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Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai, singura facultate cu acest profil din 

țară, are misiunea de a oferi un cadru de dezbatere pentru principalele teme europene. În acest 

context, al împărtășirii opiniilor, viziunilor, strategiilor și politicilor publice, abordarea 

decidenților de la nivelul central asupra situației actuale a proiectului european și asupra 

viitorului acestuia reprezintă o oportunitate pentru membrii corpului profesoral și studenți în a-și 

identifica propriile abordări sau în a-și dezvolta altele noi . 

Reafirmarea angajamentului european al României, intensificarea integrării europene și 

sprijinirea reformării instituțiilor europene reprezintă principalele direcții pe care țara noastră le 

urmează în prezent. 

Răspunzând invitației Facultății de Studii Europene, Excelența Sa, Președintele Klaus Iohannis a 

fost prezent ieri, 17 noiembrie a.c., la dezbaterea „Uniunea Europeană între dezintegrare şi 

reformare. Contribuţia României la consolidarea construcţiei europene”. Domnia Sa a subliniat 

că: “În ultimii doi ani, chestiunile legate de Uniunea Europeană au fost chestiuni asupra cărora 

m-am aplecat foarte mult. Uniunea este într-o situație complicată și cu toții trebuie să găsim 

soluții. În afară de asta, evident, ambiția mea este să găsesc pentru România cele mai bune 

soluții.” 

Decanul Facultății de Studii Europene, prof.univ.dr. Nicolae Păun consideră că: “Acum, la 

sfârșitul anului 2016, Europa dă semne de dezorientare și ezitări semnificative în dezvoltarea 

procesului integrării europene. Este evident că în ultimii ani, Uniunea Europeană nu a mai găsit 

resursele să continue procesul reformelor. Se vorbește frecvent despre o criză instituțională, iar 

realitățile consemnează o extindere a euroscepticismului, pe fondul criticilor la adresa Bruxelles-

ului. Cu toate acestea, nu cred că este corect să se pună sub semnul întrebării ce s-a realizat până 

acum în Uniunea Europeană și nici să se conteste șansele proiectului european. Aici, în România, 

proiectul european este considerat, în continuare, extrem de important.” 


