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RezumatRezumat
AActualitatea subiectelor supuse analizei științifi ce este determinată de necesitatea de a cer-ctualitatea subiectelor supuse analizei științifi ce este determinată de necesitatea de a cer-
ceceta sub aspect evolutiv procesele de regândire a fundamentelor de funcționalitate a Uniunii ta sub aspect evolutiv procesele de regândire a fundamentelor de funcționalitate a Uniunii 
Europene și a raporturilor sale cu statele membre în contextul crizei și postcrizei de pan-Europene și a raporturilor sale cu statele membre în contextul crizei și postcrizei de pan-
demie de coronavirus de tip nou. Subiectele ce se referă la politicile și activitatea Uniunii demie de coronavirus de tip nou. Subiectele ce se referă la politicile și activitatea Uniunii 
Europene comportă tangențe directe cu Republica Moldova, dat fi ind angajamentul asumat Europene comportă tangențe directe cu Republica Moldova, dat fi ind angajamentul asumat 
de implementare a Acordului de Asociere, menit să-i asigure asocierea politice și integrarea de implementare a Acordului de Asociere, menit să-i asigure asocierea politice și integrarea 
economică. Pe prin plan este propulsată problema respectării principiului solidarității, date economică. Pe prin plan este propulsată problema respectării principiului solidarității, date 
fi ind opțiunile diferite ale statelor membre privind contracararea efi cientă a pandemiei și fi ind opțiunile diferite ale statelor membre privind contracararea efi cientă a pandemiei și 
redresarea postcriză.redresarea postcriză.
În calitate de suport metodologic pentru elucidarea problemelor trasate, va servi raportul actor – În calitate de suport metodologic pentru elucidarea problemelor trasate, va servi raportul actor – 
structură, care permite de a cerceta politicile și activitățile actorilor în plan bidimensional, structură, care permite de a cerceta politicile și activitățile actorilor în plan bidimensional, 
structural-funcțional și sistemic, raportat la binomul supranațional versus național-statal.structural-funcțional și sistemic, raportat la binomul supranațional versus național-statal.
Concluzia generală este că Uniunea Europeană este nevoită, ca și alți actori, să se adapte-Concluzia generală este că Uniunea Europeană este nevoită, ca și alți actori, să se adapte-
ze la realitățile noi, reconfigurându-și politicile și activitatea, cu predilecție pe coordonata ze la realitățile noi, reconfigurându-și politicile și activitatea, cu predilecție pe coordonata 
financiar-economică, numai în asemenea condiții, de solidaritate și adaptare, va putea financiar-economică, numai în asemenea condiții, de solidaritate și adaptare, va putea 
să-și păstreze statutulsă-și păstreze statutul de centru mondial de putere. Pentru Republica Moldova nu este  de centru mondial de putere. Pentru Republica Moldova nu este 
alternativă apropierii europene, actualmente primordialitatea revine procesului de moder-alternativă apropierii europene, actualmente primordialitatea revine procesului de moder-
nizare și dezvoltare prin democratizare.nizare și dezvoltare prin democratizare.
Cuvinte-cheie: Cuvinte-cheie: Uniunea Europeană; supranațional; național-statal; solidaritate; pande-Uniunea Europeană; supranațional; național-statal; solidaritate; pande-
mie; criză; postcriză; transformare; regândire; Republica Moldova.mie; criză; postcriză; transformare; regândire; Republica Moldova.

SummarySummary
The actuality of the subjects that are scientific analysed is determined by the need to re-The actuality of the subjects that are scientific analysed is determined by the need to re-
search in an evosearch in an evolutionary way the processes of rethinking the fundamentals of the Euro-lutionary way the processes of rethinking the fundamentals of the Euro-
pean Union’s functionality and its relations with member states in the context of crisis and pean Union’s functionality and its relations with member states in the context of crisis and 
postcrisis new coronavirus of pandemic. The subjects referring to the policies and activity postcrisis new coronavirus of pandemic. The subjects referring to the policies and activity 
of the European Union involve direct tangents with the Republic of Moldova, given the of the European Union involve direct tangents with the Republic of Moldova, given the 
commitment assumed for the implementation of the Association Agreement, meant to en-commitment assumed for the implementation of the Association Agreement, meant to en-
sure its political association and economic integration. In the foreground is approach the sure its political association and economic integration. In the foreground is approach the 
issue to respect the principle of solidarity, given the different options of the member states issue to respect the principle of solidarity, given the different options of the member states 
for effectively counteracting the pandemic and post-crisis recovery. for effectively counteracting the pandemic and post-crisis recovery. 
As a methodological support for explaining the problems, will serve the actor-structure relati-As a methodological support for explaining the problems, will serve the actor-structure relati-
onship, which allows researching the policies and activities of actors in two-dimensional, struc-onship, which allows researching the policies and activities of actors in two-dimensional, struc-
tural-functional and systemic, related to the supranational versus national-state binomial.tural-functional and systemic, related to the supranational versus national-state binomial.
The general conclusion is that the European Union is forced, like other actors, to adapt The general conclusion is that the European Union is forced, like other actors, to adapt 
to new realities, reconfiguring its policies and activity, mainly on the financial-economic to new realities, reconfiguring its policies and activity, mainly on the financial-economic 
coordinate, only in such conditions, of solidarity and adaptation, will be able to and retain coordinate, only in such conditions, of solidarity and adaptation, will be able to and retain 
its status as a world center of power. For the Republic of Moldova it is not an alternative its status as a world center of power. For the Republic of Moldova it is not an alternative 
to European rapprochement, at present the process of modernization and development to European rapprochement, at present the process of modernization and development 
through democratization has the priority.through democratization has the priority.
Keywords:Keywords: European Union; supranational; national-state; solidarity; pandemic; crisis;  European Union; supranational; national-state; solidarity; pandemic; crisis; 
postcrisis; transformation; rethink; Republic of Moldovapostcrisis; transformation; rethink; Republic of Moldova..
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ÎÎn calitate de teze introductive, dar și de repere fundamentale pentru dezvolta-n calitate de teze introductive, dar și de repere fundamentale pentru dezvolta-
rea subiectelor elucidate, vom puncta următoarele:rea subiectelor elucidate, vom puncta următoarele:

1. Uniunea Europeană se regăsește într-un proces amplu și complex de regân-1. Uniunea Europeană se regăsește într-un proces amplu și complex de regân-
dire a politicilor și activității sale datorită diminuării capacităţilor de funcţionali-dire a politicilor și activității sale datorită diminuării capacităţilor de funcţionali-
tate, provocată, începând din 2015, cu criza datoriilor suverane din unele state și tate, provocată, începând din 2015, cu criza datoriilor suverane din unele state și 
migraţia ilegală în masă, aprofundată de ieșirea Marii Britanii din componenţa sa migraţia ilegală în masă, aprofundată de ieșirea Marii Britanii din componenţa sa 
și accelerată de pandemia de coronavirus de tip nou.și accelerată de pandemia de coronavirus de tip nou.

2. Evoluţia Uniunii Europene nu poate să-i lase impasibili pe cetăţenii Repu-2. Evoluţia Uniunii Europene nu poate să-i lase impasibili pe cetăţenii Repu-
blicii Moldova și statul Republica Moldova în ansamblu, dată fiind că integrarea blicii Moldova și statul Republica Moldova în ansamblu, dată fiind că integrarea 
europeană şi realizarea vocaţiei europene a poporului Republicii Moldova alcătu-europeană şi realizarea vocaţiei europene a poporului Republicii Moldova alcătu-
iesc două componente ale interesului naţional. Pentru prima dată am formulat și iesc două componente ale interesului naţional. Pentru prima dată am formulat și 
am fundamentat tezele că integrarea europeană şi realizarea vocaţiei europene a am fundamentat tezele că integrarea europeană şi realizarea vocaţiei europene a 
poporului Republicii Moldova ca părţi componente ale interesului naţional pe pa-poporului Republicii Moldova ca părţi componente ale interesului naţional pe pa-
ginile ediţiei enciclopedice ,,Republica Moldova”, publicată la Academia de Știinţe ginile ediţiei enciclopedice ,,Republica Moldova”, publicată la Academia de Știinţe 
a Moldovei în 2009, ca mai apoi aceste componente, dar și altele, să fie dezvoltate a Moldovei în 2009, ca mai apoi aceste componente, dar și altele, să fie dezvoltate 
în următoarele ediţii enciclopedice și lucrări știinţifice. în următoarele ediţii enciclopedice și lucrări știinţifice. 

3. Pandemia de coronavirus de tip nou i-a găsit nepregătiţi, mai mult sau mai 3. Pandemia de coronavirus de tip nou i-a găsit nepregătiţi, mai mult sau mai 
puţin, pe toţi actorii internaţionali, atât Republica Moldova, cât și Uniunea Eu-puţin, pe toţi actorii internaţionali, atât Republica Moldova, cât și Uniunea Eu-
ropeană și statele membre. Nu este deloc întîmplător că în condițiile relaxărilor ropeană și statele membre. Nu este deloc întîmplător că în condițiile relaxărilor 
situației excepționale, în mai multe ţări, nu doar în Republica Moldova, dar și Sta-situației excepționale, în mai multe ţări, nu doar în Republica Moldova, dar și Sta-
tele Unite ale Americii, Marea Britanie, Italia, România, Belgia sau în Spania, for-tele Unite ale Americii, Marea Britanie, Italia, România, Belgia sau în Spania, for-
ţele din opoziţia politică declară drept ineficiente acțiunile întreprinse sau chiar ţele din opoziţia politică declară drept ineficiente acțiunile întreprinse sau chiar 
solicită demisia guvernărilor, dat fiind că, în opinia lor, nu au reușit să facă faţă solicită demisia guvernărilor, dat fiind că, în opinia lor, nu au reușit să facă faţă 
eficient provocărilor cauzate de coronavirusul de tip nou. eficient provocărilor cauzate de coronavirusul de tip nou. 

