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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. 
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Programe 

În anul 2018 activitatea Asociației Eurocentrica s-a desfășurat prin 

intermediul a trei programe principale: 

 

 
 
Programul Media 
 

Mass-media din România reflectă în mare măsură evoluțiile și mai ales disputele 

politice interne și este marcată de încercărilor sau presiunile diverșilor stakeholderi de 

a controla mesajele livrate audienței. Lipsește, în acest context, o analiză obiectivă a 

problematicii sociale politice și economice românești pusă într-un context mai larg. În 

plus, evaluările mass-mediei românești relevă întotdeauna faptul că liberatatea 

acesteia este constant amenințată. Programul media Eurocentrica a fost creat pentru a 

oferi în spațiul public românesc o alternativă la această stare de fapt. În prezent 

conține o publicație online culturală si de dezbatere de idei şi una de informare şi 

analiză europeană. 

 

Programul Patrimoniu și Identități 
 

Problematica patrimoniului cultural, privită într-un sens cuprinzător, este legată de 

dimensiunile memoriei, culturii și identității. Țările fostului bloc comunist, care 

reprezintă focusul geografic pentru acest program, au o serie de particularități care pot 

fi înțelese numai în urma unei abordări interdisciplinare. Proiectele din cadrul acestui 

program își propun explorarea și înțelegerea acestui peisaj complex, pornind de la 

salvarea, conservarea şi valorificarea moştenirii culturale. 

 

Programul Europa de Est și Uniunea Europeană 
 

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. Din aceste 

considerente, în conturarea politicilor faţă de aceste state, orice actor de pe scena 

internaţională trebuie să plece de la înţelegerea profundă a specificului regiunii, în 

ansamblul ei, şi a fiecărui stat în parte. Obiectivul acestui program este să contribuie 

la cunoaşterea şi înţelegerea aspectelor sociale, economice şi politice specifice 

Europei de Est, în contextul mai larg al interacţiunilor dintre statele acestui spaţiu 

geografic şi Uniunea Europeană.  
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Programul Media 
 
 

1.1 . LaPunkt  

 

 
 

LaPunkt.ro este o revistă culturală de idei, înființată în anul 2013. 

În 2018, numărul autorilor LaPunkt.ro a rămas în continuare în jurul bornei de  

250. Aceștia sunt 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 Pârvulescu, până 

la tineri promitători.  

Cu 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 2018 am continuat parteneriatele încheiate cu editurile Humanitas si 

Polirom, cu ajutorul cărora am făcut punkte tematice ale săptămânii în jurul unor 

apariții editoriale importante.  
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De asemenea, în 2018 am continuat rubrica de interviuri cu personalități culturale 

realizată de Cristian Pătrășconiu.  

În cei şase ani de la înfiinţare, LaPunkt.ro s-a impus în spațiul public românesc. 

Revista LaPunkt.ro a publicat până acum mii de articole originale. În plus, în 

fiecare săptămână sunt colectate cinci texte într-un "Punkt al săptămânii" care 

urmărește o temă specifică. 

Revista LaPunkt.ro deține conturi social media (Facebook, Twitter) dinamice în 

continua creștere. Mai mult, săptamânal un newsletter este distribuit la peste 4500 

de abonați. 

În 2018 LaPunkt.ro a activat în continuare ca membră a rețelei europene de 

publicații culturale, Eurozine.  

 

Eurozine este o rețea europeană de publicații culturale care reunește peste 

80 de reviste partenere și numeroase reviste și instituții asociate. Eurozine 

este, de asemenea, o publicație online în care apar articole din revistele 

sale partenere, traduse în una dintre limbile de circulație.  

Prin faptul că oferă o imagine de ansamblu asupra temelor și discuțiilor 

actuale din Europa, Eurozine reprezintă o sursă bogată de informații pentru 

cititorii internaționali, facilitând totodată 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 de idei. 
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1.2. Europunkt 
 

 
 

 

În al cincilea an de la înfiinţare, EuroPunkt.ro s-a remarcat în continuare în peisajul 

mediatic românesc drept o publicaţie online activă, dedicată informaţiilor şi analizelor 

despre Europa şi Uniunea Europeană.  

 

Continuitarea EuroPunkt.ro a fost susţinută de diversificarea temelor abordate în 

activitatea editorială şi de cooptarea de noi autori şi colaboratori pe segmentele de 

informare şi analiză. 

