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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Disciplina „Construcție europeană” reprezintă un obiect de studiu furnizat studenţilor ciclului I (universitar), 
orientat spre însușirea de către studenți a ideii privind unificarea Europei, teoriile privind constituirea UE, 
arhitecţii UE, etapele şi Tratatele care au stat la procesul instituţionalizării UE, devenirii ei ca o entitate politică şi 
juridică unică din lume. Va fi un pas în formarea competenţilor necesare la studenţi, indiferent de domeniul în 
care vor lucra, vor fi cetăţeni capabili să cunoască, să înţeleagă şi să explice constituirea UE, să acţioneze 
conştient pentru o schimbare spre bine şi a contribuie la procesul de integrare a Republicii Moldova în UE. 
Cursul va contribui ca studenţii să-şi fundamenteze deciziile pe argumentele faptelor cunoscute. Cursul va ajuta 
ca studenţii să poată comunica eficient, să fie deschişi pentru a înţelege alte culturi, alte fenomene sî înţeleagă în 
general lumea în care trăiesc şi care trebuie s-o schimbe spre un viitor mai frumos. Cursul va ajuta  la formarea 
unui orizont cultural  mai larg şi înţelegerea realităţii europene pentru a putea  acţiona  în vederea implementării 
standardelor europene în viaţa cotidiană, ținându-se cont de specificul formării profesonale a viitorilor 
ofițeri ai Armatei Naționale a Republicii Moldova. 
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- abilitatea de autoinstruire; 
- favorizarea soluţionării problemelor prin colaborare; 
- înţelegera esenței fenomenului unic – constituirea unei comunităţi a popoarelor care 
au hotărât prin efort comun să instituie o lume nouă, o lume democratică, a respectării drepturilor şi 
libertăţilor omului, să formeze un nou cetăţean – cetăţean european, realizând în practică lozinca: „Unitate 
prin diversitate!”. 

Competenţe specifice: 

 importanţa şi necesitatea studierii disciplinei Construcție europeană; 
 noţiunile specifice de bază a disciplinei; 
 cunoaşterea conceptelor privind evoluţia construcţiei europene; 
 deschiderea studenților pentru a înţelege alte culturi, alte fenomene, să înţeleagă în general lumea în care 

trăiesc şi care trebuie s-o schimbe spre un viitor mai frumos; 
 să identifice și să explice esența principiilor de bază ale construcţiei europene; 
 să identifice factorii de risc în procesul de garantare a ideii unei Europe unificate. 

 

Finalităţi de studii ale cursului 
La nivel de aplicare studenţii vor putea: 

 să-și formeze deprinderi de înţelegere a fenomenului unic din lume – Uniunea Europeană; 
 să-și dezvolte capacitate de a explica  rolul, şi funcţionarea instituţiilor, organizaţiilor  UE; 
 să-și dezvolte puterea de convingere; 
 să-și dezvolte spiritul analitic faţă de procesele care au loc în UE; 
 să-și antreneze calitățile de prezentarea informaţiilor şi interpretarea fenomenelor, evenimentelor 
care au loc în UE; 
 să-și dezvolte abilitățile de gândire şi imaginaţie despre procesele integraţioniste, globalizării. 

 



La nivel de integrare studenţii vor putea demonstra: 

 obiectivitate în interpretarea istoricului, etapelor de constituire a UE; 
 probitate morală şi profesională; 
 atitudini procomunitare; 
 hotărât, convins  în susţinerea ideilor, poziţiilor, în acţiune; 
 tolerant faţă de oponent; 
 curaj când situaţia o impune; 
 respect faţă de semeni; 
 căi de rezolvare a unor probleme de integrare, soluţionare a diferendelor, protejare a drepturilor 
omului etc. 
 

Condiţii prerechizit: pentru studierea și însușirea materiei disciplinei Construcție europeană este necesară 
posedarea termenilor și cunoștinelor în materie de istorie și artă militară, teoria statului și dreptului, securitate 
națională, drept internațional umanitar etc. 

Teme de bază: Sorginții ideii Europei unite. Cooperarea economică a Europei Occidentale (1947 - 1949).  
Cooperarea diplomatic – militară și politic – parlamentară a Europei Occidentale (1947 - 1949). Crearea 
Comunităților Europene. Evoluția Comunităților Europene. Instituțiile Uniunii Europene 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lucrări individuale, consultaţii, brainstorming, dezbateri indiciduale și 
coelctive. 

