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Mesajul Directorului 
 

Stimați Colegi, 

 

Recent v-am adresat invitația de a participa la Seminarul Preparator pentru 

cel de-al doilea Summit Academic CELAC-UE. Acest eveniment reprezintă o 

inițiativă a ISLA, în parteneriat cu Secretariatul Executiv al Forumului 

Academic Permanent UE-CELAC, împreună cu Fundația EU-LAC și cu sprijinul 

Ministerului Educației al României. Având ca punct de plecare prevederile 

cuprinse în Declarația de la Santiago, această reuniune reprezintă 

oportunitatea ideală de a dezvolta liniile directoare ale dezbaterilor celui 

de-al doilea Summit Academic CELAC-UE organizat la Bruxelles in 2015. 

 

Cu acest prilej le mulțumesc celor care s-au înregistrat pentru eveniment și 

îmi reinnoiesc invitația de a participa către toți cei interesați. 

 

Cu încrederea că acțiunile și sprijinul nostru vor contribui la succesul 

evenimentului, vă rog să primiți, stimați colegi, expresia înaltei mele 

considerații. 

 
 

  

IORDAN GHEORGHE BĂRBULESCU 
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Seminarul Preparator pentru cel de-al 

doilea Summit Academic CELAC-UE 
 

INVITAȚIE ȘI TEMATICA PRELIMINARA 

 

ADRESATĂ: 

 

Universităților și Institutelor de cercetare, publice și private, din statele 

membre UE și CELAC 

(Deschisă tuturor instituțiilor, chiar dacă  nu au participat la Reuniunea 

anterioară sau la Summit) 

 

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE REUNIUNII: 

 

- Continuarea dezbaterilor și analiza prevederilor cuprinse în 

Declarația de la Santiago, adoptată în cadrul Primului Summit 

Academic CELAC-UE (22-23 ianuarie 2013) 

(http://www.cumbreacademica-alcue.cl/en/) 

- Realizarea unui schimb de opinii și idei privind noile programe de 

cercetare și educație ale UE (Orizont 2020 și Erasmus Plus) 

- Analiza progresului Ințiativei Comune pentru cercetare, Știință și 

Tehnologie CELAC- UE în conformitate cu Planul de Acțiuni 

CELAC-UE 2013-2015 

- Dezvoltarea ideilor și propunerilor privind cooperarea actuală și 

viitoare în spațiul euro-latino-american, în domenii precum 

învățământul superior, știința și tehnologia ce vor fi dezbătute în 

cadrul celui de-al doilea Summit Academic din 2015. 

 
                   

                  TEMATICĂ PRELIMINARĂ: 

 

1. Propunerile primului Summit Academic și Planul de 

Acțiune al Forumului Academic CELAC-UE: modalități 

de monitorizare și implementare 

2. Analiza preliminară a programelor educaționale ale UE 

Orizont 2020 și Erasmus Plus 

3. Analiza progresului Inițiativei Comune, în conformitate 

cu acțiunea CELAC-UE 2013-2014 

 

PANELURI 
 

PANELUL NR.1: CARTOGRAFIEREA COOPERĂRII ACADEMICE ȘI 

ȘTIINȚIFICE UE-ALC: MODELE ȘI CARACTERISTICI. OBIECTIVUL 

PRINCIPAL ESTE DE A DEZVOLTA PROPUNEREA DE 

CARTOGRAFIERE INCLUSA IN PLANUL DE ACȚIUNE FAP 2013-

2015 

PANELUL NR.2: PROGRAMELE HORIZON 2020 ȘI ERASMUS PLUS: 

EVALUAREA PRELIMINARĂ A IMPLEMENTĂRII ACESTORA 

PANELUL NR.3: PROPUNERI PENTRU DEZVOLTAREA 

CONVERGENȚEI ACADEMICE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI EURO-

LATINO-AMERICANE. 
 