 

Tendinţa de confirmare a popularităţii EuroPunkt.ro şi de consolidare a poziţiei în 

topul media dedicate Europei şi Uniunii Europene este confirmată de cifrele 

înregistrate în acest an: circa 70.000 de utilizatori unici au citit în 2018 articolele 

postate pe EuroPunkt.ro (faţă de 75.000 în 2017), în vreme ce aproximativ 25% dintre 

aceştia sunt cititori care consultă regulat materialele jurnalistice de pe platformă. 

Circa 4.500 internauţi apreciază pagina de facebook a revistei, faţă de 3.650 în 2017. 
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Activitatea editorială 

În 2018, pe Europunkt.ro au fost publicate aproximativ 500 de articole de presă – 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 2018 cele mai importante subiecte ale 

actualităţii europene (negocierea Brexit, procesul de reformare a Uniunii Europene, 

creşterea tensiunii între SUA şi aliaţii europeni, competiţia strategică de pe 

mapamond între SUA, China şi Rusia, regresul integrării europene din Republica 

Moldova) şi măsurile întreprinse de instituţiile europene în raport cu aceste subiecte, 

precum şi teme naţionale esenţiale aflate în conexiune cu integrarea europeană 

(pregătirea pentru preluarea de către România a preşedinţiei rotative a Consiliului UE 

în 2019, finanţările europene, activitatea instituţiilor din România în contextul mai 

larg al europenizării, evoluţia scenei politice româneşti şi impactul acesteia asupra 

relaţiei cu UE, Centenarul Marii Uniri din România). 

 

Autori 

În prezent, pentru EuroPunkt.ro semnează circa 40 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, pe platforma Europunkt.ro s-au regăsit materiale semnate de Vasile Puşcaş, 

Mevlüt Çavuşoğlu, Grațian Mihăilescu, Dionis Cenuşă, Ioan Stanomir, Sebastian 

Rusu, 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: comisarii europeni Corina Creţu şi Pierre 

Moscovici, eurodeputaţii Norica Nicolai, Cristian Preda, Renate Weber, Daniel Buda, 
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miniştrii Mihai Fifor, Victor Negrescu şi Natalia Intotero, consilierul prezidenţial 

Leonard Orban, consilierul Preşedintelui Comisiei Europene, Mihnea Motoc, 

cercetători ca Valentin Naumescu, Sorina Cristina Soare, Gabriela Drăgan, Clara 

Volintiru, specialişti ca Valentin Lazea, Angela Grămadă, Cristina Buzaşu, jurnalişti 

ca Ovidiu Nahoi, Cătălin Gomboş, Raluca Avramescu, activişti sociali ca Elena 

Calistru, Carmen Gheorghe şi Roxana Dumitrache. 

 

Reţele de socializare 

EuroPunkt.ro se bucură de o comunitate de aproape 4.500 de membri în reţeaua de 

socializare Facebook. Impactul postărilor înregistrează săptămânal până la 15.000 de 

persoane expuse conţinutului editorial EuroPunkt.ro. 
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II. Programul Patrimoniu cultural 
 

2.1 Proiectul „Patrimoniu la răscruce. Digitizarea crucilor de piatră, 

a monumentelor de eroi şi a peisajelor istorice din nordul şi vestul 

judeţului Prahova” 
 

Eurocentrica a continuat activităţile începute în 2017, dedicate digitizării crucilor de 

piatră și monumentelor de eroi din județul Prahova, fiind partener principal în cadrul 

proiectului „Patrimoniu la răscruce. Digitizarea crucilor de piatră, a monumentelor de 

eroi din judeţul Prahova”, în care a colaborat cu Institutul Naţional al Patrimoniului, 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Prahova şi patru licee prahovene, din Azuga, 

Bușteni, Cerașu și Ploiești, pentru documentarea, cercetarea, digitizarea, promovarea 

și protejarea crucilor din piatră de pe teritoriul județului Prahova, ridicate între 

secolele XVI – XIX, a monumentelor dedicate comemorării participării comunităților 

locale prahovene la Primul Război Mondial, ridicate între 1920 și 1940, monumente 

care continuă practica comemorativă instituită de crucile de piatră, și a peisajelor 

istorice prahovene care conservă memoria Primului Război Mondial. 
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Rezultatelor înregistrate în 2017 li s-au adăugat: 

- catalogarea şi digitizarea 2D a 175 de cruci votive de piatră şi a 50 de monumente de 

eroi din Primul Război Mondial, din nordul și vestul judeţului Prahova;  

- realizarea a 15 imagini 3D ale unor cruci, monumente și peisaje istorice;  

- derularea a 4 excursii tematice și ateliere educative în care aproximativ 250 de elevi 

prahoveni au participat la acţiuni de conservare şi promovare a patrimoniului imobil 

de pe raza localităţilor în care studiază; 

- actualizarea site-ului www.monumentelarascruce.ro şi reeditarea publicației în care 

figurează monumentele comemorative identificate, catalogate, digitizate şi cercetate 

primar în cadrul proiectului. 

