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ROMANIAN JOURNAL OF EUROPEAN
AFFAIRS (RJEA) este prima publicaþie din Româ-
nia axatã pe dezbaterea privind procesul de integrare
europeanã ºi pe rolul României într-o Europã lãrgitã.
Înregistrând o frecvenþã de patru numere pe an, re-
vista se bucurã de o largã rãspândire atât în România,
cât ºi în prestigioase centre universitare ºi de cerce-
tare din Europa ºi SUA.Aria de interes a RJEA varia-
zã de la analiza problematicii de actualitate din Uniu-
nea Europeanã (construcþia instituþionalã, aspecte
economice ºi financiare, piaþa internã, energie, migraþie,
securitate etc.) la identificarea efectelor procesului de
integrare europeanã asupra noilor state membre (con-
centrându-se îndeosebi asupra României) ºi la investi-
garea relaþiilor dintre Uniune ºi alþi actori globali.

Numãrul sãu din septembrie 2012 (vol. 12, nr. 4)
debuteazã cu articolul semnat de Ana Postolache,
care, sub titlul The Power of a Single Voice: The EU’s
Contribution to Global Governance Architecture, în-
cearcã sã evalueze contribuþia UE la arhitectura gu-
vernanþei globale prin analiza punctelor forte ale
abordãrii UE în ceea ce priveºte problemele de gu-
vernanþã la nivel mondial. Dupã cum precizeazã au-
toarea, articolul analizeazã posibilitatea ca Uniunea
Europeanã sã îºi foloseascã puterea monoliticã ºi ele-
mentele sale cheie pentru a influenþa variabilele arhi-
tecturii guvernanþei globale. Analiza observã siste-
mul de guvernanþã intern al Uniunii Europene ºi re-
flecþiile sale analogice pentru sistemul de guvernanþã
globalã. În al doilea rând, dupã spusele autoarei, a-
tenþia a fost limitatã la trei domenii-cheie ale guver-
nanþei globale, folosindu-se o abordare analiticã pentru
a identifica ºi explora practicile UE cu privire la co-
merþul mondial, schimbãrile climatice ºi securitatea
internaþionalã. Ana Postolache vede modelul european
de integrare ºi de guvernare ca o sursã de inspiraþie
pentru guvernanþa globalã, prin stabilirea de obiec-
tive comune, instituþii ºi reguli. Prin urmare, abordarea
europeanã de reglementare a problemelor globale
este exact ceea ce Uniunea Europeanã a adus lumii ºi
ceea ce o defineºte ca actor global.

Petr Kaniok semneazã articolul cu titlul The In-
fluence of the EU Council Presidency on Public Opi-
nion, în cadrul cãruia analizeazã impactul potenþial al
unei þãri membre a UE care deþine mandatul Pre-
ºedinþiei Consiliului UE asupra atitudinii alegãtorilor
din þara respectivã. Dupã spusele autorului, ipoteza
textului se referã la presupunerea cã preºedinþia UE,
în forma sa actualã, are o influenþã pozitivã asupra
sprijinului cetãþenilor pentru integrarea europeanã ºi
îmbunãtãþirea gradului de informare al acestora cu
privire la UE. Concluziile studiului de faþã demon-

streazã cã susþinerea pentru integrarea europeanã nu
depinde, în mod evident, de preºedinþia UE. Mai mult
decât atât, Preºedinþia Consiliului UE se dovedeºte a
nu fi un instrument relevant pentru socializarea cetã-
þenilor statelor membre.

Seria articolelor ºtiinþifice continuã cu articolul
Living across the Borders: The Mobility Narratives
of Romanian Immigrants in Spain, în cadrul cãruia
autoarea, Silvia Marcu, analizeazã mobilitatea româ-
nilor în Spania, luându-se în considerare actuala crizã
economicã ce afecteazã pieþele forþei de muncã din
Spania ºi România ºi impactul acesteia asupra oa-
menilor. Folosind percepþiile românilor, lucrarea ana-
lizeazã experienþele ºi înþelegerea acestora vizavi de
procesul lor de mobilitate în calitate de europeni, care
au dreptul la libera circulaþie, dar drepturi limitate de
lucru în Uniunea Europeanã extinsã. Pentru a efectua
aceastã cercetare, autoarea a folosit metoda calitativã
de interviuri în profunzime cu 80 de imigranþi români
implicaþi în mobilitatea forþei de muncã între cele
douã þãri. Articolul subliniazã rolul jucat de frontiere
în studiile de mobilitate ºi sugereazã faptul cã mi-
granþii pot avea percepþii diferite cu privire la mobili-
tate. Prin analiza naraþiunilor imigranþilor articolul îºi
propune sã producã un cadru care sã reflecte transfor-
marea imigranþilor în cetãþeni mobili în contextul
Uniunii Europene.

