
Dragi colegi, 
 
Vreau să vă felicit pe toți. Sunt mai mult decât onorat să fiu 
președintele Institutului de Studii Latino-Americane din București, 
reponsabil pentru promovarea relațiilor dintre America Latină și 
Uniunea Europeană, în special Europa Centrală și de Est, prin 
cercetare, programe de schimb, dezbateri și parteneriate. 
De asemenea, vreau să vă mulțumesc pentru tot sprinjinul acordat 
în anul precedent și vă invit să urmăriți evenimentele noastre din 
anul 2015! 
 
Toate cele bune, 

Iordan Gheorghe Barbulescu 

Mesajul directorului 

Institutul de Studii Latino-Americane a deschis în decembrie 2014 
prima ediție a programului de internship și a întâmpinat 23 de 
studenți care provin din Chile, Mexic, Spania, Italia, Norvegia și 
România! Stagiarii au dovedit un interes ridicat pentru Studiile 
Latino-Americane. De exemplu, într-una dintre activitățile lor 
recente, au analizat relația UE-ALC, subliniind posibilele moduri în 
care Uniunea Europeană și America Latină și Caraibe ar putea lucra 
împreună, având ca punct de plecare o declarație a HRVP-ului 
Catherine Ashton, care afirma că „UE urmărește cu interes 
dinamica Americii și cred că trebuie să găsim modalități mai 
ambițioase de colaborare“.  (http://www.eeas.europa.eu/lac/index_en.htm). 
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Care sunt domeniile care într-adevăr ne interesează? Cred că sunt, evident, domeniile de 
investiții, infrastructură sau învățământ superior (Andreea Marian) 
 
Este important să conștientizăm trecutul și prezentul cultural, științific, intelectual și 
diversitatea socială și schimburile între indivizi, țări și regiuni în interiorul zonei UE-CELAC, 
cu scopul de a stabili noi idei. (Andreea Vajda) 
 
… promovarea orientată spre revoluția tehnologică a TIC și paradigma moleculară în 
dezvoltarea sarcinii (nanotehnologie, biotehnologie și știința materialelor) ar putea 
reprezenta o opțiune pentru dezvoltarea regiunii. (Assunta Cecere) 
 
Unul dintre domeniile în care UE și ALC ar trebui să lucreze împreună are legătură cu 
sistemul politic și democrația. Consider că ambele continent ear putea beneficia de o 
cooperare în acest domeniu, în special fostele țări comuniste din Europa Centrală și de Est 
care s-au asociat recent fostele țări comuniste ale Uniunii și ALC, pentru că ambele sunt 
încă într-un process de tranziție spre o democrație de calitate și se confuntă cu aceleași 
provocări. (Bianca Marcoci) 
 
Cooperarea pentru dezvoltarea regional dintre UE și America Latină a reprezentat în mod 
tradițional un element cheie în relațiile sale și trebuie să fie văzută ca o completare a 
programelor naționale și sub-regionale. Aceasta aduce o valoare adăugată, adevăr ce reiese 
din evaluări, și se concentrează pe colaborarea existentă între cele două regiuni. (Cristina 
Buleu) 
 
Având în vedere aceste noi dinamici este nevoie de reînnoirea angajamentului dintre cele 
două blocuri la nivel politic, ceea ce duce la eforturile pentru o societate mai inclusivă, cu o 
mai mare echitate și drepturi egale pentru toată lumea. (Diego Pavez) 
 
Prin urmare, după parerea mea, dezvoltarea de noi programe legate de economie, politică și 
educație sunt cele mai importante pentru ca UE și America Latină și Caraibe să lucreze 
eficient împreună. (Felipe Garcia) 
 
De asemenea, cred cu tărie în necesitatea creării unei instituții care să funcționeze constant 
și care vizează menținerea acestor relații. Acest lucru presupune colaborarea ambelor părți, 
întâlniri, grupuri de lucru, colaborare cu alte instituții care să aibă același scop. (Georgiana 
Pop) 
 
O modalitate prin care UE și ALC pot să lucreze mai bine împreună este în domeniul 
economic. CELAC se află încă într-un stadiu incipient, iar dacă s-ar modela după 
echivalentul său european, are potențial de a deveni una dintre cele mai mari pieți din 
lume, din punct de vedere economic. (Tudor Vaidean) 

Posibile modalități de cooperare între UE-ALC 

Opiniile stagiarilor 
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„Descoperirea modalităților ambițioase de a lucra împreună“ ar trebui să fie mai ușoară cu 
ajutorul viitorului Summit UE-America Latină și Caraibe, programat să aibă loc în Bruxelles, în 
2015. Chiar dacă s-au ridicat anumite problem privind unele politici etichetate „incoerente“, cred 
că viitorul UE-CELAC va fi asigurat și se va remarca în acest summit. (Ioana Tudoran) 
 
