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Prezentare Eurocentrica 

Eurocentrica este o organizaţie neguvernamentală, independentă, nonprofit creată 
în 2010 printr-un parteneriat de profesionişti din mediul academic, domeniul 
politicilor publice, ONG şi afaceri. 

Ne dorim să punem Europa în centrul politicilor publice Româneşti şi să 
promovăm România în mainstream-ul politicilor europene. 

Pentru a beneficia pe deplin de integrarea europeană şi pentru a putea contribui la 
proiectul european este nevoie atât de o întelegere profundă a Uniunii Europene cât 
şi de o prezentare detaliată a României pentru partenerii noştri. 

 

Misiunea Eurocentrica 

Promovarea statului de drept, democraţiei, cooperării economice, a culturii şi dezvoltării 
durabile în Europa. 

Obiective Eurocentrica 

• Promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 

• Promovarea principiilor şi valorilor Uniunii Europene  

• Promovarea culturii civice la nivelul comunităţilor din România şi Europa 

• Promovarea cetăţeniei active şi a implicării civice la nivel naţional şi european 

• Îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniile educativ, social, economic, politic şi 
cultural 

• Iniţierea şi dezvoltarea de proiecte şi programe în domeniul educativ, sportiv, social, 
economic, politic şi cultural 

• Promovarea conceptului şi principiilor responsabilităţii sociale corporatiste 

• Promovarea, încurajarea şi desfăşurarea de acţiuni de caritate 

• Îmbunătăţirea procesului de reformă a administratiei publice în România şi Europa de 
Sud-Est  

• Elaborarea şi promovarea de politici, programe şi strategii de dezvoltare durabilă în 
domeniile social, economic, politic şi cultural 

• Identificarea şi formarea de lideri în mediul social, politic, cultural şi de afaceri 

• Promovarea cooperării între organizaţiile neguvernamentale, administrația publică şi 
comunitatea de afaceri pentru rezolvarea de probleme la nivel local, naţional şi regional 
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• Iniţierea şi promovarea acţiunii de advocacy şi lobby în domeniile social, economic şi 
politic, cultural pentru rezolvarea de probleme la nivel european, naţional, macroregional, 
regional şi local 

• Crearea unui cadru adecvat cercetării şi dezbaterii unor probleme de interes pentru tineri, 
femei, grupuri defavorizate şi minorităţi în scopul identificării de soluţii în concordanţă 
cu nevoile acestora, atât în mediul rural, cât și în mediul urban. 

• Iniţierea de proiecte editoriale, platforme online de informare, analiză şi schimb de idei, 
proiecte media în domeniul social, politic şi cultural 

• Organizarea de colocvii, conferinţe, schimburi de experientă şi cursuri, inclusiv prin 
participare internaţională. 

• Promovarea şi susţinerea excelenţei academice, a gândirii critice şi dezvoltării unui 
dialog argumentat în spaţiul public.  

• Promovarea şi susţinerea valorilor de patrimoniu cultural la nivel naţional şi european    

• Oferirea de informaţii, consultanţă, şi asistenţă de specialitate mediului politic, 
administraţiei publice centrale şi locale, tinerilor, femeilor, grupurilor defavorizate, 
organizaţiilor neguvernamentale din ţară şi străinătate, în mediul rural și urban, 
comunităţii de afaceri din ţară şi străinătate în domeniile economic, cultural, juridic, 
fiscal, management şi al politicilor publice. 

• Dezvoltarea de  proiecte şi programe destinate tinerilor, femeilor, grupurilor defavorizate 
şi minorităţilor 

• Dezvoltarea de de proiecte şi programe în domeniul educaţiei şi formării continue. 

• Promovarea proiectelor româneşti la nivelul central al Uniunii Europene  

• Promovarea proiectelor pentru incluziune socială și integrare culturală 
 

Proiecte şi activităţi 2012-2013 

În primii 2 ani de activitate, Asociaţia Eurocentrica s-a concentrat pe dezvoltarea instituţională, a 

împlementat un proiect finanţat prin PODCA în parteneriat cu Asociaţia Actori Europeni şi a iniţiat 

două proiecte editoriale.  