În acest context de idei, dar reflectând cu predilecție situația creată la începu-În acest context de idei, dar reflectând cu predilecție situația creată la începu-
tul pandemiei, declarată de Organizația Mondială a Sănătății la 11 martie 2020, tul pandemiei, declarată de Organizația Mondială a Sănătății la 11 martie 2020, 
problema fundamentală ce viza funcţionalitatea Uniunii Europene s-a canalizat pe problema fundamentală ce viza funcţionalitatea Uniunii Europene s-a canalizat pe 
binomul supranaţional versus naţional-statal în raporturile dintre Uniunea Euro-binomul supranaţional versus naţional-statal în raporturile dintre Uniunea Euro-
peană și statele membre. Vom sublinia că prin supranaţional se subînțelege princi-peană și statele membre. Vom sublinia că prin supranaţional se subînțelege princi-
piul de funcționalitate instituțională și modalitatea de repartizare a prerogativelor piul de funcționalitate instituțională și modalitatea de repartizare a prerogativelor 
suverane și decizionale prin delegare contractuală din partea guvernelor statelor suverane și decizionale prin delegare contractuală din partea guvernelor statelor 
naţionale a unor atribuţii către Uniunea Europeană și formarea pe această bază a naţionale a unor atribuţii către Uniunea Europeană și formarea pe această bază a 
unor instituţii europene. La rândul lor, aceste instituții de caracter supranațional unor instituţii europene. La rândul lor, aceste instituții de caracter supranațional 
nu se subordonează guvernelor statelor naţionale, ci din contra, deciziile lor sunt nu se subordonează guvernelor statelor naţionale, ci din contra, deciziile lor sunt 
obligatorii de îndeplinit pentru acestea. Naţional-statalul, raportat la statele mem-obligatorii de îndeplinit pentru acestea. Naţional-statalul, raportat la statele mem-
bre, se exprimă prin aranjamentul că interesele naţionale ale statului sau într-o for-bre, se exprimă prin aranjamentul că interesele naţionale ale statului sau într-o for-
mă mai extinsă, ale societăți în ansamblu, trebuie să fie realizate în cadrul Uniunii mă mai extinsă, ale societăți în ansamblu, trebuie să fie realizate în cadrul Uniunii 
Europene, pliindu-se fie pe interesul general european, fie acordând prioritate Europene, pliindu-se fie pe interesul general european, fie acordând prioritate 
intereselor naționale, cert fiind însă că s-a stabilit prioritatea dreptului Uniunii intereselor naționale, cert fiind însă că s-a stabilit prioritatea dreptului Uniunii 
Europene faţă de sistemul de drept al statelor naţionale. În acest sens, problema Europene faţă de sistemul de drept al statelor naţionale. În acest sens, problema 
raportului dintre supranaţional și naţional-statal vizează suportul pe care este edi-raportului dintre supranaţional și naţional-statal vizează suportul pe care este edi-
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ficată construcţia europeană. Vom preciza, în ordinea reliefată de idei, că această ficată construcţia europeană. Vom preciza, în ordinea reliefată de idei, că această 
problemă nu este nouă și că în decursul funcționalității edificiului european și-a problemă nu este nouă și că în decursul funcționalității edificiului european și-a 
găsit expresie de mai multe ori. Astfel, în Tratatul de la Paris din 18 aprilie 1951, găsit expresie de mai multe ori. Astfel, în Tratatul de la Paris din 18 aprilie 1951, 
prin care s-a format Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oţelului, sunt stipula-prin care s-a format Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oţelului, sunt stipula-
te atribuţiile funcționale ale Înaltei Autorităţi și Comitetului de Miniștri, fondato-te atribuţiile funcționale ale Înaltei Autorităţi și Comitetului de Miniștri, fondato-
rii proiectului europene introducând primordialitatea instituţiei supranaţionale, a rii proiectului europene introducând primordialitatea instituţiei supranaţionale, a 
Înaltei Autorităţi. Acestei instituții i-a revenit sarcina de bază să asigure rezolvarea Înaltei Autorităţi. Acestei instituții i-a revenit sarcina de bază să asigure rezolvarea 
problemelor comune în cadrul Comunităţii Europene a Cărbunelui și Oţelului, problemelor comune în cadrul Comunităţii Europene a Cărbunelui și Oţelului, 
exprimate, în mod prioritar, prin cooperarea comercial-economică, cooperarea în exprimate, în mod prioritar, prin cooperarea comercial-economică, cooperarea în 
domeniul unor politici pentru a elimina premisele reale și potențiale de conflict, în domeniul unor politici pentru a elimina premisele reale și potențiale de conflict, în 
special dintre Germania Federativă și Franţa. special dintre Germania Federativă și Franţa. 

Tratatele de la Roma din 25 martie 1957, prin care s-au format celelalte două Tratatele de la Roma din 25 martie 1957, prin care s-au format celelalte două 
comunităţi, au rezervat deja rolul determinant Comitetului de Miniștri, acesta fi-comunităţi, au rezervat deja rolul determinant Comitetului de Miniștri, acesta fi-
ind constituit din reprezentanţi ai guvernelor statelor membre, din miniștri, care se ind constituit din reprezentanţi ai guvernelor statelor membre, din miniștri, care se 
întrunesc în ședinţe pentru a adopta decizii cu privire la politicile comunitare co-întrunesc în ședinţe pentru a adopta decizii cu privire la politicile comunitare co-
mune. Prin urmare, din debut, s-au instituit două poziţii privind ierarhia și func-mune. Prin urmare, din debut, s-au instituit două poziţii privind ierarhia și func-
ţionalitatea comunităţilor europene: factorul supranaţional predominant în cadrul ţionalitatea comunităţilor europene: factorul supranaţional predominant în cadrul 
Comunităţii Cărbunelui și Oţelului versus primordialitatea dimensiunii naţional-Comunităţii Cărbunelui și Oţelului versus primordialitatea dimensiunii naţional-
statale în structura și activitatea Comunităţii Economice Europene. A fost nevoie statale în structura și activitatea Comunităţii Economice Europene. A fost nevoie 
de Tratatul de la Bruxelles din 20 iunie 1965 pentru ca această problemă parţial să de Tratatul de la Bruxelles din 20 iunie 1965 pentru ca această problemă parţial să 
fie rezolvată în favoarea naţional-statalului, dat fiind că în ierarhia instituţională fie rezolvată în favoarea naţional-statalului, dat fiind că în ierarhia instituţională 
Consiliul de Miniștri, actualmente Consiliul Uniunii Europene, este poziţionat pe Consiliul de Miniștri, actualmente Consiliul Uniunii Europene, este poziţionat pe 
o treaptă superioară comparativ cu Comisia Europeană. Această prevedere, vom o treaptă superioară comparativ cu Comisia Europeană. Această prevedere, vom 
specifica, și-a găsit aprofundare și extindere în continuare în Actul Unic European specifica, și-a găsit aprofundare și extindere în continuare în Actul Unic European 
și în tratatele ulterioare de formare și funcționalitate a Uniunii Europene. și în tratatele ulterioare de formare și funcționalitate a Uniunii Europene. 

Revenind la impactul pandemiei, dar abordând acest subiect prin intermediul Revenind la impactul pandemiei, dar abordând acest subiect prin intermediul 
binomului supranațional versus național-statal, trebuie să constatăm următoarele: binomului supranațional versus național-statal, trebuie să constatăm următoarele: 
s-a pus problema cine mai eficient a reacţionat la efectele epidemiei, Uniunea Eu-s-a pus problema cine mai eficient a reacţionat la efectele epidemiei, Uniunea Eu-
ropeană în ansamblu, sau statele naţionale. În cazul dat, cu certitudine, iniţiativa ropeană în ansamblu, sau statele naţionale. În cazul dat, cu certitudine, iniţiativa 
a fost luată de către fiecare stat naţional, care a adoptat acele strategii și tactici pe a fost luată de către fiecare stat naţional, care a adoptat acele strategii și tactici pe 
care le-a considerat oportune și necesare. De fapt, și-au găsit reliefare ideile frec-care le-a considerat oportune și necesare. De fapt, și-au găsit reliefare ideile frec-
vent vehiculate: în caz dacă se obţin rezultate pozitive, meritul este atribuit guver-vent vehiculate: în caz dacă se obţin rezultate pozitive, meritul este atribuit guver-
nelor statelor naţionale, iar în caz dacă se obţin rezultate negative, culpa este trecu-nelor statelor naţionale, iar în caz dacă se obţin rezultate negative, culpa este trecu-
tă către instituţiile europene, altfel zis, către birocraţia de la Bruxelles. Atunci când tă către instituţiile europene, altfel zis, către birocraţia de la Bruxelles. Atunci când 
statele naţionale au aplicat/dezvoltat politici de limitare a răspândirii pandemiei, statele naţionale au aplicat/dezvoltat politici de limitare a răspândirii pandemiei, 
au fost puse sub semnul întrebării și realizările precedente ale Uniunii Europene, au fost puse sub semnul întrebării și realizările precedente ale Uniunii Europene, 
în special cele patru libertăţi de circulaţie, preponderent libertatea de circulaţie în special cele patru libertăţi de circulaţie, preponderent libertatea de circulaţie 
a persoanelor. Frontierele naţionale au fost închise, libertatea de circulaţie a per-a persoanelor. Frontierele naţionale au fost închise, libertatea de circulaţie a per-
soanelor practic a fost interzisă. Celelalte libertăţi de circulaţie, preponderent a soanelor practic a fost interzisă. Celelalte libertăţi de circulaţie, preponderent a 
titlurilor de mărfuri, de asemenea au fost puse sub un control strict, cu respectarea titlurilor de mărfuri, de asemenea au fost puse sub un control strict, cu respectarea 
unor rigori și numai prin anumite derogări s-a permis libertatea lor de circulaţie. unor rigori și numai prin anumite derogări s-a permis libertatea lor de circulaţie. 
În asemenea manieră, cei care se pronunţau pentru minimizarea Uniunii Europe-În asemenea manieră, cei care se pronunţau pentru minimizarea Uniunii Europe-
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ne s-au considerat că au obţinut rezultatul scontat, în sensul că, a fost restrânsă ne s-au considerat că au obţinut rezultatul scontat, în sensul că, a fost restrânsă 
libertatea de circulaţie a persoanelor, mărfurilor, dar și a serviciilor. Prin urma-libertatea de circulaţie a persoanelor, mărfurilor, dar și a serviciilor. Prin urma-
re, s-a pre, s-a pus sub semnul îndoielii însuşi fundamentul de funcţionalitate al Uniunii us sub semnul îndoielii însuşi fundamentul de funcţionalitate al Uniunii 
Europene cu ceea ce a fost considerat permanent o realizare deosebită, libertăţile Europene cu ceea ce a fost considerat permanent o realizare deosebită, libertăţile 
de circulaţie, care au făcut Uniunea Europeană a fi atrăgătoare nu numai în arealul de circulaţie, care au făcut Uniunea Europeană a fi atrăgătoare nu numai în arealul 
european, dar și în alte spaţii geopolitice, geoeconomice și cultural-civilizaționale. european, dar și în alte spaţii geopolitice, geoeconomice și cultural-civilizaționale. 

Al doilea aspect determinant prevede că economia a obţinut prioritate în raport Al doilea aspect determinant prevede că economia a obţinut prioritate în raport 
cu politica. Încă prin tratatele originale de formare a comunităţilor vectorul politic cu politica. Încă prin tratatele originale de formare a comunităţilor vectorul politic 
a fost unul foarte important, pentru că se crea un spaţiu al prosperităţii și securi-a fost unul foarte important, pentru că se crea un spaţiu al prosperităţii și securi-
tăţii, iar fără coagularea politicilor practic a fost imposibil. Vom nota lapidar, în tăţii, iar fără coagularea politicilor practic a fost imposibil. Vom nota lapidar, în 
decursul construcţiei europene s-au încercat unele proiecte şi mai ambiţioase, cum decursul construcţiei europene s-au încercat unele proiecte şi mai ambiţioase, cum 
ar fi proiectul din 1954 privind comunitatea de apărare comună, care nu și-a găsit ar fi proiectul din 1954 privind comunitatea de apărare comună, care nu și-a găsit 
continuitate sau cât de anevoios s-a format uniunea monetară. Însă aceste realizări continuitate sau cât de anevoios s-a format uniunea monetară. Însă aceste realizări 
ale Uniunii Europene într-o singură zi practic au fost puse sub semnul întrebării.ale Uniunii Europene într-o singură zi practic au fost puse sub semnul întrebării.