 

Pe lângă resursele financiare şi umane puse la dispoziţie de parteneri şi de sponsori, 

proiectul a beneficiat de o cofinanţare în valoare de 50000 lei din partea Ministerului 

Culturii, prin Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN). El a fost selectat 

pentru a se desfăşura în cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural 2018, 

deoarece contribuie la atingerea a mai multe obiective ale acțiunii europene, după 

cum este prevăzut în Decizia (UE) 2017/864 a Parlamentului European și a 

Consiliului din 17 mai 2017 privind Anul European al Patrimoniului Cultural 2018. 

  

http://www.monumentelarascruce.ro/
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2.2 Proiectul „Salvarea materialului de arhivă folclorică păstrat în 

Chișinău, Republica Moldova” 
 

Eurocentrica a găzduit administrativ în 2018 proiectul „Saving the folkloric archival 

material preserved in Chişinău, Republic of Moldova”, derulat de dr. hah. Victor 

Ghilaş, muzicolog, care are ca scop facilitarea cunoaşterii şi cercetării creaţiilor 

folclorice în limbile română, bulgară şi găgăuză din regiunea geografică cuprinsă între 

râurile Prut şi Nistru prin digitizarea, accesibilizarea online, promovarea şi relocarea a 

trei colecţii aparţinând Institului de Filologie Română şi Institutului Patrimoniului 

Cultural din Chişinău, compuse din cca. 450 de manuscrise şi 628 de benzi de 

magnetofon conţinând înregistrări folclorice. 

 
 

Printre rezultatele obţinute la finalul anului 2018 se numără: 

- catalogarea şi digitizarea a 454 volume de manuscrise şi a 500 de benzi de 

magnetofon care au putut fi recuperate;  

- crearea site-ului www.folkloricarchival.asm.md în care figurează înregistrările 

folclorice identificate, catalogate şi digitizate în cadrul proiectului; 

- relocarea în condiţii optime de păstrare a materialului arhivistic în format fizic; 

- trainingul de specialitate al echipei de cercetători şi specialişti moldoveni, în 

domeniul digitizării şi managementului arhivelor în format fizic şi digital, de la 

experţi din afara ţării. 

 

Proiectul este derulat printr-un grant în valoare de 32635 lire sterline, oferit de British 

Library, cu sprijinul Fondului Arcadia, în cadrul Endangered Archives Programme. 

 

 

  

http://www.folkloricarchival.asm.md/
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2.3 Proiectul „Sprijin pentru cercetările arheologice de la cetatea 

Histria, 2018” 

 
Asociaţia Eurocentrica a atras finanţări în valoare de 4700 RON şi ajutorul a doi 

voluntari, pe o perioadă de 3 săptămâni, respectiv 2 săptămâni, pentru sprijinirea 

cercetărilor arheologice de pe sectoarele „Templu” şi „Platou”, ale Institutului de 

Arheologie „Vasile Pârvan”, de la cetatea antică Histria, judeţul Constanţa.  

Fondurile atrase au fost folosite pentru procurarea de ustensile şi echipamente 

necesare reluării explorării non-intruzive şi a săpăturilor de pe sectorul Platou şi 

reechiparea depozitului de pe situl arheologic, destinat sectorului Templu şi, 

preliminar, sectorului Platou. 

Echipament procurat  

Munca voluntară a membrilor Asociaţiei a fost folosită în activităţile de explorare 

non-intruzivă şi a săpăturilor de pe sectorul Platou, derulate de o echipă mixtă 

americano-română, condusă de Assoc. Prof. Adam Rabinowitz de la Universitatea din 

Texas, în perioada 22 iulie-13 august 2018.  

Model 3D al unui 

mormânt de infant, descoperit de unul dintre voluntarii participanţi la săpături. 

 

Fondurile atrase au fost furnizate cu generozitate de SC Trident Pharma SRL. 
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III. Programul Europa de Est şi Uniunea Europeană 
 

În 2018, 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, asociaţia a derulat 

şi unele acţiuni destinate sprijinirii indivizilor şi comunităţilor din Republica Moldova 

şi Ucraina, cu precădere a celor de etnie română. 

