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EUROSFAT este forumul anual de dezbateri pe teme de politici europene, 
care are loc în România din 2013 și atrage peste 700 de participanți în 
fiecare an. Acesta constituie platforma oportună pentru a iniția un proces 
de reflecție asupra celor mai relevante subiecte europene. Evenimentul 
urmărește să reunească înalți oficiali, comisari europeni, membri ai Parla-
mentului European și ai României, politicieni de renume, experți, cerce-
tători, reprezentanți ai mediului academic, jurnaliști, oameni de afaceri și 
cetățeni interesați din România și de peste hotare, cu scopul de a dezbate 
la nivel înalt aspecte cheie ale agendei europene. EUROSFAT se află sub 
înaltul patronaj al instituțiilor europene și beneficiază de parteneriate 
stabile cu importante instituții din România și din Europa, companii 
private și reprezentanți ai societății civile.



E UR OS F A T  2018
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“Vreau să felicit organizatorii că încep forumul cu sesiunea plenară în 
care vedem prezenți toți liderii politici importanți din toate partidele 
politice relevante pentru actuala perioadă și pentru viitorul României în 
UE.” Angela Cristea, Șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România

“Mă declar super multumiță de calitatea Forumului și pot spune că este 
mult peste nivelul conferințelor obișnuite de Bruxelles, etc. Mi-a plăcut 
stilul incluziv și constructiv și aș dori să mulțumesc încă o dată pentru 
invitatie și toată bunăvoința.” Suzana Carp, Șefa diviziei de politici climati-
ce din Bruxelles, Sandbag

"Multumesc Europuls pentru că și-a luat acest rol de think tank 
care face diferența în materie de dezbateri europene." Dan Barna, 
Președinte USR

“Anul acesta am sprijinit din nou Eurosfat 2018, în calitate de partener 
oficial. #Eurosfat2018 este cel mai mare eveniment anual din #România 
de #afaceri europene și impactul lor în România.” GEYC Romania 

“Ni se pune des întrebarea ce trebuie să facem pentru promovarea 
României în Uniunea Europeană. Trebuie să avem inițiativă, iar Europuls 
are inițiativa de ani buni și reușește să aducă în prim plan imaginea noas-
tră în Europa.” Victor Negrescu , Ministru-Delegat pentru Afaceri Europene
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În data de 8 iunie 2018 a avut loc la Hotelul JW Marriott 
din București cea de-a 6-a ediție a celui mai mare forum 
anual de dezbateri europene din România, Forumul 
Eurosfat 2018, organizat de Europuls – Centrul de 
Expertiză Europeană, sub patronajul Parlamentului Euro-
pean, al Comisiei Europene, al Președenției Bulgare și al 
Președinției Austriece a Consiliul Uniunii Europene.

Ediția Eurosfat 2018 a binevenit peste 350 de participanți, a regrupat 66 vorbitori printre care un comisar european, ambasa-
dori, consilieri prezidențiali, funcționari europeni, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, activiști, jurnaliști etc. și 9 
teme majore: viitorul Europei, combaterea dezinformării, Politica Agricolă Comună și generația tinerilor fermieri, securitatea 
cibernetică, zona euro, Brexit, sistemul de sănătate, democrația și statul de drept, viitorul sistemului energetic și digitaliza-
rea, Europa socială, precum și un eveniment cultural dedicat regiunii Mării Negre, în prezența directorului, printr-o video-ex-
poziție unică.

Eurosfat 2018 s-a desfășurat într-un format diferit față de anii precedenți. Într-o primă etapă, pe 6 iunie a avut loc un dialog 
cetățenesc cu Tibor Navracsics, Comisar European pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport. Cu această ocazie, Comisarul 
Navracsics ne-a prezentat viziunea sa despre viitorul Uniunii și potențialul educației în combaterea provocărilor actuale ale 
continentului european, despre șansele creării unei Uniuni europene a Educației, dar și despre planurile Comisiei în domeniul 
educațional până în 2025. Dialogul cetățenesc a fost organizat în parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene din 
România.

Pe 8 iunie s-a desfășurat forumul Eurosfat, deschis printr-o plenară intitulată “Viziunea României asupra viitorului Uniunii 
Europene” care a regrupat la aceeași masă de dezbateri lideri și reprezentanți ale tuturor celor 7 partide din România. Princi-
palii decidenți politici din România au fost prezenți la o dezbatere alături de reprezentanți ai societății civile, oferindu-le astfel 
posibilitatea de a-și exprima opinia despre locul României în viitoarea Uniune Europeană. Deschiderea a constat într-o prezen-
tare a pozițiilor celor 7 partide asupra viitorului UE, având ca scop identificarea priorităților viitoare ale României în cadrul unei 
Uniuni mai puternice, și a domeniilor în care România ar putea avea un rol strategic la nivel european. Sesiunea plenară a fost 
organizată în parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene din România.
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Anul acesta am avut prilejul de a ne bucura și de prezența lui Todor Churov, Ambasa-
dorul Bulgariei în România, Isabel Rauscher, Ambasadoarea Austriei în România, 
Principesa Lia, soția Prințului Paul, Lord Martin Callanan, Ministru De Stat, Departa-
mentul pentru Ieșirea Din Uniunea Europeană, Urmas Paet, membru al Parlamentului 
European, Victor Negrescu, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Julian Popov, 
Ambasadorul Bunăvoinței pentru Climă și energie al Președinției Bulgare a Consili-
ului UE, Mihail Dumitru, Director-General Adjunct, Direcția Agricultură și Dezvoltare 
Rurală din cadrul Comisiei Europene, Anca Păduraru-Niculescu, Purtător de cuvânt, 
Comisia Europeană, iar lista continuă cu multe nume importante din sfera politică 
națională, europeană și a societății civile actuale.

Uniunea Europeană se confruntă în momentul 
de față cu diverse provocări, de la criza migra-
torie, la intensificarea mișcărilor populiste și 
dezinformare, până la ieșirea Marii Britanie din 
UE, pentru a numi doar câteva dintre acestea. În 
același timp, 2019 va fi marcat de o schimbare 
în peisajul politic al Uniunii, urmând ca alegerile 
din Parlamentul European și alegerea unui nou 
Președinte al Comisiei Europene și implicit al 
unei noi comisii să introducă noi priorități pe 
agenda europeană. 2019 este de asemenea un 
an important pentru România, deoarece vom 
avea pentru prima dată ocazia de a prelua 
președinția Consiliului Uniunii Europene.

De aceea, cea de-a șasea ediție a Forumului 
Eurosfat propune o discuție amplă, axată pe 
viitor: al României, al Uniunii Europene, al 
României în Uniunea Europeană. Dacă Eurosfat 
2017 a fost un moment de bilanț, în 2018 am 
propus soluții concrete pentru următorii ani sau 
chiar decenii despre rolul României în nucleul 
Europei. Europuls a adus în prim plan o dezba -
tere despre contribuția României la relansarea 
proiectului european și pașii de urmat până, dar 
și după Summitul de la Sibiu din mai 2019.
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Dialog cetățenesc cu
Tibor Navracsics

"Este important să fim cetățeni europeni activi, să respectăm diferențele 
dintre noi și să folosim diversitatea ca sursă de energie pentru a construi o 

Uniune Europeană mai colorată.” 
Tibor Navracsics 
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În urma succesului Dialogului Cetățenesc din 2016 cu Vice-Președintele Comisiei Europene Andrus Ansip, 
Europuls a fost unul dintre principalii organizatori, alături de Reprezentanța Comisiei Europene în România, ai 
Dialogului Cetățenesc 2018 cu Comisarul Tibor Navracsics.

Pe 6 iunie 2018, Tibor Navracsics, Comisar European pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport a discutat cu 
120 de cetățeni (studenți, reprezentanți ai societății civile, academicieni, mediul de afaceri) despre viitorul 
educației în Europa, oportunitățile de finanțări europene (programul Erasmus+), oportunități pentru tineri și 
patrimoniul cultural.

Publicul s-a implicat într-o discuție dinamică, adresând întrebări dintr-o gamă largă de subiecte din portofoliul 
Comisarului. Principalele puncte dezbătute au fost nivelul sistemului educațional din România și modul prin 
care UE poate să îmbunătățească sectorul educațional, succesul și viitorul programului Erasmus+, diversi-
tatea în Europa și Anul European al Patrimoniului Cultural.

Participanții au fost de asemenea rugați să voteze pe o platformă online care sunt principalele domenii din 
UE în care tehnologia va avea cel mai mare impact, iar aceștia au considerat că educația, sistemul de 
sănătate și piața muncii sunt principalele domenii. În plus, provocările curente ale tinerilor europeni pe care 
le-a identificat publicul sunt inegalitatea și lipsa oportunităților tinerilor pe piața muncii.



Viziunea României asupra viitorului
Uniunii Europene 

SESIUNE PLENARĂ 

10

“Este important modul în care 
începi Președinția Consiliului UE, 
însă este și mai important modul în 
care o închei.” Todor Churov, Am-
basador al Republicii Bulgare în 
România

Dezbaterea a început printr-un discurs al Excelenței Sale Todor 
Churov, Ambasador al Republicii Bulgare în România, în care 
ne-a vorbit despre lecțiile învățate după deținerea Președinției 
Consiliului UE de către Bulgaria, pentru prima dată de la adera-
re. Ambasadorul a prezentat modelul ales de Bulgaria pentru 
exercitarea Președinției, a subliniat importanța pregătirilor și 
formarea personalului angajat în acest exercițiu, a vorbit 
despre impactul mediatic inițial sceptic, ulterior pozitiv și a 
reamintit sarcinile Președinției. Cele mai importante lecții 
învățate pe durata celor 6 luni au fost: un program echilibrat, 
atât ambițios pentru a avea o Președinție influentă, dar și 
realistic pentru a putea livra obiective concrete, alegerea 
priorităților în ton cu problemele actuale și în consens cu 
interesele cetățenilor europeni, pregătirea pentru situații 
neprevăzute, asigurarea continuității Președinției rotative, 
precum și o strânsă colaborare cu Comisia Europeană. 

La un an de la lansarea Cărții Albe privind viitorul Europei și la un an distanță de alegerile europarlamentare din 2019, Europuls 
a invitat principalii decidenți politici din România la o dezbatere alături de societatea civilă, oferindu-le posibilitatea de a-și 
exprima viziunea despre rolul României în viitoarea Uniune Europeană.

Astfel, pe 8 iunie 2018 la Forumul Eurosfat, 7 partide politice s-au aflat la aceeași masă, discutând despre rolul României în 
conturarea viitorului Uniunii Europene. A fost un moment important pe scena politică românească, deoarece ultima dată când 
toate partidele parlamentare din România s-au adunat să discute public despre rolul României în UE a fost în 1995, atunci 
când, prin declarația de la Snagov, liderii partidelor și-au dat acordul pentru strategia națională pentru pregătirea aderării 
României la Uniunea Europeană.
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“V-aș invita ca, pe drumul către Sibiu 2019, să faceți un ocol pe la Snagov. 
Există în parcursul european al României un moment de leadership consensu-
al, iar acesta a fost marcat prin declarația de la Snagov, unde toate partidele 
politice au spus că vor susține aderarea României la UE. Eu nu cred că s-a 
schimbat ceva major în viziunea partidelor politice și nu cred că există lider 
politic din România care să considere, la modul serios, că există o alternativă 
mai bună pentru rolul României în lume decât apartenența activă, credibilă și 
responsabilă la UE. Pentru că ne apropiem de an electoral, să nu luați Uniunea 
Europeană ostatică în campania electorală și în dezbaterile politice interne! 
Nu acuzați Europa pentru neputințele sau erorile care se fac în politica 
internă, stimați guvernanți, și stimați reprezentanți ai opoziției, nu chemați 
Europa să rezolve problemele României sau nu creați așteptarea ca Europa să 
facă opoziție.” Angela Cristea, Șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România

În deschidere a fost prezentă și Angela Cristea, Șeful 
Reprezentanței Comisiei Europene în România, care a 
vorbit de drumul către Sibiu, referindu-se la invitația lansată 
de Președintele Comisiei Europene oficialilor români de a 
organiza un Summit la Sibiu pe durata Președinției 
Consiliului UE. Angela Cristea a menționat că dorința 
oficialilor europeni este ca la Sibiu, reprezentanții de nivel 
înalt ai statelor membre să își refacă declarația de credință 
și încredere în UE. Șeful Reprezentanței Comisiei Europene 
a reamintit că Președinția rotativă reprezintă un test de 
maturitate ce constă în două probe: un leadership 
consensual și o cooperare loială între instituții, lansând 
astfel un apel către reprezentanții partidelor politice aflate 
la dezbatere să repete exercițiul de la Snagov, acolo unde a 
fost semnată declarația în care partidele politice susțineau 
aderarea României la UE. La final, ea a rugat  reprezentanții 
ca, date fiind pregătirile pentru alegerile europarlamentare, 
aceștia să nu ia “Uniunea Europeană ostatică în campania 
electorală și în dezbaterile politice interne.”

