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Fotografia lunii: 

 

Despre (in)toleranță, cu cetățenii europeni creați de tinerii din județul Iași 

Prof. Valerica Istrate de la Școala Profesională Holboca în rolul lui Xavier-Emiluț 
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2018, Anul european al patrimoniului cultural -  

Patrimoniul nostru: acolo unde trecutul întâlnește viitorul 

 

În 2018,  Europa sărbătorește diversitatea patrimoniului nostru cultural. 

 

Obiectivul Anului european al patrimoniului cultural este 

de a încuraja cât mai multe persoane să descopere și să 

aprecieze patrimoniul cultural al Europei și de a consolida 

sentimentul de apartenență la un spațiu european comun. 

Marcat de o serie de inițiative și evenimente care vor avea 

loc în toată Europa, anul european le permite tuturor 

cetățenilor să se implice și să se apropie mai mult de 

patrimoniul lor cultural. Patrimoniul cultural ne 

modelează personalitatea și viața de zi cu zi. El face parte 

integrantă din orașele, peisajele și siturile arheologice ale 

Europei. Nu îl întâlnim doar în literatură, în artă sau în  Sursa foto: https://europa.eu/cultural-heritage/toolkits_ro 

obiecte, ci și în meșteșugurile pe care le-am moștenit de la străbunii noștri, în poveștile pe care le spunem 

copiilor noștri, în mâncarea de care ne bucurăm împreună, în filmele pe care le vedem și în care ne 

recunoaștem. 

 

De ce este important patrimoniul cultural? 

Patrimoniul cultural are o valoare universală pentru noi ca indivizi și pentru comunitățile și 

societățile noastre. Este important să îl păstrăm și să îl transmitem generațiilor următoare. Putem să ne 

gândim la el ca la ceva static sau aparținând trecutului, însă în realitate evoluează prin modul în care ne 

raportăm la el, prin implicarea noastră. Mai mult decât atât, patrimoniul nostru cultural joacă un rol 

important în construirea viitorului Europei. Acesta este unul din motivele pentru care tinerii au un rol special 

pe parcursul acestui An european, acela de a-și celebra trecutul, pentru a putea construi viitorul nostru 

comun. 

Patrimoniul cultural îmbracă numeroase forme: 

 tangibile – clădiri, monumente, obiecte, articole vestimentare, opere de artă, cărți, mașini, orașe 

istorice, situri arheologice; 

 intangibile – practicile, reprezentările, expresiile, cunoștințele, aptitudinile - împreună cu 

instrumentele, obiectele și spațiile culturale aferente - pe care oamenii le prețuiesc. Printre acestea se 

numără dialectele și tradițiile orale, arta spectacolului, practicile sociale și meșteșugurile tradiționale; 

 naturale – peisajele, flora și fauna; 

 digitale – resursele create în formă digitală (de exemplu arta digitală sau filmele de animație) sau 

care au fost digitalizate pentru a putea fi păstrate (texte, imagini, materiale video, înregistrări etc.). 

Prețuindu-ne patrimoniul cultural ne putem descoperi diversitatea și putem iniția un dialog 

intercultural despre lucrurile pe care le avem în comun. Ce altă modalitate mai bună avem de ne îmbogăți 

viața decât posibilitatea de a interacționa cu ceva atât de fundamental pentru identitatea noastră? 
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Intensificarea cooperării transfrontaliere la frontiera de est a României/UE:  

bilanțul unui deceniu - 2007-2017 

 

Colegii  noștri de la Centrul de Studii Europene – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au 

organizat, pe 23 februarie 2018 workshopul Intensificarea cooperării transfrontaliere la frontiera de est 

a României/UE: bilanțul unui deceniu - 2007-2017, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională 

Nord EST, Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, Centrul de Documentare Europeană Jean Monnet. 

