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Mesajul Directorului  

Stimaţi colegi, 

 

Evenimentele academice oferă întotdeauna oportunităţi de analiză şi comentarii 

şi reprezintă surse importante de cunoaştere. Ce s-a schimbat în relaţiile dintre UE 

şi America Latină în ultimul an de la primul Summit Academic UE-ALC? Am 

experimentat atât realizarile cât şi provocările legate de promovarea lor, dar 

putem afirma fără nicio îndoială că nu există obstacole prezente sau viitoare 

care să nu poată fi depaşite printr-o voinţă politică puternică şi prin forta 

academică. 

 

M-am întors recent de la workshopurile academice privind "Integrarea 

europeană şi relaţiile UE-ALC" organizate de Universitatea Centrală din Chile şi 

am apreciat importanţa unor astfel de institute/centre de Studii Latino-

Americane care au ca scop consolidarea cooperării academice în dezvoltari 

ulterioare şi promovarea schimbului de valori şi experienţe între cele două 

regiuni. 

 

Mai mult, aş dori să vă asigur că lucrăm susţinut la organizarea reuniunii 

pregătitoare a celui de-al doilea Summit Academic UE-ALC şi îmi exprim 

speranţa şi dorinţa ca împreună vom putea merge mai departe în crearea şi 

promovarea unui spaţiu de învaţâmant superior euro-latino-american comun, 

aşa cum cum a fost stabilit prin Declaraţia de la Santiago. În acest context, îmi 

reinnoiesc, de asemenea, invitaţia de a participa la lucrările Reuniunii 

pregătitoare care va avea loc la Bucureşti în perioada 26-27 mai 2014. 

 

În speranţa că veţi răspunde favorabil invitaţiei noastre, vă rugăm să acceptaţi 

asigurarea celei mai înalte consideraţii din partea echipei Institutului de Studii 

Latino-Americane! 

  

IORDAN GHEORGHE BĂRBULESCU 
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Reuniunea pregătitoare celui de-al 

doilea Summit Academic UE-ALC  

 
 

În ianuarie 2013, primul Summit al Comunităţii Statelor Latino-Americane si 

Caraibiene (CELAC) - Uniunea Europeana (UE), desfăşurat la Santiago de 

Chile, a reunit academicieni  şi reprezentanţi ai universităţilor, instituţiilor de 

învăţămâmant superior şi reţelelor ştiinţifice din ambele regiuni, cu câteva 

zile înainte de Summit-ul CELAC - UE al şefilor de stat şi de guvern. 

 

Summit-ul a avut rezultate remarcabile, printre care cele mai importante 

sunt cele cu privire la intenţia de a promova un spaţiu comun euro - latino-

american destinat învăţământului superior, ştiinţei, tehnologiei şi inovaţiei, 

de a crea un Forum Academic Permanent latino-americano-caraibean şi 

european, de a consolida integrarea învăţământului superior, a sistemelor 

de cercetare şi inovare ştiinţifică şi de a promova colaborarea între 

instituţiile de învăţământ superior şi relaţiile lor cu societatea şi sectorul de 

producţie. Principalele dezbateri şi propuneri, dar şi conţinutul Declaraţiei 

de la Santiago pot fi găsite pe site-ul oficial al Summit-ului. 

 

Succesul Summit-ul lui s-a datorat, în parte, excelentei pregătiri din cadrul 

seminariilor de pregatire de la Paris (iunie 2012) şi Lima (octombrie 2012). 

Într-adevăr, unul dintre cele mai importante elemente ale Declaraţiei, 

crearea unui Forum Academic Permanent, a fost o iniţiativă prezentată la 

Lima. 

 

Prin urmare, recunoaştem importanţa substanţială a reuniunilor 

pregătitoare şi sperăm că obiectivele stabilite la Reuniunea pregătitoare 

din Bucureşti (mai 2014) vor putea deschide noi perspective pentru 

discuţiile din cadrul celui de-al doilea Summit Academic din 2015. 

 

SUBIECTE DEZBĂTUTE 

 

1. Propunerile primului  Summit Academic  şi Planul de 

acţiune al Forumului Academic UE-ALC: căile de urmat şi de 

punere in aplicare. 

 

2. Analiza preliminară a programelor educaţionale ale 

UE: UE Orizont 2020  şi Erasmus Plus. 