Pe acest fond, a început dezbaterea în care reprezentanții 
formațiunilor politice au fost invitați să prezinte societății 
civile din sală modul în care văd ei contribuția României la 
conturarea viitorului UE.
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Teodor Meleșcanu, Ministru de Externe și 
reprezentant ALDE, consideră că politica externă 
trebuie să fie o politică națională, de consens, și 
nu una de partid, iar una dintre cele mai impor-
tante priorități ale Președinției României și ale 
UE în general ar trebui să fie asigurarea secu-
rității cetățenilor europeni.

Dan Barna, președinte USR, reamintește convingerea 
românilor din 2007 că România va avea un viitor 
promițător în UE. Pentru a stabili rolul României în UE este 
necesară o analiză a oportunităților și a realităților. Noul 
buget european reflectă o Europă adaptată, iar România 
are o mare șansă ca, în noua politică europeană, să fie 
jucătorul est-european care să asigure politica de 
vecinătate. El consideră că “tentația de a renunța la 
democrație este dulce pentru guvernul actual, cu un efect 
catastrofal pentru România”. 

Dacian Cioloș, președinte fondator Mișcarea România 
Împreună, a subliniat dificultatea cu care România își 
definește viziunea europeană, în ciuda faptului că au 
trecut 10 ani de la aderare. UE a fost portretizată ambiguu, 
“ca sursa tuturor relelor sau ca unicul salvator”. Acesta a 
menționat că “dacă dorim să fim puternici în UE, trebuie 
să fim puternici acasă. Ca să știm ce vrem în UE, trebuie 
să știm ce vrem acasă” și a insistat asupra faptului că este 
necesar ca România să arate, prin comportament, dacă 
aderarea la UE înseamnă, definitiv și irevocabil, aderarea la 
principii. Dacian Cioloș a adus în discuție problema fraudei 
fondurilor europene, salariile competitive și pensii mărite, 
dar ca rezultat al unei creșteri economice sustenabile, nu 
prin împrumuturi externe. El consideră că a fi puternic în 
UE înseamnă o apropiere de nucleul care se construiește la 
nivel european și aderarea la zona euro și că România 
poate oferi UE stabilitate și dezvoltare în partea estică. 

Ludovic Orban, președinte PNL, a comentat 
declarațiile Ministrului de Externe, ridicând pro -
blema mutării sediului Ambasadei României în 
Israel, și a continuat spunând că România are o 
vocație europeană și trebuie să facă parte din 
grupul țărilor dezvoltate ce respectă valorile 
fundamentale. Acesta a subliniat direcții în care 
UE trebuie să fie mai activă, ținând cont de 
provocările actuale: consolidarea parteneriatului 
transatlantic, apărarea permanentă a 
democrației, aprofundarea  integrării în domenii 
în care există un consens real, intensificarea 
comunicării cu cetățenii, dezvoltarea 
economică. Referitor la locul României în UE, 
Ludovic Orban a îndemnat la pace internă, defini-
rea unor obiective serioase și consensuale, 
trimiterea unor reprezentanți cu capacitate de 
influență, fructificarea oportunităților, în special 
tratarea fondurilor europene.
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Iuliu Winkler, membru al Parlamentului European și 
reprezentant UDMR, a reiterat fundamentele europene 
ale formațiunii din care face parte și a detaliat viziunea 
partidului referitoarea la UE: o Uniune Europeană a 
minorităților, comunităților și regiunilor, cu Parlamentul 
European ca instituție suverană pentru prezervarea 
democrației. El a prezentat avantajele acestei viziuni, 
printre care rezolvarea dilemei de la Copenhaga (crite-
riile politice impuse statelor în curs de aderare), o 
Europă unită în diversitate. România contribuie la UE cu 
aproape 4 milioane de cetățeni, iar obiectivul României 
ar trebui să fie, în contextul viitoarei extinderi UE spre 
Balcanii de Vest, acela al stabilității.

Victor Negrescu, Ministru-delegat pentru Afaceri Europene 
și reprezentant PSD, a subliniat importanța inițiativei și a 
curajului României de a se implica mai mult la nivel european 
și de a participa constructiv la definirea viitorului european. El 
a mulțumit partidelor că tratează cu seriozitate exercițiul 
președinției rotative, oferind ca exemplu susținerea în Parla-
ment a listei de teme de interes pentru președinție, prezentată 
de guvern. Victor Negrescu a felicitat președinția bulgară 
pentru exemplul oferit și imaginea pozitivă creată pentru 
regiunea Europei de est. Pentru o Românie puternică într-o 
Uniune Europeană puternică este nevoie de toate statele 
membre, de respect între acestea, de păstrarea identităților 
naționale și de cetățeni.

Ioana Petrescu, reprezentant Pro România, consideră că 
România trebuie să crească nivelul de cooperare la nivel 
european în toate domeniile și că are nevoie de mai multă 
integrare. Nu este benefică o Europă cu mai multe viteze, ci 
scenariul “mai mult, împreună”. Ea a pus accent pe educație ca 
mod prin care România poate deveni mai puternică la nivel 
european, cu nevoia ca sistemul educațional din România să 
ofere o pregătire practică, libertate de gândire, integrarea 
cunoștințelor, pregătirea pentru piața muncii. De asemenea, 
Ioana Petrescu a menționat conectarea la dezvoltările digitale 
și înțelegerea drepturilor și responsabilităților cetățenilor 
români europeni într-o Europă mai integrată și a lansat un apel 
la cooperarea partidelor pentru reformarea sistemului 
educațional.



Printre întrebările adresate s-au numărat: 
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Cum vrem să arate viitoarea Europă, cu elemente de 
federalism sau o Uniune de state? adresată de Lazăr 
Comănescu, Ambasador și Consilier Camera de Comerț 
și Industrie a României. Spectrul politic a fost destul de 
larg  în răspunsuri, Pro România dorind mai multă 
integrare, USR considerând că perspectiva federalistă e 
cea care poate oferi prosperitate și stabilitate. RO+ 
consideră că UE poate funcționa coerent cu mai multă 
integrare, dar trebuie ținut cont de realități și că vor 
exista în continuare politici ce funcționează după 
principiul inter-guvernamental, această părere fiind 
împărtășită de PNL și de ALDE. De cealaltă parte, repre-
zentantul PSD a vorbit de mecanismele prin care este 
nevoie să facem lucruri de calitate, nu neapărat împre-
ună, iar reprezentantul UDMR  nu crede că tratele vor fi 
deschise spre modificare, dar că este nevoie ca Parla-
mentul să dețină puterea legislativă.

Accesul la fonduri europene reprezintă o miză impor-
tantă pentru România. Cu toate acestea, absorbim 
puține fonduri, multe sunt irosite, iar birocrația e 
covârșitoare. Putem spera la un pact între toate 
partidele politice pentru a aduce bunăstarea prin acce-
sarea fondurilor europene?, adresată pe platforma 
Slido. Toți reprezentanții au considerat că nu pactul este 
soluția, PNL și USR menționând că acestea sunt un 
instrument gestionat de guvern. Cu toate acestea, au 
fost propuse alte soluții: Iuliu Winkler a vorbit de un pact 
al bunei guvernări, Dacian Cioloș consideră că este 
nevoie de un consens în direcția de mers a României, iar 
Ioana Petrescu a propus ca opoziția să ofere expertiză 
guvernului. Teodor Meleșcanu a subliniat că un consens 
e important, însă marea problemă este lipsa forței de 
muncă, iar că indiferent de demersurile politice, proble-
ma demografică persistă. Victor Negrescu consideră că 
este nevoie de un consens, însă este mai mare nevoie de 
un grup de experți în instituțiile naționale. 

Astfel, peste 300 de participanți au auzit viziunea partidelor 
aflate în discuție despre unde trebuie să se poziționeze 
România în UE, despre cum ar trebui să arate viitoarea structură 
UE, despre domeniile în care România ar putea fi un jucător 
vizionar la nivel european. În ciuda elementelor diferite asupra 
cărora au insistat în discursuri, am putut extrage un consens 
declarativ: toate partidele susțin cu fermitate proiectul european
și doresc un rol mai pronunțat al României în interiorul UE.

Ce vrea să facă partidul dumneavoastră pentru a 
convinge românii să voteze la alegerile europarlamen-
tare? Victor Negrescu consideră că trebuie implicați 
încă de pe acum în consultări despre UE pentru a înțele-
ge impactul Uniunii asupra vieții lor. Iuliu Winkler consi-
deră că avem nevoie de dialog nemijlocit cu alegătorii și 
forme de legătură cu societatea civilă, viziune pe care a 
împărtășit-o și Teodor Meleșcanu. Ioana Petrescu a 
lansat propunerea ca toate alegerile să aibă loc în 
același timp cu alegerile europarlamentare, pentru a 
combate prezența scăzută la vot și reducerea costurilor. 
Dan Barna a discutat despre decizia USR referitoare la 
procedura de alegere a candidaților pe liste, prin organi-
zarea unui referendum între membrii partidului asupra 
listei de candidați, pentru implicarea cetățenilor. Dacian 
Cioloș insistă asupra atragerii tinerilor prin explicarea 
funcționalității Parlamentului European, o bună repre-
zentare a României prin oameni competenți, prin prezen-
tarea unor teme care ar putea fi rezolvate la nivel 
european. Ludovic Orban consideră că cetățenii români 
vor avea ocazia să cunoască mai bine UE datorită 
contextului alegerilor în cadrul Președinției rotative, dar 
este nevoie de o informare corectă din partea tuturor 
partidelor. 
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Viitorul agriculturii europene post 2020 - cum
creștem noua generație de tineri fermieri 

Forumul Eurosfat și-a propus în cea de-a șasea ediție să provoace o discuție amplă, axată pe viitor: al 
României, al Uniunii Europene, al României în Uniunea Europeană. Unul din cele mai importante și mai 
de actualitate domenii în care se conturează prioritățile viitoare este cel al agriculturii. Politica Agricolă 
Comună (PAC) a fost prima măsură adoptată de Uniunea Europeană și rămâne, până în prezent, cea 
mai solidă și de succes politică a UE. În această perioadă se negociază noul buget al PAC post-2020 și 
distribuirea acestuia în noul Cadru Financiar Multianual (CFM), iar modul de alocare al fondurilor pe 
agricultură este de interes maxim pentru România, deoarece țara noastră a fost principalul beneficiar al 
PAC.

"Educația actuală, schimbările climatice și provocările sustenabilității necesită o tranziție spre 
producerea alimentelor în echilibru cu societatea modernă și cererile curente." Petra Berkhaut, 
expert în agricultura Olandei, Universitatea și Centrul de Cercetare Wageningen, Olanda

„Fermele de familie, nu întreprinderile agricole, trebuie să fie susținute în viitoarea 
PAC”. Andrä Rupprechter, Consilier al Cancelarului austriac Sebastian Kurz 
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”România se află în acel punct de cotitură în care agricultura poate re-de-
veni asul nostru din mânecă sau, dacă nu vom ști să profităm de ceea ce e 
atât de limpede în fața noastră și atât de la îndemână, atunci agricultura 
poate fi la fel de bine precum călcâiul lui Ahile. Sper să avem maturitatea 
necesară de a trece peste percepțiile negative nejustificate și să putem să 
încurajăm tinerii către o carieră în agricultură, o carieră care poate începe 
simplu, printr-o educație specializată, la liceele agricole”. Alexandra 
Toderiță, Director de Programe al Centrului Român de Politici Europene

Mihail Dumitru, director general adjunct al Direcției Gene-
rale pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Comisia 
Europeană, a prezentat în premieră propunerea Comisiei 
Europene privind PAC în cadrul negocierilor noului CFM 
2021-2027. Oficialul european a ținut să amintească 
contextul financiar dificil după iminenta ieșire a Marii 
Britanii din UE precum și nevoile bugetare în creștere în alte 
domenii. Aceste considerente duc la reducerea bugetului 
pentru PAC cu 5% în viitorul CFM. Pentru România, efectele 
acestor reduceri bugetare se vor simți mai mult în fondurile 
direcționate prin Pilonul II al PAC, în zona de dezvoltare 
rurală. Aceste reduceri vor trebui compensate prin 
contribuții de la bugetul de stat.

