturi 
depline în cadrul MERCOSUR. Aceste  masuri fac parte dintr-un plan mai  amplu al 
Statelor Unite ale Americii, cel al „Strategiei de Securitate Nationala”, care 
încorporeaza ca piloni principali FTAA si acordurile de liber schimb, în calitate de 
instrumente  de promovare a procesului de expansiune teritoriala si a influentei marii 
puteri.  

 
2 

Asociatia Tarilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) 
Asociatia  Tarilor din Asia de Sud-Est  – ASEAN (Association of South-East 

Asian  Nations) – este una dintre cele mai vechi si mai importante formule de integrare  
economica  din  Asia si chiar din  lume. Asociatia  a  fost  înfiintata pe 8 august 1967, 
ca un for de cooperare economica si politica între statele Asiei de Sud-Est. Printre 
membrii fondatori s-au numarat:Indonezia, Malaezia, Filipine, Singapore si Thailanda.   

Înca de la crearea sa, ASEAN s-a declarat a fi o grupare careia i  se poate alatura 
orice tara doritoare din sud-estul asiatic, care ar fi gata  sa  respecte  principiile  care  
stau la baza existentei sale. Tensiunile politice din zona au blocat acest deziderat. 
Amenintarea pe care o  reprezenta  Vietnamul, puternic sustinut de colosul sovietic, a 
facut ca statele ASEAN sa încerce sa mentina un oarecare echilibru politic în  regiune, 
desi suspiciunile le erau alimentate de elemente cât se poate de reale, precum 
conflictul dintre Vietnam si Cambogia.  

Rabdarea de care statele membre ASEAN au dat dovada în încercarea lor de a 
neutraliza influenta negativa potentiala a Vietnamului în regiune a dat roade si, în 
1994, toate ta rile din grupare au reusit sa  ajunga, dupa 20 de ani, la o normalizare a 
relatiilor cu acest stat.  

Astfel încât, tara care cu 22 de ani în urma (în 1973) se opusese ferm largirii 
ASEAN, grupare pe  care o considera un bastion  anti- comunist, devine, în iulie 1995, 
în urma summit-ului ASEAN din Vietnam, cel de-al 7 membru al acestei grupari. 
Acum, din ASEAN mai fac parte, alaturi de cele cinci state fondatoare (Indonezia,  
Malaezia, Filipine,  Singapore si Thailanda) si Brunei, Cambogia, Myanmar, Laos si 
Vietnam.  
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Populatia celor 10 tari care intra în prezent în component a ASEAN este de circa 
500 milioane de persoane, ceea ce transforma, potential, zona, într-una din cele mai 
mari piete ale lumii. Alte atuuri ale tarilor din regiune se refera la faptul ca poseda 
resurse naturale bogate, se întind pe o suprafata considerabila si se afla în apropierea 
rutelor strategice care leaga Oceanul Pacific de Orientul Mijlociu, Africa si Europa. În 
ultimii ani ai deceniului al 9-lea al secolului trecut, a început sa  se dezvolte ideea unor 
“zone economice subregionale”, care ar fi putut, dupa opinia autoritatilor de atunci din 
statele  ASEAN, sa contribuie la adâncirea integra rii economice în zona, fara a 
necesita modificarea radicala a politicilor comerciale nationale. Au aparut astfel, o 
serie de mini-grupari, ”triunghiuri ale cresterii”, care însa au avut un impact minor.  

Constatând  lipsa  de  consistenta  a  tuturor  încercarilor de pâna atunci, tarile 
membre ASEAN si-au legat sperantele de crearea unei zone de liber schimb (AFTA). 
Tarile membre au stabilit un calendar de reducere a protectiei tarifare în interiorul 
zonei, pâna la nivelul de 0-5% la produsele manufacturate în urmatorii 15 ani, 
începând cu 1 ianuarie 1993.  

Criza financiara din anii 1997-1998 a încetinit dezvoltarea impetuoasa a tarilor 
din Asia de sud-est. Statutul de cea mai dinamica regiune a lumii a fost pus sub 
semnul întrebarii. S-a spus ca miracolul asiatic a fost suprasolicitat, ca  rapida crestere 
economica a “ipotecat” viitorul acestor economii. Multe tari s-au încarcat de datorii, 
au recurs la masuri de restructurare pentru a deveni viabile din punct de vedere 
financiar, au urmat concedieri, perioade de instabilitate politica si sociala.  

Oricum, partea buna, daca se poate vorbi de asa ceva, a crizei asiatice a fost, din 
punctul de vedere al statelor ASEAN, constientizarea vulnerabilitatilor comune, a 
necesitatii unui efort staruitor pentru  consolidarea pietei comune alcatuite din pietele 
economiilor respective.  

 
Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC) 

În  deceniile ce au trecut de la sfârsitul celui de-al doilea razboi mondial, tarile 
din Asia de Est s-au caracterizat printr-o crestere  economica puternica si constanta. 

La început a fost Japonia. În perioada imediat postbelica, niponii s-au lansat, cu 
determinarea specifica, spre o reconstructie economica în masura sa uimeasca întreaga 
lume si sa îi propulseze între primele puteri economice ale planetei.  

Au urmat „dragonii” asiatici – Hong Kong, Coreea de Sud, Taiwan si Singapore 
– care, chiar daca nu pot aspira la statutul de superputere economica, au reusit sa 
recupereze, în mare masura, ramânerile în urma si sa intre în categoria „noilor tari 
industrializate”.  

Un al doilea val de dragoni, alcatuit din Indonezia, Filipine, Malaezia si 
Thailanda, dupa o perioada caracterizata de o evolutie economica ezitanta si mai putin 
spectaculoasa, pare a se fi trezit la viata si este în masura sa recupereze decalajele în 
viitorul apropiat. O evolutie  similara  înregistreaza în ultimul deceniu si Vietnam-ul, 
urmat – în mai mica masura – de celelalte tari ale Peninsulei Indochina.  

În fine, schimbarile ideologice intervenite în cercurile ce conduc cel mai  populat 
stat al lumii – Republica Populara Chineza – au descatusat energii nebanuite, ce au 
condus la cresteri economice spectaculoase, menite sa transforme semnificativ raportul 
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de forte în plan regional si chiar mondial.  
Toate aceste evolutii, coroborate cu interesul pe care Statele Unite ale Americii l-

au acordat acestui fenomen, au facut ca polul de dezvoltare economica sa se mute, 
practic, din zona Atlanticului în cea a Pacificului.  

Dinamismul exceptional al acestei zone nu putea ramâne fara efect în planul 
cooperarii regionale pentru sustinerea mutuala a dezvoltarii. Ca  raspuns la cresterea 
interdependentei dintre economiile din zona Asia-Pacific si ca urmare a nevoii  acestor 
economii de a fi dinamizate si de a-si dezvolta spiritul comunitar, a fost înfiintata, în 
urma cu aproape un deceniu si jumatate, Organizatia APEC (Asian Pacific 
Economic Cooperation). Membrii  APEC au un PIB  reunit de aproape 16 trilioane 
de dolari si întrunesc aproximativ 42% din comertul mondial. În ultimul deceniu, 
APEC a fost principala organizatie economica din zona care a  promovat  comertul 
deschis si cooperarea economica. Rolul APEC a crescut în ultimii ani  si  acum aceasta  
se implica atât în chestiuni economice (liberalizarea comertului, facilitarea   afacerilor, 
colaborare economica si tehnica), cât si în rezolvarea unor probleme sociale (protectia 
mediului înconjurator, educatie, drepturile femeilor în  societate). Organizatia îsi 
propune ca sa se constituie într-o zona de liber – schimb într-un orizont de timp de mai 
îndelungat.  

Aparitia organizatiei este consemnata în 1989, când a avut loc în  Australia 
întrunirea ministrilor comertului si afacerilor externe din 12 tari  de pe ambele maluri 
ale Pacificului, pentru a stabili diverse mijloace deînlesnire a cooperarii internationale 
în aceasta regiune ce se dezvolta atât de rapid. Atunci s-a decis înfiintarea organizatiei 
APEC, ai carei 12 membri fondatori au fost Australia, Canada, Brunei, Indonezia, 
Japonia, Coreea de Sud, Malaezia, Noua Zeelanda, Filipine, Singapore, Thailanda si 
SUA.   

În 1993, SUA au gazduit prima întrunire anuala a liderilor tarilor membre APEC, 
la Blake Island, lânga Seattle, cu scopul declarat de a da  un nou imbold liberalizarii 
comertului, a promova spiritul de comunitate, cresterea economica si dezvoltarea 
echitabila. Între 1989 si întrunirea din SUA din 1993, APEC a acceptat sase  noi 
membri. În noiembrie 1991, trei noi membri au fost primiti în  organizatie: Republica  
Populara  Chineza, Hong Kong si Taiwan.  În noiembrie 1993, organizatia a acceptat 
ca noi membri Mexicul si Papua  Noua Guinee, decizând ca Chile va deveni membru 
cu drepturi depline  în 1994. Peru, Rusia si Vietnam au fost ultimele tari incluse în 
organizatie,  în noiembrie 1998.   

Astfel, APEC cuprinde în prezent 21 de membri. Înca de la înfiintarea 
organizatiei, APEC nu s-a considerat o  grupare de tari, ci mai degraba o grupare de 
economii, acest termen  subliniind   faptul   ca obiectul de activitate al organizatiei este  
preponderent economic, nu politic. Aceasta  grupare  constituie  un  forum  de  
consultari libere, fara o structura organizationala complicata sau o birocratie 
dezvoltata care sa îl sustina.   

Organizatia  pentru  Cooperare Economica în zona Asia-Pacific opereaza prin 
consens. În  anul  1991, statele membre s-au angajat în conducerea activitatilor lor si a 
programelor lor de munca pe baza unui dialog deschis, în care se pune accent pe 
respectul reciproc în ceea ce priveste punctele de vedere ale tuturor participantilor. 
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Organele de conducere ale organizatiei sunt Consiliul de Ministri, Consiliul 
Consultativ si Secretariatul.  

În cadrul Consiliului de Ministri, functia de conducere este asigurata anual, prin 
rotatie, de un reprezentant al statelor membre. Statul care detine presedintia este si 
responsabil cu gazduirea întrunirilor  anuale ministeriale (între ministrii afacerilor 
externe ai celor 21 de state).  

Tarile membre ale APEC-ului au gazduit o serie de întruniri la nivel înalt pe teme 
privind educatia, energia, mediul, finantele, resursele umane, cooperarea tehnologica, 
sprijinirea întreprinderilor mici si mijlocii, telecomunicatii, transporturi.  

Economiile  APEC  au  ales  calea  deschiderii, integrarii,  reformei  institutionale 
si a unei mai bune guvernari si cooperari. Se  pare  ca  aceasta  a  reprezentat alegerea 
potrivita, daca seiau în considerare evenimentele din ultimul deceniu. Singurul 
obstacol major – criza financiara asiatica – a provocat o panica financiara, care a 
condus la o  scadere a investitiilor în zona, datorata în special îngrijora  rilor cu privire 
la calitatea guvernarii unor tari. Pentru  a  face  fata  provocarilor ce vor urma si pentru  
a construi economii robuste, capabile sa depaseasca riscuri imprevizibile este necesara 
mai multa deschidere, integrare, colaborare regionala si o mai buna guvernare.  

 
Integrarea economica în Africa 

Ideea unei Africi integrate a aparut înca din anii ’50-’60, de la cucerirea 
independentei cvasitotalitatii tarilor de pe acest continent. Integrarea ar fi trebuit sa 
cuprinda atât aspectele comerciale, cât si cele ale politicilor economice, infrastructura, 
libera circulatie a persoanelor si a fortei de munca, astfel încât sa se valorifice toate 
oportunitatile oferite de o regiune cu nebanuite bogatii. Din pacate, aceasta idee a 
ramas la acelasi stadiu si foarte putine lucruri au fost facute în acest sens.  

Procesul  de  integrare  în  Africa  înregistreaza  cele  mai scazute performante. 
Comunitatile  economice  regionale  africane au multi  membri, care fac parte din 
mai multe organizatii în acelasi timp (din cele 53 de tari, 27 de tari fac parte  din doua 
grupari, 18 din 3 grupari, R.D. Congo chiar din patru, iar cele mai multe din doua 
organizatii), sunt subapreciate de guverne, insuficient finantate si, în ciuda unor 
succese izolate, nu si-au atins obiectivele. Cresterea productiei la nivelul tarilor 
membre, ca si intensificarea schimburilor comerciale au ramas doar la stadiul de 
deziderate,  ponderea  Africii, ca un întreg continent în comertul international fiind sub 
nivelul unor tari ca Marea Britanie sau Olanda.   

Continentul african este „gazda” a nu mai putin de 14 grupari economice 
intraregionale, din care jumatate au o importanta relativa mai mare:  

AMU – Uniunea Araba Magrebiana, cu 5 membri,  
COMESA – Piata Comuna a Africii de Vest si de Sud, cu 20 de membri,   
ECCAS – Comunitatea Economica a Statelor Central – africane, cu 15 membri,   
ECOWAS – Comunitatea Economica a Statelor din Vestul Africii, cu 15 membri,   
SADC – Comunitatea de Dezvoltare a Africii de Sud, cu 14 membri,   
IGAD – Autoritatea Interguvernamentala de Dezvoltare, cu 7 membri,   
CEN-SAD – Comunitatea Statelor Africane din Sahel, cu 18 membri,   
Alaturi de acestea, în Africa mai functioneaza înca alte 7 grupari economice 
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intraregionale:   
UEMOA – Uniunea Economica si Monetara Vest Africana, cu 8 membri, toti 

apartinând ECOWAS,   
MRU – Mano River Union, cu 3 membri, apartinând ECOWAS,  
CEMAC – Comunitatea Economica si Monetara Central-Africana, cu 6 membri, 

apartinând ECCAS,   
CEPGL – comunitatea Economica a Tarilor din Zona Marilor Lacuri, cu 3 

membri, apartinând ECCAS,   
EAC – Comunitatea Est-Africana, cu 3 membri, 2 apartinând COMESA si unul 

SADC,   
IOC – Comisia Oceanului Indian, cu 5 membri, 4 apartinând COMESA si unul 

SADC,  
SACU – Uniunea Vamala a Africii de Sud, cu 5 membri, apartinând atât SADC 

cât si COMESA (2 tari).   
Analiza gruparilor economice africane arata ca, din punct de vedere 

organizatoric, ele nu sunt cu nimic mai prejos decât „colegele” lor mult mai 
performante, ca UE sau NAFTA. Au secretariate operationale, întâlniri la nivel 
ministerial si al grupurilor de  lucru, aranjamente institutionale complexe, declaratii 
politice, dar le lipsesc rezultatele. Cele mai multe dintre masurile de integrare cuprinse 
în protocoale, decizii si acorduri nu sunt transpuse în practica la nivel national, ca 
urmare a lipsei unor mecanisme de planificare, organizare, coordonare si urmarire a 
deciziilor luate. Acest  lucru  explica esecurile  înregistrate pâna acum în ceea ce 
priveste respectarea angajamentelor luate, lipsa de vointa a  guvernelor de a subordona 
interesul politic national scopurilor pe termen lung ale gruparilor economice regionale, 
monitorizarea rezultatelor obtinute atât în plan comercial, cât si al stabilizarii 
macroeconomice.   

Nerealizarile statelor membre ale diverselor grupari sunt reflectate chiar de 
incapacitatea de a colecta fondurile necesare pentru  transpunerea în practica a 
obiectivelor propuse. De exemplu, COMESA si CEMAC au înregistrat o scadere a 
ratei de colectare a contributiilor de la 100% în 1993, la  50% în 1998. Mai mult decât 
atât, contributiile actuale ale statelor  abia acopera costurile de operare ale gruparilor 
regionale, ceea ce face ca atingerea scopurilor propuse, din punct de vedere financiar, 
sa depinda într-o foarte mare masura de asistenta straina.  
 

3 
Ideea unităţii europene îşi are începuturile în perioada interbelică; sub impulsul 

consecinţelor catastrofale ale primului război mondial, în 1923, ia naştere „Mişcarea 
paneuropeană”, din iniţiativa unui aristocrat de origine cehă. Într-un apel lansat la 
Viena, în 1924, se afirmă: „Salvarea rezidă în unirea tuturor statelor democratice ale 
continentului într-o grupare politică şi economică internaţională. Nu trebuie să se 
lase să se repete acest adevăr simplu: o Europă divizată conduce la război, la 
agresiune, la mizerie...” (s.n.).  

Prima iniţiativă oficială, în direcţia uniunii europene, are loc în 1929 şi aparţine 
lui Aristide Briand, cunoscut om politic francez, artizan al Societăţii Naţiunilor, 
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laureat al Premiului Nobel pentru Pace (1926), adept al unei „legături federale”, bazate 
pe apropierea franco-germană. Din păcate, demersul lui Briand a fost obstrucţionat de 
evenimentele care au urmat: criza economică mondială din 1929-1933, victoria 
nazismului în Germania (1933), războiul civil din Spania (1926-1939), invadarea 
Poloniei de către trupele naziste aliate cu cele ale comuniştilor ruşi etc.  

Ideea unităţii europene este reluată de Winston Churchill, imediat după sfârşitul 
celui de-al doilea război mondial; într-un discurs ţinut la Zürich, în 1946, el spunea: 
„...există un remediu care, dacă ar fi acceptat peste tot şi spontan, ar transforma ca 
prin minune toată scena şi ar face din Europa, în câţiva ani, un pământ tot aşa de 
liber şi fericit ca acela al Elveţiei de astăzi... Care este acest remediu suveran? Este 
formarea familiei europene... Noi trebuie să construim un fel de State Unite ale 
Europei” (s.n.); câţiva ani mai târziu, generalul Charles de Gaulle, întrevedea o 
Europă „de la Atlantic la Ural”.  

„Războiul rece” care a urmat a trezit la realitate lumea occidentală. Scindarea 
Europei în două blocuri devenise un fapt real.  

Prăbuşirea comunismului în Europa (1989-1991) a înlăturat principalul obstacol 
din calea materializării ideii de unitate europeană.  

În mod incontestabil, Europa occidentală a făcut şcoală în domeniul integrării 
interstatale. Din acest punct de vedere, ea oferă întregii lumi un adevărat model – cel 
al „Comunităţii Europene”. Printre cauzele care explică succesul ei într-o întreprindere 
atât de complexă, unde nu există nici un precedent, nici o experienţă anterioară pot fi 
menţionate:  

► Europa de Vest reprezintă un ansamblu omogen de ţări, o zonă în care statele 
au un mod de viaţă asemănător (dar nu identic) şi se caracterizează prin acelaşi tip de 
civilizaţie. O astfel de stare de lucruri constituie o oportunitate pentru integrarea 
interstatală.  

