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A. CADRUL GENERAL 

 

Institutul European din România (IER) își desfășoară activitatea în temeiul Ordonanței 

Guvernului nr. 15/1998, cu modificările și completările ulterioare. Începând cu anul 2013, IER se 

află în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), conform prevederilor H.G. nr. 8/2013, 

înlocuită de H.G. nr. 16/2017, cu completările ulterioare. 

IER are ca misiune furnizarea de expertiză în domeniul afacerilor europene administraţiei 

publice, mediului de afaceri, partenerilor sociali şi societăţii civile. Conform prevederilor legale, 

obiectivul IER este sprijinirea fundamentării şi punerii în aplicare a politicilor Guvernului României 

în domeniul afacerilor europene.  

Programul de activitate al IER pentru anul 2020 a fost aprobat de MAE la data de 2 iulie 

2019, respectiv Consiliul de Administrație al IER în data de 12 februarie 2020 (varianta actualizată 

a documentului, conform liniilor bugetare aprobate pentru anul 2020). Finanțarea activităților 

este asigurată prin subvenții de la bugetul de stat și venituri proprii.  

 

B. CERCETARE ÎN AFACERI EUROPENE 

 

În anul 2020, activitatea Serviciului Studii Europene (SSE), aflat în coordonarea lui Mihai 

Sebe, s-a concentrat pe implementarea de proiecte de cercetare, pe realizarea unor publicații și 

produse editoriale adaptate contextului actual european și pe oferirea de contribuții punctuale, 

analize, informări pe teme legate de politici europene. 

 

Contribuțiile experților Serviciului Studii Europene la proiectele IER: 

 

a) Proiectul „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul 

proceselor de luare a deciziilor la nivel european”, finanțat prin Programul Operațional 

Capacitatea Administrativă (POCA). 

Proiectul a fost selectat în cadrul POCA, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social 

European, Axa Prioritară „Administrație publică și sistem judiciar eficiente“, cererea de proiecte 

IP 8/2017 (MySMIS: POCA/129/1/1/) Sprijin pentru implementarea managementului calității, 

măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea legislației și evaluarea 

sistemică a cadrului de reglementare, obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de 

sisteme și standard comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale 

orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP. 

Finanțator: Uniunea Europeană, Guvernul României 

Aplicant: Ministerul Afacerilor Externe 

Parteneri: Secretariatul General al Guvernului, Ecole Nationale d’Administration și Institutul 

European din România 

Perioada de implementare a proiectului: 26 luni 

Valoarea totală eligibilă a proiectului, inclusiv TVA, este de 7 568 461,77 lei, actualizată ca urmare 

a încheierii Actului Adițional Nr. 2 la Contractul de finanțare nr. 146/19.06.2018, din care: 6 356 

286,54 lei (aproximativ 83,9838%) asistență financiară nerambursabilă (valoare eligibilă 

nerambursabilă din FSE); 1 212 175,23 lei (aproximativ 16,0161%) contribuție financiară proprie 

beneficiari (cofinanțarea eligibilă a beneficiarului). 
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Rezultatele așteptate ale proiectului: 

- Dezvoltarea unei politici publice în domeniul afacerilor europene. 

- Dezvoltarea și implementarea unei strategii de comunicare în domeniul afacerilor 

europene. 

- Consolidarea capacității personalului implicat în gestionarea afacerilor europene. 

Durata proiectului (partea implementată de IER): august 2019 - octombrie 2020. 

Bugetul proiectului: suma totală alocată IER este de 566 728,92 lei, din care 90 768,07 lei 

reprezintă cofinanțarea din partea IER. 

Rezultate așteptate din partea partenerului IER: cinci analize tematice (studii). 

Rolul IER în cadrul proiectului a fost acela de a coordona, prin SSE, realizarea celor cinci 

analize tematice, care să poată fi ulterior folosite în fundamentarea propunerii de politică publică 

privind îmbunătățirea participării României la procesul de luare a deciziilor la nivelul Uniunii 

Europene. Astfel, pentru realizarea obiectivului, în toamna anului 2019 au fost selectate cinci 

echipe de experți-cercetători cu scopul de a realiza analizele tematice în cauză. (Anexa nr. 1 - 

Echipele de cercetători selectate în cadrul Proiectului). 

SSE a derulat etapele specifice în implementarea proiectului, a avut un dialog permanent 

cu partenerii de proiect (MAE, ENA, SGG) și a participat activ la realizarea workshopurilor 

tematice și a dezbaterilor publice (desfășurate în format online), pregătirea documentației 

interne și externe necesare adaptării la situația de urgență medicală, prelungirea 

corespunzătoare a perioadei de implementare a proiectului (până la data de 18 august și, 

ulterior, până la data de 18 octombrie 2020) etc. 

Astfel, în perioada 29 ianuarie – 13 februarie 2020, au fost organizate cele cinci 

workshopuri (ateliere tematice) aferente analizelor, în care echipele de cercetători au avut 

ocazia întâlnirii cu reprezentanți ai ministerelor și ai altor instituții de specialitate, în vederea 

stabilirii unor linii directoare pentru cercetare:  

 29-30 ianuarie 2020 – Rolul și relevanța studiilor de impact în definirea pozițiilor naționale 

la nivel UE;  

 3-4 februarie 2020 – Simplificarea politicii de coeziune post-2020: posibile soluții pentru 

eficientizarea implementării; 

 5-6 februarie 2020 – Modalități de aprofundare a Parteneriatului Estic după anul 2020;  

 10-11 februarie 2020 – Inteligența artificială – impactul la nivel UE asupra productivității 

companiilor și pieței muncii (Studiu de caz: România);  

 12-13 februarie 2020 – Impactul digitalizării asupra arhitecturii și implementării politicilor 

europene vizând consolidarea Pieței Interne.  

Mai multe detalii despre atelierele tematice au fost prezentate pe site-ul IER: 

http://ier.gov.ro/actualitate/5-workshopuri-organizate-in-cadrul-proiectului-poca/. 

În urma acestor workshopuri, echipele de cercetători au elaborat variantele intermediare 

ale analizelor tematice, care au fost prezentate pentru feedback în cadrul unor dezbateri publice 

(un eveniment/temă de cercetare). Dezbaterile au fost inițial programate a fi desfășurate în lunile 

martie și aprilie, dar ca urmare a pandemiei de COVID-19, au fost reprogramate pentru lunile mai 

și iunie, fiind inițiate demersurile administrative necesare realizării dezbaterilor în format online. 

Ca atare, evenimentele s-au desfășurat în perioada 26 mai – 11 iunie 2020, după cum 

urmează: 

http://ier.gov.ro/actualitate/5-workshopuri-organizate-in-cadrul-proiectului-poca/
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 26 mai 2020 - Rolul și relevanța studiilor de impact în definirea pozițiilor naționale la 

nivelul UE; 

 4 iunie 2020 – Modalități de aprofundare a Parteneriatului Estic după anul 2020;  

 5 iunie 2020 – Inteligența artificială – impactul la nivel UE asupra productivității 

companiilor și pieței muncii (Studiu de caz: România);  

 10 iunie 2020 – Simplificarea politicii de coeziune post-2020: posibile soluții pentru 

eficientizarea implementării; 

 11 iunie 2020 – Impactul digitalizării asupra arhitecturii și implementării politicilor 

europene vizând consolidarea Pieței Interne. 

Mai multe detalii despre dezbaterile publice în format online sunt prezentate pe site-ul 

IER: http://ier.gov.ro/actualitate/5-dezbateri-online-organizate-in-cadrul-proiectului-poca/  

În urma acestor dezbateri publice, echipele de cercetători au elaborat și transmis către 

IER variantele finale ale analizelor tematice (în limba română și limba engleză).  

Din partea Serviciului Studii Europene, colegii care au gestionat acest proiect sunt Mihai 

Sebe (coordonator activități) și Eliza Vaș (coordonator livrabile). 

Totodată, în perioada iulie – septembrie 2020 au fost realizate o serie de demersuri 

administrative la nivelul proiectului în vederea deblocării circuitului financiar și a îndeplinirii 

formalităților necesare pentru efectuarea tuturor plăților aferente. La începutul trimestrului IV 

2020, ca urmare a deblocării circuitului financiar, a fost finalizat procesul de efectuare a plăților 

către toți experții-cercetători implicați. 

În cursul lunii octombrie 2020 au fost transmise către liderul de proiect (MAE) livrabilele 

finale – analizele tematice în limba română și în limba engleză,  realizate în cadrul sub-activității 

A.3.3.3. Elaborarea a cinci analize, câte una pentru fiecare temă, analize menite a sprijini 

elaborarea versiunii finale a proiectului de politică publică în domeniul afacerilor europene. În 

urma finalizării contractului, drepturile patrimoniale și drepturile conexe asupra operei în 

integralitatea ei revin liderului de proiect (MAE). Documentele au fost revizuite și editate de 

echipa de implementare a proiectului din partea IER, pentru a fi omogene din punct de vedere 

stilistic și al formei, inclusiv pentru ca varianta în limba engleză să reflecte fidel varianta în limba 

română. 

 

b) Proiectul EPIN „Towards a Citizens’ Union (2CU)” 

Programul: Erasmus+, Key action: Jean Monnet Activities, Action type: Jean Monnet Networks; 

Call for proposals: EAC-A03-2016 

Aplicant: European Policy Institute Network (EPIN) – o rețea de 20 de organizații din Uniunea 

Europeană 

Partenerul din România: Institutul European din România 

Perioada de implementare a proiectului: 36 luni (1 septembrie 2017 – 31 august 2020) 

Bugetul total al proiectului: 374 919,09 euro 

Bugetul gestionat de IER: 11 356,98 euro (80% din suma este grant de la Comisia Europeană, 

9 085,58 și 20% este cofinanțare IER, 2 271,40 euro) 

 În luna martie 2020 a fost publicat volumul colectiv „Democrația deliberativă. 

Combaterea populismului prin participare și dezbatere”. Publicația analizează relația, nu mereu 

facilă, dintre democrația reprezentativă și nivelul de satisfacție și încredere în acest tip de regim 

din partea cetățenilor, care variază de la continent la continent și, de cele mai multe ori, de la 

stat la stat, inclusiv în cadrul Uniunii Europene. Trei experți din cadrul SSE (Mihai Sebe, Bogdan 

http://ier.gov.ro/actualitate/5-dezbateri-online-organizate-in-cadrul-proiectului-poca/
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Mureșan, Eliza Vaș) se află printre cercetătorii care au contribuit la realizarea acestui volum. 

Capitolul redactat de echipa IER vizează modul în care avansul tehnologic și progresul digital pot 

facilita procesul deliberativ și implicarea cetățenilor în acest proces. 

În perioada august-septembrie 2020 a fost pregătită documentația necesară în vederea 

finalizării din punct de vedere administrativ a proiectului EPIN.  În acest sens, au fost transmise 

către liderul de proiect (CEPS Bruxelles) informațiile necesare pentru raportarea finală 

(documente justificative plăți, situație cofinanțare salarii etc.). La sfârșitul anului 2020, 

documentația transmisă a fost supusă procesului de audit, urmând ca liderul de proiect (CEPS 

Bruxelles) să revină cu informații actualizate în primul trimestru al anului 2021. 

 

c) Proiect “A Key Access to EU Rights — EUReKA”  

Programul: DG Justice, Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020 

Inițiativa: Improve the inclusion of mobile EU citizens and their political and societal participation 

Aplicant: Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma, Italia 

Parteneri: zece beneficiari, reprezentând șase state membre ale UE,  între care din România: 

Institutul European din România, Asociația Novapolis – Centrul de analize și inițiative pentru 

dezvoltare și CNS ”Cartel Alfa” 

Proiect depus la 26 aprilie 2018. 

Contract încheiat în data de 11 iunie 2019. 

Perioada de implementare a proiectului: 24 luni, începând cu 15 iulie 2019 

Bugetul total al proiectului: 461 128,06 euro 

Grant UE pentru IER: 10 666,10 euro 

Cofinanțare IER: 2 666,53 euro 

 Scopul proiectului este creșterea incluziunii și participării cetățenilor mobili din UE și a 

membrilor familiilor acestora la viața civilă și politică a țării gazdă, prin îmbunătățirea  

cunoștințelor și informațiilor la nivel local, național și transnațional. 

 Principalele activități ale proiectului sunt împărțite în pachete de lucru (WP work 

packages), IER luând parte la activitățile proiectului: WP1 - Gestionarea și coordonarea 

proiectului, cu IDOS principală instituție cu responsabilități; WP2 - Colectarea, schimbul și 

diseminarea bunelor practici; WP3 - Portalul de tip ghișeu unic (one stop-shop) și dezvoltarea 

aplicației (APP); WP4 - Diseminarea, exploatarea și sustenabilitatea. 

 Proiectul vizează următoarele grupuri țintă: a) cetățeni UE, inclusiv rude din afara UE, care 

intenționează să se mute într-un alt stat membru, care au sosit sau s-au stabilit recent într-un alt 

stat membru, care intenționează să se întoarcă în statul membru de origine; b) reprezentanți ai 

autorităților publice naționale, regionale și locale; c) operatori ai ONG-urilor și OSC-urilor și 

oficiali; d) profesioniștii în domeniul mass-mediei care pot facilita difuzarea pe întreg teritoriul 

Uniunii Europene și pot acționa ca multiplicatori. 

 Rezultatele așteptate ale proiectului sunt: (i)  creșterea capacității / expertizei experților 

naționali / regionali / locali pentru a face față provocărilor intra-mobilității și pentru a sprijini 

incluziunea și participarea cetățenilor UE mobili; (ii) disponibilitatea sporită a informațiilor on-

line, adaptate și simplificate, cu privire la drepturile / regulile / procedurile / oportunitățile pentru 

cetățenii UE mobili; (iii) intensificarea cooperării și a schimbului de informații între părțile-

interese publice/private naționale / regionale / locale; (iv) creșterea gradului de conștientizare a 

grupurilor țintă privind drepturile cetățeniei UE. 
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 Activitățile desfășurate în cursul anului 2020 s-au înscris, în principal, în primele două 

pachete de lucru ale proiectului: Gestionarea și coordonarea proiectului, respectiv, Colectarea, 

schimbul și diseminarea bunelor practici. În cadrul primului pachet de lucru, efortul 

responsabilului de proiect din partea IER (Iulian Oneașcă, expert SSE) și ale omologilor săi din 

statele participante, inclusiv prin conferințele periodice organizate online cu partenerii de 

proiect, au asigurat buna organizare și desfășurare a activității, în contextul generat de pandemia 

COVID-19. Colectarea, schimbul și diseminarea bunelor practici s-au materializat, într-o primă 

fază, în Raportul de țară al României privind drepturile de liberă circulație și incluziunea 

cetățenilor mobili din UE. Documentul, publicat în luna martie 2020, a fost realizat de IER cu 

sprijinul celorlalți parteneri români din proiect - Asociația Novapolis și Cartel Alfa, pe baza 

structurii recomandate de coordonatorul IDOS. Raportul valorifică datele colectate prin sondajul 

derulat de IER în rândul stakeholder-ilor europeni de pe teritoriul României în perioada 15 

noiembrie 2019 și 31 ianuarie 2020. Analiza desfășurată a urmărit identificarea și evaluarea 

instrumentelor tehnologice existente (în principal site-uri web), pentru facilitarea exercitării 

drepturilor de liberă circulație, incluziune și participare a cetățenilor mobili ai UE în România 

(inclusiv românii care se reîntorc în țară din alte state ale UE). Ulterior, în cursul lunii aprilie 2020, 

raportul a fost diseminat larg, atât către cei 250 de potențiali beneficiari participanți la sondaj 

(prin email), precum și către publicul larg, prin postări pe pagina web instituțională (link) și pe 

cea de Facebook a IER.  

Din centralizarea rapoartelor de țară produse de parteneri a rezultat Raportul comparativ 

privind drepturile de liberă circulație și incluziunea cetățenilor mobili din UE. IER a contribuit 

atât prin imprimarea unui standard de calitate, corespunzător primului raport de țară întocmit – 

cel al României, cât și prin asigurarea unei ținute științifice unitare a datelor colectate de 

parteneri și interpretate mai apoi de IDOS. Raportul a fost diseminat în luna august 2020 (link). 

Analiza comparativă a diferitelor secțiuni incluse în rapoartele naționale a generat un prim set de 

recomandări, atât pentru autoritățile publice, pe diferitele lor niveluri, cât și pentru organizațiile 

societății civile. Recomandările vizează facilitarea îmbunătățirii serviciilor de informare online 

pentru cetățenii mobili din UE. Ele sunt discutate și aprofundate în cadrul a zece grupuri tematice 

naționale. IER a asigurat desfășurarea unui astfel de grup tematic (focus grup) într-un 

eveniment desfășurat online la data de 10 septembrie 2020, moderat de responsabilul de 

proiect din partea IER. Acțiunea s-a finalizat printr-un raport care a vizat conturarea unui fel de 

„narațiune colectivă tematică” pregătitoare, pentru trecerea de la explorare și analiză la 

rezolvarea problemelor.  

Activitățile de colectare, schimb și diseminare a bunelor practici au avut rolul de a sprijini 

dezvoltarea unui portal web inovativ și a unei aplicații, care urmează să fie testate și 

implementate în șase țări UE (Croația, Franța, Germania, Italia, Portugalia și România). 

 

d) Totodată, în perioada supusă raportării, toți membrii SSE au contribuit constant, la 

derularea în bune condiții a proiectului EuranetPlus, folosind acest prilej pentru a promova, prin 

știrile elaborate pentru pagina Radio România Internațional, tematici europene de actualitate, 

precum și noutăți privind publicațiile IER. 

 

 

 

 

http://ier.gov.ro/proiecte/o-modalitate-cheie-de-acces-la-drepturile-ue/
http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2019/12/EUReKa-Comparative-report-final.pdf
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Contribuții la realizarea publicațiilor IER 

În coordonarea SSE a fost publicat Newsletterul IER, respectiv au fost publicate cele două 

ediții (de vară, respectiv de iarnă) ale revistei Romanian Journal of European Affairs. De 

asemenea, echipa SSE a gestionat publicarea de policy briefs și opinii. 

 

a) Revista Romanian Journal of European Affairs (RJEA) 

RJEA, revista științifică a IER, urmărește aprofundarea subiectelor de actualitate 

europeană, publicând lucrări ale unor experți români și internaționali. 

Politica editorială a revistei pentru anul 2020 cuprinde analiza unor domenii de actualitate 

precum: migrație, securitate, combaterea dezinformării, provocări legate de mediul înconjurător, 

piața unică digitală, Brexit și efectele sale, UE ca actor global ș.a. 

Coordonarea redacției și a activităților legate de publicația RJEA se află în 

responsabilitatea directorului general al IER, Oana-Mihaela Mocanu. 

Începând cu luna ianuarie 2020, au fost primite și procesate mai multe articole venite din 

partea unor autori români și din străinătate, acestea fiind evaluate de către recenzorii externi ai 

RJEA și pregătite în vederea publicării. 

Ediția de vară a revistei RJEA cuprinde articole cu privire la: combaterea dezinformării în 

spațiul virtual, poziția Uniunii Europene ca actor global în perioada post-Brexit, procesul de 

europenizare în Ucraina și Armenia, comportamentul actorilor implicați în procesul de luare a 

deciziilor la nivelul UE, acordurile de liber schimb dintre UE și statele din regiunea Sud-

Mediteraneană, sistemul de învățământ superior din Albania și caracteristicile pieței forței de 

muncă din Ungaria.  

Ediția de iarnă a revistei RJEA a propus cititorilor subiecte precum: interesele europene 

de securitate internă și Brexit, relațiile UE-NATO, Strategia UE privind hidrogenul, campaniile de 

dezinformare din Uniunea Europeană, tipare ale comportamentelor digitale pe platformele de 

mesagerie instantanee, rolul UE ca actor global în spațiul digital, situația disparităților intra-

regionale din Bulgaria, proiectele de energie susținute de China în Balcanii de Vest, Strategia UE 

în Asia Centrală, aspecte teoretice ce explică modificările în procesul de definire a viitorului UE. 

Din iunie 2017, revista RJEA face parte din portofoliul de produse și servicii Clarivate 

Analytics (fost Thomson Reuters). Revista este așadar indexată și apare în Emerging Sources 

Citation Index (ESCI). 

De asemenea, cu începere din luna aprilie 2020, revista a fost inclusă și în baza de date 

internațională Central and Eastern European Online Library (CEEOL). Începând cu luna iunie 2020, 

RJEA a fost acceptată în bazele de date internaționale European Reference Index for the 

Humanities Plus (ERIH Plus) și ICI World of Journals (gestionată de Index Copernicus). 

Redacția RJEA a continuat demersurile de promovare a revistei în rândul reprezentanților 

mediului academic din România și din străinătate, utilizând îndeosebi canale online (e-mail, 

pagina de Facebook). Până la sfârșitul lunii decembrie 2020, pagina de Facebook a RJEA 

(https://www.facebook.com/romanian.journal.of.european.affairs/) a înregistrat un număr de  

1 151 aprecieri, respectiv un număr de 1 191 urmăritori.  

Ca urmare a campaniei de abonare gratuită la formatul online al revistei RJEA, inițiată de 

redactorii revistei prin sistemul MailChimp, s-a înregistrat un total de 116 persoane abonate la 

revistă (în urma completării formularului online). Abonații online ai RJEA provin îndeosebi din 

mediul academic din România și din străinătate.   

 

https://www.facebook.com/romanian.journal.of.european.affairs/
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b) Newsletterul IER - platformă de comunicare online 

Buletinul periodic de informare al IER, editat în limbile română și engleză și coordonat de 

Eliza Vaș (expert SSE) are ca obiectiv principal creșterea vizibilității Institutului 

(http://ier.gov.ro/newsletters/). Abonații Newsletterului pot citi articole despre evenimentele, 

publicațiile, cursurile de formare gestionate de IER, precum și opinii ale unor specialiști pe teme 

europene de interes. 

Astfel, ediția din ianuarie 2020 a Newsletterului IER a adus în atenția cititorilor: un articol 

privind Președinția Croației la Consiliul Uniunii Europene, informații despre activitățile organizate 

în cadrul IER în anul 2019: comunicare, cercetare și formare în afaceri europene, proiecte 

europene, coordonare traduceri și prezentarea Centrului Europe Direct București.  

 Numărul din martie 2020 al Newsletterului IER a abordat următoarele subiecte: trei 

articole de opinie privind răspunsul Uniunii Europene în fața virusului SARS-CoV-2, diplomația 

publică a UE în vremea pandemiei, respectiv crearea unui spațiu european al datelor în Era 

Zettabyte. De asemenea, a inclus știri despre evenimentele organizate de Institutul European din 

România (o serie de workshopuri derulate în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, 

respectiv o conferință Eurofound pe tema calității locurilor de muncă), precum și informații 

despre noul protocol bilateral de cooperare între MAE și IER în domeniul traducerilor și al reviziei. 

 Ediția din mai 2020 a Newsletterului IER a inclus materiale precum: un interviu cu 

directorul general al Institutului European din România, un articol de opinie pe tema măsurilor 

luate de Uniunea Europeană în contextul infodemiei și a campaniilor de dezinformare, 

prezentarea ediției de vară a Romanian Journal of European Affairs, alte știri despre inițiativele 

Comisiei Europene. De asemenea, a inclus materiale informative despre activitatea de traduceri 

a Institutului European din România, prezentări ale inițiativelor demarate de Biroul Formare și 

materiale publicate de Compartimentul Proiecte. 

 Numărul din iulie 2020 al Newsletterului IER a adus în atenția cititorilor: un articol de 
opinie despre rolul lui Nicolae Titulescu în înfăptuirea proiectului Uniunii Europene, elaborat de 
dl profesor universitar Vasile Pușcaș, un articol de opinie referitor la solidaritatea externă a 
Uniunii Europene în vremea pandemiei, informații despre dezbaterile în format online organizate 
de Institutul European din România, respectiv știri despre noi materiale adăugate pe site-ul IER 
(secțiunea Traduceri). 
 Ediția din septembrie 2020 a Newsletterului IER a adus în atenția cititorilor: un interviu 

cu Ambasadorul Regatului Belgiei în România, E.S. dl Philippe Benoit, un articol despre discursul 

privind Starea Uniunii, o prezentare a celui mai recent Policy Brief publicat de către IER, noutăți 

despre cursurile de formare organizate în această toamnă de IER, un articol referitor la cartea 

aniversară realizată cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la adoptarea Convenției Europene a 

Drepturilor Omului, știri despre evenimentele organizate de Centrul Europe Direct București și 

prezentarea Raportului comparativ privind drepturile de liberă circulație și incluziunea 

cetățenilor mobili din UE. 

 Numărul din noiembrie 2020 al Newsletterului IER a abordat aspecte precum: un interviu 

cu dna Iulia Matei, secretar de stat pentru Afaceri Europene (Ministerul Afacerilor Externe), un 

articol de opinie semnat de dl Daniel Dăianu (președintele Consiliului Fiscal), știri legate de 

raportul privind situația statului de drept în UE, respectiv de previziunile economice din toamna 

anului 2020, informații despre proiectele implementate de IER și noutăți privind oferta de cursuri 

de formare a IER. 

http://ier.gov.ro/newsletters/


INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA 

 10 

În ceea ce privește numărul de abonați, la finalul lunii decembrie 2020 au fost înregistrați 

354 (abonare la noutățile din partea IER)+ 463 (abonare directă la Newsletter RO) + 31 (abonare 

la Newsletter EN) = 848 abonați. 

 

c) Colecția de microstudii a IER (Policy Briefs și Working Papers) 

 SSE a publicat în luna aprilie 2020 un material în cadrul seriei Policy Briefs, dedicat 

măsurilor luate de Uniunea Europeană în contextul pandemiei de COVID-19. 

Autoarele, Oana-Mihaela Mocanu (director general al Institutului European din România) 

și Eliza Vaș (expert al Serviciului Studii Europene), au făcut o radiografie a măsurilor propuse și 

implementate de către instituțiile Uniunii Europene în contextul pandemiei de COVID-19 și au  

prezentat evoluția deciziilor de la momentul activării Răspunsului Integrat privind Criza Politică 

(IPCR) până la data de 14 aprilie 2020. De asemenea, a fost adus în discuție răspunsul statelor 

membre și modul în care acestea au acționat pentru a contracara efectele pandemiei, având în 

vedere că sănătatea publică reprezintă o competență comună a UE și a statelor membre. Textul 

integral al publicației este disponibil aici: http://ier.gov.ro/actualitate/aparitie-editoriala-noua-

masurile-luate-de-uniunea-europeana-in-contextul-pandemiei-de-covid-19/. 

Tot în luna aprilie 2020, SSE a publicat un material în secțiunea „Opinii”, dedicat crizei 

actuale provocate de pandemia cu noul coronavirus SARS-CoV-2, intitulat sugestiv „Geopolitica 

în era coronavirusului”. Autorii Paul Dobrescu și Mălina Ciocea, ambii profesori la Facultatea de 

Comunicare și Relații Publice, SNSPA București, au analizat impactul acestei situații excepționale 

asupra Uniunii Europene și asupra statelor membre, raportându-se mai ales la opinia publică și 

la consecințele geopolitice ale pandemiei pentru actuala ordine globală. Textul integral al 

publicației, redactat în limba română și engleză, este disponibil aici: 

http://ier.gov.ro/actualitate/noua-aparitie-editoriala-geopolitica-in-era-coronavirusului/. 