Urmărind să reechilibreze responsabilitățile între Bruxelles 
și statele membre, Mihail Dumitru a precizat că Comisia 
Europeană nu va mai controla beneficiarii individuali, 
această responsabilitate revenind fiecărui stat membru. De 
asemenea, noua PAC va căuta simplificarea și moderniza-
rea procedurilor precum și o contribuție mai mare la efortul 
de protejare a climei și a mediului.

Reprezentanții Ambasadelor Austriei (Isabel Rauscher, 
Ambasadoarea Austriei la București) și Olandei (Emar 
Gemmeke, Consilier pe agricultură, hrană și natură în 
cadrul Ambasadei Olandei în România) s-au arătat de 
acord cu unele propuneri ale Comisiei și au precizat că cele 
două state se vor opune unei eventuale creșteri a 
contribuției naționale la bugetul UE.
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Pe de altă parte, Alexandru Potor, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a fost 
mai pesimist față de diminuările de buget din viitoarea PAC, diminuări pe care le consideră a fi drastice, mai 
ales în zona dezvoltării rurale. Mai mult, guvernul român nu dorește plafonarea obligatorie a plăților directe, 
ci optează pentru varianta plăților regresive. Alexandru Potor a precizat mai departe că principalele obiec-
tive ale MADR urmăresc atragerea tineriilor în sectorul agricol, precum și obținerea unei convergențe reale 
a plăților directe în agricultură.  

Problema schimbului de generații și conectarea educației agricole la piața și agricultura modernă a fost 
abordată mai pe larg în cea de-a doua parte a atelierului. Crenguța Bărbosu, Senior Program Manager în 
Departamentul de Agricultură și Dezvoltare Economică din cadrul World Vision, a marșat pe faptul că 
această perioadă este cea mai propice pentru tinerii interesați de agricultură să aleagă o carieră în acest 
domeniu. World Vision promovează schimbarea generațiilor în sectorul agricol prin campania ”Să fii agri-
cultor e mai tare decât crezi”. Această campanie a fost promovată și de Alexandra Toderiță, Director de 
Programe al Centrului Român de Politici Europene, partener Europuls la acest atelier, care a ținut să 
precizeze că și publicul larg trebuie să își schimbe percepția despre agricultură, iar tinerii care doresc să 
urmeze această carieră trebuie să o facă în cunoștință de cauză și să urmeze traiectorii de educație care 
să îi pregătească pentru această carieră. Petra Berkhout, expert în agricultura Olandei, Universitatea și 
Centrul de Cercetare Wageningen, Olanda, a vorbit despre bunele practici din agricultura olandeză și 
despre metode inedite de atragere a tinerilor în domeniu.

Astfel, chiar dacă bugetul pentru PAC în viitorul CFM va scădea, agricultura românească este în continuare 
într-o poziție în care se poate consolida printr-o schimbare conștientă a generațiilor cu o nouă generație 
educată și capabilă să folosească instrumentele financiare la îndemână. Pe lângă necesitatea de 
finanțare, agricultura românească are nevoie și de o schimbare de paradigmă în mentalul colectiv româ-
nesc, o schimbare care ar atrage mult  mai mulți oameni spre o carieră în acest domeniu atât de important 
pentru România.



Protejarea democrației și a statului de drept în
Europa Centrală și de Est: cum poate ajuta
Uniunea Europeană? 
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„Europa are o problemă 
structurală: lipsa valo-
rilor comune. Nu poți 
rezolva această prob-
lemă fără să discuți 
despre ea.” Laura Ștefan, 
Coordonator Activități 
Anticorupție, Expert 
Forum România

Problema statului de drept a devenit tot mai acută pentru Uniunea Europeană în ultimii ani. Țări ca Ungaria, Polonia și 
România au pus sub semnul întrebării mecanismele de apărare a statului de drept în interiorul Uniunii Europene. În contex-
tul propunerii Comisiei Europene de a introduce statul de drept ca și parte a mecanismului de alocare a fondurilor euro-
pene în viitorul Cadru Financiar Multianual, Europuls se întreabă cum poate ajuta Uniunea Europeană protejarea 
democrației și a statului de drept în Europa Centrală și de Est. Discuțiile din atelierul dedicat acestui subiect s-au învârtit 
în jurul problemelor legate de statul de drept și justiție în România, Polonia sau Ungaria și la răspunsul pe care Uniunea 
Europeană îl poate pregăti pentru susținerea statului de drept și a valorilor democratice.

Mikolaj Czenik, sociolog și politolog, membru al Boardului Fundației Ștefan Bathory din Polonia, a explicat faptul că 
principalul obiectiv al partidului de guvernământ din Polonia a fost acela de a reforma sistemul judiciar. Această încercare 
de reformă a dus la conflictul cu Comisia Europeană, care a decis în cele din urmă să înceapă procedurile pentru activarea 
Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene pentru sancționarea Poloniei. După părerea sociologului polonez, presiunea pusă 
de Comisia Europeană pe guvernul polonez este fără efect, capturarea justiției de către guvernarea PiS fiind deja un fapt 
împlinit. Mikolaj  Czenik a menționat că interesul oamenilor de rând din Polonia pentru reformele judiciare a fost mai 
degrabă limitat și interesul a apărut doar pentru conflictul Varșovia-Bruxelles pe această temă. Cu toate acestea, opinia 
publică în Polonia este în continuare în favoarea Uniunii Europene, mai ales în segmentele de populație educate și urbane, 
dar interesul pentru contracararea reformelor PiS este mai degrabă scăzut. 

Laura Ștefan, Coordonator Activități Anticorupție la Expert Forum România, a vorbit despre ultimele schimbări din 
sistemul judiciar din România și efectul acestora asupra statului de drept din țara noastră. Prima observației a Laurei Ștefan 
a fost aceea că statele europene s-au confruntat cu probleme diferite în construirea statului de drept. România se confruntă 
cu un înalt nivel de corupție care a fost contracarat de construirea unor instituții anti-corupție puternice,  ce au tras la 
răspundere un număr semnificativ de politicieni. Laura Ștefan este sceptică asupra rolului Uniunii Europene în conflictul 
dintre sistemul judiciar și politicieni din cauza faptului că UE are o problemă structurală, și anume lipsa unor valori comune. 
Această problemă trebuie discutată pentru că nu o să dispară. Pe de altă parte, ea consideră că societatea civilă poate avea 
un rol în apărarea statului de drept, dar nu prin proteste zilnice, ci prin strategii efective de advocacy și presiune publică.
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„Tratatele Europene au nevoie de un sistem de justiție independent care 
să le pună în practică, altfel legea europeană nu poate să funcționeze. Dr 
Malte Hauschild, Director al Departamentului Afaceri Europene – Stat de 
drept, Ministerul Economiei si Energiei, Guvernul Federal al Germaniei

Problema valorilor comune a fost discutată și de Dr. 
Malte Hauschild, Director al Departamentului Afaceri 
Europene – Stat de drept, Ministerul Economiei și 
Energiei, Guvernul Federal al Germaniei, care a amintit 
faptul că aceste valori sunt listate în articolul 2 al TEU. 
Pe lângă asta, oficialul german a amintit faptul că 
Germania a cerut în mod repetat Comisiei Europene să 
creeze instrumente de apărare a statului de drept în 
Uniunea Europeană. Unul dintre aceste instrumente 
este mecanismul de legare a respectării statului de 
drept de alocările de fonduri europene. Mai mult, 
acesta a adus în discuție și un sistem de justiție inde-
pendent care să apere aplicarea tratatelor europene. 
Articolul 2 din Tratatul Uniunii Europene a fost adus în 
discuție și de Hartmut Rank, Director al Programului 
Stat de Drept Europa de Sud-Est, Fundația Konrad 
Adenauer, care a precizat că UE are instrumente de a 
proteja statul de drept, dar aceste instrumente sunt 
considerate a fi slabe.

Această temă, a sistemului judiciar european a fost 
atacată și de profesorul Zsolt Szabo (Universitatea 
națională de Administrație Publică din Ungaria), care 
a amintit că actorul neimplicat până acum în dezba-
terea despre statul de drept este Curtea Europeană de 
Justiție și consideră că o intervenție din partea aces-
tui organism european este necesară. Domnul Szabo 
a continuat prin a face mai multe referiri la ultimele 
evoluții din societatea maghiară și a precizat faptul că 
poziția guvernului Orban de a vedea UE doar ca un 
organism unde statele membre să coopereze și să nu 
se îndrepte spre o formă federală. 



E-nergy 2.0
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"UE urmărește să devină lider 
mondial în energia obținută din 
surse regenerabile". Anne Kath-
erina Weidenbach, Director, 
Directoratul-General pentru 
Energie, Comisia Europeană

În cadrul atelierului "E-nergy 2.0", prima dezbatere de la Eurosfat organizată în format agora, tema abordată a 
reprezentat de fapt un trio de subiecte care s-au împletit natural într-o discuție despre e-mobility, energie verde 
și digitalizare, alături de sub-teme precum eficiența și securitatea energetică, sistematizarea sistemelor ener-
getice și prosumatorii, teme care devin din ce în ce mai greu de discutat separat.

Anne Katherina Weidenbach, Directoratul General pentru Energie, Comisia Europeană, a realizat un bilanț al 
principalele priorități ale Comisiei în materie de energie, detaliate printr-o serie de directive ca: Directiva asupra 
eficienței energetice și Directiva privind performanța energetică a clădirilor și a discutat despre demersurile între-
prinse de DG Energy în vederea realizării unei tranziții eficiente de la energia curată și eficiență, la cea digitală. 
Aceasta a adăugat că Pachetul "Energie curată pentru toți europenii" va rămâne pentru următorii ani cea mai 
mare prioritate la nivelul UE. Mai mult decât atât, Anne Katherine a susținut că "UE urmărește să devină lider mon-
dial în energia obținută din surse regenerabile".

Julian Popov, Ambasador al Bunăvoinței pentru Climă și Energie, Președenția Bulgară a Consiliului UE, a 
susținut că "majoritatea oamenilor când discută despre energie, se gândesc doar la gaze naturale". În acest 
context, Julian Popov a susținut că principala problemă cu care se confruntă Uniunea Europeană este securitatea 
energică, subliniind necesitatea unei discuții cât mai frecvente asupra subiectelor ce țin de securitatea 
furnizărilor și securitatea cererilor, în vederea identificării a noi soluții. De asemenea, a apreciat faptul că la 
nivelul UE dezvoltarea economică are loc în tandem cu procesele de eficientizare. Nu în ultimul rând, acesta a 
subliniat rolul important pe care Europa de Sud-Est îl deține în atingerea obiectivelor de la Paris: “Europa de 
Sud-Est va contribui la atingerea obiectivelor din cadrul acordului de la Paris. Fără aceasta, nu există șansă ca 
obiectivele să fie atinse.”

“Europa de Sud-Est va contribui la atingerea obiectivelor din cadrul acordului de la Paris. Fără 
aceasta nu există șansă ca obiectivele să fie atinse." Julian Popov, Ambasador al Bunăvoinței 
pentru Climă și Energie, Președenția Bulgară a Consiliului UE
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"Secolul 21 nu este numai secolul datelor inteligente și al transferurilor instanta-
nee, a smart gadget-urilor, ci și secolul Acordului de la Paris, secolul unui proces 
de decarbonizare profund și global, care trebuie să ne ducă la nulitate din punct 
de vedere al emisiilor de carbon până la a doua jumătate a secolului.” Suzana 
Carp, Șefa diviziei de politici climatice din Bruxelles, Sandbag

Andrei Covatariu, Digital Manager, Enel România, a argu-
mentat faptul că demersurile inovatoare întreprinse în 
ultima perioadă nu se reduc doar la mediu, schimbări 
climatice și energie curată. Dimpotrivă, aceste măsuri au 
rolul de a reduce costurile pentru energie, obiectiv care 
poate fi atins prin digitalizare, respectiv prin utilizarea 
contoarelor inteligente, care vor avea un impact semnifica-
tiv asupra reducerii costurilor

Anca Gurzu, Reporter Energie, Politico Europe, s-a axat în 
prezentarea sa pe creșterea exponențială recentă a 
tehnologiilor digitale necesare pentru a face față creșterii 
ponderii energiei regenerabile, atrăgând atenția asupra 
dificultății de a schimba comportamentul uman atunci 
când este vorba de utilizarea acestor tehnologii la 
adevăratul lor potențial. Contoarele inteligente, de exem -
plu, au rolul de a ajuta oamenii să economisească energie și 
bani, reacționând  la stimulentele de preț. Anca a vorbit 
despre un studiu de caz în Suedia și în alte țări nordice, 
care arată că oamenii nu sunt interesați să își dea seama 
cum funcționează gadgeturile. Acest fapt se datorează 
comportamentul uman care rămâne greu de schimbat. 
Anca a subliniat importanța unor astfel de tehnologii, dar a 
sugerat, de asemenea, că factorii de decizie ar trebui să ia 
în considerare rolul participării cetățenilor pentru estima -
rea  succesului în viitor.