 

3.1. Colaborare mediatică cu Centrul Media BucPress din Cernăuţi 
 

Pe parcursul anului 2018, prin intermediul publicaţiilor Europunkt şi BucPress, 

precum şi a postului Radio Cernăuţi, Asociaţia Eurocentrica din Bucureşti şi Centrul 

Media BucPress din Cernăuţi au colaborat pentru schimbul de bune practici şi pentru 

îmbunătăţirea conţinutului mediatic românesc şi ucrainean, în special pe segmentul de 

informare privind politica europeană şi relaţiile bilaterale dintre România şi Ucraina. 

 
Schimbul constant de materiale mediatice a fost însoţit şi de prezenţa la Cernăuţi a 

coordonatorului de programe al Asociaţiei Eurocentrica, în emisiuni ale postului local 

de radio dezvoltat de Centrul Media BucPress. 

 

3.2 Participare la conferinţa ştiinţifică internaţională "Modern 

tendencies of regional cooperation: the Ukrainian-Romanian-

Moldovan dimension”, Cernăuţi, ediţia a IV-a  
 

Cercetătorul Liviu Iancu a participat pe 16 şi 17 mai 2018, la Cernăuţi, la ediţia a IV-a 

a conferinţei ştiinţifice internaţionale "Modern tendencies of regional cooperation: the 

Ukrainian-Romanian-Moldovan dimension", organizate 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 din 

localitate, unde a susţinut comunicarea "Maritime-commercial empires and land-

territorial empires in the Black Sea Region, Part I". În cadrul comunicării, a fost 

prezentată o schiţă a unui cadru teoretic amplu pentru stabilirea permanenţelor 

geopolitice în Regiunea Mării Negre.  
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3.3. Participare la conferinţa ştiinţifică internaţională „Patrimoniul 

cultural: Cercetare, valorificare, promovare”, Chişinău, ediţia a X-a, 

în scopul promovării parteneriatelor dintre instituţiile publice şi 

organizaţiile neguvernamentale în domeniul patrimoniului cultural 
 

Cercetătorul Liviu Iancu a participat pe 30 şi 31 mai 2018, la Chişinău, la ediţia a V-a 

a conferinţei ştiinţifice internaţionale "Patrimoniul cultural: Cercetare, valorificare, 

promovare", organizate de Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei, cu comunicarea "Parteneriatul dintre instituţiile publice şi organizaţiile 

neguvernamentale pentru conservarea, valorificarea şi promovarea patrimoniului 

cultural". Au fost prezentate aspecte teoretice despre necesitatea şi formele 

parteneriatelor dintre instituţiile publice şi asociaţiile de profil, cu ilustrare din 

experienţa Asociaţiei Eurocentrica. Cercetătorul a susţinut şi interviuri media în care a 

explicat publicului larg, în termeni simpli, unele dintre elementele prezentării sale.  
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Proiecte în derulare în 2019 
 

1. Proiectul „Patrimoniu la răscruce – Finalizarea digitizării crucilor 

de piatră şi a monumentelor de eroi din judeţul Prahova” 

Scop: Finalizarea catalogării, digitizării, promovării şi protejării crucilor 

comemorative de piatră ridicate în judeţul Prahova în secolele XVI-XIX şi a 

monumentelor de eroi căzuţi în timpul Primului Război Mondial, construite de 

comunităţile din judeţul Prahova între 1920 şi 1940.. 

Sursa de finanţare: fonduri proprii ale partenerilor 

Statut: partener principal 

 

2.  Proiectul „Sprijin pentru cercetările de la Cetatea Histria 2019” 

Scop: Atragerea de sponsorizări şi de voluntari calificaţi şi necalificaţi pentru 

sectoarele direcţionate către cercetarea funcţionării cetăţii în epoca greacă – sectorul 

„Platou” şi sectorul „Templu” 

Sursa de finanţare: sponsorizări private 

Statut: partener principal 

 

3. Proiectul „Sprijin pentru presa de limbă română din Ucraina” 

Scop: Oferirea de sprijin organizaţiilor de presă non-profit de limbă română din 

Ucraina, prin furnizarea gratuită de echipamente necesare acţiunilor redacţionale ale 

acestora. 

Sursa de finanţare: sponsorizări private 

Statut: partener principal 

 

4. Proiectul „Procurarea de materiale didactice pentru preşcolarii 

din Cahul, Republica Moldova” 

Scop: Dotarea cu materiale didactice (în special planşe educative) a celor 8 grădiniţe 

din Cahul, Republica Moldova, cu sprijinul Primăriei din localitate. 

Sursa de finanţare: sponsorizări private 

Statut: partener principal 

 


