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Mesajul Directorului  

Stimați colegi, 

 

Începând cu 1 octombrie 2012, prin decizia Senatului Şcolii Naţionale de 

Studii Politice şi Administrative (SNSPA) din Bucureşti, s-a înfiinţat în cadrul 

universității noastre Institutul de Studii Latino-Americane. 

ISLA are ca obiectiv crearea unei rețele de instituții de învățământ, 

cercetare și informare științifică, precum și de actori relevanți în domeniul 

cooperării politice și economice/comerciale din Europa Centrală și de Est în 

vederea coordonării și întăririi relațiilor cu partenerii similari din America 

Latină. 

 

Reacția promptă și favorabilă pe care am primit-o din partea misiunilor 

diplomatice acreditate la București la aflarea veștii privind crearea ISLA ne-

a încurajat și ne indică faptul că suntem pe drumul corect și că era nevoie 

de această inițiativă. Mulțumim pe această cale Excelenței Sale dl Claudio 

Perez Paladino – ambasador al Republicii Argentiniene, Excelenței Sale dna. 

Maria Eliana Cuevas Bernales – ambasador al Republicii Chile și Excelenței 

Sale dl. Raymundo Santos Rocha Magno – ambasador al Republicii 

Federative a Braziliei.. 

 

Nu în ultimul rând, considerăm că Romania are obligația, ca să spunem așa, 

să dezvolte relația cu America Latină și Caraibe și să se constituie într-un pol 

academic dedicat acestei zone măcar pentru faptul că, după Madrid, 

Lisabona, Paris și Roma următoarea capitală latină a Uniunii Europene este 

Bucureștiul. Vorbim și gândim în limbi și culturi înfrățite și prin urmare, 

dezvoltarea Institutului de Studii Latino-Americane este o responsabilitate 

care ne revine. 
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Acordul privind Cooperarea 

Academică, Chile, Ianuarie 2014 
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Acordul de cooperare academică încheiat între 
Școala Națională de Studii  Politice și  
Administrative (SNSPA) și Universitatea Centrală 
din Chile 

 
 Școala Națională de Studii Politice și Administrative și Universitatea Centrală 

din Chile au convenit să semneze un acord de cooperare academică în 

vederea dezvoltării relațiilor de prietenie existente și a promovării cooperării 

în domeniile educației și cercetării științifice.  

 

”Acest acord constituie o realizare semnificativă pentru internaționalizarea 

procesului academic, cât și ocazia perfectă pentru a colabora cu această 

parte a Europei. De asemenea, reprezintă un important pas înainte pentru 

studenții noștri.” 

 

(Marco Moreno, Decanul Facultății de Științe Politice, Universitatea Centrală 

din Chile) 

 

Mai multe informații sunt disponibile pe pagina web a UCEN:  

http://www.ucentral.cl/ucen-y-universidad-de-rumania-acuerdan-

cooperacion-academica/prontus_ucentral2012/2014-01-14/182227.html 

Profilul ISLA 

„ISLA reprezintă un spațiu 

deschislumii academice, 

politice, diplomatice, 

economice, mediatice și de 

afaceri având drept scop 

promovarea experienței țărilor 

din Europa Centrală și de Est 

în procesul de integrare euro-

atlantică aflat în curs de 

dezvoltare de către UE, NAFTA 

și MERCOSUR.”  

Institutul de Studii Latino-Americane (ISLA) îşi propune ca prin intermediul 

activităţilor de cercetare, mobilităților, dezbaterilor și parteneriatelor 

încheiate să contribuie la dezvoltarea şi promovarea relațiilor academice 

dintre America Latină și Europa Centrală și de Est. 

 

Prin intermediul Institutului, sperăm ca SNSPA să devină un punct de legătură 

între mediul academic dintre cele două regiuni, un centru de excelență 

pentru dezbateri și parteneriate, dar și un actor important în promovarea 

imaginii și a intereselor naționale și regionale din zona Americii Latine. 