“Nu este vorba numai de mediu, ci despre 
reducerea costurilor, iar acest lucru poate fi atins 
prin digitalizare. Prin utilizarea contoarelor inteli-
gente, vom reduce costurile." Andrei Covatariu, 
Digital Manager, Enel România



Pacientul - nucleul sistemului de
sănătate 
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“Sistemul belgian a trecut de 
la „fonduri pentru boală” la 
„fonduri pentru sănătate”, 
unde elementul cheie este 
prevenția.” Jozef Goebels, 
Președinte, The Open Network 
for Community Development

Atelierul "Pacientul – nucleul sistemului de sănătate" a avut ca temă plusvaloarea pentru pacient în sistemul 
românesc de sănătate publică, plusvaloare care presupune implementarea unui model de asistență medicală 
bazat pe rezultatele care contează pentru pacient.

Asociația Mame pentru Mame a subliniat că „monitorizarea și o mai bună prevenție pe parcursul sarcinii, cuplată 
cu demedicalizarea nașterii, pot duce la o experiență mai bună la naștere pentru mamă și copil și, implicit, la 
plusvaloare pentru mame ca pacienți”. Reprezentantul asociației a evidențiat și faptul că, alături de factorii de 
decizie, societatea civilă are un rol important în schimbarea sistemelor de sănătate, sisteme în care bunăstarea 
pacienților să fie norma, invitând organizațiile să se implice mai mult în campanii de promovare a acestui model.

Alianța Națională pentru Boli Rare a adăugat că „prevenția, accesul timpuriu la diagnostic și îngrijirea persona -
lizată și holistică sunt toate elemente integrante ale plusvalorii pentru pacient”. În plus, schimbul de bune practici 
în cadrul Uniunii Europene este un element esențial în promovarea unui sistem medical care se bazează pe rezul-
tate concrete pentru pacienți.

Federația Asociațiilor Diabeticilor din România consideră că sistemul medical trebuie să cunoască fluctuațiile 
consumului de produse și servicii medicale, în timp ce furnizorii de servicii medicale trebuie să prevadă și să 
pregătească din timp ce și cum să ofere.

Dată fiind experiența în domeniul politicilor de sănătate publică, Vlad Mixich, Președintele Observatorul Român 
de Sănătate, a explicat conceptul de plusvaloare pentru pacient. „Cum”, „ce”, „când”, „cu ce” măsurăm, „cine” 
măsoară, sunt întrebări la care întregul sistem de sănătate, împreună cu asociațiile de pacienți și experți în 
sănătate publică, ar trebui să răspundă pentru a avansa implementarea noului model. Însă, poate o întrebare la 
fel de relevantă este cea referitoare la cine este dispus să se lase măsurat, pentru început, în sistemul medical 
public, pentru a înțelege mai bine ce eforturi sunt necesare în acest demers?
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“Colaborarea la nivelul Uniunii Europene este obligatorie, 
astfel încât pacienții români să poată beneficia de acces la 
tratament, îngrijire transfrontalieră și acces la expertiză euro-
peană.” Dorica Dan, Președinte, Alianța Națională pentru Boli 
Rare, România

Cristina Corcău, Vice-Președinte, Caravana cu Medici, a subliniat, la rândul ei, 
faptul că populația s-ar putea să nu dorească să se lase măsurată pentru imple-
mentarea sistemului bazat pe plusvaloare pentru pacienți. Totodată, aceasta a 
menționat că managerii de spital sunt uneori reticenți la schimbările aduse de 
acest nou model. Pe de altă parte, Cristina Corcău a lansat o întrebare de reflecție, 
și anume, cum putem crește încrederea în actul medical, sistemul medical, docto-
ri, reprezentanți etc., necesară în orice sistem de sănătate publică?

Mirela Iordan, Country Manager, Pfizer România, a ținut să menționeze rolul 
primordial al pacientului și asociațiilor de pacienți în cadrul întregului sistem de 
sănătate, avansând ideea unei strategii comune europene dedicată acestora. Mai 
mult decât atât, modul în care măsurăm rezultatele este definitoriu pentru 
plusvaloarea pentru pacient. Remisia unei boli aflată în tratament și, implicit, 
eficiența terapeutică a tratamentului sunt elemente principale ale noului model de 
sănătate publică. Pentru industria farmaceutică, plusvaloarea pentru pacient 
constă în evaluarea corectă și actualizată a rezultatelor și tratamentelor.

Jozef Goebels, Președinte, The Open Network for Community Develop-
ment, a comparat cele două sisteme medicale de sănătate din România și 
Belgia, susținând că modelul belgian se axează, în mare parte, pe trei 
elemente: accesibilitate, costuri reduse și acoperire a serviciilor medicale la 
nivelul întregii țări. Jozef Goebels a atras atenția asupra necesității ca 
pacienții români să înțeleagă că și ei înșiși trebuie să aducă o contribuție 
financiară mai mare, sănătatea venind cu un anumit cost, cum se poate 
vedea și în sistemul belgian de asigurări de sănătate. De aceea, dată fiind 
experiența sa în România, acesta s-a întrebat dacă românii au voința de a 
plăti în plus pentru această plusvaloare?

Anca Păduraru-Niculescu, Purtător de Cuvânt, Comisia Europeană, a ream-
intit necesitatea prevenției în România. Având o speranță de viață cu 5 ani 
mai mică decât media europeană și o alocare de doar 5% pentru sănătate, 
trebuie să promovăm un stil de viață sănătos în rândul cetățenilor și, mai 
mult decât atât, să alocăm mai multe fonduri sănătății publice. Făcând referi-
re la sistemul suedez, Anca Păduraru-Niculescu a menționat că tocmai 
investițiile mai mari, strategice, fac sistemul de asistență medicală să 
funcționeze și, astfel, pacienții să fie satisfăcuți. În acest sens, există și 
instrumente europene prin care statele membre pot găsi finanțare.

Cristina Corcău, Vice-Președinte, Caravana cu Medici, a subliniat, la rândul ei, 
faptul că populația s-ar putea să nu dorească să se lase măsurată pentru 
implementarea sistemului bazat pe plusvaloare pentru pacienți. Totodată, aceasta 
a menționat că managerii de spital sunt uneori reticenți la schimbările aduse de 
acest nou model. Pe de altă parte, Cristina Corcău a lansat o întrebare de reflecție, 
și anume, cum putem crește încrederea în actul medical, sistemul medical, doctori, 
reprezentanți etc., necesară în orice sistem de sănătate publică?

Anca Păduraru-Niculescu, Purtător de Cuvânt, Comisia Europeană, a 
reamintit necesitatea prevenției în România. Având o speranță de viață cu 5 
ani mai mică decât media europeană și o alocare de doar 5% pentru sănătate, 
trebuie să promovăm un stil de viață sănătos în rândul cetățenilor și, mai 
mult decât atât, să alocăm mai multe fonduri sănătății publice. Făcând 
referire la sistemul suedez, Anca Păduraru-Niculescu a menționat că tocmai 
investițiile mai mari, strategice, fac sistemul de asistență medicală să 
funcționeze și, astfel, pacienții să fie satisfăcuți. În acest sens, există și 
instrumente europene prin care statele membre pot găsi finanțare.
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“Ar trebui să fim mândri de sistemele de securitate socială din Europa, însă să avem în vedere că au fost 
concepute de mult timp și că trebuie adaptate la epoca digitală”. Petru Dandea Vicepreședinte al Cartelului 
Confederația Națională a Sindicatelor ALFA)

Acest atelier a avut ca temă principală de discuție viziunea, implicările și obstacolele unei Europe mai bine inte-
grată din punct de vedere social, în urma consensului politic atins de statele membre în ceea ce privește Pilonul 
European al Drepturilor Sociale. Comisia Europeană a pus un accent considerabil pe valoarea pilonului european 
și necesitatea ca politicile sociale să fie o prioritate pentru toate statele membre.

Nathalie Darnaut, șefă de unitate în cadrul Comisiei Europene, Direcția-Generală Ocuparea forței de muncă, 
afaceri sociale și incluziune, a subliniat mecanismul de funcționare a Pilonului European al Drepturilor Sociale prin 
prisma celor 20 de drepturi şi principii esențiale menite să promoveze o piaţă a muncii şi sisteme sociale mai efici-
ente la nivel European, grupate în jurul unor domenii cheie precum i) egalitate de șanse și de acces pe piața muncii; 
 ii) condiţii de muncă echitabile şi iii) protecţie socială și incluziune socială. Aceste principii sunt orientate în princi-
pal către statele membre ale UE, dar ele nu sunt aplicabile în mod direct, rămânând astfel un instrument cu car acter
orientativ. Implementarea pilonului se realizează prin intermediul Semestrului European, unde acești indicat ori
sociali vor fi folosiți de către Comisia Europeană pentru a emite recomandări specifice fiecărei țări membr e.
Aceasta a mai adăugat că promovarea unor politici sociale sănătoase rămâne de datoria statelor membre, dar  în
schimb Comisia europeană oferă un rol deosebit de important partenerilor sociali.

"Automatizarea muncii: este necesară o contribuție mai puțin umană, ceea ce duce la temerea c ă
interacțiunea umană este redusă la minim". Mihai Sebe, Expert al Institutului european din România 
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Petru Dandea, Secretar general, Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa, a punctat starea actuală a politicilor sociale din 
România, trăgând un semnal de alarmă deoarece indicatorii UE asociați politicilor sociale nu prezintă o situație foarte pozitivă 
pentru România. Acesta a insistat asupra mediului politic nefavorabil îmbunătățirii politicilor sociale și cu precădere a dialogului 
social: puterea organizațiilor sindicale a fost slăbită considerabil în urma reformelor din 2010, ceea ce nu le mai permite să 
protejeze eficient angajații în fața negocierilor de contracte cu angajatorii. Una dintre măsurile principale care a contribuit la 
acest lucru este introducerea în lege a unui criteriu care obligă organizațiile patronale și sindicale să depășească procentul de 
50% + 1 din numărul total al salariaților la nivel de sector ca să poată negocia un contract colectiv de muncă aplicabil întregului 
sector. Acest lucru nu poate fi îndeplinit de nici o federație sindicală în momentul actual.

În viziunea domnului Dandea, metoda de guvernare europeană- Semestrul european-, ar putea include indicatori, care să aibă 
niște condiționalități atașate, iar statele membre care nu se conformează recomandărilor făcute de Comisie să poată fi 
sancționate, dar nu prin sancțiuni legate de fondurile europene, ci de exemplu prin suspendarea dreptului de vot în Consiliul UE. 

Ben Egan, consilier, Confederația Europeană a Sindicatelor, a prezentat o reflecție asupra procesului în care pilonul a fost 
dezvoltat în ultimii doi ani și a subliniat că România nu este singura țară care se confruntă cu probleme similare legate de 
dialogul social. Totuși, este îngrijorător că deși Europa a ieșit din criza financiară, rata sărăciei continuă să crească și că există 
disparități semnificative la nivel european. Acesta a subliniat că organizațiile sindicale vor trebui să implementeze în dialog cu 
guvernul principiile politicilor sociale europene, ținând cont de prioritățile naționale, însă marea dificultate se regăsește în 
Consiliul UE deoarece statele membre sunt ostile în a aplica reforme sociale propuse de UE.  Acesta a mai precizat că țările care 
au practici bune în dialogul social prezintă și cele mai bune standarde de viață.