 Totodată, în cadrul aceleiași secțiuni a apărut în cursul lunii iunie 2020, un material 

elaborat de Radu Magdin, analist în afaceri europene, intitulat „The New Normal in EU Affairs 

and Diplomacy” care prezintă impactul pandemiei de COVID-19 asupra sistemului internațional. 

Textul integral al publicației, redactat în limba engleză, este disponibil aici: http://ier.gov.ro/wp-

content/uploads/2020/06/Opinion_R-Magdin_The-New-Normal-in-EU-affairs-and-

diplomacy.pdf. 

 Luna august 2020 a fost marcată de apariția unei noi opinii elaborate de Andrei 

Mocearov, membru al Club Europa, intitulată „Economia politică a Planului de refacere al 

Comisiei Europene”. Lucrarea analizează planul de refacere cu o valoare estimată de 750 miliarde 

de euro, propus de Comisia Europeană, și prezentat de Ursula von Leyen în fața Parlamentului 

European, la 27 mai 2020, intitulat Repair and Prepare Next Generation EU. Textul integral al 

publicației, redactat în limba română, este disponibil aici: http://ier.gov.ro/wp-

content/uploads/2020/07/Articol-de-opinie_Andrei-Mocearov_final.pdf. 

 Luna septembrie 2020 a adus în prim planul editorial lucrarea de tip policy brief intitulată 

„Spectrul dezinformării în Uniunea Europeană și infodemia COVID-19”, elaborată de Bogdan 

Mureșan, expert SSE. Textul încearcă să răspundă, de o manieră neexhaustivă, la întrebări 

precum: Care sunt trăsăturile dezinformării și cum încearcă Uniunea Europeană să țină sub 

control un fenomen malign care poate costa vieți? Care este scopul dezinformării 

instituționalizate și cine diseminează știri false în această perioadă? Totodată, face o serie de 

recomandări și sugerează câteva teme de reflecție menite să contribuie la „imunizarea 

informațională” a cititorilor și la noi direcții de cercetare. Textul integral al publicației, redactat 

http://ier.gov.ro/actualitate/aparitie-editoriala-noua-masurile-luate-de-uniunea-europeana-in-contextul-pandemiei-de-covid-19/
http://ier.gov.ro/actualitate/aparitie-editoriala-noua-masurile-luate-de-uniunea-europeana-in-contextul-pandemiei-de-covid-19/
http://ier.gov.ro/actualitate/noua-aparitie-editoriala-geopolitica-in-era-coronavirusului/
http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/Opinion_R-Magdin_The-New-Normal-in-EU-affairs-and-diplomacy.pdf
http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/Opinion_R-Magdin_The-New-Normal-in-EU-affairs-and-diplomacy.pdf
http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/Opinion_R-Magdin_The-New-Normal-in-EU-affairs-and-diplomacy.pdf
http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/Articol-de-opinie_Andrei-Mocearov_final.pdf
http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/Articol-de-opinie_Andrei-Mocearov_final.pdf
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în limba română, este disponibil aici: http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2020/08/Policy-

brief-nr.-8_Bogdan-Muresan_site.pdf. 

 

Contribuții ale membrilor SSE în domeniul integrării europene, prin lucrări/prezentări 

susținute la conferințe, prin elaborarea de analize, informări și materiale suport pentru 

evenimentele IER ș.a. 

 

Membrii SSE au participat la o serie de evenimente interne și internaționale în calitate de 

vorbitori sau moderatori (detalii în Anexa nr. 8 - Participarea la conferințe, seminarii, mese 

rotunde, dezbateri).  

Mihai Sebe, coordonator al SSE, a contribuit activ în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 

2020 în cadrul diferitelor evenimente și emisiuni, după cum urmează: 

 O scurtă intervenție în studioul Radio România Actualități, în cadrul emisiunii „Probleme 

la zi”, pe tema Brexit, în data de 31 ianuarie 2020; 

 Rubrica „Alo, Bruxelles”, de la Radio România Internațional, difuzată în data de 2 aprilie 

2020, în care a susținut o intervenție pe tema Coronavirus și remodelarea relațiilor 

internaționale; 

 Emisiunea „Ziua Z”, de la 6TV, difuzată în data de 30 aprilie 2020, în care a susținut o 

intervenție legată de lumea după declarația lui Trump și Putin (aspecte europene); 

 Rubrica „Alo, Bruxelles”, de la Radio România Internațional, difuzată în data de 11 mai 

2020, în care a susținut o intervenție pe tema suplimentării fondurilor, cu 150 milioane 

de euro, pentru găsirea şi punerea în aplicare a unor soluţii inovatoare la criza COVID 19;  

 Rubrica „Alo, Bruxelles”, de la Radio România Internațional, difuzată în data de 11 iunie 

2020, în care a susținut o intervenție pe tema stadiului negocierilor Uniunea Europeană - 

Marea Britanie;  

 Rubrica „Alo, Bruxelles”, de la Radio România Internațional, difuzată în data de 7 iulie 

2020, în care a susținut o intervenție pe tema reformei Uniunii Europene între 

europenism și euroscepticism;  

 Rubrica „Alo, Bruxelles”, de la Radio România Internațional, difuzată în data de 2 

septembrie 2020, în care a susținut o intervenție pe tema Uniunea Europeană și 

drepturile omului în Rusia. 

 Rubrica „Alo, Bruxelles”, de la Radio România Internațional, difuzată în data de 5 

octombrie 2020, în care a susținut o intervenție pe tema Uniunea Europeană și relația sa 

cu ONU. 

 Rubrica „Alo, Bruxelles”, de la Radio România Internațional, difuzată în data de 27 

noiembrie 2020, în care a susținut o intervenție pe tema Planului economic și de investiții 

al UE pentru Balcanii de Vest. 

 Intervenție în cadrul Radio Europa Liberă România, din data de 27 decembrie 2020, pe 

tema vaccinării globale și a naționalismului sanitar. 

 Intervenție în cadrul Hotnews, din data de 30 decembrie 2020, pe tema lecțiilor 

pandemiei. 

 De asemenea, alături de alți doi autori din cadrul SSE (Eliza Vaș și Bogdan Mureșan), a 

redactat capitolul Impactul noilor tehnologii asupra participării democratice a cetățenilor din 

http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2020/08/Policy-brief-nr.-8_Bogdan-Muresan_site.pdf
http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2020/08/Policy-brief-nr.-8_Bogdan-Muresan_site.pdf


INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA 

 12 

Uniunea Europeană pentru volumul colectiv „Democrația deliberativă. Combaterea populismului 

prin participare și dezbatere”, publicat de CEPS Bruxelles.  

 Totodată, împreună cu Bogdan Mureșan, a redactat un material de analiză cu privire la 

reacția națională și așteptările privind UE în contextul crizei COVID-19, sub egida CEPS Bruxelles 

(aprilie 2020), respectiv un material de analiză cu privire la așteptările statelor membre de la 

Președinția germană a Consiliului Uniunii Europene (iulie 2020). 

 Împreună cu alt co-autor a participat la elaborarea intrării enciclopedice ”Cyber Security 

in the Black Sea Area” publicată în cadrul The Geopolitical Black Sea Encyclopaedia (editor Dan 

Dungaciu). Mai multe informații sunt disponibile aici: https://www.cambridgescholars.com/the-

geopolitical-black-sea-encyclopaedia  

 A apărut, de asemenea sub semnătura sa, un capitol de carte intitulat ”Towards a More 

Democratic European Union: how to Use the Elections for the European Parliament to Create a 

True Pan-European Constituency? Old Debates, New Challenges” în lucrarea 2019 European 

Elections The EU Party Democracy and the Challenge of National Populism, apărută la editura 

Brill, coordonatori Radu Carp și Cristina Matiuța (septembrie 2020). Mai multe informații sunt 

disponibile aici: https://brill.com/view/title/57446?contents=toc-33799. 

 A elaborat de asemenea capitolul de carte intitulat „Relația NATO – UE. Scurtă 

cronologie” apărut în cadrul lucrării NATO pe înţelesul tinerilor. Aceasta este un manual realizat 

de către think tank-ul Chamber of Excellence in International Affairs, venit în scopul de a explica 

rolul Alianței în actualului cadru al relațiilor internaționale. Volumul, coordonat de Răzvan 

Munteanu și Nicolae Țîbrigan, face parte din cadrul proiectului “Youth for Understanding NATO”, 

fiind realizat prin sprijinul diviziei de diplomație publică a NATO și a fost publicat la Editura Top 

Form, București, 2020. Mai multe informații sunt disponibile aici: 

https://checkmedia.ro/biblioteca/?fbclid=IwAR1wzxZuP2CISmklqRuO67ujR3LrLVvEAHcVW_V7g

oxh7okwkKRhqHH7_Ig. 

În cadrul presei internaționale a avut un articol de opinie „Vers une Europe numérique” 
(„Către o Europă digitală”) în revista France Forum, nr. 78, octombrie 2020. Mai multe informații 
aici : https://www.institutjeanlecanuet.org/content/le-monde-apres-ii . 
 A publicat și o lucrare de cercetare intitulată „The Impact of the Digital Revolution on 

Democracy and Decision-Making Processes” apărută online la Bruxelles sub egida think-tank-ului 

Institute of European Democrats (decembrie 2020). Mai multe informații sunt disponibile aici: 

https://www.iedonline.eu/publications/2020/digital-revolution-democracy.php . 

 

Eliza Vaș, expert în cadrul SSE, a susținut intervenții în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 

2020, în următoarele contexte:  

 Rubrica „Alo, Bruxelles”, de la Radio România Internațional, difuzată în data de 21 

ianuarie 2020, în care a susținut o intervenție pe tema strategiilor culturale ale UE;  

 Rubrica „Alo, Bruxelles”, de la Radio România Internațional, difuzată în data de 12 martie 

2020, în care a susținut o intervenție pe tema strategiei UE privind datele;  

 Rubrica „Alo, Bruxelles”, de la Radio România Internațional, difuzată în data de 30 aprilie 

2020, în care a susținut o intervenție pe tema unui proiect pilot pentru dezvoltarea 

competențelor în UE;  

 Rubrica „Alo, Bruxelles”, de la Radio România Internațional, difuzată în data de 29 mai 

2020, în care a susținut o intervenție pe marginea strategiilor europene pentru 

combaterea declinului biodiversității;  

https://www.cambridgescholars.com/the-geopolitical-black-sea-encyclopaedia
https://www.cambridgescholars.com/the-geopolitical-black-sea-encyclopaedia
https://brill.com/view/title/57446?contents=toc-33799
https://checkmedia.ro/biblioteca/?fbclid=IwAR1wzxZuP2CISmklqRuO67ujR3LrLVvEAHcVW_V7goxh7okwkKRhqHH7_Ig
https://checkmedia.ro/biblioteca/?fbclid=IwAR1wzxZuP2CISmklqRuO67ujR3LrLVvEAHcVW_V7goxh7okwkKRhqHH7_Ig
https://www.institutjeanlecanuet.org/content/le-monde-apres-ii
https://www.iedonline.eu/publications/2020/digital-revolution-democracy.php
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 Rubrica „Alo, Bruxelles”, de la Radio România Internațional, difuzată în data de 25 iunie 

2020, în care a susținut o intervenție pe marginea strategiilor pentru redresarea culturii 

post-COVID-19.  

 Rubrica „Alo, Bruxelles”, de la Radio România Internațional, difuzată în data de 26 

octombrie 2020, în care a susținut o intervenție despre platforma de cooperare globală 

în domeniul defrișărilor pădurilor, lansată de Comisia Europeană;  

 Rubrica „Alo, Bruxelles”, de la Radio România Internațional, difuzată în data de 11 

noiembrie 2020, în care a susținut o intervenție despre acordarea Premiului Saharov 

pentru libertatea de gândire.   

 De asemenea, alături de alți doi autori din cadrul Serviciului Studii Europene (Mihai Sebe 

și Bogdan Mureșan), a redactat capitolul Impactul noilor tehnologii asupra participării 

democratice a cetățenilor din Uniunea Europeană pentru volumul colectiv „Democrația 

deliberativă. Combaterea populismului prin participare și dezbatere”, publicat de CEPS Bruxelles.  

Totodată, a fost implicată în realizarea pastilei informative „5+ minute europene”, 

pregătind trei materiale alături de alți colegi din cadrul Serviciului Studii Europene (ex. 

dezinformare, semnificația zilei de 9 mai ș.a.).  

În luna octombrie 2020, a publicat alături de un alt autor materialul „The impact of the 

COVID-19 pandemic for the European Non-governmental Sector” în Europe Now Journal. 

Materialul poate fi accesat aici: https://www.europenowjournal.org/2020/10/06/the-impact-of-

the-covid-19-pandemic-for-the-european-non-governmental-sector/. 

În luna noiembrie 2020, a susținut o intervenție pe tema cyberbullyingului și a prezenței 

online a tinerilor în cadrul evenimentului „Pericolele și beneficiile lumii digitale”, organizat de 

Europe Direct București.  

În luna decembrie 2020 a publicat materialul „Lessons learnt by the EU during the 

pandemic that can be used as potential soft power tools” sub egida think tank-ului Institute of 

European Democrats. 

Materialul poate fi accesat aici: https://www.iedonline.eu/publications/2020/geopolitics-

values/lessons-learnt-by-the-eu-during-the-pandemic-that-can-be-used-as-potential-soft-

power-tools-vas.  

De asemenea, a participat la Conferința Națională a Doctoranzilor, organizată de 

Universitatea Babeș-Bolyai, unde a susținut o prezentare pe tema „Tendințe privind satisfacția 

cetățenilor față de democrație în Uniunea Europeană”. 

 

Ionuț Mircea Marcu, expert în cadrul SSE, și-a concentrat activitatea în perioada                              

1 ianuarie – 31 decembrie 2020 pe dezvoltarea revistei academice Romanian Journal of European 

Affairs. Astfel, au fost finalizate patru proceduri de aplicare pentru indexarea în baze de date 

internaționale (Persee, Erih Plus, CEEOL, ICI World of Journals). Dintre acestea, până la 30 

septembrie a fost primit rezultatul favorabil pentru indexarea în CEEOL, Erih Plus și ICI World of 

Journals.  

De asemenea, a participat la școala de vară online 25th International Summer University 

- Dancing with Uncertainty Trials and Transformations in Central and Eastern Europe, 1989 to 

COVID-19, organizată de Institute of Advanced Studies Kőszeg în perioada 29 iunie - 3 iulie 2020. 

În luna decembrie 2020 a publicat materialul „How can a common European historical 

memory enhance EU’s soft power after the covid-19 crisis?”, în cadrul unui proiect de cercetare 

internațional organizat de Institute of European Democrats. Textul materialului este disponibil 

https://www.europenowjournal.org/2020/10/06/the-impact-of-the-covid-19-pandemic-for-the-european-non-governmental-sector/
https://www.europenowjournal.org/2020/10/06/the-impact-of-the-covid-19-pandemic-for-the-european-non-governmental-sector/
https://www.iedonline.eu/publications/2020/geopolitics-values/lessons-learnt-by-the-eu-during-the-pandemic-that-can-be-used-as-potential-soft-power-tools-vas
https://www.iedonline.eu/publications/2020/geopolitics-values/lessons-learnt-by-the-eu-during-the-pandemic-that-can-be-used-as-potential-soft-power-tools-vas
https://www.iedonline.eu/publications/2020/geopolitics-values/lessons-learnt-by-the-eu-during-the-pandemic-that-can-be-used-as-potential-soft-power-tools-vas
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aici: https://www.iedonline.eu/publications/2020/geopolitics-values/how-can-a-common-

european-historical-memory-enhance-eus-soft-power-after-the-covid-19-crisis-marcu.  

 

Bogdan Mureșan, expert în cadrul SSE, a contribuit activ în perioada 1 ianuarie - 31 

decembrie 2020 în cadrul diferitelor evenimente și emisiuni, după cum urmează: 

 O scurtă intervenție în studioul Radio România Actualități, în cadrul emisiunii „Probleme 

la zi”, pe tema Brexit, în data de 31 ianuarie 2020. 

 O scurtă intervenție telefonică pentru emisiunea „Alo, Bruxelles”, Radio România 

Internațional, în data de 28 februarie. 

 Realizarea unor contribuții punctuale scurte pentru rapoarte colective realizate sub 

egida European Policy Institute Network (EPIN) pe tema răspunsurilor statelor membre 

UE în contextul pandemiei COVID-19 (trei materiale în perioada aprilie și iunie 2020). 

 Trei intervenții/prezentări pe diferite tematici europene în cadrul noii pastile 

informative IER „5+ minute europene”. 

 O scurtă intervenție/analiză telefonică pe tema discursului asupra Stării Uniunii 2020 în 

cadrul emisiunii „EU Talks pe românește” (19 septembrie). 

 Moderarea/facilitarea unui eveniment dedicat simulării procesului decizional în UE, 

organizat de Europe Direct București în data de 9 decembrie 2020. 

 Moderarea/facilitarea conferinței anuale IER, pe tema provocărilor generate de 

pandemie în UE, organizată în data de 16 decembrie 2020. 

De asemenea, alături de alți doi autori din cadrul SSE (Mihai Sebe și Eliza Vaș), a redactat 

capitolul Impactul noilor tehnologii asupra participării democratice a cetățenilor din Uniunea 

Europeană pentru volumul colectiv „Democrația deliberativă. Combaterea populismului prin 

participare și dezbatere”, publicat de CEPS Bruxelles. 

La începutul lunii decembrie, a publicat o analiză (policy brief) în limba engleză dedicată 

raportului Comisiei Europene privind statul de drept în UE. Document este disponibil aici: 

https://openeudebate.eu/wp-content/uploads/2020/12/THE-EU%E2%80%99S-RULE-OF-LAW-

REPORT-2020-AND-ITS-DISCONTENTS_PB5.pdf  

 

C. FORMARE ÎN DOMENIUL AFACERILOR EUROPENE   

 

Biroul Formare (BF) al IER, coordonat de Monica Ingeaua, a început anul 2020 trecând în 

revistă rezultatele analizei de nevoi de formare desfășurată cu un an în urmă și analizând 

impactul cursurilor nou introduse în program. Urmare a acestei analize, BF a făcut în mod 

corespunzător planificarea anuală a cursurilor, propunând păstrarea cursurilor introduse în 2019 

și introducerea a două noi titluri de curs. 

Ca urmare a pandemiei de COVID-19 și a implementării măsurilor de combatere a 

acesteia, cursurile de sală nu au mai putut fi organizate, drept pentru care BF s-a pliat pe noile 

realități și a trecut la organizarea cursurilor în mediul online, prin intermediul platformei de 

comunicare virtuală Zoom. Această trecere a presupus achiziționarea de licențe pentru livrarea 

cursurilor în mediul online, adaptarea procedurilor existente pentru a include și activitatea din 

mediul virtual și identificarea cursurilor ce se pretează la organizarea virtuală și adaptarea 

acestora. Lunile martie și aprilie au fost dedicate acestor activități administrative. 

În anul 2020, BF a organizat 11 sesiuni de formare, pentru un total de 279 participanți. 

Dintre aceștia, 18 au participat la un curs organizat în sală, restul de 261 participând la cursurile 

https://www.iedonline.eu/publications/2020/geopolitics-values/how-can-a-common-european-historical-memory-enhance-eus-soft-power-after-the-covid-19-crisis-marcu
https://www.iedonline.eu/publications/2020/geopolitics-values/how-can-a-common-european-historical-memory-enhance-eus-soft-power-after-the-covid-19-crisis-marcu
https://openeudebate.eu/wp-content/uploads/2020/12/THE-EU%E2%80%99S-RULE-OF-LAW-REPORT-2020-AND-ITS-DISCONTENTS_PB5.pdf
https://openeudebate.eu/wp-content/uploads/2020/12/THE-EU%E2%80%99S-RULE-OF-LAW-REPORT-2020-AND-ITS-DISCONTENTS_PB5.pdf
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online ale IER. Având în vedere faptul că aceste cursuri online au primit calificative de „Foarte 

bine” și „Excelent”, ne propunem să continuăm organizarea cursurilor în acest format, ceea ce 

facilitează participarea unor persoane aflate inclusiv în afara granițelor țării. 

Din cele 279 persoane, 176 (63%) au provenit din instituții publice, Administrația Fondului 

pentru Mediu și Autoritatea pentru Digitalizarea României trimițând cei mai mulți participanți la 

cursurile IER, câte 12. De altfel un număr de 141 organizații publice sau private și-au trimis 

angajații să participe la cursurile organizate de Institut.  

Conform formularelor de feedback completate de participanți, 57% dintre ei au aflat 

despre cursurile noastre de pe site-ul IER, în timp de 28% au aflat de ele de la colegi, șefi, prieteni. 

De remarcat este faptul că doar 15% dintre participanți se înscriu la cursurile IER ca urmare a unui 

mesaj primit de la Institut (Newsletter IER, pagina de Facebook a instituției, e-mail direct primit 

de la Biroul Formare). Această cifră relativ scăzută ne arată că ar trebui să ne intensificăm 

eforturile de a face oferta noastră de cursuri cunoscută prin abordarea directă a potențialilor 

participanți. 

Cele 11 cursuri organizate de BF au fost împărțite pe șapte subiecte, din care două au fost 

subiecte nou introduse în anul 2020, dezvoltate direct pentru livrare în mediul virtual. 
 

Cursuri subvenționate (fără taxă):  

Cursul Introducere în afaceri europene a fost organizat în două sesiuni în anul 2020. De 

altfel, acest curs a fost singurul care a beneficiat atât de o sesiune de sală, cât și de o sesiune 

online, făcând astfel posibilă comparația între cele două modalități de livrare. În ambele sesiuni 

ale acestui curs, au fost abordate teme precum: 

 Ideea europeană. Obiectivele și valorile UE; 

 Construcția europeană. Tratatele, instituțiile, procesul decizional, politicile; 

 Administrarea afacerilor europene; 

 România în UE; 

 Provocări economice și sociale; 

 Provocări de Securitate 

În perioada 25-27 februarie 2020 a fost organizat cursul de sală, la care au participat 18 

persoane. În perioada 11 – 18 iunie 2020, cursul Introducere în afaceri europene a fost organizat 

online, înregistrând un număr de 28 participanți. Ambele cursuri au fost susținute de aceeași 

echipă de patru formatori. La sesiunea de sală, formatorii au obținut calificative situate între 

„Foarte bine” și „Excelent”. Cursul, per ansamblu, a fost cotat ca fiind excelent. La sesiunea 

online, atât scorurile obținute de formatori, cât și scorul general al cursului au fost la calificativul 

„Excelent”. Am putut observa din evoluția scorurilor că formatorii s-au adaptat foarte bine la 

mediul online, obținând calificative ușor mai bune decât la cursul organizat în sală la începutul 

anului, fapt care ne-a dat încredere să continuăm seria cursurilor livrate prin intermediul 

platformelor digitale. 

Cursul Sistemul normativ al Uniunii Europene a beneficiat și el de două sesiuni, ambele 

online. În zilele de 12 și 14 mai 2020 a fost organizată prima sesiune, care de altfel a fost și primul 

curs online organizat de IER. La acesta au participat 33 de persoane. A doua sesiune s-a desfășurat 

în perioada 21-24 octombrie, 28 de persoane participând la aceasta.  

Acest curs abordează următoarele subiecte: 

 Autonomia si originalitatea sistemului normativ al UE; 

 De la Comunitățile Europene la Uniunea Europeană; 
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 Izvoarele dreptului UE; 

 Efectele izvoarelor dreptului Uniunii Europene în raport cu dreptul intern al 

statelor membre; 

 Protecția drepturilor fundamentale în cadrul Uniunii Europene. Domeniul de 

aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale a UE in statele membre; 

 Răspunderea extra-contractuală a statelor membre pentru nerespectarea 

dreptului UE – acțiunea exercitată în fața instanțelor naționale; 

 Controlul judiciar exercitat de CJUE cu privire la respectarea dreptului UE de către 

statele membre. 

La primul curs, formatorul a deschis seria cursurilor online ale IER obținând calificativul 

„Foarte bine”. Cursul, la modul general, a obținut calificativul „Excelent”. Cea de-a doua sesiune 

a cursului a obținut calificativul „Excelent” pe toată linia, dovedind o îmbunătățire față de 

sesiunea inițială. Această îmbunătățire a venit pe de o parte din familiarizarea formatorului cu 

instrumentele online și, pe de altă parte din integrarea feedback-ului participanților în noua 

sesiune de curs. De exemplu: primul curs s-a desfășurat pe parcursul a 2 zile, câte 6 ore pe zi, dar 

acesta a fost considerat prea intens de către participanți. Cursurile următoare au fost desfășurate 

în regim de 3 ore predare efectivă pe zi, ceea ce a fost considerat mult mai prietenos de către 

participanți, chiar dacă durata cursurilor s-a dublat din punct de vedere calendaristic. 

Un lucru îmbucurător a fost faptul că, la primul curs, 100% dintre participanții care au 

completat formularul de evaluare au răspuns că ar mai participa și la alte cursuri organizate 

online de către IER, de aceea acesta a fost considerat ca fiind un succes.  

În perioada 18-21 mai 2020 a fost organizat cursul online Norme și proceduri de tehnică 

legislativă, la care au participat 23 de persoane. Acest curs a revenit cu o a doua sesiune în 

perioada 15-18 octombrie, sesiune la care au participat 26 de persoane. Subiectele discutate au 

fost: 

 Tipuri de acte normative. Ierarhie. Inițiativa normativă; 

 Calitatea actelor normative. Reguli privind redactarea actelor normative; 

 Avizarea actelor normative. Publicitate și rectificare acte normative. Contencios 

administrativ. Revocare și anulare acte normative; 

 Evenimente legislative: modificarea, completarea, abrogarea, suspendarea 

actelor normative la nivel central; 

 Proceduri legislative speciale: angajarea răspunderii Guvernului, reexaminarea 

legii la cererea Președintelui României, procedura parlamentară de urgență; 

 Contencios constituțional; 

 Delegarea legislativă: condiții și limite. Practică instituțională; 

 Regimul constituțional și legal al stării de urgență și al stării de alertă. 

Ultimul subiect a fost adăugat pentru a răspunde întrebărilor participanților, datorate 

situației din România, ca urmare a pandemiei pe care țara noastră o traversează.  

Ambele sesiuni au beneficiat de aportul acelorași patru formatori. Aceștia au obținut 

calificativul „Excelent” pentru ambele sesiuni de curs, la fel ca și cursul per ansamblu. Toți 

participanții s-au arătat dornici să participe și la alte cursuri online organizate de IER. 

În perioada 29 septembrie - 2 octombrie 2020 a fost organizat cursul online Ingineria 

valorificării deșeurilor, la care au participat 24 de persoane. A doua sesiune a cursului, 

desfășurată în perioada 7-10 decembrie a adunat 21 participanți. Această a doua sesiune a 
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reprezentat o provocare aparte, fiind prima dată când IER a organizat două cursuri în paralel, 

ambele online. Cel de-al doilea curs, Diplomație și protocol, va fi prezentat în secțiunea 

următoare.  

Ambele sesiuni ale cursului online pe subiectul valorificării deșeurilor au abordat teme 

precum: 

 Economia circulară. Materii prime critice. Mase plastice. Deșeuri din construcții si 

demolări. Biomasa.; 

 Gestionarea integrată a deșeurilor. Ierarhia gestionării deșeurilor. Principiul 

Poluatorul Plătește. Reciclarea/valorificarea deșeurilor municipale; 

 Principii ale gestionării deșeurilor. Responsabilitatea producătorului.; 

 Colectarea separată a deșeurilor municipale. Valorificarea deşeurilor din mase 

plastice; 

 Valorificarea deșeurilor biodegradabile. Tratarea mecano-biologică. Compostare. 