► Forţa de atracţie a ideii de integrare este dată de efectul de antrenare pe care îl 
generează. O mare piaţă unică, libera circulaţie a capitalurilor şi a bunurilor, în cadrul 
ei, fac ca economiile integrate să obţină rezultate superioare sumei performanţelor 
individuale realizate anterior. Acest efect devine posibil numai atunci când între state 
nu există decalaje semnificative de dezvoltare. Este tocmai ceea ce caracterizează 
ţările Europei occidentale.  

► Dar integrarea economică interstatală, pentru a avea succes, presupune şi 
asumarea unor responsabilităţi,  de unde şi importanţa „capabilităţii” ţărilor în cauză. 
Ţările candidate la integrare trebuie să posede un anumit potenţial economic şi politic 
fără de care îndeplinirea obligaţiilor devine imposibilă. Statele Europei occidentale 
îndeplinesc şi această condiţie.  

► Integrarea vest-europeană a fost posibilă datorită existenţei unei voinţe politice 
puternice; în acest sens, apropierea franco-germană a avut un rol decisiv. Aici se 
cuvine amintit rolul deosebit jucat de cele două mari personalităţi politice care au fost 
preşedintele Franţei – Charles de Gaulle şi primul cancelar al noii Germanii (de vest) – 
Konrad Adenauer. Graţie lor, cei doi „eterni duşmani” şi-au dat mâna pentru ca 
împreună să construiască o nouă Europă, în pace.  
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► Nu trebuie subestimat însă rolul ţărilor mici. Ele n-au aderat cu forţa la ideea 
de uniune europeană. Potenţialul lor politic s-a dovedit mare, mai ales atunci când s-a 
pus în discuţie caracterul relaţiilor reciproce. „Europa nu poate fi concepută... decât în 
egalitatea dintre state; „ceea ce ar fi periculos şi total inacceptabil este ca anumite mari 
state să-şi imagineze că, atunci când ajung la un acord între ele, problemele sunt în 
mod automat rezolvate...”, declara, în aprilie 1962, Paul-Henri Spaak, fostul ministru 
belgian al afacerilor externe. Relaţiile dintre ţările participante la procesul de integrare 
vest-europeană n-au fost idilice. Important este însă că, prin negocieri, s-au găsit 
întotdeauna soluţii reciproc convenabile.  

► Integrarea economică interstatală a Europei occidentale s-a bazat pe un 
„nucleu dur” format din şase naţiuni: trei mari (Franţa, Germania, Italia) şi trei mici 
(Belgia, Olanda, Luxemburg – Benelux). Ele n-au fost numai primele care s-au înscris 
pe traiectoria integrării, ci şi cele mai consecvente. Uniunea Europeană de astăzi ar fi 
fost de neconceput fără aportul acestor ţări.  

► Vorbind despre cauzele integrării vest-europene, în afara celor interne, trebuie 
amintite şi cele internaţionale. După încheierea ultimului război mondial, Europa 
occidentală se afla într-o situaţie deloc favorabilă. Pe de o parte, începuse „războiul 
rece”, iar ţările occidentale se simţeau ameninţate de colosul sovietic. Soluţia nu putea 
fi alta decât solidaritatea ţărilor din vestul continentului. Pe de altă parte, era vorba 
despre impactul economic cu cealaltă superputere – Statele Unite. Transnaţionalele 
americane, deja instalate în Europa, reprezentau cel mai teribil concurent pentru 
economiile vest-europene, vizibil slăbite de război. Unui concurent atât de redutabil, 
numai o „uniune europeană” putea să-i facă faţă. 

A răspunde la întrebarea „ce este Uniunea Europeană”, se dovedeşte a fi mult mai 
complicat decât ne-am putea imagina. Căci UE nu este un stat, în înţelesul clasic al 
termenului, dar nici o organizaţie internaţională, aşa cum sunt apar ele definite 
conform actualelor norme ONU. Pentru a argumenta acest lucru vom prezenta pe rând 
elementele caracteristice celor două entităţi, statul şi organizaţia internaţională. 

Statul poate fi definit drept acea entitate fizică şi juridică caracterizată prin cel 
puţin patru atribute (J. McCormick, 2002, p. 2):  

a) teritoriu clar demarcat prin graniţe şi controale ale mişcării persoanelor, 
capitalurilor şi bunurilor;  

b) suveranitate asupra acestui teritoriu, asupra persoanelor şi resurselor din 
interiorul graniţelor, precum şi dreptul de a impune taxe şi a emite legi în cadrul 
aceloraşi limite fizice;  

c) independenţă din punct de vedere politic şi juridic, crearea şi funcţionarea unui 
sistem propriu de guvernare asupra rezidenţilor;  

d) legitimitate, respectiv recunoaştere din partea poporului dar şi a altor state a 
autorităţii şi dreptului de jurisdicţie asupra teritoriului respectiv.  

Ceea ce trebuie reţinut este că nici una din aceste calităţi nu apare ca absolută, cu 
alte cuvinte, în realitate pot exista atât dispute teritoriale care să contrazică prezenţa 
primei trăsături, cât şi aspecte de natură economică sau politică, care să pună sub 
semnul întrebării noţiunea de suveranitate (de exemplu, obligaţia de a respecta 
standardele, procedurile şi alte prevederi stabilite prin reglementări internaţionale). În 
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plus, independenţa unui stat nu va rămâne intactă în condiţiile presiunilor economice 
şi de securitate venite dinspre exterior, iar nivelul de legitimitate al unui stat va varia 
în funcţie de modul în care proprii cetăţenii respectă autoritatea guvernului respectiv.  

În interiorul unui stat, pe de altă parte, pot exista una sau mai multe naţiuni. În 
vreme ce statul reprezintă o entitate politică şi juridică, naţiunea reprezintă un grup de 
persoane unite printr-o istorie, limbă şi cultură comune. Deşi, uneori naţiunile pot 
coincide cu statele, cele mai multe state găzduiesc însă diferite grupări naţionale (ceea 
ce face ca diferenţele dintre state să devină mai puţin clare). McCormick (2002) 
consideră că, în ultimele decenii, pe fondul amplificării efectelor generate de 
globalizarea economiei mondiale, puterea statelor este în continuă descreştere şi asta 
deoarece:  

 creşte gradul de complexitate al economiei mondiale, ca urmare a intensificării 
nevoilor comerciale, de securitate şi de capital;  

 creşte mobilitatea persoanelor, pe fondul unor noi modele de emigraţie (de la 
turismul în masă la mişcările de persoane angajate de companiile 
multinaţionale);  

 mişcările minorităţilor naţionale devin tot mai bine organizate şi merg în 
direcţia solicitării independenţei;  

 statele se dovedesc în anumite situaţii incapabile să răspundă nevoilor de 
securitate, justiţie, prosperitate şi apărare a drepturilor umane;  

 revoluţia din tehnologie, ştiinţă şi comunicaţii, precum şi nevoia de a răspunde 
unor probleme transfrontaliere, precum poluarea, impun noi reglementări.  

De exemplu, Spania este un stat a cărui populaţie este formată din mai multe 
naţiuni, respectiv andaluzi, aragonezi, basci, cantabrieni, castilieni, catalani, galiţieni, 
navarezi şi valencieni. 
 
 

Obiective operaţionale: 

 
- compararea aspectelor teoretice și practice ale zonelor de integrare economică: 

Americană, Asiatică, Africană și Europeană 
 
Seminar 3.  Particularități specifice și comune ale zonelor economice 
 
1. Particularitățile zonei economice Americane 
2. Compararea zonelor economice Asiatică și Africană 
3. Specificul zonei economice Europene 
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TEMA 4 Istoricul integrării economice în Europa 
 
1. Ideea Europeană și concretizarea ei. Eforturile posbelice în crearea unei 

Europe unice. 
2. Apariția regionalismului în Europa de Vest. Etapele  și formele integrării 

Vest europene. 
3. Piața comună Europeana. Asigurarea celor 4 libertăți ale circulației. 
 
Obiective de referinţă 
- să defineasă ideia Europeană de integrare; 
- să caracterizeze etapele istoricului european; 
- să definească etapele și formele integrării Europei de Vest 
- să expună caracteristica pieței comune 
- să caracterizeze cele 4 libertăți ale circulației 
 
Bibliografie 
1. HERSCHEL, M., L’économie de la Communauté européenne, Paris,  Armand 

Colin, 1992.  
2. BALASSA, B., European Economic Integration, Amsterdam, North  Holland, 

1975 
 
 

1 
Potrivit unor studii ideea de comunitate europeana dateaza aproape de un 

mileniu.La aceasta idee au visat multi savanti economisti, politicieni, ginditaori in 
toate domeniile.Exista un fapt de necontestat ca Europa este mostenitoarea civizatiei 
grecesti, romane si a bisericii crestine.Ideea despre unirea europeana a inceput in 
Italia, la Roma. Roma a fost aceea care pentru prima data a impus Europei o unitate 
politica.In documentele de baza se mentionaza ca de la Marea Neagra pina la Anglia 
din Crpati pina in Pirinei au mers trupele militare romanecerind popoarelor Imperiului 
Roman o unitate si o ordine pe aceleasi legi romane. Puterea politica a Romei a fost 
subordonata de puterea religiei crestine.Atit savantii din Europa(mai asle sdin Franta, 
Germania) inaintau problema unificarii Europei.In sec 19, anul 1848 a fost lansata 
pentru I data sintagma „Statele unite  ale Europe”.Renumitul scriitor francez,  Hugo, a 
sustinut acesta sintagma si a fost increzator ca viitorul unirii Europei apartine 
natiunilor europene, ele vor forma o fratie a Europei.Insusi unirea Europei sa petrecut 
dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, cind Europa trebuia reconstruita.Primul ajutor 
dat Europei a fost lansarea Programul de reconstructie a Europei sub denumirea de 
„Planul Marshall”. 

Acesta a fost un plan dat  in calitate de ajutor de catre SUA. Acestplan a fost 
acceptat numai de catre tarile Europei Centrale.Primele actiuni intreprinse in aceasta 
directie au fost: 

- Crearea in 1948 a Organizatiei de Cooperare Economica Europeana(OCEE), 
pentru administrarea ajutorului dat de catre SUA. 
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- In acelasi timpa fost constituita Uniunea Vamala sub denumire de  Uninunea 
vamala a Beneluxului. 

-In 1949 are loc crearea Consiliului Europei. Este o institutie ce actioneaza in 
deosebi in domeniul educatiei si cooperarii culturale si raspunde de Curtea Europeana 
de Justitie  a Drepturilor Omului. La inceputul sec 21 aceasta organizatie includea 45 
de tari. Toate aceste venimente din perioada postbelica au contribuit treptat la trecerea 
de la colaborarea politica la  unirea economica a tarilor vest-europene. 

De la primii pasi pe calea integrarii economice vest-europene si pâna în  prezent  
a  trecut  jumatate  de  secol.  Pe  tot  acest  lung  parcurs  au  fost,  desigur,  si  esecuri,  
dari  înapoi.  Era  firesc  sa   se  întâmple  as   a,  daca  tinem  seama  ca  statele  din  
vestul  continentului  îsi  asuma  responsabilitati  fara  precedent.  Ele  erau  primele  
care  avusesera  curajul  sa  porneasca  pe o  asemenea    cale.    Din    fericire,   mult    
mai    importante    s-au    dovedit  performantele  realizate.  Pe  baza  lor,  procesul  
integrarii  interstatale  s-a  dezvoltat considerabil.  

Comunitatea Europeana a Carbunelui   si Otelului (CECO)  
Considerata „întreprinderea pilot” a constructiei europene, CECO  a  fost  

înfiintata  prin  Tratatul  de  la  Paris  (18  aprilie  1951).  Sediul  sau  a fost instalat la 
Luxemburg, primul presedinte fiind francezul Jean Monnet.  Tratatul  a  intrat  în  
vigoare  pentru o perioada   de  50  de  ani.  Membrii  fondatori  au  fost  Franta,  R.F.  
Germania,  Italia  si  tarile  Benelux.  CECO  avea în frunte o institutie cu caracter 
supranational – „Înalta Autoritate”. 

Scopul  CECO  era  crearea  unei  piete  comune  a  carbunelui  si  otelului între 
cele sase state care furnizau, împreuna, cea mai mare  productie din Europa de Vest, în 
cele doua domenii.  Totodata, CECO si- a  propus  libera  circulatie  a  acestor  
produse,  prin  desfiintarea  taxelor  vamale, fapt realizat în 1954. De asemenea, a avut 
un rol important în  reconversia minerilor disponibilizati.  

Comunitatea Economica Europeana (CEE)  
În   comparatie   cu   CECO,   limitata   doar   la   doua   domenii   de  activitate,  

CEE  înseamna o considerabila  extindere  a  procesului  de  integrare economica 
interstatala. Comunitatea   Economica   Europeana   a   luat   fiinta   pe   baza  
Tratatului de la Roma (martie 1957), semnat de catre reprezentantii celor  sase state 
membre ale CECO. În acelasi timp se parafeaza si Tratatul  privind Comunitatea 
Europeana a Energiei Atomice (Euratom). Din acel  moment s-a putut vorbi despre 
existenta a trei „comunitati”.  

Tabelul 1 

Uniunea Europeană 
 

Primul pilon 
(supranaţional-

federaţie) 

Al doilea pilon 
(interguvernamental-

confederaţie) 

Al treilea pilon 
(interguvernamental-

confederaţie) 

Comunităţile 
Europene (CE) 

Politica externă 
şi de securitate 
comună (PESC) 

Cooperarea 
poliţienească şi 

judiciară în materie 
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penală (JAI) 
Politica agricolă 

comună 
Uniune vamală şi 
Piaţa internă 

Politica în 
domeniul concurenţei 

Subvenţii de stat 
Politică structurală 
Politică comercială 

Uniunea 
Economică şi Monetară 

Cetăţenia 
europeană 

Educaţie şi Cultură 
Cercetare şi Mediul 
înconjurător 

Reţele 
transeuropene 

Sănătate 
Protecţia 

consumatorului 
Politică socială 

Politica comună de 
imigraţie 

Politica în 
domeniul azilului 

Protecţia 
frontierelor 

Politica externă: 
Cooperare 

Menţinerea păcii 
Observatorii 

electorali şi Trupele 
comune de intervenţie 

Drepturile 
omului 
Democraţie 
Asistenţa 

acordată statelor terţe 
Politica de 

securitate : 
Politica 

europeană de 
securitate şi apărare 

Dezarmarea 
Aspectele 

economice ale 
dezarmării 

Sistemul 
european de securitate 

Trafic de droguri 
şi Trafic de arme 

Trafic de carne 
vie 

Terorismul 
Infracţiuni 

împotriva minorilor 
Crimă organizată 

Corupţie, 
coruptibilitate şi 

înşelăciune 

 
Sursa : http://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_European%C4%83 

 
2.procesul de regionalizare se desfasoara concomitent cu procesul de globalizare 

economiei mondiale.Ambele tendinte( globalizarea si regionallizarea) determina 
diversificarea relatiilor dintre entitatile economice facind sa se  atenueze, cel putin din 
punct de vedere economic si roul granitelor nationale.Procesul de regionalizare 
presupune ca tot mai mult statele nationale sa-si bazeze relatiile reciproce pe relatiile 
integrative.Regionalizmul actual poate fi vazut si ca expresia ordinii economice 
mondiale. Formele pe care le imbraca integrearea economica europeana sunt 
determinate de multitudinea de relatii care se stabilesc intre 2 sau mai multe state. 
Primul val de regionalizare a comertului international a debutat la inceputul anilor 50  
a sec 20 in Europa prin crearea comunitatii europene, acesta a continuat in Africa, 
America Centrala. Ald oilea vad de regionalizare a debutat la mijlocul anilor 80’ 
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perioada in care SUA a devenit principalul actor. In aceatsa perioada CEE a pus bazele 
pietei unice sau  crearea unei zone de liber schimb la nivelul Nord-American- 
NAFTA, la nivelul Asiei- ASIAN si altele. 

 
2 

Etapele integrarii economice in eropa de vest. 
Prima Etapa  a integrarii economice in Europa de Vest a demarat prin demersurile 

facute  de seful sectiei de planificare a Frantei in scopul realizarii unei unitati  a 
Europei. El a mentionat ca productia de otel a Frantei si Germaniei sa fie administrata 
de un organism comun. Robert Schuman, ministrul de externe a Frantei a mers mai 
departe si in anul 1950 a anuntat un program de constituire a Comunitatii Europei a 
Carbunelui si Otelului.(CECO). Planul Schuman a fost menit sa evite o noua formatie, 
punind bazele ramurilor industriei de armament sub controlul  si prin intermediul unui 
tratat ce a  constituit primul pas pe calea constructiei Europei. CECO a  fost 
considerata astfel ca prima schita efectiva de unitate Europeana si a avut 3 obiective: 

1. Resocierea Frantei si a Germaniei. 
2. Testarea posibilitatii unei piete comune 
3. Punerea bazelor unei noi Europe 
Prin ratificarea tratatului de la Paris din 1951 parlamentele  acelor tari au creat 

prima organizatie supranationala cu caracteristici federale. 
A doua etapa etapa a integrarii vest europene a inceput cu Conferinta 

interguvernamentala la Bruxelles 1955-56, und a fost prezentat un raport catre 
guvernele tarilor din CECO inlegatura cu felul de a crea uniunea vamala si exploatarea 
in comun a energiei atomice.Acest raport a fost aintrat in vigoare in anul 1957 la 
Tratatul de la Roma care au pus bazele Comunitatii Economice Europene. Tratatul de 
la Roma presupunea sa organizeze piata comuna care in principat este un concept 
economic vizind infiintarea unei singure piete pentru toate statele membre, astfel ca 
marfurile serviciile firta de munca si capitalul sa circule liber. 

A treia etapa: a inceput odata cu fuzionarea celor trei comunitati( CECO, CEE, 
EURATOM) sub denumirea generale de Comunitatea Economica Europeana CEE, 
avind aceleasi organe de conducere si un buget comun. 

A patra etapa: sa desfasurat in continuare sub semnul extinderii si al consolidarii 
procesului de integrare europeana.( 27 tari UE) In aceasta etapa sau format uniunea 
economica si monetara, sa lansat moneda unica. 