Mihai Sebe, expert, Institutul European din România, a adus în discuție un alt aspect, și anume impactul revoluției digitale 
asupra pieței muncii, cu un focus pe educație și competențe. Acesta a insistat asupra faptului că automatizarea amenință 62% 
din locurile de muncă din România, aceasta fiind una dintre țările UE cu cea mai vulnerabilă forță de muncă la automatizare, 
conform Comisiei europene. În plus, politicile sociale trebuie să se adapteze cerințelor pieței, spre exemplu, oferind posibilitatea 
de a lucra în mod flexibil sau de a garanta un venit minim standard pentru a contracara efectele negative ale digitalizării.

Membrii panelui au concluzionat că potențialul Pilonului European al Drepturilor Sociale de a deveni mai mult decât o 
declarație la nivel politic depinde de rezultatul alegerilor europene din 2019 și de dorința noilor oameni politici de a pune 
aceste aspecte pe agenda legislativă. Organizațiile sindicale sunt cele care mai ales vor avea responsabilitatea de a imple-
menta reforme sociale.  Pentru o mai bună convergență a politicilor sociale pe viitor, ar trebui ca pachetul de indicatori sociali 
să fie incluși în politica de convergență și în cadrul tratatelor. Astfel, statele membre vor putea să se folosească mai bine de 
instrumentele sociale europene și resursele naționale pentru a deveni mai eficiente în implementarea politicilor sociale.
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Viitorul parteneriatului economic dintre
Regatul Unit și Uniunea Europeană: cum putem
ajunge la un acord comun benefic tuturor? 

“Sperăm că aranjamentele pentru Brexit nu vor perturba situația actuală. Prezența Regatului Unit 
în UE a contribuit la o piață unică funcțională.” Lazăr Comănescu

Ediția 2018 a Forumului Eurosfat a adus la masa de dezbatere una dintre cele mai delicate teme ale agen-
dei europene actuale - cea a Brexit-ului și a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană. Atelierul a 
adus împreună personalități  precum Victor Negrescu ( Ministrul delegat pentru afaceri europene, Guvernul 
României), Lordul Martin Callanan (Ministru în cadrul Departamentului pentru ieșirea Regatului Unit din UE, 
Guvernul Marii Britanii), Charles Crocker (Director al Camerei de Comerț Româno-Britanică), Lazăr Comă-
nescu (Consilier la Camera de Comerț și Industrie Română) și Paul Balogh (Director Executiv al Learn 
Forward Limited) alături de 60 de reprezentanți ai societății civile pentru a discuta progresul negocierilor 
Brexit și forma acordului viitor UE-Regatul Unit.

Discuția s-a axat pe parteneriatul dintre Marea Britanie și România (domeniul apărării, auto, investiții și 
educație), și a interesului în a ajunge la cel mai bun acord posibil după Brexit. De partea Regatului Unit, 
acest acord ar include comerț, securitate și cooperarea în domeniul justiției. Ministrul Negrescu a prezen-
tat poziția României, subliniind faptul că în ciuda interesului de a ajunge la un acord benefic, trebuie avute 
în vedere toate scenariile negocierilor ("acord dur" sau "nici un acord"), iar unitatea între UE27 trebuie 
menținută. Victor Negrescu a continuat prin a menționa faptul că orice decizie luată trebuie să beneficieze 
de susținerea tuturor statelor UE și ca drepturile cetățenilor europeni pe teritoriul Regatului Unit trebuie să 
fie asigurate și după Brexit.
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"Părăsim UE, dar nu părăsim Europa. Vom continua să cooperăm 
îndeaproape cu prietenii și aliații de pe întreg continentul. Indiferent 
ce se întâmplă în negocierile noastre cu Comisia Europeană, ne anga-
jăm să ne asigurăm că relațiile noastre strânse cu statele membre ale 
UE continuă să prospere". Lordul Martin Callanan

"UE este importantă pentru Regatul Unit în ceea 
ce privește piața unică. Continuitatea Regatului 
Unit pe piața UE este importantă pentru compe -
titivitatea și productivitatea pe piața internă și 
evoluția acesteia." Charles Crocker 

"Sunt convins că afacerile și oamenii vor găsi o 
cale chiar dacă guvernele nu o pot găsi." Paul 
Balogh

"Sute de mii de cetățeni români au ales să se 
stabilească în Marea Britanie, iar mesajul 
nostru pentru ei este simplu. Dorim să rămâneți. 
Însă, după Brexit, vom proiecta un nou sistem 
pentru migrația în Marea Britanie, prin care să 
recâștigăm controlul politiicii noastre de 
migrație și să punem bazele unui sistem nou și 
corect." Lordul Martin Callanan

Printre temele subliniate în decursul atelierului a fost nevoia de claritate, predictibilitate și un acord care 
nu afectează buna funcționare a pieței interne. Pentru domeniile afacerilor și antreprenoriale, mediul 
post-Brexit prezintă semne de întrebare și îngrijorare în ceea ce privește nivelul de investiții, accesul la 
personal calificat și piețe, și comerțul internațional.

Întrebările adresate de participanți s-au axat pe posibilitatea scenariului "Brexit dur", a lipsei unui acord, 
cât și pe unitatea europeană și posibilitatea menținerii ei parcursul negocierilor. Tonul dezbaterii a fost unul 
optimist, concluzionând că, în cazul în care liderii politici nu vor putea produce un rezultat viabil, mediul
de afaceri și cetățenii vor găsi un mod de a-și continua activitățile.



Aderarea României la zona euro. De la
necesitate la realitate 
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“Zona Euro are deficiențe arhitec-
turale și de funcționare, iar Uniunea 
Bancară, gândită ca element stabi-
lizator al infrastructurii financiare 
este incompletă.” Dr. Laurian Lungu, 
Cofondator, Consilium Policy Advi-
sor Group

În cadrul acestui atelier s-a discutat despre potențialul de aderare al României la Uniunea Economică Mone-
tară (UEM), despre impactul economic, precum și nivelul de pregătire al statului român pentru adoptarea 
monedei comune.

Anca Dana Dragu, fost Ministru de Finanțe, a prezentat câteva 
dintre principalele provocări și riscuri pe termen scurt, mediu și 
lung asupra Uniunii Economice Monetare, respectiv: politicile 
comerciale protecționiste, digitalizarea, robotizarea și inteli-
gența artificială, dominația comercială a Chinei, migrația și 
Brexit. Totuși, cel mare risc se referă la politicile populiste. Ade -
rarea României la zona euro ar contribui la consolidarea 
economică, respectarea criteriilor de convergență nominală și 
reală, precum și reguli de guvernanță mai stricte.Totodată, 
demararea procesului de aderare reprezintă o decizie politică și 
implică un program de țară de pre-aderare la euro. Dintre statele 
membre UE care nu fac parte din UEM, doar Bulgaria a demarat 
procesul de aderare, motiv pentru care, cel mai probabil, va fi 
următorul stat care va adopta moneda unică.

Dr. Laurian Lungu, cofondator, Consilium Policy Advisor Group, a argu-
mentat că Zona Euro are deficiențe arhitecturale și de funcționare, iar 
Uniunea Bancară, gândită ca element stabilizator al infrastructurii finan-
ciare este incompletă. Din aceste considerente, a susținut că Uniunea 
Europeană nu este încă pregătită pentru a accepta state noi care să 
adopte moneda euro. Mai mult, acesta a adăugat că, în circumstanțele 
actuale, chiar dacă România ar îndeplini condițiile de aderare și ar avea 
o economie competitivă, ar fi mai bine să adopte o poziție de ‘’wait  and
see’’, menționând că oricum, economia României nu este pregatită  să
intre în ZE din cauza mai multor factori: persistența și v olatilitatea
inflației, PIB/capital scăzut, politica fiscală excesiv discreționară  și
adâncime financiară scăzută.
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“Deși, potrivit sondajelor Eurobarometru încrederea românilor și a 
bulgarilor în Uniunea Europeană este printre cele mai ridicate, în 
comparație cu celelalte state, totuși, România tergiversează mo-
mentul aderării la UEM.” Istvan Jakab, Consilier economic, Semes-
trul European, Reprezentanța Comisiei Europene în România

Dr. Andrei Rădulescu, Director, Analiza Macroeconomică, Banca Transilvania, a dezbătut subiecte esențiale, 
precum: convergența economică reală în zona euro, maturitatea ciclului economic post-criză și pașii pe care 
România trebuie să îi parcurgă pentru a deveni eligibilă pentru aderarea la zona euro, în spiritul convergenței 
economice.

Daniel Vâlcu, director, Direcția de Politici și Analiză Macroeconomică, Ministerul Finanțelor Publice, a argumen-
tat că, după aderarea la UE, România a înregistrat progrese semnificative privind stabilitatea macroeconomică și 
bugetară, dar acestea trebuie să continue prin implementarea reformelor structurale. De asemenea, a menționat 
că România se confruntă cu provocări la adresa îndeplinirii criteriilor de convergenta nominală și că, deși apar -
tenența la UE ajută, acest statut trebuie însoțit de asigurarea echilibrelor interne.

Istvan Jakab, consilier economic, Semestrul European, Reprezentanța Comisiei Europene în România, a declarat 
că, deși, potrivit sondajelor Eurobarometru, încrederea românilor și a bulgarilor în Uniunea Europeană este printre 
cele mai ridicate, în comparație cu celelalte state, totuși, România tergiversează momentul aderării la UEM. În prez-
ent, din cele 4 criterii de convergență economică, România mai îndeplinește un singur criteriu. De asemenea, a 
subliniat faptul că, dacă România intenționează să facă parte din nucleu dur al UE, ar trebui să adere la Uniunea 
Economică Monetară. În acest sens, implementarea eficientă a reformelor structurale vor aduce România mai 
aproape de ZE.

Una dintre concluziile acestui atelier este că circumstanțele actuale atât din România, cât și din UE, ne determină 
să tratăm cu scepticism fezabilitatea aderării la UEM în viitorii 5 ani. Totuși, dacă România își dorește să facă parte 
din nucleul dur al Uniunii Europene, atunci aderarea la UEM devine obligatorie.

“După aderarea la UE, România 
a înregistrat progrese semnifi-
cative privind stabilitatea ma -
croeconomică și bugetară, dar 
acestea trebuie să continue prin 
implementarea reformelor 
structurale.” Daniel Vâlcu, Direc-
tor, Direcția de Politici și Analiză 
Macroeconomică, Ministerul 
Finanțelor Publice



Combaterea dezinformării și a propagandei:
provocări regionale și lecții învățate 
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”Trebuie să facem diferența între dezinformare și manipulare, care înseamnă formarea 
unei opinii!”  Valeriu Pașa, Manager de proiect al comunității Watchdog.md

Eurosfat 2018 a fost și locul unei interesante discuții despre lupta împotriva dezinformării și propagan-
dei, organizată împreună cu GlobalFocus Center. Partenerii au lansat cu această ocazie un amplu studiu 
despre vulnerabilitățile regionale față de propaganda rusă.

Bogdan Deleanu, Directorul Europuls, 
a lansat discuția prezentând proiectul 
Europuls din Republica Moldova: ”Tot 
ce ai vrut să știi despre știrile false, dar 
ți-a fost frică să întrebi”, în cadrul 
căruia 30 de jurnaliști moldoveni au 
avut posibilitatea să învețe tehnici 
moderne de luptă împotriva știrilor 
false de la specialiști din Ucraina, 
Finlanda, Republica Cehă sau Letonia. 
Acest proiect a fost dat exemplu ca un 
mod clar și eficient de a crea resurse 
umane în locuri cheie, care pot preveni 
din start răspândirea dezinformării.
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”Republica Moldova este țara cea mai expusă la dezinformare, 
mai ales din cauza dependenței economice și energetice, dar 
și prin vulnerabilitățile instituționale ce țin de corupția 
politică”. Mihai Popșoi, analist politic din Republica Moldova

Rufin Zamfir, Director de programe al GlobalFo-
cus Center, a prezentat noul raport despre vulnera-
bilitățile statelor din estul UE și din afară față de 
propaganda rusă. El a subliniat o descoperire 
importantă a raportului și anume că statele 
membre ale Uniunii nu sunt mai puțin vulnerabile 
decât partenerii estici față de dezinformarea 
produsă de către Kremlin - deși România este țara 
cu cel mai jos nivel de penetrare.

Valeriu Pașa, Manager de proiect al comunității 
Watchdog.md, a punctat că manipularea este 
componenta cea mai importantă a dezinformării și 
că, în România, ea este mult promovată de către 
ro.Sputnik.md, de către troli, dar mai ales de către 
”idioți utili” promovează manipularea rusă fără să 
își dea seama.