 

ISLA reprezintă un spațiu deschis lumii academice, politice, diplomatice, 

economice, mediatice și de afaceri având drept scop promovarea 

experienței țărilor din Europa Centrală și de Est în procesul de integrare euro-

atlantică aflat în curs de dezvoltare de către UE, NAFTA și MERCOSUR. 

 

Principalele obiective pentru realizarea misiunii ISLA sunt: 

 

• să promoveze la nivel naţional şi internaţional cercetarea în domeniul 
relațiilor economice, politice, culturale și diplomatice dintre Europa Centrală 

și de Est, în special România, pe de o parte și America Latină, pe de altă 

parte;  
• să întărească relațiile cu statele și actorii relevanți din zona de interes; 

• să promoveze şi să disemineze la nivel naţional şi internaţional rezultatele 

cercetării ştiinţifice produse de Institut; 

• să ofere expertiză în domeniile sale de activitate; 

• să elaboreze şi să implementeze proiecte de cercetare pe cont propriu 

sau în parteneriat, la nivel naţional și internaţional 
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Reuniunea pregătitoare celui de-al 

doilea Summit Academic UE-ALC 

În ianuarie 2013, a avut loc la Santiago de Chile primul Summit Academic 

Comunitatea Statelor Latino-Americane si Caraibe – Uniunea Europeană, 

care a reunit academicieni și reprezentanți ai universităților, instituțiilor de 

învățământ superior și ai rețelelor științifice din ambele regiuni, cu câteva 

zile înainte de Summitul CELAC – UE al șefilor de stat și de guvern. 

 

Summit-ul a fost marcat de rezultate remarcabile, printre care cele mai 

importante sunt intenția de a promova un spațiu de învățământ superior 

euro – latino-american, care să includă domeniile de știință, tehnologie și 

inovare, crearea un For Academic Permanent America Latină și Caraibe – 

Uniunea Europeană, consolidarea integrării sistemelor de învățământ 

superior, de cercetare științifică și inovare, în vederea colaborării dintre 

instituțiile de învățământ superior și relațiile lor cu societatea si sectorul 

productiv. Principalele dezbateri și propuneri, dar și cuprinsul Declarației 

de la Santiago pot fi accesate pe site-ul oficial al summit-ului. 

 

Succesul summit-ului s-a datorat în mare parte organizării excelente a 

reuniunilor pregătitoare de la Paris (iunie 2012) și Lima ( octombrie 2012 ). 

De altfel, una dintre cele mai importante elemente ale Declarației, 

crearea Forului Academic Permanent, a fost o inițiativă prezentată la Lima 

 

Prin urmare, recunoaștem importanța substanțială a reuniunilor de 

pregătire și sperăm ca obiectivele stabilite la Reuniunea Pregătitoare de la 

București (mai 2014) să deschidă noi perspective pentru discuții productive 

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

 

PARTICIPAREA ȘI AGENDA PRELIMINARĂ SE ADRESEAZĂ: 
 

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) 

 

 

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE ACESTEI REUNIUNI: 
 

-  Continuarea dezbaterilor legate de Declarația de 

la Santiago adoptată în cadrul Primului Summit Academic 

CELAC-UE (22 – 23 ianuarie 2013)  

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

 

- Realizarea unui prim schimb de idei și reflectarea 

asupra noilor programe educaționale implementate de UE : 

H2020 și Erasmus Plus  
 
- Analiza progresului Ințiativei Comune pentru 

cercetare, Știință și Tehnologie CELAC- UE în conformitate cu 

Planul de AcțiunieCELAC-UE 2013-2015.  

 
- Pregătirea unor idei și propuneri noi referitoare la 

cooperarea actuală și viitoare în spațiul latino american în 

domenii precum învățământul superior și știință și tehnologie, 

ce urmează a fi dezbătute în cadrul celui de –al doilea 

Summit Academic din 2015. 

 

PARTICIPARE 

 
1.                  Participarea este deschisă tuturor universităților și 

institutelor de cercetare din statele membre ale Uniunii 

Europene și ale Comunității Statelor Latino-Americane și 

Caraibe. 