Pina in prezent UE e singura organizatie integrationista internationala care a 
realizat aceasta forma superioara de integrare. 

 
3 

Acordul Central European al Comerţului Liber, CEFTA (engl. Central European 
Free Trade Agreement) este un acord comercial de liber schimb a mărfurilor care a 
luat fiinţă la 21 decembrie 1992 la Cracovia şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1993, 
având ca membri fondatori Cehoslovacia, ulterior Cehia şi Slovacia, Polonia şi 
Ungaria. Scopul acestei uniuni a fost adaptarea economiilor statelor membre la o piaţă 
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comunitară lipsită de taxe vamale şi un exerciţiu de preaderare la Uniunea Europeană. 
Statele membre sunt evidenţiate în tabelul 4. 

Celor 4 membri ai Grupului de la Vişegrad li s-au alăturat ulterior Slovenia (de la 
1 ianuarie 1996), România (1 iulie 1997), Bulgaria (1 ianuarie 1999), şi Croaţia (1 
martie 2003). CEFTA şi-a modificat componenţa de la 1 mai 2004, având în vedere că 
cinci dintre ţările membre (Cehia, Polonia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria) au aderat la 
UE, rămânând în Acord Bulgaria, Croaţia şi România. La data de 27 februarie 2006 s-
a semnat, la Skopje, Acordul de aderare a Republicii Macedonia la CEFTA, în prezent 
acesta aflându-se în proces de ratificare. Principala preocupare a ţărilor membre 
CEFTA în ultima perioadă a fost viitorul acestui Acord, având în vedere faptul că de la 
1 ianuarie 2007, odată cu integrarea în UE, România şi Bulgaria s-au retras din 
CEFTA. Deşi a părăsit acest Acord la 1 ianuarie 2007 pentru a se alătura Uniunii 
Europene, România a arătat Uniunii Europene că are un rol de jucat în asigurarea 
stabilităţii şi securităţii în regiune. 

Noul Acord va înlocui reţeaua actuală de 32 de acorduri bilaterale şi de comerţ 
liber dintre ţările din Europa de Sud-Est şi va contribui la crearea unei zone de comerţ 
liber in regiune. Acordul privind amendarea CEFTA va fi unul modern, în concordanţă 
cu regulile Organizaţiei Mondiale a Comerţului. 

Acordul a contribuit la îmbunătăţirea regimului comerţului şi la pregătirea 
membrilor săi pentru eventuala aderare la Uniunea Europeană. 

Obiective generale 
 Părţile vor înfiinţa o zonă de comerţ liber în concordanţă cu prevederile 

Acordului CEFTA şi în conformitate cu regulile şi procedurile relevante ale OMC. 
Zona de comerţ liber va fi înfiinţată într-o perioadă de tranziţie ce se va încheia cel 
mai târziu la 31 decembrie 2010; 

 Consolidarea într-un singur acord a nivelului existent de liberalizare a 
comerţului realizat prin sistemul acordurilor bilaterale de comerţ liber deja încheiate 
între Părţi; 

 Îmbunătăţirea, în continuare, a condiţiilor pentru promovarea investiţiilor, 
inclusiv a investiţiilor străine directe; 

 Creşterea comerţului cu mărfuri şi servicii şi impulsionarea investiţiilor 
prin reguli corecte, clare, stabile şi predictibile; 

 Eliminarea barierelor şi a distorsiunilor din calea comerţului şi facilitarea 
circulaţiei mărfurilor în tranzit şi a circulaţiei transfrontaliere a mărfurilor şi serviciilor 
între teritoriile Părţilor; 

 Oferirea de condiţii corecte de competiţie pentru comerţ exterior şi 
investiţii şi deschiderea treptată a pieţelor pentru achiziţii publice ale Părţilor; 

 Oferirea de protecţie corespunzătoare a drepturilor de proprietate 
intelectuală în conformitate cu standardele internaţionale; 

 Asigurarea de proceduri eficiente pentru implementarea şi aplicarea 
Acordului; 

 Contribuţia prin acestea la dezvoltarea armonioasă şi creşterea comerţului 
mondial. 
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Acordul European de Liber Schimb (The European Free Trade Association -
AELS) a luat fiinţă la 3 mai 1960, ca alternativă a statelor europene care nu erau 
admise sau nu doreau să se alăture Comunităţii Economice Europene (astăzi Uniunea 
Europeană). 

Convenţia AELS a fost semnată la 4 ianuarie 1960 în Stockholm de către 7 state. 
Astăzi, numai Islanda, Norvegia, Elveţia şi Liechtenstein au rămas membre ale AELS, 
dintre care numai Norvegia şi Elveţia sunt membri fondatori. Convenţia de la 
Stockholm a fost înlocuită cu Convenţia de la Vaduz (Liechtenstein) semnată la 21 
iunie 2001 şi intrată în vigoare la 1 iunie 2002. Prin această nouă Convenţie au fost 
aduse câteva modificări: 

 introducerea unor noi domenii de cooperare: comerţul cu servicii, 
investiţiile, libera circulaţie a persoanelor, securitate socială, transportul aerian şi 
rutier, drepturile de proprietate intelectuală etc; 

 funcţiile Consiliului AELS au fost sporite în scopul de a reflecta 
schimbările istorice ale misiunii AELS, în special cu referire la regimul de zonă liberă 
a statelor partenere. Noua Convenţie oferă un cadru mult mai coeziv pentru relaţiile 
economice dintre cei patru membri şi un set îmbunătăţit de instrumente care să 
coordoneze relaţiilor lor interne, precum şi relaţiile externe cu actualele şi potenţialele 
ţări partenere. 

Această convenţie promovează liberalizarea comerţului statelor membre. Trei 
dintre ţările AELS sunt membre ale Pieţei Interne a Uniunii Europene prin Acordul 
asupra Zonei Economice Europene (Economic European Area - EEA) intrată în 
vigoare în anul 1994. Cea de-a patra, Elveţia, a optat pentru o înţelegere bilaterală cu 
Uniunea Europeană. În plus, statele AELS au încheiat acorduri comerciale comune cu 
un număr de alte ţări. 

Scopul iniţial al acestei organizaţii internaţionale era de a elimina taxele vamale 
asupra produselor industriale în comerţul dintre statele membre. Prin convenţia AELS, 
statele AELS au stabilit o zonă de liber-schimb pentru comerţul mărfurilor. Convenţia 
a fost completată, ulterior, printr-un acord de integrare economică pentru sectorul de 
servicii. Spre deosebire de Uniunea Europeană însă, AELS nu este o uniune vamală, 
ceea ce înseamnă că fiecare stat membru AELS poate stabili, în principiu, liber taxele 
vamale şi politica comercială externă privind state terţe (non-AELS). 

Ce este Spaţiul Economic European 
Spaţiul Economic European (SEE) uneşte cele 27 state membre UE şi cele trei 

state SEE AELS (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) într-o piaţă internă guvernată de 
aceleaşi reguli de bază. Aceste reguli au ca scop să permită mărfurilor, serviciilor, 
capitalului şi persoanelor să circule liber în cadrul SEE, într-un mediu deschis şi 
competitiv, un concept cunoscut drept cele patru libertăţi. 

Obiectivul SEE 
Obiectivul Acordului SEE, aşa cum este prezentat în Articolul 1, este de “a 

promova întărirea continuă şi echilibrată a relaţiilor comerciale şi economice dintre 
Părţile Contractante…în scopul creării unui Spaţiu Economic European omogen”. 

Acordul SEE asigură condiţii egale de afaceri în întreaga piaţă internă, prin reguli 
privind competiţia şi ajutoarele de stat. De asemenea, conţine prevederi orizontale 
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referitoare la cele patru libertăţi, precum şi la cooperarea în afara celor patru libertăţi, 
în aşa numitele domenii de flanc. Acestea din urmă acoperă domenii cum ar fi 
cercetarea şi dezvoltarea tehnologică, serviciile de informare, educaţia, instruirea şi 
tineretul, locurile de muncă, întreprinderea şi antreprenoriatul, protecţia civilă. 

Cooperarea se desfăşoară prin activităţi comune de diferite tipuri, cum ar fi 
participarea SEE AELS la programele UE. 

SEE nu acoperă următoarele domenii ale politicii UE : 
 politicile comune în domeniul agriculturii şi pisciculturii (deşi Acordul 

conţine prevederi privind diverse aspecte ale comerţului cu produse agricole şi 
piscicole); 

 uniunea vamală; 
 politica comercială comună; 
 politica externă şi de securitate comună; 
 justiţia şi afacerile interne (deşi Islanda şi Norvegia fac parte din reţeaua 

Schengen); 
 uniunea monetară (UEM). 

Statele SEE AELS nu au transferat nici o competenţă legislativă către instituţiile 
SEE şi, ca urmare, toate deciziile SEE AELS sunt luate prin unanimitate. 

Scurt istoric 
De la înfiinţarea AELS în 1960, Comunitatea Europeană a fost cel mai important 

partener comercial al acesteia. În 1972, ţările AELS au semnat, cu titlu individual, 
acorduri de liber schimb cu CEE cu scopul de a elimina taxelele vamale la importul 
produselor industriale. Acest scop a fost atins, in linii generale, în 1977. 

La mijlocul anilor ‘80, Comisia Europeană şi-a lansat ambiţiosul proiect al unei 
pieţe interne complet integrată. Planul a fost stabilit prin Actul Unic European, semnat 
în 1986. În 1984, statele AELS şi CE au adoptat o declaraţie privind înfiinţarea 
comună a unui Spaţiu Economic European (SEE), care enumera posibilele căi de 
cooperare, în special în domeniul comerţului cu mărfuri. 

Statele AELS au înţeles determinarea politică a UE de a finaliza crearea pieţei 
interne până la 1 ianuarie 1993 şi au decis să continue dezvoltarea relaţiilor CE-AELS 
în paralel cu evoluţiile interne ale UE. 

Între 1984 şi 1989 s-a realizat eliminarea barierelor din calea comerţului, caz cu 
caz. Totuşi, a devenit dificil pentru statele AELS şi pentru CE să coopereze în 
condiţiile în care unele domenii erau alese pentru cooperare, iar altele nu. 

Ca urmare, în 1989 Jacques Delors, Preşedintele Comisiei Europene, a propus o 
nouă formă de parteneriat, mai structurată, care avea să devină Acordul SEE. Statele 
AELS din acea vreme (Austria, Finlanda, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Suedia şi 
Elveţia) au salutat ideea şi negocierile oficiale au început în iunie 1990. Acordul 
privind Spaţiul Economic European a fost semnat la 2 mai 1992 la Oporto şi a intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 1994. 

Elveţia a votat în decembrie 1992 împotriva statutului de membru al SEE şi, 
ulterior, şi-a menţinut şi dezvoltat relaţiile cu UE pe bază de acorduri bilaterale. De la 
1 ianuarie 1995, Austria, Finlanda şi Suedia au participat la SEE ca state membre ale 
UE. Liechtenstein a devenit participant cu drepturi depline în SEE la 1 mai 1995. 
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Negocierile pentru extinderea SEE au avut loc în perioada ianuarie-iulie 2003. 
Începând cu 1 mai 2004 Uniunea Europeană şi SEE au fost extinse cu zece noi 
membri. 

Organisme comune 
 Comitetul Comun SEE răspunde de administrarea permanentă a Acordului 

SEE. Este un forum în care se schimbă opinii şi se iau decizii prin consens pentru 
încorporarea legislaţiei Comunităţii în Acordul SEE. Comitetul Comun este format din 
ambasadorii statelor SEE AELS la UE, reprezentanţi ai Comisiei Europene şi ai 
statelor membre UE ; 

 Consiliul SEE, compus din miniştrii de externe ai statelor UE şi SEE 
AELS, furnizează impulsul politic pentru dezvoltarea Acordului şi orientări pentru 
Comitetul Comun ; 

 Comitetul Comun Parlamentar al SEE (CCP SEE) cuprinde membri ai 
parlamentelor statelor SEE AELS şi ai Parlamentului European. Comitetul contribuie, 
prin dialog şi dezbatere, la o mai bună înţelegere între Comunitate şi statele AELS în 
domeniile acoperite de Acord ; 

 Comitetul Consultativ SEE cuprinde membri ai Comitetului Consultativ 
AELS şi ai Comitetului Economic şi Social al UE. Comitetul lucrează pentru întărirea 
contactelor dintre partenerii sociali ai ambelor părţi şi pentru cooperarea într-o 
manieră organizată şi cu caracter de regularitate, în scopul întăririi cunoaşterii şi al 
asigurării fluxului de date pentru aspectele economice şi sociale ale SEE. 

 
 

Obiective operaţionale: 

 
- să argumenteze realizarea ideii Europene 
- să explice și să caracterizeze parcursul european 
- să analizeze particularitățille pieței economice Europene 

 
Seminar 4.  Ideia europeană- premize și realizări 

 
1. Premizele ideii Europene și realizările ei în viață 
2. Parcursul de formare europeană 
3. Specificul pieței economice Europene 
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TEMA 5 Cadrul instituțional al Uniunii Europene 
 

1. Considerații generale privind dinamica și rolul institiției comunitare. 
Principalele Insittutii comunitare. Alte instituții comunitare 

2. Relații dintre instituțiile comunitare și statele membre ale UE 
3. Perfecționarea sistemului instituțional al UE și a mecanismului său de 

funcționare. Tratatul de la Amsterdam 
4. Principalele rezultate ale conferinței de la Nisa privind perfecționarea 

sistemului instituțional al UE și a mecanismului său de funcționare. 
 
Obiective de referinţă 

- să defineasă rolul instituțiilor Europene; 
- să caracterizeze principalele instituții Europene; 
- să definească formele relațiilor între instituțiile Europene 
- să expună caracteristica statelor membre ale Comunității Europene 
- să caracterizeze mecanismul de funcționare a sistemului instituțional 
- să expună ideile de perfecționare a sistemului instituțional UE. 
 
Bibliografie 

1. HERSCHEL, M., L’économie de la Communauté européenne, Paris,  Armand 
Colin, 1992.  

2. BALASSA, B., European Economic Integration, Amsterdam, North  Holland, 
1975 

 
 

1 
Pentru transformarea in viata a obiectivelor sale UE dispune de un ansamblu de 

institutii proprii.Aceste pot avea caracter fie consultativ, fie executiv sau jurisdictional. 
Institutiile special constitutive pentru organizarea si functionarea eficite a activitatii 
UE sunt: 

  1. Consiliul European 
  2. Parlamentul european 
3. Consiliul de ministri 
4 somisia eusropena 
5 Curtea europeana de justitie 
6. Curtea europeana de conturi  
7, comitelutl economic si social ( ECOSOR) 
8. Comitetul regiunilor 
9. Banca europeana de investii 
10 Banca centrala Europeana 
11. Avocatul poporului 
Consiliul European (1974) –este cel mai inalt organ de conducere al UE- 

functionind sub forma de reuniuni ai sefilor de state se de guvern ale tarilor 
membre.Denumire care nu trebuie confundata cu notiunea Consiliul Europei 1949. 
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Consiliul European a fost introdus in locul conferintei membrilor UE care activa 
pina 1974.Institutionalizarea consiliului european s-a efectuat in anul 1987  prin actul 
unic European.Statutul sau a fost definit prin tratatul de la Mashtric (1992) in termenii 
urmatori: 

Consiliiul european va oferi uniunii dinamismul necesar dezvoltarii sale si va 
stabili liniile politice generale ale acestor.In afara sefilor de stat si de guverne ale 
tarilor membre ale UE la consiulul european mai participa ministrii afacerilor externe, 
presedintele comisiei europene si un vice presedinte . 

Consiliul european se intruneaza de 2 ori pe an si ori de cite ori este necesar. 
Consiliul european joaca un rol esential in realizarea problemelor curente ale 

vietei internationale cu ajutorul polticii externe si de securitate comuna si de 
mecanismul sau de coordonare, a pozitiilor diplomatice ale statelor comunitare si ale 
prezintarii unei optiuni comune. 

 
2 

Uniunea Europeana ar fi de neconceput fara existenta politicilor  economice 
comune. Cum au aparut ele?  

Integrarea economica interstatala a facut posibil saltul de la  interventionismul 
statal la cel suprastatal. Totodata, ea a deschis calea  cooperarii între factorii de decizie 
aflati la cele doua niveluri, între institutiile respective.  

Aceasta noua posibilitate a aparut datorita cedarii liber consimtite, de catre statele 
membre ale comunitatii europene, a unor prerogative ale  suveranitatii lor nationale în 
favoarea institutiilor comunitare (dreptul de a  fixa taxe vamale, de a „bate” moneda 
nationala etc.). Evolutiile ulterioare  au demonstrat ca aceasta renuntare a fost larg 
compensata prin avantajele ce decurg din noua suveranitate – aceea a Uniunii 
Europene ca entitate.  

Politicile economice comune sunt rodul cooperarii între cele  doua niveluri de 
decizie.  

În   ordine   cronologica,   prima   lansata   a   fost   politica   agricola  comuna  
(1962),  pe  vremea  Europei  „celor sase”  –  Franta,  Germania,  Italia, Belgia, Olanda 
si Luxemburg – considerate „state fondatoare”. Prin  aceasta politica se urmarea 
iesirea din situatia de criza de subproductie  existenta pe piata produselor agricole, 
imediat dupa sfârsitul celui de-al  doilea razboi mondial.   

Succesul PAC a fost deplin. Oferta a crescut considerabil. Siguranta alimentara si 
calitatea produselor au fost asigurate. Ulterior, PAC avea sa intre într-o faza de criza 
de supra-productie, când accentul a fost pus pe reducerea ofertei în raport cu cererea. 
Politica agricola comuna a fost marea beneficiara a existentei  si functionarii celorlalte 
politici economice comunitare.  

Politica  comerciala  comuna a însemnat eliminarea progresiva a  taxelor vamale 
si a restrictiilor netarifare, în cadrul schimburilor intracomunitare, ceea ce a facilitat  si 
comertul reciproc cu produse agricole. Piata  comuna  s-a  realizat, în primul rând,  în 
sectorul agricol. Tariful vamal comun extern, intrat în vigoare la 1 iulie 1968, a 
asigurat, dupa caz, o protectie si a productiei agricole comunitare, desi el a scazut 
continuu, datorita negocierilor din cadrul GATT/OMC.  
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Politica bugetara a Uniunii a satisfacut preferential cerintele PAC;  de câte ori au 
fost luate în discutie proiectele de buget comunitare, s-au manifestat puternice 
disensiuni între reprezentantii tarilor membre,în primul rând din acest motiv.  