Biodigestie.; 

 Valorificarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice (DEEE). 

Valorificarea deșeurilor din construcții și demolări (DC&D). Valorificare 

autovehichule scoase din uz (ASU); 

 Aspecte generale privind valorificarea termică a deşeurilor municipale. 

Coincinerarea în cuptoarele de ciment.; 

 Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) şi documentele de referinţă (BREF). 

Deşeuri industriale. Valorificarea deșeurilor din industria termoenergetică. 

La prima sesiune, atât formatorul, cât și cursul au obținut calificativul „Foarte bine”. La 

ce-a de-a doua sesiune, formatorul a obținut calificativul „Excelent”, iar cursul „Foarte bine”. 

Uitându-ne la evoluția calificativelor, am remarcat o evoluție pozitivă a scorurilor acordate de 

participanți, arătând și aici că familiarizarea formatorului cu instrumentul online a fost esențială. 

În afara acestor opt sesiuni ale cursurilor deja consacrate, IER a mai introdus în anul 2020 

și două subiecte noi, reieșite din analiza de nevoi condusă în anul 2019. Aceste două cursuri au 

fost dezvoltate în perioada de vară. Dezvoltarea lor a presupus conceperea și aprobarea 

termenilor de referință, selectarea formatorilor și definitivarea agendelor și materialelor de curs.  

Astfel, în perioada 5 - 9 octombrie 2020, IER a organizat cursul pilot Avertizarea de 

integritate în administrația publică. Acest curs s-a desfășurat online și a fost subvenționat. S-au 

înscris un număr de 20 de participanți, acesta fiind și numărul maxim acceptat în curs. Efectiv, la 

curs au participat 15 persoane. La acest curs pilot au fost abordate temele următoare: 

 Motivaţiile avertizorului; protecția avertizorului; 

 Mecanismele de avertizare și de protecție; 

 Proceduri de avertizare și de protecție; 

 Legături cu etica; 

 Schimbări în organizație 

Cursul a adus studii de caz și lucrul pe echipe (folosind facilitatea de „break-out rooms” a 

platformei Zoom) și a beneficiat de o interactivitate ridicată. 

Atât cei doi formatori selectați, cât și cursul per ansamblu au primit calificativul 

„Excelent”. Printre observațiile făcute de cei ce au completat formularul, au fost „Cel mai fain 

curs organizat de IER” și „Un curs de nota 10!”. Acest feedback ne îndreptățește să introducem 
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cursul în oferta standard IER. Fiind un curs extrem de important pentru administrația publică, 

sugestia noastră va fi să îl păstrăm în categoria cursurilor subvenționate. 

Un al doilea curs pilot, Provocări de securitate cibernetică în afacerile europene s-a 

desfășurat în perioada 16-19 noiembrie 2020. La acest curs au participat un număr de 32 de 

persoane, iar formatorul a primit calificativul „Excelent”. Tot drept excelent a fost catalogat și 

cursul per ansamblu. La acest curs, formatorul a avut un număr de 4 invitați din variate instituții 

ale statului (Poliția Română, STS) care au dezbătut alături de participanți informații relevante 

pentru securitatea cibernetică la modul general. 

Subiectele abordate de acest curs au fost: 

 Analiza principalelor amenințări cibernetice și impactul acestora asupra 

diplomației; 

 Protejarea identității în spațiul cibernetic și a datelor cu caracter privat; 

 Analiza informațiilor din surse deschise (Open Source Intelligence); 

 Securizarea datelor și sistemelor informatice; 

 Prezentarea rolului diplomației cibernetice; 

 Noi perspective în domeniul securității cibernetice. 

Prin formularul de feedback am primit comentarii precum „Personal, doresc să adresez 

mulțumiri echipei IER pentru inițiativa organizării acestui curs, deosebit de instructiv. Recomand 

continuarea inițiativei pentru educarea unui număr cât mai mare de persoane. De asemenea, 

recomand o mai bună promovare a instituției și a ofertei educaționale.”, „Un curs deosebit de 

util.” sau „Unul dintre cele bune cursuri organizate de Ier. Felicitări!”. Datorită acestui feedback, 

considerăm că se justifică introducerea subiectului în lista cursurilor standard ale IER, urmând a 

decide dacă vom subvenționa organizarea acestuia sau îl vom trece în categoria cursurilor cu 

plată. 

 

Cursuri nesubvenționate (cu taxă):  

În perioada 17 - 18 martie 2020 ar fi trebuit să se organizeze cursul Diplomație și protocol, 

curs la care erau înscriși 28 de participanți plătitori. Din cauza instaurării stării de urgență la data 

de 16 martie, am fost obligați să amânăm acest curs. Acesta a fost amânat inițial pentru data de 

18 mai, ulterior fiind necesară o nouă amânare. Participanții înscriși la cursul inițial au fost 

anunțați, iar celor care au dorit li s-a returnat taxa deja achitată. Într-un final, cursul a putut fi 

organizat în perioada 7 - 10 decembrie 2020, în paralel cu cea de-a doua sesiune a cursului 

Ingineria valorificării deșeurilor. La curs au participat un număr de 24 de persoane, din care 9 

dintre cei înscriși inițial. Atât formatorul cursului Diplomație și protocol, cât și cursul în sine au 

primit calificativul „Excelent”. Subiectele abordate în timpul cursului au fost: 

 Diplomația. Istoric, definiţie. Rolul diplomaţiei și instrumentele sale. 

 Diplomaţia – arta negocierii. Tipuri de diplomaţie 

 Profesia de diplomat; gradele diplomatice. Limbajul diplomatic şi comunicarea în 

diplomaţie 

 Corespondenţa diplomatică și de afaceri 

 Protocol şi ceremonial. Rolul protocolului şi al ceremonialului în relațiile 

internaţionale. Curtoazia internațională 

 Reguli de etichetă și organizare a ospitalităţii  

 Pregătirea și desfășurarea evenimentelor  
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 Pregătirea vizitelor oficiale 

Tot în a doua parte a lunii martie, începând cu 20 martie, ar fi trebuit să aibă loc programul 

de cursuri pentru Autoritatea Electorală Permanentă. Acest program consta în 4 zile de curs pe 

tema Diplomație și protocol (2 sesiuni) și 6 zile de curs de Comunicare (3 sesiuni) și ar fi avut o 

valoare de 38 400 lei. Și acest curs a fost amânat ca urmare a declarării stării de urgență iar, 

ulterior a fost anulat de către AEP din cauza programului extrem de complex al instituției în cea 

de-a doua parte a anului.  

În perioada mai - septembrie 2020 au mai fost programate două cursuri cu taxă, ambele 

pe subiectul Protecția datelor personale în Uniunea Europeană. Din păcate nu a existat un număr 

suficient de persoane înscrise pentru niciunul dintre acestea, drept pentru care ambele sesiuni 

au fost anulate. 

 

Alte activități specifice  

Pentru a rămâne în contact cu beneficiarii serviciilor oferite de Institut în perioada 

pandemiei de COVID-19, echipa BF a propus introducerea programului „5+ minute europene”, 

prin care să se capitalizeze vasta experiență a experților IER în domeniul afacerilor europene și 

nu numai. Toate echipele IER au răspuns afirmativ la propunerea noastră. Trei episoade ale 

acestui program au fost postate pe canalele media ale IER (Facebook, Youtube și website). Două 

dintre aceste intervenții au fost susținute de echipa Serviciului Studii Europene și o intervenție a 

fost susținută de echipa BF. Subiectele au fost: 

1. Dezinformarea din Uniunea Europeană și de modalitatea concretă de a o combate 

(Eliza Vaș și Bogdan Mureșan, SSE); 

2. Videoconferințele și regulile asociate acestora (Monica Ingeaua, BF); 

3. Maniera în care avansul tehnologic și progresul digital pot facilita procesul deliberativ 

și implicarea cetățenilor europeni în acesta (Mihai Sebe, Eliza Vaș și Bogdan Mureșan, 

SSE). 

De asemenea, în perioada de raportare au fost întreprinse acțiuni în vederea modificării 

procedurilor operaționale specifice activității BF, astfel încât acestea să cuprindă și activitatea 

desfășurată online.  

Totodată, membrii echipei BF și-au desfășurat în continuare activitatea în diferite echipe 

ale IER (control intern managerial, etică, anticorupție).  

Detaliile activităților de formare organizate de IER sunt prezentate în Anexa nr. 2. 

 

D. COORDONARE TRADUCERI 

 

Serviciul Coordonare Traduceri (SCT), format din Biroul Traduceri și Biroul Revizie, 

contribuie la îndeplinirea obiectivului IER de a îmbunătăți accesul la jurisprudența Curții 

Europene a Drepturilor Omului (CEDO) și la dreptul românesc relevant pentru domeniul 

afacerilor europene, facilitând înțelegerea și aplicarea acestora.  

În acest sens, SCT, coordonat de Laura Mihăilescu, asigură traducerea în limba română, 

revizia lingvistică și juridică a jurisprudenței CEDO și a altor tipuri de acte, precum și traducerea 

în limbile engleză și/sau franceză a unor texte juridice românești, realizând unificarea 

terminologică și coordonarea traducerilor efectuate la nivel național. 

În anul 2020, principalele activități desfășurate de SCT au fost de traducere și revizie a 

jurisprudenței CEDO, activități efectuate atât în baza documentelor constitutive ale IER, cât și în 
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temeiul Protocolului Trilateral de Colaborare între Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Consiliul 

Superior al Magistraturii (CSM) și IER, semnat la 6 aprilie 2011. Protocolul menționat anterior 

reprezintă o extindere și o întărire a importanței traducerii jurisprudenței CEDO, recunoscută 

oficial pentru prima dată prin semnarea la 17 iulie 2008 a Protocolului bilateral IER-CSM. 

În luna februarie 2020, Ministerul Afacerilor Externe și Institutul European din România 

au semnat un protocol bilateral de colaborare în interesul derulării unor proiecte comune 

determinate de procesul de îndeplinire a obligațiilor asumate de statul român ca membru al 

Organizației Națiunilor Unite (ONU) și ca parte la instrumentele convenționale fundamentale 

adoptate în cadrul acesteia. În baza acestui protocol, SCT a demarat traducerea, revizia lingvistică 

și juridică a documentelor selectate de Ministerul Afacerilor Externe, după consultarea 

instituțiilor naționale relevante. 

Echipa SCT s-a adaptat anului atipic 2020, indicatorii de performanță fiind îndepliniți chiar 

dacă un traducător a părăsit echipa IER, domeniile de traducere s-au diversificat, complexitatea 

de tehnoredactare a anumitor documente a fost dificilă și nici nu am mai beneficiat de sprijinul 

practicanților.  

 

Principalele activități ale SCT în anul 2020: 

 

Îmbunătățirea accesului la jurisprudența CEDO 

Accesul publicului larg la jurisprudența CEDO este facilitat prin traducere, revizie, 

indexarea cauzelor CEDO traduse, cercetare terminologică, redactarea de articole în domeniu și 

prin diseminarea rezultatelor pe site-ul IER și nu numai. 

Cauzele CEDO traduse și revizuite de SCT sunt transmise către MAE și CSM, fiind încărcate 

ulterior în baza de date HUDOC (http://hudoc.echr.coe.int/), bază de date online a CEDO cu 

documente în 33 de limbi. În afara limbilor oficiale (engleză, franceză), ca număr de documente 

traduse și disponibile online, limba română se află pe locul al treilea, după limba turcă și limba 

rusă. 

Pe site-ul IER, informațiile privind drepturile omului sunt disponibile în secțiuni specifice: 

jurisprudență CEDO (bază de date cu hotărâri, decizii, rezumatele), legislație (Convenția CEDO, 

Protocoale, Regulamentul Curții), ghiduri și manuale, rapoarte de cercetare, fișe tematice și de 

țară (fișele tematice elaborate de Curte și fișele de țară pentru România).  

În meniul Publicații de pe site-ul IER a fost introdusă o nouă secțiune, intitulată Buletinul 

jurisprudenței CEDO. În această secțiune, Costin Leonard Fălcuță, revizor jurist, a rezumat 

hotărârile și deciziile CEDO împotriva României în anul 2019 și pentru lunile mai, iunie, iulie, 

septembrie, octombrie, noiembrie din anul 2020. 

De asemenea, jurisprudența CEDO a fost promovată în articole sau știri elaborate pentru 

Newsletter-ul IER și în cadrul proiectului Euranet, precum și pe site-ul IER și pe pagina de 

Facebook a institutului.  

Indexarea (indicarea articolelor invocate și extragerea cuvintelor-cheie) a fost realizată 

pentru 51 de hotărâri și decizii.  

 

Coordonarea traducerilor efectuate la nivel național și unificarea terminologică 

Acest obiectiv este îndeplinit în ceea ce privește jurisprudența CEDO, cu sprijinul 

substanțial al MAE - Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului și al 

http://hudoc.echr.coe.int/
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CSM, care stabilesc prioritățile naționale în ceea ce privește selecția cauzelor și materialelor 

informative CEDO care să fie traduse/revizuite în limba română. 

Planificarea documentelor de tradus/revizuit în domeniul jurisprudenței CEDO se 

stabilește de comun acord între MAE, CSM și IER și este disponibilă pe site-ul IER, putând fi 

consultată inclusiv de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și de autorități din Republica 

Moldova. 

În ceea ce privește coordonarea altor tipuri de traduceri, deși din analiza efectuată în anul 

2017 la nivelul instituțiilor publice privind nevoile de legislație românească tradusă în alte limbi 

a reieșit că această activitate este necesară, resursele umane limitate și volumul de muncă în 

domeniul jurisprudenței CEDO nu au permis desfășurarea unor activități semnificative în acest 

domeniu.  

Totuși, pe site-ul IER (http://ier.gov.ro/traduceri/acte-normative-romanesti/), continuăm 

să apelăm la instituțiile publice să ne pună la dispoziție traducerile de legislație românească în 

limbile engleză și/sau franceză, pentru a putea realiza cel puțin centralizarea la nivel național a 

ceea ce a fost deja tradus în acest domeniu. 

În ceea ce privește unificarea terminologică, terminologia extrasă din traducerile 

efectuate de către SCT este la dispoziția publicului larg la adresa 

http://ier.gov.ro/traduceri/terminologie/. 

 

Traducerea și revizia 

Traducerea și revizia se realizează cu sprijinul unui program de traducere asistată de 

calculator prin care întreg personalul SCT are acces simultan atât la memoria de traduceri, cât și 

la baza de date terminologice (SDL Trados 2017 - Group Share 2017). Memoriile de traducere 

totalizează peste 2 milioane de unități de traducere. 

Controlul de calitate se efectuează prin sondaj, iar fiecare document livrat beneficiarilor 

este însoțit de un formular de feedback. S-au trimis 104 de formulare și s-au primit completate 

29 de formulare, toate cu calificativul maxim (foarte bun). 

S-au tradus 4 114,13 de pagini standard și s-au revizuit lingvistic și/sau juridic 3 635,52 de 

pagini standard. Deși principalul domeniu de traducere și revizie l-a constituit jurisprudența 

CEDO, 132,80 de pagini fac parte din domeniul mecanismelor de monitorizare ONU, toate cele 5 

documente fiind disponibile în noua secțiune de pe site-ul IER, la adresa 

http://ier.gov.ro/traduceri/drepturile-omului/mecanisme-de-monitorizare-onu/  

Totodată, s-au actualizat o serie de documente, care totalizează 1 010,95 de pagini 

standard. Actualizările au fost necesare în special în domeniul jurisprudenței CEDO 

(Regulamentul Curții, Ghid practic cu privire la condițiile de admisibilitate, fișe tematice, fișe de 

țară). 

 

Cercetarea terminologică 

Baza de date terminologice dezvoltată de SCT conține peste 57 800 de intrări în 8 limbi, 

din care 33 537 de intrări sunt validate și disponibile pe site-ul IER. 

În anul 2020 s-au primit 351 de propuneri din partea echipei SCT și s-au validat 354 de 

intrări terminologice în baza de date MultiTerm și pe site-ul IER, ceea ce reprezintă depășirea 

planului anual.  

 

 

http://ier.gov.ro/traduceri/acte-normative-romanesti/
http://ier.gov.ro/traduceri/terminologie/
http://ier.gov.ro/traduceri/drepturile-omului/mecanisme-de-monitorizare-onu/
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Contribuții la realizarea altor activități ale IER 

 elaborarea a 6 articole pentru Newsletter-ul IER de către Laura Mihăilescu și Costin 

Leonard Fălcuță; 

 elaborarea a 2 articole în cadrul proiectului Euranet de către Costin Leonard Fălcuță; 

 elaborarea de către Ana-Maria Georgescu a 8 răspunsuri la întrebări adresate CIED de 

diverși cetățeni privind obținerea salariilor restante în alt stat membru UE și a 

despăgubirilor aferente, privind acordarea unei pensii de invaliditate în alt stat 

membru UE, privind respectarea dreptului la apărare și modalitatea de a acționa în 

cazul nerespectării acestui drept și sesizarea Curții Europene a Drepturilor Omului – 

condiții de îndeplinit, cu privire la o hotărâre definitivă a Curții Europene a Drepturilor 

Omului (solicitarea de informații și clarificări în acest sens); informații despre 

executarea hotărârilor definitive; posibilități de a acționa în cazul neacordării de către 

statul pârât a despăgubirilor stabilite de CEDO, cu privire la drepturile conexe deținerii 

„Special identity card for aliens of Hellenic descendent”; clarificări terminologice 

privind sensul acestei sintagme în limba română și echivalentul terminologic 

corespunzător, precum și privind măsura interzicerii intrării în România timp de 6 luni; 

privind ratificarea și intrarea în vigoare a Protocolului nr. 15 la Convenția pentru 

apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; privind modul de derulare 

a procedurii în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (indicarea ghidurilor 

elaborate de CEDO în acest sens); informații despre stadiul executării hotărârii-pilot 

Rezmiveș și alții împotriva României; condițiile care trebuie îndeplinite de resortisanții 

țărilor terțe în materie de viză pentru trecerea frontierelor externe (lista țărilor terțe 

ai căror resortisanți sunt exonerați de obligația deținerii vizei) 

 pregătirea documentelor și depunerea candidaturii IER la licitația pentru servicii de 

traducere și interpretariat RFP/2020/001, organizată de UNHCR (Înaltul Comisariat 

pentru Refugiați al ONU - Reprezentanța din România), ofertă necâștigătoare; 

 avizarea/elaborarea și/sau actualizarea documentelor specifice controlului intern 

managerial la nivelul IER și la nivelul SCT; 

 participarea la inventarierea patrimoniului IER. 

 

Anexa nr. 7 (Participarea personalului IER la programe de formare profesională) cuprinde 

programele de formare la care au participat membrii SCT, iar Anexa nr. 8 (Participarea la 

conferințe, seminarii, mese rotunde, dezbateri) cuprinde evenimentele la care au participat 

membrii echipei.  
 

E. COMUNICARE ÎN AFACERI EUROPENE 

 

Starea de urgență instituită pe teritoriul României la data de 16 martie 2020, în contextul 

epidemiei cauzate de noul coronavirus (SARS-CoV-2), a condus la suspendarea organizării 

evenimentelor în format fizic (formatul standard). Trecerea la mediul online s-a făcut prin 

achiziționarea a două licențe pentru platforma ZoomPro, care au fost folosite și pentru 

organizarea de evenimente sau întâlniri virtuale. Astfel, în anul 2020 au fost organizate 16 

evenimente, la care au participat aprox.  700 de persoane. 

Până la data instituirii stării de urgență a fost organizată o dezbatere publică în format 

standard în cadrul proiectului finanțat de Eurofound (Noi provocări privind calitatea locurilor de 
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muncă, 12 februarie). Evenimentele au continuat în format online, respectiv Salariul minim și 

coșul de consum pentru un trai decent (29 iunie) și Telemunca și digitalizarea raporturilor de 

muncă în contextul crizei CoVid 19 (9 iulie).  

Totodată, Serviciul Comunicare al IER, coordonat de Florentina Costache, a acordat sprijin 

în organizarea celor cinci ateliere tematice (ianuarie - februarie) și cinci dezbateri publice (mai 

- iunie) incluse în calendarul proiectului „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor 

relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european“ cod SIPOCA 400/cod 

SMIS2014+ 115759, implementat de IER prin intermediul Serviciului Studii Europene. Cu referire 

la acest proiect, menționăm și participarea experților SCOM  în cadrul atelierelor de lucru dedicate 

elaborării unei strategii de comunicare în domeniul afacerilor europene. 

Ziua Europei (9 Mai) a creat, și în anul 2020, prilejul organizării unui eveniment (online) în 

cadrul proiectului CIED București. Astfel, pentru trei ore, sub genericul Unul pentru toți, toți 

pentru Europa!, echipa CIED a fost în direct, pe facebook, cu mesaje pentru Europa, imagini și 

videoclipuri de la evenimentele anterioare, un concurs de desene și postere, un quiz cu tematică 

europeană ș.a. 

Conferința anuală a IER, proiect de comunicare lansat în decembrie 2010, a fost 

organizată în data de 16 decembrie 2020, tot în format online și a avut ca temă „UE în fața 

provocărilor generate de pandemie. Măsuri de răspuns și scenarii de viitor”. Evenimentul s-a 

bucurat de participarea unor invitați de renume care, prin intervențiile susținute, au creat 

oportunitatea unei analize a contextului anului pandemic 2020 din două perspective: prima a fost 

legată de provocările generate de pandemie atât la nivelul Uniunii Europene (UE), cât și pentru 

România, iar cea de-a doua de acțiunile întreprinse de Uniunea Europeană pentru a răspunde 

acestor provocări și posibile scenarii de viitor. 

Chiar dacă au fost marcate de absența întâlnirilor față în față, relațiile de parteneriat au 
constituit și în anul marcat de pandemie un element important în procesul de promovare și 
creare a imaginii instituționale. Astfel, am continuat colaborarea în cadrul proiectului Promotori 
pentru democrație europeană al Biroului Parlamentului European (BPE) în România, în cadrul 
căruia doi experți SCOM (Florentina Costache și Liliana Comănescu) au fost membri în comisia 
de selecție a celor 20 de participanți (aprilie 2020), au participat la  workshop-ul dedicat 
deprinderii unor aptitudini de scriere și comunicare (14  - 17 septembrie 2020, cu participarea 
celor 20 de promotori), precum și la Forumul Democrației Europene, eveniment care s-a bucurat 
de prezența unor membri ai Parlamentului European care au intrat în dialog cu tinerii promotori 
(27 noiembrie 2020). De asemenea, am continuat colaborarea cu Fundația Friedrich Ebert - filiala 
din România și SWP Berlin în organizarea EURT - masa rotundă româno – germană pe 
problematică europeană (ediția a VII-a, 23 noiembrie 2020). 

În luna iulie 2020 a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanții IER și cei ai Biroului 

Brexit din MAE, ocazie cu care a fost discutată oportunitatea colaborării în vederea organizării 

unor sesiuni de informare a cetățenilor români cu privire la noile condiții de călătorie, muncă, 

studii sau circulația mărfurilor. Contextul generat de întârzierea semnării unui acord între UE și 

UK nu a permis organizarea acestor evenimente, dar ele sunt avute în vedere pentru primul 

trimestru al anului 2021, în funcție și de agenda de comunicare a MAE, respectiv Biroul Brexit. 

În relația cu Institutul pentru Studii Estice din Varșovia, restricțiile impuse de pandemia 

cauzată de COVID-19 au făcut ca evenimentele la care IER era partener, respectiv Congresul 

European al Autorităților Locale/ECLG și Forumul Economic (Krynica) să fie amânate sau 

organizate online, acordându-se prioritate partenerilor locali.  Cu speranța că lucrurile se vor 
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stabiliza și vom reveni la formatul de evenimente cu care ne-am obișnuit, păstrăm legătura cu 

colegii din Polonia pentru planificarea contribuției IER la evenimentele din anul 2021.   

În cazul proiectelor implementate de IER, experții SCOM au participat la organizarea și 

desfășurarea activităților specifice pe componenta comunicare și au avut importante contribuții 

în elaborarea aplicației pentru noua generație de centre Europe Direct (perioada 2021 – 2025). 

De asemenea, un expert din cadrul SCOM (Georgiana Chivescu) a participat la întâlnirea online 

organizată cu studenții Facultății de Litere (specializarea Studii Europene) din cadrul Universității 

din București în data de 29 aprilie, discuțiile fiind axate pe modalitățile de construire a unei 

cariere în domeniul afacerilor europene, dar și pe subiecte de actualitate, cum ar fi modul în care 

s-au reflectat valorile europene în deciziile luate de statele membre în contextul pandemiei cu 

noul tip de coronavirus. 

Informații detaliate cu privire la evenimentele organizate în perioada de raportare sunt 

prezentate în Anexa nr. 3. 

 

Vizibilitate și promovare  

 

În ceea ce privește reprezentarea, la nivelul conducerii, IER a fost reprezentat cu ocazia 

unor evenimente și/sau vizite de protocol. 

Astfel,  Oana-Mihaela Mocanu, directorul general al IER, a participat la cele zece 

evenimente (ateliere de lucru și dezbateri publice) dedicate analizelor tematice din cadrul 

proiectului „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor 

de luare a deciziilor la nivel european“ cod SIPOCA 400/cod SMIS2014+ 115759, precum și la alte 

conferințe organizate de IER și/sau CIED București. 

Printre evenimentele la care a participat menționăm: dezbaterea cu privire la „Modalități 

de cooperare permanentă între instituțiile de stat din România focalizate pe cercetarea de relații 

internaționale și securitate“ (organizată de IDR în data de 4 noiembrie); masa rotundă româno-

germană organizată de IER în parteneriat cu Friedrich-Ebert-Stiftung - Bucharest Office (FES) cu 

tema "A Stronger European Union in a Shifting World. German and Romanian Views" (23 

noiembrie); respectiv conferința anuală a IER cu tema „UE în fața provocărilor generate de 

pandemie. Măsuri de răspuns și scenarii de viitor“ (16 decembrie). 

De asemenea, în vederea identificării unor oportunități de colaborare instituțională, 

directorul general a primit la IER vizita unor delegații din partea Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) -

Biroul din București (24 februarie), a Ambasadei Regatului Belgiei în România (11 martie), 

a  Ambasadei Regatului Unit la București (12 august), precum și a reprezentanților Asociației 

Române a Băncilor (2 iulie), ai Biroului Brexit/MAE (22 iulie) și ai Institutului Diplomatic Român 

(4 septembrie). 

Totodată, directorul general al IER a publicat, în calitate de coautor, un Policy Brief având 

ca subiect măsurile luate de Uniunea Europeană în contextul pandemiei de COVID-19 (aprilie 

2020, disponibil aici), iar pentru ediția din luna mai a Newsletter-ului IER a acordat 

un interviu intitulat generic ”La început de mandat…” (link interviu). 

Mai multe detalii sunt prezentate în Anexa nr. 8. 

Evenimentele de comunicare organizate de IER au fost promovate prin mijloacele social-

media, precum și în cadrul proiectului Euranet+.  
 

 

http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/Policy-brief-7_aprilie-2020_final.pdf
http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/newsletter_mai_2020_ro-v4.pdf
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Centrul de Documentare 

Restricțiile impuse de pandemie au avut efect și asupra activității Centrului de 

Documentare (CD) al IER, vizitele la centru fiind suspendate în perioada stării de urgență și 

limitate în starea de alertă, încercând să venim în sprijinul celor care aveau nevoie de 

documentare și/sau informații în domeniul afacerilor europene (în principal studenți, masteranzi, 

doctoranzi). Astfel, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020, Centrul de Documentare a fost 

vizitat de 30 cititori la sală, 17 fișe împrumut (60 cărți împrumutate, inclusiv cele consultate la 

sala de lectură). Și în anul 2020, promovarea publicațiilor s-a făcut prin mini-recenzii afișate 

periodic pe pagina de facebook a CD. 

