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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 2020 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 2020, 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 Ioana Pârvulescu, Monica Pillat, Doina Jela, Veronica Pavel Lerner, până 

la tineri promițători.  

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 2020 am continuat parteneriatele încheiate cu editurile Humanitas si 

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

apariții editoriale importante.  

De asemenea, în 2020 rubrica de interviuri cu personalități culturale realizată de 
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Cristian Pătrășconiu a continuat. Printre invitații lui Cristian Pătrășconiu s-au 

numărat Dennis Deletant, Sever Voinescu, Lucian Boia, Grégory Rateau, José 

Luís Peixoto, Heather Morris, Adam Michnik, Evgheni Vodolazkin, Vitalie 

Ciobanu ș.a. 

În cei opt 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 5000 

de abonați. 

În 2020 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 șaptelea 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.  

 

Continuitatea EuroPunkt.ro a fost susţinută de abordarea unor teme diverse 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 45.000 de utilizatori unici au citit în 2020 articolele 

postate pe EuroPunkt.ro, în vreme ce aproximativ 25% dintre aceştia sunt cititori care 

consultă regulat materialele jurnalistice de pe platformă. Circa 3.750 internauţi 

apreciază pagina de facebook a revistei. 
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Activitatea editorială 

În 2020, pe Europunkt.ro au fost publicate peste 375 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 2020 cele mai importante subiecte ale 

actualităţii europene (pandemia COVID-19, tranziția ecologică și procesul de 

reformare a Uniunii Europene, 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 (acțiunile României în 

contextul pandemiei COVID-19, 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 circa 30 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 Cosmin Lotreanu, 

Stanislav Jelihovski, Dionis Cenușă, Marin Gherman, Dan Nicu, Mădălin Irinel 

Niculeasa, Ioan Stanomir, Andrei Vlăşceanu, Remus  Tanasă, Dumitru-Alexandru 

Filimon, 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.  

 

Reţele de socializare 

EuroPunkt.ro se bucură de o comunitate de aproape 3.750 de membri în reţeaua de 

socializare Facebook. Impactul postărilor înregistrează săptămânal până la 10.000 de 

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

2.1 Proiectul „Salvarea materialului de arhivă dialectologică şi 

etnografică păstrat în Chișinău, Republica Moldova” 
 

Eurocentrica găzduiește administrativ şi în 2020 proiectul „Saving the dialectological 

and ethnographic archival material preserved in Chişinău, Republic of Moldova”, 

derulat de dr. Mariana Cocieru, etnofolcloristă. Proiectul are ca scop facilitarea 

cunoaşterii şi cercetării particularităţilor dialectologice şi  a  modului  tradiţional de 

viaţă la românii  de la  est de Prut, prin digitizarea, accesibilizarea online, promovarea 

şi relocarea colecţiei dialectologice păstrate la Institutul de Filologie Română 

„Bogdan Petriceicu Hasdeu”, compuse din 55 volume și caiete de manuscrise şi 608 

benzi de magnetofon conţinând înregistrări folclorice. 

 
 

Principalele rezultate ale proiectului, obținute în 2019 și 2020, au fost: 

- curăţarea şi relocarea în condiţii optime de păstrare a materialului arhivistic în 

format fizic; 

- ordonarea şi inventarierea materialului arhivistic păstrat; 

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

domeniul digitizării şi managementului arhivelor în format fizic şi digital. 

- catalogarea şi digitizarea manuscriselor şi benzilor de magnetofon, conținând 

înregistrările materialului dialectologic și etnografic;  

- încărcarea parțială a obiectelor digitale rezultate pe www.folclor-dialectologie.md. 

 

Proiectul este derulat printr-un grant în valoare de 35870 lire sterline, oferit de British 

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

Deși trebuia să se încheie în noiembrie 2020, implementarea proiectului a fost 

prelungită până în 2021 din cauza pandemiei COVID-19. 

http://www.folclor-dialectologie.md/
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2.2 Proiectul „Sprijin pentru cercetările arheologice de la cetatea 

Histria, 2020” 

 
Asociaţia Eurocentrica a atras finanţări în valoare de 25833,06 RON 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 faza principală de renovare a unui depozit 

dezafectat de materiale arheologice şi unelte, care a putut fi astfel redat folosirii 

pentru protejarea şi conservarea bunurilor culturale mobile rezultate din cercetările 

arheologice desfăşurate pe sectoarele „Templu” şi „Platou”. 