Politica   monetara   comuna, dupa parcurgerea a doua etape  preliminare, cea a 
asa-numitului  sarpe  monetar  (1972-1978)  si  cea  a  sistemului  monetar  european  
(1979-1998) intra într-o etapa calitativ  superioara, etapa Uniunii Economice si 
Monetare, prin lansarea oficiala a  monedei unice euro, la 31 decembrie 1998, prin 
crearea Bancii Centrale Europene,  devenita  operationala la 1 ianuarie 1999 si prin 
încheierea procesului de retragere din circulatie a monedelor nationale ale statelor  
care  aderasera la euro, la 1 martie 2002, moment în  care euro devine  efectiv moneda 
unica.  

Euro a marit efectul de antrenare generat de procesul de integrare economica 
interstatala, prin alinierea în jos a ratelor inflatiei si ale dobânzii, tendinta care a 
stimulat investitiile si, în consecinta , cresterea economica la nivelul UE.  

Euro a facilitat considerabil stabilirea unor preturi unice, ceea ce a consolidat 
marea piata interna europeana.  

Semnificatia formarii Marii Piete Unice Europene  
Actul Unic European (1 iulie 1987) a dinamizat procesul de integrare vest-

europeana. El a prevazut ca, pâna la data de 31 decembrie 1992, sa fie realizata 
definitiv marea piata unica, un spatiu  economic fara frontiere.  

Marea piata unica este chemata sa asigure cele patru libertati de  circulatie:  a  
marfurilor, a persoanelor,  a  serviciilor  si  a  capitalurilor.  Aceste liberalizari nu s-au 
produs simultan, ci în ritmuri diferite. Deosebiri de ritm s-au înregistrat nu numai între 
diferitele fluxuri, ci si în interiorul lor ,între segmentele care le compun.  

Astfel, prima liberalizare s-a înfaptuit în domeniul circulatiei capitalului. Libera 
circulatie a marfurilor a devenit posibila gratie politicii comerciale comune. Un rol 
important au jucat si diverse reglementari, cum sunt cele privind fiscalitatea sau 
recunoasterea reciproca a calitatii  produselor. Libera circulatie a persoanelor a debutat 
prin libertatea trecerii  frontierelor (un rol important revenind acordului de la 
Schengen) si apoi  prin abolirea discriminarii de nationalitate, în privinta angajarii, 
salarizarii,  conditiilor de munca. Tratatul de la Amsterdam a avut un rol considerabil  
pe planul respectarii drepturilor omului, a persoanei. Liberalizarea serviciilor a 
evidentiat un ritm mai rapid în cazul  serviciilor bancare, urmate de cele din domeniul 
valorilor mobiliare si din  cel al asigurarilor. Marea piata unica reprezinta principala 
pârghie a performantelor  Uniunii Europene.  

 
3 

Parlamentul European- este forumul prin excelenta democratica a UE, membrii 
sai fiind alesi prin vot direct universal de 5 in 5 ani din toti cetatenii cu drept de vot al 
tarilor membre. 

Membrii parlamentului eurpean sunt grupati prioritar in functie de partidele 
politice  

Tratatul de la Nisa 2001 a determinat numarul de membri in parlament si nr de 
voturi in consiliu 
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  Stat membru Nr de membri 
in parlament 

Nr de voturi 
in consiliu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Total  

Germania 
Franta  
Marea Britanie 
Italia 
Spania 
Olanda  
Polonia 
Ungaria  
Portugalia 
Suedia 
Austria  
Danemarca 
Finlanda 
Slovacia 
Irlanda 
Lituania  
Letonia 
Slovenia 
Cipru 
Estonia 
Luxemburg 
Malta  
Romania 
Bulgaria 
Belgia 
Cehia 
Grecia 

99 
78 
78 
78 
54 
27 
54 
24 
24 
19 
18 
14 
14 
14 
13 
13 
9 
7 
6 
6 
6 
5 
35 
18 
24 
24 
24 
785 

29 
29 
29 
29 
27 
13 
27 
12 
12 
10 
10 
7 
7 
7 
7 
7 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
14 
10 
12 
12 
12 
345 

 
Functiile Parlamentului European: 
- participarea impreuna cu consiliul de ministri la procesul de adoptare al 

legislatiei UE 
- aprobarea cererilor de aderarea la UE 
- numirea avocatului poporului ( abustagul) 
- interpelarea consiliului de ministri si a comisiei europene 
- controlul comisiei europene 
- are dreptul de a infiinta  comisia de ancheta si drepturi de petitie 
- executarea alaturi de consiliul de minstri a controlului asupra bugetului 
- monitorizarea implementarii politicilor comunitare 
- ascultarea raporturilor presedintelui sau asupra sesiunilor consiliului 

european. 
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Consiliul de Ministri- este principala institutie cu putere de decizie a UE, fiind 
alcatuita din reprezentanti la nivel ministerial al statelor comunitare si sa adopte 
decizii ce angajeaza guvernele respective 

Fiecare ministru din consiliu raspunde pentru activitatea lui in fata parlamentului 
propriei tari, dar deciziile adopate nu pot fi modificate.Consiliul de ministri raspunde 
de puterea legislativa pe care o imparte in unele domenii cu parlamentul.Legea 
comunitara adoptata de consiliul UE sau de parlament si consiliul in procedura de 
codecizie poate lua forma de reglementari care direct aplicabile fara transpunerea lor 
in reglementari juridice nationale 

Comisia Europeana  este principala institutie de initiativa legislativa si 
executiva a UE.La alcatuirea ei fiecare stat mare si anume Franta, germania, Maria 
Britanie ,Italia, si Spania participa cu cite 2 reprezintanti iar celelalte state membre cite 
un singur reprezintant .Cu toate ca sunt numiti de guvernele lor nationale denumiti si 
comisari actioneaza independent de functia lor si reprezinta executiv interesele 
comunitare. 

In principiu comisia europeana face propuneri consiliului UE privind inbunatatirii 
politicii umanitare.Comisia europeana e aceia care pune in aplicare decizia luata avind 
un rol executiv.Comisia poate face recomandari si emite avize catre statele membre, ea 
realizeaza studii si evaluari in benificiului insitutiilor comunitare.Deasemenea comisia 
are putere de control in legatura cu respectarea legislatiei comunitare si mai are si 
Forta de decizie in domeniul administrarii programelor si fondurilor financiare ale UE. 

Comisia europeana administreaza diferite fonduri si programe ale UE inclusiv 
cele destinate spriginirii tarilor din afara UE  

Curtea Europeana de Justitie – infiintata in anul 1952 cu sediul la Luxemburg , 
este curtea suprema a UE in domeniile in care se folosescte legislatia UE.Comunitatea 
europeana este constituita pe baza de tratate obligatorii.Tratatele de baza au facut la 
legislatia UE sa prevaleze in fata legislatie nationale.Acest organism cuprinde 27 de 
judecatorii adica cite unul din fiecare tara membra, judecatorii sunt alesi pe 3 ani care 
pot fi reinnoiti in orice moment.Curtea este sistata de 8 avocatti.Curtea Europeana de 
justitie este organismul de acitivitatea care o determina  si ii da o importanta 
primordiala.Curtea Europeana este obligata sa asigure compatibilitatea dintre tratatele 
primare si noile legi nationale si europene.Curtea europeana de justitie este organul 
legal suprem al UE, de aceia curtea europeana de justitie nu trebuie confundata cu 
curtera europeana de justitie pentru dreptul omului care se afla cu sediul la Strasbourg. 
Care este o instututie a Consiliului Europei.  

Este o instituție de inovație a Tratatului de la Masstrich la nivel comunitar și este 
numit de parlament în termen de 5 ani. Instituția e avocatul poporului european 
constituită în anul 1992. Rolul său este de aprimi reclamații referitore la acte, de 
administrare eficientă în activitatea instituțiilor sau organismelor comunitare. Avocatul 
poporului european soluționează o astfel de reclamație prin efectuarea de investigații, 
informarea instituției în cauză. Avocatul poporului european cu sediul la Strassbourg 
la sediul parlamentului european. Este un organ de conciliere și de rezolvare a litigiilor 
administrative. 

4 
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Tratatul de la Nisa, semnat la 26 februarie 2001, a deschis calea  catre o noua 
extindere a Uniunii Europene, de asta data catre Est, cea  mai ampla din câte au avut 
loc pâna în prezent. Largirea UE cu cele 10 state candidate (statele baltice 
Letonia,  Lituania,  statele  central
Slovenia, statele mediteraneene 
European  de  la  Copenhaga  (decembrie  2002).  Semnarea 
desfasurat cu ocazia Consiliului
efectiva de la 1 mai 2004, dupa ratificarea acestor Tratate de catre parlamentele celor 
25 de  state membre.  

Acest  eveniment reprezinta cea mai mare provocare de pâna acum la ad
integrarii inter-statale europene. Pentru prima data, noii veniti provin, în marea lor 
majoritate, dintr- o „alta lume”, cea a fostului „lagar socialist”, având un nivel de 
dezvoltare  (exceptând Slovenia) evident inferior în raport cu media vest
Revenirea  la  sistemul  capitalist,  la  economia  de  piata,  a  necesitat  un  efort urias, 
nu numai din partea „candidatilor”, ci si a Uniunii Europene
si dupa aderare, anuntând sa fie chiar mai mare,  dat fiind comp
procesului de integrare, propriu

Este de remarcat, însa, ca toti factor
situatiei. Premisele succesului au fost asigurate, în buna parte, în perioada de 
a  statelor  candidate  la  aderarea  la  UE.  
totul  specific. El nu  s-a  desfasurat de pe o zi pe alta. Comisia Europeana a elaborat o 
strategie de pre-aderare  destinata  familiarizarii  ta
acquis-ul comunitar, cu politicile UE, cu democratia. Cooperarea UE 
candidat  în  parte  a  pornit de la necesitatea  rezolvarii 
s-a bazat pe un parteneriat în 
ajutor financiar substantial, 
aderare. În acest fel, riscurile  perioadei „post
fost nu numai asumate, dar si calculate. 

La  1 ianuarie  2007,  s
Europeana ajungandu-se la UE 

Care sunt posibilitatile ca, într
actuala harta a Uniunii Europene sa fie modificata? 

Pe lista de asteptare ramâne Turcia. Cerere
ani  de  zile. Recent, UE a decis demararea 
de cetatenii statelor membre. Cea mai
estimeaza o lunga durata a negocierilor. 

O atentie sporita este acordata, în prezent, de 
Albaniei, care continua sa reprezinte „butoiul cu 
europeni vor sa limiteze riscurile pe care le 
ajutor financiar, desi nu exista 
zona, Macedonia si Croatia au cele mai mari sanse de a candida 

Un grup aparte formeaza acele tari din Occident care, 
conditiile de aderare la UE, nu sunt membre pentru ca
vorba despre Elvetia, Norvegia si 

47 

Tratatul de la Nisa, semnat la 26 februarie 2001, a deschis calea  catre o noua 
extindere a Uniunii Europene, de asta data catre Est, cea  mai ampla din câte au avut 

Largirea UE cu cele 10 state candidate (statele baltice 
ia,  statele  central-europene – Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, 

Slovenia, statele mediteraneene – Cipru si Malta) a fost hotarâta de Consiliul 
Copenhaga  (decembrie  2002).  Semnarea Tratatelor de Aderare s

rat cu ocazia Consiliului European de la Atena (2003).  Extinderea a devenit 
4, dupa ratificarea acestor Tratate de catre parlamentele celor 

Acest  eveniment reprezinta cea mai mare provocare de pâna acum la ad
statale europene. Pentru prima data, noii veniti provin, în marea lor 

o „alta lume”, cea a fostului „lagar socialist”, având un nivel de 
dezvoltare  (exceptând Slovenia) evident inferior în raport cu media vest
Revenirea  la  sistemul  capitalist,  la  economia  de  piata,  a  necesitat  un  efort urias, 
nu numai din partea „candidatilor”, ci si a Uniunii Europene*.  Acest efort va continua 
si dupa aderare, anuntând sa fie chiar mai mare,  dat fiind comp
procesului de integrare, propriu-zis.  

Este de remarcat, însa, ca toti factorii responsabili sunt pregatiti sa faca fata 
remisele succesului au fost asigurate, în buna parte, în perioada de 

la  aderarea  la  UE.  Procesul  lor  de  asociere  a  fost  unul  cu  
desfasurat de pe o zi pe alta. Comisia Europeana a elaborat o 

aderare  destinata  familiarizarii  tarilor  candidate  ex
ul comunitar, cu politicile UE, cu democratia. Cooperarea UE 

a  pornit de la necesitatea  rezolvarii unor  probleme specifice; ea 
în adevaratul sens al  cuvântului si a fost 

substantial, nerambursabil, oferit prin Fondurile europene de pre
. În acest fel, riscurile  perioadei „post-aderare”, ale integrarii propriu

nu numai asumate, dar si calculate.  
La  1 ianuarie  2007,  s-a infaptuit aderarea  României si Bulgariei la Uniunea 

se la UE – 27.   
Care sunt posibilitatile ca, într-un viitor mai apropiat sau mai  îndepartat, 

actuala harta a Uniunii Europene sa fie modificata?  
Pe lista de asteptare ramâne Turcia. Cererea sa de aderare a  fost  depusa de
e  zile. Recent, UE a decis demararea negocierilor, cu tot scepticismul manifestat

de cetatenii statelor membre. Cea mai mare opozitie vine din partea 
durata a negocierilor.    

tie sporita este acordata, în prezent, de catre UE, fostelor tari iugoslave si 
inua sa reprezinte „butoiul cu pulbere al Balcanilor”. Liderii 

limiteze riscurile pe care le prezinta statele respective, acordându
financiar, desi nu exista un calendar oficial de aderare a lor. 

Croatia au cele mai mari sanse de a candida la aderare. 
ormeaza acele tari din Occident care, desi 

, nu sunt membre pentru ca  nu  doresc  acest  lucru
vorba despre Elvetia, Norvegia si Islanda.  Totusi, daca expectativa lor se va prelungi, 

Tratatul de la Nisa, semnat la 26 februarie 2001, a deschis calea  catre o noua 
extindere a Uniunii Europene, de asta data catre Est, cea  mai ampla din câte au avut 

Largirea UE cu cele 10 state candidate (statele baltice – Estonia, 
Cehia, Slovacia, Ungaria, 

Cipru si Malta) a fost hotarâta de Consiliul 
telor de Aderare s-a 

Extinderea a devenit 
4, dupa ratificarea acestor Tratate de catre parlamentele celor 

Acest  eveniment reprezinta cea mai mare provocare de pâna acum la adresa 
statale europene. Pentru prima data, noii veniti provin, în marea lor 

o „alta lume”, cea a fostului „lagar socialist”, având un nivel de 
dezvoltare  (exceptând Slovenia) evident inferior în raport cu media vest-europeana.   
Revenirea  la  sistemul  capitalist,  la  economia  de  piata,  a  necesitat  un  efort urias, 

.  Acest efort va continua 
si dupa aderare, anuntând sa fie chiar mai mare,  dat fiind complexitatea sporita a 

ii responsabili sunt pregatiti sa faca fata 
remisele succesului au fost asigurate, în buna parte, în perioada de asociere  

Procesul  lor  de  asociere  a  fost  unul  cu  
desfasurat de pe o zi pe alta. Comisia Europeana a elaborat o 

rilor  candidate  ex-comuniste cu 
ul comunitar, cu politicile UE, cu democratia. Cooperarea UE cu  fiecare  

probleme specifice; ea 
adevaratul sens al  cuvântului si a fost sprijinita de un 

Fondurile europene de pre-
aderare”, ale integrarii propriu-zise, au 

Bulgariei la Uniunea 

un viitor mai apropiat sau mai  îndepartat, 

de aderare a  fost  depusa de multi  
negocierilor, cu tot scepticismul manifestat 

din partea Greciei. Se 

fostelor tari iugoslave si 
pulbere al Balcanilor”. Liderii 

prezinta statele respective, acordându-le 
ndar oficial de aderare a lor. Dintre tarile din 

la aderare.   
desi  îndeplinesc toate 

nu  doresc  acest  lucru.  Este 
Totusi, daca expectativa lor se va prelungi, 
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ar putea fi împiedicata  însasi  înfaptuirea dezideratului Europei Unite.   
Un caz special reprezinta grupulformat din Marea Britanie, Suedia si Danemarca. 

Toate trei sunt  membre ale UE, dar  nu  si  ale  Uniunii Monetare. Democratia UE 
permite acest lucru. Ele n-au adoptat moneda unica – uro, preferând propriile monede 
nationale. Pentru Marea Britanie, de pilda, lira sterlina reprezinta mai mult decât 
moneda cea mai bine cotata din lume; ea este un adevarat simbol al traditiilor si 
maretiei britanice.  Desigur, renuntarea la aceasta moneda si adoptarea  euro,   ar înta 
ri considerabil pozitia internationala a monedei unice europene.  

Daca ne raportam la fostele state sovietice din Europa, cum  sunt Ucraina, 
Republica  Moldova, Armenia si Georgia, prin faptul ca joaca rol de pivoti geo-
politici, ele intereseaza si Uniunea Europeana. La  rândul lor, ele însele doresc sa 
adere la UE. Fiind însa departe de îndeplinirea cerintelor Uniunii Europene, 
economice si politice, deocamdata nimic nu este de semnalat pe linia aderarii. Ele vor 
continua sa ramâna în pozitie de asteptare.   

În ce priveste Republica Belarus, ea nu se afla printre cei dornici sa adere la UE. 
Dorinta exprimata de Belarus, este o uniune statala cu Rusia. Fosta superputere, Rusia, 
doreste sa revina la statutul pierdut. Pentru moment, ea este tinuta în loc de întârzierea 
reformei economice si de dimensiunile impresionante ale marii coruptii. Este 
semnificativ ca Rusia a ales calea capitalista de dezvoltare pe care o considera cea mai 
potrivita pentru valorificarea superioara a propriilor bogatii si sporirea puterii 
economice. Analistii politici apreciaza ca  singura  posibilitate de orientare a relatiei 
UE– Rusia, rezida într-un parteneriat  special , dorit de ambele parti si totodata 
realizabil.  
 