 

Indicatori de analiză privind portalul web al IER 

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020 site-ul ier.gov.ro a înregistrat 168 366 afișări 

de pagină de la aprox. 33 566 vizitatori (din care 33 113 noi). Vizitatorii sunt, în principal, din 

România, Statele Unite ale Americii, Republica Moldova, Marea Britanie, Germania, Franta, 

Belgia, Italia, China, Spania. Principalele domenii de interes din activitatea IER au fost publicațiile 

(jurisprudența CEDO, studiile de impact), activitatea de formare (cursuri) și oportunitățile de 

angajare. Site-ul RJEA rjea.ier.gov.ro a înregistrat aprox. 4 812 vizite (din care 4 768 vizitatori 

noi) cu 14 059 afișări de pagină.  Vizitatorii sunt, în principal, din România, Statele Unite ale 

Americii, Germania, Olanda, Marea Britanie, Polonia, Ungaria, Ucraina, Turcia și India.1 

Pagina Facebook (http://www.facebook.com/institutuleuropeandinromania) a IER 

constituie un instrument util de promovare a activităților specifice (cursuri de formare, 

evenimente, publicații etc.) și de prezentare a noutăților din sfera acestor activități, în principal, 

și a afacerilor europene, în general. La 31 decembrie 2020 pagina FB/IER înregistra 9 517 de 

aprecieri, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020 fiind înregistrate aprox. 58 104 de reacții 

– utilizatori care au văzut și/sau au interacționat cu activitatea paginii IER (vizualizări ale paginii, 

impactul postărilor, interacțiuni cu postările, mențiuni/distribuiri ale paginii în postări ale altor 

pagini/persoane etc.). 

 

F. NOI SURSE DE FINANȚARE. PROIECTE 

 

În conformitate cu prevederile art. 4 din O.G. nr. 15/1998, finanțarea cheltuielilor de 

funcționare și de capital ale IER se asigură din alocații de la bugetul de stat și din venituri proprii.  

În anul 2020, experții din cadrul Compartimentului Proiecte au fost implicați activ la 

implementarea proiectelor angajate în anii anteriori, precum și în identificarea de noi 

oportunități de finanțare fezabile pentru activitățile specifice desfășurate de IER.  

 

a) Proiecte aflate în implementare la Compartimentul Proiecte: 

 

a.1. Proiect Rețea de corespondenți Eurofound: România (1 martie 2018 - 28 februarie 2022) 

Conform contractului de prestări servicii semnat la 1 martie 2018, IER și partenerul său 

S.C. Euractiv Network SRL sunt parte a rețelei Fundației Europene pentru Îmbunătățirea 

Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), agenție tripartită a Uniunii Europene, prin 

                                                
1 Analiza a fost realizată cu ajutorul Google Analytics pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020. 

http://www.facebook.com/institutuleuropeandinromania
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asigurarea furnizării continue a serviciilor de cercetare în domeniile cheie pentru implementarea 

cu succes a noii perioade de programare Eurofound 2018-2022.  

Prin proiectul Eurofound, Rețea de corespondenți: România realizează servicii de 

raportare programate şi la cererea finanțatorului și vizează activitatea de colectare, analiză și 

raportare a evoluțiilor specifice României (reglementări, politici și practici) în ceea ce privește 

condițiile de muncă, relațiile industriale, piața forței de muncă (inclusiv restructurarea) și alte 

domenii de politică socială. Activitățile sunt legate de constituirea grupurilor de lucru și de 

realizarea produselor livrabile pentru Eurofound. 

În cadrul proiectului, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020 s-au realizat 28 produse 

livrabile (Anexa nr. 4).  În Anexa nr. 5 se regăsește un calendar al serviciilor de raportare, 

programate și la cerere, care oferă o imagine de ansamblu asupra produselor livrabile ce vor fi 

realizate. 

Coordonarea proiectului Eurofound din partea IER este asigurată de Livia-Anca Mirescu, 

expert. Stabilirea echipelor care lucrează la elaborarea produselor livrabile a fost discutată în 

cadrul întâlnirii echipei de proiect care a avut loc în 12 martie 2020. La întâlnire au participat cinci 

membri ai echipei de proiect.  

În perioada de raportare au fost organizate trei sesiuni de diseminare și comunicare 

având ca teme Noi provocări privind calitatea locurilor de muncă, Salariul minim și coșul de 

consum pentru un trai decent și respectiv, Telemunca și digitalizarea raporturilor de muncă în 

contextul crizei CoVid 19. Dezbaterile (una în format standard și două în format online) au 

beneficiat de prezența a peste 45 de participanți, alături de invitați de la Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale, Camera Deputaților, Academia de Studii Economice, Asociația Oamenilor de 

Afaceri din România, Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”, Blocul Național Sindical ș.a.  

Dezbaterile au pus în evidență: necesitatea adoptării unor legi care să reglementeze noi 

tipuri de relații de muncă, nevoia de a actualiza coșului minim pentru un trai decent, modalitățile 

de stabilire ale salariului minim, cum se raportează salariații și angajatorii la telemuncă în 

contextul COVID-19 și importanța definirii unor concepte noi cum ar fi munca precară.  

 

a.2. Proiect EuranetPlus, Parteneriat între Institutul European din România și Societatea 

Română de Radiodifuziune  (1 aprilie - 31 august 2019, decembrie 2019 - 2021) 

Proiectul ”EuranetPlus” este un proiect de coproducții radiofonice internaționale prin 

care se produc și difuzează, în perioada 2019-2021, emisiuni cu tematică europeană, beneficiind 

de finanțare de la Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut şi Tehnologie a Comisiei 

Europene. 

În cadrul acestui proiect, conform acordului de parteneriat, IER, în calitate de partener al 

Societății Române de Radiodifuziune (SRR), publică săptămânal pe site-ul său sau pe site-ul CIED 

articole realizate de SRR (RRI) în cadrul proiectului editorial EuranetPlus și transmite către SRR 

(RRI), tot săptămânal, știri despre publicațiile/proiectele IER sau articole pe teme europene, în 

vederea publicării pe site-ul partenerului. 

Tiberiu Nica, în calitate de coordonator din partea IER a proiectului EuranetPlus, a 

asigurat buna desfășurare a activităților implicate de acest parteneriat IER-SRR. Astfel în anul 

2020, IER a trimis către SRR (RRI) 71 articole care au fost publicate pe site-ul partenerului și a 

primit spre publicare pe site-ul propriu 105 de articole realizate de către redactori RRI în cadrul 

rubricii Alo, Bruxelles?. 
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b) Proiecte depuse și aflate în evaluare: 

 

b.1. Proiect Europe Direct București  

Cerere de propuneri - Selectarea partenerilor în vederea desfășurării de activități în calitate de 

Centre Europe Direct  

Finanțare: Comisia Europeană - Direcția Generală Comunicare, prin Reprezentanța CE la 

București 

Proiect depus la 14 octombrie 2020 

Perioada de implementare: 1 mai 2021 – 31 decembrie 2025 

Bugetul total al proiectului: 43.967 euro 

Grant UE pentru IER: 23.467 euro 

Obiectivele specifice de comunicare ale Centrului Europe Direct (ED) București se vor corela, în 

principal, cu prioritățile strategice ale UE.  Astfel, în anul 2021 activitățile se vor axa pe două 

teme-cheie: Pactul ecologic european și O Europă pregătită pentru era digitală. 

ED București va oferi un mediu constant de informare, comunicare și implicare a cetățenilor din 

regiunea vizată și va stimula dezbaterile pe teme europene prin organizarea de activități 

preponderent non-formale, adresate unor categorii variate de public (elevi, studenți, 

antreprenori, persoane vârstnice sau din categorii defavorizate, tineri NEET).  

O parte din activitățile de comunicare și implicare se vor concentra pe consolidarea relațiilor de 

colaborare cu instituțiile de învățământ, respectiv pe formarea cadrelor didactice și a tinerilor pe 

tematici europene, printr-o mai bună înțelegere a modului în care funcționează Uniunea și a 

beneficiilor apartenenței la UE.  

 

  c) Proiecte depuse și declarate necâștigătoare: 

 

c.1. Proiect “From Rome to Nice: Fundamental Rights in Democratic Europe” 

Program: Europe for Citizens 

Sub-program: European Remembrance 

Aplicant: Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma, Italia 

Parteneri: trei parteneri din Italia, Franța și România (Institutul European din România) 

Proiect depus la 4 februarie 2020 

Perioada de implementare: 1 septembrie 2020 – 31 august 2021 

Bugetul total al proiectului: 98 280 euro 

Grant UE pentru IER: 32 760 euro 

Scopul proiectului era de a contribui la înțelegerea mai bună a istoriei și diversității Uniunii 

de către cetățenii ei, să încurajeze cetățenia europeană și să îmbunătățească condițiile pentru 

participare civică și democratică la nivelul Uniunii. 

Proiectul se adresa către două segmente de tineri: tineri români și italieni înscriși în 

învățământul preuniversitar și studenți, din ariile de proiect. 

 

  d) Proiecte aflate în implementare la Serviciul Studii Europene: 

 

d.1. Proiect „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul 

proceselor de luare a deciziilor la nivel european” 

Programul: Programul Operațional Capacitatea Administrativă 
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Detaliile referitoare la implementare se regăsesc în prezentul Raport la partea de Cercetare în 

afaceri europene. 

 

d.2. Proiect “EUReKA”  

Programul: DG Justice, Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020 

Inițiativa: Improve the inclusion of mobile EU citizens and their political and societal participation 

Detaliile referitoare la implementare se regăsesc în prezentul Raport la partea de Cercetare în 

afaceri europene. 

 

d.3. Proiect „Towards a Citizens' Union” (2CU) 

Programul: Erasmus+, Key action: Jean Monnet Activities, Action type: Jean Monnet Networks;  

Detaliile referitoare la implementare se regăsesc în prezentul Raport la partea de Cercetare în 

afaceri europene. 

 

G. CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT BUCUREȘTI 

 

IER este structura-gazdă a Centrului de Informare Europe Direct (CIED) București încă din 

perioada 2013-2017, pentru proiectul Selectarea structurilor gazdă pentru Centrele de Informare 

ale Rețelei Europe Direct, gestionat și finanțat de Comisia Europeană prin Reprezentanța sa în 

România. Ca urmare a cererii de propuneri de proiecte COMM/BUC/ED/2018-2020, lansate de 

Reprezentanța Comisiei Europene în România, având ca scop selectarea de parteneri care să 

administreze „Centre de Informare Europe Direct” (CIED/EDIC), Institutul European din România 

a continuat să fie gazda proiectului Centrul de Informare Europe Direct București și pentru 

perioada 2018 – 2020, Nr. RCE: Ares(2017)3892060.  

Pe baza Acordului cadru de parteneriat nr. 2018-2020/08, încheiat la data de 30 ianuarie 

2018 între Reprezentanța Comisiei Europene (RCE) în România și IER, anual sunt încheiate 

Acordurile specifice, în care sunt prevăzute planurile anuale de comunicare pentru CIED 

București, aprobate de RCE conform procedurilor stabilite prin Acordul cadru.  

 Conform Acordului specific nr. 8/2020, CIED București a beneficiat pentru anul 2020 de 

un buget total estimativ de 55 270 euro, din care 24 000 euro finanțare (grant) de la Comisia 

Europeană, iar 31 270 euro au reprezentat cofinanțarea IER, asigurată prin salariile membrilor de 

echipă (în funcție de procentajul normelor fiecăruia și alocarea pe activități) și utilitățile necesare 

aferente spațiului alocat. În luna martie 2020, RCE a virat pre-finanțarea de 70% din grant, și 

anume 16 800 euro, urmând ca soldul (diferența până la acoperirea cheltuielilor, fără a depăși 

30% din bugetul aprobat) să fie plătit anul următor, după aprobarea raportării tehnice anuale. 

 Planul de comunicare pe anul 2020 s-a prelungit cu încă 4 luni, până la data de 30 aprilie 

2021. Pentru această perioadă suplimentară de 4 luni s-a depus la data de 11.09.2020 un Plan de 

comunicare separat, care va avea un buget total de 18 375 euro (din care 8 375 euro reprezintă 

grantul din partea Comisiei Europene și 10 000 euro cofinanțarea din partea IER, formată din 

cotă-parte salarii și utilități). 

 La data de 14.10.2020 s-a depus electronic, pe platforma Comisiei Europene, proiectul 

aferent perioadei 2021-2025 cu numărul SEP-210723255, ca răspuns la Cererea de propuneri de 

proiect ED-ROMANIA-2020 – Selectarea partenerilor pentru a desfășura activități Europe Direct 

(2021-2025) în România. Rezultatele procesului de selecție urmează a fi publicate până în 

primăvara 2021.  
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Activitățile specifice CIED București: activități principale (gestionarea comunicării cu 

publicul, a site-ului, a rețelelor sociale etc.), organizarea de evenimente (modul selectat de 5 ori), 

elaborarea și tipărirea de publicații, producerea de materiale suport pentru comunicare și Centru 

de informare – spațiu fizic la dispoziția publicului larg, toate acestea în vederea promovării și 

asigurării unei vizibilități cât mai mari a CIED București.  

Conform planului de comunicare pentru anul 2020, obiectivele specifice ale Centrului 

pentru anul 2020 s-au corelat, în principal, cu cele 6 priorități privind orientările politice ale noii 

Comisii Europene 2019-2024, transmise de către președintele Ursula von der Leyen, și anume: 

Un Pact ecologic european, O economie în serviciul cetățenilor, O Europă pregătită pentru era 

digitală, Protejarea modului nostru de viață european, O Europă mai puternică pe plan 

internațional și Un nou elan pentru democrația europeană. 

Ca noutate față de perioada anterioară de proiect, în perioada 2018 – 2020 proiectul a 

avut ca grup țintă și tineri defavorizați sau din categoria NEETs, precum și tineri din zona rurală a 

județului Ilfov, la care informația europeană ajunge uneori cu dificultate. 

 

Activități desfășurate în perioada de raportare (1 ianuarie – 31 decembrie 2020): 

 Activități principale pe teme europene furnizate atât vizitatorilor Centrului, cât și ca răspuns 

la solicitările telefonice sau prin e-mail (80 vizitatori, 57 solicitări telefonice, 295 solicitări prin 

e-mail); 

 Managementul și actualizarea zilnică a website-ului CIED București 

(http://europedirectbucuresti.ier.ro/): 876 actualizări, 20 804 accesări utilizatori unici; 

 Managementul și actualizarea zilnică a canalelor de comunicare socială (Facebook, Twitter, 

YouTube): 1272 actualizări/postări, 940 likes, 940 followers. 

 

Organizarea de evenimente (22 evenimente, 807 participanți, detalii în Anexa nr. 6), 

respectiv:  

•     Caravana de teatru-forum „Stă în puterea ta să schimbi ceva!” (serie de evenimente 

axată pe cetățenia și democrația europeană, în derulare pe parcursul anului 2020) care a 

inclus următoarele: 

- Formarea noii echipe de teatru forum din cadrul Caravanei „Stă în puterea ta să schimbi 

ceva!” și reprezentație demonstrativă (8, 9, 13 și 19 februarie 2020); 

- Debutul Caravanei „Stă în puterea ta să schimbi ceva!” la Colegiul Economic „Costin C. 

Kirițescu” (21 februarie); 

- Caravana de teatru forum și-a reluat activitatea în aer liber la Muzeul Municipiului 

București (24 iunie); 

- Reprezentație de teatru forum la Casa Filipescu-Cesianu (26 iunie); 

- Caravana de teatru forum „Stă în puterea ta să schimbi ceva” la Grădina Botanică din 

București; 

- Teatru forum în cadrul Schimbului de experiență și bune practici între Centrele Europe 

Direct; 

- Teatru forum la Școala Gimnazială nr. 1 din Nuci, jud. Ilfov; 

- Teatru forum online la Colegiul Național „Vladimir Streinu” din Găești, Dâmbovița; 

- Vizita virtuală a Caravanei „Stă în puterea ta să schimbi ceva!” la Colegiul Tehnic „Carol 

I” din București. 

http://europedirectbucuresti.ier.ro/
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În contextul situației cauzate de pandemia cu COVID-19, care a făcut imposibilă 

implementarea Planului Anual de Comunicare așa cum a fost aprobat inițial și având în vedere 

măsurile adoptate la nivel național pentru reducerea riscurilor de răspândire a infecției cu noul 

Coronavirus pe perioada stării de urgență și a stării de alertă, Centrul Europe Direct București și-

a regândit unele dintre acțiunile sale, pe care le-a transformat în evenimente online (detalii în 

Anexa nr. 6). 

 

 Celebrarea Zilei Europei: „Unul pentru toți, toți pentru Europa!” (9 mai) 

Evenimentul a fost axat pe mai multe componente:  1) Interpretarea Imnului Europei 

„Odă Bucuriei” online de către corul Sfânta Elisabeta din cadrul Programului Național „Cantus 

Mundi”; 2) Publicarea unui material video dedicat Zilei Europei și semnificațiilor sale inițiale și 

actuale, realizat prin platforma Zoom de către Eliza Vaș și Bogdan Mureșan, experți în cadrul 

Serviciului de Studii Europene 2) Quiz cu tematică europeană pe platforma Kahoot.it, 3) 

#ArcPesteTimp – Tradiții și obiceiuri europene - Înregistrări video de la evenimentele din anii 

anteriori și 4) Mesaje video ale voluntarilor noștri privind mesaje de încurajare adresate colegilor 

lor europeni și 5) Publicarea rezultatelor la concursul de postere „Solidaritatea europeană în 

acțiune” cu 2 secțiuni: desen/pictură și design digital. 

 „Promovează-te ca tânăr antreprenor” (30 iunie) – eveniment online (prin intermediul 

platformei Zoom), în format „world café”, organizat în parteneriat cu Rețeaua 

Enterprise Europe Network. 

 „From Grey to Green” (30 iulie) eveniment online (prin intermediul platformei Zoom), 

în format „world café”, organizat în parteneriat cu Rețeaua Green Spider Europe. 

 Școala de vară „dIAloguri pentru viitor” (24-27 august) – eveniment online (prin 

intermediul platformei Cisco Webex), organizat în parteneriat cu Centrele Europe 

Direct Argeș și Bistrița. 

 Eveniment online în format „world café” – „Investește în viitorul tău!” (28 octombrie) 

– eveniment desfășurat prin intermediul platformei Zoom, organizat în parteneriat cu 

reţelele europene, Eurodesk România, EURES și NARIC, precum şi în parteneriat cu 

Centrul pentru Inovare Publică. 

 Eveniment în format world café „Pericolele și beneficiile lumii digitale” (27 

noiembrie) – eveniment desfășurat pe platforma zoom, în cadrul proiectului Noaptea 

Cercetătorilor Europeni 2020, în colaborare cu specialiști din domeniul digital.  

 Simularea procesului decizional din cadrul UE: „Be a MEP for a day!” (9 decembrie) – 

eveniment online organizat în parteneriat cu colegii de la Centrul Europe Direct din 

Stara Zagora, Bulgaria. 

 Simularea procesului decizional din cadrul UE: „EP Days in Stara Zagora” (14 

decembrie) - eveniment online organizat în parteneriat cu colegii de la Centrul Europe 

Direct din Stara Zagora, Bulgaria. 

 

Organizarea de evenimente sub titulatura Clubul Europe Direct: 

 Gala bursierilor Europe Direct București, ediția a Vi-a (27 februarie), Spațiul Public 

European.  
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 Schimb de experiență și bune practici cu voluntarii trupelor de teatru forum ale 

Centrelor Europe Direct București, Târgoviște și Vâlcea (21-23 septembrie) 

 Biblioteca Vie „Povești cu și despre traducători” (28 septembrie) 

 Ziua Educației și Ziua Centrelor Europe Direct: plantare de copaci în Parcul Natural 

Văcărești (5 octombrie) 

 Lansarea broșurii „Activitățile Centrului Europe Direct București” în cadrul Galei 

voluntarilor Europe Direct Târgoviște (11 decembrie) 

 Un Crăciun magic în online (15 decembrie) 

 

Alte activități specifice: 

 Selecția și formarea bursierilor CIED București din cadrul Programului de bursieri social 

media: 20 burse de câte o lună (11 bursieri) în perioada 10 februarie – 18 decembrie 2020. 

 Raportări periodice către Comisia Europeană: în luna februarie a fost depusă raportarea 

tehnică anuală pentru 2019 în vederea plății soldului de 7 312,5 euro; raportări lunare în 

Intranetul Comisiei, completări de sondaje pentru CE etc. 

 Participarea coordonatorului CIED București la „Întâlnirea de coordonare și formare a 

Rețelei Europe Direct România”, Brăila (2-6 martie 2020). 

 

De asemenea, cu scopul de a promova activitatea specifică CIED București și de a 

consolida relațiile de parteneriat, la invitațiile colaboratorilor, membrii echipei (inclusiv bursierii), 

au participat activ, în calitate de vorbitori sau ca participanți, și la alte evenimente de comunicare 

și informare europeană (conferințe, dezbateri, activități de informare, seminarii, programe de 

formare etc.) organizate de instituțiile europene sau de alți parteneri în domeniul afacerilor 

europene. 

Dintre activitățile suplimentare amintim: 

 Oră de informare europeană la Liceul Internațional de Informatică București (23 

ianuarie); 

 Evenimentul online „O oră pentru Europa” - „One Hour for Europe” (14 martie); 

 Eveniment online ocazionat de rostirea discursului privind Starea Uniunii Europene (16 

septembrie); 

 Participarea ED București la European Digital Youth Summit (8-10 octombrie). 

 

H. JURIDIC  

În anul 2020, activitatea consilierilor juridici a constat în consiliere și avizare documente 

la nivel intern. În această perioadă nu au intervenit litigii îndreptate împotriva IER.  

 

I. RESURSE UMANE 

Dată fiind situația de conducere interimară la nivelul IER (din 30 iulie 2019), la începutul 

anului 2020 Institutul European din România, cu aprobarea Consiliului de Administrație, a 

desfășurat concursul pentru ocuparea postului de director general pentru un mandat de 5 ani, 

conform prevederilor OG nr. 15/1998 privind Institutul European din România. Concursul, care 

pe parcurs s-a transformat în examen, înregistrându-se un singur candidat, s-a finalizat cu 

încheierea contractului de mandat de director general, postul fiind ocupat de Oana-Mihaela 

Mocanu, cu începere din 23 aprilie 2020.    
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Referitor la politica de resurse umane, IER rămâne consecvent în aplicarea unei strategii 

coerente de dezvoltare profesională a personalului, bazată pe consolidarea și aprofundarea 

cunoștințelor. În acest sens, și în anul 2020 s-a elaborat Planul de formare profesională al IER, în 

care s-au planificat cursuri de formare pentru un număr de 20 de salariați (conducere și execuție). 

Ca urmare a instituirii la nivel național, în perioada martie – decembrie, a stării de urgență 

și, ulterior, a stării de alertă, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-

19, participarea, în stil tradițional, la diverse programe de perfecționare/inițiere, precum și la 

diferite evenimente (seminarii, conferințe, dezbateri, mese rotunde) de nivel național sau 

internațional, nu s-a mai putut realiza. Ca atare, experții IER s-au adaptat noilor condiții 

participând, gratuit, la diverse evenimente, în sistem online (detalii în Anexa nr. 8). 

În luna iulie 2020, a fost organizat examenul de promovare în grad imediat superior 

pentru două funcții de expert din cadrul Centrului de Documentare/Serviciul Comunicare, 

conform procedurii interne privind promovarea. Cei doi salariați au fost admiși și, ca atare, a fost 

modificat statul de funcții, care a fost aprobat de Consiliul de Administrație în luna iulie 2020.   

De asemenea, în luna decembrie 2020, a fost organizat examenul de promovare în grad 

imediat superior pentru o funcție de expert din cadrul Compartimentului Proiecte. Ca urmare, 

salariatul a fost admis și reîncadrat în noul grad.  

Fluctuația de personal a continuat și în acest an, în sensul că trei salariați au încetat 

activitatea la IER, dintre care unul îndeplinind condițiile de pensionare. Având în vedere 

restricțiile date de reglementările în vigoare privind ocuparea posturilor vacante, conducerea IER 

a fost nevoită să redistribuie sarcinile în vederea realizării tuturor obiectivelor institutului. Ca 

atare, la 31 decembrie 2020, IER dispunea de 33 posturi ocupate dintr-un total de 56 posturi 

prevăzute în statul de funcții. 

În ceea ce privește contextul general cauzat de pandemia COVID-19, începând cu data de 

16 martie 2020, la nivelul IER s-au luat toate măsurile necesare pentru protecția și siguranța 

angajaților. Astfel, pe perioada stării de urgență/alertă a fost suspendat/limitat accesul 

vizitatorilor la Centrul de Documentare al IER, precum și la Centrul de Informare Europe Direct 

București; stagiile de practică cu prezență la sediul IER au fost suspendate; activitățile specifice 

în domeniul formării și comunicării s-au desfășurat online; au fost achiziționate și distribuite 

angajaților măști de protecție, dezinfectant pentru mâini, mănuși ș.a. 

 

Stagii de practică și voluntariat 

Conform prevederilor legale în vigoare, IER oferă studenților, masteranzilor și 

doctoranzilor de la universitățile din țară/străinătate, precum și altor persoane interesate,  

posibilitatea de a efectua stagii de practică și/sau voluntariat în cadrul compartimentelor de 

specialitate. 

Contextul general determinat de riscurile infectării cu SARS-CoV-2 a impus suspendarea 

stagiilor de practică și voluntariat în cadrul IER pe perioada stării de urgență, ulterior prelungindu-

se și pe perioada stării de alertă. Astfel, studenții/masteranzii aflați în stagiu la data institutirii 

stării de urgență sau cei care aveau acorduri de practică pentru perioada aprilie – iulie 2020, au 

continuat și/sau efectuat stagiul de practică în regim online. Astfel, în anul 2020 în cadrul 

Institutului și-au desfășurat activitatea (prezență fizică la birou și/sau online) un număr de 23 

practicanți, astfel: 

 Biroul Formare: 2 

 CIED București:  13 
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 Serviciul Comunicare: 4   

 Compartimentul Proiecte: 1 

 Serviciul Economic: 3 

Perioada stagiului de practică este stabilită cu respectarea normelor cerute de instituțiile 

de învățământ superior de la care provin și cu prevederile Codului Muncii în ceea ce privește 

programul de lucru. Fiecare practicant/voluntar beneficiază de un mentor pe durata stagiului de 

practică/voluntariat. La sfârșitul stagiului, practicantul primește o adeverință de stagiu de 

practică în care se descriu, pe scurt, activitățile efectuate și competențele dobândite, iar 

voluntarul beneficiază de certificatul de voluntariat. 