Sub titlul Competing Variables in Turkey’s Multi-
Vector Foreign Policy, Agnes Nicolescu abordeazã
problema activismului Turciei în Orientul Mijlociu.
Prin prisma faptului cã acest activism este vãzut de
mulþi cercetãtori ca o întoarcere spre est a Turciei în
detrimentul aspiraþiilor sale de europenizare, lucrarea
de cercetare îºi propune sã studieze valabilitatea a-
cestei cereri prin analiza diferitelor moduri de in-
teracþiune dintre Turcia ºi vecinii sãi, printr-o lentilã
constructivistã de variabile concurenþiale, totuºi com-
plementare. În demersul sãu ºtiinþific, autoarea pre-
zintã diferite interpretãri ale acestui multilateralism
ascendent manifestat în discursul Turciei de politicã
externã. Dacã unii îl vãd ca pe o consecinþã a epui-
zãrii proiectului kemalist (Reynolds 2012), alþii îl vãd
ca fiind rezultatul logic al interacþiunilor interne ºi
externe de modernizare ºi globalizare la nivelul so-
cietãþii turce (vom Hau 2012). Categoriile concep-
tuale propuse pentru evaluarea comportamentului
Turciei în raport cu alte state deschide perspective
pentru explorarea interacþiunilor viitoare de coope-
rare dintre Turcia ºi UE, pe de o parte, precum ºi cu
þãrile din vecinãtatea lor comunã, de cealaltã parte.

În ultimul studiu al numãrului din septembrie
2012 al RJEA, Study of the Peculiarities of Export
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Developments in EU Member Countries and in
Armenia, Karen Grigoryan îºi propune sã cerceteze
rolul integrãrii ºi comerþului în dezvoltarea econo-
micã a þãrilor membre ale UE ºi a Armeniei, care este
una dintre cele ºase þãri ale proiectului Parteneriatului
Estic al UE. Bazându-se pe studiile avantajelor com-
parative ºi particularitãþilor comerþului diferitelor
þãri, studiul oferã o descriere generalã a evoluþiilor
exportului ºi a altor factori care afecteazã evoluþiile

economice conexe în þãrile membre ale UE precum ºi
în Armenia în timpul ultimelor douã decenii, mai ales
înainte ºi dupã criza economico-financiarã mondialã.
O atenþie specialã este acordatã atât statelor membre
ale UE dezvoltate, cât ºi celor în curs de dezvoltare.
Acest studiu analizeazã teoretic ºi empiric diverse
probleme în structura de export a þãrilor ºi elementele
cheie ale strategiei de dezvoltare a exportului re-
comandatã.

Numãrul 6/noiembrie 2011 al revistei
NATIONALITIES PAPERS, THE JOURNAL OF
NATIONALISM AND ETHNICITY debuteazã cu
secþiunea „Analiza evenimentelor curente“, dedicatã
conflictului din Transnistria. Articolul A resolvable
frozen conflict? Designing a settlement for Transnis-
tria — semnat de Stefan Wolff, profesor al Univer-
sitãþii din Birmingham — identificã trãsãturile con-
flictului din Transnistria, procedeazã la o analizã
comparativã a propunerilor de mediere ºi ilustreazã
câteva cãi de urmat în vederea soluþionãrii tensiunilor
existente, având în vedere elementele unei stabilizãri
sustenabile: statutul teritorial, modul de distribuire a
puterilor, dimensiunea rusã ºi cea românã a conflic-
tului, mecanismele de garantare. În opinia autorului,
un aranjament negociat în interiorul formatului cu-
rent de discuþii 5+2, implementat în legislaþia naþio-
nalã ºi în Constituþie, alãturi de un tratat internaþional
multilateral, pare a fi un cadru rezonabil în interiorul
cãruia pãrþile aflate în conflict pot ajunge la un acord
asupra unui set permanent de instituþii de naturã a re-
stabili în totalitate suveranitatea ºi integritatea terito-
rialã a Moldovei, o condiþie sine qua non fiind since-
ritatea pãrþilor ºi a mediatorilor.