Obiective operaţionale: 

 
- să argumenteze necesitatea și să caracterizeze specificul funcționării instituțiilor 

comunitare 
- să explice și să caracterizeze mecanismul de funcționare a instituțiilor comunitare 
- să analizeze politicile aplicate de Uniunea Europeană la diiverse etape ale 

dezvoltării 
 
Seminar 5.  Instituțiile Uniunii Europene și cadrul legal 
 
1. Prezentarea insturuțiilor comunitare de importanță 
2. Politici de modernizare a sistemului instituțional UE 
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TEMA 6 Politici de unificare europeană 
 

1. Politica Uninunii Europene în domeniul concurenței 
2. Politica agricolă 
3. Caracterisiticile politicii industriale ale UE 
4. Politica monetară Europeană  
5. Politica comercială 

 
Obiective de referinţă 
- să defineasă rolul politicilor Europene; 
- să definească politica în domeniul concurenței 
- să expună caracteristica politicii industriale 
- să caracterizeze politica monetară. 
 
Bibliografie 

1. HERSCHEL, M., L’économie de la Communauté européenne, Paris,  Armand 
Colin, 1992.  

2. BALASSA, B., European Economic Integration, Amsterdam, North  Holland, 
1975 

1 
Îtreaga construcție integrativă sa fondat pe încrederea în forțele regulatorii ale 

pieții. Orientarea spre piață a comunităților europene este cel mai bine reflectată în 
analiza politicii concurențiale comunitare. Politica în domeniul concurenței și-a sporit 
importanța pe măsură ce climatul de afaceri depășea cardur îngust național pe baza 
ample europene. Politica în domeniul concurenței a fost o componentă imprtantă a 
Tratatului de la Roma. Articolul 3 al Tratatului prevedea crearea unui sistem care să 
ofere garanția că procesele concurenței loiale pe piață nu vor fi distrosionate. Regulele 
actuale în domeniul concurenței au determinat obiectivul principal în tratat. Aceste 
reglementări sunt întreținute în egală măsură înspre activitatea companiilor dar și a 
autorităților guvernamentale internaționale. Odată cu lansarea pieței unice interne, 
multe din avantajele dinamice pot fi pierdute prin menținerea artificială a unor bariere 
legislative. În calea activității companiilor sau în cayul care se permite abuzul de 
poziții dominante pe un segment de piață, care afectează mecanismul liber al pieței. 
Politica în domeniul concurenței este importantă ca mecanism de corectare a 
imperfecțiunilor pieței. Politica în domeniul concurenței la nivelul UE implică o 
monitorizare a măsurilor și o intervenție asupre pieței pentru asigurarea unui nivel 
adecvat de competiție. 

Cu privirela problematica în domeniul concurenței principalele dimensiuni 
exploatate de reglementările comunitare se referă la stabilirea cadrului juridic cormativ 
pentru intervenția organelor comunitare, în al doilea rînd criteriile convenite pentru 
realizarea prectică a intervenției comune. Elaborarea unor calendare în interiorul 
cărora se vor adopta deciziile. 

Mecanismul achizițiilor și fuziunilor în UE. 
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Înfăptuire pieței unice a modificat substanțial natura concurenței intracomunitare. 
Firmele, companiile se confruntă cu tot mai multe provocări pe piețile care erau 
rezervate. Întrucît granițele devin tot mai deschise economic și comercial iar barierile 
de tarifare au fost în majoritatea lor înlăturare consolidîndu-se pozițiile de pe piața 
internă. 

O serie de mari companii și-au lansat procesul de achiziții transfrontaliere pentru 
a-și crea resursele necesare achiziționării altro firme și alte companii sau dispensat pe 
o serie de activități concetrîndu-se pe activitățile principale. Condițiile oferite de 
climatul macroeuropean a fost stimulatoare pentru achiziții și fuziuni de firme. Cei mai 
importanția factori au fost 

1. îmbunătățirea profitabilă a afacerilor 
2. stabilirea cursurilor de schimb și a oportunităților oferite pe piața unică 
Se stabilește că o fuziune va trebui nodificată comisiei europene în următoarele 

condiții sau situații. Cifra de afaceri rezultă di combinarea firmelor ce depășește 5 
mlrd. de euro.  În al doilea rînd cifra de afaceri realizată pe piața europeană de fiecare 
din parteneri a fost de peste 250 mln euro. 

 
2 

Politica agricolă comună, politică de importanţă majoră pentru UE (adesea fiind 
considerată în fapt singura veritabilă politică comună), a avut în principal raţiuni de 
natură politică, interne dar şi externe. După cum arăta Helen Wallace (2004) „PAC 
poate fi percepută ca o strategie defensivă, condusă politic, de modernizare a 
agriculturii vest-europene, pe fondul ameninţărilor interne venite dinspre societatea 
industrială dar şi a ameninţărilor externe generate de competiţia comercială 
americană”.  

În anii imediat de după război, problema implicării grupurilor dezavantajate şi 
izolate politic a fost transformată în prioritate. Prin integrarea sectorului agricol, a fost 
astfel asigurat suportul fermierilor, categorie socială semnificativă la sfârşitul anilor 
’50. Pe de altă parte, PAC oferea protecţia necesară în faţa exportatorilor agricoli de 
peste ocean, în special în faţa celor americani.  

Importanţa acestei politici poate fi probată şi de elemente cantitative precum 
faptul că 80% dintre textele publicate în Jurnalul Oficial al CE aparţin domeniului 
agricol şi, nu mai puţin semnificativ, de faptul că şi în prezent, circa 40% din bugetul 
comunitar este orientat către acest domeniu. Uniunea Europeană între federalism şi 
interguvernamentalism.  

Ca atare, conform Tratatului de la Roma, PAC se baza pe următoarele principii:  
•  cel al promovării pieţei unice în domeniul agricol;  
• un sistem protecţionist menit să aducă avantaje producătorilor agricoli 

comunitari în faţa produselor importate;  
• o susţinere financiară comună, de către toate statele membre a costurilor 

implicate.  
Conform Art. 33 TCE, PAC viza următoarele obiective (N. Suta, 2000):  
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1. creşterea productivităţii în agricultură, prin asigurarea unei dezvoltări raţionale 
a producţiei, precum şi o exploatare optimă a factorilor de producţie, în special a 
mâinii de lucru;  

2. asigurarea unui nivel de viaţă echitabil pentru populaţie;  
3. stabilizarea pieţelor;  
4. garantarea securităţii aprovizionării;  
5. asigurarea unor preţuri rezonabile pentru consumatori.  
Mijloacele de realizare a politicii agricole comune (PAC) sunt prevăzute în 

articolele următoare ale Tratatului CE:  
a) organizarea comună a pieţei (art. 34). Pentru atingerea obiectivelor prevăzute 

în cadrul art.39, piaţa agricolă urma a fi organizată, având în vedere următoarele 
elemente:  

• reguli comune în domeniul concurenţei;  
• coordonare obligatorie privind organizarea diferitelor pieţe naţionale;  
• organizarea pieţelor europene. În final, această a treia formă se va impune, sub 

termenul generic de Organizarea Comună a Pieţelor (OCP), pentru cereale, zahăr etc.  
b) măsuri orizontale, respectiv acţiuni, acte normative, instrumente financiare 

aplicabile întregului sector agricol, indiferent de natura produselor agricole, respectiv:  
• măsuri prin care se finanţează sectorul agricol,  
• proceduri privind administrarea şi controlul terenurilor,  
• mecanisme comerciale şi acorduri comerciale (în special legate de relaţiile din 

cadrul OMC),  
• măsuri privind protecţia consumatorilor etc.  
 

3 
Politica industriala a competitivitatii pentru UE a determinat 4 prioritati: 
1. Promovarea investiilor de portofoliu 
2. DEzvoltarea cooperarii industriale  
3. Concurenta loiala in interior si in raport cu tertii 
4. Perfectionarea formelor de interventie a autoritatilor publice 
In art 130 s-a mentionat 2 cai pentru coordonarea politicii industriale.Principala 

cale pentru folosirea obiectivelor politicii industriale este cea a folosirii unor politici de 
activitatii pe care comisia le desprinde din alte prevederi ale tratatului .PRogramele 
elaborate de comisie in comunicatele din 1990 si 1994 arata ca in vederea atingerii 
unor obiective concrete de politica industriala ,comunitatea trebuie sa faca uz aproape 
de toate prevederile continute in tratate si anume : 

- regulile concurentei  
- aromonizarea fiscala 
- referitor la legislatia privind piata unica interna 
- privind masuri publice care distorsioneaza piata  
- privind politica comerciala  
- privind adoptarea sociala la transformarile din industrie  
- privind retelele trans-europene 
- privind coeziunea economica si sociala 
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- privind cercetarea si dezvoltarea tehnologica 
- privind mediul ambient 
A doua cale care prevede ca: 
- comunitatea poate adopta masuri specifice in baza acestui articol in vederea 

sprijinirii unor actiuni adoptate de statele membre .Aceste masuri reclama insa votul in 
unanimitate in consiliul ministerial si nu o majoritate calificata cum doreau unele state 
membre.Unanimitatea a fost susutinuta de majoritatea statelor pentru a avea siguranta 
ca nu vor fi adoptate masuri cu character protectionist in baza art130 fara acordul lor. 

 
4 

Uniunea economică şi monetară (UEM) este unul dintre cele mai ambiţioase şi 
mai fructuoase proiecte întreprinse vreodată de Uniunea Europeană (UE). De la 
primele propuneri, făcute la summit-ul de la Haga din 1969, până la introducerea 
efectivă a monedei Euro în 2002, liderii europeni au promovat UEM ca pe o modalitate 
de a atinge, prin cooperare economică intensivă, obiective politice legate de pace şi 
stabilitate. Deşi lideri politici marcanţi din UE au privit de multă vreme integrarea 
monetară ca pe o modalitate de a cimenta Europa prin legăturile unei monede unice, 
pentru realizarea efectivă a UEM au fost necesare unele schimbări fundamentale în 
statele membre. A fost necesară în special o convergenţă a perspectivelor de politică 
monetară în ceea ce priveşte utilitatea inflaţiei scăzute, plus câteva decenii de 
cooperare în domeniul cursurilor de schimb şi impulsul Actului Unic European 
(AUE), pentru ca UEM să fie înscrisă în Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) 
din 1992. În prezent, autoritatea în materie de politică monetară a fost transferată 
decisiv către Banca Centrală Europeană (BCE), în timp ce alte elemente cheie ale 
uniunii economice, în special politica fiscală, rămân sub control naţional. Ghidându-ne 
după istoria altor construcţii monetare, acest sistem doar parţial federalizat de 
guvernanţă economică se poate dovedi destul de fragil. Totuşi, inovarea extraordinară şi 
angajamentul politic durabil faţă de UEM arată că liderii europeni ar putea găsi o modali-
tate de a face fată acestor noi încercări. 

Uniunea Economică şi Monetară (UEM) este una din cele mai importante 
inovări ale integrării europene. Propulsat parţial de obiectivul politic al cimentării 
cooperării şi solidarităţii între naţiunile Uniunii Europene (UE), procesul lung de 
integrare monetară a fost încununat de crearea UEM şi a unei Bănci Centrale 
Europene, precum şi de introducerea efectivă, remarcabil de reuşită, a monedei Euro 
începând cu 1 ianuarie 2002. În prezent, capacitatea de a formula politici monetare în 
UE este cu adevărat supranaţională, autoritatea politică fiind situată în mod ferm la 
nivel european. 

În ciuda acestor realizări impresionante, UEM ridică şi unele dintre cele mai 
problematice chestiuni pentru liderii şi cetăţenii Europei. În primul rând, Euro a 
depăşit cu mult structura de guvernanţă a UE. În timp ce politica monetară este foarte 
centralizată, politica fiscală şi macroeconomică rămâne în cea mai mare parte în sfera 
naţională, la fel ca şi reprezentarea politică. Astfel, proiectul UEM ridică o serie de 
întrebări: vor ajunge statele membre la un acord asupra reformării regulilor de la 
Maastricht privind Pactul de Stabilitate şi Creştere (PSC), care reprezintă în prezent 
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cadrul politicii macroeconomice în Euroland? Cum pot statele membre să ajungă la 
poziţii comune şi să aplice politici într-o gamă de domenii legate de Euro şi economie 
în general, atât în Europa, cât şi pe plan internaţional? Este UE suficient de 
democratică pentru a susţine UEM? 

Capacitatea de a răspunde acestor întrebări a fost limitată în parte de aparentul 
statut sui generis al UEM. Euro este unic în istorie, întrucât în perioada modernă 
monedele au fost sinonime frontierelor naţionale. Trebuie să ne întoarcem în timp 
pentru o comparaţie, şi anume în secolul XIX, când procesele de consolidare a 
monedelor naţionale au produs în final modelul actual "o monedă, o naţiune". În mod 
similar cu procesul de introducere a monedei Euro, la sfârşitul secolului XIX 
numeroasele monede care circulau în cadrul unor pieţe comune au fost eliminate treptat 
în favoarea unor monede naţionale consolidate. 

Diferenţa esenţială dintre aceste cazuri din secolul XIX şi situaţia prezentă în UE 
este că aceste monede erau incluse în proiecte clare de integrare politică şi formare a 
naţiunii (Helleiner 2003; McNamara 2003). În ciuda dezvoltării remarcabile a UE ca 
sistem politic concret şi distinct, UE nu a urmat acelaşi traseu istoric care a produs 
statele naţionale europene actuale. Astfel, problema fundamentală a UEM este cum să 
aibă succes şi să fie durabilă în ciuda naturii incomplete a integrării politice a acesteia. 
Dar cu siguranţă, pentru a înţelege evoluţia politicii UEM, trebuie să lărgim 
perspectiva analizei, incluzând teorii din domeniul politicii comparate şi relaţiilor 
internaţionale. 

Instituţiile cu rol de decizie în cadrul politicii monetare—spre deosebire de cea 
economică—sunt stabilite foarte detaliat în TUE. Cadrul instituţional al politicii este 
reprezentat de Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), compus din cele 25 de 
bănci centrale naţionale (BCN) ale UE, în centrul acestuia aflându-se BCE. 
"Eurosistemul" este termenul utilizat pentru BCE şi băncile naţionale ale statelor 
membre care au adoptat Euro. Băncile centrale ale statelor membre care nu participă la 
zona Euro sunt membre ale SEBC dar numai într-un sens limitat, întrucât elaborează 
politicile monetare naţionale în mod unilaterală şi nu iau parte la decizii în ceea ce 
priveşte politica monetară a zonei Euro. 

Sarcinile de bază ale BCE şi SEBC sunt formularea şi interpretarea politicii 
monetare, în principal prin următoarele instrumente: stabilirea ratei dobânzilor, 
executarea de operaţiuni pe piaţa valutară şi deţinerea şi gestionarea rezervelor 
oficiale. Deşi formularea politicii monetare depinde exclusiv de BCE, aceasta 
ghidându-se după obiectivul prioritar al stabilităţii preţurilor la nivel practic politica 
monetară se desfăşoară în mare parte prin intermediul băncilor centrali naţionale. De 
asemenea, BCE este responsabilă pentru promovarea "bunei funcţionări a sistemului 
de plăţi", respectiv funcţionarea TARGET, sistemul intraeuropean de compensare ; 
plăţilor mari, aceasta însemnând că BCE ar putea fi un creditor de ultimă instanţă în 
cazul unei crize. 
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5 
Politica comercială este cea mai veche politică  elaborată şi implementată la nivel 

comunitar şi rămâne cea mai avansată „ramură” a politicii externe a Uniunii Europene. 
În linii mari, politica comercială comună implică :11 

• existenţa unui set unificat, strict, de reguli şi proceduri (cu vămile naţionale 
acţionând ca „agenţi” ai UE); 

• competenţele UE sunt aproape exclusive, doar cu câteva excepţii rămase în 
jurisdicţia statelor membre; 

• Comisia are rolul dominant; 
• Rezoluţia finală se adoptă împreună cu Consiliul (Miniştrii Afacerilor Externe); 
• Deciziile se adoptă, în principal, cu majoritate calificată. 
Tratatul de la Roma nu conţine prevederi foarte precise/explicite în legătura cu 

obiectivele, principiile şi instrumentele politicii comerciale comune, fapt ce a permis 
interpretări nuanţate din partea diverşilor analişti. Cu toate acestea obiectivele politicii 
comerciale comune pot fi sintetizate astfel:12 

 promovarea comerţului cu alte state şi a principiului liberului schimb; 
 amplificarea/consolidarea forţei competitive a societăţilor europene. 
Conform Tratatului de la Roma, principiul de bază care  guvernează politica 

comercială comunitară este o economie de piaţă deschisă în care concurenţa este 
liberă.  

Conţinutul şi „actorii” politicii comerciale comune se prezintă după cum 
urmează: 

 
Sursa: Prelucrat după Gh. Popescu – Economie europeană, Editura Economică, 

Bucureşti, 2007, pag.156 
 
În ceea ce priveşte politica comercială a Uniunii Europene problemele se pun 

oarecum diferit faţă de alte state, deoarece ea trebuie să armonizeze interesele 

                                                           
11 Pierre DEFRAIGNE - Trade policy-making in the EU, San José Nov. 3O Dec 1 2006 
12 Gh. Popescu – Economie europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2007 

INSTITUŢII COMUNITARE 
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• Consiliul de Miniştri 
• Comisia Europeană 
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• Bariere tarifare şi 
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Comun 

 

OBIECTIVE: 

- promovarea comerţului cu terţii 
- creşterea competitivităţii firmelor 

PRINCIPII: 

- economie de piaţă deschisă 
- uniformitate 

GATT/OMC ŢĂRI TERŢE 
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naţionale şi sectoriale care clamează protecţie cu obiectivele exprimate la nivel 
supranaţional, precum şi cu forţele internaţionale. Politica comercială europeană s-a 
dezvoltat ca răspuns la evoluţiile interne şi internaţionale; iniţial preocupările interne 
erau orientate către consolidarea uniunii vamale iniţiată prin Tratatul de la Roma şi 
elaborarea unor  politici comune; ulterior, chiar dacă uneori a avut o poziţie 
predominant defensivă,  CEE a răspuns iniţiativelor SUA de liberalizare comercială 
multilaterală, participând la rundele de negocieri care s-au succedat în cadrul GATT. 