 Al treilea aspect ţine de dezvoltarea și aprofundarea cooperării regionale. Vom  Al treilea aspect ţine de dezvoltarea și aprofundarea cooperării regionale. Vom 
preciza că schema pentagonală privind aprofundarea cooperării prevede cinci trepte preciza că schema pentagonală privind aprofundarea cooperării prevede cinci trepte 
progresive: zona de liber schimb; uniunea vamală; piaţa comună; uniunea economi-progresive: zona de liber schimb; uniunea vamală; piaţa comună; uniunea economi-
că și monetară, efect fi nal fi ind integrarea politică. Vom sublinia că Uniunea Euro-că și monetară, efect fi nal fi ind integrarea politică. Vom sublinia că Uniunea Euro-
peană este singura structură internațională de cooperare multilaterală care edifi că o peană este singura structură internațională de cooperare multilaterală care edifi că o 
uniune monetară, incluzând actualmente 19 state: aceasta nu a fost pusă sub semnul uniune monetară, incluzând actualmente 19 state: aceasta nu a fost pusă sub semnul 
întrebării, pentru că statele membre nu sunt pregătite, cel puțin la moment, să revină întrebării, pentru că statele membre nu sunt pregătite, cel puțin la moment, să revină 
la monedele lor naţionale. Tentativele, mai degrabă speculative ale Greciei din anul la monedele lor naţionale. Tentativele, mai degrabă speculative ale Greciei din anul 
2015, în condiţiile crizei datoriilor suverane, nu se mai afl ă pe agenda zilei, pentru 2015, în condiţiile crizei datoriilor suverane, nu se mai afl ă pe agenda zilei, pentru 
că toţi participanții au primit dreptul de a emite masă monetară, dar respectând co-că toţi participanții au primit dreptul de a emite masă monetară, dar respectând co-
tele admise de către Banca Central Europeană. Pe de o parte, în Uniunea Europeană tele admise de către Banca Central Europeană. Pe de o parte, în Uniunea Europeană 
se așteaptă scăderea creșterii economice, iar pe de altă parte, se va mări substanţial se așteaptă scăderea creșterii economice, iar pe de altă parte, se va mări substanţial 
cantitatea de masă monetară, fapt care nu poate să nu-și găsească impact asupra ratei cantitatea de masă monetară, fapt care nu poate să nu-și găsească impact asupra ratei 
infl aţiei. În acest sens de acțiuni preconizate, pentru a diminua căderea economică, infl aţiei. În acest sens de acțiuni preconizate, pentru a diminua căderea economică, 
s-a refuzat de la prevederile ambițioase ale Agendei de la Lisabona din 2000, care s-a refuzat de la prevederile ambițioase ale Agendei de la Lisabona din 2000, care 
prevede anumiţi parametri privind ponderea datoriei de stat din datoria publică, rata prevede anumiţi parametri privind ponderea datoriei de stat din datoria publică, rata 
infl aţiei și ritmul creșterii economice. Statelor membre li s-a permis să investească în infl aţiei și ritmul creșterii economice. Statelor membre li s-a permis să investească în 
ramurile pe care le consideră necesare și strategice atât cât vor fi  în măsură pentru a ramurile pe care le consideră necesare și strategice atât cât vor fi  în măsură pentru a 
putea atenua decăderea și asigura redresarea. putea atenua decăderea și asigura redresarea. 

Trei factori, în opinia noastră, au contribuit decisiv la faptul că Uniunea Eu-Trei factori, în opinia noastră, au contribuit decisiv la faptul că Uniunea Eu-
ropeană s-a aflat în retragere, cel puţin în perioada 11-16  martie, încercând să ropeană s-a aflat în retragere, cel puţin în perioada 11-16  martie, încercând să 
conceapă miza momentului. Am notat că la 11 martie, Organizaţia Mondială a conceapă miza momentului. Am notat că la 11 martie, Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii a declarat pandemia de coronavirus de tip nou și unele ţări din Uniunea Sănătăţii a declarat pandemia de coronavirus de tip nou și unele ţări din Uniunea 
Europeană au început să adopte măsuri restrictive, începând cu îngrădirea libertății Europeană au început să adopte măsuri restrictive, începând cu îngrădirea libertății 
de circulație și închiderea frontierelor. Cel mai clar a fost Președintele Franţei, de circulație și închiderea frontierelor. Cel mai clar a fost Președintele Franţei, 
Emmanuel Macron, care a declarat sus și tare: Uniunea Europeană, omenirea în Emmanuel Macron, care a declarat sus și tare: Uniunea Europeană, omenirea în 
ansamblu, Franţa în particular, se afl ă în condiţiile unui război sanitar. Însă această ansamblu, Franţa în particular, se afl ă în condiţiile unui război sanitar. Însă această 
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stare destare de război sanitar, care corect a definit realitățile, în accepția noastră, nu a fost  război sanitar, care corect a definit realitățile, în accepția noastră, nu a fost 
acceptată și dezvoltată nici în mediul publicistic, nici în mediul academic de speci-acceptată și dezvoltată nici în mediul publicistic, nici în mediul academic de speci-
alitate: exegeții clasici, fundamentaliști, ai teoriei războiului din cadrul cercetărilor alitate: exegeții clasici, fundamentaliști, ai teoriei războiului din cadrul cercetărilor 
strategice au susținut că un război, chiar și de tip sanitar, este prea mult spus și strategice au susținut că un război, chiar și de tip sanitar, este prea mult spus și 
nu se respectă trăsăturile sale distinctive. Din această cauză se folosește sintagma nu se respectă trăsăturile sale distinctive. Din această cauză se folosește sintagma 
de de criză sanitarăcriză sanitară, luând ca bază trinomul , luând ca bază trinomul conflict - criză - războiconflict - criză - război. În opinia noas-. În opinia noas-
tră, este cu totul îndreptăţit de a vorbi și despre un tră, este cu totul îndreptăţit de a vorbi și despre un război sanitar,război sanitar, pentru că exis- pentru că exis-
tă formulat un obiectiv, sunt identificate unele mijloace pentru realizarea acestui tă formulat un obiectiv, sunt identificate unele mijloace pentru realizarea acestui 
obiectiv și există un teatru al operaţiunilor, chiar dacă nu se aplică pe larg forţele obiectiv și există un teatru al operaţiunilor, chiar dacă nu se aplică pe larg forţele 
armate. La moment însă, sintagma de armate. La moment însă, sintagma de război sanitarrăzboi sanitar referitor la pandemia de co- referitor la pandemia de co-
ronavirus nu a fost acceptată pentru că se consideră că se banalizează însăşi teoria ronavirus nu a fost acceptată pentru că se consideră că se banalizează însăşi teoria 
războiului, deși, precizăm, în aspect polemologic dimensiunea sanitară, alături de războiului, deși, precizăm, în aspect polemologic dimensiunea sanitară, alături de 
dimensiunile psihologică și cea demografică, se dovedește a fi plenar operațională. dimensiunile psihologică și cea demografică, se dovedește a fi plenar operațională. 

Primul factor care a determinat problemele Uniunii Europene a fost întârzierea Primul factor care a determinat problemele Uniunii Europene a fost întârzierea 
în a adopta și implementa decizii rapid și eficiente. Uniunea Europeană, ca și mul-în a adopta și implementa decizii rapid și eficiente. Uniunea Europeană, ca și mul-
te state, inclusiv comunitare, a tratat într-un mod mai degrabă superficial această te state, inclusiv comunitare, a tratat într-un mod mai degrabă superficial această 
problemă, și nu este întâmlător că Președintele Comisiei Europene, Ursula von der problemă, și nu este întâmlător că Președintele Comisiei Europene, Ursula von der 
Leyen, a cerut scuze Italiei pentru că nu i s-a acordat asistenţa pe care a solicitat-o Leyen, a cerut scuze Italiei pentru că nu i s-a acordat asistenţa pe care a solicitat-o 
la început de criză. De fapt, toţi au neglijat această problemă și atunci când Preșe-la început de criză. De fapt, toţi au neglijat această problemă și atunci când Preșe-
dintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, solicită ca China să-și asume dintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, solicită ca China să-și asume 
culpa pentru informarea incorectă privind amploarea epidemiei, el nu se bazează culpa pentru informarea incorectă privind amploarea epidemiei, el nu se bazează 
pe fundamentele unui război de tip nou, ci pe principiile unui război convenţi-pe fundamentele unui război de tip nou, ci pe principiile unui război convenţi-
onal, în sens că există un declanșator, apoi trebuie să existe un învingător și un onal, în sens că există un declanșator, apoi trebuie să existe un învingător și un 
învins, învingătorul solicitând despăgubiri de la cel învins. În cazul pandemiei de învins, învingătorul solicitând despăgubiri de la cel învins. În cazul pandemiei de 
coronavirus de tip nou aceste scheme nu vor funcţiona și nu este întâmplător că se coronavirus de tip nou aceste scheme nu vor funcţiona și nu este întâmplător că se 
resping toate supoziţiile exprimate de mediul academic și de cercurile strategice cu resping toate supoziţiile exprimate de mediul academic și de cercurile strategice cu 
privire la originea coronavirusului de tip nou, pentru că acestea vin în contradic-privire la originea coronavirusului de tip nou, pentru că acestea vin în contradic-
ţie cu obiectivele politice ale administraţiei americane, susţinută de administraţia ţie cu obiectivele politice ale administraţiei americane, susţinută de administraţia 
britanică, cea franceză, dar şi de alte ţări. În același timp, considerăm a fi mai puțin britanică, cea franceză, dar şi de alte ţări. În același timp, considerăm a fi mai puțin 
eficientă activitatea Organizației Mondială a Sănătății în condițiile declanșării și eficientă activitatea Organizației Mondială a Sănătății în condițiile declanșării și 
extinderii pandemiei de coronavirus de tip nou, această stare de lucruri fiind pro-extinderii pandemiei de coronavirus de tip nou, această stare de lucruri fiind pro-
prie și altor instituții specializate și structuri din cadrul Organizației Națiunilor prie și altor instituții specializate și structuri din cadrul Organizației Națiunilor 
Unite, fiecare în sfera de activitate de care este responsabilă.  Unite, fiecare în sfera de activitate de care este responsabilă.  

Al doilea factor important ţine de faptul că statele naţionale, preluând iniţiativa Al doilea factor important ţine de faptul că statele naţionale, preluând iniţiativa 
în limitarea răspândirii coronavirusului de tip nou, practic au pus, într-o anumi-în limitarea răspândirii coronavirusului de tip nou, practic au pus, într-o anumi-
tă măsură, sub semnul întrebării solidaritate în cadrul Uniunii Europene. Princi-tă măsură, sub semnul întrebării solidaritate în cadrul Uniunii Europene. Princi-
piul solidarităţii, alături de principile subsidiarităţii și proporţionalităţii, alcătuiesc piul solidarităţii, alături de principile subsidiarităţii și proporţionalităţii, alcătuiesc 
fundamentele etico-juridice care reglementează activitatea Uniunii Europene. Pro-fundamentele etico-juridice care reglementează activitatea Uniunii Europene. Pro-
porţionalitatea a fost admisă prin Actul Unic European, stabilindu-se că Uniu-porţionalitatea a fost admisă prin Actul Unic European, stabilindu-se că Uniu-
nea Europeană şi statele membre vor partaja proporţional intereselor fiecărui stat nea Europeană şi statele membre vor partaja proporţional intereselor fiecărui stat 
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atribuţiile pe care urmează să le îndeplinească, subiect la care vom reveni. Subsi-atribuţiile pe care urmează să le îndeplinească, subiect la care vom reveni. Subsi-
diaritatea presupune că Uniunea Europeană intervine atunci când este solicitată, diaritatea presupune că Uniunea Europeană intervine atunci când este solicitată, 
acesta fiind un principiu de sorginte social-liberală, iar în politica internă se mai acesta fiind un principiu de sorginte social-liberală, iar în politica internă se mai 
vorbește despre un stat subsidiar, când statul este solicitat să intervină. Principiul vorbește despre un stat subsidiar, când statul este solicitat să intervină. Principiul 
solidarităţii a fost aplicat pe larg, dar, mai degrabă, într-un mod tacit, prezumân-solidarităţii a fost aplicat pe larg, dar, mai degrabă, într-un mod tacit, prezumân-
du-se ca fiind o valoare morală incontestabilă. Însă în condițiile când s-a făcut du-se ca fiind o valoare morală incontestabilă. Însă în condițiile când s-a făcut 
apel deschis la oportunitatea aplicabilității acestui principiu, făcându-se referință apel deschis la oportunitatea aplicabilității acestui principiu, făcându-se referință 
la substratul moral, în unele ţări, preponderent din Nordul Europei, guvernele l-au la substratul moral, în unele ţări, preponderent din Nordul Europei, guvernele l-au 
primit cu reticență, exprimând supoziția că nu ar fi cazul să se implice profund și primit cu reticență, exprimând supoziția că nu ar fi cazul să se implice profund și 
plenar în susținerea unui efort comun. Vom nota că, datorită aplicării principiului plenar în susținerea unui efort comun. Vom nota că, datorită aplicării principiului 
solidarităţii, s-a reușit ca Grecia să fie salvată de acele grave probleme privind da-solidarităţii, s-a reușit ca Grecia să fie salvată de acele grave probleme privind da-
toriile suverane, deși implicarea europeană continuă să fie estimată diferit. toriile suverane, deși implicarea europeană continuă să fie estimată diferit. 