 

 

 

 

                           PARTICIPARE 

 

1. Participarea la acest eveniment este deschisă pentru toate 

universitățile, centrele de cercetare și rețelele științifice din 

statele membre ale UE și CELAC (Comunitatea din America 

Latină și Caraibe) 

2. Fiecare instituție participantă este responsabilă pentru 

acoperirea propriilor cheltuieli de deplasare, cazare și transfer 

intern. 

3. Comitetul de organizare din România va asigura sprijinul 

logistic și administrativ, buna coordonare a activităților 

evenimentului și finanțarea cheltuielilor aferente acestor 

activități logistice. 

4. Seminarul se bucură de sprijinul Ministerului Educației al 

României, al Fundației UE-ALC, al Institutului Americilor din 

Franța, CELARE și al altor instituții europene și latino-

americane.  

ÎNREGISTRARE 

Instituțiile care doresc să participe la acest eveniment sunt 

rugate să completeze Formularul de înregistrare și să îl trimită 

la următoarea adresă de e-mail: 

E-mail: contact@isla.eu.com (CC: ioana.dodi@isla.eu.com) 

 

Formularul de înregistrare este disponibil pe site-ul nostru: 

http://www.isla.eu.com/en/seminar/formular-de-inscriere/  
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LUNI,26 MAI 

 

09:00 – 09:45: Ceremonia de deschidere: 

  - Iordan Bărbulescu, Directorul Institutului de Studii Latino-Americane (ISLA), Președintele 

Senatului SNSPA 

‐     Jean‐Michel Blanquer, Președintele Institutului Americilor (video conferință), Director  General 

al ESSEC  

‐     Jorge Valdez, Director Executiv al Fundației CELAC-UE  

‐     Jonathan Hatwell, Serviciul European de Acțiune  Externă  

‐    Alina Bârgâoanu, Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). 

 

09:45 – 10.15: Conferința Inaugurală: 

Remus Pricopie, Ministrul Educației Naționale din România 

 

10:15 – 11:30: Panelul 1:  Propunerile primului Summit Academic și Planul de Acțiune al Forumului     

Academic EU-ALC: modalități de monitorizare și implementare 

 

11:30 – 11:45: Pauză de cafea 

 

11:45 – 13:00: Panelul 2: Evaluarea preliminară a programelor UE H2020 și Erasmus Plus, 

sinergia Învățământ Superior – Cercetare- Inovare 

 

13:00 – 14:30: Prânz 

 

 14:30 – 15:45: Panelul 3: Cooperarea Universități - Companii- Sector Public, în vederea dezvoltării 

inovației, a competitivității și a creșterii economice 

 

15:45‐ 16:00: Pauză de cafea 

 

16:00 ‐ 18:30: Paneluri programate (participare pe baza înregistrării prealabile) 

1‐ CARTOGRAFIEREA COOPERĂRII ACADEMICE ȘI ȘTIINȚIFICE UE-ALC: Modele și caracteristici. 

Obiectivul principal este de a dezvolta propunerea de cartografiere inclusă în planul de acțiune FAP 

2013-2015 

2‐   PROGRAMELE HORIZON 2020 ȘI ERASMUS PLUS: Evaluarea preliminară a implementării acestora.  

3‐ COOPERAREA UNIVERSITĂȚI- COMPANII-SECTOR PUBLIC, în vederea dezvoltării inovației, a 

competitivității și a creșterii economice 

 

20:00: Cină festivă 

 

 

MARȚI, 27 MAI 

 

09:00 – 10.30: Prezentări 

 

10:30 – 13:00: Continuarea dezbaterilor în cadrul panelurilor menționate:  

 

1‐ CARTOGRAFIEREA COOPERĂRII ACADEMICE ȘI ȘTIINȚIFICE UE-ALC: Modele și caracteristici. 

Obiectivul principal este de a dezvolta propunerea de cartografiere inclusă în planul de acțiune FAP 

2013-2015 

2‐   PROGRAMELE HORIZON 2020 ȘI ERASMUS PLUS: Evaluarea preliminară a implementării acestora.  