 

J. AUDIT PUBLIC INTERN  

 

Având în vederea încetarea contractului de muncă al auditorului intern la finalul lunii 

februarie 2019, precum și reglementările în vigoare cu privire la ocuparea posturilor vacante în 

sectorul public, până la ocuparea cel puțin a unui post de auditor din cadrul IER, activitatea de 

audit este realizată de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

 

K. SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL  

 

În anul 2020, Institutul European din România a continuat consolidarea sistemului de 

control intern managerial. Astfel, în cursul anului 2020 s-au elaborat/actualizat următoarele 

documente privind controlul intern managerial: 

 Raportul anual DG la 31.12.2019 înregistrat cu nr. 71/22.01.2020; 

 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al IER 

pentru anul 2020  nr. 70/22.01.2020, actualizat cu nr. 841/20.07.2020; 

 Codul de etică și de integritate, aprobat prin Decizia DG nr. 38/26.06.2020; 

 Regulamentul intern al IER, aprobat prin Decizia DG nr. 39/26.06.2020; 

 Regulamentul IER privind prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobat 

prin Decizia DG nr. 22/15.04.2020; 

 Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, 

coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului 

de control intern managerial, aprobat prin Decizia DG nr. 37/26.06.2020; 

 Regulament de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea 

postului de director general al Institutului European din România, pentru un 

mandat de 5 ani, aprobat prin Decizia CA nr. 2/12.02.2020; 

 Inventarul funcțiilor sensibile în cadrul IER nr. 1448/18.12.2020; 

 Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile în cadrul IER nr. 

1457/21.12.2020; 

 Inventarul obiectivelor și activităților IER nr. 216/27.02.2020, actualizat cu nr. 

1466/22.12.2020; 

 Registrul de riscuri valabil până la 31.12.2020 nr. 217/27.02.2020 și Registrul 

de riscuri valabil din data de 1 ianuarie 2021 nr. 1472/29.12.2020; 

 Planul anual de implementare a măsurilor de control valabil până la data de 

31.12.2020 nr. 219/27.02.2020 și Planul anual de implementare a măsurilor de 

control valabil din data de 01.01.2021 nr. 1473/29.12.2020; 
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 Planul de continuitate valabil până la data de 31.12.2020  nr.430/14.04.2020 

și Planul de continuitate valabil din data de 01.01.2021 nr. 1474/29.12.2020; 

 Strategia IT a Institutului European din România pentru perioada 2020-2023, 

aprobată prin Decizia DG nr. 57/15.10.2020; 

 Procedura de sistem privind funcționarea sistemului IT (ed. II rev. 1), aprobată 

prin Decizia DG nr. 29/26.05.2020; 

 Procedura de sistem privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică și 

a voluntariatului în cadrul IER (ed. II rev. 2), aprobată prin Decizia DG nr. 

20/07.04.2020; 

 Procedura operațională privind organizarea programelor de formare (ed. III 

rev. 0), aprobată prin Decizia DG nr. 24/7.05.2020; 

 Procedura operațională privind organizarea și exercitarea controlului financiar 

preventiv propriu (ed. II rev. 1), aprobată prin Decizia DG nr. 28/18.05.2020; 

 Procedura operațională privind implementarea proiectului Eurofound: 161920 

- Prestarea de servicii de raportare programate și la cerere - Rețeaua de 

corespondenți Eurofound: România (ed. II rev. 3), aprobată prin Decizia DG nr. 

54/23.09.2020; 

Totodată, IER a completat și a transmis MAE (ordonator de credite secundar): 

 Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de 

control intern managerial la data de 31.12.2019 la nivelul IER (nr. 

69/22.01.2020); 

 Chestionar privind întocmirea situației centralizatoare anuale la data de 

31.12.2019 la nivelul IER (nr. 97/04.02.2020); 

 Registrul de riscuri la nivelul IER (pentru anul 2019); 

 Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, 

precum și indicatorii de evaluare pentru anul 2019; 

 Raportul narativ privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în 

anul 2019 în cadrul Institutul European din România; 

 Chestionarul SCIM (Macheta nr. 4) cu informațiile aferente Institutului 

European din România pentru anul 2019. 
 

L. EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI LA 31.12.2020 

 
 Institutul European din România funcționează în baza Legii nr. 133 din 2009 privind 

aprobarea OUG nr. 177/2008 pentru modificarea și completarea OG nr. 15/1998 privind Institutul 

European din România.  

Activitatea și obiectivele IER au fost finanțate din subvenții de la bugetul de stat, prin 

credite bugetare, și venituri proprii.  

Situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale IER cuprind: bilanţul; contul de rezultat 

patrimonial; situaţia fluxurilor de trezorerie; situaţia modificărilor în structura 

activelor/capitalurilor; anexe la situaţiile financiare, care includ: politici contabile şi note 

explicative; contul de execuţie bugetară. 

 
 La data de 31.12.2020 situația financiară din bilanț se prezintă astfel: 
 



INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA 

 35 

A.  ACTIVE lei 

ACTIVE NECURENTE (valoare netă), din care: 178 232 

Active fixe necorporale (ct.208 - ct.280)      44 299 

Active fixe corporale (ct.213 + ct.214 - ct.281)      133 933 

ACTIVE CURENTE   
Stocuri (ct.302+303) 772 940 

Creanțe comerciale (ct. 411+428)                        45 716 

Creanțe bugetare (ct. 438+448)                        0 

Bonuri valorice (ct. 532)                                                                                                       5 095 

Creanțe din operațiuni cu FEN-uri și FB (ct. 461.01.03+473.01.03) 139 855 

Conturi la trezorerie, bănci comerciale, casa (ct.531+512+542+552)                                   28 963 

TOTAL ACTIV 1 170 801 

B. DATORII      
DATORII CURENTE  
Datorii comerciale (ct. 401+ct.462.01.01+ct.473.01.09)                                                          39 551 

Datorii către bugete (ct.444+431)                                                                                             92 854 

Datorii salarii angajați (ct.421+423+427+428) 135 108 

Datorii din operațiuni cu FEN-uri (ct.458.05.01) 152 168 

Venituri în avans - prima de casare auto (ct.472) 6 500 

TOTAL DATORII         426 181 

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII  744 620 

C. CAPITALURI PROPRII  
Rezerve din reevaluare (ct.105) 157 025 

Rezultat reportat (ct.117 excedent din anii precedenți) 509 106 

Rezultat patrimonial al exercițiului (ct.121 excedent din anul curent) 78 489 

TOTAL CAPITALURI PROPRII                                                                          744 620 

TOTAL PASIV 1 170 801 

 
ACTIVE 
 

Valoarea de 178 232 lei înregistrată la „active fixe corporale și necorporale” reprezintă 

valoarea de înregistrare rămasă a imobilizărilor la 31.12.2020, după înregistrarea rezultatelor 

operațiunii de casare și valorificare și se compune din: 

 

imobilizări necorporale 44 299 lei 

imobilizări corporale 133 933 lei 

 

Menționăm faptul că în luna decembrie 2020 IER a achiziționat un nou autoturism, conform 

legislației în vigoare privind Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pe anul 2020 

(RABLA). 

În fapt, a fost achiziționat un autoturism cu o valoare de intrare de 86 846,62 lei și s-a 

predat la REMAT un autoturism vechi, inutilizabil, cu o valoare de intrare de 74 842,88 lei, 

amortizat integral, valoarea rămasă fiind de 0 lei. Astfel, în bilanț s-a reflectat o creștere cu 
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valoarea investiției (noului autoturism), fără a fi urmată de o scădere, pe seama autoturismului 

vechi predat la REMAT, deoarece acesta era amortizat integral. Nu au fost alte costuri cu achiziția.  

 

Structura stocurilor în valoare de  772 940 lei este detaliată astfel: 

 

alte materiale consumabile     64 929 lei 

carburanți 61 lei 

obiecte de inventar 708 010 lei 

 

Metoda utilizată pentru evidența stocurilor este metoda stocului permanent.  

 
DATORII 
 

Datoriile curente sunt în sumă de 419 681 lei (datorii totale – ct. 472), din care: 38 831 lei 
datorii către furnizori (ct. 401), 135 108 lei datorii către salariați (ct.421+423+427), 92 854 lei 
către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.444+431), 152 168 lei datorii din 
operațiuni cu FEN-uri (ct.458.05.01), 720 lei alte datorii (ct. 462.01.01). 
 

EXECUȚIA bugetului total de venituri și cheltuieli  

 
La data de 31.12.2020 execuția bugetului de venituri și cheltuieli se prezintă astfel: 

 

Nr. crt. Indicatori 
Prevederi 

31.12.2020 
-lei- 

Realizat 
01.01–31.12.2020 

- lei - % 

0 1 2 3 4=3/2 

1 Venituri, din care :  5 464 000 4 533 588 82,97 

1.1 Venituri proprii 82 000 8 800 10,73 

1.2 Subvenții 4 637 000 3 863 307 83,31 

1.3 Finanțări externe nerambursabile SIPOCA400 463 000 445 527 96,23 

1.4 Finanțări externe nerambursabile alte proiecte 282 000 215 954 76,58 

2 Cheltuieli, din care: 5 464 000 4 533 588 82,97 

2.1 Cheltuieli de personal  3 677 000 3 116 227 84,75 

2.2 Bunuri și servicii 810 000 579 357 71,53 

2.3 Finanțare națională  SIPOCA400 89 000 84 964 95,47 

2.4 Finanțări externe nerambursabile SIPOCA400 463 000 445 527 96,23 

2.5 Finanțări externe nerambursabile alte proiecte 282 000 221 764 78,64 

2.6 Cheltuieli de capital  143 000 85 749 59,96 

 

Detalierea execuției bugetului de venituri și cheltuieli 
 

a. Venituri 
 

Veniturile realizate în perioada 01.01 – 31.12.2020 au fost realizate în procent de              

82,97% din nivelul bugetat și au următoarea structură: 
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Indicator 

Realizat la 31.12.2020 

lei % din total 

Venituri totale 4 533 588 100 

Venituri proprii 8 800 0,19 

Subvenții 3 863 307 85,22 

Finanțări externe nerambursabile 661 481 14,59 

 

Realizarea veniturilor proprii în proporție de numai 10,73% din nivelul previzionat s-a 

datorat faptului că efectele generate de pandemia de COVID-19 s-au resimțit puternic asupra 

activităților generatoare de venituri proprii (în principal activitățile de formare). Astfel, cursurile 

de formare la sală nu au mai putut fi organizate, drept pentru care  Biroul Formare (BF) s-a pliat 

pe noile realități și a trecut la organizarea cursurilor în mediul online. IER a organizat un singur  

curs de formare cu taxă și 10 sesiuni de formare subvenționate.  

 

Situația finanțărilor externe nerambursabile la 31.12.2020 se prezintă astfel: 

 

Proiect Anul de referință Data încasării 

Realizat la 
31.12.2020 

lei 
% din 
total 

Eurofound 

2019 28.01.2020 17 879   

2020 

09.04.2020 22 744   

16.07.2020 16 853   

27.07.2020 17 315   

09.10.2020 21 864   

04.12.2020 1 718   

Total încasări 2020 Eurofound   98 373 14,87 

CIED 

2019 sold 03.04.2020 34 851   

2020 tranșa 1 03.03.2020 79 724   

Total încasări 2020 CIED   114 575 17,32 

EPIN 2020 EPIN 10.03.2020 3 007 0,45 

SIPOCA 
400  

2020 CP1 25.03.2020 58 738   

2020 CR9 09.04.2020 1 685   

2020 CR10 30.06.2020 1 687   

2020 CR11 11.09.2020 3 372   

2020 CP2 23.10.2020 41 958   

2020 CP3 06.11.2020 335 633   

2020 CR12 25.11.2020 1 654   

2020 CR13 22.12.2020 800   

Total încasări 2020 SIPOCA 400    445 527 67,35 

TOTAL încasări din FEN-uri 2020 661 482 100 
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b. Cheltuieli 
 
Plățile efectuate până la 31.12.2020 în sumă de 4 533 588 lei, sunt repartizate pe 

următoarele cheltuieli: 

 cheltuieli de personal în sumă de 3.116.227 lei (68,74% din total cheltuieli), reprezentând 

salariile, impozitele și taxele aferente drepturilor salariale ale personalului IER; 

 bunuri și servicii în sumă de 579.357 lei (12,78% din total cheltuieli): 

 

Indicator 

Realizat la 31.12.2020 

lei % din total 

TOTAL cheltuieli bunuri și servicii an 2020 579 357 100 

Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional  401 176 69,25 

Utilități (cheltuieli fixe: energie electrică, gaze, apa, telefon, internet) 73 392 12,67 

Deplasări interne și externe pentru participare la conferințe, 
evenimente 

1 186 0,20 

Cheltuieli carburant + piese schimb auto IER 7 963 1,37 

Alte bunuri pentru întreținere și funcționare (furnizare apă, servicii 
parcare, acces Legis) 

36 429 6,29 

Cursuri perfecționare angajați, protecția muncii 2 820 0,49 

Organizare cursuri formare și conferințe, anunțuri concursuri IER 56 391 9,73 

 

 cheltuieli de capital în sumă de 85.749 lei (1,89% din total cheltuieli); 

 finanțări externe nerambursabile în sumă de 752.255 lei (16,59% din total cheltuieli), 

reprezentând derularea proiectelor:  

 
 

 

 

 

 

 

 

Analizând situația financiară prezentată mai sus, se observă un grad de execuție a 

prevederilor bugetare aferente cheltuielilor IER de 82,97%, diferența reprezentând prevederi 

bugetare neutilizate la data de 31.12.2020, din următoarele cauze:   

 

 Bugetul pentru cheltuielile de personal pe anul 2020 a fost fundamentat pentru 43 de 

posturi (36 de posturi ocupate la 1 ianuarie 2020). Fluctuația de personal a continuat și în 

acest an, în sensul că trei salariați au încetat activitatea la IER, dintre care unul îndeplinind 

condițiile de pensionare. Având în vedere restricțiile date de reglementările în vigoare 

privind ocuparea posturilor vacante, conducerea IER a fost nevoită să redistribuie sarcinile 

în vederea realizării tuturor obiectivelor institutului. Ca atare, la 31 decembrie 2020, IER 

dispunea de 33 posturi ocupate dintr-un total de 56 posturi prevăzute în statul de funcții. 

Indicator 

Realizat la 31.12.2020 

lei % din total 

TOTAL plăți din FEN-uri an 2020 752 255 100 

CIED 109 470 14,55 

POCA 530 491 70,52 

EUROFOUND 98 105 13,04 

EPIN 1 789 0,24 

EUREKA 12 400 11,33 
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 Ca urmare a Adresei MAE nr. N2-1/881/06.04.2020, înregistrată la IER sub nr. 

421/13.04.2020, cu referire la Adresa MFP nr. 483.177/24.03.2020, la nivelul IER s-au 

efectuat cu prudență cheltuieli pentru pregătire profesională, deplasări  etc. 

 Ca urmare a pandemiei de COVID-19 și a implementării măsurilor de combatere a 

acesteia, cursurile de formare la sală nu au mai putut fi organizate, drept pentru care  

Biroul Formare (BF) s-a pliat pe noile realități și a trecut la organizarea cursurilor în mediul 

online, prin intermediul platformei de comunicare virtuală (Zoom). În anul 2020, BF a 

organizat 11 sesiuni de formare, față de număr de 15 sesiuni programate inițial.  

 În același context determinat de pandemie, au fost suspendate evenimentele IER în 

format fizic (formatul standard). Trecerea la mediul online s-a făcut prin achiziționarea a 

două licențe pentru platforma Zoom, care au fost folosite pentru organizarea de 

evenimente, dezbateri și alte reuniuni. Ca urmare, cheltuielile aferente organizării 

evenimentelor au fost reduse în mod semnificativ. 

 

Menționăm faptul că operațiunile contabile au fost înregistrate în conturile contabile, 

conform planului de conturi aprobat prin OMFP nr. 2021/2013 pentru modificarea și completarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice 

(OMFP 1917/2015).  

 Operațiunile economico-financiare au fost consemnate cronologic și sistematic în 

evidența contabilă, astfel că, la data de 31.12.2020, oferă o imagine fidelă a fluxurilor de 

trezorerie, iar derularea execuției bugetare s-a efectuat în condiții de echilibru financiar, în limita 

disponibilităților din conturi și a prevederilor bugetare aprobate. 

Au fost respectate principiile contabile generale, și anume: principiul continuității 

activităților; principiul permanentei metodelor; principiul prudenței; principiul contabilității pe 

baza de angajamente; principiul evaluării separate a elementelor de active si de datorii; principiul 

intangibilității; principiul necompensării; principiul comparabilității informațiilor; principiul 

materialității (pragului de semnificaţie); principiul prevalenței economicului asupra juridicului 

(realităţii asupra aparenţei). 

 Instituția noastră a adoptat politicile contabile conform legislației în vigoare adaptate la 

specificul activității interne, pornind de la întocmirea documentelor justificative, circuitul 

documentelor, controlul intern asupra sistemului financiar-contabil și până la întocmirea 

situațiilor financiare. 

 Amortizarea  activelor  fixe   din  instituție se  face  prin  metoda liniară. 

 Instituția  nu  are  în  derulare  contracte  de  leasing  și  nu  are  contractate împrumuturi. 

 Disponibilitățile  în  valută  sunt  evaluate  lunar,  la  cursul  comunicat de BNR  în  ultima  

zi lucrătoare  a lunii. Diferențele  de curs  valutar  favorabile  sau  nefavorabile  sunt  înregistrate  

în conturile de  venituri  sau  cheltuieli,  după  caz. 

 Pe parcursul desfășurării activității instituției în perioada raportată s-au respectat 

cerințele disciplinei financiare privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 

bugetare, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale în 

conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.792/2002. 
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 Instituția are organizat controlul financiar preventiv propriu, conform  OMFP nr. 

923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 

desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu. Menționăm faptul că în cursul 

anului 2020 nu au existat cazuri de refuz de viză de control financiar preventiv. 

Întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2020 s-a efectuat cu respectarea prevederilor 

Ordinului nr. 28 din 6 ianuarie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate 

întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor 

ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice. 
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M. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  

 

Rezultatele acțiunilor întreprinse de IER în anul 2020 au fost evaluate prin prisma următorilor indicatori de performanță: 

 
Rezultatul acțiunii Indicatori 2020 

Planificat* Realizat** 

CERCETARE ÎN AFACERI EUROPENE 

Studii vizând integrarea europeană și 
accelerarea dezvoltării economico-sociale a 

României (ex. Seria SPOS ș.a.) 

- nr. studii finanțate de la buget/an - - 

- nr. studii finanțate din VP/contracte de prestări servicii sau 
alte proiecte (ex. proiectul POCA) 

5  5 

Microstudii (apărute în Colecția Working 
Papers și Policy Briefs a IER sau în proiecte 

de cercetare) 

- nr. lucrări publicate în colecția de microstudii a IER sau ca 
parte din proiectele de cercetare în care SSE e implicat direct 
(proiect EPIN) 

2 5 

Articole, analize, prezentări în domeniul 
integrării europene 

- nr. articole științifice și/sau de opinie, analize, prezentări, 
efectuate de membrii SSE, susținute la diferite evenimente 
interne și/sau internaționale sau publicate în reviste de profil, 
precum și materiale suport pentru evenimentele IER 
(background papers) 

5 13 

Revista Romanian Journal of European 
Affairs 

 

- nr. apariții revistă/an 2 2 

- nr. articole elaborate de autori străini/an  5 11 

- nr. vizite site revistă/an  3 500 4 812 

- nr. total fani social media (pagina Facebook dedicată RJEA) 1 000 1 151 

Newsletter IER 
- nr. apariții newsletter/an 6 6 

- nr. abonați  550 848 

FORMARE ÎN AFACERI EUROPENE 

Programe de formare generală și 
specializată în domeniul afacerilor 

europene, pentru funcționari publici și alte 
grupuri socio-profesionale 

 

- nr. programe formare profesională/an 15 11 

- nr. zile formare/an2 30 46 

- nr. participanți cursanți/an 200 279 

                                                
2 Zile calendaristice 
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Rezultatul acțiunii Indicatori 2020 

Planificat* Realizat** 

TRADUCERE, REVIZIE, TERMINOLOGIE 

Traducere, revizie, terminologie 

- nr. pagini standard traduse/an 3 700 4 114,13 

- nr. pagini standard revizuite/an 3 900 3 635,523 

- nr. intrări terminologice/an 350 354 

- nr.glosare/ghiduri/dicționare de specialitate/an - - 

CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT BUCUREȘTI 

CIED București 

- nr. vizitatori, solicitări telefonice sau prin e-mail 500 432 

- nr. accesări site 15 000 20 804 

- nr. fani social media 800 940 

- nr. broșuri/publicații realizate/an 1 1 

- nr. exemplare broșuri/publicații realizate/an 500 500 

- nr. evenimente organizate  20 22 

- nr. participanți la evenimente 700 807 

COMUNICARE, PROMOVARE ȘI VIZIBILITATE 

Evenimente organizate (conferințe publice, 
mese rotunde, seminarii, dezbateri, 

ateliere etc.) pe teme europene, inclusiv 
cele din proiecte (altele decât CIED 

București) 

- nr. evenimente publice/an 10 16 

- nr. participanți la evenimente 800 700 

Centrul de Documentare 
- nr. vizitatori/an; 100 30 

- nr. cărți împrumutate/an 150 60 

Promovare și vizibilitate 
- nr. vizite site IER/an 30 000 33 566 

- nr. total fani social media (Facebook IER) 9 500 9 517 

IDENTIFICAREA DE NOI SURSE DE FINANȚARE/PROIECTE 

Proiecte în implementare Număr proiecte în implementare  6 6 

Surse de finanțare identificate Număr surse de finanțare identificate 2 1 

Cereri de finanțare depuse Număr cereri de finanțare depuse 1 1 

Cereri de finanțare aprobate Număr cereri de finanțare aprobate 1 0 

                                                
3 Nu au fost incluse 1 010,95 de pagini actualizate (actualizarea reprezintă traducerea noilor pasaje și revizia celor nemodificate) 
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Rezultatul acțiunii Indicatori 2020 

Planificat* Realizat** 

Livrabile Eurofound încărcate în platforma 
CMS 

Număr livrabile programate și la cerere 20 28 

PARTENERIATE INSTITUȚIONALE 

Identificarea de noi parteneriate 
instituționale 

- nr. de parteneriate instituționale noi stabilite/an 10 4 

 
* Conform Programului de activitate aprobat de MAE prin scrisoarea nr. B1-2/2712 din 2 iulie 2019, actualizat și avizat de Consiliul de Administrație al IER în ședința din 12 
februarie 2020, conform noii structuri organizatorice și a bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2020. 
** Conform Raportului de activitate IER la 31 decembrie 2020. 
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Anexa nr. 1 

 

 

Echipele de cercetători  

- selectate în cadrul Proiectului „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant 

în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european” -  

cod SIPOCA/mySMIS nr. 400/115759  

 

 

 
ANALIZA TEMATICĂ 

PRENUME, NUME 
COORDONATOR ŞI 

AUTORI 
OCUPAȚIA, LOCUL DE MUNCĂ 

Analiza nr. 1. 
Rolul și relevanța 

studiilor de impact în 
definirea pozițiilor 

naționale la nivel UE 

Iordan-Gheorghe 
Bărbulescu 

(coordonator) 

Profesor universitar și Decan al Departamentului de 
Relații Internaționale și Integrare Europeană, Școala 
Națională de Studii Politice și Administrative 

Victor Negrescu 
Lector universitar, Școala Națională de Studii Politice 
și Administrative 

Alexandru-Mihai Ghigiu 
Lector universitar, Școala Națională de Studii Politice 
și Administrative 

Mihail Caradaică 
Lector universitar, Școala Națională de Studii Politice 
și Administrative 

Analiza nr. 2. 
Simplificarea politicii de 

coeziune post-2020: 
posibile soluții pentru 

eficientizarea 
implementării 

Dumitru Miron 
(coordonator) 

Profesor universitar, Academia de Studii 
Economice din București 

Mirela Diaconescu 
Conferențiar universitar, Academia de Studii 
Economice din București 

Laura-Elena Marinaș 
Conferențiar universitar, Academia de Studii 
Economice din București 

Octavian-Dragomir Jora 
Conferențiar universitar, Academia de Studii 
Economice din București 

Analiza nr. 3. 
Impactul digitalizării 
asupra arhitecturii și 

implementării 
politicilor europene 
vizând consolidarea 

Pieței Interne 

Adrian Curaj (coordonator) 

Director General, Unitatea Executivă pentru 
Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, 
Dezvoltării și Inovării – UEFISCDI / 
Profesor universitar, Universitatea Politehnica din 
București 

Cătălin Ploae 
Lector universitar, Academia de Studii Economice 
din București 

Răzvan-Eusebiu Crăciunescu 
Asistent universitar, Universitatea Politehnica din 
București 

Roxana Voicu-Dorobanțu 
Conferențiar universitar, Academia de Studii 
Economice din București 
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Analiza nr. 4. 

Inteligența artificială – 
impactul la nivel UE 

asupra productivității 
companiilor și pieței 

muncii (Studiu de caz: 
România) 

Adina-Magda Florea 
(coordonator) 

Profesor universitar, Universitatea Politehnica din 
București 

Ștefan Trăușan-Matu 
Profesor universitar, Universitatea Politehnica din 
București 

Andrei Olaru 
Conferențiar universitar, Universitatea Politehnica 
din București 

Traian-Eugen Rebedea 
Conferențiar universitar, Universitatea Politehnica 
din București 

Analiza nr. 5. 
Modalități de 
aprofundare a 

Parteneriatului Estic 
după anul 2020 

Mircea Brie (coordonator) Profesor universitar, Universitatea din Oradea 

Ioana-Teodora Bițoiu 
Lector universitar, Școala Națională de Studii Politice 
și Administrative 

Ioana-Miruna Butnaru-
Troncotă 

Lector universitar, Școala Națională de Studii Politice 
și Administrative 

Ana-Maria Costea 
Lector universitar, Școala Națională de Studii Politice 
și Administrative 
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Anexa nr. 2 

TABEL nr. 1 – detalii ale cursurilor de formare organizate de IER în anul 2020 

 

Nr. 

crt. 
Nume curs 

Certificat/ 

Adeverință 

Coordonator 

1. Principal 

2. Secundar 

 
Nr. 

sesiuni 
Perioada 

Nr. 

zile 

curs 

Nr. zile 

pregătire 

program 

Tarif 

RON 

Încasări 

RON 

Cheltuieli 

RON 

Venituri 

RON 

Nr. 

cursanți 

 
Cursuri 

subvenționate 
  

 
         

1.  
Introducere în 

afaceri europene 
IER  

 
1 25-27.02 3 30 IER - 4 050 lei - 18 

2.  
Sistemul normativ 

al Uniunii Europene 
IER  

 
1 12, 14 .05 4 30 IER - 2 700 lei - 33 

3.  

Norme și procedure 

de tehnică 

legislativă 

IER  

 

1 18-21.05 4 30 IER - 2 700 lei - 23 

4.  
Introducere în 

afaceri europene 
IER  

 
1 11-18.06 6 30 IER  4 050 lei - 28 

5.  

Ingineria 

valorificării 

deșeurilor 

IER  

 

1 29.09-2.10 4 30 IER  2 700 lei - 24 

6.  

Avertizarea de 

integritate în 

instituțiile publice 

IER  

 

1 5-9.10 5 30 IER  3 375 lei - 19 

7.  

Norme și procedure 

de tehnică 

legislativă 

IER  

 

1 15-18.10 4 30 IER - 2 700 lei - 26 

8.  
Sistemul normativ 

al Uniunii Europene 
IER  

 
1 21-24.10 4 30 IER - 2 700 lei - 28 

9.  

