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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
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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
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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



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 2015
Anul 2015 a marcat în activitatea Eurocentrica, dezvoltarea şi consolidarea proiectelor editoriale
existente – www.lapunkt.ro, www.europunkt.ro - apariţia unui proiect editorial nou
www.lapunkttv.ro precum şi implementarea proiectelor:
Aspecte pozitive ale migraţiei: femei rome şi meştesugari romi ca agenţi ai schimbarii
finantat prin EEA Grants
Promovarea identităţii culturale româneşti în Bălţi prin consolidarea mediului civic local
finanţat prin programul „Dimitrie Gusti” al Departamentului Politici pentru Relaţia cu
Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României

Proiecte editoriale Eurocentrica

www.LaPunkt.ro

Anul 2015 a însemnat consolidarea publicaţiei www.LaPunkt.ro în spaţiul public românesc prin
creşterea numărului de autori şi a consistenţei materialelor. S-a depăsit numărul de 300 de autori
lapunkt. Acestia reunescu intelectuali români din toate generaţiile, de la cei consacraţi precum Toma
Pavel, Gordon J. Laing Distinguished Professor in Romance Languages and Literature la
Universitatea din Chicago sau Ioana Parvulescu, până la tineri promitători. Co toţii împărtăşesc
valorile şi misiunea pe care lapunkt.ro a articulat-o de la înfiinţare: încurajarea dialogului, a libertăţii
creatoare şi a pasiunii intelectuale.
În anul 2015 am încheiat parteneriate cu editurile Humanitas si Polirom cu ajutorul cărora am
început sa facem punkte tematice ale săptămânii în jurul unor aparitii editoriale importante.
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Tot în 2015 a început rubrica săptămânală de interviuri făcută de Cristian Pătrăşconiu care se bucură
de o mare popularitate. Printre persoanele intervievate în 2015 au fost Mircea Cărtărescu, Lucian
Boia, Solomon Marcus, Horia Roman Patapievici, Vlad Zografi sau Lavinia Stan.
Conturile social media ale revistei Facebook si Twitter sunt tot mai dinamice. În plus, săptămânal
peste 4000 de abonaţi primesc newsletterul LaPunkt.ro

www.EuroPunkt.ro

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.
Autori
În 2015 numarul autorilor EuroPunkt.ro a depăsit 60: jurnalişti, experţi din mediul academic şi
ONG, analişti din mediul de afaceri, tineri cercetători.
EuroPunkt.ro susţine atât experienţa persoanelor consacrate în domeniul afacerilor europene, cât
şi entuziasmul şi originalitatea tinerilor interesaţi de afacerile europene, încurajând contribuţiile
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oneste şi avizate ale tuturor persoanelor pentru care actualitatea europeană reprezintă o
dimensiune esenţială.
Astfel, printre autorii de marcă ai Europunkt.ro se regăsesc Claudia Postelnicescu, Florin
Diaconu, Oana-Valentina Suciu, Grațian Mihăilescu, Dumitru-Alexandru Filimon, Marin
Gherman, Tudor Cojocariu etc. Pe de altă parte, la revistă contribuie constant, prin programele
de voluntariat şi de practică studenţească, un număr semnificativ de studenţi şi masteranzi din
domenii diverse: jurnalism, istorie, ştiinţe politice, relaţii internaţionale.
Secţiunea de interviuri a EuroPunkt.ro a adus de asemenea mai aproape de publicul larg opiniile
unor personalităţi precum: Corina Crețu, comisarul european pentru Politică Regională al
Comisiei Europene, eurodeputaţii Andi Cristea şi Renate Weber, Simion Costea, policy officer la
Comisia Europeană pe probleme de vecinătate, E.S. Milan Begovic, ambasadorul Republicii
Muntenegru în România, Samet Dalipi, decanul Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Universitatea
Iliria din Priştina, Nicolae Dandiş, primarul municipiului Cahul, Mircea Mocanu, şeful Biroului
român al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie.
Concursul de eseuri „Europa noastră”
În februarie 2015, a fost lansată prima ediţie a concursului de eseuri cu tema „Europa noastră”, în
contextul declarării anului 2015 drept „Anul European al Dezvoltării”. În organizarea
competiţiei, EuroPunkt.ro a beneficiat de sprijinul Reprezentanţei Comisiei Europene în
România şi de parteneriatul cu Asociaţia Convergenţe Europene şi Institutul pentru Democraţie
Participativă Euro Qvorum.
Concursul, care s-a adresat tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani, din România şi de
peste hotare, a avut drept obiective atât iniţierea procesului de formare a unor specialişti pe teme
europene de interes general, cât şi dezvoltarea publicului preocupat de evoluţia construcţiei
europene.
Au fost primite 57 de eseuri, respectiv 42 din Romania, 13 din Republica Moldova și 2 din
Ucraina. În urma jurizării efectuate de cadre didactice de la recunoscute instituţii de învăţământ
superior din Bucureşti, au fost decernate următoarele premii:
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Marele Premiu EuroPunkt – excursie la Bruxelles și cărți de referință pe tematica UE –
Anamaria Mariniuc – București, România, cu eseul „Europa Noastră”