 

Evenimentul a lansat seria de dezbateri 

Universitatea în societate. Dezvoltare și 

integrare prin dialog și schimb de 

cunoștințe la frontierele UE (University in 

society. Development and integration at 

EU’s borderlines by dialogue and 

knowledge exchange). Acestea își propun să 

crească nivelul de interacțiune între mediul 

academic, ONG-uri, grupurile profesionale 

și factorii de decizie politică, menținându-le 

în permanență conectate la provocările 

europene din spațiul de cooperare  

transfrontalieră la granița de est a UE, precum și crearea unor legături strânse între participanți. În plus, 

evenimentul a oferit un context favorabil pentru dezbaterea tripartită academic - politic - societate cu privire 

la aspecte specifice la granițele de est ale UE pentru a identifica opinia actorilor cheie în domeniul cooperării 

transfrontaliere privind obiectivele programului de cercetare Assesing the impact and limits of the EU’s 

neighbourhood instruments in the eastern borderland regions care se va dezvolta in cadrul proiectului Jean 

Monnet Network ENACTED – European Union and its neighbourhood. Network for enhancing EU’s 

actorness in the eastern borderlands (2017-2020). 

Proiectul ENACTED, coordonat de prof.univ. Gabriela Carmen Pascariu, directorul Centrului de 

Studii Europene, este unul dintre cele 3 proiecte pe care Universitatea ”Al.I.Cuza” din Iași le-a câștigat în 

cadrul competiției Erasmus+ Jean Monnet 2017. 

ENACTED  asociază activități de cercetare, predare, dezbatere și diseminare în domeniul studiilor 

europene, în cadrul unei rețele formate din 12 parteneri (8 universități și 4 ONG-uri) din 6 țări (România, 

Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Polonia și Ungaria), având ca temă principală rolul UE la granițele 

estice. Proiectul urmărește să promoveze conceptul de "rețea academică deschisă" în zonele de frontieră din 

est prin integrarea partenerilor academici din țări situate pe ambele părți ale granițelor estice ale UE. 

Participanții la workshop au primit, de asemenea, și informații despre bunele practici și deficiențele 

din programul anterior de cooperare transfrontalieră (Programul Operational de Cooperare România-

Ucraina-Republica Moldova 2007-2014), precum și despre apelurile deschise în prezent care susțin 

cooperarea transfrontalieră cu statele Parteneriatului estic. 
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Despre (in)toleranță, cu cetățenii europeni creați de tinerii din județul Iași 

 

Împreună cu elevi și profesori de la Școala Profesională Holboca, județul Iași și de invitata noastră - 

Raluca Vârlan - Bondor, responsabil cultură si comunicare la Institut français Iaşi, i-am creat, pe 22 

februarie 2018, pe cetățenii europeni Alice-Stella, Jeanne-Paula, Georges Vasile și Xavier-Emiluț.  

  

Pentru că cei patru nu vorbesc decât limba franceză, dar își doresc să învețe româna, copiii le-au 

întins o mână de ajutor și i-au ajutat să se integreze în noua lor școală. Ba, mai mult, am învățat cu toții 

despre toleranță, diversitate, prietenie și unicitatea fiecăruia dintre noi.  

Echipa Centrului de Informare Europe Direct Iași, sprijinită de voluntara Smaranda Azamfirei, s-a 

jucat, tot pe 2 februarie 2018, cu elevi de la Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” din Iași de-a (in)toleranța, 

încercând să obțină răspunsuri la întrebarea ”Ce ne face să fim (in)toleranți, mai ales cu persoanele pe care 

nu le cunoaștem?”. Tinerii au creat 4 personaje extrem de diferite: Alice, Jeanne, Michele și Xavier, cărora 

le-au descoperit defecte și calități și cu care, ulterior, au încercat să se împrietenească. Și, aproape fără să ne 

dăm seama, am vorbit tot timpul despre (in)toleranță.  

  
Cele două activități fac parte din campania de informare/seria de evenimente Europa ta, drepturile 

tale, prin care ED Iași încearcă  să aducă Uniunea Europeană, cu istoria, valorile și principiile ei cât mai 

aproape de tineri 
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Premiul pentru jurnalism Lorenzo Natali 2018: înscrieri până pe 9 martie 

 

La începutul lunii februarie a fost lansată Competiția pentru premiul Lorenzo Natali pentru jurnalism, 

ediția 2018. Premiul recompensează activitatea jurnalistică de excepție legată de politica din domeniul 

dezvoltării, relatările laureate tratând subiecte precum eradicarea sărăciei sau dimensiunea socială, 

economică și de mediu a dezvoltării durabile. Data-limită pentru înscrierea jurnaliștilor din presa scrisă, 

audiovizuală și online este 9 martie 2018. 