Paata Gaprindashvili, Director al Georgia’s 
Reform Associates, a prezentat situația din Geor-
gia, unde propaganda internă este la fel de 
amenințătoare ca cea externă. El a deplorat ascen-
siunea unor mișcări extremiste și radicale, care au 
căpătat popularitate cu ajutorul mașinăriei de 
propagande ruse, și care încearcă mai mult să 
dezbine societatea georgiană decât să promoveze 
direct interesele Rusiei.

Concluzia generală a sesiunii a fost că educația 
cetățenilor utilizatori de știri, identificarea și 
combaterea vectorilor primari de propagandă, dar 
și investiția într-o presă liberă sunt toate compo-
nente extrem de necesare în lupta împotriva 
dezinformării.



Noua eră a războiului și apărării: suntem
pregătiți pentru epoca cibernetică? 

Atelierele Eurosfat 2018 

32

"Nu mai există războaie 
fără un element de atac 
cibernetic [...] Răspunsul 
Uniunii Europene trebuie să 
fie internațional." Urmas 
Paet, Membru al Parlamen-
tului European

Urmas Paet, Membru al Parlamentului European, și-a concentrat inter-
venția asupra Uniunii Europene a Apărării, pașii pe care UE trebuie să îi 
facă pentru a-și îmbunătăți strategia de autoapărare, în special în domeni-
ul securității cibernetice și, în final, atacurile cibernetice cu care Europa 
s-ar putea confrunta în viitor. Paet a subliniat faptul că, pentru prima dată
în istorie, cea mai mare preocupare a cetățenilor UE este securitatea. În
contextul geopolitic actual, UE nu a luat în serios problemele de securi-
tate care erau în curs de dezvoltare și ar fi trebuit să facă mai mult, în
special în ceea ce privește cooperarea. Chiar dacă apărarea cibernetică
este o competență a statelor membre ale UE, Paet a argumentat că avem
nevoie de o mai mare conștientizare a problemei, de o mai mare încredere
între statele membre și de un mai mare sprijin financiar în acest domeniu.
În situația în care UE este atacată sistemic, aceasta ar trebui să răspundă
cu mijloace cibernetice la fel de puternice.

La ediția din acest an a Forumului Eurosfat, dezbaterea nr. 9 s-a axat pe "Noua eră a războiului și apărării: 
suntem pregătiți pentru epoca cibernetică?". Având în vedere faptul că, în viitor, capacitățile moderne de apăra-
re vor avea nevoie de mai multă creativitate pentru a putea preveni atacurile cibernetice asupra sistemelor 
cheie, invitații noștri au abordat numeroase teme de actualitate, cum ar fi: Uniunea Europeană a Apărării; 
propunerile legislative ale UE privind securitatea cibernetică și modul în care acestea ar trebui implementate 
în România; atacurile cibernetice bazate pe fraude cu carduri bancare; rolul inteligenței artificiale în strategia 
americană Offset 3.0; situația geopolitică actuală și modul în care România este afectată de cele trei mari 
puteri globale: SUA, Rusia și China. Prin urmare, noua eră a războiului nu se concentrează numai pe atacuri 
cibernetice, ci pare să conțină și noi provocări pentru metodele convenționale de atac și apărare.

Angelika Niebler, Membru al Parlamentului European, a avut o intervenție video prin intermediul căreia a descris 
stadiul actual al propunerilor legislative ale UE în domeniul securității cibernetice, în mod special Legea Secu-
rității Cibernetice, care va fi votată de către Parlamentul European în sesiunea plenară din Strasbourg din 
septembrie. Această intervenție video a reprezentat un punct de plecare foarte bun pentru discuția principală a 
celorlalți invitați.
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"România este un lider în procesul de consolidare a capacităților de 
apărare cibernetică pentru Ucraina și un copilot pentru activitățile legate 
de atacurile informatice în perioada 2018-2021." Ioan-Cosmin Mihai, 
Conferențiar Universitar, Academia de Poliție "A.I. Cuza"

Viorel Manole, Director Executiv al Asociației Patronale Române a Producătorilor de Tehnică Militară 
(PATROMIL), a explicat că pentru a fi pregătiți pentru noua epocă cibernetică, trebuie să fim conștienți de ceea 
ce înseamnă acest domeniu și de ce s-ar putea întâmpla dacă rămânem pasivi. Prin urmare, în opinia sa, trebuie 
să fim proactivi deoarece securitatea cibernetică reprezintă un element cheie în păstrarea securității europene 
și românești. În timp ce guvernul român pare să rămână în urmă cu punerea în aplicare a două acte legislative 
importante ale UE referitoare la securitatea cibernetică, se pare că ne confruntăm și cu o lipsă de resurse 
umane. Aceste două elemente afectează capacitățile României de a implementa o apărare cibernetică adec-
vată. Viorel Manole a insistat și asupra importanței procesului de consolidare a cooperării dintre sectorul public 
și cel privat.

Ioan-Cosmin Mihai, Conferențiar Universitar, Academia 
de Poliție "A.I. Cuza", a atras atenția publicului asupra 
faptului că securitatea cibernetică ar trebui să ne intere-
seze pe toți deoarece toată lumea stochează informații 
în calculatoarele personale sau în smartphone-uri. 
Această informație devine vulnerabilă atunci când folo -
sim aceste dispozitive pentru a ne conecta la internet. În 
timp ce majoritatea atacurilor cibernetice din România 
se limitează la fraude cu carduri bancare, trebuie să ne 
pregătim pentru un viitor cu atacuri cibernetice mai mari 
și mai sofisticate. De asemenea, Ioan-Cosmin Mihai a 
exemplificat rolul României în domeniul securității ciber-
netice, cum ar fi: poziția de lider în procesul de consoli-
dare a capacităților de apărare cibernetică pentru 
Ucraina și poziția de copilot pentru activitățile legate de 
atacurile informatice între 2018 și 2021.

Iulia Joja, Cercetător senior și Consultant pe Securitate, a vorbit despre războiul contemporan și despre capa -
citățile sale necesare, subliniind faptul că războiul hibrid și cel  informațional vor reprezenta cele mai importante 
amenințări pentru securitatea României în viitor. Iulia Joja a abordat problemele legate de rețelele A2 / AD și a 
prezentat situația actuală din bazinul Mării Negre. În mod particular, în Peninsula Crimeea, Rusia a creat cea mai 
"fierbinte" rețea A2 / AD din regiune, ceea ce a avut efecte foarte dăunătoare asupra accesului la resurse și a 
libertății de circulație. Mai mult, aceste acțiuni și războiul hibrid din estul Ucrainei au plasat România și UE în 
imediata vecinătate a Rusiei. La final, Iulia Joja a reiterat necesitatea unei schimbări în mediul operațional de 
securitate deoarece, în viitor, războiul informațional va fi cea mai dificilă amenințare.
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Octavian Manea, Jurnalist specializat în probleme de securitate euro-atlantică, a vorbit despre 
viitorul războiului și a dezvoltat unele idei prezentate de Iulia Joja, care a vorbit înaintea sa. În 
timp ce caracterul războiului se schimbă mereu, din perspectiva lui Octavian Manea, viitorul războ -
iului nu este legat de terorism sau de arme nucleare, ci de ajutoare mecanizate și de roiuri de drone. 
Concentrându-se pe partea transatlantică a noii ere a războiului, el  a putut să ofere publicului o 
imagine de ansamblu a Strategiei de Securitate Națională (SSN) a Președintelui Trump, înainte de a 
explica noua Strategie Offset (3.0) a americanilor. Strategia din urmă se axează pe dezvoltarea 
inteligenței artificiale și pe crearea rețelelor de luptă om-mașină, care să sincronizeze simultan 
operațiunile în toate zonele: spațiu, aer, mare, submarin, sol și cibernetic.

Iulian Fota, Directorul Academiei Naționale de Informații, ANIMV, a declarat că NATO și UE sunt 
rezultatele unor interese naționale care au prins viață. În opinia sa, interesele care contează cel mai 
mult pe scena internațională provin de la cele trei mari puteri mondiale: SUA, Rusia și China. Din 
punct de vedere geopolitic, lumea trece printr-o perioadă "întunecată", care va avea consecințe 
grave în viitor. În acest aspect, Iulian Fota a susținut că elementul cibernetic este pur și simplu o 
completare a unui atac tradițional. La final, el a explicat situația din România, care din punctul său 
de vedere nu arată foarte bine din cauza mai multor probleme, cum ar fi: confuzia ideologică, 
corupția (lăcomia), eforturile înghețate de modernizare, minciuni și manipulări, polarizarea drama -
tică și tendințele oligarhice.

Concluziile dezbaterii au fost că UE și statele membre trebuie să facă mai mult în noua epocă 
cibernetică pentru ca ele să poată oferi cetățenilor UE ceea ce ei își doresc cel mai mult - securi-
tate. Chiar dacă România pare să se situeze în urma altor țări în domeniul securității cibernetice, 
aceasta are capacitatea de a recupera și trebuie să-și mobilizeze resursele în aceste domenii 
esențiale, de apărare și securitate.

"În Crimeea, Rusia a creat cea mai ‘fierbinte’ rețea A2 / AD din regiunea Mării Negre 
[...], iar România a devenit o țară cu graniță maritimă." Iulia Joja, Cercetător senior și 
Consultant pe Securitate



Black Sea Diaries - povești ale
unor oameni obișnuiți din regiunea

extinsă a Mării Negre 

EVENIMENT CULTURAL 
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Concluzia care a reieșit în urma discuțiilor s-a axat 
pe faptul că oamenii din această regiune nu își 
cunosc vecinii din statele alăturate, fie din lipsă de 
curiozitate, fie datorită tensiunilor care au existat 
în trecut, dar care continuă să persiste. Recoman-
dare a fost ca pentru a putea crea punți de legătură 
între aceste popoare, statele din bazinul Mării 
Negre și societatea civilă organizată să promoveze 
proiecte ca acesta, pentru a ajuta oamenii să se 
cunoască mai bine.

"Marea Neagră desigur că poate fi 
idilică, dar eu am o imagine puțin 
diferită despre orașele din această 
zonă. Nu se poate circula în jurul Mării 
Negre deoarece există numeroase 
obstacole. Rusia creează diferite 
enclave în jurul Mării Negre (Crimeea, 
Abkhazia) pentru a-și păstra influența 
în zonă". Sabina Fati, Ziaristă, Corespon-
dent Radio Free Europe și Revista 22

În cadrul proiectului cultural Black Sea Diaries am surprins, 
printr-un documentar foto-video bazat pe o călătorie în regiunea 
extinsă a Mării Negre din 2017, un portret mai personal al aces-
tei regiuni, menit să ajute publicul să înțeleagă mai bine inte -
racțiunea umană în contextul tensiunilor interne și al conflictelor 
externe din zonă. Evenimentul cultural a fost însoțit de o dezba -
tere liberă cu regizorul Laurențiu Garofeanu, Sabina Fati și Angela 
Grămadă, despre cum putem crea punți de legătură între aceste 
popoare.

Obiectivul acestui proiect a fost de a aduce în prim plan factorul 
uman și de a regăsi asemănările dintre noi, pentru a facilita o 
cooperare mai profundă. Viziunea acestui proiect este de a 
sensibiliza publicul și de a construi punți între popoarele din 
zona Mării Negre, printr-o călătorie în Armenia, Azerbaijan, 
Bulgaria, Georgia, Moldova, România, Turcia și Ucraina. Proiec -
tul vizează să contrabalanseze singura poveste a puterii și a 
conflictelor și să dezvăluie poveștile oamenilor obișnuiți, din 
viața lor de zi cu zi până la viziuni socio-politice.