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%). 

Bibliografie selectivă: 
1. Armata europeană  sau forţă în cadrul NATO? http://www.euractiv.ro/uniunea-  
europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_8620/Armata-europeana-sau-forte-in-cadrul-NATO.html 
2. Bache I., S. Gheorge. Politica în Uniunea Europeană. Ch., 2009. 
3. Bragari N. Integrarea Euroopeană. Ch., 2008. 
4. Construcția europeană. -https://ru.scribd.com/document/88485548/Constructia-europeana  
5. Dragoş D.C. Uniunea Europeană. Instituţii. Mecanisme. Bucuireşti. 2007. 
6. Efremov V. Uniunea Europeană – Republica Moldova. Ch., 2009. 
7. Efremov V. Uniunea Europeană: structuri, organizaţii, politici. Ch., 2010. 
8. Efremov Valeriu. Construcția europeană. Îndrumar metodic – educativ. -
https://ru.scribd.com/document/68191819/CONSTRUCTIA-EUROPEANA 
9. Enciu N., Enciu V. Construcţia Europeană (1945 - 2007). Curs universitar. Ch., 2008. 
10. Enciu Nicolaie. Construcția europeană (1945 - 2007). Curs universitar. Ch.: Civitas, 2007. 
11. Gaillard Jean – Michel, Roweley A. Istoria Continentului European. De la 1850 pînă la sfîrşitul secolului 
al XX – lea. Ch. , 2001. 
12. Grant Charles. Cum ar putea să funcţioneze armata UE? http://www.adevarul.ro/international/foreign 
policy/UE-Cum-functioneze-armata-putea 0 103789639.html 
13. Gyemant Ladislau. Istoria Europei. 
14. -https://ru.scribd.com/document/102121889/Curs-Constructie-Europeana-Liliana- 
Popescu-2008  
15. -https://ru.scribd.com/document/43532742/C-Neagu-Istoria-Constructiei-Europene 
16. Identitatea europeană. - https://ru.scribd.com/document/39314536/constructia-europeana 
17. Istoria ideii de Europa. - https://ru.scribd.com/doc/39381010/I-Ciuperca-Istoria-Ideii-de- 
Europa 
18. Leşcu A. Construcţia Europeană. Ch. Institutul militar al forţelor armate,2007. 
19. Manualul Consiliului Europei. Bucureşti, 1999. 
20. Mătușescu Constanța. Construcția europeană. - https://ru.scribd.com/doc/49645112/Curs-constructie-
europeana-2010 
21. Moldova şi UE în contextul Politicii Eoropene de vecinătate. Ch., 2008. 
22. Moraru A. Integrarea europeană: retrospectivă istorică. Ch., 2007. 
23. Moşneaga V.,  Gorincioi R., Ţveatcov  N. (coordonatori). Cooperare regională şi integrare europeană în 
sud – estul Europei. Ch., 2006.  
24. Neagu Cornelia. Istoria construcției europene. Note de curs. 
25. Nistor Ionuț. Istoria ideii de Europa. - 
https://ru.scribd.com/search?content_type=documents&page=1&query=%20Istoria%20de%20idee%20europea
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26. Oncescu Iulian. Istoria integrării europene. Note de curs. - https://ru.scribd.com/doc/138638810/CURS-
Istoria-Integrarii-Europene 
27. Pinder J. Uniunea Europeană. Foarte scurtă întroducere. Bucureşti, 2008. 
28. Planul de Acţiuni UE – RM. www.mfa.md 
29. Popescu Liliana. Construcție europeană. 
30. ro.wikipedia.org/.../Uniunea_Europeană 
31. ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_Europei 
32. Saurson Jean – Luc. Curs de instituţii Europene. Iaşi, 2010. 
33. Ștefănescu Marian. Ideea și integrarea europeană. 
34. Tratatele şi legislaţia UE. europa.eu/documentation/index_ro.htm 
35. ro.wikipedia.org/Organizația_Națiunilor_Unitewww.osce.org/www.viitorul.org/files/Politica_European__
de_Vecin_tate.ppt 
36. Turliuc Cătălin. Istoria construcției europene. 
37. www.interlic.md/.../documentar-totul-despre-parteneriatul-estic-in-intrebari-shi-raspunsuri-10078.html 
38. Мурадян И. Европейские вооруженные силы и задачи региона. «Иратес de facto", Армения, 26 
января 2010.  
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