Un factor care a avut o contribuţie importantă la modelarea politicii comerciale a 
UE a fost necesitatea reglementării relaţiilor comerciale cu fostele colonii; în acest 
sens CEE/UE a încheiat o serie de acorduri prin care ţările din Africa, Caraibe, Pacific 
beneficiau de un tratament preferenţial, respectiv de acces liber pe piaţa comunitară 
pentru numeroase  produse din aceste ţări, fără obligaţia reciprocităţii.13 

Modificarea opticii SUA şi abordarea relaţiilor ei comerciale externe şi din 
perspectivă bilaterală/regională a determinat implicarea mai activă a CEE în 
susţinerea sistemului comercial multilateral; astfel, de la începutul anilor '90, UE a 
evoluat treptat ca susţinător important al multilateralismului. Climatul actual diferă 
însă de cel din primii ani postbelici până la jumătatea anilor '70, când SUA era 
principalul partizan al multilateralismului; actualmente sistemul comercial multilateral 
numără circa 150 de state, comparativ cu 23 de state care au participat la prima rundă 
de negocieri; mai mult, ţările în curs de dezvoltare au început să se implice şi ele mult 
mai activ şi să îşi susţină punctele de vedere în cadrul sistemului. Multilateralismul 
este o faţetă importantă a politicii comerciale a UE, dar acest lucru nu a exclus şi 
derularea de relaţii comerciale la nivel bilateral, regional sau trans-regional. 

Frecvent UE a fost criticată pentru faptul că nu a avut un rol mai activ în 
liberalizarea pieţelor agricole; în ciuda reformelor din ultima perioadă, sectorul agricol 
din UE beneficiază încă de un sprijin considerabil din partea autorităţilor (deşi 
subvenţiile au fost eliminate, se menţine încă un anume grad de protecţie de natură 
tarifară). Critici la adresa politicii comerciale a UE mai sunt aduse şi în legătură cu 
caracterul ei opac şi netransparent atribuit de organizaţiile non-guvernamentale .14 

În pofida prevederilor Articolului 110 din Tratatul de la Roma (conform căruia 
statele membre se angajau să contribuie la dezvoltarea armonioasă a comerţului 
mondial şi abolirea progresivă a restricţiilor în comerţul internaţional), CEE şi ulterior 
UE a fost departe de a se manifesta pe arena internaţională ca un promotor consecvent 
al liberalismului comercial. În afară de un grad de restrictivitate deloc neglijabil, 
politica comercială comună prezintă alte trei caracteristici importante 15: 

- discriminare, mult mai accentuată decât în altă ţară sau grupare( este vorba, pe 
de o parte, de o discriminare „negativă” prin aplicarea de restricţii în mod diferenţiat, 
în funcţie de partenerii comerciali -limitări voluntare la export, măsuri anti – dumping, 
contingente bilaterale etc.; pe de altă parte este vorba de o discriminare „pozitivă” 
materializată într-o serie de acorduri comerciale preferenţiale încheiate cu ţările în curs 
de dezvoltare din Africa, zona Caraibe şi Pacific); 

                                                           
13 H.Wallace ş.a.  – Elaborarea politicilor în Uniunea Europeană, ediţia a cincea, Institutul European din România, 2005 
14 H.Wallace ş.a.  – Elaborarea politicilor în Uniunea Europeană, ediţia a cincea, Institutul European din România, 2005 
15 NEGRESCU, D. – „Protecţionismul netarifar”, Editura Economică, Bucureşti 1998, pag. 37, 38 
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- prezenţă semnificativă a măsurilor cu caracter netarifar, mai redusă totuşi decât 
în Japonia şi fără a fi evident că ar fi mai extinsă decât în S.U.A; 

- promovarea cu insistenţă a principiului reciprocităţii; deşi este departe de a o 
egala pe cea de care dau dovadă S.U.A, CEE/UE a fost, de regulă, partizanul unei 
reciprocităţi integrale în relaţiile cu alte state dezvoltate, urmând însă o abordare 
asimetrică a principiului reciprocităţii în relaţiile cu celelalte categorii de ţări.  

Prin Tratatul de la Roma (1957) cele şase state membre fondatoare au pus bazele 
a ceea ce avea să devină Uniunea Europeană. Primul pas a fost crearea unei uniuni 
vamale prin eliminarea tuturor obstacolelor tarifare şi a restricţiilor cantitative din 
comerţul dintre ţările membre.16 Liberalizarea fluxurilor comerciale intra-comunitare a 
fost acompaniată de definitivarea unui Tarif  Vamal Comun. În textul Tratatului de la 
Roma au fost prevăzute metodologia şi fazele de elaborare, precum şi principalele 
excepţii. Conform regulilor stabilite, taxele vamale prevăzute în Tariful Vamal Comun 
nu trebuiau să depăşească nivelul mediei aritmetice a taxelor vamale  aplicate în cele 
patru zone vamale ale Comunităţii (Franţa, Germania, Italia, Benelux) la 1 ianuarie 
1957 (excepţie făceau produsele agricole). Apropierea tarifelor celor patru zone 
vamale de Tariful Vamal Comun s-a realizat treptat, finalizându-se, în virtutea clauzei 
de accelerare, până la 1 iulie 1968.17 Instituirea Tarifului Vamal Comun a însemnat 
pentru statele membre uniformizarea protecţiei faţă de partenerii comerciali din 
statele terţe şi crearea unei preferinţe pentru produsele comunitare. 

Tariful vamal integrat comunitar (TARIC) reprezintă unul dintre instrumentele 
aplicării politicii comerciale comunitare în relaţiile cu ţările terţe; acest tarif vamal este 
aplicat în toate statele membre ale UE18 la importurile de mărfuri care trec frontierele 
exterioare; prin politica comercială comună sunt fixate taxele vamale aplicabile 
mărfurilor importate din afara Comunităţii, precum şi excepţiile, prohibiţiile şi 
restricţiile. La baza TARIC se află nomenclatura comunitară, cunoscută mai ales sub 
denumirea de Nomenclatura Combinată (formată din 10.000 de coduri) care detaliază 
codurile de 6 cifre ale nomenclaturii Sistemului armonizat în coduri formate din 8 
cifre. Nomenclatura TARIC este împărţită în 21 de secţiuni şi 96 de capitole. 

O caracteristică importantă a relaţiilor comerciale ale U.E. cu ţările terţe este 
multitudinea de acorduri multilaterale şi preferenţiale, al căror obiectiv este 
promovarea comerţului şi cooperării economice. Aceste acorduri sunt descrise de unii 
analişti ca o piramidă a privilegiilor,  structurată pe trei nivele:19  

o Nivelul I :  partenerii comerciali cei mai preferaţi,  care beneficiază de 
un tratament preferenţial mult mai favorabil decât cel acordat prin SGP; 

o Nivelul 2: grupul de mijloc, respectiv ţările care beneficiază strict de regimul 
instituit prin SGP; 

                                                           
16 Pentru eliminarea graduală a barierelor tarifare a fost fixată o perioadă  minimă de 12 ani(cu posibilitate de prelungire 
până la 15 ani) împărţită în 3 etape a 4 ani fiecare.În virtutea clauzei de accelerare-conform căreia statele membre puteau 
realiza aceste reduceri într-un ritm mai rapid dacă situaţia lor economică o permitea-ultimele bariere tarifare au fost 
eliminate în 1968, cu 18 luni înaintea datei stabilite. Analog, eliminarea restricţiilor cantitative intra-comunitare şi a 
celorlalte măsuri cu caracter asemănător s-a finalizat  înainte de data stabilită (1970). 
17 Ignat, I., ş.a. – Economie politică, Editura Economică, Bucureşti, 2002 
18 În general, statele membre ale unei uniuni vamale aplică un tarif vamal comun.  
19 C. Stevens -  Creating a Development Friendly EU Trade Policy, Institute of Development Studies, March 2005 
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o Nivelul 3: partenerii comerciali cei mai puţin preferaţi, în principal ţările 
industrializate, cu care relaţiile comerciale se derulează pe principiul CNF. 

Numărul partenerilor comerciali de la nivelul 1 s-a extins continuu în ultimii ani, 
precum şi ponderea lor în importurile comunitare; cea mai mică importanţă ca 
parteneri comerciali o au ţările de la nivelul 2. 

• Acordurile de comerţ preferenţial 
C. E./U. E. a încheiat o serie de acorduri „preferenţiale”  cu diferite ţări sau 

grupuri de ţări. Astfel, pentru a promova legăturile comerciale cu statele vecine a 
încheiat  acorduri de liber schimb cu Islanda, Norvegia şi Liechtenstein, membre 
A.E.L.S20, formând Spaţiul Economic European. Există de asemenea un acord de liber 
schimb încheiat cu Elveţia, care este membru A.E.L.S. dar, în urma unui referendum a 
decis să nu se alăture Spaţiului Economic European.  

Au mai fost semnate acorduri de liber schimb cu ţările din Europa Centrală şi de 
Est, printre care şi România. Dintre acestea o parte au dobândit deja statutul de 
membru la 1 mai 2004 şi la 1 ianuarie 2007. Alte ţări cu care U.E. a încheiat acorduri 
„preferenţiale” de liberalizare a fluxurilor comerciale sunt Turcia (uniune vamală), 
Mexic şi Africa de Sud (zonă de liber schimb). 

• Acordurile de asociere a ţărilor şi teritoriilor de peste mări 
În Tratatul de la Roma s-a prevăzut asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări, 

fiind vizate mai ales coloniile sau fostele colonii din Africa, aparţinând ţărilor membre 
ale Comunităţii. Începând cu 1958 au fost semnate o serie de convenţii de asociere la 
Yaounde (1962, 1970), urmate de prima ediţie a convenţiei de la Lome (1975)21  
încheiată între C.E.E. şi 46 de teritorii şi ţări în curs de dezvoltare din Africa, Bazinul 
Caraibelor şi Pacific (A. C. P.). Numărul ţărilor în curs de dezvoltare care au aderat la 
această convenţie a crescut treptat, depăşind 60 (69). 

Majoritatea membrilor A.C.P. au legături economice tradiţionale cu U.E. Ţările în 
curs de dezvoltare care au semnat aceste convenţii beneficiază de acces liber pe piaţa 
comunitară pentru toate produsele industriale şi pentru o serie de produse agricole.  

În septembrie 2002 au început negocierile la nivelul U.E.- A.C.P. pentru 
încheierea unor acorduri de parteneriat economic. Se doreşte ca aceste acorduri să 
constituie un mijloc de integrare treptată a ţărilor A.C.P. în economia globală.22 

• Acordurile mediteraneene 
U.E. a încheiat o serie de acorduri de asociere prin care se liberalizează 

schimburile comerciale cu state din Bazinul mediteranean (Algeria, Egipt, Maroc, 
Israel, Iordania, Liban, Autoritatea palestiniană, Tunisia).23 
                                                           
20 A.E.L.S. – Asociaţia Europeană a Liberului Schimb a fost fondată în 1960 cu scopul de a oferi un cadru pentru 
liberalizarea schimburilor de mărfuri între statele membre. Membrii fondatori au fost Austria, danemarca, Norvegia, 
Portugalia, Suedia, Elveţia şi mArea britanie, la care s-au alăturat Finlanda(1961), Islanda(1970) şi Liechtenstein(1991). 
În 1973 Marea Britanie şi dAnemarca s-au alăturat C.E., urmate de Portugalia(1986) şi Austria, Finlanda şi Suedia(1995). 
Relaţiile cu C.E./U.E. au fost o preocupare pentru membrii A.E.L.S. încă de la început.   În anii ' 70 ţările membre 
A.E.L.S. au încheiat acorduri de liber schimb cu C. E. ; în 1994 a intrat în vigoare Acordul privind crearea Spaţiului 
Economic European. De la începutul anilor ' 90 A.E.L.S. a promovat relaţii comerciale cu ţări terţe din Europa şi din alte 
zone ale lumii. Primii parteneri au fost statele din Europa Centrală şi de Est, urmate de cele din zona mediteraneană. Mai 
recent reţeaua de acorduri de liberalizare s-a extins a comerţului s-a extins dincolo de Atlantic şi 
Asia.(http://secretariat.efta.int) 
21 Ulterior au fost semnate încă trei convenţii , tot la Lome, în 1979, 1984 şi 1989. 
22 http://europa.eu.int 
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• Sistemul Generalizat de Preferinţe 
Sistemul Generalizat de Preferinţe al U.E. este un sistem de acorduri de comerţ 

preferenţial prin care se asigură un acces liber sau preferenţial(cu un regim de taxe 
vamale mai reduse) pe piaţa comunitară pentru produsele care provin din ţările în curs 
de dezvoltare şi din economiile în tranziţie. Sistemul de preferinţe al U.E. este cel mai 
generos dintre toate sistemele de preferinţe acordate de statele dezvoltate. Volumul 
importurilor provenind din ţările în curs de dezvoltare beneficiare de preferinţe este 
mai mare decât volumul importurilor în cadrul sistemelor SUA, Canadei şi Japoniei. 

La 1 ianuarie 2006 a intrat în vigoare o nouă schemă care s-a  derulat până la 
sfârşitul anului 2008, asigurând stabilitate şi transparenţă  pentru importatori şi 
exportatori. Noua schemă includea24: 

 acordul/aranjamentul general care oferă tratament preferenţial pentru 
aproximativ 7200 de produse importate din 179 de ţări şi teritorii beneficiare (a mai 
încorporat încă 300 de produse de interes pentru ţările în curs de dezvoltare, 
majoritatea din sectorul agricol şi piscicol); 

 aranjamentul special Everything but arms care permite celor 50 de ţări cel 
mai puţin dezvoltate din lume acces liber pe piaţa U.E. pentru toate produsele cu 
excepţia armelor  şi muniţiei; 

 o nouă iniţiativă S.G.P. +, care vine în sprijinul ţărilor vulnerabile 
confruntate cu probleme financiare, comerciale sau de dezvoltare. Este vorba de ţările 
Andean (Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru, Venezuela), şase ţări din America Centrală 
(Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama), Moldova, Georgia, 
Mongolia şi Sri Lanka. Acestea au beneficiat de acces liber pe piaţa U.E. pentru cele 
7.200 de produse care fac obiectul acordului general cu condiţia anumitor criterii. 
 
 

Obiective operaţionale: 

- să argumenteze necesitatea și să caracterizeze specificul politicilor în agricultură și 
industrie 

- să explice și să caracterizeze mecanismul de funcționare a politicii monetare 
- să analizeze politicile în domeniul concurenței 
 
Seminar 6.  Rolul și funcția politicilor la unificarea comunității europene 
 
1. Aspecte ale domeniului concurențial European 
2. Argumentarea politicilor Europene în agricultură și industrie 
3. Avantaje și dezavantaje ale politicii monetare Europene 
 
 

                                                                                                                                                                                                   
23 http://europa.eu.int/comm/trade/gentools/faqs_en.htm 
24 http://europa.eu.int/comm/trade/issue/global/gsp/pr211205_en.htm 
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TEMA 7 Locul si Rolul UE in Economia Mondiala 
 

1. Privirea generala asuprea principalelor realizari ale UE 
2. Caracaterul modern al Economiiilor tarilor membre ale UE 
3. Relatiile economice externe ale UE cu tarile lumii 
 
Oiective de referinţă 
- să expună principalele realizări ale Uniunii  Europene; 
- să definească caracterul modern al economiiilor țărilor membre ale Uniunii 

Europene 
- să cunoască relațiile economice externe ale UE 
 
Bibliografie 
1. HERSCHEL, M., L’économie de la Communauté européenne, Paris,  Armand 

Colin, 1992.  
2. BALASSA, B., European Economic Integration, Amsterdam, North  Holland, 

1975 
 

1 
In present UE cuprinde 27 de tari esteuropene.Toate aceste tari s-au unit 

eforturile spre orientarea lor in directia obtinerii prosperitatii si bunastarii.Pentru 
cunoasterea temenica si stiitifica a economiilor nationale ca cellule de baza ale 
diverselor forme integrationiste si ale economiei mondiale in ansamblu, ONU 
(organizatia natiunilor unite) a clasificat aceste economii si diferitelor grupari in 
functie de diferite criterii.Din numarul de criterii si a afactorilor determinanti a locului 
si rolului economiei tarilor lumii, cei mai utilizati in statistica intenationala sunt: 

- potentialul economic a fiecarui stat national 
- nivelul de dezvoltare realizat. 
Potentialul economic ca ansblul al resurselor umane si ca resurse matieriale sip e 

diversele lor structuri si parti componente exprima forta economica a unei tari sau 
grupari de tari.In functie de marimea populatiei ONUDI (organizatia natiunnilor unite 
pentru dezvoltarea industriala ) distinge  

- tari mari cu peste 50  milioane de locuitori. 
-tari medii de la 15 pina la 50 miln locuitori 
-tari mici pina la 15 miln locuitori 
Este preferat si prioritar  in determinarea grupurilor de tari indicatorul privind 

diminuarea populatiei datorita dublului sau impact asupra economiei. Pe de o parte 
populatia este consumatorul bunurilor de consum iar pe de alta parte Furnizorul 
factorului de munca 

In functie de marimea populatia ,4 din cele 27 de tari sunt tari mari care au 
populatie difirita: 

Germania 83 miln 
Franta 60 miln Maria Britania 59 miln/ Italia 58 mil, 
Tarile mijlocii sunt compuse de 3 tari 
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Spania 40 miln  
Romania 22 miln 
Olanda 16 miln 
In total UE include dupa datele statistice 484 milione/ dupa alte date aproximativ 

500. 
Subraportul a structurii  economiilor tartilor sun: 
Economii industriale 
Economii cu orientare industriala 
Economii cu orientare primara 
Deci UE astazi e un centru de putere economicia a lumii contemporane. 
UE si-a fixat urmatoare obiectivele  economice: 
- promovarea progresului economic si social 
- sa afirme identitatea UE pe scena internationala si mondiala 
- sa introduca cetatenia europeana 
- sa dezvolte o zona de libertate securitate si justitie 
- sa se consolideze in baza dreptului comunitar 
- sa fomeze un spatiu economic unic echilibrat 
Toate tarile din comoponenta UE sunt tari industrializate 
Ponderea populatiei active ocupate in cele 3 ramuri ( industrie, agricultura si 

service ale economiei UE) 
Ex: Germania in industrie are 38%/ agricultura 4%  servicii 57%, Austria 37 % 

industrie 7%  agricultura54 %servicii, Marea Britanie 29% industrie /2% 
agricultura/68% servicii, Olanda 25%industrie /4% agricultura/70%servicii, 
Luxemburgul are 73 mii pe persoana dupa PIB 

Incepind cu 1998 ONU foloseste clasificarea tarilor dupa nivelul lor de 
dezvoltare economica in urmatoarele 3 categori:  

Tari cu Economie dezvoltata ( sunt 24 de tari pe glob/ dar sunt cele mai 
dezvoltate sunt cele din grupul G8) 

Tari cu economia in tranzitie    
Tari in dezvoltare  (sau cu economia in dezvoltare 
Indicele dezvoltarii umane :Este alcatuit pe baza a 4 indicatori : 

1. speranta medie de viata la nastere 
2. Nivelul de studio al populatiei 
3. Nr mediu de ani de scolarizare 
4. PIB pe locuitor  

 
2 

Caracterul modern al Economiiilor tarilor membre ale UE 
Problema fundamentala a oricarei economii indifferent de conditiile existentei si 

evomutiei o constituie modul in care se actioneaza pentru a stabili cit mai bine ce cit si 
cum si pentru cine sa se produca bunuri si servicii de consum 

• prima trasatura a economiilor tarilo membre ale UE se incrie in existenta si 
functionarea economiei de piata bine conceputa si conceputa in toate domeniile si la 
toae nivelele.Rezultatele remarcabile ale UE cu economii moderne de piata se explica 
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prin libertatea de actiune a agentilor economici pentru realizarea propriilor interese 
concordate cu interesele tarilor membre reglementate prin acte juridice. 