Premiul de Originalitate – excursie la Bruxelles; – Ana Maria Petre – Focșani,
România, cu eseul „Europa are nevoie de un suflet și de mult umor”



Premiul Special pentru românii din Statele Parteneriatului Estic al UE – o tabletă
PC – Marin Gherman – Cernăuți, Ucraina, cu eseul „Europa rătăcită în labirintul
ucrainean.”

Câştigătorul Marelui Premiu a fost cooptat în echipa editorială a EuroPunkt.ro. Primele zece
eseuri au fost publicate pe EuroPunkt.ro şi constituie fundamentul unui volum coordonat de
editorii EuroPunkt.ro, cu titlul „Europa Noastră”.
Distincţii
Editorul EuroPunkt.ro, Liviu Iancu, a câştigat secţiunea „Opinie/Editorial” a ediţiei din 2015 a
Concursului „Reporter şi Blogger european”, organizat de Reprezentanţa Comisiei Europene în
România. Premiul, o recunoaştere a activităţii intense a autorului de comentare a evenimentelor
şi proceselor europene derulate în 2015, consacră EuroPunkt.ro drept produsul media cu cea mai
consistentă componentă de analiză a afacerilor europene de pe piaţa românească de profil.
Reţele de socializare
EuroPunkt.ro se bucură de o comunitate de aproape 3.000 de membri în reţeaua de socializare
Facebook. Impactul postărilor înregistrează săptămânal până la 5.500 de persoane expuse
conţinutului editorial EuroPunkt.ro.

www.LaPunktTv.ro
LaPunktTV.ro este un canal tv online care s-a alăturat în 2015 portofoliului proiectelor editoriale
Eurocentrica.
LaPunkttv.ro şi-a propus o viziune editorială îndreptată către educaţia civică şi democratică.
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Proiecte derulate în 2015:
Aspecte pozitive ale migraţiei: femei rome şi meşteşugari romi ca agenţi ai
schimbării.
Eurocentrica a implementat proiectul „Aspecte pozitive ale migraţiei: femei rome
şi meşteşugari romi ca agenţi ai schimbării”.
Proiectul a fost finanţat prin Granturile SEE, în cadrul Programului
PA17/RO13 Promovarea
diversităţii
în
cultură
şi
artă
în
cadrul
patrimoniului cultural european. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 316.379
lei.
Obiectivul general al proiectului este sporirea dialogului cultural şi protejarea
identitătii europene prin înţelegerea diversităţii culturale prin intermediul promovării
aspectelor pozitive ale migraţiei romilor (femei şi meştesugari de etnie roma ca agenţi ai
schimbării).

Promovarea identităţii culturale româneşti în Bălţi prin consolidarea
mediului civic local
Eurocentrica a obţinut finantare şi a implementat proiectul, “Promovarea identităţii
culturale româneşti în Bălţi prin consolidarea mediului civic local”
Perioada de implementare: august-noiembrie 2015 Finanţare: 27 750 lei – programul
„Dimitrie Gusti” al Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni
din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României
Proiectul s-a adresat necesităţii de a consolida identitatea culturală românească şi
dezvoltarea durabilă în comunităţile din regiunea de nord a Republicii Moldova,
identificând drept instrument concret de acţiune capacitarea mediului asociativ local.
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