 

"Instruire, metodologie si platforma de informare si pregatire a Coalitiei pentru programare 

PSO DRU" – proiect implementat în parteneriat cu Asociaţia Actori Europeni. (Proiect finanţat prin 

PODCA (Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative) în parteneriat cu Asociaţia 

Actori Europeni) 
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Rezultate:  

• Angajați și voluntari ai celor două asociații partenere, ai altor ONGuri precum și 
funcționari din Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice au 
beneficiat de sesiuni de training despre mecanisme de consultare între autorităţi şi mediul 
privat, la nivel naţional şi european şi alte teme relevante în contextul fondurilor UE.  
 

• Au fost elaborate ghiduri de bune practici pentru sectorul ONG, respectiv administraţia 
publică, în procesul decizional privind fondurile europene. 
 

• Platforma online creată în cadrul proiectului, www.uelive.ro reprezintă suportul online care 
concentrează, informaţii, documente, dezbateri şi propuneri pe subiectul fondurilor europene 
în perioada 2014-2020. 

www.uelive.ro 

 

Proiecte editoriale Eurocentrica 

 În ianuarie 2013 Eurocentrica a  lansat platforma LaPunkt.ro iar în noiembrie platform de informare 

şi analiză EuroPunkt.ro 

LaPunkt.ro 

	

	

Publicaţia Lapunkt.ro a apărut în 2013 ca răspuns la nevoia unui spaţiu al dezbaterii de idei în 

Romania. Cei care s-au alăturat acestui proiect au îmbrăţişat valorile pe care ni le-am asumat de 
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la început: de la decenţă şi spirit critic până la încrederea în posibilitatea unei polemici purtate în 

manieră europeană. 

Cu gândul la criticismul junimist, dar şi la visul european paşoptist, Lapunkt.ro provoacă la 

dialog, în numele libertăţii creatoare şi al pasiunii intelectuale. 

• Fără a avea o angajare politică, LaPunkt.ro este angajat în dialogul societăţii româneşti cu 
ea însăşi. 

• LaPunkt.ro se adresează tuturor celor care doresc să citească texte bine scrise despre lumea 
de astăzi şi întrebările ei.   

• În LaPunkt.ro se pot citi cronici de carte, film, teatru, muzică dar şi poezie, eseu, meditaţie 

personală, reflecţie socială sau analiză politică.  

• LaPunkt.ro cuprinde o varietate unică de semnături (peste 125), reunind cele mai diverse şi 

importante generaţii de intelectuali din spaţiul românesc.  Dintre autori îi menţionăm pe Adriana 

Babeţi, Ioan Stanomir, Radu Paraschivescu, Cornel Ungureanu, Mircea Cărtărescu, Adrian 

Cioflâncă, Virgil Nemoianu, Ioana Pârvulescu, Silvia Marton, Vladimir Tismăneanu, Ruxandra 

Cesereanu, Paul Cornea, Oana Valentina Suciu, Liviu Iancu, Eugen Stancu, Marius Stan, Liviu 

Chelcea, Monica Pillat, Alina Pavelescu. 

• În fiecare săptămână, cinci articole sunt strânse într-un Punkt al săptămânii ce urmăreşte o 
temă sub cele mai variate manifestări şi perspective. 

 

Europunkt.ro 

	



	 6	

Aderarea României la Uniunea Europeană a însemnat, cel puţin la nivel simbolic, finalul 

tranziţiei post-comuniste. Totuşi, Integrarea în Europa este un proces mai îndelungat care 

presupune o întelegere şi o asimilare organică a valorilor Europene în cadrul societăţii 

Româneşti.  

EuroPunkt.ro îşi propune să umple deficitul de informare privind Uniunea Europeană  existent 

din România la nivel politic, economic, social şi cultural.        