Renovarea depozitului dezafectat. Comparaţia situaţiei în 2018 şi la finalul anului 

2020  

 

Din cauza pandemiei COVID-19, săpăturile arheologice de pe sectorul Platou derulate 

de o echipă mixtă americano-română, condusă de Assoc. Prof. Adam Rabinowitz de 

la Universitatea din Texas, au fost suspendate în 2020. În consecință, Eurocentrica nu 

a mai recrutat în acest an voluntari pentru sprijinirea cercetărilor de pe acest sector.   

În 2019, 4 voluntari, provenind de la Universitatea „Iuri  Fedcovici” din Cernăuţi,  

Universitatea din Bucureşti şi Colegiul Naţional Pedagogic „Regina Maria” din 

Ploieşti, au contribuit la descoperirea pe Platoul cetății Histria a unui cuptor pentru 

ceramică de epocă elenistică şi a unui  mormânt în cistă din lespezi mari de piatră din 

epoca romană. 

 

Cuptor de ceramică 

din perioada 

elenistică, parțial 

afectat de amplasarea 

unui mormânt în cistă 

din lespezi mari de 

piatră din epoca 

romană timpurie. 

 

 

 

 

 

 

 

Fondurile atrase în 2020 au fost furnizate cu generozitate în principal de sponsorul SC 

Trident Pharma SRL, dar și de persoane fizice din județele Prahova și Constanța. 
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2.3 Proiectul „(Re)Mapping. Arheologia hărților” 
 

Experții în patrimoniu cultural afiliați Asociației Eurocentrica au participat în 2020 la 

acțiunile inițiate de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea 

pentru recuperarea de informații privitoare la patrimoniului cultural otoman din 

Dobrogea atât pe baza unor hărți inedite despre cetăți precum Hârșova, Măcin și 

Isaccea, păstrate în arhive din Ucraina și Rusia, cât și prin cercetări de teren care au 

permis crearea unei baze de date a cimitirelor, vetrelor satelor dispărute și cișmelelor 

din perioada otomană din județele Tulcea și Constanța.  

 

 
 

Proiectul „(Re)Mapping. Arheologia hărților” a fost derulat de Institutul de Cercetări 

Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională 

și Arheologie Constanța, Asociația Pro Noviodunum și Asociația Eurocentrica în 

perioada 19 iulie — 15 noiembrie 2020 și a beneficiat de co-finanțare din partea 

Administrației Fondului Cultural Național (A.F.C.N.). 
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2.4 Proiectul „Istoria pentru toți” 
 

În 2020, Asociația Eurocentrica a donat reviste „Historia” și „Historia Special” către 

bibliotecile a cinci licee și școli din județele Prahova, precum și către elevii din 

Călărași, în cadrul proiectului „Istoria pentru toți”. 

 

Proiectul are ca obiectiv distribuirea gratuită de reviste de popularizare a istoriei către 

biblioteci școlare din România, Republica Moldova și Ucraina, precum și oferirea de 

premii către elevi la concursurile școlare de profil și pentru întreaga lor activitate în 

domeniul istoriei și al patrimoniului cultural. 

 

Instituțiile beneficiare ale proiectului în 2020 au fost Colegiul Național Pedagogic 

„Regina Maria” din Ploiești, Liceul Tehnologic Agricol din comuna Bărcănești, 

Școala Gimnazială „George Coșbuc” Ploiești, Scoala Gimnazială Gherghița, Scoala 

Gimnazială Olari, care au primit fiecare seturi de câte 40 de reviste. De asemenea, 

elevii unei clase a Școlii Gimnaziale „Gheorghe Manu” din Budești au primit reviste 

„Historia” și „Historia Special” pentru activitățile pe care le desfășoară curent în 

timpul orelor de istorie. 

 

 
 

Donațiile au fost posibile datorită sprijinului generos oferit de Revista Historia.  

 

Distribuirea revistelor către bibliotecile școlare din Prahova s-a făcut cu implicarea 

profesorului de istorie Tudor Iancu de la Colegiul Național Pedagogic „Regina 

Maria”, coordonator al proiectului pentru județul Prahova, și al directorilor unităților 

de învățământ beneficiare. Revistele pentru elevii din Budești au fost distribuite cu 

sprijinul profesorului de istorie Andrei Papadache. 
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III. Programul Europa de Est şi Uniunea Europeană 
 

În 2020, 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, 

Ucraina şi sprijinirea materială a acestuia  
 

Pe parcursul anului 2020, 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 sprijinirea materială a 

partenerilor din Ucraina, concretizată în donarea unui aparat fotografic mirrorless full 

HD pentru activitatea lor editorială. Aparatul foto a fost primit în cadrul proiectului 

„Sprijin pentru presa de limbă română din Ucraina” de la sponsorul SC Trident 

Pharma SRL.  