Prin urmare, solidaritatea în arealul european este serios zdruncinată, unele Prin urmare, solidaritatea în arealul european este serios zdruncinată, unele 
ţări considerând că nu ar trebui să participe plenar în politicile și programele euro-ţări considerând că nu ar trebui să participe plenar în politicile și programele euro-
pene, criza migraţiei ilegale fiind elocventă în sensul reliefat de idei, iar pandemia pene, criza migraţiei ilegale fiind elocventă în sensul reliefat de idei, iar pandemia 
de coronavirus de tip nou a aprofundat și extins fisurile pe diferite coordonate. De de coronavirus de tip nou a aprofundat și extins fisurile pe diferite coordonate. De 
fapt, putem determina că Uniunea Europeană s-a partajat, atât pe verticală, cât și fapt, putem determina că Uniunea Europeană s-a partajat, atât pe verticală, cât și 
pe orizontală, solidaritatea mai puțin fiind prezentă pe orizontală, deoarece unele pe orizontală, solidaritatea mai puțin fiind prezentă pe orizontală, deoarece unele 
ţări din Nordul și din Centrul Europei au considerat că nu ar fi cazul să-și asume ţări din Nordul și din Centrul Europei au considerat că nu ar fi cazul să-și asume 
toate obligaţiunile pentru a contribui la depășirea situaţiei grave din unele ţări din toate obligaţiunile pentru a contribui la depășirea situaţiei grave din unele ţări din 
Sudul Europei. Totuși actualmente, date fiind identificarea unor poziții comune și Sudul Europei. Totuși actualmente, date fiind identificarea unor poziții comune și 
propunerea unor programe substanțiale de redresare economică, nu se pune pro-propunerea unor programe substanțiale de redresare economică, nu se pune pro-
blema solidarităţii pe orizontală, iar pe verticală, în sensul de Europa veche și Euro-blema solidarităţii pe orizontală, iar pe verticală, în sensul de Europa veche și Euro-
pa nouă, problemele rămân, cum ar fi  statul de drept sau repartizarea migranților, pa nouă, problemele rămân, cum ar fi  statul de drept sau repartizarea migranților, 
dar sunt trecute pe planul doi. Vom nota punctual că solidaritatea europeană se dar sunt trecute pe planul doi. Vom nota punctual că solidaritatea europeană se 
exprimă prin acordarea asistenței celor care au cea mai mare nevoie, incluzând exprimă prin acordarea asistenței celor care au cea mai mare nevoie, incluzând 
asemenea măsuri precum investiții directe și indirecte, scheme financiare de su-asemenea măsuri precum investiții directe și indirecte, scheme financiare de su-
port sectorial, crearea de fonduri speciale, susținerea politicilor guvernamentale, port sectorial, crearea de fonduri speciale, susținerea politicilor guvernamentale, 
mobilizarea investițiilor private sau sporirea capacităților de cercetare    mobilizarea investițiilor private sau sporirea capacităților de cercetare    

Al treilea factor se referă expres la partajarea atribuțiilor dintre Uniunea Euro-Al treilea factor se referă expres la partajarea atribuțiilor dintre Uniunea Euro-
peană și statele membre în trei categorii, fapt care, într-o anumită măsură, absolvește peană și statele membre în trei categorii, fapt care, într-o anumită măsură, absolvește 
Uniunea Europeană de unele invective dure la care a fost supusă, inclusiv privind Uniunea Europeană de unele invective dure la care a fost supusă, inclusiv privind 
suportul de funcţionalitate. Atribuţiile sunt partajate după cum urmează: ce ţin în suportul de funcţionalitate. Atribuţiile sunt partajate după cum urmează: ce ţin în 
exclusivitate de Uniunea Europeană, deciziile sunt adoptate în unanimitate, spre exclusivitate de Uniunea Europeană, deciziile sunt adoptate în unanimitate, spre 
exemplu introdcerea de noi taxe sau invitaţia unui stat candidat de a se integra în exemplu introdcerea de noi taxe sau invitaţia unui stat candidat de a se integra în 
cadrul Uniunii Europene; vizează partajarea lor între Uniunea Europeană și statele cadrul Uniunii Europene; vizează partajarea lor între Uniunea Europeană și statele 
membre, cum ar fi politicile în domeniul educaţiei; atribuţiile care sunt lăsate pe membre, cum ar fi politicile în domeniul educaţiei; atribuţiile care sunt lăsate pe 
seama guvernelor statelor naţionale, precum sistemul naţional de sănătate publică. seama guvernelor statelor naţionale, precum sistemul naţional de sănătate publică. 
Prin urmare, statele membre ale Uniunii Europene sunt principalii responsabili de Prin urmare, statele membre ale Uniunii Europene sunt principalii responsabili de 
sistemele naționale de sănătate și au fost îndreptăţite ca să întreprindă acele acţiuni sistemele naționale de sănătate și au fost îndreptăţite ca să întreprindă acele acţiuni 
pe care le-au exercitat în condițiile declarării pandemiei: tratatele Uniunii Europe-pe care le-au exercitat în condițiile declarării pandemiei: tratatele Uniunii Europe-
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ne stipulează expres că statele membre sunt responsabile de sistemele naționale de ne stipulează expres că statele membre sunt responsabile de sistemele naționale de 
sănătate, repatrierea cetățenilor în caz de epidemii, impunerea restricțiilor vieții sănătate, repatrierea cetățenilor în caz de epidemii, impunerea restricțiilor vieții 
publice, pe când asistența europeană se exprimă prin publice, pe când asistența europeană se exprimă prin furnizarea serviciilor, dele-furnizarea serviciilor, dele-
garea personalului specializat, oferirea de echipamente, contribuție la atenuarea garea personalului specializat, oferirea de echipamente, contribuție la atenuarea 
impactului social-economic.impactului social-economic.

Acţiunile de bază ale unui guvern naţional privind sănătatea întrunesc: asa-Acţiunile de bază ale unui guvern naţional privind sănătatea întrunesc: asa-
narea sistemului, dotarea cu echipament, introducerea de restricţii în cazul când narea sistemului, dotarea cu echipament, introducerea de restricţii în cazul când 
epidemia riscă să iasă de sub control. În acest sens, acţiunile întreprinse de statele epidemia riscă să iasă de sub control. În acest sens, acţiunile întreprinse de statele 
naţionale s-au dovedit a fi  legitime și în conformitate cu sistemul juridic din Uniunea naţionale s-au dovedit a fi  legitime și în conformitate cu sistemul juridic din Uniunea 
Europeană. Guvernele statelor membre sunt responsabile în mod prioritar de siste-Europeană. Guvernele statelor membre sunt responsabile în mod prioritar de siste-
mele lor de sănătate și nu este deloc întâmplător, în acest sens, că naţional-statalul mele lor de sănătate și nu este deloc întâmplător, în acest sens, că naţional-statalul 
prevalează în cadrul dimensiunii date asupra supranaţionalului. La rândul ei, Uniu-prevalează în cadrul dimensiunii date asupra supranaţionalului. La rândul ei, Uniu-
nea Europeană poate numai să întreprindă unele acţiuni pentru a coagula politicile, nea Europeană poate numai să întreprindă unele acţiuni pentru a coagula politicile, 
pentru a încerca să identifi ce o strategie de susţinere a sistemului de sănătate, dar mai pentru a încerca să identifi ce o strategie de susţinere a sistemului de sănătate, dar mai 
puțin se dovedește a fi  îndreptăţită de a se implica profund în sistemul dat al fi ecărui puțin se dovedește a fi  îndreptăţită de a se implica profund în sistemul dat al fi ecărui 
stat membru. Însă în decada a doua a lunii martie 2020 problema de bază consta stat membru. Însă în decada a doua a lunii martie 2020 problema de bază consta 
nu atât în măsurile întreprinse în sistemul de sănătate, cât în limitarea unilaterală a nu atât în măsurile întreprinse în sistemul de sănătate, cât în limitarea unilaterală a 
libertății de circulație a persoanelor, deciziile unor guverne fi ind interpretate într-un libertății de circulație a persoanelor, deciziile unor guverne fi ind interpretate într-un 
mod speculativ și vădit tendenționist. Cert este că în acest interval de timp guvernele mod speculativ și vădit tendenționist. Cert este că în acest interval de timp guvernele 
au pus pe prim-plan interesele naționale și pe planul al doilea – interesele europene, au pus pe prim-plan interesele naționale și pe planul al doilea – interesele europene, 
ca mai târziu balanța să fi e echilibrată parțial. ca mai târziu balanța să fi e echilibrată parțial. 

Vom sublinia că, din punctul de vedere al activității de partid, pe coordonata Vom sublinia că, din punctul de vedere al activității de partid, pe coordonata 
guvernare versus opoziție, în perioadele atât de criză, cât și de postcriză, unele guvernare versus opoziție, în perioadele atât de criză, cât și de postcriză, unele 
forţe politice au încercat și, incontestabil, vor încerca să speculeze pe larg acest as-forţe politice au încercat și, incontestabil, vor încerca să speculeze pe larg acest as-
pect, avându-se în vedere în special formațiunile populiste prezente, inclusiv în trei pect, avându-se în vedere în special formațiunile populiste prezente, inclusiv în trei 
fracţiuni din Parlamentul European, dar altele, poziționate pe diferite segmente ale fracţiuni din Parlamentul European, dar altele, poziționate pe diferite segmente ale 
eșichierului politic: este o oportunitate de a tinde să acumuleze puncte electorale eșichierului politic: este o oportunitate de a tinde să acumuleze puncte electorale 
prin critici la adresa partidelor de guvernământ. Astfel, Alternativa pentru Germa-prin critici la adresa partidelor de guvernământ. Astfel, Alternativa pentru Germa-
nia, Liga în Italia, Vox în Spania, Adunarea Naţională în Franţa, Interesul Flamand nia, Liga în Italia, Vox în Spania, Adunarea Naţională în Franţa, Interesul Flamand 
în Belgia au un cuvânt de spus privind construcţia edificiului european. Este de în Belgia au un cuvânt de spus privind construcţia edificiului european. Este de 
așteptat ca suportul acordat acestor formațiuni la următoarele alegeri parlamentare așteptat ca suportul acordat acestor formațiuni la următoarele alegeri parlamentare 
naționale să fie într-o creştere nu substanţială, ci ușoară, dat fiind că în plan global, naționale să fie într-o creştere nu substanţială, ci ușoară, dat fiind că în plan global, 
fundamentele globalizării de tip liberal pe care este edificată Uniunea Europeană fundamentele globalizării de tip liberal pe care este edificată Uniunea Europeană 
au fost, într-o anumită măsură, demolate, acest proces în plină desfășurare produ-au fost, într-o anumită măsură, demolate, acest proces în plină desfășurare produ-
cându-se pe două căi: cându-se pe două căi: 

•• În primul rând, prin protecţionism, promovat preponderent de Administrația  În primul rând, prin protecţionism, promovat preponderent de Administrația 
Donald Trump, din 2017, acțiuni care nu au fost acceptate de către europeni, da-Donald Trump, din 2017, acțiuni care nu au fost acceptate de către europeni, da-
torită celor patru libertăţi de circulaţie. Este de așteptat ca protecţionismul să fie torită celor patru libertăţi de circulaţie. Este de așteptat ca protecţionismul să fie 
promovat substanţial în dauna globalismului de tip liberal. În opinia noastră, alt promovat substanţial în dauna globalismului de tip liberal. În opinia noastră, alt 
tip de globalism, de tip social-democrat sau cu faţetă umană, este imposibil și nu tip de globalism, de tip social-democrat sau cu faţetă umană, este imposibil și nu 
poate nici percepu, nici să existe. poate nici percepu, nici să existe. 
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••  În al doilea rând, restrângerea libertății de circulație a persoanelor/forței În al doilea rând, restrângerea libertății de circulație a persoanelor/forței 
de muncă prin introducerea unilaterală a controlului aspra frontierelor naţionale. de muncă prin introducerea unilaterală a controlului aspra frontierelor naţionale. 
Statele din Uniunea Europeană în perioada postcarantină le deschid gradual, con-Statele din Uniunea Europeană în perioada postcarantină le deschid gradual, con-
trolat și cu posibilitatea unei circulaţii restrânse. Desigur că fiecare stat membru trolat și cu posibilitatea unei circulaţii restrânse. Desigur că fiecare stat membru 
este în măsură să le deschidă atât cât consideră necesar, însă acest fapt de asemenea este în măsură să le deschidă atât cât consideră necesar, însă acest fapt de asemenea 
ar pune sub semnul întrebării suportul, fundamentul construcţiei europene, pen-ar pune sub semnul întrebării suportul, fundamentul construcţiei europene, pen-
tru că sunt în vigoare/implementate convenţiile privind circulaţia liberă fără vize, tru că sunt în vigoare/implementate convenţiile privind circulaţia liberă fără vize, 
adoptate în perioada 1985 - 1995. Revenirea la libertatea deplină (necarantinată) a adoptate în perioada 1985 - 1995. Revenirea la libertatea deplină (necarantinată) a 
circulației pentru cetățenii europeni se va produce pe două căi: interstatală – pe coor-circulației pentru cetățenii europeni se va produce pe două căi: interstatală – pe coor-
donata bilaterală; transnațiunalăă – pe coordonata multilaterală, însumând deciziile donata bilaterală; transnațiunalăă – pe coordonata multilaterală, însumând deciziile 
a trei și a mai multor state. Cât despre cetățenii extracomunitari, inclusiv benefi ciari a trei și a mai multor state. Cât despre cetățenii extracomunitari, inclusiv benefi ciari 
ai regimului liberalizat de vize, ritmul deschiderii va fi  mult mai extins în timp.       ai regimului liberalizat de vize, ritmul deschiderii va fi  mult mai extins în timp.       