 

3. Analiza progreselor realizate de către Iniţiativa 

comună, în conformitate cu acţiunea CELAC-UE 2013-2014. 

 

 

PANELURI 

  

PANELUL 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. 

 

PANELUL 2: Programele H2020 și ERASMUS PLUS: Evaluare 

preliminară a punerii lor în aplicare. 

 

PANELUL 3: Propuneri pentru dezvoltarea convergenței 

academică între mediile universitare euro-latinoamericane. 

 

 

PARTICIPARE 

 

1.    Participarea la acest eveniment este deschisă tuturor 

universităţilor, centrelor de cercetare şi reţelelor ştiinţifice din 

statele membre ale UE şi CELAC 

2.         Fiecare instituţie participant este responsabilă pentru 

acoperirea costurilor legate de călătorie, cazare şi transferuri 

interne.   

3.          Comitetul Organizator din România va asigura sprijinul 

logistic şi administrativ, buna coordonare a activităţilor 

evenimentului şi finanţarea costurilor legate de aceste 

activităţi logistice.         

4.          Seminarul se bucură de sprijinul Ministerului Educaţiei 

din România, Fundaţiei EU-LAC, Institutului Americilor din 

Franţa, CELARE şi alte instituţii europene şi latino-

americane.         

 

MODALITATEA DE ÎNREGISTRARE 

 

Instituţiile care doresc să participe la acest eveniment sunt 

rugate să completeze formularul de înregistare  si  să-l trimită 

la următoarea adresă de e-mail: 

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

 

 Formularul de înregistrare e disponibil pe site-ul nostru: 

http://www.isla.eu.com/en/seminar/formular-de-inscriere/ 
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Video Conferinţe 

România-Chile-Franţa 

Domnul Iordan Gheorghe Bărbulescu, directorul Institutului de Studii Latino-

Americane (ISLA) a participat la o serie de  video-conferinţe pe 5, 13 şi 

respectiv 14 martie pe tema Seminarului Pregătitor  celui de-al doilea Summit 

EU-ALC împreună cu Domnul Hector Casanueva, director al Centrului Latino-

american pentru Relaţia cu Europa (CELARE) şi cu Doamna Morgane Richard, 

reprezentantul oficial al Institutului Americilor (IdA).  

 

În cadrul acestor întâlniri online, au fost stabilite mecanismele de înregistrare 

pentru participanţii care doresc să realizeze o prezentare la Seminar. De 

asemenea, a fost stabilit un plan pentru proiectul de Cartografie care va fi 

finalizat la Bucureşti. Între 25-29 martie, directorul ISLA va avea o întâlnire de 

lucru la Paris pentru a continua pregătirile pentru Seminar.  

Cooperarea Academică UE-ALC 
 

Androulla Vassiliou, Comisarul European pentru Educaţie, Cultură, 

Multilingvism şi Tineret a afirmat în cadrul celui de-al 9-lea Congres pentru 

Învăţământul Superior, care a avut loc în Havana, Cuba, în perioada 10-14 

februarie, că  studenţii şi personalul didactic din America Latină vor avea 

mai multe oportunităţi de a studia sau de a se pregăti în universităţi 

europene datorită sprijinului sporit oferit de Erasmus+, noul program de 

finanţare europeană pentru educaţie, pregătire, sport şi tineret.  

 

Studenţii şi personalul european vor avea oportunitatea de a cunoaşte 

universităţile latino-americane. În cadrul vizitei sale pe insulă, Comisarul a 

purtat discuţii cu înalți oficiali guvernamentali, inclusiv cu ministrul Afacerilor 

Externe (Bruno Rodriguez), al Învățământului Superior (Rodolfo Alarcon Ortiz), 

al Educației (Elsa Velazquez), al Culturii (Rafael Bernal) și al Comerțului 
exterior și  investițiilor (Rodrigo Malmierca).  

 

"Erasmus + este o dovada a angajamentului Europei de a consolida 

cooperarea academică cu America Latină, bazându-se pe legăturile deja 
existente între instituțiile noastre de învățământ superior. Pe lângă acordarea 

mai multor granturi individuale pentru studenţii din America Latină care 

doresc să studieze în UE, vom oferi, de asemenea mai mult sprijin pentru a 

spori accesul internaţional la universităţile de pe ambele părți ale Atlanticului 

și pentru a investi în consolidarea capacității." 

 

 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm accesaţi: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-122_en.htm . 