Rubrica dedicatã articolelor se deschide cu stu-
diulPoliticization of identity in an European borderland:
Istria, Croatia and authenticity, 1990-2003 — sem-
nat de JohnAshbrook, din cadrul Departamentului de
Istorie al Colegiului „Sweet Briar“, Virginia, Statele
Unite — care porneºte de la o cercetare centratã pe
regiunea Istria, pentru a explica mecanismul de poli-
tizare a identitãþii regionale, alãturi de modul ºi de
cauza pentru care indivizii o adapteazã atât influen-
þelor interne, cât ºi celor externe. Bazându-se pe cer-
cetãri în trecutul îndepãrtat, precum ºi asupra trecu-
tului recent, studiul este centrat pe examinarea isto-
riei regiunii Istria pentru a înþelege cum ºi de ce, în
ultimele douã decade ale secolului XX, identitãþile
naþionale exclusiviste au fost revendicate de cãtre
preoponenþii unei identitãþi regionale care se presu-
pune cã se bazeazã pe un sens puternic al multicul-
turalitãþii, hibriditãþii, ataºamentului emoþional faþã de
teritoriu ºi cooperare interetnicã mutalã.

StudiulOf veto players and entity-voting: institu-
tional gridlock in the Bosnian reform process —
semnat de Brigit Bahtic-Kunrath, din cadrul De-
partamentului de ªtiinþe Politice ºi Sociologie al Uni-
versitãþii din Salzburg — analizeazã modul în care
unul din elementele specificului consociaþional al
procesului legislativ din parlamentul bosniac, meca-
nismul mutual de veto al entitãþii teritoriale, submi-
neazã sistemul consociaþional prin menþinerea statu
quo-ului politic, fie cã este vorba de delegaþii Repu-
blicii Srpska, fie de reprezentanþii din Federaþia Bos-
nia ºi Herþegovina.

Roland Spickermann, din cadrul Departamentului
de Istorie al Universitãþii din Texas, laureat al Pre-
miului Basin, Statele Unite, semneazã articolul
Limits of nationalist mobilizations: Bromberg/
Bydgoszcz in the Keiserrich, 1900-1918, în încer-
carea de a oferi o explicaþie pentru lipsa de solida-
ritate comunitarã manifestatã de cãtre etnicii ger-
mani, în contrast cu comunitatea polonezã, care se
mobilizeazã rapid ºi a demonstrat o mare solidaritate.

În articolul From domestic to international: the
politics of ethnic identity in Xinjiang and Inner Mon-
golia, autorul Enze Han — din cadrul Departamen-
tului de ªtiinþe Politice al Universitaþii Dominicane,
River Forest, Illinois — prezintã douã studii de caz
asupra a douã grupuri etnice din China, caracterizate
prin comportament radical diferit în ceea ce priveºte
activismul politic.

Articolul Relevance of nationality in cross-
border economic trasactions — semnat de cãtre Nina
Bandelj, Departamentul de Sociologie al Univer-
sitãþii California, Irvine, Statele Unite — îºi propune
sã cerceteze influenþa apartenenþei naþionale ºi a vi-
ziunii privind naþionalitatea asupra trazacþiilor eco-
nomice transfrontaliere. Autorul analizeazã modul în
care afilierea naþionalã poate forma tipuri compor-
tamentale în tranzacþiile privind investiþiile strãine,
precum ºi felul în care în care concepþia asupra naþio-
nalitãþii influenþeazã decizia economicã, în special
modul de selectare a partenerilor în cadrul tranzac-
þiilor. Studiul este centrat pe o situaþie particularã în
care investitorii strãini încearcã sã achiziþioneze fir-
me în Slovenia postsocialistã.
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Articolul On socialization, patriotism and trust:
the migration of homeward-bound Russian aca-
demics — semnat de cãtre Andreas Siegert, Univer-
sitatea din Potsdam, Germania — încearcã sã desci-
freze comportamentul migraþionist al intelectualilor
ruºi care au emigrat în Germania.

În articolul ce încheie prezentul numãr, One
hundred years of Yugoslavia: the vizion of Stojan
Novakovic revisited, autorul Bojan Aleksov — din
cadrul ªcolii de Studii Slavonice, University College

London — examineazã un text scris în urmã cu 100
de ani de cãtre Stojan Novakovic, un reprezentant de
frunte al ºcolii sârbe ºi preºedinte al Academiei de
ªtiinþe din Serbia, punând în evidenþã genul sience
fiction-ului politic al omului de culturã sârb care în-
trevedea, pentru anul 2011, o uniune politicã a tuturor
slavilor de sud, ca unicul mijloc politic de apãrare a
popoarelor sud-slave de ameninþãrile teritoriale ale
vecinilor acestora.