În accepția noastră, problema de bază care se află pe agenda zilei Uniunii Euro-În accepția noastră, problema de bază care se află pe agenda zilei Uniunii Euro-
pene rezidă în necesitatea elaborării unui plan de redresare, iar aceasta trebuie să pene rezidă în necesitatea elaborării unui plan de redresare, iar aceasta trebuie să 
înceapă cu adoptarea cadrului financiar pentru un nou buget multianual. Vom pre-înceapă cu adoptarea cadrului financiar pentru un nou buget multianual. Vom pre-
ciza că în cadrul Uniunii Europene bugetul se aprobă pentru șapte ani, urmând să ciza că în cadrul Uniunii Europene bugetul se aprobă pentru șapte ani, urmând să 
fi fost adoptat pentru perioada 2021-2027 încă în anul 2019. Însă din cauza Brexit-fi fost adoptat pentru perioada 2021-2027 încă în anul 2019. Însă din cauza Brexit-
ului acest proces a fost stopat, cele 27 de state nu reușesc să identifice un numitor ului acest proces a fost stopat, cele 27 de state nu reușesc să identifice un numitor 
comun, dat fiind că volumul mijloacelor financiare alocat bugetului scade într-un comun, dat fiind că volumul mijloacelor financiare alocat bugetului scade într-un 
volum  esențial. Discuţiile cu privire la bugetul multianual vizează două aspecte: volum  esențial. Discuţiile cu privire la bugetul multianual vizează două aspecte: 
primul ţine de domeniile-cheie în care ar trebui să fie îndreptate un volum mai primul ţine de domeniile-cheie în care ar trebui să fie îndreptate un volum mai 
mare de mijloace financiare. Spre exempu, ţările agrare, cum ar fi România, Franţa, mare de mijloace financiare. Spre exempu, ţările agrare, cum ar fi România, Franţa, 
Italia, Spania, Polonia, solicită ca acele mijloace financiare care au fost vărsate în Italia, Spania, Polonia, solicită ca acele mijloace financiare care au fost vărsate în 
trecut să rămână intacte, cu atât mai mult că fondul agricol urmează să fie supus trecut să rămână intacte, cu atât mai mult că fondul agricol urmează să fie supus 
unor micşorări; al doilea aspect se referă la cota-parte a fiecărui stat. În trecut s-a unor micşorări; al doilea aspect se referă la cota-parte a fiecărui stat. În trecut s-a 
aplicat un criteriu foarte echitabil: toate statele membre vărsau o cotă-parte fixă în aplicat un criteriu foarte echitabil: toate statele membre vărsau o cotă-parte fixă în 
bugetul Uniunii Europene, luând ca bază bugetele lor naţionale, în bugetul actual, bugetul Uniunii Europene, luând ca bază bugetele lor naţionale, în bugetul actual, 
fiecare stat membru varsă 1,24 procente, în cel precedent (2007-2013) – 1,27 de fiecare stat membru varsă 1,24 procente, în cel precedent (2007-2013) – 1,27 de 
procente. În plus, Uniunea Europeană este nevoită să vină cu anumite programe fi-procente. În plus, Uniunea Europeană este nevoită să vină cu anumite programe fi-
nanciare, pentru că se pune problema de a redresa economia într-o perioadă foarte nanciare, pentru că se pune problema de a redresa economia într-o perioadă foarte 
scurtă, obiectiv strategic care solicită crearea unui fond special, alături de cele pa-scurtă, obiectiv strategic care solicită crearea unui fond special, alături de cele pa-
tru fonduri ale Uniunii Europene: fondul social, fondul pentru dezvoltare regiona-tru fonduri ale Uniunii Europene: fondul social, fondul pentru dezvoltare regiona-
lă, fondul pentru dezvoltare agricolă și fondul de coeziune. Fondul special urmează lă, fondul pentru dezvoltare agricolă și fondul de coeziune. Fondul special urmează 
să fie creat pentru a ajuta, pe de o parte, statele care au cel mai mult nevoie pentru să fie creat pentru a ajuta, pe de o parte, statele care au cel mai mult nevoie pentru 
redresarea economică, iar pe de altă parte, domeniile din economiile statelor care redresarea economică, iar pe de altă parte, domeniile din economiile statelor care 
au nevoie de redresare și de resetare economică. au nevoie de redresare și de resetare economică. 

Dacă Uniunea Europeană nu va reuși să adopte un buget care, în linii mari, să Dacă Uniunea Europeană nu va reuși să adopte un buget care, în linii mari, să 
fie agreat de toate statele membre, politicile europene riscă să fie compromise cel fie agreat de toate statele membre, politicile europene riscă să fie compromise cel 
puţin pentru o perioadă scurtă, iar acest fapt își va găsi reliefare asupra resetării puţin pentru o perioadă scurtă, iar acest fapt își va găsi reliefare asupra resetării 
economice. În baza celor expuse, concluzia este următoarea: nu se pune proble-economice. În baza celor expuse, concluzia este următoarea: nu se pune proble-
ma dezintegrării Uniunii Europene, după cum ar dori unele forțe atât din spaţiul ma dezintegrării Uniunii Europene, după cum ar dori unele forțe atât din spaţiul 
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european, cât și din areaul extracomunitar, această problemă nu se află la ordinea european, cât și din areaul extracomunitar, această problemă nu se află la ordinea 
de zi, dar nu este mai puțin adevărat că sunt prezente diferite opțiuni care înţeleg de zi, dar nu este mai puțin adevărat că sunt prezente diferite opțiuni care înţeleg 
diferit oportunitatea de a reseta sau de a reconceptualiza activitatea Uniunii Euro-diferit oportunitatea de a reseta sau de a reconceptualiza activitatea Uniunii Euro-
pene. Exemplul britanic rămâne pentru o perioadă, cel puţin medie, unul singular, pene. Exemplul britanic rămâne pentru o perioadă, cel puţin medie, unul singular, 
pentru că au văzut cu câte probleme s-a confruntat Marea Britanie în discuţiile cu pentru că au văzut cu câte probleme s-a confruntat Marea Britanie în discuţiile cu 
Uniunea Europeană, procesul de părăsire a fost de câteva ori transferat. În plus, nu Uniunea Europeană, procesul de părăsire a fost de câteva ori transferat. În plus, nu 
există acele forţe politice atât de puternice, puternice în sensul că sunt susţinute din există acele forţe politice atât de puternice, puternice în sensul că sunt susţinute din 
punct de vedere electoral în statele Uniunii Europene, pentru a putea să declanşeze punct de vedere electoral în statele Uniunii Europene, pentru a putea să declanşeze 
cu succes un proces similar celui britanic. Acolo procesul a fost lansat de partidul cu succes un proces similar celui britanic. Acolo procesul a fost lansat de partidul 
care se bucura de cel mai mare suport electoral, de cea mai mare susţinere electorală, care se bucura de cel mai mare suport electoral, de cea mai mare susţinere electorală, 
urmărind să-și fortifi ce suportul electoral, pe când în alte state, chiar dacă partidele urmărind să-și fortifi ce suportul electoral, pe când în alte state, chiar dacă partidele 
de pe extrema dreaptă a eșichierului politic, și cele de pe extrema stângă și-ar coa-de pe extrema dreaptă a eșichierului politic, și cele de pe extrema stângă și-ar coa-
gula eforturile, rezultatul nu ar fi  unul mai mare decât 25 sau cel mult 30 procente. gula eforturile, rezultatul nu ar fi  unul mai mare decât 25 sau cel mult 30 procente. 
Desigur, în toate statele din Uniunea Europeană există forţe care se pronunţă pentru Desigur, în toate statele din Uniunea Europeană există forţe care se pronunţă pentru 
ieșirea țării lor din această organizație internațională guvernamentală de cooperare ieșirea țării lor din această organizație internațională guvernamentală de cooperare 
multilaterală. În Italia, circa 30 procente se pronunţă împotrivă, în Croaţia, care ulti-multilaterală. În Italia, circa 30 procente se pronunţă împotrivă, în Croaţia, care ulti-
ma a realizat integrarea europeană, deja 35 procente ar vota la un referendum pentru ma a realizat integrarea europeană, deja 35 procente ar vota la un referendum pentru 
ca statul lor să iasă din componenţa Uniunii Europene. ca statul lor să iasă din componenţa Uniunii Europene. 