2.  Fiecare instituție va acoperi cheltuielile aferente 

participării (bilete de călătorie, cazare, transferuri interne). 

3.  Comitetul de organizare din România va acoperi 
cheltuielile asociate coordonării evenimentului, a spațiilor de 

întâlnire, cele logistice și administrative. 

4.  Evenimentul se va afla sub Înaltul Patronaj al 

Ministerului Educației Naționale din  România, în strânsă 

colaborare cu Fundația EULAC, Institutul Americilor din Franța, 

CELARE, beneficiind de sprijin din partea partenerilor europeni 

și latino- americani 

 

 

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE 

 

Reprezentanții instituțiilor interesate să ia parte la acest 

eveniment sunt rugați să completeze formularul de înscriere și 

să îl trimită la următoarea adresă: 

 

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

 

Formularul de înscriere este poate fi accesat și pe pagina 

noastră de web: 

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

 

Invitație de publicare – Revista Europeană pentru 

Studii Latino-Americane, nr.3 
 
Institutul de Studii Latino-Americane din cadrul SNSPA  îi invită pe toți cei 

interesați (studenți, cercetători, centre de think-tank, institute de cercetare, 

etc.) să trimită spre publicare articole având ca temă generală “Relațiile 

bilaterale UE-America Latină şi Caraibe (ALC) între Summitul de la Santiago 

şi cel de la Bruxelles” la redacția Institutului. În egală măsură, asteptăm cu 

inters contribuții şi pe alte teme privind relațiile UE-ALC (dintr-o perspectivă 

politică, economică, culturală, istorică, etc.)  

 

Sugestii de redactare pentru autori 

 

Articolele ( redactate în limba engleză sau spaniolă) trebuie să aibă între 2 

000 - 4 000 de cuvinte şi să fie însoţite de un rezumat de maxim 200 de 

cuvinte în limba engleză, o scurtă notă autobiografică din partea autorilor 

şi 3-5 cuvinte cheie. Cei interesați sunt invitați să trimită articolele în format 

Microsoft Office Word, Times New Roman, font 12, spațiere 1.5 la adresa 

revista@isla.eu.com până la data de 15 aprilie 2014, cu mențiunea “Pentru 

EJLAS”. 

 

 

Pe data de 15 ianuarie 2014 a avut loc la Universitatea Centrală din Chile 
(UCEN) atelierul de analiză academică “Integrarea europeană și relațiile 

UE-America Latină și Caraibe” , în cadrul căruia au fost dezbătute și 

examinate procesele de integrare europeană și relațiile dintre Uniunea 

Europeană și regiunea America Latină și Caraibe. 

 

Evenimentul s-a bucurat de participarea domnului profesor dr. Iordan 

Gheorghe Bărbulescu, directorul Institutului de Studii Latino-Americane 
(ISLA) din București (România), a ambasadorului Pablo Cabrera, director al 

Academiei Diplomatice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Chile, a 

domnului Thomas Lagathu, reprezentant al Ambasadei Franței în Chile și a 

doamnei Camila Jipa, consulul României în Chile, Printre invitați s-au 

numărat decanul Facultății de Științe Politice și Administrație Publică, 

domnul Marco Moreno si directorul Centrului latino-american pentru relația 

cu Europa (CELARE) și reprezentantul Departamentului de Relații 

Internaționale al UCEN, domnul Héctor Casanueva și doamna Carolina 

Cabrera, director al secției Asia-Pacific a UCEN. 

 

Pe agenda de discuții s-au evidențiat întărirea cooperării academice 

dintre Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București și 

Universitatea din Chile în vederea dezvoltării și promovării schimburilor de 

valori și experiențe dintre cele două regiuni, precum și pregătirea  unor 

idei și propuneri de discuție pentru Reuniunea pregătitoare a celui de-al 

doilea summit academic UE-ALC, ce va fi organizată de Institutul de Studii 

Latino-Americane (ISLA) la București, în perioada 26-27 mai 2014. 

 

Workshop în Chile: 

Integrarea Europeană și relațiile UE-ALC  

Workshop în Chile, Ianuarie 2014 
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