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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 o reprezinta promovarea statului de drept,
democraţiei, cooperării economice, a culturii şi dezvoltării durabile în
Europa.

Programe

In 2016 activitatea Eurocentrica a fost împărțită în trei programe

Programul Media
În prezent, peisajul mediatic din România pare să fie dominat de
tensiuni politice interne și tentative din partea diverselor părți interesate
de a controla mesajul emis. Lipsește o analiză obiectivă a problemelor
sociale, politice și economice, puse într-un context internațional.
Evaluările internaționale privind mass-media din România susțin
părerea potrivit căreia libertatea presei este constant amenințată.
Programul media al Eurocentrica a fost creat pentru a oferi o alternativă
la mass-media românească în ceea ce privește dezbaterile culturale,
informarea și analiza europeană.

Program Patrimoniu și identități
Într-un sens mai larg, problematica patrimoniului cultural ar trebui să
cuprindă aspecte ale memoriei, istoriei, culturii și identității.

Perioada postcomunistă are din acest punct de vedere o serie de
particularități care ar putea fi înțelese doar prin abordarea lor într-o
perspectivă interdisciplinară. Proiectele din acest program vizează
înțelegerea acestui peisaj complex.

Programul Europa de Est și UE
Membre, asociate sau doar aflate în dialog cu Uniunea Europeană,
statele fostului bloc comunist şi succesoarele lor, dar şi statele balcanice,
împart într-o măsură mai mică sau mai mare caracteristici comune care
le diferenţiază de Vestul Europei, pornind de la sfera geopolitică şi
ajungând până la cea culturală.
Obiectivul acestui program este de a contribui la cunoaşterea şi
înţelegerea aspectelor sociale, economice şi politice specifice Europei de
Est, în contextul mai larg al interacţiunilor dintre statele acestui spaţiu
geografic larg şi Uniunea Europeană.

Principalul focus geografic al programului este reprezentat de România,
Republica Moldova şi Ucraina, precum şi de comunităţile istorice ale
românilor din jurul graniţelor României.

Programul Media
1. www.LaPunkt.ro

LaPunkt.ro a apărut în 2013 ca răspuns la nevoia unui spaţiu alternativ destinat
dezbaterii de idei în Romania. Cei care s-au alăturat acestui proiect au îmbrăţişat
valorile pe care ni le-am asumat: 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. Ca poziţionare, Lapunkt.ro mizează pe eclectismul
inteligent şi pe echilibrul pluralismului.
2016 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.

În 2016 am continuat parteneriatele cu editurile Humanitas si Polirom cu ajutorul cărora
realizăm sa facem punkte tematice ale săptămânii în jurul unor aparitii editoriale
importante Tot în 2016 a început rubrica săptămânală de interviuri făcută de Cristian
Pătrăşconiu care se bucură de o mare popularitate. Printre persoanele intervievate în 2016
au fost Mircea Cărtărescu, Lucian Boia, Horia Roman Patapievici, Vlad Zografi sau
Lavinia Stan
Conturile social media ale revistei Facebook si Twitter sunt tot mai dinamice. În plus,
săptămânal peste 3000 de abonaţi primesc newsletterul LaPunkt.

In 2016 LaPunkt.ro a devenit membru al rețelei europene de reviste culturale
Eurozine.
Eurozine este o rețea de publicații culturale europene, care leagă 80 de reviste
partenere și numeroase reviste și instituții asociate din aproape toate țările
europene. Eurozine este, de asemenea, o revistă online care publică articole
din publicațiile partenere.
Oferind o imagine europeană de ansamblu asupra temelor și discuțiilor
actuale, Eurozine reprezintă o sursă bogată de informații pentru un cititor
internațional și facilitează comunicarea și schimbul între publicațiile partenere.
Prezentând cele mai bune articole ale partenerilor alături de articolele
originale, Eurozine deschide un nou spațiu pentru dezbaterea transnațională.