În timp ce regiunea este încă dominată de conflicte externe și de 
tensiuni interne, oamenii împărtășesc aceleași bucurii și neca-
zuri. Ei se deplasează în regiune în funcție de nevoile și pasiunile 
lor sau se stabilesc și construiesc case, familii, comunități și 
vieți creative. Ei sunt oamenii pentru care se fac politicile. Ei nu 
își impun granițe, ci creează mici universuri pentru a-și exercita 
dreptul la fericire. Ei sunt #PeopleOfTheBlackSea.
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Vorbitori EUROSFAT 2018 
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• Anca Dana Dragu, fost Ministru de finanțe
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• Iulian Fota, Director, Colegiul național de informații ANIMV
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• Laurențiu Garofeanu, Regizor Black Sea Diaries
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Olandei în România
•  Jozef Goebels, Președinte, The Open Network of Community Devel-
opment, ADR-TON Belgia
• Angela Grămadă, Cercetător asociat FOND România
• Anca Gurzu, Reporter energie, Politico Europe
• Dr. Malte Hauschild, Director al departamentului afaceri europene
și stat de drept,  Ministerul economiei și energiei, Guvernul federal al
Germaniei
• Mirela Iordan, Country Manager, Pfizer România
• Istvan Jakab, Biroul Semestrul european, Consilier economic în
cadrul Reprezentanței Comisiei Europene în România
• Iulia Joja, Cercetător senior și consultant pe securitate
• Dr. Laurian Lungu, Cofondator Consilium Policy Advisor Group

• Octavian Manea, Jurnalist specializat în probleme de securi-
tate euro-atlantică
• Viorel Manole, Director executiv al Patromil - Asociația
patronală română a producătorilor de tehnică militară
• Alexandru Maximescu, Director afaceri publice, OMV Petrom
• Teodor Meleșcanu, Ministru de afaceri externe,  Alianța
Liberalilor și Democraților - ALDE
• Ioan-Cosmin Mihai, Conferențiar universitar, Academia de
poliție „A. I. Cuza”
• Vlad Mixich, Președinte, Observatorul Român de sănătate
• Tibor Navracsics, Comisar european pentru educație,
cultură, tineret și sport
• Victor Negrescu, Ministru delegat pentru afaceri europene,
Partidul Social Democrat - PSD
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• Ludovic Orban, Președinte Partidul Național Liberal - PNL
• Urmas Paet, Membru al Parlamentului European
• Valeriu Pașa, Manager de proiect, Comunitatea "watch-
dog.md"
• Anca Păduraru, Purtător de cuvânt, Direcția Generală pentru
sănătate și siguranță alimentară, Comisia Europeană
• Ioana Petrescu, Reprezentant Pro România
• Mihai Popșoi, Analist politic, Republica Moldova
• Julian Popov, Ambasador al bunăvoinței pentru climă și
energie, Președinția Bulgară a Consiliului UE
• Alexandru Potor, Secretar de stat, Ministerul agriculturii și
dezvoltării rurale România
• Isabel Rauscher, Ambasador, Ambasada Austriei în România
• Dr. Andrei Rădulescu, Director analiză macroeconomică,
Banca Transilvania
• Andrä Rupprechter, Consilier principal al Cancelarului feder-
al •  Sebastian Kurz, Responsabil de Președinția Austriei a
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ului UE
• Dr. Mihai Sebe, Expert, Institutul European din România
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Forum România
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Politici Europene
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Bogdan Deleanu, director Europuls - Centrul de Expertiză Europeană, a vorbit la Adevărul Live, 
despre ediţia din acest an a EUROSFAT şi despre cât de pregătită este România să preia preşe -
dinţia Consiliului Uniunii Europene.

Deutsche Welle - Drumul spre Sibiu e presărat cu tentația de a renunța la democrație

Euractiv - România în UE: politicienii vorbesc de consens și integrare, mai puțin de valori și 
obiective

Adevarul - Europuls: La 11 ani de la aderare, e necesar să ne întrebăm în ce măsură mai poate 
România să garanteze respectarea valorilor europene.

Euractiv - România nu e mulțumită de propunerea privind viitorul buget pentru agricultură al UE

Gala Societății Civile - Agricultura, asul din mânecă sau călcâiul lui Ahile al României?

Ministerul Afacerilor Externe - Comunicat de presă - 
Victor Negrescu: „În ultimele luni am reușit să demon-
străm că societatea românească tratează cu seriozitate 
și pragmatism apartenența noastră comunitară și proiec -
tul Președinției Consiliului Uniunii Europene“

Institutul European din România - EUROSFAT 2018: Ade -
rarea României la Zona Euro. De la necesitate la realitate

Financiarul - Prin agricultura ecologică, România luptă să 
aibă un loc cât mai bun în noul model agricol european

Europunkt - Angela Cristea, Comisia Europeana, apel 
catre partide: Nu luati UE ostatica in campania electorala 
si in lupta politica!

Financiarul - Viitorul Europei la Eurosfat 2018

https://adevarul.ro/news/politica/adevarul-live-ora-1400-bogdan-deleanu-despre-dezbaterile-eurosfat-maine-1_5b190c43df52022f75dfc69d/index.html
https://www.dw.com/ro/drumul-spre-sibiu-e-pres%C4%83rat-cu-tenta%C8%9Bia-de-a-renun%C8%9Ba-la-democra%C8%9Bie/a-44138329
https://www.euractiv.ro/politic-intern/romania-in-ue-politicienii-vorbesc-de-consens-si-integrare-mai-putin-de-valori-si-obiective-10976
https://adevarul.ro/news/politica/europuls-11-ani-aderare-e-necesar-intrebam-masura-mai-romania-garanteze-respectarea-valorilor-europene-1_5b44e932df52022f7510ef90/index.html
https://www.euractiv.ro/agricultura/romania-nu-e-multumita-de-propunerea-privind-viitorul-buget-pentru-agricultura-al-ue-10977
http://www.galasocietatiicivile.ro/stiri/dezvoltare-economica-si-sociala/agricultura-asul-din-maneca-sau-calcaiul-lui-ahile-al-romaniei-17817.html
http://mae.gov.ro/node/46150
http://www.ier.ro/evenimente/eurosfat-2018-aderarea-rom%C3%A2niei-la-zona-euro-de-la-necesitate-la-realitate.html
https://financiarul.ro/2018/06/08/prin-agricultura-ecologica-romania-lupta-sa-aiba-un-loc-cat-mai-bun-in-noul-model-agricol-european/
http://europunkt.ro/2018/06/08/angela-cristea-comisia-europeana-apel-catre-partide-nu-luati-ue-ostatica-in-campania-electorala-si-in-lupta-politica/
https://financiarul.ro/2018/06/08/viitorul-europei-la-eurosfat-2018/


Andrus Ansip, Vicepreședinte pentru Piața
Unică Digitală Comisia Europeană 

Ediții anterioare 
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“A fost o onoare să particip la Forumul 
Eurosfat 2017. Evenimentul a fost foarte 
bine organizat, cu profesionalism şi com-
petență. Ma bucur că Forumul a beneficiat 
de o foarte bună participare și a oferit 
posibilitatea dezbaterii unor teme de 
mare interes la nivel european și, implicit, 
pentru România. Doresc să vă urez mult 
succes în continuarea acestei inițiative.” 
Leonard Orban, Consilier Prezidențial, 
Departamentul Afaceri Europene

“Felicit Europuls pentru organizarea 
acestui eveniment. Cred că în cei 8 ani 
de când v-ați lansat activitatea ați 
devenit o organizație cu un eveniment 
relevant în România pe acest subiect și 
mă bucur că aduceți acest fel de dez-
bateri, care sunt din păcate destul de 
rare în România.” Dacian Cioloş  - 
Președinte fondator Mișcarea România 
Împreună



PARTENERI ȘI SPONSORI 

Eveniment realizat cu sprijinul și sub patronajul Parlamentului European, al Comisiei Europene, al Președinției
Bulgare și al Președinției Austriece a Consiliului Uniunii Europene. 

PARTENERI ȘI SPONSORI 
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Despre organizator 

Andrei Constantin - Eva Chitul - Bogdan Deleanu - Ana Cristina Dobrișan -
Tana Foarfă - Claudia Gherman - Iulia Ghiță - Elena Gozun - Ramona Ianuș
- Beatrice Manole - Mihaela Popa - Alina Popescu - Diana Racoviță - Petru

Saca - Sabina Strimbovschi - Gabriel Trăistaru  - Laura Vișan

OBIECTIVE 

ECHIPA 
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EXPERTIZA NOASTRĂ 

ARTICOLE 
ȘI OPINII 

 CONFERINȚE ȘI
DEZBATERI 

STUDII ȘI 
RAPOARTE 

EUROPULS - Centrul de Expertiză Europeană, inițiatorul forumului EUROSFAT, este o organi-
zaţie non-guvernamentală înființată în anul 2010 la Bruxelles de un grup de experți români în 
afaceri europene. Scopul Europuls este de a promova procesul de integrare europeană în 
România, dar şi de a contribui la dezvoltarea unui spaţiu public european. Europuls urmăreşte 
să încurajeze dezbaterile publice pe teme europene prin articole și studii, precum și prin orga-
nizarea de dezbateri, ateliere de lucru și conferinţe, printre participanții la aceste evenimente 
numărându-se comisari europeni, europarlamentari români şi străini, lideri politici, reprezen-
tanți ai societăţii civile, experți şi jurnaliști.

Maturizarea României ca membru 
deplin al UE
Promovăm continuarea integrării 
europene a României şi asumarea 
treptată a rolului de membru matur al 
UE atât în ceea ce priveşte instituţiile 
statului, cât şi societatea în ansam-
blul său.

Europa Unită
Credem într-o Europă unită şi de 
aceea promovăm continuarea şi 
adâncirea construcţiei Uniunii 
Europene.

Descifrarea Europei
Înţelegem complexitatea instituţiilor 
şi politicilor europene şi de aceea 
încercăm să le descifrăm şi să le 
explicăm pentru un public cât mai 
larg.

Dezbaterea
Credem în puterea ideilor şi a dialogu-
lui şi de aceea încurajăm şi 
promovăm dezbaterile pe teme 
europene.
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Viziunea României asupra viitorului Uniunii Europene 

FORMAT: dezbatere
DATA & ORA: 8 iunie 2018, 9:00-10:30
LOCATIA: Hotel J.W. Marrriott, București, România
PARTENER: Reprezentanța Comisiei Europene în România
VORBITORI: Dan Barna (Președinte USR), Dacian Cioloș (Președinte Fondator RO+), Teodor 
Meleșcanu (Ministru de Afaceri Externe, ALDE), Victor Negrescu (Ministru-Delegat pentru Afaceri 
Europene, PSD), Ludovic Orban (Președinte PNL), Ioana Petrescu (Membră PRO România), Iuliu 
Winkler (Membru al Parlamentului European, UDMR)

DAN BARNA

1.. În contextul declarațiilor administrației Trump de impunere e sancțiuni în comerțul UE, credeți că România va fi
nevoită să aleagă între SUA și UE? Cum ne putem poziționa?
Eu cred că în definitiv nu va fi vorba de o alegere între cele două maluri ale Atlanticului. De relaţia transatlantică a depins
în bună măsură apariţia şi evoluţia construcţiei europene şi mai ales a procesului de pace şi a stabilităţii în Europa. În plus,
nu trebuie să uităm de relaţiile comerciale dintre Statele Unite şi Europa, ambele părţi fiind în bună măsură dependente de
comerţul şi schimburile economice cu cealaltă. Mai degrabă decât a ne pune o astfel de întrebare, cred că România ar
trebui, ca şi toate celelalte state membre, să caute să identifice potenţiale soluţii pentru situaţia actuală şi să depună
eforturi în depăşirea obstacolelor din relaţia transatlantică, nu de a o adânci printr-o poziţionare de o parte sau de alta, fie
şi doar într-o chestiune specifică de genul locaţiei unei ambasade.

2.. Când credeți că va adera România la zona euro? Care ar t bui să fie prioritățile României pentru a adera la zona euro
la acea dată?
Aderarea României la zona EURO este, fără doar şi poate, unul dintre proiectele de ţară pe care le avem astăzi. Cred,
totuşi, că nu ar fi realist orice termen fix pentru acest obiectiv. România trebuie întâi de toate să îşi reconfirme adeziunea
la valorile europene şi democratice şi trebuie să repună economia pe un făgaş normal. Degeaba vom propune noi un
termen, dacă prin măsurile adoptate noi ne îndepărtăm de modelul economic european şi de atributele specifice acestuia.

