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PREFAŢĂ

În calitate de îndrumător ştiinţifi c şi coordonator de 
doctorat, am privilegiul de a prefaţa lucrarea „Politica 
Europeană de Vecinătate: realizări şi perspective” - rezultatul 
procesului de cercetare doctorală desfăşurat de autoare, 
şi anume de dra. Oana Mihaela Mocanu. Absolventă a 
Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale din cadrul 
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, autoarea şi-a 
format continuu aptitudinile de cercetător, lucrând imediat 
după terminarea facultăţii în cadrul Institutului de Economie 
Mondială din Bucureşti şi, de un bun număr de ani, în cadrul 
Institutului European din România.

Lucrarea de faţă este rezultatul cercetării sale ştiinţifi ce 
din ultimii ani pentru teza de doctorat intitulată „Realizări 
şi perspective ale politicii de vecinătate a Uniunii Europene. 
Rolul României în noua politică europeană de vecinătate”, teză 
susţinută cu succes la începutul verii anului 2010. 

Având o tematică extrem de actuală, lucrarea prezintă o 
analiză a principalelor obiective, instrumente, mecanisme, 
realizări şi perspective ale Politicii Europene de Vecinătate. 
Având în vedere apariţia acestei politici în anii 2003-2004, 
tema de cercetare suscită interesul cititorului, permanentele 
schimbări la nivel european în ceea ce priveşte conturarea 
şi consolidarea acestei noi politici transformând cercetarea 
iniţiată de autoare într-un demers extrem de complex.
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Analiza şi urmărirea în dinamică a documentelor ofi ciale, 
a discursurilor factorilor implicaţi în construirea acestei 
politici, prezentarea detaliată a proiectelor Uniunii Europene 
privind vecinătatea sa estică şi sudică, consideraţiile autoarei 
pe marginea unor concepte precum transferul de norme şi 
standarde, diplomaţia transformaţională, condiţionalitatea, 
infl uenţele cu caracter interguvernamental, rolul şi 
contribuţia României în conturarea şi consolidarea acestei 
politici de vecinătate, precum şi concluziile argumentate ale 
întregii lucrări oferă valoare adăugată rezultatelor cercetării 
autoarei. 

Parcurgerea a peste 250 de surse bibliografi ce, în totalitate 
extrem de actuale, stilul elevat şi îngrijit al redactării şi 
prezentarea unei mini-secţiuni de concluzii la fi ecare capitol, 
coroborate cu numărul impresionant de trimiteri la surse 
demonstrează faptul că autoarea reuşeşte să ne prezinte o 
lucrare extrem de valoroasă, atât sub aspectul structurii, cât 
şi al conţinutului şi al documentării folosite. 

În acelaşi timp, lucrarea de faţă poate fi  un excelent punct 
de pornire pentru noi demersuri de cercetare, aprofundarea 
temei şi continuarea urmăririi şi analizei acestei politici - în 
dinamica sa - fi ind cu siguranţă una din preocupările viitoare 
ale autoarei. În acest sens, aş dori să felicit autoarea pentru 
întregul demers al cercetării şi să îi urez succes în publicarea 
de noi lucrări de specialitate.
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