2. www.euroPunkt.ro

euroPunkt.ro a devenit parte a programului media Eurocentrica în 2014, iar în 2016 a
devenit una dintre cele mai active reviste online din România dedicate informaţiilor şi
analizelor despre Europa şi Uniunea Europeană.
Afirmarea EuroPunkt.ro a fost susţinută de adoptarea unei noi platforme online, mai
prietenoase cu utilizatorii şi mai adecvate informării online în secolul XXI, de
diversificarea temelor abordate în activitatea editorială, de cooptarea a noi autori şi
colaboratori atât pe secţiunea de informare, cât şi pe cea de analiză.
Consacrarea EuroPunkt.ro drept unul dintre liderii de pe segmentul media dedicat
Europei şi Uniunii Europene este confirmată de cifrele înregistrate în acest an: peste
50.000 de utilizatori unici au citit în 2016 articolele postate pe EuroPunkt.ro, în vreme
ce aproximativ 3.500 de internauţi apreciază pagina de facebook a revistei.
Activitatea editorială

În 2016, pe Europunkt.ro au fost publicate aproximativ 1000 de articole de presă,
deopotrivă ştiri, articole de opinie şi interviuri, care au oferit cititorilor o imagine de
ansamblu, complexă şi onestă, asupra principalelor evoluţii politice, economice şi
sociale din Europa.
Pe agenda EuroPunkt.ro au figurat în 2016 atât cele mai importante subiecte ale
actualităţii europene (problema refugiaţilor, Brexit, criza ucraineană, criza din Siria,
alegerile din SUA, regresul integrării europene din Republica Moldova, mişcarea
independentistă din Catalunia) şi măsurile întreprinse de instituţiile europene în raport
cu aceste subiecte, cât şi teme naţionale esenţiale aflate în conexiune cu integrarea
europeană (finanţările europene, activitatea instituţiilor din România în contextul mai
larg al europenizării, evoluţia scenei politice româneşti şi impactul acesteia asupra
relaţiei cu UE).
Autori
În prezent, pentru EuroPunkt.ro semnează peste 50 de autori: 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 oneste şi avizate ale tuturor persoanelor pentru care
actualitatea europeană reprezintă o dimensiune esenţială.
Astfel, printre autorii de marcă ai Europunkt.ro se regăsesc Grațian Mihăilescu, Iulian
Bulai, Andrei Constantinescu, Dionis Cenuşă, Claudia Postelnicescu, Florin Diaconu,
Oana-Valentina Suciu, 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: eurodeputaţii Cristian Preda, Norica Nicolai,
Andi Cristea, Renate Weber, Ioan Mircea Pascu, Marian-Jean Marinescu şi Siegfried
Mureşan, ombudsmanul european Emily o’Reilly, miniştrii Mihnea Motoc şi Violeta
Alexandru, consilierul prezidenţial Bogdan Aurescu, directorul general DG Cercetare
şi Inovare, Comisia Europeană, Ruxandra Draghia-Akli, şefa Reprezentanţei Comisiei
Europene în România, Angela Cristea, cercetători ca Daniel Dăianu, Sorina Cristina
Soare, Andrei Ţăranu, Iulia Nikitina, Gabriela Drăgan.
Reţele de socializare
EuroPunkt.ro se bucură de o comunitate de aproape 3.500 de membri în reţeaua de
socializare Facebook. Impactul postărilor înregistrează săptămânal până la 15.000 de
persoane expuse conţinutului editorial EuroPunkt.ro.

Programul Patrimoniu și Identități
Proiectul „Orgame, Caraburun et Călugăra: nécropoles et
territoire”
Eurocentrica a luat parte în 2016 la proiectul de cercetare „Orgame, Caraburun et
Călugăra: nécropoles et territoire”, derulat de Muzeul Luvru din Paris, Institutul de
Studii Sud-Est Europene din Bucureşti, aparţinând de Academia Româna, şi Institutul
de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” din Tulcea.

Contribuţia Eurocentrica la proiect vizează atât latura de promovare a patrimoniului
cultural, prin promovarea desfăşurării şi rezultatelor proiectului în spaţiul public, cât
şi cea de cercetare a acestuia, prin cooptarea unuia dintre cercetătorii asociaţiei în
colectivul de cercetare al sitului de la Caraburun Atchik Suhat (com. Baia, jud.
Tulcea).
Participarea Eurocentrica la proiect va continua, pe aceleaşi paliere, şi în 2017, cel deal treilea an al proiectului.