Vizita Androullei Vassiliou, Comisarul 

european pentru Educație, la Havana în 

vederea lansării programului Erasmus+  
 

Sursa: 

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photo

Details.cfm?sitelang=en&ref=024995#3 
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Directorul Institutului de Studii Latino-Americane: 

Iordan Gheorghe Bărbulescu 

 

Redactor-șef: 

Raluca Georgiana Săftescu 

 

Editori:  

 Ioana Dodi, Adina Năstase, Laura Boșilcă, 

Iulia Bălteanu, Silvia Iorgulescu, Mihai Ghigiu 

 

Pentru a putea primi edițiile viitoare ale newsletter-ului ISLA vă invităm 

să vă abonați, accesând următorul link : www.isla.eu.com 

 

 
 

Institutul de Studii Latino-Americane 

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

Tel.: 0372.177.146 / Fax: 021 318.08.91 

E-mail: contact@isla.eu.com 

 

Revista Europeană pentru Studii Latino-
Americane, nr.3 

 European Journal of Latin American Studies/Revista Europea de Estudios 

Latinoamericanos  este o inițiativă a Institutului de Studii Latino-Americane din 

cadrul SNSPA. Revista este una bilingvă (cu articole/analize în engleză și 
spaniolă) și își propune o apariție bianuală. 

 

Revista a apărut din dorința de a disemina rezultatele academice și cercetările 

realizate în cadrul Institutului, dar și din nevoia specialiștilor români și chiar 

europeni de a publica pe subiecte legate de relațiile biregionale dintre Europa 

și America Latină, viziuni europene asupra dezvoltării spațiului latino-american 

sau alte subiecte ce tratează problematica regională. În momentul apariției 

acestui jurnal academic în România nu exista nicio inițiativă dedicată în 

totalitate zonei Americii Latine și Caraibelor. 

 

Această inițiativă are drept scop stabilirea unor noi standarde în ceea ce 

privește cercetarea românească în domeniul sudiilor latino-americane și ne 

propunem să putem oferi expertiză de calitate mediul academic internațional 

și românesc cu scopul de a dezvolta un loc de întâlnire pentru dezbateri 

relevante referitoare la cele mai semnificative probleme de interes. 

 

Revista are drept scop promovarea cercetării aprofundate, a studiului și 
înțelegerii domeniilor de analiză, prin reunirea celor mai de seamă cercetători 

români și a unor nume importante din mediul academic global, precum și prin 

eforturi de promovare a cercetării, mai ales a celei interdisciplinare. Revista 
este deschisă contribuțiilor venite din partea unor paradigme și medii teoretice 

diverse, și nu arată o preferință față de o anumită abordare teoretică, 

metodologică sau epistemică. 

 

 Masterat în StudiiLatino-Americane 
 

 
Programul masteral în domeniul studiilor latino-americane este o inițiativă a 

Institutului de Studii Latino-Americane și a Departamentului de Relații 
Internaționale și Integrare Europeană, din cadrul Școlii Naționale de Studii 

Politice și Administrative și este  primul program de acest gen din România. 

 

Creionarea unui astfel de program a venit din nevoia de a răspunde cerințelor și 
schimbărilor ce au loc în sistemul internațional, statele din America Latină 

devenind tot mai interesante pentru comunitatea internațională. 

 
Prin intermediul cursurilor bilingve (engleză și spaniolă) programul îşi propune să 

familiarizeze stundenții cu evoluțiile din spațiul latino-american, să analizeze 

fenomenele care au determinat diferitele acțiuni și mai ales să încerce 

anticiparea relațiilor statelor din această zonă cu Uniunea Europeană, Statele 

Unite ale Americii sau cu alți actori relevanți din sistemul internațional. 

 
Programul își propune să devină un punct de interes regional pentru persoanele 

care vor să-și desăvârșească pregătirea în domeniul relațiilor internaționale și să 

dobândească expertiză în problematica Americii Latine. 

Masteratul este în curs de acreditare și sperăm ca din anul universitar 2014-2015 

să putem ura bun venit primei generații de studenți în relații internaționale – 

studii latino-americane. 

 

Stimaţi cititori, 

Avem plăcerea să vă anunţăm că 

ediţia de primăvară a Revistei Europene 

de Studii Latino-Americane va fi 

publicată în aprilie!  

 

Pe această cale le mulţumim autorilor 

pentru contribuţia adusă! 