• Economiile tarilor membre UE ca economii de piata se caracterizeaza si printr-o 
eficienta ridicata  atit pe ansamblu cit si pe diverse compartimente. Adica tarile UE 
realizeaza productii mai mari cu consumuri mai mici de resurse si factori de productie, 
obtinin astfel performante superioare fata de celelalte economii. 

• Furnizarea maxima din ce au nevoie oamenii 
 

3 
Ca exponent al intereselor tarilor pe care le reprezinta si purtatoare a ideiilor si 

nazuintelor de progress si prosperitate sin lume UE se bucura de o larga recunoastere 
pe plan international. Drept urmare UE a stabilit si intretine relatii diplomatice cu 
peste 140 de tari pe diverse meridiane ale globului. In al doilea rind UE are statut de 
observator la ONU  

UE participa la lucrarile organizatiei de cooperare si dezvoltare economica  
OCDE. Participa la organizatia pentru securitate si cooperare economica OSCE. Inca 
in anii 1990 a asemnat tratate si CARTA de la Paris cu alte state europene si tratate  cu 
cele din America de nord pentru o noua fila economic ce urmarea  o noua divizare 
economica si sfirsitul razboiului rece.Pina in 1990 europa era divizata in 2 sisteme (cel 
de est  socialist si cel de vest ) 
 

Obiective operaţionale: 

 
- să argumenteze necesitatea și să expună modul de schimb de experiență al țărilor 

membre pe aspectul creșterilor economice 
- să analizeze relațiile externe ele UE 
 
Seminar 7.  Rolul Uniunii Europene pe plan mondial 
 
1. Identificarea principalelor realizări ale UE 
2. Prezentarea modelelor economice de succes  ale țărilor membre ale UE 
3. Formarea relațiilor externe ale UE cu alte țări 
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TEMA 8  Participarea RM la procesele de integrare economica international 
 
1. Relatiile economice ale RM cu UE 
2. Realizarea acodului de parteneriat si cooperare si a planului de actiuni 

UE – Moldova 
3. RM in contextul lansarii politicii de vecinatate 
4. Participarea RM la cooperarea economica din europa de sud est. 
 
Obiective de referinţă 

- să expună relațiile republicii Moldova cu Uniunea  Europeană; 
- să definească și să caracterizeze documentele de parteneriat cu UE 
- să cunoască relațiile RM cu țările vecine 

 
Bibliografie 
1. HERSCHEL, M., L’économie de la Communauté européenne, Paris,  Armand 

Colin, 1992.  
2. BALASSA, B., European Economic Integration, Amsterdam, North  Holland, 

1975 
3. www.justice.md 
 

1 
Drept inceput al cooperarii RM cu UE este considerate ziua de 18 decembrie 

1989 atunci cind s-a semnat acordul privind comertul si coopearea economica 
comerciale dintre fosta USSR si comunitatile europene. 

RM a devenit si ea parte la acest accord in baza dreptului de succesiune la tratate 
.Acest accord a constituit baza juridical a relatiilor dintre UE si RM.Pina la intrarea in 
vigoare a cordului interimar privind comertul si chestiunile legate de comert la 01 mai 
1996.Acest accord cuprinde numai prevederi comerciale ce nu depasesc limitele si 
competenele comisiei europene de catre statele membre.In asa conditii se asigura 
trecerea de la un cadru insittiilor propriu relatiillor bilaterale dintre RM si UE . 

Acodul de parteneriat si cooperare reprezinta un mechanism juridic mai concret si 
mai cuprinzator de reglementare a relatiilor dintre parti .Acest accord a fost semnat la 
28 noiembrie 1994 si a intrat in vigoare la 01 iulie 1998. 

Acordul privind comertul cu textile si produsele din ele intre USSR si UE a 
devenit aplicabil si pentru RM de la 01 ianuarie 1993 in baza unei decizii speciale a 
UE 

UE a  oferit  deasemenea un system de preferinte generale menite sa faciliteze 
accesul marfurilor moldovenesti pe piata UE si sa majoreze in asa mod importul in 
republica. Sistemul de preferinte generale are scopul de a folosi un tariff vamal 
preferential in raport cu tarile dezvoltate la exportul marfurilor industriale din RM. 

De la 01 iulie 1996 sistemul de preferinte generale se aplica si pentru produsele 
agricole  

Pentru industrie sistemul de preferinte general prevedea un system general si unul 
stimulator. 
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Schema preferntiala pentru productia Agricola are o raza de actiune mult mai 
limitata in comparatie cu schema industriala. 

Incepind cu anul 1992 -93 a fost acordat un credit din partea UE de 27 milioane 
de EQ care au fost utilizate pentru procurrea medicamentelor, hranei epntru copii si a 
cerialelor  

In 1994-95 UE a acordat un credit de 45 miln de EQ destinat sprijinirii balantei 
de plati a RM 

In vara anului 1994, Consiliul European a adoptat decizia de a acoda RM un 
ajutor alimentar gratuity de 100 000 tone de secara si 75 000 tone de griu in valoare de 
28 miln $-- scopul acestui ajutor umanitar era de a sustine paturile vulnerabile ale 
societatii. 

LA 25 iulie 1996 a fost semnat memorandumul de intelegere si a acordului de 
imprumut privind oferirea RM un credit in valoare de 15 mil de EQ .Acest credit era 
destinat acoperirii dificitului balantei de plati care a fost disponibil in ianuarie 1997.Cu 
spriginul financiar al UE in RM a urmat realizarea unui proiect intitulat securitatea 
alimentara estimat de 5.5 mil EQ. 

O alta prioritate o constituie combaterea crimei a traficului de droguri ,de fiinte 
umane si de combatere a spalarii banilor.Deasemenea UE a acordat sprijin in 
securitatea granitelor RM. 

UE este interesata de stabilitate in RM deoarece in urma extinderii UE , deoarece 
RM este cel mai apropiat vecin.RM este cointeresata sa participe la programele 
regionale si de cooperare la granite,dar finantata de UE.Eforturile principale sunt 
orientate spre sustinerea in primul rind a reformelor initutionale ,legislative si 
administrative ,sustinerea sectorului privat, asistenta tehnica pentru dezvoltarea 
economica si diminuarea consecintelor sociale ale perioadei de tranzitie la economia 
de piata.Pentru implementarea acestui program se prevedea un fond de 50 miln 
EQ.pentru anul 2003 in cadrul programului pentru cooperare regionala care intruneste 
acest program tarile CSI si RM cu bugetul total de 41 mil de euro, unde era impusa 
activitatea in asa domenii cum este in primul rind dezvoltarea infrastructurii mai ales 
dezvoltarea sferii transporturilor la toate nivelel , a energiei ,protectia mediului 
inconjurator, activitatii in domeniul justitiei si a organelor interne. 

Programul cooperarii granitelor include RM ,Belorusia, Rusia ,si Ucraina.Bugetul 
acestui program constituia 22miln euro.Acet proiect prevedea sustinerea dezvoltarii 
infrastructurii, economiei si a sectorului privat, stimularea dezvoltarii social-
economice a regiunilor si ale protectiei mediului.proiectele pentru Finantarea lucrarilor 
punctului vamal Giurgiulesti si sustinerea dezvoltarii economice a raionului 
Ungheni.Toate aceste programe au fost realizate in cadrul sustinerii , implemetarii 
masurilor in acordul de parteneriat si cooperare economica 

  
2 

Realizarea acodului de parteneriat si cooperare si a planului de actiuni UE – 
Moldova 

UE este una din fortele majore, politice si economice pe arena internationala 
incheiind acorduri de cooperare cu    



Ի

64 
 

majoritatea tarilor din lume.Acordul de parteneriat si cooperare APC precum s-a 
mentionat s-a incheiat la 28 noiembrei 1994, acest acord stapineste atit principiile 
generale cit si prevederile care vor guverna pe viitor relatiile intre comunitatea 
europeana si statele lor membre si RM.  RM este dintre primele tari din  CSI  care a 
semnat acest acord 3 noiembrei 1995 afost  acceptat de parlamentul RM , dar pentru a 
intra in vigoare a fost necesat sa fie sustinut de toate tarile membre ale UE. 

La 01 iulie 1998 APC a intrat in vigoare pe o perioada de 10 ani, aranjamentul 
RM de a continua procesul de reformare a fost recunoscut si apreciat de catre UE. 
Acordul  este o intruchipare a angajamentului preluat intre UE si RM de a coopera 
ceia ce va duce si la cresterea progreselor in dezvoltarea unei economii de piata. 

Prevederile acordului partenerioatuluui de cooperare: 
- asigurarea unui cadru corespunzator dialogului politic intre parti pentru a 

permite dezvoltarea relatiilor politice 
- Promovarea schimbarilor investitiilor,relatiilor comerciale armonioase intre 

parti pentru a favoriza dezvoltarea lor economica durabila 
- Asigurarea unei paze pentru colaborarea in domeniul juridic , social, financiar 

si cultural 
- Sustinerea eforturilor RM in consolidarea democratiei sale ,dezvoltarea 

economiei si finalizarea procesului sau de tranzitie spre o economie de piata 
Deci Obiectivul de baza a acordului de partteneriat si cooperarea consta in 

dezvoltarea realtiilor economice si polit ice intre Ue si RM 
 

3 
Politica europeana de vecinitatate a aparut ca urmare aderarii la UE a 10 noi state 

membre in mai 2004.Obiectivul principal este de a impartasi benificiile acestei 
extinderi cu statele  din vecinatate apropiata pentru care pe termen mediu nu exista 
perspectiva de aderare la uniune europeana.Politica europeana de vecinatate a afost 
conceputa in asa fel incit sa evite aparitia unor linii de diviziune dintre europa extinsa 
si vecinii acesteia, oferindu-le statelor vecine posibilitatea de a participa la activitatile 
UE prin intermediul unei colaborari politice si economice mai strinse. 

In domeniul politic este preconizata intesificarea dialogului cu UE si asistenta din 
partea acesteia pentru consolidarea institutiilor care garanteaza democratia si statul de 
drept.De asemenea se asteapta o colaborarea mai strinsa in domeniul politicii externe 
si de securitate 

IN domeniul economic. Obiectivele politici europene  de vecinate sunt 
consolidarea relatiilor comerciale, sporirea asistentei tehnice si financiare, participarea 
graduala intr-o serie de programe si politici a UE dar si participarea la piata interna a 
UE prin aproximarea  rezultativa si integrarea graduala a retelelor de transport , 
energetice si de cominicare. 

De la 01 mai 2004 a fost ceea mai mare extindere a UE , aceasta a dus la 
cresterea populatie care era de 380 care s-a marit cu 100miln ,la un PIB in acea 
perioada era de 10 milrd euro si la cresterea rolului politic , geografic, economic al UE 
pe conotientul europena si pe intreaga lume. 

Realizarea politicii europene de vecinatate are loc in 2 etape: 
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1. etapa presupune stabilirea in strinsa colaborare cu statele vecine a unei 
agende de reforme realiste  

2. etapa – ofera asistenta pentru realizarea acestor obiective 
La prima etapa ( acea de stabilire a reformelor ) UE incheie cu statele vecine 

planuri de actiune individuale in cadrul politicii europene de vecinatate. 
Planurile de actiune acopera o serie de domenii:  

• dialogul si reforma politica  
• relatiile comerciale si masurile de pregatire a partenerilor pentru 

participarea graduala la piata interna a UE 
• precum si la politicile in domeniul afacerilor juridice si interne a energie, a 

transporturilor 
La etapa a doua (cea de asistenta a reformelor) statele partenere vor primi 

asistenta tehnica si financiara din partea UE pentru continuarea procesului de reforme 
si integrare.Dupa 2007 programele actuale de asistenta au fost prelungite in cazul RM 
, dar si inlocuirea printr-un program nou nimit Instrumentul European de Vecinatate si 
Parteneriat al UE. Asistenta prin instrumenul euriope de vecintiate dva fi acordata 
pentru neceistatile prioritate ale statelor partenere si pentru impelnmetarea  
obiectivelor planurilor de actiune . 

In perioada anilor2007-2013 acodadre  statelor vecine a circa 15 milrd de UE in 
cadrul instrumentrulul european dei vecinaittatae si parteneriat aproape de 2 ori mai 
mult decit asistenta oferita statelor , a politicii europene din 2006 

 
 

Obiective operaţionale: 
 
- să argumenteze necesitatea și să expună aspectul integrării economice al RM 
- să analizeze relațiile externe ele Republicii Moldova cu țările vecine 
 
 
Seminar 8.  Republica Moldova în procesul de integrare Europeană 
 
1. Etapele negocierilorRM și UE 
2. Parteneriatul cu țările vecine și restul lumii 
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Planul tematic al seminarelor pentru orele de contact direct și lucrul individual 
pentru studenții cu frefența la zi 

Nr. Tematica 
seminarelor 

Ore 
c/d 

Sarcina pentru studenți Ore 
SI 

Sarcine pentru 
studenți 

1. Avantaje și 
dezavantaje 
ale integrării 
economice 
internaționale 

2 Studierea informației din notele de 
curs la disciplină 
Căutarea informației suplimentare la 
tema seminarului utilizînd sursele 
bibliografice suplimentare 
Pregătirea pentru discuții libere la 
subiectul seminarului 

5 Prezentarea 
informației 
suplimentare sub 
formă de eseu 

2. Teorii 
conceptuale 
ale uniunilor 
vamale, 
economice sau 
politice 

4 Studierea informației din notele de 
curs la disciplină 
Căutarea informației suplimentare la 
tema seminarului utilizînd sursele 
bibliografice suplimentare 
Pregătirea pentru discuții libere la 
subiectul seminarului 

5 Prezentarea 
informației 
suplimentare sub 
formă de eseu 

3. Particularități 
specifice și 
comune ale 
zonelor 
economice 

4 Studierea informației din notele de 
curs la disciplină 
Căutarea informației suplimentare la 
tema seminarului utilizînd sursele 
bibliografice suplimentare 
Pregătirea pentru discuții libere la 
subiectul seminarului 

10 Prezentarea 
informației 
suplimentare sub 
formă de eseu 

4. Ideia 
europeană- 
premize și 
realizări 

4 Studierea informației din notele de 
curs la disciplină 
Căutarea informației suplimentare la 
tema seminarului utilizînd sursele 
bibliografice suplimentare 
Pregătirea pentru discuții libere la 
subiectul seminarului 

10 Prezentarea 
informației 
suplimentare sub 
formă de eseu 

5. Instituțiile 
Uniunii 
Europene și 
cadrul legal 

4 Studierea informației din notele de 
curs la disciplină 
Căutarea informației suplimentare la 
tema seminarului utilizînd sursele 
bibliografice suplimentare 
Pregătirea pentru discuții libere la 
subiectul seminarului 

10 Prezentarea 
informației 
suplimentare sub 
formă de eseu 

6. Rolul și 
funcția 
politicilor la 
unificarea 
comunității 
europene 

4 Studierea informației din notele de 
curs la disciplină 
Căutarea informației suplimentare la 
tema seminarului utilizînd sursele 
bibliografice suplimentare 
Pregătirea pentru discuții libere la 
subiectul seminarului 

10 Studiu de caz: 
comparați și 
argumentați 
implementarea 
unei politici 
europene în două 
sau mai multe țări 
membre 
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7. Rolul Uniunii 
Europen
e pe 
plan 
mondial 

4 Studierea informației din notele de 
curs la disciplină 
Căutarea informației suplimentare la 
tema seminarului utilizînd sursele 
bibliografice suplimentare 
Pregătirea pentru discuții libere la 
subiectul seminarului 

10 Prezentarea 
informației 
suplimentare sub 
formă de eseu 

8. 
 

Republica 
Moldova în 
procesul de 
integrare 
Europeană 

4 Studierea informației din notele de 
curs la disciplină 
Căutarea informației suplimentare la 
tema seminarului utilizînd sursele 
bibliografice suplimentare 
Pregătirea pentru discuții libere la 
subiectul seminarului 

10 Referat la tema: 
Prioritățile  
integrării 
Europene pentru 
Republica 
Moldova 

 Total ore 30  60  
 
 La finele cursului Integrarea Europeană studenții cu studii la zi vor prezenta 
portofoliul compus din 6 esee, 1 studiu de caz și 1 referat confor planului seminarelor 
anterior pentru evaluarea curentă și admiterea la examene. 
Eseul. Va reprezenta ideile racolate din diverse surse si punctele de vedere personale, bazate 
pe argumentele dezvoltate în conţinutul eseului, care sunt sunt obligatorii și vor fi stimulate 
la evaluare. Volumul va fi între 500-1000 de cuvinte și  vor fi înscrise în caietul de note sau 
mai bine pe fişe care se vor colecta în portofoliu.  

Conţinutul unui eseu se etalează în următoarele trei părţi:  
1. Introducerea (5-10%) cuprinde un scurt comentariu despre subiect din care să 

reiasă în mod clar ceea ce va urma. Definirea temei, aspectele care urmează să fie 
tratate (nu exhaustivitate!) şi selectarea argumentelor sunt bine-venite în această 
secţiune.  