3‐ COOPERAREA UNIVERSITĂȚI- COMPANII-SECTOR PUBLIC, în vederea dezvoltării inovației, a 

competitivității și a creșterii economice 

 

13:00 – 15.00: Prânz 

 

15:00 – 16:00: Concluzii și recomandări 

 

16:00:  Festivitate de închidere  

Programul preliminar al Reuniunii Pregătitoare  
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Directorul Institutului de Studii Latino-Americane: 

Iordan Gheorghe Bărbulescu 

 

Redactor Șef: 

Raluca Georgiana Săftescu 

 

Redactori:  

 Ioana Dodi, Adina Năstase, Laura Boșilcă, 

Iulia Bălteanu, Silvia Iorgulescu, Mihai Ghigiu 

 

Pentru a primi numerele următoare ale Newsletterului ISLA, vă 

rugăm să vă abonati utilizând următorul link: www.isla.eu.com 

 

 
 

Institutul de Studii Latino-Americane 

Strada Povernei, nr. 6, Sector 1, Bucuresti, România 

Tel.: 0372.177.146 / Fax: 021 318.08.91 

E-mail: contact@isla.eu.com 

 

Noi apeluri de la partenerii noștri   
Fundația EULAC - Apel de manifestare a interesului: "Studiu privind Genul în relațiile UE-America  

Latină și Caraibe: Situația actuală și oportunități pentru cooperare bi-regională". Scopul acestui 

studiu este de a analiza situația actuală a genului în UE, America Latină și Caraibe dintr-o perspectivă bi-

regională și orientată spre acțiune. Acesta se axează pe trei domenii tematice indicate în Planul de acțiune 

UE-CELAC de la Santiago în cadrul Capitolului "Gen". Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați 

apelul detaliat aici: http://eulacfoundation.org/news/new-call-study-gender-eu-lac-relations . 

 

Cronica despre alimente și foame 

 Departamentul pentru Relații Internaționale și ISLA în colaborare cu Institutul Cervantes din București a organizat 

miercuri, 2 aprilie 2014, conferința "Cronica despre alimente și foame", susținută de E.S. Dl Mario Arvelo, 

Ambasadorul Republicii Dominicane la FAO, Președinte al Comisiei pentru Agricultură la Națiunile Unite.  Pe măsură 

ce primii oameni au dobândit conștiința de sine și abilități tehnice, au ajuns să găsească nutrienți folosindu-și în 

acest scop mai întâi gândirea și apoi instinctul, ceea ce a făcut să urce pe scara valorică a lanțului alimentar. 

Omenirea a început să se hranească în ritm crescător, cantitativ și calitativ, accelerând acest progres, până la 

ceea ce suntem azi. 

Dat fiind că încep să înteleagă cum funcționează natura, bărbații și femeile învăța să nu mai depindă de climă, de 

celelalte animale, de întamplare. Si fac acest lucru observând recurența unor fenome inexplicabile: cercul de foc 

care traverseaza cerul, pământul care hranește plantele, apa care vine din cer… Si așa inventează  agricultura, 

fapt ce  deschide porțile unor promisiuni de belșug și bunăstare. 

Nu toata lumea, însă, se bucură de beneficiile acestei revoluții productive: una din șase persoane duce lipsa 

mijloacelor necesare pentru a produce sau a achiziționa hrană. Majoritatea persoanelor care suferă de foame e 

alcatuită din femei și copii, iar ca raspândire geografică zonele vizate sunt Africa, Asia și America Latină. 

 

Mai multe informații: 

 http://dri.snspa.ro/2014/04/driie-in-colaborare-cu-instituto-cervantes-din-bucuresti-are-placerea-de-a-va-invita-la-

conferinta-cronica-despre-alimente-si-foame-sustinuta-de-e-s-dl-mario-arvelo-ambasadorul-republicii-domi/  


