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Conferinţa 

„România: drumul spre aderare” 
Madrid – Spania 

 
În perioada 12 – 16 decembrie 2003 a avut loc la Madrid, în cadrul Universităţii Carlos III, conferinţa cu 

tema „Rumanía: El Camino hacia la Adhesión” (România: Drumul spre aderare). 
 
epartamentul de Ştiinţe Politice şi 
Administrative din Universitatea Carlos III, 
din Madrid (organizatorul conferinţei), a 

menţinut relaţii cu numeroase universităţi române şi, în 
mod special şi continuu, cu Academia de Studii Economice 
din Bucureşti, de-a lungul ultimilor şapte ani, datorită 
cooperării active în numeroase programe europene. 

Se remarcă, în ultimii patru ani, colaborarea în cadrul 
a două programe bianuale, TEMPUS/PHARE, la care se  
 

 

adaugă SOCRATES/ERASMUS şi LEONARDO DA VINCI. 
În acest cadru s-a realizat un schimb constant de profesori, 
materiale de cercetare şi de studenţi. De asemenea, aceste 
programe au permis şi permit în continuare prezenţa, în 
cadrul Universităţii Carlos III, a numeroşi funcţionari 
publici, din prefecturi şi primării, din România. 

Scopul organizării conferinţei a fost de a contribui la 
înţelegerea faptului că integrarea europeană şi consolidarea 
democraţiei prezintă mari asemănări în România şi Spania. 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizatorii conferinţei au avut ca obiectiv principal 

facilitarea unui schimb de idei şi experienţe între specialişti 
şi cercetători, precum şi de a disemina publicului larg 
informaţiile despre progresele realizate de România în 
procesul de integrare în Uniunea Europeană. 

Conferinţa s-a desfăşurat în faţa profesorilor şi 
studenţilor din Universitatea Carlos III, precum şi a 
studenţilor români aflaţi cu burse de studii în alte 
universităţi şi institute din Madrid. 

De asemenea, printre participanţi s-a aflat şi 
ambasadorul României în Spania – domnul Stelian Oancea, 
Prim-secretarul Ambasadei României în Spania – D-na  
Ana Voicu, precum şi Şeful de cabinet al Secretarului de 
Stat din Ministerul Administraţiei Publice din Spania – 
domnul Jesus Barroso. 

 
 

 Prelegerile au vizat teme referitoare la modernizarea 
statului român, schimbările în managementul serviciilor 

publice din România, etapele parcurse de România în 
procesul de trecere la economia de piaţă, schimbările 
sociale şi politice. 
 Masa rotundă a fost dedicată unor discuţii interesante 
şi animate, pe teme privind problemele actuale ale 
României şi asemănările cu tranziţiile economice spaniole. 

Echipa română a avut o întâlnire cu Rectorul 
universităţii şi, astfel, s-au pus bazele derulării unui nou 
program ERASMUS, pentru burse de studii în Spania. 
 Materialele prezentate de către profesorii români şi 
spanioli se regăsesc în cartea cu titlul „Rumanía: El Camino 
hacia la Adhesión” (România: Drumul spre aderare), aflată 
în curs de apariţie în Spania. 
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 Inaugurarea şi prezentarea scopului şi importanţei 
organizării conferinţei: 

 Prof. José Ignacio Cases Méndez (Vicedecanul 
Facultăţii de Ştiinţe Politice şi Administrative). 

 
 Susţinere prelegeri: 

 Conf. dr. Marius Profiroiu: Modernización del Estado 
rumano en el contexto de la adhesión a la Unión 
Europea (Modernizarea statului român în contextul 
aderării la Uniunea Europeană); 

 Prof. dr. Ion Plumb: La nueva gestión de los servicios 
públicos en Rumanía (Noul management al serviciilor 
publice din România); 

 Lect. dr. Nadia Ene: El establecimiento de la 
economía de mercado en Rumanía (Realizarea trecerii 
la economia de piaţă în România); 

 Conf. dr. Daniela Hîncu: Cambios sociales en 
Rumanía (Schimbările sociale din România); 

 Prep. drd. Andreea Zamfir: El sistema de los partidos 
politicos en Rumanía (Sistemul partidelor politice din 
România); 

 
 

 Ec. Simona Pîrlac (Ex-funcţionara Ministerului 
Privatizării din România şi cercetător la Universitatea 
Complutense din Madrid): La posición española ante 
la ampliación hacia el Este: relaciones con Rumanía 
(Poziţia spaniolă faţă de extinderea către Est: relaţii cu 
România). 

 
 Masa Rotundă cu tema Análisis comparado entre las 
transiciones española y rumana (Analiză comparată a 
tranziţiilor spaniolă şi română). 
Participanţi: 

 Stelian Oancea (Ambasadorul României în Spania);  
 Ion Plumb, Marius Profiroiu (Profesori – Academia de 

Studii Economice Bucureşti); 
 M. A. Ruiz de Azúa Antón (Decanul Ilustrului 

Colegiu Naţional de Doctori şi Licenţiaţi în Ştiinţe 
Politice şi Sociologie din Spania) Fco. Javier Ruiz 
Martínez (Profesor la Universidad Carlos III din 
Madrid). 

 Moderator: 
 Francisco J. Vanaclocha Bellver (Şeful Catedrei de 

Ştiinţe Politice şi Administrative de la Universidad 
Carlos III din Madrid). 

 
 
 


