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Provocări în mediul politic şi social intern şi internaţional în 

contextul crizei economice globale 

 

Criza economică şi financiară care a început în vara anului 2007 în mediul 

financiar american şi care s-a extins treptat aproape în întreaga lume a generat 

dificultăţi uriaşe în gestionarea datoriilor publice în diferite state ale lumii, a dus la 

revolte sociale şi la revoluţii în ţările arabe, a provocat crize politice în multe din 

statele Uniunii Europene, a impus ajustarea formulelor de guvernanţă la nivelul 

Uniunii Europene, a dat startul resetării relaţiilor între marilor centre de putere ale 

lumii şi a pus sub semnul întrebării supremaţia modelului cultural, politic şi economic 

occidental.  

Care sunt efectele politicilor de austeritate asupra „contractului social” implicit 

din societăţile occidentale? Care sunt limitele în interiorul cărora reducerea sectorului 

public permite protejarea şi promovarea interesului comun şi administrarea bunurilor 

comune? Este statul social european un obstacol în calea ieşirii din criza economică şi 

în calea competitivitatii (economiilor) statelor europene? Este acceptabila 

contrapunerea valorilor pe care le promovează Uniunea Europeană (diversitatea, 

solidaritatea, toleranţa şi pluralismul) cu resurecţia naţionalismului în unele state 

membre ale Uniunii? Poate un stat de drept să mizeze pe cartea naţionalistă şi în 

acelaşi timp să-şi menţină legimitatea si substanţa democratică? Sunt în măsură statele 

din regiunea Atlanticului de Nord să îşi conserve influenţa în afacerile şi relaţiile 



 

internaţionale mizând pe abilităţile în materie de comunicare şi dialog şi pe 

supremaţia în materie de tehnologii digitale?  

Sunt doar câteva dintre întrebările care animă dezbaterile contemporane în jurul 

unor subiecte controversate cum ar fi: limitele statul social european,  statul minimal,  

legitimitatea implicarii FMI în politicile economice şi fiscale ale statelor pe care le 

asistă, decandenţa Occidentului /ascensiunea Chinei etc.  

Lucrările sesiunii se vor desfăşura pe 5 secţiuni corespunzătoare  programelor de 

studii şi domeniilor de cercetare ale cercurilor ştiinţifice studenţeşti: 

1. Media, politica si societate 

2. Filosofie politică, etică politică 

3. Drept internaţional, relaţii internaţionale, studii de securitate, spaţiul public 

european, drept comunitar şi drepturile omului 

4. Comunicare politică, psihologie politică, teoria elitelor, istoria mentalităţilor, 

sociologie politică 

5. Economie socială 

Titul temelor şi rezumatele lucrărilor care urmează a fi prezentate trebuie trimise 

până pe data de 28 martie 2011 pe adresele de email alex_climescu@yahoo.com şi 

ilarion.tiu@gmail.com. 

 