Prin extinderea programelor deja existente: prioritățile sunt clare și, de când a început această 
colaborare, rezultatele sunt vizibile. Planurile AL-INVEST, EURO-SOLAR, LAIF și ALFA KID au 
înfruntat cu success aceste problem și au ajutat mii de întreprinderi mici, făcându-le să crească 
peste limite, precum și personae fizice defavorizate, facilitând educația acestora și aducându-le 
bunuri esențiale și servicii de bază. (Julio Ponce Mendoza) 
 
Programele educaționale, internshipurile, etc., reprezintă unele dintre activitățile cu care UE și 
ALC ar putea începe colaborarea cu scopul de a obține rezultatul dorit. Din punctul de vedere al 
UE ar fi o experiență foarte interesantă să vizitezi o altă cultură, iar din cel al ALC, să se rezolve 
aceste probleme de care vorbeam la început, adică ieșirea din sărăcie. (Kevin Cabrera) 
 
Consider că am putea lucra în ceea ce privește educația și economía; spre exemplu, Uniunea 
Europeană și America Latină ar putea realiza programe care servesc educației, precum 
internshipul ISLA. De asemenea, ar putea face comerț cu țări din America Latină. (Mariela 
Vasquez) 
 
Cred că UE ar trebui să acorde atenție și să grăbească procesul de unitate regională, având în 
vedere diversitatea etnică și culturală a Americii Latine. Din punctul meu de vedere, un alt 
domeniu în care UE și America Latină ar putea colabora este comerțul ilicit de droguri care a 
crescut în ultimul deceniu. (Mihaela Cernei) 
 
Cred că cea mai importantă problemă în ALC este războiul împotriva drogurilor și violența pe care 
acesta o aduce. Dacă UE şi-ar putea dezvolta legile și numi mai multe persoane care să se ocupe 
de problema traficului de droguri, și dacă între autoritățile UE și ALC ar exista o mai bună 
colaborare, atunci comunicarea dintre UE și ALC va reduce serios importul/exportul de droguri din 
ALC în UE, lucru care ar face UE mai puțin reticentă. (Oana Lup) 
 
În concluzie, cum am menționat și înainte, cooperarea este cheia succesului și acest lucru poate fi 
realizat prin summiturile, delegațiile, politicile și legile, lansate până acum, care trebuie să fie 
privite cu seriozitate și dăruire pentru a obține ceea ce tot timpul am vrut: pace mondială, 
prosperitate și bună conviețuire. (Alexandra Preda) 
 
Propun o colaborare mai eficientă prin dezvoltarea înțelegerii reciproce. Cum poate fi atins acest 
obiectiv? Prin încurajarea schimbului de experiență între studenți: internshipuri, organizații de 
voluntariat, burse de studiu în diferite domenii, investiții în domeniul cultural, traducerei de 
cărți, conferințe și oportunități de călătorie. (Raluca Lupsan) 
 
Cred că strategia UE în America Latină identifică trei priorități: cooperarea privind provocările 
globale, cum ar fi protecția mediului și schimbările climatice; extinderea relațiilor economice și 
promovarea reciprocă a comerțului și investițiilor; crearea de rețele transfrontaliere în domeniile 
științei, educației și culturii. 
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HR/VP Federica Mogherini a participat la al treilea Summit CELAC care a avut loc în 
Costa Rica, între 28 și 29 ianuarie 2015. La sfârșitul celor două zile de sesiune, liderii 
politici ai statelor din America Latină și Caraibe au adoptat Declarația Politică de la 
Belen, reiterând angajamentul asumat anterior în Puerto Rico și Cuba. 
 
Discursul HRVP-ului Federica Mogherini poate fi accesat aici: 

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150128_04_en.htm 

Cerere deschisă de Proiecte de Cercetare – Fundația UE-ALC 
Fundația UE-ALC lansează cererea deschisă-ediția primului semestru din anul 2015- 
pentru Proiecte de Cercetare legate de relația bi-regională dintre UE, America 
Latină și Caraibe 
 
Data limită: 31 martie 2015 
 

Mai multe informații disponibile la: http://eulacfoundation.org/en/opencall 

Institutul de Studii Latino-Americane 

Bulevardul Expoziției, nr. 30 A 

București, România 

Phone: 
+4 0371 445 076 

E-mail: 
contact@isla.eu.com 
isla@dri.snspa.ro  

Oportunități în domeniul de Studii Latino-Americane 
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