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ISTORIA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

Aspecte ale relațiilor internaționale au fost studiate încă din timpul istoricului 

grec Tucidide. Relațiile internaționale, ca domeniu academic separat, s-a 

conturat în Marea Britanie după Primul Război Mondial.



Uniunea Europeană a fost creată pentru a se 

pune capăt numărului mare de războaie 

sângeroase duse de țări vecine, care au 

culminat cu cel de-al Doilea Război Mondial.

În 1995, UE primește trei noi membri: 

Austria, Finlanda și Suedia. Milioane de tineri 

pleacă la studii în alte țări cu ajutorul UE. 

Euro este noua monedă de schimb pentru 

mulți europeni. Țările din UE își intensifică 

cooperarea în lupta împotriva criminalității. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/history_ro

https://europa.eu/european-union/about-eu/history_ro


COLECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE





INTEGRAREA EUROPEANĂ



În conformitate cu art. 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, orice stat 

european care respectă valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană 

(prevăzute la art. 2 din Tratat) şi care se angajează să le promoveze poate solicita 

să devină membru al Uniunii Europene.

https://www.bnm.md/ro/content/aspecte-generale-privind-integrarea-europeana

https://www.bnm.md/ro/content/aspecte-generale-privind-integrarea-europeana








Dacă nu există o relație formală între state, nu există nici o garanție că 

membrii fiecărui stat vor respecta drepturile membrilor celuilalt stat.

Immanuel Kant

https://citate.juridice.ro/6331/kant-despre-federatia-statelor-si-libertate/

https://citate.juridice.ro/6331/kant-despre-federatia-statelor-si-libertate/


REPUBLICA MOLDOVA





GEOPOLITICA



SECURITATEA INTERNAŢIONALĂ

Mediul strategic internaţional de securitate este într-

o continuă schimbare, ca urmare a complexităţii

interacţiunii şi interdependenţei fenomenelor şi 

proceselor sociale, economice, politice, militare, 

demografice şi ecologice din lume, ceea ce face ca 

statele să fie interesate de apărarea şi securitatea
proprie. 

https://ru.scribd.com/document/358798380/Securitatea-Internationala

https://ru.scribd.com/document/358798380/Securitatea-Internationala


DIPLOMAŢIA





REUNIUNI ŞTIINŢIFICE



CERCETĂRI ÎN BAZE DE DATE

https://europa.eu/european-union/index_ro

https://op.europa.eu/ro

https://web.a.ebscohost.com/

https://www.iprbookshop.ru/366.html

https://europa.eu/european-union/index_ro
https://op.europa.eu/ro
https://web.a.ebscohost.com/
https://www.iprbookshop.ru/366.html


CERCETĂRI ÎN REPOZITORII

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/browse?type=subject&order=ASC&r

pp=20&value=rela%C5%A3ii+interna%C5%A3ionale

http://dspace.usm.md:8080/xmlui/discover?scope=%2F&query=rela%C

5%A3ii+interna%C5%A3ionale&submit=Ok

http://dspace.aap.gov.md/handle/123456789/22 https://irek.ase.md/xmlui/discover

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/browse?type=subject&order=ASC&rpp=20&value=rela%C5%A3ii+interna%C5%A3ionale
http://dspace.usm.md:8080/xmlui/discover?scope=/&query=rela%C5%A3ii+interna%C5%A3ionale&submit=Ok
http://dspace.aap.gov.md/handle/123456789/22
https://irek.ase.md/xmlui/discover


https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/41903 http://dir.upsc.md:8080/xmlui/discover

http://moldlis.bnrm.md/discover http://cris.utm.md/simple-

search?query=rela%C5%A3ii+interna%C5%A3ionale&location=global

https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/41903
http://dir.upsc.md:8080/xmlui/discover
http://moldlis.bnrm.md/discover
http://cris.utm.md/simple-search?query=rela%C5%A3ii+interna%C5%A3ionale&location=global


RESURSE ELECTRONICE

• Сolecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB – http://primo.libuniv.md/

• https://europa.eu/european-union/index_ro

• https://www.europanostra.org/

• https://ec.europa.eu/

• http://aap.gov.md/biblioteca/ro/article/e-resurse

• http://library.test.usmf.md/ro/relatii-internationale

• https://www.bnm.md/ro/content/integrare-europeana-si-relatii-internationale

• http://www.mmpsf.gov.md/?s=rela%C5%A3ii+interna%C5%A3ionale

• https://www.un.org/en

• https://ec.europa.eu/

• https://europa.nasa.gov/

• https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_ru

• https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_en.htm

• https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_ro

http://primo.libuniv.md/
https://europa.eu/european-union/index_ro
https://www.europanostra.org/
https://ec.europa.eu/
http://aap.gov.md/biblioteca/ro/article/e-resurse
http://library.test.usmf.md/ro/relatii-internationale
https://www.bnm.md/ro/content/integrare-europeana-si-relatii-internationale
http://www.mmpsf.gov.md/?s=rela%C5%A3ii+interna%C5%A3ionale
https://www.un.org/en
https://ec.europa.eu/
https://europa.nasa.gov/
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_ru
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_ro
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