Provocări de 

Securitate în 

afacerile europene 

IER  

 

1 16-19.11 4 30 IER - 2 700 lei  32 
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Nr. 

crt. 
Nume curs 

Certificat/ 

Adeverință 

Coordonator 

1. Principal 

2. Secundar 

 
Nr. 

sesiuni 
Perioada 

Nr. 

zile 

curs 

Nr. zile 

pregătire 

program 

Tarif 

RON 

Încasări 

RON 

Cheltuieli 

RON 

Venituri 

RON 

Nr. 

cursanți 

10.  

Ingineria 

valorificării 

deșeurilor 

IER  

 

1 7-10.12 4 30 IER  2 700 lei - 24 

 Cursuri cu taxă             

1.  
Diplomație și 

protocol- 
IER  

 
1 7-10.12 4 30 400  2 700 lei 8 800 lei 24 

 

 

 
TOTAL  33 075 lei  279 

 

 

TABEL nr. 2 – Profil profesional cursanți  (ianuarie – decembrie 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Profil Nr. de cursanți 

Instituție publică 176 

Ambasade 4 

Mediu privat 65 

Mediul universitar 28 

Persoană independentă 6 

TOTAL 279 
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Anexa nr. 3 

 

Conferințe, mese rotunde și dezbateri - 2020 

 

Nr.crt. Data Tema Invitați/detalii 

1.  29-30 ianuarie 
Rolul și relevanța studiilor de impact în 
definirea pozițiilor naționale la nivel UE 

Atelier tematic organizat de MAE (beneficiar) și IER (partener) în cadrul proiectului 

„Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de 

luare a deciziilor la nivel european”, finanțat prin Programul Operațional Capacitatea 

Administrativă (POCA). 

2.  3-4 februarie 
Simplificarea politicii de coeziune post-2020: 

posibile soluții pentru eficientizarea 
implementării 

Atelier tematic organizat de MAE (beneficiar) și IER (partener) în cadrul proiectului 

„Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de 

luare a deciziilor la nivel european”, finanțat prin Programul Operațional Capacitatea 

Administrativă (POCA). 

3.  5-6 februarie 
Modalități de aprofundare a Parteneriatului 

Estic după anul 2020 

Atelier tematic organizat de MAE (beneficiar) și IER (partener) în cadrul proiectului 

„Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de 

luare a deciziilor la nivel european”, finanțat prin Programul Operațional Capacitatea 

Administrativă (POCA). 

4.  10-11 februarie 
Inteligența artificială – impactul la nivel UE 
asupra productivității companiilor și pieței 

muncii (Studiu de caz: România) 

Atelier tematic organizat de MAE (beneficiar) și IER (partener) în cadrul proiectului 
„Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de 
luare a deciziilor la nivel european”, finanțat prin Programul Operațional Capacitatea 
Administrativă (POCA). 

5.  12 februarie 
Noi provocări privind calitatea locurilor de 

muncă 

Eveniment organizat de IER, în parteneriat cu Euractiv România, în cadrul proiectului 
finanțat de Eurofound. Au participat: Valentina Vasile, director știintific, Institutul de 
Economie Națională/cercetător și corespondent național EUROFOUND, Cristina Boboc, 
prof.univ.dr. ASE București/cercetător și corespondent național EUROFOUND, Simona 
Ghiță, prof.univ.dr., ASE București/cercetător și corespondent național EUROFOUND , 
Ioan-Cristinel Răileanu, Expert superior, Direcția Politici de Ocupare, Competențe și 
Mobilitate Profesională, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Cecilia Gostin, 
Coordonator Departament Educație, Formare și Programe, Confederația Națională 
Sindicală „Cartel Alfa”, Nicolae-Cristian Pârvan, Secretar general, Asociația Oamenilor 
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Nr.crt. Data Tema Invitați/detalii 

de Afaceri din România Moderator. Dezbaterea a fost moderată de Livia-Anca Mirescu, 
manager proiect Eurofound/IER.  

6.  12-13 februarie 

Impactul digitalizării asupra arhitecturii și 

implementării politicilor europene vizând 

consolidarea Pieței Interne 

Atelier tematic organizat de MAE (beneficiar) și IER (partener) în cadrul proiectului 
„Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de 
luare a deciziilor la nivel european”, finanțat prin Programul Operațional Capacitatea 
Administrativă (POCA). 

7.  9 mai Unul pentru toți, toți pentru Europa! 
Eveniment online organizat de CIED București, proiect implementat de IER, cu ocazia 
celebrării Zilei Europei. 

8.  26 mai 
Rolul și relevanța studiilor de impact în 

definirea pozițiilor naționale la nivelul UE 

Dezbatere publică organizată online de MAE (beneficiar) și IER (partener) în cadrul 
proiectului „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul 
proceselor de luare a deciziilor la nivel european”, finanțat prin Programul Operațional 
Capacitatea Administrativă (POCA). 

9.  4 iunie 
Modalități de aprofundare a Parteneriatului 

Estic după anul 2020 

Dezbatere publică organizată online de MAE (beneficiar) și IER (partener) în cadrul 
proiectului „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul 
proceselor de luare a deciziilor la nivel european”, finanțat prin Programul Operațional 
Capacitatea Administrativă (POCA). 

10.  5 iunie 

Inteligența artificială – impactul la nivel UE 

asupra productivității companiilor și pieței 

muncii (Studiu de caz: România); 

 

Dezbatere publică organizată online de MAE (beneficiar) și IER (partener) în cadrul 
proiectului „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul 
proceselor de luare a deciziilor la nivel european”, finanțat prin Programul Operațional 
Capacitatea Administrativă (POCA). 

11.  10 iunie 
Simplificarea politicii de coeziune post-2020: 

posibile soluții pentru eficientizarea 
implementării 

Dezbatere publică organizată online de MAE (beneficiar) și IER (partener) în cadrul 
proiectului „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul 
proceselor de luare a deciziilor la nivel european”, finanțat prin Programul Operațional 
Capacitatea Administrativă (POCA). 

12.  11 iunie 
Impactul digitalizării asupra arhitecturii și 
implementării politicilor europene vizând 

consolidarea Pieței Interne 

Dezbatere publică organizată online de MAE (beneficiar) și IER (partener) în cadrul 
proiectului „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul 
proceselor de luare a deciziilor la nivel european”, finanțat prin Programul Operațional 
Capacitatea Administrativă (POCA). 

13.  29 iunie 
Salariul minim și coșul de consum pentru un 

trai decent 

Eveniment online organizat de IER, în parteneriat cu Euractiv România, în cadrul 
proiectului finanțat de Eurofound. Au participat Oana-Mihaela Mocanu, director 
general IER, Victoria Stoiciu, cercetător și corespondent național EUROFOUND, Adrian 
Dohotaru, deputat, membru în Comisia pentru muncă și protecție socială, Camera 
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Nr.crt. Data Tema Invitați/detalii 

Deputaților, Adela Șerban, cercetător, Institutul de Sociologie, Academia Română, 
expert UGIR, Bogdan Iuliu Hossu, președinte, Confederația Națională Sindicală „Cartel 
Alfa”. Dezbaterea a fost moderată de Nicoleta Voicu, cercetător junior Eurofound, 
Euractiv.  

14.  9 iulie 
Telemunca și digitalizarea raporturilor de 

muncă în contextul crizei CoVid 19 

Eveniment online organizat de IER, în parteneriat cu Euractiv România, în cadrul 
proiectului finanțat de Eurofound.  Au participat: Livia-Anca Mirescu, coordonator 
Compartiment Proiecte/IER, Raluca Dimitriu, prof.univ.dr., Academia de Studii 
Economice, cercetător și corespondent național EUROFOUND, Larisa Papp, director, 
Inspecția Muncii, Corneliu Bențe, președinte, Uniunea Națională a Experților în 
Legislația Muncii, Ana-Maria Icătoiu, expert fonduri europene, membru în Comisia de 
fonduri europene a Coaliției pentru Dezvoltarea României, președinta Organizației 
femeilor antreprenor din UGIR, filiala București, Minel Ivașcu, vicepreședinte, Blocul 
Național Sindical. Dezbaterea a fost moderată de Iulian Oneașcă, expert Serviciul Studii 
Europene/IER. 

15.  23 noiembrie 

 

A Stronger European Union in a Shifting 
World. German and Romanian Views 

 

Ediția a VII-a a EURT, masa rotundă româno-germană pe problematica europeană, 
eveniment online organizat de FES România, IER și SWP Berlin. 
Au participat: Juliane Schulte, coordonator FES România, E.S. Cord Meier-Klodt, 
ambasadorul Germaniei în România, Ștefan Tinca, director politic MAE/România, 
Oana-Mihaela Mocanu, Director General/IER, Barbara Lippert, director cercetare/SWP 
Berlin, Adriana Stănescu, Director General, MAE/România, Hans-Jürgen Heimsoeth, 
ambasador, reprezentant special pentru Parteneriatul Estic/MAE Germania, Dumitru 
Minzarari, cercetător asociat/SWP Berlin, Miruna Butnaru-Troncotă, director Centrul 
de Studii Europene/SNSPA, Petra Sigmund, director general/MAE Germania, Radu 
Safta, director general/MAE România, Viorel Isticioaia Budura, ambasador, fost 
director Divizia Asia și Pacific/EEAS, Gudrun Wacker, cercetător senior/SWP Berlin, 
Alexandru Georgescu,  cercetător și analist senior/ ICI.  
Dezbaterile s-au desfășurat conform normelor Chatham House. 

16.  16 decembrie 
UE în fața provocărilor generate de 

pandemie. Măsuri de răspuns și scenarii de 
viitor 

Conferința anuală a IER, eveniment organizat cu sprijinul MAE, în format online. Au 
participat: Iulia Matei, secretar de stat pentru Afaceri Europene/MAE; Alina 
Bârgăoanu, prof. univ. dr./SNSPA, Președinte al Consiliului de Administrație/IER; Vasile 
Pușcaș, prof. univ. dr., Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca; Laura Elena Marinaș, 
conf. univ. dr., ASE București; Lazăr Comănescu, ambasador, consilier pentru relații 
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Nr.crt. Data Tema Invitați/detalii 

externe al președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României; Dan Luca, 
vicepreședinte pentru Inovație Strategică, EURACTIV Bruxelles.  
Conferința a fost deschisă de Oana-Mihaela Mocanu, director general al IER și a fost 
moderată de Bogdan Mureșan, expert în cadrul Serviciului Studii Europene. 
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Anexa nr. 4 

Livrabile realizate în cadrul proiectului Eurofound (2018-2022) 

 

Nr. 

crt. 

Tip serviciu Numărul comenzii și titlul livrabilului Cercetător 

1. Programat 34/ 20.11.2019 

The role of social partners at national 

level in tackling discrimination at the 

workplace 

Raluca Dimitriu 

S.C. Euractiv Network SRL 

2. Programat 37/ 16.12.2019 

Country update on latest developments 

in working life – 4th quarter 2019 

Victoria Stoiciu 

S.C. Euractiv Network SRL 

3. La cerere 38/20.12.2019 

The long-term care workforce 

Simona Ghiță 

Cristina Boboc 

S.C. Euractiv Network SRL 

4. La cerere 35/ 20.11.2019 

Update on statutory minimum wages 

2020 

S.C. Euractiv Network SRL 

5. Programat 2 / 27.03.2020 

ERM factsheets 

S.C. Euractiv Network SRL 

6. Programat  Update of a database of national 

contacts 

Livia Mirescu 

7. Programat 3/27.03.2020 

Latest developments in working life Q1 

2020 

Victoria Stoiciu 

S.C. Euractiv Network SRL 

8. Programat 4/27.03.2020 

Questionnaire based national 

contribution on Tackling shortages in 

the EU Member States 

Valentina Vasile 

Simona Ghiță 

Cristina Boboc 

S.C. Euractiv Network SRL 

9. La cerere 5/18.05.2020 

Questionnaire based national 

contribution (around 50% of the 

standard one) on the involvement of 

national social partners in social and 

economic reforms 

Valentina Vasile 

Simona Ghiță 

Cristina Boboc 

S.C. Euractiv Network SRL 

10. La cerere 6/18.05.2020 

Validation and/or update of existing 

databases, profiles or link collections - 

ERM database on support instruments 

S.C. Euractiv Network SRL 

11. Programat 7/18.05.2020 

Questionnaire based national 

contribution to sectoral 

representativeness studies - Gas 

Victoria Stoiciu 

S.C. Euractiv Network SRL 

12. Programat 8/18.05.2020 

Questionnaire based national 

contribution to sectoral 

representativeness studies - Electricity 

Victoria Stoiciu 

S.C. Euractiv Network SRL 

13. Programat 9/18.05.2020 Raluca Dimitriu 

S.C. Euractiv Network SRL 
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Nr. 

crt. 

Tip serviciu Numărul comenzii și titlul livrabilului Cercetător 

Contribution to topical update on New 

forms of employment - update 2020 

14. Programat 10/29.05.2020 

Questionnaire based national 

contribution to sectoral 

representativeness studies – Textile and 

clothing 

Victoria Stoiciu 

S.C. Euractiv Network SRL 

15. Programat 11/29.05.2020 

Questionnaire based national 

contribution to sectoral 

representativeness studies –Food & 

drinks 

Simona Ghiță 

Cristina Boboc 

S.C. Euractiv Network SRL 

16. Programat 12/09.07.2020 

Contribution to topical update on 'a 

right to disconnect' 

Raluca Dimitriu 

S.C. Euractiv Network SRL 

17. La cerere 13/09.07.2020 

ERM Factsheet 

S.C. Euractiv Network SRL 

18. Programat 14/14.07.2020 

Romania: EU Policy Watch: Social 

partner initiatives and collective 

agreements (replacing topical update 

Q3, formerly 'SP going digital') 

Victoria Stoiciu 

S.C. Euractiv Network SRL 

19. Programat 15/21.09.2020 

Tailored questionnaire based national 

contribution on: Transition to a low 

carbon economy including its 

distributional impact 

Victoria Stoiciu 

S.C. Euractiv Network SRL 

20. Programat 16/21.09.2020 

Country update on latest developents in 

working life - 2nd quarter 2020 - 

including input to Covid-19 meaures 

database 

Victoria Stoiciu 

S.C. Euractiv Network SRL 

21. La cerere 18/22.09.2020 

ERM Factsheet 

S.C. Euractiv Network SRL 

22. La cerere 19/22.09.2020 

Romania: Update on ‘Measures to 

integrate people with disabilities in the 

open labour market' 

Valentina Vasile, Cristina 

Boboc, Simona Ghiță 

 

23. Programat 17/21.09.2020 

Country update on latest developents in 

working life - 3rd quarter 2020 including 

input to Covid-19 EU POLICY Watch 

database 

Simona Ghiță 

S.C. Euractiv Network SRL 

24. La cerere 22/29.09.2020 

Questionnaire based national 

contribution to sectoral 

representativeness studies - 

Professional Football 

Victoria Stoiciu 

S.C. Euractiv Network SRL 
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Nr. 

crt. 

Tip serviciu Numărul comenzii și titlul livrabilului Cercetător 

25. La cerere 21/29.09.2020 

Questionnaire based national 

contribution to sectoral 

representativeness studies - Cross-

sectoral 

Valentina Vasile, Simona 

Ghiță, Cristina Boboc 

S.C. Euractiv Network SRL 

26. La cerere 25/20.10.2020 

Consequences of the Covid-19 

economic crisis on young 

people: Policy context and responses in 

EU Member States 

Victoria Stoiciu 

S.C. Euractiv Network SRL 

27. La cerere 23/20.10.2020 

Capacity for effective social dialogue 

Victoria Stoiciu 

 

28. La cerere 27/20.11.2020 

ERM Factsheet 
S.C. Euractiv Network SRL 
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Anexa nr. 5 

Network of Eurofound Correspondents - Schedule of Deliverables 

 

Type of 
service 

Service category Deliverable category and title 
Draft Q 

sent to NCs 
Final Q sent 

to NCs 
Delivery of national 

contributions 

Scheduled 
Regular monitoring and 
reporting on working life 
developments 

Country update on latest developents in working life - 
1st quarter 2020 

n/a 09/03/2020 07/04/2020 

Scheduled 
Contributing to comparative 
research and thematic work 

Questionnaire based national contribution on Tackling 
labour shortages in the EU Member States 

n/a 02/03/2020 04/05/2020 

Scheduled 
Validation and/or update of 
existing databases, profiles or 
link collections 

Update of a database of national contacts n/a 3/27/2020 5/31/2020 

Scheduled 
Regular monitoring and 
reporting on working life 
developments 

1. Contribution to topical update on New forms of 
employment - update 2020 

n/a 17/04/2020 15/05/2020 

Scheduled 
Contributing to comparative 
research and thematic work  

Questionnaire based national contribution to sectoral 
representativeness studies - Gas 

n/a 06/04/2020 15/05/2020 

Scheduled 
Contributing to comparative 
research and thematic work 

Questionnaire based national contribution to sectoral 
representativeness studies - Electricity 

n/a 06/04/2020 15/05/2020 

On-request 
Provision of other on 
demand services 

Questionnaire based national contribution (around 
50% of the standard one) on the involvement of 
national social partners in social and economic reforms 

n/a 24/04/2020 05/06/2020 

Scheduled 
Contributing to comparative 
research and thematic work  

Questionnaire based national contribution to sectoral 
representativeness studies - Food & Drinks 

n/a 20/04/2020 10/06/2020 
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Scheduled 
Contributing to comparative 
research and thematic work 

Questionnaire based national contribution to sectoral 
representativeness studies - Textile and clothing 

n/a 20/04/2020 10/06/2020 

Scheduled 
Regular monitoring and 
reporting on working life 
developments 

2. Contribution to topical update: National debates on 
transition to a low-carbon economy 

n/a 27/05/2020 01/07/2020 

Scheduled 
Regular monitoring and 
reporting on working life 
developments 

Country update on latest developents in working life - 
2nd quarter 2020 - including input to Covid-19 
meaures database 

n/a 08/06/2020 07/07/2020 

Scheduled 
Regular monitoring and 
reporting on working life 
developments 

Country update on latest developents in working life - 
3rd quarter 2020 

n/a 07/09/2020 06/10/2020 

On-request 
Contributing to comparative 
research and thematic work 

Questionnaire based national contribution to sectoral 
representativeness studies - Professional Football 

n/a 31/08/2020 21/10/2020 

Scheduled 
Regular monitoring and 
reporting on working life 
developments 

3. Contribution to topical update:  including input to 
Covid-19 EU policy watch database - social partner 
initiatives (replacing topical update Q3, formerly 'SP 
going digital'l 

n/a 15/09/2020 27/10/2020 

On-request 
Provision of other on 
demand services 

Romania: Update on ‘Measures to integrate people 
with disabilities in the open labour market' 

n/a 10/8/2020 2/10/2020 

On-request 
Contributing to comparative 
research and thematic work  

Questionnaire based national contribution to sectoral 
representativeness studies - Cross-sectoral 

n/a 09/09/2020 20/11/2020 

Scheduled 
Regular monitoring and 
reporting on working life 
developments 

Contribution to EurWORK's annual review of working 
life 

n/a 11/11/2020 06/01/2021 

On-request 
Provision of other on 
demand services 

"Consequences of the Covid-19 economic crisis on 
young people: Policy context and responses in EU 
Member States" 

n/a 21/10/2020 7/12/2020 
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On-request 
Provision of other on 
demand services 

Capacity for effective social dialogue n/a 8/10/2020 18/12/2020 

Scheduled 
Regular monitoring and 
reporting on working life 
developments 

Contribution to EurWORK's annual review of working 
life 

n/a 11/11/2020 6/1/2021 

Scheduled 
Regular monitoring and 
reporting on working life 
developments 

4. Contribution to topical update: including input to 
Covid-19 EU policy watch database - workplace 
practices 

n/a 26/11/2020 08/01/2021 

Scheduled 
Regular monitoring and 
reporting on working life 
developments 

Country update on latest developents in working life - 
4th quarter 2020 

n/a 07/12/2020 08/01/2021 

On-request 
Provision of other on 
demand services 

Update on statutory minimum wages 2021 n/a 11/11/2020 12/1/2021 

On-request 
Provision of other on 
demand services 

Interviews with national decision makers on minimum 
wages 2021 

n/a 24/11/2020 12/1/2021 

Scheduled 
Validation and/or update of 
existing databases, profiles or 
link collections 

EurWORK Working Life Country Profiles n/a 11/2/2020 19/2/2021 

On-request 
Provision of other on 
demand services 

Additional topical update - Social partners going digital n/a 11/2/2020 26/2/2021 

On-request 
Provision of other on 
demand services 

Additional topical update - Overtime n/a 11/12/2020 03/03/2021 

On-request 
Provision of other on 
demand services 

COVID-19 governmental confinement decrees n/a 11/12/2020 31/03/2021 
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Anexa nr. 6 

EVENIMENTE ORGANIZATE DE CENTRUL EUROPE DIRECT (CIED) BUCUREȘTI  

 

Nr.crt Tema Data și locul desfășurării acțiunii Invitați/detalii 

1.  

Formarea noii echipe 
de teatru forum din 

cadrul Caravanei „Stă în 
puterea ta să schimbi 

ceva!” 

8, 9, 13 și 19 februarie 2020, 
Sala de Conferințe a Institutului European din 
România 

La această formare au participat tineri de la trei licee din capitală: Liceul 
Teoretic „Jean Monnet”, Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” și Liceul de 
Metrologie „Traian Vuia”. Sub „bagheta magică” a Mândruței 
Andreescu, formator de la Asociația „Tineri pentru Europa de mâine” 
tinerii noștri actori amatori au pus în scenă o piesă de teatru forum pe 
un subiect de actualitate, identificat chiar de ei ca fiind o problemă din 
societate ce necesită rezolvare. 
Tinerii au dat dovada de creativitate și ingeniozitate pentru a evidenția 
cât mai bine cu putință actuala societate prin intermediul unui scenariu 
inedit. Spectacolul cuprinde o mică scenetă interactivă care prezintă o 
situație de opresiune, la care și publicul este invitat să intervină pentru 
a schimba cursul evenimentelor și pentru a aduce un final pozitiv și 
benefic tuturor. Piesa nu este lipsită nici de momente comice care 
oglindesc realitatea în stilul cunoscut al teatrului forum. 
Privind dincolo de jocul actoricesc al elevilor, teme precum rasismul, 
intoleranța, discriminarea bazată pe religie, combaterea inegalităților, 
hărțuirea femeilor, imigrația, abuzul de putere și cum oamenii pot 
crede, în mod greșit, că pot deține controlul asupra vieților altora, sunt 
teme actuale, abordate în spectacol, menite să atragă atenția celorlalți 
tineri asupra comportamentului inadecvat des întâlnit în societate. 
În astfel de conjuncturi, elevii realizează cât de important este să 
intervină în comunitatea lor și să nu adopte un comportament pasiv la 
astfel de încălcări ale drepturilor cetățenești pentru că în orice moment 
în care se acceptă o situație defavorabilă, șansele de repetare a 
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evenimentului cresc, iar victime ale abuzurilor putem fi oricând, fiecare 
dintre noi. 

2.  

Debutul Caravanei „Stă 
în puterea ta să schimbi 

ceva!” la Colegiul 
Economic „Costin C. 

Kirițescu” 
 

21 februarie 2020, 
la Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” 

Vineri, 21 februarie 2020, echipa Centrului de Informare Europe Direct 
București și tinerii actori amatori din echipa sa de teatru forum au 
lansat ediția 2020 a Caravanei "Stă în puterea ta să schimbi ceva!" la 
Colegiul Economic "Costin C. Kirițescu" din București. Proiect de succes 
și în anii trecuți, caravana de teatru forum a fost primită cu brațele 
deschise de către elevii de la profilul economic și profesorii lor, dornici 
de a se implica și a încuraja participarea tinerilor în număr cât mai mare 
la astfel de evenimente educative, menite să le ofere tinerilor cât mai 
multe oportunități de dezvoltare personală și profesională. 
Piesa de teatru a avut drept scop încurajarea empatiei în relațiile 
interumane, conștientizarea trăirii în armonie unii cu ceilalți. Rasismul 
și bullying-ul sunt probleme actuale des întâlnite în toate mediile 
sociale, mai ales din cauza faptului că "opresorilor" li se permite să aibă 
această atitudine încă de la vârste fragede, fără a fi vreodată abătuți de 
la acest comportament deviant. 
Metoda non-formală a teatrului forum invită la interacțiune și 
dezbatere, astfel că elevii liceului au intervenit în momentele-cheie ale 
piesei, luând locul personajelor, schimbându-le atitudinea și replicile și, 
implicit, remodelând finalul piesei. Evenimentul și-a îndeplinit scopul de 
a-i responsabiliza pe tineri în situații concrete, critice, din societate în 
care drepturile omului nu sunt respectate. Puterea stă în fiecare dintre 
noi. Nu trebuie decât să acționăm! 

3.  

Celebrarea Zilei Europei 
prin evenimentul 

online  „Unul pentru 
toți, toți pentru 

Europa!” 

9 mai 2020, între orele 12:00 – 16:00, pe pagina de 
Facebook a Centrului Europe Direct București 

Cu ocazia Zilei Europei, anul acesta echipa Europe Direct București a 
organizat evenimentul "Unul pentru toți, toți pentru Europa!". 
Dat fiind contextul pandemiei de COVID-19, evenimentul s-a desfășurat 
online, prin intermediul paginii de Facebook Europe Direct București. 
Evenimentul, care a avut loc în data de 9 mai, între orele 12.00 - 16.00, 
a înregistrat sute de reacții, aprecieri, distribuiri și comentarii și foarte 
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mulți participanți efectivi care au urmărit postările propuse de echipa 
Europe Direct București. 
Agenda evenimentului a fost cuprinzătoare, aducând la un loc clipuri 
video despre istoria Uniunii Europene, momente artistice de cântece și 
dansuri ce au creionat multiculturalitatea europeană, discursuri 
susținute de voluntarii și bursierii Centrului, dar și jocuri online 
interactive. 
Întreg evenimentul s-a dovedit a fi o dovadă grăitoare că unitatea și 
solidaritatea europeană continuă să se afirme și în vreme de pandemie 
și că digitalizarea este elementul cheie atunci când interacțiunea fizică 
este întreruptă de astfel de provocări globale. Crezând în valorile 
europene vechi de zeci de ani, echipa Europe Direct București, alături 
de toți prietenii săi, au sărbătorit Ziua Europei în fața ecranelor cu 
Europa în suflet. 

4.  
Teatru forum în aer 

liber la Muzeul 
Municipiului București 

24 iunie 2020 
La Casa Filipescu-Cesianu (Muzeul Municipiului 
București) 

După o întrerupere de trei luni, cauzată de pandemia cu noul 
coronavirus, Caravana de teatru forum „Stă în puterea ta să schimbi 
ceva!” a pornit din nou la drum, de data aceasta reprezentațiile având 
loc în aer liber. Gazdele noastre au fost partenerii de la Muzeul 
Municipiului București, care ne-au primit cu drag în curtea casei 
Filipescu-Cesianu din București. 
Tematica piesei de teatru-forum este axată pe subiectul cetățeniei și al 
democrației europene. Scopul acesteia este acela de a descuraja 
discriminarea de orice fel și de a promova valorile europene. Morala 
poveștii este că nu avem doar datoria de a respecta drepturile celor de 
lângă noi și de a nu comite nedreptăți, ci și datoria de a ne opune, în 
mod activ, încălcării acestor drepturi! 