Acţiuni previzionate în 2017 şi 2018
În anul 2016 au fost desfăşurate activităţile premergătoare (documentare, încheiere
parteneriate, pregătire tehnică, redactare cereri de finanţare) pentru noi acţiuni în
domeniu în 2017 şi 2018. Astfel, în urma unor concursuri de proiecte, Eurocentrica a
fost selectată să primească granturi pentru următoarele proiecte:


„Patrimoniu la răscruce. Digitizarea crucilor de piatră şi a monumentelor de
eroi din judeţul Prahova” – proiect co-finanţat de Administraţia Fondului
Cultural Naţional, Ministerul Culturii, Programul „Proiecte Culturale” (2017)



„Saving the folkloric archival material preserved in Chişinău, Republic of
Moldova” – proiect finanţat de British Library, Endangered Archives
Programme (2018)

Programul Europa de Est și UE
Pe parcursul anului 2016, Eurocentrica a continuat acţiunile dedicate promovării în
atenţia opiniei publice a problemelor specifice Europei de Est, definite ca un spaţiu cu
caracteristici comune care înglobează deopotrivă state membre ale Uniunii Europene,
cât şi state aflate în vecinătatea estică a UE. Pe lângă activitatea de informare privind
estul european, derulată prin intermediul platformei Europunkt, asociaţia a derulat
mai multe proiecte destinate sprijinirii indivizilor şi comunităţilor din Republica
Moldova şi Ucraina, cu precădere a celor de etnie română.

Concursul de eseuri „Identitate românească în spaţiul european”,
ediţia a II-a
Începând cu octombrie 2015, Eurocentrica, în parteneriat cu Asociaţia Convergenţe
Europene, a organizat ediţia a doua a concursului de eseuri „Identitate românească în
spaţiul european”, adresat tinerilor vorbitori de limbă română din Ucraina.

În anul 2016, în cadrul unor evenimente organizate de Consulatul General al
României la Odesa şi de Euroclubul din Apşa de Mijloc, regiunea Transcarpatia, s-a
derulat premierea câştigătorilor concursului, premiile constând în tablete şi cărţi
pentru ocupanţii primelor trei locuri din fiecare regiune, şi în cărţi şi obiecte de
promovare turistică a României, pentru restul participanţilor la concurs.

Concursul „Panorama Talentelor” pentru elevii din Republica
Moldova
Asociația Eurocentrica şi revista Europunkt au fost partenere Liceului Teoretic
"Vasile Alecsandri" din Chişinău în organizarea concursului "Panorama Talentelor",
care a avut loc pe 26 februarie 2016.

Cei mai talentaţi copii din şcolile şi liceele Republicii Moldova au primit premii în
cărţi şi dulciuri pentru deosebitele lor creaţii artistice în domenii diverse - poezie,
muzică, pictură, haine tradiţionale, broderii, coafură, machiaj, manichiură - unde au
valorizat teme culturale specifice identităţii româneşti.

Status: Partener

Campania „Acces la educaţie. Sprijin pentru şcolile româneşti din
Ucraina”
Eurocentrica a organizat, în parteneriat cu Asociaţia Convergenţe Europene, o
campanie de colectare de cărţi şi echipament IT (laptopuri, calculatoare, monitoare,
imprimante) pentru şcolile româneşti din Ucraina. Peste 3000 de cărţi şi 30 de
echipamente IT au fost colectate de la sponsori persoane juridice şi persoane fizice,
care au fost distribuite în mai multe etape unui număr de aproximativ 10 şcoli din cele
trei regiuni ale Ucrainei locuite de români: Odesa (mai 2016), Transcarpatia (iulie şi
decembrie 2016), Cernăuţi (decembrie 2016).

Participare

la

conferinţa

ştiinţifică

internaţională

"Modern

tendencies of regional cooperation: the Ukrainian-RomanianMoldovan dimension"
Cercetătorul şi coordonatorul de programe al Asociaţiei Eurocentrica, Liviu Iancu, a
participat pe 12-13 aprilie 2016, la Cernăuţi, la conferinţa ştiinţifică internaţională
"Modern tendencies of regional cooperation: the Ukrainian-Romanian-Moldovan
dimension", organizată de Centrul de Studii Româneşti din cadrul Facultăţii de
Istorie, Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Universitatea Iuri Fedcovici, şi de
Institutul de Dezvoltare şi Democratizare, unde a susţinut comunicarea "Intermarium
- Past and Present. Revisiting an old concept in a new geopolitical context".

Acţiuni previzionate în 2017 şi 2018
În anul 2016 au fost desfăşurate activităţile premergătoare pentru continuarea în 2017
a unor acţiuni în domeniu. Astfel, Eurocentrica:


a demarat împreună cu partenerii săi ediţia a III-a a Concursului de eseuri
„Identitate românească în spaţiul european”;



a hotărât iniţierea campaniei „Sprijin pentru Biblioteca pentru copii Grigore
Vieru din Cahul”, de colectare de fonduri, donaţie de carte şi echipament IT
pentru dotarea acestei instituţii culturale din Cahul.