Totuși, considerăm că în Europa este predominant un concept valoric care Totuși, considerăm că în Europa este predominant un concept valoric care 
presupune într-un mod expres că împreună statele membre contează mai mult presupune într-un mod expres că împreună statele membre contează mai mult 
decât fiecare în parte. Acest concept are la bază filosofia universalismului şi decât fiecare în parte. Acest concept are la bază filosofia universalismului şi 
cosmopolitismului vest-european: universalismul prevede că există generalul cosmopolitismului vest-european: universalismul prevede că există generalul 
și practic este lipsă particularul. Spre exemplu, universalismul bizantin pune pe și practic este lipsă particularul. Spre exemplu, universalismul bizantin pune pe 
aceeași treaptă generalul și particularul, poate din această cauză, central, sud-est aceeași treaptă generalul și particularul, poate din această cauză, central, sud-est 
și mai ales est- europenii și-au format istoric alte mentalităţi decât vest-europe-și mai ales est- europenii și-au format istoric alte mentalităţi decât vest-europe-
nii. Nu se pune problema dispariţiei Uniunii Europene nici din punct de vedere nii. Nu se pune problema dispariţiei Uniunii Europene nici din punct de vedere 
conceptual și nici politic sau geopolitic. În general, în istoria Uniunii Europene conceptual și nici politic sau geopolitic. În general, în istoria Uniunii Europene 
două tendinţe s-au pliat – este vorba despre linia germană și linia franceză. Fran-două tendinţe s-au pliat – este vorba despre linia germană și linia franceză. Fran-
cezii, practic întotdeauna, au fost reticenţi faţă de extinderea Uniunii Europene, cezii, practic întotdeauna, au fost reticenţi faţă de extinderea Uniunii Europene, 
predominând indiferent de doctrina de politică internă a șefilor statului care s-au predominând indiferent de doctrina de politică internă a șefilor statului care s-au 
alternat, ideile Președintelui Ch. de Gaulle: Comunitatea Economică Europeană alternat, ideile Președintelui Ch. de Gaulle: Comunitatea Economică Europeană 
este comunitatea patriilor, a naţiunilor, Europa este Europa patriilor. Vom puncta este comunitatea patriilor, a naţiunilor, Europa este Europa patriilor. Vom puncta 
lapidar că Franța îşi canalizează eforturile nu atât spre ţările din Europa de Est, lapidar că Franța îşi canalizează eforturile nu atât spre ţările din Europa de Est, 
cum a fost în anii’90 ai secolului XX și începutul secolului XXI, când simţea culpa cum a fost în anii’90 ai secolului XX și începutul secolului XXI, când simţea culpa 
pentru că nu a putut ajuta Cehoslovacia și Polonia în anul 1938 și, respectiv, în pentru că nu a putut ajuta Cehoslovacia și Polonia în anul 1938 și, respectiv, în 
anul 1939. Prin urmare, Franța acordă prioritate strategică și practic s-a cramponat anul 1939. Prin urmare, Franța acordă prioritate strategică și practic s-a cramponat 
pe spaţiul mediteraneean, fără a înregistra rezultate eficiente, cazul Libiei fiind pe spaţiul mediteraneean, fără a înregistra rezultate eficiente, cazul Libiei fiind 
elocvent. A doua linie este linia germană, pe care o considerăm fundamentală în elocvent. A doua linie este linia germană, pe care o considerăm fundamentală în 
evoluţia Uniunii Europene. Problema nu constă numai în faptul că Germania este evoluţia Uniunii Europene. Problema nu constă numai în faptul că Germania este 
locomotiva economică a Uniunii Europene, Germania întotdeauna și-a propus să locomotiva economică a Uniunii Europene, Germania întotdeauna și-a propus să 
fie plasată din punct de vedere geostrategic și geopolitic în centrul Europei. Din fie plasată din punct de vedere geostrategic și geopolitic în centrul Europei. Din 
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această cauză a susţinut extinderile spre această cauză a susţinut extinderile spre EEst, pentru ca hotarul naţional să nu fie și st, pentru ca hotarul naţional să nu fie și 
hotar al Uniunii Europene. Germania a depus eforturi colosale pentru ca să devină hotar al Uniunii Europene. Germania a depus eforturi colosale pentru ca să devină 
statul central european și nu va admite ca ceea ce a solicitat foarte mult eforturi să statul central european și nu va admite ca ceea ce a solicitat foarte mult eforturi să 
fie demolat. Nu este mai puțin adevărat că în ultimul timp, în condițiile pandemiei, fie demolat. Nu este mai puțin adevărat că în ultimul timp, în condițiile pandemiei, 
a apărut problema germană în cadrul Uniunii Europene şi mulţi s-au grăbit chiar a apărut problema germană în cadrul Uniunii Europene şi mulţi s-au grăbit chiar 
să spună că este sfârșitul Uniunii Europene, dată fiind încheierea Curţii Constitu-să spună că este sfârșitul Uniunii Europene, dată fiind încheierea Curţii Constitu-
ţionale din Germania privind achiziţionarea de către Banca Central Europeană a ţionale din Germania privind achiziţionarea de către Banca Central Europeană a 
obligaţiunilor și unele aspecte ce vizează politicile creditar-financiare. Vom nota obligaţiunilor și unele aspecte ce vizează politicile creditar-financiare. Vom nota 
că nu este pentru prima dată când Înalta Curte din Germania intervine în afacerile că nu este pentru prima dată când Înalta Curte din Germania intervine în afacerile 
europene pe dimensiunea supanațional versus național-statal: în 1992, Guvernul europene pe dimensiunea supanațional versus național-statal: în 1992, Guvernul 
german a solicitat Curtea Constituţională cu sediul la Karlsruhe să se pronunţe german a solicitat Curtea Constituţională cu sediul la Karlsruhe să se pronunţe 
referitor la Tratatul de Uniune Europeană, Tratatul de la Maastrich din 7 februarie referitor la Tratatul de Uniune Europeană, Tratatul de la Maastrich din 7 februarie 
1992. Guvernul german, alături de Parlament, au dat curs integrării lor europe-1992. Guvernul german, alături de Parlament, au dat curs integrării lor europe-
ne, în sensul aplicabilităţii Tratatului de Uniune Europeană, numai după ce Înalta ne, în sensul aplicabilităţii Tratatului de Uniune Europeană, numai după ce Înalta 
Curte s-a pronunţat și a declarat că Tratatul nu vine în contradicţie cu legislaţia Curte s-a pronunţat și a declarat că Tratatul nu vine în contradicţie cu legislaţia 
naţională. În cazul din 2020 situaţia este alta: Curtea Constituţională din Germania naţională. În cazul din 2020 situaţia este alta: Curtea Constituţională din Germania 
a pus la îndoială deciziile Băncii Central Europene ca instituţie europeană, statut a pus la îndoială deciziile Băncii Central Europene ca instituţie europeană, statut 
atribuit prin Tratatul de la Lisabona din 13 decembrie 2007. Astfel, a apărut o fric-atribuit prin Tratatul de la Lisabona din 13 decembrie 2007. Astfel, a apărut o fric-
ţiune din punct de vedere juridic dintre Curtea Constituţională a unui stat mem-ţiune din punct de vedere juridic dintre Curtea Constituţională a unui stat mem-
bru și instituţiile comunitare europene. Este de precizat că, în cazul dat prevalează bru și instituţiile comunitare europene. Este de precizat că, în cazul dat prevalează 
dreptul Uniunii Europene ca parte a dreptului internaţional public în comparaţie dreptul Uniunii Europene ca parte a dreptului internaţional public în comparaţie 
cu dreptul naţional german. Totodată, vom afirma că Parlamentul European, Con-cu dreptul naţional german. Totodată, vom afirma că Parlamentul European, Con-
siliul Uniunii Europene, Consiliul European sau Comisia Europeană nu dispun de siliul Uniunii Europene, Consiliul European sau Comisia Europeană nu dispun de 
pârghiile suficiente pentru a-i pedepsi pe cei care încalcă dreptul european sau cei pârghiile suficiente pentru a-i pedepsi pe cei care încalcă dreptul european sau cei 
care sunt culpabilizaţi că a lor politici vin în contradicţie cu valorile și principiile care sunt culpabilizaţi că a lor politici vin în contradicţie cu valorile și principiile 
fundamentale ale Uniunii Europene. Este clar că Ungaria și Polonia nu pot fi pe-fundamentale ale Uniunii Europene. Este clar că Ungaria și Polonia nu pot fi pe-
depsite, cum ar dori unele ţări, pentru derapajele în sistemele acestora de justiţie.  depsite, cum ar dori unele ţări, pentru derapajele în sistemele acestora de justiţie.  

În plus, suntem de părere că atunci când europenii au elaborat fundamentele În plus, suntem de părere că atunci când europenii au elaborat fundamentele 
juridice și de procedură, au fost într-o mare măsură idealiști şi nu puteau să creadă juridice și de procedură, au fost într-o mare măsură idealiști şi nu puteau să creadă 
că într-o zi Ungaria, afl ată în fruntea listei luptătorilor pentru reformă democratică, că într-o zi Ungaria, afl ată în fruntea listei luptătorilor pentru reformă democratică, 
primul stat din arealul postsocialist care a fost acceptat în Consiliul Europei, în 1990, primul stat din arealul postsocialist care a fost acceptat în Consiliul Europei, în 1990, 
va face mai multe probleme de ordin politico-juridic Uniunii Europene. În același va face mai multe probleme de ordin politico-juridic Uniunii Europene. În același 
context se include și Polonia, care de asemenea s-a aflat la sfârșitul anilor ’80 ai context se include și Polonia, care de asemenea s-a aflat la sfârșitul anilor ’80 ai 
secolului XX în fruntea proceselor de demontare a sistemului socialismului real. secolului XX în fruntea proceselor de demontare a sistemului socialismului real. 

Prin urmare, nu există premise solide pentru a putea spune că Uniunea Eu-Prin urmare, nu există premise solide pentru a putea spune că Uniunea Eu-
ropeană va putea fi demolată, dar, în același timp, trebuie eficient să treacă de la ropeană va putea fi demolată, dar, în același timp, trebuie eficient să treacă de la 
managementul de criză la o strategie și o tactică multidimensională de redresare și managementul de criză la o strategie și o tactică multidimensională de redresare și 
de resetare a activităţii sale pentru a redeveni un actor internaţional important, cu de resetare a activităţii sale pentru a redeveni un actor internaţional important, cu 
pondere globală. Subliniem, în perioada postrăzboi rece trei centre mari de putere pondere globală. Subliniem, în perioada postrăzboi rece trei centre mari de putere 
s-au cristalizat și au determinat configuraţia ordinii mondiale. Însă gradual acestea s-au cristalizat și au determinat configuraţia ordinii mondiale. Însă gradual acestea 
fie dispar, cum ar fi Asociaţia Nord-Americană a Comerţului Liber, fie sunt fie dispar, cum ar fi Asociaţia Nord-Americană a Comerţului Liber, fie sunt supuse supuse 
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unor probleme grave privind diminuarea capacităţilor de funcţionalitate eficientă, unor probleme grave privind diminuarea capacităţilor de funcţionalitate eficientă, 
cazul Uniunii Europene. Doar Cooperarea Economică Asiatico-Pacifică, acest me-cazul Uniunii Europene. Doar Cooperarea Economică Asiatico-Pacifică, acest me-
canism de consultanţă și cooperare, ramâne intact, dar cu probleme potențiale și canism de consultanţă și cooperare, ramâne intact, dar cu probleme potențiale și 
reale din cauza conflictului dintre Statele Unite ale Americii și China, un conflict reale din cauza conflictului dintre Statele Unite ale Americii și China, un conflict 
care se va amplifica, considerăm noi, în măsură ce se apropie data alegerilor prezi-care se va amplifica, considerăm noi, în măsură ce se apropie data alegerilor prezi-
denţiale în Statele Unite. denţiale în Statele Unite. 

Uniunea Europeană a adoptat și implementează un set diferențiat și extins de Uniunea Europeană a adoptat și implementează un set diferențiat și extins de 
măsuri ghidate spre atenuarea consecințelor pandemiei de coronavirus și redresarea măsuri ghidate spre atenuarea consecințelor pandemiei de coronavirus și redresarea 
economiei, acțiuni care nu reprezintă altceva decât exemple ale solidarităţii. Acest economiei, acțiuni care nu reprezintă altceva decât exemple ale solidarităţii. Acest 
principiu de funcţionalitate, această valoare morală se dovedesc a fi  determinante principiu de funcţionalitate, această valoare morală se dovedesc a fi  determinante 
pentru noua construcţie europeană. Problema hârtiilor de valoare menite să contri-pentru noua construcţie europeană. Problema hârtiilor de valoare menite să contri-
buie la asistența punctată a statelor și a domeniilor prioritare este una foarte impor-buie la asistența punctată a statelor și a domeniilor prioritare este una foarte impor-
tantă, dar nu se dovedește a fi  în măsură să zdruncine edifi ciul european. Nu trebuie tantă, dar nu se dovedește a fi  în măsură să zdruncine edifi ciul european. Nu trebuie 
de uitat de problemele privind criza datoriilor suverane, migrația în masă din spaţiul de uitat de problemele privind criza datoriilor suverane, migrația în masă din spaţiul 
asiatic și ieșirea Marii Britanii au afectat în diferită măsură politicile Uniunii Euro-asiatic și ieșirea Marii Britanii au afectat în diferită măsură politicile Uniunii Euro-
pene, inclusiv stoparea declanșării sau continuării discuțiilor pe marginea proceselor pene, inclusiv stoparea declanșării sau continuării discuțiilor pe marginea proceselor 
de integrare prin negocieri asupra acquis-ului comunitar. Aceste probleme majore de integrare prin negocieri asupra acquis-ului comunitar. Aceste probleme majore 
sunt însoțite de însăși indispensabilitatea resetării edifi ciului european, mai multe sunt însoțite de însăși indispensabilitatea resetării edifi ciului european, mai multe 
inițiative și propuneri fi ind înregistrate în anul 2019, în special a excelat Președintele inițiative și propuneri fi ind înregistrate în anul 2019, în special a excelat Președintele 
Franței Emmanuel Macron, dar ținând cont și de Programul Președintelui Comisiei Franței Emmanuel Macron, dar ținând cont și de Programul Președintelui Comisiei 
Europene Ursula von der Leyen.Europene Ursula von der Leyen.