 

3.2. Donaţia de echipament sportiv pentru școlile de specialitate din 

Cahul, Republica Moldova 

Două seturi de mingi, plase și numeroase alte articole sportive au fost donate celor 

două școli sportive din Cahul, cel de-al treilea oraş ca mărime al ţării, în cadrul 

proiectului „Procurarea de echipament sportiv pentru tinerii din Cahul, Republica 

Moldova”. 
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Sprijinul, în valoare de 20000 MDL (circa 5000 RON) a fost oferit cu generozitate de 

SC Trident Pharma SRL. 
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3.3. Sprijinire și mediatizare a mai multor mese rotunde virtuale 

internaţionale pe teme de politică externă în Estul Europei 

În 2020, Eurocentrica a sprijinit desfășurarea a patru mese rotunde desfășurate în 

format virtual, organizate de think-tank-uri din Ucraina, a căror tematică a fost 

reprezentată de politica externă și relațiile internaționale din Estul Europei.  

 

 
 

Cele patru evenimente organizate de Institutul de Politică Mondială din Kiev, 

Institutul de democratizare și dezvoltare din Kiev și Centrul pentru narațiuni politice 

ale democrației din Cernăuți, care au reunit experți din Ucraina, Polonia, România, 

Republica Moldova, Belarus, Georgia și Ungaria au fost următoarele: 

- „Politica istorică: între regiunea Baltică și Marea Neagră”, 29 aprilie 2020; 

- „Neoimperialismul între Marea Baltică și Marea Neagră”, 19 iunie 2020; 

- „Spațiul celor Trei Mări și crimele imperiului: de la pământuri sângeroase la spațiul 

de securitate”, 7 septembrie 2020; 

- „Intermarium – 2020: realizări, provocări, perspective”, 9 decembrie 2020. 

 

Eurocentrica a sprijinit evenimentele prin publicarea pe portalul Europunkt a 

lucrărilor prezentate de experți, precum și prin participarea cercetătorului Liviu Iancu 

la trei din cele patru mese rotunde, unde a susţinut comunicările: 

- „Înțelegerea neo-imperialismului în regiunea dintre Baltica și Marea Neagră: unele 

sugestii din opera lui Tucidide” (19 iunie 2020); 

- „„La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns”: deportările ca lieux de mémoire” 

(7 septembrie 2020); 

- „Ultimele evoluții din cadrul Inițiativei celor Trei Mări” (9 decembrie 2020). 

 

3.4. Donație de manuale de limba română pentru studenții găgăuzi 

de la Comrat, Republica Moldova 

Asociația Eurocentrica a donat către Lectoratul Limbii Române la Comrat mai multe 

manuale de limba și literatură română pentru utilizare în cadrul activităților educative 
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desfășurate la Centrul de Informare a României din cadrul Universității de Stat din 

Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova.  

 

 
 

Cărțile sunt folosite pentru deprinderea limbii române de diferite grupe de studenți și 

cursanți din UTA Găgăuzia, îndrumate de profesoare Carmen Dimitriu. 
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Proiecte în derulare în 2021 
 
 

1. Proiectul „Salvarea materialului de arhivă dialectologică şi 

etnografică păstrat în Chișinău, Republica Moldova” 

Scop: Finalizarea digitizării, accesibilizării online şi promovării colecţiei 

dialectologice, cu numeroase  elemente etnografice, păstrate la Institul de Filologie 

Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Chişinău, compuse din 55 de volume și 726 

de caiete de însemnări manuscrise şi 608 benzi de magnetofon cu înregistrări audio. 

Sursa de finanţare: British Library, cu sprijinul Fondului Arcadia, în cadrul 

Endangered Archives Programme  

Statut: instituție gazdă 

 

 

2.  Proiectul „Sprijin pentru cercetările de la Cetatea Histria, 2021” 

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 „Istorie pentru toți” 

Scop: Distribuirea gratuită de reviste de popularizare a istoriei către biblioteci școlare 

și universitare din România, Republica Moldova și Ucraina, precum și oferirea de 

premii către elevi la concursurile școlare de profil și pentru întreaga lor activitate în 

domeniul istoriei și al patrimoniului cultural. 

Sursa de finanţare: donații de reviste din partea Historia 

Statut: partener principal 

 

 