2. Conţinutul eseului (75-85%) reia fiecare temă propusă pentru a o dezvolta cu 
exemplificări şi cu ilustraţii.  

3. Concluziile (10-15%) trebuie să rezume ideile principale sau cel puţin să reprezinte 
o încercare fermă de a răspunde întrebărilor. Unul sau mai multe aspecte pot fi 
alese pentru a sugera implicaţiile mai largi sau tendinţele, cu gândul că cititorul ar 
putea să le dezvolte. 

Studiul de caz. Folosiți studiul de caz descriptiv care  reprezintă descrierea detaliata a unui 
fenomen social și a contextului acestuia și va pune la dispoziție o serie de date care pot fi 
comparate ulterior.  Expuneți studiul de caz ca si eseul pe fișe aparte care se vor anexa la 
potofoliul studentului. Volumul studiului de caz va fi după complexitatea selectată  de 
student dar nu mai mult de 5 pagini format A4. 
Pași de urmat pentru realizarea studiului de caz: 
- decideti asupra unitatilor de analiza ( selectați din țările membre ale Comunității 

Europene minimum 2 pentru comparație; selectați  o politică promovată de UE) 
- prezentați caracteristica implementării politicii selectate în țările pe care le-ați identificat 

pentru comparație  
- analizați și comparați cum cele două țări membre ale UE implementează politica pe care o 

descrieți și la care îi reușește mai bine. 
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Referat. Referatul la disciplina universitară “Integrarea Europeană” este o formă importantă 
de lucru individual al studenţilor. În procesul de elaborare a referatului studenţii consolidează 
cunoştinţele teoretice prin valorificarea literaturii de specialitate, însuşesc procedee de lucru 
cu sursele informaţionale, învaţă modalităţile de analiză a informaţiilor, formează aptitudini 
de generalizare şi concluzionare, deprind expunerea logică a sugestiilor sale etc. 

Structura referatului reflectă conţinutul cercetării şi este determinată de sarcinile şi 
obiectivele investigaţiei. Astfel structura referatului va fi constituită din: 

Foaie de titlu (Denumirea universității, denumirea facultății, denumirea catedrei, tema 
referatului, cine a elaborat, cine a coordonat) 

Cuprins (enumerarea subiectelor și paginile une se reflectă) 
Introducere ( actualitatea temei, scopul cercetării, subiectul cercetării) 
Expunerea materialului ( pe paragrafe cu numerortare 1,2,3,...) 
Concluzii ( realizarea scopului, poziție personală pe subiect) 
Bibliografie ( max 5 surse) 
Volumul referatului va constitui între 7-15 pagini format A4 cu caracter 14 și 1,25 

spații între rînduri. Oformarea la discreția studentului.  
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Planul tematic al seminarelor pentru orele de contact direct și lucrul individual al 
studenților cu frefență redusă 

Nr. Tematica 
seminarelor 

Ore 
SI 

Sarcine pentru studenți Termen 
de 

prezen-
tare 

1. Avantaje și 
dezavantaje 
ale integrării 
economice 
internaționale  

1 Studierea informației din notele de curs la 
disciplină 
Căutarea informației suplimentare la tema 
seminarului utilizînd sursele bibliografice 
suplimentare 
Prezentarea informației suplimentare sub formă de 
eseu 

februarie 

2. Teorii 
conceptuale 
ale uniunilor 
vamale, 
economice sau 
politice 

1 Studierea informației din notele de curs la 
disciplină 
Căutarea informației suplimentare la tema 
seminarului utilizînd sursele bibliografice 
suplimentare 
Prezentarea informației suplimentare sub formă de 
eseu 

februarie 

3. Particularități 
specifice și 
comune ale 
zonelor 
economice 

1 Studierea informației din notele de curs la 
disciplină 
Căutarea informației suplimentare la tema 
seminarului utilizînd sursele bibliografice 
suplimentare 
Prezentarea informației suplimentare sub formă de 
eseu 

februarie 

4. Ideia 
europeană- 
premize și 
realizări 

1 Studierea informației din notele de curs la 
disciplină 
Căutarea informației suplimentare la tema 
seminarului utilizînd sursele bibliografice 
suplimentare 
Prezentarea informației suplimentare sub formă de 
eseu 

martie 

5. Instituțiile 
Uniunii 
Europene și 
cadrul legal 

1 Studierea informației din notele de curs la 
disciplină 
Căutarea informației suplimentare la tema 
seminarului utilizînd sursele bibliografice 
suplimentare 
Prezentarea informației suplimentare sub formă de 
eseu 

martie 

6. Rolul și 
funcția 
politicilor la 
unificarea 
comunității 
europene 

1 Studierea informației din notele de curs la 
disciplină 
Căutarea informației suplimentare la tema 
seminarului utilizînd sursele bibliografice 
suplimentare Studiu de caz: comparați și 
argumentați implementarea unei politici europene 

februarie 
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în două sau mai multe țări membre 
7. Rolul Uniunii 

Europen
e pe 
plan 
mondial 

2 Studierea informației din notele de curs la 
disciplină 
Căutarea informației suplimentare la tema 
seminarului utilizînd sursele bibliografice 
suplimentare 
Prezentarea informației suplimentare sub formă de 
eseu 

martie 

8. 
 

Republica 
Moldova în 
procesul de 
integrare 
Europeană 

2 Studierea informației din notele de curs la 
disciplină 
Căutarea informației suplimentare la tema 
seminarului utilizînd sursele bibliografice 
suplimentare 
Referat la tema: Prioritățile  integrării Europene 
pentru Republica Moldova 

martie 

 Total ore 10   
 
În rezultatul realizării orelor de lucrul individual studentul va prezenta 

portogoliul pentru evaluarea lucrului individual de căre profesorul titular de curs. 
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EVALUAREA DISCIPLINEI 
 

Subiecţii evaluaţi sunt studenţii domeniului general de studii 36.Ştiinţe 
economice, specialităţile 361.1 “Contabilitate”, 364.1“Finanțe și bănci”, 812.1 
“Turism”.  

Pentru evaluarea cunoştinţelor studenţilor se aplică: 
Evaluarea formativă periodică, care însoţeşte întregul proces didactic, fiind 

organizate verificări sistematice a studenţilor la lecţiile practice, şi prin 2 testări (la 
studenţii cu frecvenţă redusă printr-o testare şi portofoliul), iar rezultatele sunt 
cuantificate cu note de la „10” la „1”, care reflectă gradul cunoştinţelor studentului la 
verificarea curentă. 

În baza notelor obţinute la evaluările formative curente se va efectua evaluarea 
sumativă formativă semestrială prin calcularea notei semestriale a cunoştinţelor 
studentului la disciplina dată. 

Nota semestrială se calculează ca medie a două note: a notei medie la evaluările 
curente pe parcursul semestrului la lecţiile practice şi a notei medie a testărilor la 
materialul teoretic (la studii cu frecvenţă redusă a notei la testarea curentă şi a notei la 
portofoliul lucrului individual).  

Testările la materialul teoretic se efectuează în baza testelor individuale la 
următoarele tematici: testarea I : subiectele de la tema 1 pina la 4  

testarea II: subiectele de la tema 4 pina la 8  
Model de teste individuale: 

Test 1 
1. Expuneți avantajele și dezavantajele integrărikor economice 
2. Caracterizați zonele economice și monetare internaționale 
3. Argumentați importanța spțiunlui Economic European 

Test 2 
1. Enumerați instituțiile comunitare 
2. Explicați rolul politicii Europene în domeniul concurenței 
3. Argumentați pozițiile statului nostru în relațiile cu țările vecine 

 Evaluarea sumativă finală. Se realizează prin examen în formă orală sau scrisă se 
efectuează la sfârşitul semestrului de studiu, care angajează responsabilitatea atât a 
studentului cât şi a profesorului la nivelul raportului dintre resursele investite la intrare 
în sistemul „calitatea procesului de învăţământ” şi produsele obţinute la ieşirea din 
sistem. Rezultatele examinării studentului sunt estimate cu notă de la „10” la „1”, iar 
evaluarea sumativă finală este realizată prin calcularea notei generale conform 
formulei: 

A=0.6c+0.4e, 
unde: c -  este nota medie semestrială. 

e -  nota de la examen. 
În cazul când nota la examen(e) este insuficientă(sun „5”) nota generală(A) nu se 
calculă şi este egală cu nota la examen(e). Modelul unui teste de evaluare finală 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI 
UNIVERSITATEA  DE STUDII EUROPENE  DIN MOLDOVA 

            APROB:     
Anul de studii____________ 
Şef de catedră____________ 
Anul de studii____________ 
Şef de catedră____________ 
Anul de studii____________ 
Şef de catedră____________ 

 
TESTUL nr._____  

 
Pentru examen la disciplina Managementul calității totale 
Specialitatea: 361.1 “Contabilitate”, 364.1“Finanțe și bănci”, 812.1 “Turism” 

           Barem de evaluare 
Subiectele  Nivelele  

nr. max. 
puncte  % max. 

puncte 

I 2,5 
1 25 0,6 
2 35 0,9 
3 40 1,0 

II 3,5 
1 25 0,9 
2 35 1,2 
3 40 1,4 

III 4 
1 25 1,0 
2 35 1,4 
3 40 1,6 

Σ 10 Σ x 10 
I.   Esenta , Obiectivele si Etapele integrarii economice internationale 
1. Enumerați obiectivele integrării economice internaționale.  
2. Descrieți etapele integrării economice. 
3. Argumentați esența integrării economice 

 
II. Politica monetare europeana.Evolutia tranzitie la moneda unica 
1. Definiți noțiunea de monedă unică. 
2. Prezentaţi scopurile politicii monetere. 
3. Comentați evoluția tranziției la moneda unică europeană 
 
III. RM in contextul lansarii politicii de vecinatate 
1. Numiți scopul politicii de vecinătate.  
2. Expuneţi istoricul politicii de vecinătate al Republicii Moldova. 
3.  Analizați din punc de vedere comparativ relațiile  de vecinătate ale  Republicii Moldova cu cele 
două țări vecine. 
 
 
“9 ” sempembrie 2014                               Examinator_________________________ 
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TEMATICA REFERATELOR 
 
Tematica referatelor pentru lucrul individual al studenților de la studii cu frecvanța la 
zi și studii cu frecvența redusă. 

1. Relatiile economice ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană 
2. Acodului de parteneriat si cooperare a Republicii Moldova cu alte țări 
3. Politica de vecinatate a Republicii Moldova 
4. Politica statului ca membru al unor comunităli economice 
5. Perspective de dezvoltare a Republicii Moldova în parteneriat cu UE 
6. Relatiile economice ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană 
7. Acodului de parteneriat si cooperare a Republicii Moldova cu alte țări 
8. Politica de vecinatate a Republicii Moldova 
9. Politica statului ca membru al unor comunităli economice 
10. Perspective de dezvoltare a Republicii Moldova în parteneriat cu UE 
11. Avantaje și dezavantaje ale integrării economice internaționale 
12. Teorii conceptuale ale uniunilor vamale, economice sau politice 
13. Particularități specifice și comune ale zonelor economice 
14. Ideia europeană- premize și realizări 
15. Instituțiile Uniunii Europene și cadrul legal 
16. Rolul și funcția politicilor la unificarea comunității europene 
17. Rolul Uniunii Europene pe plan mondial 
18. Republica Moldova în procesul de integrare Europeană 
19. Relatiile economice ale RM cu UE 
20. Realizarea acodului de parteneriat si cooperare si a planului de actiuni UE – 

Moldova 
21. RM in contextul lansarii politicii de vecinatate 
22. Participarea RM la cooperarea economica din europa de sud est. 
23. Identificarea principalelor realizări ale UE 
24. Prezentarea modelelor economice de succes  ale țărilor membre ale UE 
25. Aspecte ale domeniului concurențial European 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ի

74 
 

SUBIECTE PENTRU EXAMEN 
 

1. Aparitia termenului de integrare economic international 
2. Analiza conceptului de integrare economica.Concepte privind la integrarea 

economica internationala 
3. Primise ale integrariie economice internationale 
4. Factorii determinanti ale integraii economice internationale 
5. Implicatiile integrarii economice internationale 
6. Esenta , Obiectivele si Etapele integrarii economice internationale 
7. Principalele forme de integrare economica  internationala. Avantaje generale ale 

integraii economice internationale  
8. Teoria uniunii vamale.Definirea uniunii vamale 
9. Teroria clasica a uniunii vamale 
10. Teroia moderna a uniunii vamale 
11. Teorie uniunii ecionomice si monetare.Principalele principii ale uniunii 

economice 
12. Etapele integrarii economice caracterisitice si etapele lor dupa balasa 
13. Teroria uniunii politice .Evolutia uniunii politice 
14. Pricipiile teoretice ale trataului de la Maastri cu Privire la uniuniea economica 

,monetara si politica 
15. Integrarea economica in Amercia de Nord. Privire de ansamblu asupra acordului 

de comert liber nord american NAFTA 
16. NAFTA, prevederi, principii, obiective, directii de activitate ale ei 
17. Relatiile comerciale dintre partenerii NAFTA, NAFTA pe plan international 
18. Structura institutionala a NAFTEI.Organele de baza 
19. Grupul ANDIN sau comunitatea andina Pactul andint 
20. Piata comuna a sudului Mercosur 
21. Piata comuna centra americana 
22. Comunitatea si piata comuna a Caraibelor 
23. Zona de liber schimb a americilor.Negocieri 
24. Intergrarea Economica in Asia. Asociatia nationuulor din asia de sud este 
25. Cooperarea economica Asia Pacific 
26. Integrarrea economica in Africa, probleme perspective 
27. Intergrarae Economica in Europa.Privirea generala 
28. Constituirea comunitatii economice europene -Uniunnea europeana 
29. Aspecte ale acodului european de liber schimb 
30. Constituirea spatiului economic european 
31. Acodul de liber scimb din europa centrala CEFTA 
32. Ideia europeana si concretizarea ei.Eforturile postbelice de crearea a UE unice 
33. Aparitia regionalismului in Europa de Vest.Etape si forme ale integrarii Vest 

europene 
34. Piata comuna europeana.Asigurarea celor 4 libertati de circulatie 
35. Consideratii generale privind dinamica si rolul institutiiilor  

comunitare.Principalele institutii comunitare.Ale institutii comunitare 
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36. Relatiile dintre institutiile comunitare si statele membre ale UE. 
37. Perfectionarea sisitemului isntitutional al UE si a mecanismului sau de 

functionare.Necesitate , orientari si rezultate 
38. Principalele rezultate ale conferintii de l aNisa privind perfetionarea sisitemului 

insittutional al UE si a mecanismului de functionare 
39. Politica UE in domeniul concurentei.Motivatia poiliticii concurentiale 
40. Continutul politicii de concurenta in UE 
41. Politica agricola comunitare PAC.Neceistatea politicii agricoli comunitatre , 

obiective , pirncipii ale PAC 
42. Instrumente si mecanisme de realizare a PAC.Reforme ale PAC 
43. Caracteristicile politicii industriale comune ale UE 
44. Politica monetare europeana.Evolutia tranzitie la moneda unica 
45. Functioanarea uniunii monetare , lansarea monedei euro 
46. Politica bugetara a UE, principii structura si proceduri 
47. Politica sociala comunitara.Cauze , continut evolutie ,realizari 
48. Privirea generala asupra principalelor realizari ale UE.Extindere UE si efecte ale 

acestora 
49. Caracterul modern ale economiilor tarilor membre UE 
50. Relatiile economice externe ale UE 
51. Realizari si perspective ale relatiilor economice RM cu UE 
52. Realizarea acordului de parteneriat si a planului de actiuni UE – RM 
53. RM in contextul lansarii politicii de vecinate 
54. Participarea RM la cooperarea economica din Europa de Sud Est. Cooperarea 

economica la Marea Neagră CEFTA 2006 , initiativa centrala europeana  
55. Realizarea acodului de parteneriat si cooperare si a planului de actiune UE- RM 
56. RM in contextul lansarii politicii de vecinatate 
57. Participarea RM la cooperarea economica in Europa de Sud est ( organziantia 

tarilor marii negre si asociatia liberului schimb din europa centrala CEFTA 
2006) 

58. Parcticiparea RM la cooperarea economica de Sud est .Organizatia INItiativa 
centra erupoena si Asocia pentre demiocreatie si dezcvoltarea economica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ի

76 
 

BIBLIOGRAFIE 
 

Bibliografie selectiva  
1.   BALASSA, B., European Economic Integration, Amsterdam, North  Holland, 

1975.  
2.   DENT, M. C., The European Economy, The Global Context, London,  

Roudledge, 1997, p. 34.  
3.   DEVLIN, R., ESTEVADEORDAL, A., What’s New in the New  Regionalism in 

the Americas, INTAL-ITD-STA,  Working Paper 6.   
4.   GUDYNAS, E., Dos caminos distintos: tratados de libre comercio y  procesos 

de integración  
5.   HERSCHEL, M., L’économie de la Communauté européenne, Paris,  Armand 

Colin, 1992.  
6.   LOWENTHAL, A., Os Estados Unidos e a America Latina na virada  do  

seculo,  Politica  Externa,  vol.  9-no.3-dez/jan/fev-2000,  Rio  de  Janeiro Paz e 
Terra,.  

7.   NEGESCU,  D.,  Spre o tripolarizare  a  comertului  mondial,  Tribuna  
Economica nr. 15/1995, p. 28.  

8.   RIMBAULD, G., L’Europe des quinze, Paris, JVDS, 1995.   
9.   ROBSON, P., The Economics of International Integration, London,  
Allen-Unwin, 1987.   
 

Surse internet 
11. http://www.integracionsur.com/americalatina/GudynasDesafiosTLCs 
Quito2004.pdf   
12. http://enet.iadb.org/idbdocswebservices/idbdocsInternet/IADBPublicD 
oc.aspx?docnum=417848   
13. FTAA/    Summits    of    the    Americas/    Quebec    Plan    of    Action:  
http://www.summit- 

americas.org/Documents%20for%20Quebec%20City%20Summit/Qu 
ebec/PoA%20FINAL%20public%20April%2021%20(eng).doc   

14. “NAFTA – a Decade of Success”,Office of the US Trade  Representative:  
http://www.ustr.gov/Document_Library/Fact_Sheets/2004/NAFTA_A_ 

Decade_of_Success.html   
15. NAFTA – a decade of strengthening and a dynamic relationship,  Office of the 

US Trade Representative:  
http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Regional/NAFTA/asse 

t_upload_file606_3595.pdf   
16. Summit  of  the  Americas  Center,  FTAA 

 background”  
http://www.americasnet.net/trade/ftaa.htm   

 