Înscrierea se poate face online, iar condițiile de participare și regulamentul sunt disponibile aici: 

https://ec.europa.eu/europeaid/lnp/lorenzo-natali-prize/rules-faq_en 

Câștigătorii vor fi selectați din două categorii de vârstă - 21-26 de ani și peste 27 ani – și cinci regiuni 

ale lumii: (i) Europa; (ii) Africa; (iii) lumea arabă și Orientul Mijlociu; (iv) Asia și Pacific; și (v) America 

Latină și Caraibe. 

Unul dintre câștigătorii regionali va primi Marele Premiu. În plus, va mai fi decernat un premiu 

special, pe tema eliminării violenței împotriva femeilor. Toți cei 11 câștigători vor participa la ceremonia de 

decernare a premiilor ce va avea loc la Bruxelles, în perioada 5-6 iunie, în cadrul Zilelor Europene ale 

Dezvoltării. 

Juriul competiției, compus din jurnaliști de renume din diverse părți ale globului, îi include în acest 

an pe Bruce Shapiro de la Școala de Jurnalism din cadrul Universității Columbia, Isabel Recavarren din 

Peru, reporteră și fondatoarea "Panorámica Lationamericana", Mahendra Ved din New Delhi, președinte al 

Asociației Jurnaliștilor din Commonwealth, Maroun Labaki de la cotidianul "Le Soir" și Mary Harper, 

redactorul-șef pentru Africa din cadrul BBC World. 

 
Sursa foto: https://ec.europa.eu/europeaid/lnp/lorenzo-natali-prize/rules-faq_en 

Înființat în 1992, premiul pentru jurnalism de excepție în domeniul politicii de dezvoltare este 

acordat în memoria lui Lorenzo Natali, comisar european timp de 12 ani, responsabil de portofoliul pentru 

cooperare internațională și dezvoltare în perioada 1985-1989. El a fost un ferm apărător al libertății de 

exprimare, democrației, drepturilor omului și dezvoltării durabile. 

https://ec.europa.eu/europeaid/lnp/lorenzo-natali-prize/rules-faq_en
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Bugetul pe termen lung al UE post-2020 

 
Comisia Europeană a prezentat miercuri, 14 februarie, diversele opțiuni posibile – precum și 

consecințele financiare ale fiecăreia – pentru un buget al UE pe termen lung, nou și modern, care să asigure 

îndeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020.  

 

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude 

Juncker, a declarat, înaintea reuniunii informale a 

liderilor din 23 februarie 2018: Un buget nu este 

un exercițiu contabil, ci o reflecție a priorităților 

și ambițiilor. Este viitorul nostru în cifre. Prin 

urmare, să discutăm mai întâi despre ce fel de 

Europă ne dorim. Ulterior, statele membre vor 

trebui să își susțină ambițiile cu finanțarea 

necesară. Trebuie să înțelegem cu toții că în 

discuțiile care ne așteaptă nu vom mai putea  Sursa foto:  

continua ca până acum și, în același timp, sunt ferm convins că putem reuși imposibilul, putem conveni în 

privința unui buget în care toți să fie beneficiari neți. 

În cadrul reuniunii lor din 23 februarie, liderii din Uniunea Europeană au discutat despre cum se pot 

asigura că prioritățile pe care le-au stabilit pentru Uniune, pe 16 septembrie 2016 la Bratislava și pe 25 

martie 2017 prin Declarația de la Roma, sunt finanțate în mod adecvat, devenind, astfel, realitate. Cele două 

elemente – definirea priorităților comune și asigurarea resurselor necesare pentru ca Uniunea să le pună în 

aplicare – sunt indisociabile. 