În această ordine de idei, menționăm că împărțim statele candidate la integra-În această ordine de idei, menționăm că împărțim statele candidate la integra-
rea europeană în câteva categorii. Prima, cea mai apropiată de Uniunea Europeană, rea europeană în câteva categorii. Prima, cea mai apropiată de Uniunea Europeană, 
include ţările din Balcanii de Vest - Albania, Serbia, Muntenegru şi Macedonia de include ţările din Balcanii de Vest - Albania, Serbia, Muntenegru şi Macedonia de 
Nord. Prima şi ultima din această listă se afl ă în așteptare ca să fi e iniţiate negocieri Nord. Prima şi ultima din această listă se afl ă în așteptare ca să fi e iniţiate negocieri 
pe marginea acquis-ului comunitar, celelalte două - ca să fi e continuate. Un pe marginea acquis-ului comunitar, celelalte două - ca să fi e continuate. Un SSummit ummit 
desfășurat la 6 mai 2020 pe coordonata Uniunea Europeană – Balcanii de Vest, cu desfășurat la 6 mai 2020 pe coordonata Uniunea Europeană – Balcanii de Vest, cu 
participarea șefi lor de state și șefi lor de guverne din ambele părți, s-a soldat cu acor-participarea șefi lor de state și șefi lor de guverne din ambele părți, s-a soldat cu acor-
darea  unui suport fi nanciar și logistic statelor din Balcanii de Vest, iar referitor la in-darea  unui suport fi nanciar și logistic statelor din Balcanii de Vest, iar referitor la in-
tegrarea europeană s-a declarat doar că aceasta rămâne a fi  o opțiune strategică, dar tegrarea europeană s-a declarat doar că aceasta rămâne a fi  o opțiune strategică, dar 
nu mai mult. Acestor state, alături de Kosovo și Bosnia și Herţegovina, care fac parte nu mai mult. Acestor state, alături de Kosovo și Bosnia și Herţegovina, care fac parte 
din următoarea categorie, li se acordă asistenţă pe fi liera programelor de extindere din următoarea categorie, li se acordă asistenţă pe fi liera programelor de extindere 
și vecinătate, dar puţin probabil ca într-un viitor imediat să fi e demarate negocieri și vecinătate, dar puţin probabil ca într-un viitor imediat să fi e demarate negocieri 
pe marginea acquis-ului comunitar. În acest sens, cuvintele fostului Președinte al pe marginea acquis-ului comunitar. În acest sens, cuvintele fostului Președinte al 
Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, că nu este exclus ca viitoarele extinderi să Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, că nu este exclus ca viitoarele extinderi să 
se producă prin 2025, primesc contururi și întrunesc șanse reale de a fi  implementa-se producă prin 2025, primesc contururi și întrunesc șanse reale de a fi  implementa-
te anume în termenul dat. Referitor la statele din Parteneriatul Estic, care formează te anume în termenul dat. Referitor la statele din Parteneriatul Estic, care formează 
următoarele două categorii, situaţia lor este mult mai clară. Aceste state fac parte din următoarele două categorii, situaţia lor este mult mai clară. Aceste state fac parte din 
sistemul europen de vecinătate, lor li s-au propus și au acceptat la sistemul europen de vecinătate, lor li s-au propus și au acceptat la SSummitul Partene-ummitul Partene-
riatului Estic cele 28 de livrabile pentru 2020, pe care le realizează. Ucraina, Georgia riatului Estic cele 28 de livrabile pentru 2020, pe care le realizează. Ucraina, Georgia 
și Republica Moldova se afl ă într-o categorie, declarând aspirații europene, pe când și Republica Moldova se afl ă într-o categorie, declarând aspirații europene, pe când 
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Armenia, Azerbaidjan și Belarus formează altă categorie. Toate aceste țări au primit Armenia, Azerbaidjan și Belarus formează altă categorie. Toate aceste țări au primit 
anumită asistență pentru rezolvarea problemelor medicale imediate, dar și pentru anumită asistență pentru rezolvarea problemelor medicale imediate, dar și pentru 
redresarea economică, dar important este pentru Republica Moldova, ca politica ex-redresarea economică, dar important este pentru Republica Moldova, ca politica ex-
ternă echilibrată, care a fost declarată în anul 2018 și implementată începând din ternă echilibrată, care a fost declarată în anul 2018 și implementată începând din 
anul 2019, să nu revină, după cum a fost de multe ori, la un confl ict cu suma zero, anul 2019, să nu revină, după cum a fost de multe ori, la un confl ict cu suma zero, 
exprimat în sensul următor: câte realizări sunt obținute pe un vector de politică ex-exprimat în sensul următor: câte realizări sunt obținute pe un vector de politică ex-
ternă, atâtea nerealizări sunt atestate pe alt vector. Considerăm că politica echilibrată ternă, atâtea nerealizări sunt atestate pe alt vector. Considerăm că politica echilibrată 
nu va aduce rezultatele scontate, pentru că oamenii politici și mediul din Republica nu va aduce rezultatele scontate, pentru că oamenii politici și mediul din Republica 
Moldova sunt de asemenea factură încât se contrabalansează Vestul cu Estul, utili-Moldova sunt de asemenea factură încât se contrabalansează Vestul cu Estul, utili-
zând termeni din perioada războiului rece. zând termeni din perioada războiului rece. 

Considerăm că Uniunea Europeană se va angaja într-un proces foarte complex Considerăm că Uniunea Europeană se va angaja într-un proces foarte complex 
de reformă, iar propunerile de a crea o uniune de securitate, o uniune inovațională de reformă, iar propunerile de a crea o uniune de securitate, o uniune inovațională 
în anul 2020 sunt foarte importante. Angajamentele Uniunii Europene privind digi-în anul 2020 sunt foarte importante. Angajamentele Uniunii Europene privind digi-
talizarea economiei și privind economia verde de asemenea se disting printr-o talizarea economiei și privind economia verde de asemenea se disting printr-o 
relevanță deosebită, dar vor fi devansate și transferate pentru altă perioadă, dat relevanță deosebită, dar vor fi devansate și transferate pentru altă perioadă, dat 
fiind că pandemia de coronavirus s-a dovedit a fi cu impact devastator asupra eco-fiind că pandemia de coronavirus s-a dovedit a fi cu impact devastator asupra eco-
nomiilor statelor membre. Cel mai greu și mai mult vor avea de suferit țările din nomiilor statelor membre. Cel mai greu și mai mult vor avea de suferit țările din 
SSud, cu lipsă a creșterii, deși nu este mai puțin adevărat că toate țările sunt expuse ud, cu lipsă a creșterii, deși nu este mai puțin adevărat că toate țările sunt expuse 
unor provocări noi, important fiind ca Uniunea Europeană să identifice acel echi-unor provocări noi, important fiind ca Uniunea Europeană să identifice acel echi-
libru prioritar dintre Nord și Sud, nu dintre Vest și Est, care inevitabil va reapărea, libru prioritar dintre Nord și Sud, nu dintre Vest și Est, care inevitabil va reapărea, 
pentru ca să poată, actualmente, să realizeze politici eficiente. pentru ca să poată, actualmente, să realizeze politici eficiente. 

Cetățenii Republicii Moldova trebuie să-și realizeze vocația lor europeană, sta-Cetățenii Republicii Moldova trebuie să-și realizeze vocația lor europeană, sta-
tul Republica Moldova fiind european din punct de vedere geopolitic și cultural-tul Republica Moldova fiind european din punct de vedere geopolitic și cultural-
civilizațional. Politica externă echilibrată poate fi în continuare implementată, dar civilizațional. Politica externă echilibrată poate fi în continuare implementată, dar 
acest fapt nu presupune ca să fie substanțial sau numai într-o anumită măsură acest fapt nu presupune ca să fie substanțial sau numai într-o anumită măsură 
tensionate relațiile cu Uniunea Europeană. Un partener mai bun, la moment, Re-tensionate relațiile cu Uniunea Europeană. Un partener mai bun, la moment, Re-
publica Moldova nu are, esențial fiind de a exercita politicile și rezolva problemele publica Moldova nu are, esențial fiind de a exercita politicile și rezolva problemele 
care apar. Republica Moldova trebuie să înțeleagă un lucru foarte simplu, că inte-care apar. Republica Moldova trebuie să înțeleagă un lucru foarte simplu, că inte-
grarea europeană, actualmente doar apropierea europeană, reprezintă un itinerar grarea europeană, actualmente doar apropierea europeană, reprezintă un itinerar 
bilateral și depinde de ambele părți. Atunci când se impun, poate uneori pe ne-bilateral și depinde de ambele părți. Atunci când se impun, poate uneori pe ne-
drept, unele restricții, acestea trebuie să fie depășite și să nu se permită repetarea drept, unele restricții, acestea trebuie să fie depășite și să nu se permită repetarea 
lor. În același timp, nu este mai puțin adevărată următoarea aserțiune: Acordul lor. În același timp, nu este mai puțin adevărată următoarea aserțiune: Acordul 
de Parteneriat și Cooperare a fost încheiat la 28 noiembrie 1994 și au trecut deja de Parteneriat și Cooperare a fost încheiat la 28 noiembrie 1994 și au trecut deja 
25 de ani de când raporturile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană au 25 de ani de când raporturile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană au 
fost instituționalizate, au primit un suport juridic și diplomatic. În această perioa-fost instituționalizate, au primit un suport juridic și diplomatic. În această perioa-
dă nu au fost înregistrate, în opinia noastră, rezultate pe care Republica Moldova dă nu au fost înregistrate, în opinia noastră, rezultate pe care Republica Moldova 
le-ar merita, culpa revenind ambelor părți, luând ca bază contextul itinerarului le-ar merita, culpa revenind ambelor părți, luând ca bază contextul itinerarului 
bilateral. Uniunea Europeană a propus Republicii Moldova, mai întâi, să fie parte bilateral. Uniunea Europeană a propus Republicii Moldova, mai întâi, să fie parte 
în Programul PHARE, apoi, până în anul 2013, practic o trata ca pe un spațiu al în Programul PHARE, apoi, până în anul 2013, practic o trata ca pe un spațiu al 
intereselor geopolitice ale Federației Ruse. Acordul de Parteneriat și Colaborare a intereselor geopolitice ale Federației Ruse. Acordul de Parteneriat și Colaborare a 
fost un document care putea să întrunească indicatori mult mai profunzi și mult fost un document care putea să întrunească indicatori mult mai profunzi și mult 
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mai extinși decât ceea ce a fost. În același timp, nici Republica Moldova nu s-a mai extinși decât ceea ce a fost. În același timp, nici Republica Moldova nu s-a 
comportatcomportat ca un veritabil stat european: în martie 1998 Estonia și în noiembrie  ca un veritabil stat european: în martie 1998 Estonia și în noiembrie 
1998, Letonia, Lituania și România declanșau negocieri pe marginea acquis-ului 1998, Letonia, Lituania și România declanșau negocieri pe marginea acquis-ului 
comunitar, fiind părți în cele două grupuri, de la Luxemburg și de la Helsinki, comunitar, fiind părți în cele două grupuri, de la Luxemburg și de la Helsinki, 
Republica Moldova  instituționaliza o structură în cadrul Ministerului Afacerilor Republica Moldova  instituționaliza o structură în cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe privind integrarea europeană. Prin urmare, Republica Moldova a întârziat Externe privind integrarea europeană. Prin urmare, Republica Moldova a întârziat 
foarte mult în realizarea parcursului european, situația devenind în prezent mult foarte mult în realizarea parcursului european, situația devenind în prezent mult 
mai nefavorabilă, din cauza problemelor structural-funcționale cu care se confrun-mai nefavorabilă, din cauza problemelor structural-funcționale cu care se confrun-
tă Uniunea Europeană, în special necesitatea reformei pentru resetare. Este dificil tă Uniunea Europeană, în special necesitatea reformei pentru resetare. Este dificil 
de așteptat că Republica Moldova va deveni o prioritate strategică a Uniunii Eu-de așteptat că Republica Moldova va deveni o prioritate strategică a Uniunii Eu-
ropene, va continua să figureze cu titlu de stat din vecinătate, dar unele rezultate ropene, va continua să figureze cu titlu de stat din vecinătate, dar unele rezultate 
mai bune sau o atitudine mai bună ar putea veni din partea Comisiei Europene și mai bune sau o atitudine mai bună ar putea veni din partea Comisiei Europene și 
considerăm că anumite aspecte pozitive deja se produc. considerăm că anumite aspecte pozitive deja se produc. 