5.  
Caravana de teatru-

forum la Casa Filipescu-
Cesianu din București 

26 iunie 2020 
La Casa Filipescu-Cesianu (Muzeul Municipiului 
București) 

Vineri, 26 iunie Centrul ED București și tinerii actori amatori din echipa 
de teatru forum au revenit la Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul 
Municipiului București, cu o nouă reprezentație de teatru-forum în aer 
liber. Tinerii noștri actori-amatori sunt elevi de la Liceul Tehnologic de 
Metrologie „Traian Vuia”, Liceul Teoretic „Jean Monnet” și Liceul 
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Teoretic „Mihail Sadoveanu” din București, precum și studenți de la 
Facultatea de Litere a Universității București. Reprezentația a avut 
drept obiectiv central crearea un public european avizat, conștient atât 
de drepturile cetățenilor europeni, cât și de factorii care pot duce cu 
ușurință la încălcarea acestora. Actorii voluntari s-au ridicat, ca de 
obicei, la nivelul așteptărilor, datorită prestațiilor lor actoricești bine 
studiate, acest lucru fiind datorat și unei bune colaborări și comunicări 
în echipă. Ei au demonstrat cu succes că, uneori, este de ajuns ca o 
singură persoană să ia atitudine în viața cotidiană pentru a oferi un bun 
exemplu întregii comunități. În partea a doua a evenimentului, s-a 
demonstrat că individul are o putere mult mai mare decât se crede în 
general, iar atunci când nu stai nepăsător și iei atitudine, poți contribui 
la schimbarea în bine a societății. 

6.  
„Promovează-te ca 
tânăr antreprenor” 

(world café) 

30 iunie 2020 
Eveniment online, pe platforma Zoom 

Abordând o temă de actualitate, și anume antreprenoriatul în rândul 
tinerilor, Centrul Europe Direct a avut alături parteneri de seamă, cum 
ar fi: Rețeaua Enterprise Europe Network România și filiala acesteia din 
Constanța din cadrul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și 
Agricultură Constanța (CCINA), Agenția de Dezvoltare Regională 
București-Ilfov, Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul ASE 
București – Facultatea de Administrarea Afacerilor și USH Pro Business 
din cadrul Universității „Spiru Haret” din București. 
Scopul acestui eveniment online a fost acela de a avea o interacțiune 
dintre facilitatori și tinerii studenți, viitori sau actuali antreprenori, 
pentru a afla care sunt instrumentele pe care tinerii le au la dispoziție 
pentru a deveni antreprenori și pentru a-și crește afacerea, sub forma 
unor ateliere de lucru. Astfel, tinerii au aflat mai multe despre 
dezvoltarea antreprenorială de la idee la exemplu de succes. 

7.  
„From Grey to Green” 

(world café) 
30 iulie 
Eveniment online, pe platforma Zoom 

Evenimentul a avut ca scop o dezbatere non-formală privind 
schimbările climatice, impactul poluării și al încălzirii globale asupra 
calității vieții noastre, precum și conștientizarea pericolelor mai mult 
sau mai puțin vizibile care afectează mediul înconjurător. Acesta a avut 
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o agendă variată, cu teme de actualitate extrem de interesante, 
discuțiile fiind moderate de specialiști în domeniu, care au jucat rolul de 
facilitatori. 
Cafeneaua publică online a fost organizată în parteneriat cu Rețeaua 
Europeană Green Spider din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor, cu Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor din 
cadrul Universității Politehnica din București și cu Administrația 
Națională de Meteorologie. 
Atelierele de lucru și dezbaterile au fost întreținute atât de invitații 
evenimentului, cât și de intervențiile active ale urmăritorilor online. 
Formatul evenimentului (world café / cafenea publică) le-a permis 
participanților să ia parte, pe rând, la toate cele 4 ateliere de lucru, 
concluziile fiind apoi prezentate în plen de către moderatorii Raul Pop 
și Mihai Enescu – consilieri ministru, prof. Rodica Stănescu de la 
Universitatea Politehnica și dr. Roxana Bojariu de la ANM.  

8.  
Școala de vară 

„diAloguri pentru 
viitor” 

24-27 august 2020 
Eveniment online, pe platforma Webex 

Școala de vară a fost organizată în parteneriat cu Centrele Europe Direct 
Argeș și Bistrița. Tematica din acest an a fost axată pe Inteligența 
Artificială și etică, iar metoda abordată a fost dezbaterea (debate). 
Participanții au fost 18 tineri, studenți și elevi, voluntari ai celor 3 centre 
Europe Direct, dornici de a se perfecționa în arta dezbaterii și de a-și 
consolida cunoștințele din domeniul Inteligenței Artificiale. 
Am avut alături de noi doi formatori de excepție, specialiști în domeniile 
lor, Vlad Măcelaru și Natalie Ester, care i-au îndrumat pe participanți pe 
parcursul celor 4 zile de formare. 
În prima zi, tinerii au avut ocazia de a participa la un training interactiv, 
aplicat pe Inteligența Artificială, susținut de Vlad Măcelaru. Astfel, 
participanții și-au consolidat cunoștințele în legătură cu acest domeniu 
și au acumulat noi informații, ce aveau să îi ajute pe parcursul 
următoarelor zile. În următoarele două zile, Natalie Ester i-a îndrumat 
cu măiestrie pe tineri în arta dezbaterilor, cu accent pe abilitățile de 
comunicare în spațiul public, pe gândire critică și argumentare logică. 
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Prin jocuri și dialoguri spontane, participanții și-au învins emoțiile de 
început și au susținut o simulare, îndrumați îndeaproape de Natalie, 
pregătindu-se pentru ziua cea mare, ziua dezbaterilor. În ultima zi a 
școlii de vară, participanții și-au etalat abilitățile de comunicare,  prin 
formularea unor raționamente clare, coerente și bine structurate, 
dezbătând moțiunea „Inteligența artificială este demnă de încredere”.  

9.  

Caravana de teatru 
forum la Grădina 

Botanică din București 
 

18 septembrie 2020 
Grădina Botanică „Dimitrie Brândza” 

Prin tematica aleasă, protagoniștii au dorit să evidențieze faptul că 
tinerii reprezintă un factor principal de influență în consolidarea și 
apărarea valorilor și intereselor europene și să atragă atenția asupra 
problemelor mai mult sau mai puțin cunoscute care le periclitează 
evoluția personală și profesională. Astfel, în partea a doua a 
spectacolului, tinerii prezenți la eveniment au fost invitați să intervină 
în momentele-cheie ale piesei și să transforme relațiile bazate pe 
putere și discriminare pentru a influența pozitiv realitatea.Tinerii noștri 
actori-amatori au demonstrat cu succes că, uneori, este de ajuns ca o 
singură persoană să ia atitudine în viața cotidiană pentru a oferi un bun 
exemplu întregii comunități.  

10.  

Teatru-forum în cadrul 
Schimbului de 

experiență și bune 
practici între Centrele 

Europe Direct 

24 septembrie 
Eveniment online, pe platforma Webex 

Întâlnirea a început cu vizionarea înregistrării cunoscutei piese de 
teatru forum jucată de trupa CIED București, având ca temă principală 
cetățenia  și democrația, respectiv discriminarea pe motiv de rasă și 
religie. Pentru a respecta ideea de bază a teatrului forum, tinerii 
voluntari au discutat despre cum pot ei să aducă o schimbare în această 
piesă astfel încât Ayla să nu fie nevoită să plece din sat, la insistențele și 
opresiunile lui Elvis și ale mamei acestuia. 
În continuare, cele trei echipe au vorbit despre problemele sociale pe 
care plănuiesc să le abordeze în piesele la care lucrează. Ideile au fost 
foarte variate, actorii și coordonatorii propunându-și să aducă în atenția 
publicului larg probleme cum ar fi violența în familie sau discriminarea 
persoanelor cu dizabilități.  

11.  
Clubul Europe Direct 

Gala bursierilor Europe 
27 februarie 2020,  
Spațiul Public European 

Eveniment organizat în parteneriat cu Spațiul Public European.  
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Direct București, ediția 
a 6-a 

În deschiderea evenimentului, au luat cuvântul  Loredana Licuţa, 
și Liliana Comănescu, care le-au mulțumit în mod deosebit bursierilor 
social media din 2019 pentru implicarea de care au dat dovadă pe 
parcursul anului anterior, împărtășind totodată din experiențele 
comune în cadrul Centrului. 
Momentul culminant al evenimentul a fost  reprezentat însă de 
premierea bursierilor Europe Direct București care ne-au ajutat în 2019. 
Fiecare dintre cei 15 bursieri a primit o diplomă personalizată și un 
trofeu ce a reflectat zona sa de interes și implicarea din decursul 
stagiului. 
În discursurile lor, bursierii prezenți în sală au vorbit despre activitatea 
lor în cadrul Centrului Europe Direct București și despre modul în care 
această experiență i-a  ajutat în plan profesional ulterior. Marea 
majoritate a studenților au avut experiențe interesante în cadrul 
programului Erasmus+, venind astfel în completarea prezentării 
susținute de Bogdan Mureșan, și i-au încurajat pe cei prezenți în sală să 
nu rateze această oportunitate. Cei care se află momentan la studii în 
străinătate prin intermediul programului Erasmus+ au transmis mesaje 
video sau mesaje text care au fost urmărite cu interes de către public. 

12.  

Schimb de experiență și 
bune practici cu 

Centrele Europe Direct 
din țară și din 

străinătate 

21-23 septembrie 
Eveniment online, pe platforma Webex 

În perioada 21-23 septembrie 2020, Centrele Europe Direct București, 
Târgoviște și Vâlcea au organizat un schimb de experiență pentru 
membrii trupelor lor de teatru și un dialog online cu Centrele Europe 
Direct din Madrid și Castellon, din Spania. Scopul acestui schimb de 
bune practici, care a avut loc pe platforma Webex, a fost acela de a 
asigura o cooperare activă cu alte Centre Europe Direct la nivel național 
și/sau transfrontalier, pentru a forma și informa tinerii voluntari din 
echipele de teatru forum, ce au devenit vectori de informare în cadrul 
comunităților din care provin. 
În primele 2 zile, respectiv 21 și 22 septembrie, tinerii actori s-au 
„întâlnit” în mediul online pentru a împărtăși ce înseamnă pentru ei 
teatrul cu invitata noastră specială, Natalie Ester, actriță la Teatrul 
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Evreiesc de Stat. Tinerii au avut ocazia de a interacționa cu Natalie și de 
a învăța numeroase lucruri, de la istoria teatrului până la exerciții de 
actorie și tehnici de interpretare. În cea de-a treia zi a evenimentului, 
cele 3 centre din România s-au reunit pe platforma online Webex cu 
Centrele Europe Direct Comunidad de Madrid și Castellon, Spania, unde 
au discutat despre principalele activități pe care fiecare centru le 
desfășoară și despre oportunitatea unei viitoare colaborări.  

13.  
Biblioteca Vie „Povești 

cu și despre 
traducători” 

28 septembrie 2020 
Eveniment online, pe platforma Zoom 

Cu ocazia celebrării Zilei Europene a Limbilor (ZEL), în data de 28 
septembrie 2020, Centrul de Informare Europe Direct București din 
cadrul Institutului European din România, în parteneriat cu 
Reprezentanța Comisiei Europene în România, a organizat evenimentul 
Zoom „Povești cu și despre traducători”, în format „bibliotecă 
vie”. Evenimentul și-a propus să ilustreze cât mai viu profesia de 
traducător, cu avantajele și provocările aferente, precum și câteva 
posibile direcții de dezvoltare a unei cariere în domeniu: traduceri 
specializate în diverse domenii (inclusiv cel juridic), traduceri 
audiovizuale (subtitrare, dublare), traduceri literare, interpretariat, 
localizare de aplicații software, terminologie etc. Participanții au avut 
astfel ocazia să „împrumute”, pe rând, și să interacționeze cu toate cele 
cinci „cărți vii” din biblioteca ZEL, ediția 2020: Ana-Maria Hundorfean, 
traducător și interpret autorizat pentru limbile germană și engleză, Ligia 
Soare, traducător audiovizual, Laura Mihăilescu, traducător/revizor în 
domeniul juridic, Gigi Mihăiță, traducător literar, și Liliana Comănescu, 
traducător specializat în IT/comunicații. 

14.  

Ziua Educației și Ziua 
Centrelor Europe 

Direct: plantare de 
copaci în Parcul Natural 

Văcărești 
 

5 octombrie 2020 
Parcul natural Văcărești 

Activitatea practică „Educația pentru mediu – educația pentru viață!” a 
avut scopul de a evidenția rolul major al educației în conștientizarea 
importanței păstrării unui mediu curat și sănătos, precum și dezvoltarea 
spiritului civic al tinerilor printr-o acțiune de plantare copaci în Parcul 
Natural Văcărești.  
Voluntarii care au participat la plantare au fost elevi de la Liceul Teoretic 
„Jean Monnet” din București, dar și studenți. Coordonați de dna 
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profesoară Mihaela Vâjâitu și îndrumați îndeaproape de partenerii 
noștri de la Asociația Parcul Natural Văcărești, tinerii nu s-au dat în lături 
de la treabă și au pus mâna pe hârleț, sapă și lopată, pentru a planta, în 
decurs de câteva ore, cei 60 arbori (mesteceni și tei), meniți să 
înfrumusețeze zona exterioară a Parcului.  

15.  

Eveniment online în 
format „world café” – 
„Investește în viitorul 

tău!” 
 

28 octombrie 2020 
Platforma Zoom 

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu reţelele europene, 
Eurodesk România (din cadrul ANPCDEFP), EURES (din cadrul ANOFM) 
și NARIC (din cadrul Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a 
Diplomelor), precum şi în parteneriat cu Centrul pentru Inovare Publică. 
Evenimentul a oferit tinerilor, studenților şi cadrelor didactice 
informații despre oportunitățile multiple de finanțare oferite de 
Uniunea Europeană pentru programe de mobilități în străinătate 
pentru studii, stagii de voluntariat sau de practică, precum şi despre 
modalitățile prin care aceste cunoștințe pot fi utilizate, în mod concret, 
pe piața muncii din România, beneficiind de serviciile online de 
recunoaștere a studiilor obținute în străinătate. 

16.  

 
Teatru forum la Școala 

Gimnazială nr. 1 din 
Nuci, Ilfov 

 

29 octombrie 2020 
Comuna Nuci, jud. Ilfov 

Reprezentația a fost una inedită, pentru că, datorită situației 
pandemice actuale și a imposibilității de a ne deplasa cu echipa de tineri 
voluntari, aceasta a fost proiectată pe ecran elevilor de la clasa a VII-a. 
Din partea Centrului Europe Direct București a participat la acest 
eveniment Loredana Licuța, coordonator. Reprezentația a avut scopul 
de a crea un public european avizat, conștient atât de drepturile 
cetățenilor europeni, cât și de factorii care pot duce cu ușurință la 
încălcarea acestora. 
Cu ajutorul elevilor de la clasa a VII-a din comuna Nuci, personajele din 
piesă au căpătat mai multă forță a cuvintelor și a argumentelor, iar 
povestea noastră a ajuns la un final fericit. Cu toții au înțeles că, atunci 
când acționezi în momentul în care vezi o nedreptate, iei atitudine și îți 
aperi drepturile, lucrurile pot merge pe un făgaș normal. 
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17.  

Teatru forum online la 
Colegiul Național 

„Vladimir Streinu” din 
Găești, Dâmbovița 

24 noiembrie 2020 
Platforma Cisco Webex 

Marți, 24 noiembrie, Centrul Europe Direct București și elevii Colegiului 
Național Vladimir Streinu din Găești, jud. Dâmbovița, coordonați de 
doamna profesoară Ramona Anca, și-au dat întâlnire în mediul online, 
pe platforma Webex, pentru a viziona reprezentația de teatru-forum 
din cadrul Caravanei „Stă în puterea ta să schimbi ceva!”. După 
vizionarea înregistrării, elevii au fost invitați să dezbată problemele 
sociale identificate în această piesă inspirată din realitate, propunând 
soluții pentru îmbunătățirea relațiilor interumane în societatea 
democratică, dintr-o perspectivă europeană. Elevii au identificat fiecare 
tip de personaj din piesa de teatru și au discutat comportamentele și 
deciziile luate în situația prezentată, propunând soluții favorabile unui 
deznodământ fericit.  

18.  

 
Eveniment în format 

world café „Pericolele 
și beneficiile lumii 

digitale” 
 

27 noiembrie 2020 
Platforma Zoom 

Vineri, 27 noiembrie 2020, în cadrul proiectului Noaptea Cercetătorilor 
Europeni 2020, Centrul Europe Direct București a organizat 
evenimentul online în format world café intitulat „Pericolele și 
beneficiile lumii digitale”. Acesta a avut ca scop o dezbatere non-
formală privind prioritatea Comisiei Europene referitoare la „O Europă 
pregătită pentru era digitală”, precum și conștientizarea problemelor 
pe care le întâmpinăm în mediul online. Evenimentul a avut o agendă 
variată, cu teme de actualitate extrem de interesante, discuțiile fiind 
moderate de specialiști din domeniul digital: Vlad Măcelaru, CEO și 
fondator Clark România; Irina Chirițoiu, Director ECC România; Flavia 
Durach, Lector univ.dr. la Facultatea de Comunicare și relații Publice a 
SNSPA, Stefan Tănase, Cercetător la CERT-RO și Eliza Vaș, Expert, 
Serviciul Studii Europene din cadrul IER și Vicepreședinte al Asociației 
Young Initiative. 
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19.  

 
Simularea procesului 
decizional din cadrul 
UE: „Be a MEP for a 

day!” 
 

9 decembrie 2020 
Platforma Zoom 

Miercuri, 9 decembrie, Centrul Europe Direct București a fost gazda 
evenimentului online „Be a MEP for a day!” – simularea procesului 
decizional din cadrul UE, organizat în parteneriat cu colegii noștri de la 
Centrul Europe Direct Stara Zagora, Bulgaria, pe platforma Zoom. Acest 
eveniment intercultural extrem de interesant, dar și foarte solicitant, s-
a derulat în cadrul parteneriatului cu două instituții de învățământ din 
România și alte două instituții de învățământ din Bulgaria. Astfel, la 
simularea procesului decizional din cadrul UE, au participat elevi care 
studiază la Colegiul Național „Sf. Sava” și Colegiul Național „Spiru Haret” 
din București, precum și elevi ai Liceului Antim I, dar și ai Școlii de Limbi 
Străine „Romain Rolland” din Stara Zagora, Bulgaria. Scopul acestei 
acțiuni online a fost dezvoltarea cunoștințelor tinerilor despre 
importanța Uniunii Europene și a valorilor sale, precum și încurajarea 
dialogului privind inițiativele europene prin simularea procesului 
decizional din cadrul Parlamentului European. 

20.  

 
Vizita virtuală a 

Caravanei „Stă în 
puterea ta să schimbi 

ceva!” la Colegiul 
Tehnic „Carol I” din 

București 

10 decembrie 2020 
Platforma Zoom 

Joi, 10 decembrie, CIED București din cadrul IER și tinerii actori amatori 
din echipa de teatru forum a Centrului au revenit la Colegiul Tehnic 
„Carol I” din București, de data aceasta în format online, pe platforma 
Zoom. 
Întâlnirea a debutat cu vizionarea înregistrării cunoscutei piese de 
teatru forum jucată de trupa CIED București în cadrul Caravanei „Stă în 
puterea ta să schimbi ceva” – Democrația europeană, având ca temă 
principală cetățenia europeană și democrația. Participanții au analizat 
comportamentul fiecărui personaj și au propus diverse abordări ale 
situației astfel încât întreaga comunitate să conviețuiască în pace și 
armonie. În astfel de conjuncturi, elevii realizează cât de important este 
să intervină în comunitatea lor și să nu adopte un comportament pasiv 
atunci când sunt martorii unor astfel de încălcări ale drepturilor 
cetățenești. Ori de câte ori tolerăm o situație defavorabilă, șansele de 
repetare a evenimentului cresc, iar victima acestor abuzuri putem 
deveni chiar noi. 
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21.  

 
Simularea procesului 
decizional din cadrul 
UE: „EP Days in Stara 

Zagora” 
 

14 decembrie 2020 
Platforma Meet (Google) 

Luni, 14 decembrie, a avut loc al doilea eveniment online de simulare a 
procesului decizional din cadrul Parlamentului European. De această 
dată, gazdele au fost colegii noștri de la Centrul Europe Direct din Stara 
Zagora, Bulgaria. Evenimentul, care s-a desfășurat prin intermediul 
platformei Meet, a avut ca temă Pactul Ecologic European. Participanții 
au fost elevi de liceu de la Colegiul Național „Sf. Sava” și Colegiul 
Național „Spiru Haret” din București, precum și elevi de la Liceul Antim 
I, dar și de la Școala de Limbi Străine „Romain Rolland” din Stara Zagora, 
Bulgaria, care au jucat rolurile de deputați europeni. Evenimentul a fost 
moderat de Konstantin Stoyanov, coordonatorul Centrului Europe 
Direct Stara Zagora, care a jucat și rolul de președinte al Parlamentului 
European. Invitatul de onoare a fost dl Boyko Blagoev, Șeful 
departamentului Comunicare al Reprezentanței Comisiei Europene în 
Bulgaria, care a apreciat organizarea unor astfel de evenimente pentru 
tineri și a vorbit despre prioritățile Reprezentanței Comisiei Europene 
din Bulgaria. 

22.  

 
Un Crăciun magic în 

online 
 

15 decembrie 2020 
Eveniment hibrid 
Platforma Zoom 
Centrul de Zi Sfânta Muceniță Sofia din București 

Centrul nostru a avut bucuria să organizeze marți, 15 decembrie, 
evenimentul intitulat „Un Crăciun magic în online”, alături de copiii de 
la „Centrul de zi Sf. Muceniță Sofia” din București. Astfel, o parte dintre 
copiii Centrului, coordonați de doamna Laura Irimia, coordonator și de 
doamna profesoară de muzică Lucica Vâlcan, au participat la activitățile 
propuse în cadrul evenimentului de coordonatorul CIED București, 
Loredana Licuța, sărbătorind împreună apropierea sărbătorilor de iarnă 
prin poezii și colinde de Crăciun. Restul copiilor au participat la 
eveniment de acasă, interacționând cu noi prin platforma Zoom. 
În prima parte a evenimentului, copiii au fost încurajați să enumere 
obiceiurile de Crăciun pe care le cunosc și au aflat apoi informații 
interesante despre principalele tradiții ale câtorva țări europene. Astfel, 
copiii au făcut împreună o călătorie virtuală prin Europa, aflând realități 
despre modul în care este celebrat Crăciunul în țările vizitate. În 
continuare, copiii au fost invitați să participe la două joculețe interactive 
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iar apoi, copiii prezenți la „Centrul de zi Sf. Muceniță Sofia” au 
interpretat colinde de Crăciun, sub atenta îndrumare a doamnei 
profesoare de muzică Lucica Vâlcan. Colegii lor care au participat online 
la acest moment muzical și au luat apoi cuvântul pentru a-și saluta 
prietenii și a-i transmite câte un mesaj lui Moș Crăciun. 
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Anexa nr. 7 

 

 

 

PARTICIPAREA PERSONALULUI IER LA PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ 

 

 

Nr. 

crt. 
Nume, prenume Denumire curs Perioada Organizator 

Finalizare curs 

(certificat, diploma) 

1.  CHIVESCU Georgiana 
Curs Provocări de securitate cibernetică în 
afacerile europene 

16.11.2020 – 
19.11.2020 

IER Certificat de participare 

2.  COMĂNESCU Liliana Curs Comunicarea în administrația publică 7.09.2020 
Centrul de 
Formare APSA 

- 

3.  DRĂGHIA Dan 
Curs online Avertizarea de integritate în 
instituții publice 

5-9.10.2020 IER Certificat de participare 

4.  GEORGESCU Ana-Maria Curs de limba spaniolă nivel A 2.1 
16.01.2020 -
24.03.2020 (40 de 
ore) 

Institutul 
Cervantes din 
București 

Certificat 

5.  LICUȚA Elena-Loredana 
Întâlnirea de coordonare și formare a Rețelei 
Europe Direct România, Brăila 

2-6 martie 2020 
Reprezentanța 
Comisiei 
Europene 

- 

6.  MUREȘAN, Costin-Bogdan 
Curs online Avertizarea de integritate în 
instituții publice 

5-9.10.2020 IER Certificat de participare 
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Anexa nr. 8 

 

PARTICIPAREA LA CONFERINȚE, SEMINARII, MESE ROTUNDE, DEZBATERI 

 

Nr. 
crt. 