Comisia contribuie la această discuție importantă în trei moduri: (i) prin furnizarea datelor necesare 

privind bugetul UE și avantajele, realizările și valoarea adăugată a acestuia, (ii) prin elaborarea unor scenarii 

care ilustrează impactul financiar al diverselor opțiuni de politică posibile și (iii) prin evidențierea 

consecințelor pe care o eventuală întârziere a adoptării noului buget al UE le-ar putea avea asupra 

studenților, cercetătorilor, proiectelor de infrastructură și a multor altor aspecte. 

 

Opțiuni pentru viitorul buget al UE 

Atunci când se discută despre nivelul de ambiție al acțiunii UE în domenii cum ar fi protecția 

frontierelor externe ale UE, sprijinirea unei veritabile Uniuni europene a apărării, stimularea transformării 

digitale a Europei sau creșterea eficienței politicii de coeziune și a politicii agricole ale UE, este important ca 

liderii să aibă o idee clară privind ce ar însemna concret opțiunile lor din punctul de vedere al finanțării 

acordate la nivelul UE. Este ceea ce își propune contribuția prezentată de Comisie, prin cuantificarea 

impactului financiar al diverselor opțiuni de politică posibile. Acestea nu reprezintă propuneri ale Comisiei, 

ci ilustrări bazate pe idei avansate frecvent pe parcursul dezbaterii publice. Scopul lor este să ajute la 

focalizarea pe aspectele esențiale, să stimuleze discuțiile și să ofere o bază factuală solidă pentru luarea 

deciziilor importante care ne așteaptă. 
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De exemplu, dacă liderii convin să dea curs angajamentului frecvent formulat de a îmbunătăți 

protecția frontierelor externe ale UE, aceasta ar costa 20 până la 25 de miliarde de euro pe o perioadă de 

șapte ani sau până la 150 de miliarde de euro pentru un sistem complet de gestionare a frontierelor UE. În 

mod similar, orice prioritate politică – Uniunea europeană a apărării, sprijinirea mobilității tinerilor, 

dinamizarea transformării digitale a Europei, stimularea cercetării și a inovării sau crearea unei veritabile 

Uniuni economice și monetare – va trebui să fie finanțată în mod corespunzător pentru a deveni realitate. 

 

Modernizarea și finanțarea bugetului UE 

Comisia prezintă, de asemenea, opțiuni pentru modernizarea bugetului UE, inclusiv prin consolidarea 

legăturii dintre obiectivele sale și modul în care acesta este finanțat. În plus, sunt prezentate posibilități 

pentru consolidarea legăturii – denumită de multe ori „condiționalitate” – dintre finanțarea acordată de UE și 

respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii. 

 

Calendarul adoptării este important, atât pentru cetățeni, cât și pentru agenții economici 

Un acord politic rapid cu privire la un buget al UE nou și modern va fi esențial pentru a demonstra că 

Uniunea este pregătită să pună în practică agenda politică pozitivă conturată la Bratislava și la Roma. 

Un acord rapid reprezintă nu doar un deziderat politic, ci și un imperativ practic. Partenerii și 

beneficiarii finanțării acordate de UE – de la studenți și cercetători până la proiectele din domeniile 

infrastructurii, asistenței medicale sau energiei – precum și autoritățile naționale și regionale au nevoie de 

securitate juridică și financiară, precum și dreptul de a beneficia de aceasta. Comunicarea atrage atenția 

liderilor asupra unor exemple concrete privind impactul negativ pe care o întârziere l-ar avea asupra 

cetățenilor și companiilor din întreaga UE. Comisia consideră că ar trebui să nu se mai repete experiența 

nefericită a adoptării cu întârziere a bugetului actual al UE, care a fost însoțită de întârzieri semnificative în 

lansarea noilor programe și, în consecință, în realizarea priorităților de finanțare. 

 

Etape următoare 

În următoarele luni (cel mai târziu la începutul lunii mai 2018), Comisia Europeană va înainta 

propunerea sa oficială privind următorul buget pe termen lung al UE. Între timp, Comisia va continua să 

asculte opiniile tuturor părților interesate, inclusiv prin intermediul consultărilor publice. 