Așadar, Republica Moldova s-a angajat cu foarte mare întîrziere și inconsecvent Așadar, Republica Moldova s-a angajat cu foarte mare întîrziere și inconsecvent 
în procesul de apropiere de Uniunea Europeană, iar acțiunile desfășurate nu s-au în procesul de apropiere de Uniunea Europeană, iar acțiunile desfășurate nu s-au 
soldat cu rezultatele așteptate. Nu este mai puțin adevărat însă, că nici Uniunea Eu-soldat cu rezultatele așteptate. Nu este mai puțin adevărat însă, că nici Uniunea Eu-
ropeană n-a inclus Republica Moldova în lista de priorități strategice, o perioadă ropeană n-a inclus Republica Moldova în lista de priorități strategice, o perioadă 
îndelungată tratând-o ca pe un segment de interese geopolitice al Federației Ruse. îndelungată tratând-o ca pe un segment de interese geopolitice al Federației Ruse. 
În același timp, Republica Moldova nu s-a dovedit a fi în măsură să promoveze o În același timp, Republica Moldova nu s-a dovedit a fi în măsură să promoveze o 
politică multivectorială, ci mai degrabă a realizat acțiuni caracteristice conceptului politică multivectorială, ci mai degrabă a realizat acțiuni caracteristice conceptului 
„conflict cu suma zero”. Alternativa geopolitică s-a dovedit a fi nocivă pentru statul „conflict cu suma zero”. Alternativa geopolitică s-a dovedit a fi nocivă pentru statul 
și societatea Republicii Moldova, dat fiind că a contribuit la dezbinare, fragmenta-și societatea Republicii Moldova, dat fiind că a contribuit la dezbinare, fragmenta-
re și lipsă de coeziune re și lipsă de coeziune 

Pentru Republica Moldova și cetățenii săi este convenabilă integrarea în Uni-Pentru Republica Moldova și cetățenii săi este convenabilă integrarea în Uni-
unea Europeană, dar fi ind menținută prezența și consolidând pozițiile pe „piețele unea Europeană, dar fi ind menținută prezența și consolidând pozițiile pe „piețele 
tradiționale” din statele ex-sovietice prin acorduri bilaterale, mai ales în condițiile tradiționale” din statele ex-sovietice prin acorduri bilaterale, mai ales în condițiile 
că „piețele de perspectivă” sunt valorifi cate mai difi cil. Integrarea europeană solicită că „piețele de perspectivă” sunt valorifi cate mai difi cil. Integrarea europeană solicită 
costuri structurale multiaspectuale, însă benefi ciile, în ultimă instanță, incontestabil costuri structurale multiaspectuale, însă benefi ciile, în ultimă instanță, incontestabil 
vor prevala: modernizarea țării prin aderarea la Uniunea Europeană reprezintă o pri-vor prevala: modernizarea țării prin aderarea la Uniunea Europeană reprezintă o pri-
oritate strategică și o oportunitate de valorifi cat, deoarece procesul de reforme trebu-oritate strategică și o oportunitate de valorifi cat, deoarece procesul de reforme trebu-
ie susținut și consolidat prin asistență fi nanciară, logistică și tehnologică, consultanță ie susținut și consolidat prin asistență fi nanciară, logistică și tehnologică, consultanță 
și deschidere, în caz contrar va continua să naufragieze în zona „gri”, rămânând o și deschidere, în caz contrar va continua să naufragieze în zona „gri”, rămânând o 
țară cu nivel scăzut de trai, grad înalt de emigranți de muncă, fărîmițată teritorial, țară cu nivel scăzut de trai, grad înalt de emigranți de muncă, fărîmițată teritorial, 
instabilă, coruptă și cu restanțe destul de mari la capitolele independența justiției, instabilă, coruptă și cu restanțe destul de mari la capitolele independența justiției, 
buna guvernare, libertatea mass-mediei și administrație publică efi cientă.buna guvernare, libertatea mass-mediei și administrație publică efi cientă.

Integrarea europeană reprezintă o problemă și o prioritate strategică de politică Integrarea europeană reprezintă o problemă și o prioritate strategică de politică 
internă, rolul determinant revenind autorităților Republicii Moldova. Realizarea internă, rolul determinant revenind autorităților Republicii Moldova. Realizarea 
parcursului european reprezintă o componentă a interesului național, o oportuni-parcursului european reprezintă o componentă a interesului național, o oportuni-
tate de modernizare, dat fiind că la moment contează nu obiectivul final, ci proce-tate de modernizare, dat fiind că la moment contează nu obiectivul final, ci proce-
sul, și este oportun ca Republica Moldova să poată să se promoveze eficient și să sul, și este oportun ca Republica Moldova să poată să se promoveze eficient și să 
se afirme pe arena europeană: direcția proeuropeană semnifică modernizare prin se afirme pe arena europeană: direcția proeuropeană semnifică modernizare prin 
democratizare și democratizare prin modernizare.  democratizare și democratizare prin modernizare.  
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Asocierea politică și integrarea economică cu Uniunea Europeană ar putea re-Asocierea politică și integrarea economică cu Uniunea Europeană ar putea re-
prezenta fie o etapă intermediară în procesul integraționist, fie un punct inter-prezenta fie o etapă intermediară în procesul integraționist, fie un punct inter-
mediar al parcursului integraționist, rămânând într-o zonă tampon între Uniu-mediar al parcursului integraționist, rămânând într-o zonă tampon între Uniu-
nea Europeană și Uniunea Economică Eurasiatică. O viziune clară de viitor pentru nea Europeană și Uniunea Economică Eurasiatică. O viziune clară de viitor pentru 
Republica Moldova, acceptată de întreaga societate, este deocamdată intangibilă, Republica Moldova, acceptată de întreaga societate, este deocamdată intangibilă, 
din cauza divizării societăţii și a clasei politice pe criterii opționale geopolitice, de din cauza divizării societăţii și a clasei politice pe criterii opționale geopolitice, de 
modul în care vor fi realizate prevederile Acordului de Asociere depind evoluțiile modul în care vor fi realizate prevederile Acordului de Asociere depind evoluțiile 
politice interne și cele integraționiste externe ale Republicii Moldova.politice interne și cele integraționiste externe ale Republicii Moldova.

Aplicarea mecanismului condiționalităților denotă că relațiile dintre părți se Aplicarea mecanismului condiționalităților denotă că relațiile dintre părți se 
caracterizează prin bidimensionalitate, Republica Moldova fiind parte integrantă a caracterizează prin bidimensionalitate, Republica Moldova fiind parte integrantă a 
sferei de interese geostrategice ale Uniunii Europene, chiar dacă, la moment, nu se sferei de interese geostrategice ale Uniunii Europene, chiar dacă, la moment, nu se 
pune problema integrării, în sensul de acces la instituțiile comunitare europene, ci pune problema integrării, în sensul de acces la instituțiile comunitare europene, ci 
doar de apropiere prin asociere politică și integrare economică. Condiționalitățile, doar de apropiere prin asociere politică și integrare economică. Condiționalitățile, 
chiar dacă uneori se dovedesc a fi dure, iar luările de poziție, cu predilecție de către chiar dacă uneori se dovedesc a fi dure, iar luările de poziție, cu predilecție de către 
Parlamentul European, nu pot fi calificate uneori altfel decât îngust partinice, nu Parlamentul European, nu pot fi calificate uneori altfel decât îngust partinice, nu 
reprezintă imixtiune în afacerile interne ale Republicii Moldova, ci un instrument reprezintă imixtiune în afacerile interne ale Republicii Moldova, ci un instrument 
de solicitare și catalizator de promovare de reforme în conformitate cu standardele de solicitare și catalizator de promovare de reforme în conformitate cu standardele 
europene, exprimate prin livrabile. europene, exprimate prin livrabile. 

În procesul de implementare a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană În procesul de implementare a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană 
prin Planuri naționale de acțiuni primordialitatea aparține nu politicii externe, prin Planuri naționale de acțiuni primordialitatea aparține nu politicii externe, 
ca în perioada de pre-asociere, ci politicii interne, dat fiind că opțiunea de inte-ca în perioada de pre-asociere, ci politicii interne, dat fiind că opțiunea de inte-
grare europeană a evoluat prin conținut și activități de la o prioritate strategică grare europeană a evoluat prin conținut și activități de la o prioritate strategică 
de politică externă la un obiectiv strategic de politică internă. În relațiile dintre de politică externă la un obiectiv strategic de politică internă. În relațiile dintre 
Republica Moldova și Uniunea Europeană factorul geopolitic este foarte impor-Republica Moldova și Uniunea Europeană factorul geopolitic este foarte impor-
tant, acesta fiind exprimat prin voința elitelor autohtone, opțiunile alegătorilor și tant, acesta fiind exprimat prin voința elitelor autohtone, opțiunile alegătorilor și 
poziția instituțiilor europene: Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene poziția instituțiilor europene: Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene 
la nivel de miniștri ai Afacerilor Externe și Comisia Europeană. Însă rolul determi-la nivel de miniștri ai Afacerilor Externe și Comisia Europeană. Însă rolul determi-
nant revine elitelor politice naționale, deoarece valorificarea prevederilor asumate nant revine elitelor politice naționale, deoarece valorificarea prevederilor asumate 
depinde de voința și capacitatea lor de a mobiliza energiile sociale, în măsură să depinde de voința și capacitatea lor de a mobiliza energiile sociale, în măsură să 
contribuie cu eforturi comune, conjugate, la modernizarea politico-juridică și social-contribuie cu eforturi comune, conjugate, la modernizarea politico-juridică și social-
economică a Republicii Moldova. economică a Republicii Moldova. 

Valorificarea parcursului european de către Republica Moldova solicită voință Valorificarea parcursului european de către Republica Moldova solicită voință 
și deschidere de la ambele părți, iar implementarea prevederilor Acordului de Aso-și deschidere de la ambele părți, iar implementarea prevederilor Acordului de Aso-
ciere reprezintă un proces complex și de durată de modernizare politico-juridică ciere reprezintă un proces complex și de durată de modernizare politico-juridică 
și social-economică prin democratizarea și europenizarea statului și a societății în și social-economică prin democratizarea și europenizarea statului și a societății în 
condițiile păstrării și dezvoltării tradițiilor naționale viabile, generalul și particula-condițiile păstrării și dezvoltării tradițiilor naționale viabile, generalul și particula-
rul urmând să coexiste armonios și să se completeze reciprocrul urmând să coexiste armonios și să se completeze reciproc

Cert este că la moment Uniunea Europeană trebuie să depună eforturi pentru Cert este că la moment Uniunea Europeană trebuie să depună eforturi pentru 
a redeveni un centru de putere mondială, altfel în Europa se va intra într-un haos, a redeveni un centru de putere mondială, altfel în Europa se va intra într-un haos, 
pentru că Uniunea Europeană reprezintă o ordine care se asigură printr-o sinergie. pentru că Uniunea Europeană reprezintă o ordine care se asigură printr-o sinergie. 
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