Nume, prenume Denumire eveniment/loc desfășurare Reprezentare Data participare Organizator 

1.  BARA Mariana 

SDL Trados Live Virtual Conference participant 3-5.11.2020 SDL Trados 

Financial Success Summit for Translators 
participant 

09-13.11.2020 Moira Monney 

Conferința anuală a Departamentului de limba română 
participant 

10.12.2020 
Direcția Generală 
Traduceri, Comisia 
Europeană 

2.  BRAD Raluca 

SDL Trados Live Virtual Conference participant 3-5.11.2020 SDL Trados 

Workshop : Language Technology vs. Disinformation participant 24.11.2020 

DG Connect cu susținerea 
eTranslation (DGT) în 
cadrul programului CEF 
(SMART 2016/0103) 

3.  
CHIVESCU 
Georgiana 

Dezbatere Eurofound  ”Noi provocări privind calitatea 
locurilor de muncă” 

participant/sprijin 
logistic 

12.02.2020 IER, Euractiv.ro 

Dezbatere Eurofound „Salariul minim și coșul de consum 
pentru un trai decent”, online 

participant/sprijin 
logistic 29.06.2020 IER, Euractiv.ro 

Dezbatere Eurofound „Telemunca și tehnologizarea 
raporturilor de muncă în contextul crizei CoVid 19”, 
online 

participant/sprijin 
logistic 09.07.2020 IER, Euractiv.ro 

Școala de vară „dIAloguri pentru viitor”, online 
participant/sprijin 
logistic 

24.08.2020 – 
27.08.2020 

CIED București, CIED Argeș, 
CIED Bistrița 
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Ziua Europeană a Limbilor: „Povești cu și despre 
traducători”, eveniment în format „bibliotecă vie”, online 

participant/sprijin 
logistic 

28.09.2020 
CIED București & 
Reprezentanța CE în 
România 

Sesiuni transfrontaliere de simulare a procesului 
decizional în cadrul UE „Be a MEP for a day!”, online 

participant/sprijin 
logistic 

9.12.2020, 
14.12.2020 

CIED București, CIED Stara 
Zagora - Bulgaria 

Conferința anuală a IER „UE în fața provocărilor generate 
de pandemie. Măsuri de răspuns și scenarii de viitor”, 
online 

participant/sprijin 
logistic 16.12.2020 IER 

4.  CIOCIEA Daniela 

SDL Trados Live Virtual Conference participant 3-5.11.2020 SDL Trados 

Workshop : Language Technology vs. Disinformation participant 24.11.2020 

DG Connect cu susținerea 
eTranslation (DGT) în 
cadrul programului CEF 
(SMART 2016/0103) 

Financial Success Summit for Translators 
participant 

09-13.11.2020 Moira Monney 

Conferința anuală a IER „UE în fața provocărilor generate 
de pandemie. Măsuri de răspuns și scenarii de viitor” 

participant 16.12.2020 IER 

5.  
COMĂNESCU 
Liliana 

Workshop tematic Rolul și relevanța studiilor de impact în 
definirea pozițiilor naționale la nivel UE;  

participant 29 – 30.01.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Simplificarea politicii de coeziune post-
2020: posibile soluții pentru eficientizarea implementării; 

participant 3 – 4.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Rolul și relevanța 
studiilor de impact în definirea pozițiilor naționale la 
nivelul UE” 

participant 26.05.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop Analiza procedurilor de comunicare 
instituționale pe domeniul afacerilor europene 

participant 28-29.05.2020 
MAE și Smartlink 
Communication (proiectul 
POCA) 
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Școala de vară „dIAloguri pentru viitor”, online 
participant/sprijin 
logistic 

24.08.2020 – 
27.08.2020 

CIED București, CIED Argeș, 
CIED Bistrița 

Workshop ”Promotori pentru democrație europeană” participant 14.09.2020 
Biroul de Legătură al 
Parlamentului European 

Workshop ”Prezentarea și discutarea versiunii 
preliminare a Strategiei de comunicare în domeniul 
afacerilor europene” 

participant 14 – 15.09.2020 
MAE și Smartlink 
Communication (proiectul 
POCA) 

Ziua Europeană a Limbilor: „Povești cu și despre 
traducători”, eveniment în format „bibliotecă vie”, online 

vorbitor 28.09.2020 
CIED (IER) & Reprezentanța 
CE în România 

Forumul Democrației Europene participant 27.11.2020 BLPE, IER, GEYC, APD 

Conferința anuală a IER „UE în fața provocărilor generate 
de pandemie. Măsuri de răspuns și scenarii de viitor”, 
online 

participant/sprijin 
logistic 16.12.2020 IER 

6.  
CONSTANDACHE 
Mihai 

Ziua Europeană a Limbilor: „Povești cu și despre 
traducători”, eveniment în format „bibliotecă vie”, online 

participant 28.09.2020 
CIED (IER) & Reprezentanța 
CE în România 

Ziua Educației și Ziua Centrelor Europe Direct: plantare de 
copaci în Parcul Natural Văcărești  

participant 5.10.2020 CIED (IER) 

SDL Trados Live Virtual Conference participant  03-5.11.2020 SDL Trados 

Workshop : Language Technology vs. Disinformation participant 24.11.2020 

DG Connect cu susținerea 
eTranslation (DGT) în 
cadrul programului CEF 
(SMART 2016/0103) 

Ședințe online ale Consiliului de administrație, Cdt 
membru, 
Reprezentant 
România 

08.07.2020 și 
22.10.2020 

Centrul de Traduceri 
pentru Organismele Uniunii 
Europene 
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7.  
COSTACHE 
Florentina 

Workshop tematic Rolul și relevanța studiilor de impact în 
definirea pozițiilor naționale la nivel UE;  

participant 29 – 30.01.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Simplificarea politicii de coeziune post-
2020: posibile soluții pentru eficientizarea implementării; 

participant 3 – 4.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop Analiza procedurilor de comunicare 
instituționale pe domeniul afacerilor europene 

participant 10-11.03.2020 
MAE și Smartlink 
Communications (proiectul 
POCA) 

Dezbatere publică în format online „Rolul și relevanța 
studiilor de impact în definirea pozițiilor naționale la 
nivelul UE” 

participant 26.05.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Modalități de 
aprofundare a Parteneriatului Estic după anul 2020” 

participant 4.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Inteligența artificială 
– impactul la nivel UE asupra productivității companiilor 
și pieței muncii (Studiu de caz: România)” 

participant 5.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Simplificarea politicii 
de coeziune post-2020: posibile soluții pentru 
eficientizarea implementării” 

participant 10.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Impactul digitalizării 
asupra arhitecturii și implementării politicilor europene 
vizând consolidarea Pieței Interne” 

participant 11.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop ”Prezentarea și discutarea versiunii 
preliminare a Strategiei de comunicare în domeniul 
afacerilor europene” 

participant 10 – 11.09.2020 
MAE și Smartlink 
Communication (proiectul 
POCA) 

Workshop ”Promotori pentru democrație europeană” vorbitor 14.09.2020 
Biroul de Legătură al 
Parlamentului European 

Forumul Democrației Europene vorbitor 27.11.2020 BLPE, IER, GEYC, APD 
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Conferința anuală a IER „UE în fața provocărilor generate 
de pandemie. Măsuri de răspuns și scenarii de viitor”, 
online 

participant/sprijin 
logistic 16.12.2020 IER 

8.  DRĂGHIA Dan 

Workshop tematic Rolul și relevanța studiilor de impact în 
definirea pozițiilor naționale la nivel UE;  

participant 29 – 30.01.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Simplificarea politicii de coeziune post-
2020: posibile soluții pentru eficientizarea implementării; 

participant 3 – 4.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Modalități de aprofundare a 
Parteneriatului Estic după anul 2020 

participant 5 – 6.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Impactul digitalizării asupra 
arhitecturii și implementării politicilor europene vizând 
consolidarea Pieței Interne. 

participant 12 – 13.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop - Strategia de comunicare în domeniul 
afacerilor europene 

participant 10-11.09.2020 
MAE & Smartlink 
Communications 
(SIPOCA/SMIS 400/115759) 

Dezbatere Starea Uniunii 2020 vorbitor 16.09.2020 CIED 

9.  FĂLCUȚĂ Costin SDL Trados Live Virtual Conference participant 3-5.11.2020 SDL Trados 

10.  
GEORGESCU Ana-
Maria 

Dezbatere POCA-Analiza nr. 4: Inteligența artificială – 
impactul la nivel UE asupra productivității companiilor și 
pieței muncii (Studiu de caz: România), online 

participant 05.06.2020 
IER (în cadrul proiectului 
POCA) 

Dezbatere Eurofound „Salariul minim și coșul de consum 
pentru un trai decent”, online 

participant 29.06.2020 IER 

Dezbatere Eurofound „Telemunca și tehnologizarea 
raporturilor de muncă în contextul crizei CoVid 19”, 
online 

participant 09.07.2020 IER 
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SDL Trados Live Virtual Conference participant 3-5.11.2020 SDL Trados 

Conferința anuală a IER „UE în fața provocărilor generate 
de pandemie. Măsuri de răspuns și scenarii de viitor” 

participant 16.12.2020 IER 

11.  
HARALAMBIE 
Ionela 

Ziua Europeană a Limbilor: „Povești cu și despre 
traducători”, eveniment în format „bibliotecă vie”, online 

participant 28.09.2020 
CIED (IER) & Reprezentanța 
CE în România 

SDL Trados Live Virtual Conference participant 3-5.11.2020 SDL Trados 

12.  
MIHĂILESCU 
Laura Ana-Maria 

Cea de-a noua întâlnire a membrilor Comitetului de 
Resurse Lingvistice, online 

Reprezentant 
Național Servicii 
Publice, ELRC 

29.04.2020 

ELRC (European Language 
Resource Coordination: 
Coordonarea Europeană a 
Resurselor Lingvistice) 

Rolul și relevanța studiilor de impact în definirea pozițiilor 
naționale la nivelul UE, online 

participant 26.05.2020 
IER (în cadrul proiectului 
POCA) 

Summarization – Key to Information Overload, online 
Reprezentant 
Național Servicii 
Publice, ELRC 

28.05.2020 CROSSLANG & ELRC 

Dezbatere POCA-Analiza nr. 4: Inteligența artificială – 
impactul la nivel UE asupra productivității companiilor și 
pieței muncii (Studiu de caz: România), online 

participant 05.06.2020 
IER (în cadrul proiectului 
POCA) 

Dezbatere POCA-Analiza nr. 3: Impactul digitalizării 
asupra arhitecturii și implementării politicilor europene 
vizând consolidarea Pieței Interne, online 

participant 11.06.2020 
IER (în cadrul proiectului 
POCA) 

Dezbatere Eurofound „Salariul minim și coșul de consum 
pentru un trai decent”, online 

participant 29.06.2020 IER, Euractiv.ro 

ELRC, online 
Reprezentant 
Național Servicii 
Publice, ELRC 

01.07.2020 ELRC 
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Dezbaterea publică organizată în cadrul proiectului 
„Mecanisme eficace de control administrativ și de 
prevenire a corupției” cod SIPOCA 432, online 

participant 08.07.2020 

Secretariatul General al 
Guvernului, Corpul de 
control al prim-ministrului 
în parteneriat cu Ministerul 
Justiției 

Dezbatere Eurofound „Telemunca și tehnologizarea 
raporturilor de muncă în contextul crizei CoVid 19”, 
online 

participant 09.07.2020 IER 

Ziua Europeană a Limbilor: „Povești cu și despre 
traducători”, eveniment în format „bibliotecă vie”, online 

vorbitor 28.09.2020 
CIED (IER) & Reprezentanța 
CE în România 

SDL Trados Live Virtual Conference participant 3-5.11.2020 SDL Trados 

EU Open Data Explained webinar: The Journey to the EU's 
Multilingual Resources – Part I 

participant 9.11.2020 EU Open Data Portal 

LRB Meeting, online 
Reprezentant 
Național Servicii 
Publice, ELRC 

27.11.2020 ELRC 

Conferința anuală a IER „UE în fața provocărilor generate 
de pandemie. Măsuri de răspuns și scenarii de viitor” 

participant 16.12.2020 IER 

13.  
ȘERBAN 
Carmen-Raluca 

Dezbaterea Telemunca și digitalizarea raporturilor de 
muncă în contextul crizei CoVid 19, online 

participant 09.07.2020 IER 

Provocările procesului de cartografiere participant 12.05.2020 portalul dpo-NET.ro 

Teleprovocările Covid 19 privind respectarea GDPR participant 25.05.2020 portalul dpo-NET.ro 

14.  
ȘERBAN  
Radu-Ștefăniță 

Întânire informativă- Java participant 06.05.2020 
Software Development 
Academy 
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15.  VAȘ Eliza 

Workshop tematic Rolul și relevanța studiilor de impact în 
definirea pozițiilor naționale la nivel UE;  

Responsabil 
livrabile 

29 – 30.01.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Simplificarea politicii de coeziune post-
2020: posibile soluții pentru eficientizarea implementării; 

Responsabil 
livrabile 

3 – 4.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Modalități de aprofundare a 
Parteneriatului Estic după anul 2020 

Responsabil 
livrabile 

5 – 6.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Inteligența artificială – impactul la 
nivel UE asupra productivității companiilor și pieței muncii 
(Studiu de caz: România) 

Responsabil 
livrabile 

10 – 11.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Impactul digitalizării asupra 
arhitecturii și implementării politicilor europene vizând 
consolidarea Pieței Interne. 

Responsabil 
livrabile 

12 – 13.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Rolul și relevanța 
studiilor de impact în definirea pozițiilor naționale la 
nivelul UE” 

Responsabil 
livrabile 

26.05.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Modalități de 
aprofundare a Parteneriatului Estic după anul 2020” 

Responsabil 
livrabile 

4.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Inteligența artificială 
– impactul la nivel UE asupra productivității companiilor 
și pieței muncii (Studiu de caz: România)” 

Responsabil 
livrabile 

5.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Simplificarea politicii 
de coeziune post-2020: posibile soluții pentru 
eficientizarea implementării” 

Responsabil 
livrabile 

10.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Impactul digitalizării 
asupra arhitecturii și implementării politicilor europene 
vizând consolidarea Pieței Interne” 

Responsabil 
livrabile 

11.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  
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Pericolele și beneficiile lumii digitale Vorbitor 27 noiembrie 2020 Europe Direct București 

Conferința Națională a Doctoranzilor Vorbitor 10 decembrie 2020 Universitatea Babeș-Bolyai 

Conferința cu tema „UE în fața provocărilor generate de 
pandemie. Măsuri de răspuns și scenarii de viitor” 

Participant 16.12.2020 
Institutul European din 
România 

16.  
MUREȘAN 
Bogdan 

Workshop tematic Rolul și relevanța studiilor de impact în 
definirea pozițiilor naționale la nivel UE;  

participant 29 – 30.01.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Simplificarea politicii de coeziune post-
2020: posibile soluții pentru eficientizarea implementării; 

participant 3 – 4.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Modalități de aprofundare a 
Parteneriatului Estic după anul 2020 

participant 5 – 6.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Inteligența artificială – impactul la 
nivel UE asupra productivității companiilor și pieței muncii 
(Studiu de caz: România) 

participant 10 – 11.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Impactul digitalizării asupra 
arhitecturii și implementării politicilor europene vizând 
consolidarea Pieței Interne. 

participant 12 – 13.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop ”Prezentarea și discutarea versiunii 
preliminare a Strategiei de comunicare în domeniul 
afacerilor europene” 

participant 10-11.03.2020 
MAE și Smartlink 
Communication (proiectul 
POCA) 

Dezbatere publică în format online „Rolul și relevanța 
studiilor de impact în definirea pozițiilor naționale la 
nivelul UE” 

participant 26.05.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  
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Dezbatere publică în format online „Modalități de 
aprofundare a Parteneriatului Estic după anul 2020” 

participant 4.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Inteligența artificială 
– impactul la nivel UE asupra productivității companiilor 
și pieței muncii (Studiu de caz: România)” 

participant 5.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Simplificarea politicii 
de coeziune post-2020: posibile soluții pentru 
eficientizarea implementării” 

participant 10.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Impactul digitalizării 
asupra arhitecturii și implementării politicilor europene 
vizând consolidarea Pieței Interne” 

participant 11.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Eveniment online dedicat simulării procesului decizional 
din cadrul UE: „Be a MEP for a day!” 

moderator 9.12.2020 

Centrul Europe Direct 
București, România și 
Centrul Europe Direct Stara 
Zagora, Bulgaria 

Conferința cu tema „UE în fața provocărilor generate de 
pandemie. Măsuri de răspuns și scenarii de viitor” 

Moderator 16.12.2020 
Institutul European din 
România 

17.  MARCU Ionuț 

Workshop tematic Rolul și relevanța studiilor de impact în 
definirea pozițiilor naționale la nivel UE;  

participant 29 – 30.01.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Simplificarea politicii de coeziune post-
2020: posibile soluții pentru eficientizarea implementării; 

participant 3 – 4.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Modalități de aprofundare a 
Parteneriatului Estic după anul 2020 

participant 5 – 6.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Inteligența artificială – impactul la 
nivel UE asupra productivității companiilor și pieței muncii 
(Studiu de caz: România) 

participant 10 – 11.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  
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Workshop tematic Impactul digitalizării asupra 
arhitecturii și implementării politicilor europene vizând 
consolidarea Pieței Interne. 

participant 12 – 13.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Rolul și relevanța 
studiilor de impact în definirea pozițiilor naționale la 
nivelul UE” 

participant 26.05.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Modalități de 
aprofundare a Parteneriatului Estic după anul 2020” 

participant 4.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Inteligența artificială 
– impactul la nivel UE asupra productivității companiilor 
și pieței muncii (Studiu de caz: România)” 

participant 5.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Simplificarea politicii 
de coeziune post-2020: posibile soluții pentru 
eficientizarea implementării” 

participant 10.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Impactul digitalizării 
asupra arhitecturii și implementării politicilor europene 
vizând consolidarea Pieței Interne” 

participant 11.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

25th International Summer University - Dancing with 
Uncertainty Trials and Transformations in Central and 
Eastern Europe, 1989 to COVID-19 

Participant 29.06-03.07.2020 
Institute of Advanced 
Studies Kőszeg 

Workshop ”Prezentarea și discutarea versiunii 
preliminare a Strategiei de comunicare în domeniul 
afacerilor europene” 

participant 10 – 11.09.2020 
MAE și Smartlink 
Communication (proiectul 
POCA) 

Evenimentul „Lecțiile neînvățate ale falimentului național 
din anul 1940” 

Participant 01.10.2020 
Institutul Diplomatic 
Român 

Conferința cu tema „UE în fața provocărilor generate de 
pandemie. Măsuri de răspuns și scenarii de viitor” 

Participant 16.12.2020 
Institutul European din 
România 
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18.  
MIRESCU Anca-
Livia 

Dezbatere Eurofound  ”Noi provocări privind calitatea 
locurilor de muncă” 

moderator 12.02.2020 IER, Euractiv.ro 

Workshop tematic Impactul digitalizării asupra 
arhitecturii și implementării politicilor europene vizând 
consolidarea Pieței Interne. 

participant 12 – 13.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA) 

Dezbatere publică în format online „Rolul și relevanța 
studiilor de impact în definirea pozițiilor naționale la 
nivelul UE” 

participant 26.05.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA) 

Dezbatere Eurofound „Salariul minim și coșul de consum 
pentru un trai decent”, online 

participant 29.06.2020 IER, Euractiv.ro 

Dezbatere Eurofound „Telemunca și tehnologizarea 
raporturilor de muncă în contextul crizei CoVid 19”, 
online 

vorbitor 09.07.2020 IER, Euractiv.ro 

Dezbatere publică în format online „Simplificarea politicii 
de coeziune post-2020: posibile soluții pentru 
eficientizarea implementării” 

participant 10.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Impactul digitalizării 
asupra arhitecturii și implementării politicilor europene 
vizând consolidarea Pieței Interne” 

participant 11.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Conferința anuală a IER cu tema „UE în fața provocărilor 
generate de pandemie. Măsuri de răspuns și scenarii de 
viitor“ (online) 

participant 16.12.2020 IER 

19.  
MOCANU 
Oana-Mihaela 

Workshop tematic Rolul și relevanța studiilor de impact în 
definirea pozițiilor naționale la nivel UE; București 

vorbitor 29 – 30.01.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Simplificarea politicii de coeziune post-
2020: posibile soluții pentru eficientizarea implementării; 
București 

vorbitor 3 – 4.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Modalități de aprofundare a 
Parteneriatului Estic după anul 2020; București 

vorbitor 5 – 6.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  
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Workshop tematic Inteligența artificială – impactul la 
nivel UE asupra productivității companiilor și pieței muncii 
(Studiu de caz: România); București 

vorbitor 10 – 11.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Impactul digitalizării asupra 
arhitecturii și implementării politicilor europene vizând 
consolidarea Pieței Interne; București 

vorbitor 12 – 13.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Rolul și relevanța 
studiilor de impact în definirea pozițiilor naționale la 
nivelul UE” 

vorbitor 26.05.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Modalități de 
aprofundare a Parteneriatului Estic după anul 2020” 

vorbitor 4.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Inteligența artificială 
– impactul la nivel UE asupra productivității companiilor 
și pieței muncii (Studiu de caz: România)” 

vorbitor 5.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Simplificarea politicii 
de coeziune post-2020: posibile soluții pentru 
eficientizarea implementării” 

vorbitor 10.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Impactul digitalizării 
asupra arhitecturii și implementării politicilor europene 
vizând consolidarea Pieței Interne” 

vorbitor 11.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere Eurofound „Salariul minim și coșul de consum 
pentru un trai decent” (online) 

vorbitor 29.06.2020 IER, Euractiv.ro 

Atelier de lucru (workshop): „Prezentarea și discutarea 
versiunii preliminare a Strategiei de comunicare în 
domeniul afacerilor Europene” (online) 

participant 10.09.2020 MAE (proiectul POCA) 

Dezbaterea cu privire la „Modalități de cooperare 
permanentă între instituțiile de stat din România 
focalizate pe cercetarea de relații internaționale și 
securitate“ (online) 

vorbitor 04.11.2020 IDR 
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Masa rotundă româno-germană cu tema "A Stronger 
European Union in a Shifting World. German and 
Romanian Views" (online) 

vorbitor 23.11.2020 
IER și Friedrich-Ebert-
Stiftung România (FES) 

Conferința anuală a IER cu tema „UE în fața provocărilor 
generate de pandemie. Măsuri de răspuns și scenarii de 
viitor“ (online) 

vorbitor 16.12.2020 IER 

20.  SEBE Mihai 

Workshop tematic Rolul și relevanța studiilor de impact în 
definirea pozițiilor naționale la nivel UE;  

Responsabil 
livrabile 

29 – 30.01.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Simplificarea politicii de coeziune post-
2020: posibile soluții pentru eficientizarea implementării; 

Responsabil 
livrabile 

3 – 4.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Modalități de aprofundare a 
Parteneriatului Estic după anul 2020 

Responsabil 
livrabile 

5 – 6.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Inteligența artificială – impactul la 
nivel UE asupra productivității companiilor și pieței muncii 
(Studiu de caz: România) 

Responsabil 
livrabile 

10 – 11.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Impactul digitalizării asupra 
arhitecturii și implementării politicilor europene vizând 
consolidarea Pieței Interne. 

Responsabil 
livrabile 

12 – 13.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Rolul și relevanța 
studiilor de impact în definirea pozițiilor naționale la 
nivelul UE” 

Responsabil 
livrabile 

26.05.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Modalități de 
aprofundare a Parteneriatului Estic după anul 2020” 

Organizator și 
Participant 

4.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Inteligența artificială 
– impactul la nivel UE asupra productivității companiilor 
și pieței muncii (Studiu de caz: România)” 

Organizator și 
Participant 

5.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  
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Dezbatere publică în format online „Simplificarea politicii 
de coeziune post-2020: posibile soluții pentru 
eficientizarea implementării” 

Organizator și 
Participant 

10.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Impactul digitalizării 
asupra arhitecturii și implementării politicilor europene 
vizând consolidarea Pieței Interne” 

Organizator și 
Participant 

11.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbaterea ”Turkish – Romanian Relations: stakes and 
positions in the Mediterranean and the Black Sea” 

Participant 21.10.2020 
Institutul Diplomatic 
Român 

Conferința cu tema „UE în fața provocărilor generate de 
pandemie. Măsuri de răspuns și scenarii de viitor” 

Participant 16.12.2020 
Institutul European din 
România 

Școala de iarnă ”Geopolitics & Values: what is the real 
power of the EU?” 

Vorbitor 19.12.2020 
Institute of European 
Democrats, Bruxelles, 
Belgia (eveniment online) 

21.  
NICA Alexandru-
Tiberiu 

Atelier POCA-Analiza nr. 4: Inteligența artificială – 
impactul la nivel UE asupra productivității companiilor și 
pieței muncii (Studiu de caz: România), online 

participant 05.06.2020 
IER (în cadrul proiectului 
POCA) 

Atelier POCA-Analiza nr. 4: Inteligența artificială – 
impactul la nivel UE asupra productivității companiilor și 
pieței muncii (Studiu de caz: România), online 

participant 05.06.2020 
IER (în cadrul proiectului 
POCA) 

Dezbatere Eurofound „Salariul minim și coșul de consum 
pentru un trai decent”, online 

participant 29.06.2020 IER, Euractiv.ro 

Dezbatere Eurofound „Telemunca și tehnologizarea 
raporturilor de muncă în contextul crizei CoVid 19”, 
online 

participant 09.07.2020 IER, Euractiv.ro 

Întâlnire online proiect CIVIS -  Digital și transformare 
tehnologică 

participant 3.09.2020 Universitatea din București 

Întâlnire online proiect CIVIS -  Societate și cultură participant 4.09.2020 Universitatea din București 
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Întâlnire online proiect CIVIS -  Lansare Open Lab  participant 28.09.2020 Universitatea din București 

22.  ONEAȘCĂ Iulian 

WORKSHOP TEMATIC Analiza 1. „Rolul și relevanța 
studiilor de impact în definirea pozițiilor naționale la 
nivelul UE”, Sala Academiei, Hotel Ramada Majestic, 
București 

participant 29-30.01.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA) 

WORKSHOP TEMATIC Analiza 2 „Simplificarea politicii de 
coeziune post-2020: posibile soluții pentru eficientizarea 
implementării în România„ Sala Academiei, Hotel 
Ramada Majestic, București 

participant 3-4.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA) 

Dezbatere publică în format online „Rolul și relevanța 
studiilor de impact în definirea pozițiilor naționale la 
nivelul UE” 

participant 26.05.2020  

Dezbatere publică în format online „Modalități de 
aprofundare a Parteneriatului Estic după anul 2020” 

participant 4.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Inteligența artificială 
– impactul la nivel UE asupra productivității companiilor 
și pieței muncii (Studiu de caz: România)” 

participant 5.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Simplificarea politicii 
de coeziune post-2020: posibile soluții pentru 
eficientizarea implementării” 

participant 10.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Impactul digitalizării 
asupra arhitecturii și implementării politicilor europene 
vizând consolidarea Pieței Interne” 

participant 11.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere Eurofound „Telemunca și tehnologizarea 
raporturilor de muncă în contextul crizei CoVid 19”, 
online 

moderator 09.07.2020 IER, Euractiv.ro 

Conferință online, „Tax Incentives for Research and 
Development: Is There an Optimal Policy Mix?” 

participant 10.07.2020 CEPS și EconPol Europe 

„EU mobile citizens go digital” (focus grup online)  participant 10.09.2020 Proiect EUReKA 
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WORKSHOP CONSULTATIV (Virtual) 
„Prezentarea și discutarea versiunii preliminare a 
Strategiei de comunicare în domeniul afacerilor 
Europene”, Platforma de videoconferințe WebEx 

participant 14-15.09.2020 MAE  

Eveniment online de lansare  
“Indexul Progresului Social al Uniunii Europene (EU SPI)” 

participant 02.12.2020 Comisia Europeană 

Conferința cu tema „UE în fața provocărilor generate de 
pandemie. Măsuri de răspuns și scenarii de viitor” 

Participant 16.12.2020 
Institutul European din 
România 

23.  INGEAUA Monica 

Workshop tematic Simplificarea politicii de coeziune 
post-2020: posibile soluții pentru eficientizarea 
implementării; 

participant 3 – 4.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Inteligența artificială – impactul la 
nivel UE asupra productivității companiilor și pieței 
muncii (Studiu de caz: România) 

participant 10 – 11.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop tematic Impactul digitalizării asupra 
arhitecturii și implementării politicilor europene vizând 
consolidarea Pieței Interne. 

participant 12 – 13.02.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Modalități de 
aprofundare a Parteneriatului Estic după anul 2020” 

participant 4.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Inteligența artificială 
– impactul la nivel UE asupra productivității companiilor 
și pieței muncii (Studiu de caz: România)” 

participant 5.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Dezbatere publică în format online „Impactul digitalizării 
asupra arhitecturii și implementării politicilor europene 
vizând consolidarea Pieței Interne” 

participant 11.06.2020 
MAE și IER (proiectul 
POCA)  

Workshop - Strategia de comunicare în domeniul 
afacerilor europene 

participant 10-11.09.2020 
MAE & Smartlink 
Communications 
(SIPOCA/SMIS 400/115759) 
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24.  MIHĂIȚĂ Gigel 
Workshop - Strategia de comunicare în domeniul 
afacerilor europene 

participant 14-15.09.2020 
MAE & Smartlink 
Communications 
(SIPOCA/SMIS 400/115759) 

25.  
LICUȚA Elena-
Loredana 

Starea Uniunii Europene 2020 Participant 16.09.2020 
Comisia Europeană, 
Parlamentul European 

Conferința anuală a IER cu tema „UE în fața provocărilor 
generate de pandemie. Măsuri de răspuns și scenarii de 
viitor“ (online) 

Participant 16.12.2020 
Institutul European din 
România 

Școala de vară „dIAloguri pentru viitor” Organizator 24-26.08.2020 
Centrul Europe Direct 
București 

European week of regions and cities Participant 18-21.10.2020 European Commission 

„Promovează-te ca tânăr antreprenor” Organizator 30.06.2020 
Centrul Europe Direct 
București 

„From Grey to Green!” Organizator 30.07.2020 
Centrul Europe Direct 
București 

„Investește în viitorul tău!” Organizator 28.10.2020 
Centrul Europe Direct 
București 

„Pericolele și beneficiile lumii digitale” Organizator 27.11.2020 
Centrul Europe Direct 
București 

Eveniment online dedicat simulării procesului decizional 
din cadrul UE: „Be a MEP for a day!” (2 sesiuni) 

Organizator 9 și 14.12.2020 
Centrele Europe Direct 
București și Stara Zagora 

 
 
 
 
 
 