3.. Se aude că noul CFM propune ca distribuirea fondurilor e opene să fie condiționată de respectarea valorilor euro-
pene, în special cea a statului de drept de către statele membre. Care este poziția dumneavoastră legată de noul CFM
care ar veni la pachet cu acest element și ce noi propuneri ați putea face?
USR a avertizat asupra acestui aspect încă din momentul în care Comisia Europeană a venit cu această măsură, la începu-
tul lunii trecute. Nu ştiu dacă va fi legată de noul Cadru Financiar Multianual, însă preocuparea la nivel european în acest
moment este foarte serioasă în ce priveşte statul de drept în state care deviază de la acest parcurs, printre care, din
păcate, se numără şi România sub guvernarea actuală. Şi nu vorbim doar de această măsură. Săptămâna aceasta, Comi-
sia Europeană a transmis, într-un comunicat, faptul că modificările propuse şi trecute de Senat cu privire la Codul Adminis-
trativ, care afectează statutul funcţionarilor publici, pot lăsa România direct în afara programării, ceea ce înseamnă că
putem pierde, cel puţin parţial, suma alocată în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA)
2014-2020, însumând 553,19 milioane EURO. Poziţia mea şi a USR este că românii vor avea foarte mult de suferit dacă
toate aceste politici ale majorităţii parlamentare şi ale guvernului continuă, iar pierderea de fonduri europene este doar
una dintre consecinţe.
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4. Conform ultimului Eurobarometru, încrederea românilor în UE a crescut față de anul trecut (actual 59%). Care
considerați că este cauza acestei creșteri?
Românii se consideră în mod cert europeni, şi-au asumat acest parcurs şi au înţeles că este calea cea mai bună
şi de obicei, românii îşi apără valorile şi principiile exact atunci când le sunt încălcate. Anul trecut a demonstrat
cât se poate de clar că românii sunt europeni, că înţeleg şi îşi asumă valorile europene şi democratice şi că sunt
pregătiţi să iasă în stradă în apărarea lor. Cred că despre asta este vorba şi astăzi, despre cât de europeni suntem
într-un moment de răscruce în care românii se simt ameninţaţi de politica unei părţi a clasei politice. Societatea
ca întreg este cea care determină parcursul unui stat. În definitiv, cred că depinde de fiecare dintre noi măsura în
care ne păstrăm alături de familia europeană şi gradul nostru de integrare.  Indiferent de poziţiile sau de conduita
oamenilor politici, românii pot demonstra prin ei înşişi ireversibilitatea europenizării noastre, iar dezbaterea de
astăzi (Eurosfat) vine să demonstreze încă o dată acest lucru.

5.. Ce poate oferi România Europe
România a avut dintotdeauna şansa de a reprezenta un pol de stabilitate şi democraţie în această regiune şi de a
promova valorile europene nu doar în România, cât mai ales în statele din vecinătate. Cred că în continuare
România are acest potenţial şi sper ca actuala guvernare va abandona calea total greşită pe care duce România.
Nu doar prin prisma poziţiei noastre geografice, dar mai ales prin cea a relaţiilor pe care le avem cu state precum
Republica Moldova sau Georgia. Pe de altă parte, România este un stat aflat pe graniţa estică a Uniunii Europene,
ceea ce oferă o serie de responsabilităţi în ce priveşte securitatea Uniunii. Desigur că şi această dimensiune cere
o responsabilitate sporită şi o abordare care să ţină cont de cooperare şi aliniere cu Uniunea Europeană, nu
separată sau contrară acesteia.

6. . Ce aduce diferit partidul tău pe politici europen
Am spus dintotdeauna că USR este cel mai pro-european partid din România şi demonstrează asta nu doar prin 
poziţiile pe care le avem în context european sau euro-atlantic, dar şi prin viziunea noastră. USR consideră că 
cea mai potrivită cale este cea a integrării europene, a apărării şi promovării valorilor europene, a democraţiei şi 
a statului de drept şi abordează în această linie toate politicile europene. Susţinem o Uniune Europeană 
consolidată şi integră, nu una a cercurilor concentrice, a mai multor viteze şi mai ales nu o Uniune în care vedem 
cum anumite state membre dau dovadă nu doar de euroscepticism dar şi de o deviere serioasă către iliberalism.

7. . De ce nu se adresează corupția sistemică atât din UE cât și din Români
Conduita generală la nivel european este una care se bazează pe statul de drept şi pe înlăturarea corupţiei. 
Devierile anumitor state membre, inclusiv în ce priveşte România, evidente în ultima perioadă, sunt întâmpinate 
cu avertizări şi măsuri, chiar sancţiuni la nivel european, lucru ce demonstrează că există o preocupare reală şi 
generală pentru combaterea corupţiei şi pentru apărarea şi întărirea statului de drept. Însă, atât timp cât în 
România, ca şi în alte state membre, puterea politică este măcinată de corupţie la scară largă, politicile 
promovate de guvern sau de majoritatea parlamentară se adresează intereselor personale ale anumitor oameni 
politici şi favorizează corupţia. 
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8. Atitudinea Uniunii Europene este una matură, cu perspectivă pe termen lung. În ce măsură se va maturiza clasa politică a
României?
Aşa cum am afirmat şi anterior, în ultima perioadă am asistat la tot mai multe semnale de revenire din partea Uniunii Europene,
de adaptare la contextul actual, iar statele membre, printre care şi România, trebuie să ţină pasul şi să evite orice fel de
derapaje. Cred că Uniunea va găsi şi pe mai departe resurse pentru a continua pe aceeaşi cale, a coeziunii, solidarităţii şi
responsabilităţii şi va reuşi să depăşească piedicile pe care le are sau le va avea. România, din păcate, se află la polul opus
astăzi. Avem o clasă politică majoritar iresponsabilă, coruptă sau predispusă la corupţie şi care nu vizează şi prioritizează decât
interese personale ale unor indivizi. Maturizarea va atinsă atunci când tot mai mulţi români curaţi, responsabili şi bine pregătiţi
vor înţelege că cea mai bună cale este cea a implicării în viaţa cetăţii. Atunci când românii vor alege să intre într-un partid politic
şi să lase deoparte calea comodităţii şi a neimplicării, vom atinge o maturizare nu doar a clasei politice, cât şi a societăţii. USR
este, astăzi, un astfel de exemplu – un partid tânăr, cu oameni care au ales să se implice deşi nu au mai făcut până acum
politică, pentru că nu au vrut să mai stea deoparte.

9. Cum combatem Europa cu mai multe viteze dacă statele membre promovează prin conduita lor nivele diferite de
europenism?
Prin conduita promovată de Comisie şi de alte instituţii europene în tot ce priveşte atitudinea statelor membre şi devierile de la
valorile europene, de la democraţie sau de la statul de drept, Uniunea demonstrează că este interesată de prezervarea acestor
valori la nivelul întregii Uniuni, nu doar a nucleului dur. Prin avertizările pe care le emit, prin vizitele, de multe ori de urgenţă, în
anumite state membre, printre care şi România, oficialii europeni demonstrează că pentru Uniune contează toate statele
membre şi că toate statele membre trebuie să rămână pe calea europeană. De facto, însă, atitudinea unor state precum Polonia,
Ungaria, Cehia sau chiar România, demonstrează într-adevăr faptul că avem state care, prin atitudinea conducătorilor, prin
deviaţiile de la valorile europene, se îndepărtează de Uniunea Europeană şi provoacă o izolare a lor similară teoriei cercurilor
concentrice. Cum combatem? Cred că Uniunea trebuie să fie tot mai clară şi articulată în poziţii şi măsuri contra unor astfel de
atitudini, însă nu într-o manieră care să afecteze cetăţenii. În egală măsură, o informare şi consultare constantă a cetăţenilor cu
privire la problemele europene şi la nevoia promovării şi menţinerii cu prioritate a parcursului european.

10. De ce o politică externă națională și nu una europeană? Cum arată o politică externă ce prioritizează noul concept de
‘securitate’ și care ia în considerare riscul încălzirii climatice globale și protecția mediului?
Politica externă a fost întotdeauna apanajul statului, însă în egală măsură aceasta este în relație de coordonare cu poziţia sau
contextul organismelor internaţionale din care statul respectiv face parte. România, stat membru UE şi NATO, are obligaţia de
a ţine cont de poziţiile şi de actualizările acestora atunci când îşi construieşte politica externă. Prin urmare, vorbim de o politică
externă naţională, însă în egală măsură aceasta este conectată la mediul european şi trans-atlantic, depinzând, desigur, de
situaţie. În ce priveşte a doua parte a întrebării, cu atât mai mult cu cât trecem, în context internaţional, printr-o perioadă
turbulentă, cu ameninţări şi vulenrabilităţi emergente şi asimetrice, este necesară o adaptarea continuă a tot ceea ce reprezintă
„securitatea” statului şi a cetăţenilor. Este, probabil, motivul principal pentru care avem nevoie de UE şi NATO şi nu trebuie să
uităm de acest aspect atunci când avem o decizie de politică externă. Şi tocmai din acest motiv, derapajele PSD-ALDE din ultima
vreme, cu multe poziţionări divergente faţă de aliaţii şi partenerii noştri europeni ne va afecta mai mult decât ne putem imagina.
Iar cel mai grav lucru în această privinţă este faptul că actualul guvern nu mai ţine cont nu doar de contextul european în
deciziile de politică externă, ci nici măcar de cadrul intern, de modul instituţional corect în care se face politică externă în
România. Totul este preluat pe persoană fizică de cei de la PSD-ALDE, rolul preşedintelui este minimalizat, aliaţii şi partenerii
externi ignoraţi, legile, regulile şi principiile democratice şi instituţionale sunt lăsate deoparte, iar dacă nu se vor opri, România
va deveni un stat la limita ordinii instituţionale, şi asta nu doar în ce priveşte politica externă.
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11. Sub tematica "viitorului Uniunii Europene", cum explicați lipsa politicilor și strategiilor privind tineretul din
temele de interes ale Președinției României la Consiliul UE?
Deși nu există tocmai un spațiu special dedicat temei în pregătirea actuală a Președinției României la Consiliu
UE, cred că este, totuși, o temă care intră în capitolul Europa convergenței. Însă ce aș remarca este că lipsa
unor politici sau strategii pentru tineret nu este remarcabilă doar în pregătirea Președinției, ci și în politica
internă. Guvernul și majoritatea parlamentară actuală nu guvernează astăzi decât în interese proprii, fără a se
raporta la viitor, fie el şi în context european. Cred, însă, că în ceea ce priveşte Preşedinţia Română a
Consiliului UE, erorile şi politica greşită a Guvernului României poate şi va fi, mai mult ca sigur, corectată de
către instituţiile Consiliului UE. Uniunea Europeană nu îşi va permite să fie făcută de râs de Guvernul
României, însă lipsa de pregătire şi profesionalism şi corupţia actualei majorităţi aflate la guvernare în
România vor afecta vizibil rolul ţării noastre în Uniunea Europeană.

12. Tinerii ne pleacă din țară și România nu mai este capabilă să îi țină aici. Ce se poate face pentru viitorul
lor în așa zisa ţară europeană?
În primul rând, eu chiar cred cu tărie că România este o ţară europeană. Iar acest aspect nu e demonstrat de
guvern şi de politicile majorităţii, ci de populaţie, de cetăţeni şi de societatea civilă. Şi cred că tocmai această
emulaţie civică în direcţia apărării democraţiei şi a valorilor europene va fi salvarea noastră de la o prăbuşire
în zona iliberalismului din Estul Europei. Din păcate, însă, cu actuala majoritate în Parlament şi Guvern, nu îmi
fac nicio speranţă că vor exista politici care să combată această problemă. Vorbe goale ne sunt livrate
constant, însă când vine vorba de acţiuni, conducătorii noştri uită foarte repede. Cred că principala speranţă
să nu mai pierdem tineri este ca tinerii înşişi să intre în politică. Avem nevoie ca oameni curaţi, energici, bine
educaţi şi care să cunoască acest context în care au crescut să facă pasul înainte către implicare. Puterea
exemplului poate face minuni. E nevoie de o schimbare completă a clasei politice şi e nevoie ca tinerii să
preia de pe acum frâiele pentru viitorul nostru. USR a început asta. Avem nevoie de voi ca să putem schimba
împreună perspectivele pentru ziua de mâine în România.

13. România urmează să primească un buget pentru dezvoltare în valoare de 30 de miliarde de euro, al patrulea
cel mai mare buget din UE. Cum ajungem să convingem partidele(partidul) aflate la guvernare că acești bani
trebuie investiți în dezvoltare și nu la creșterea averii domniilor lor?
Din păcate, răspunsul la această întrebare este dezarmant de simplu: nu putem face nimic atât timp cât se
menţine aceeaşi majoritate parlamentară şi guvernamentală. Actuala guvernare şi majoritatea parlamentară
pe care se bazează nu are niciun pic de responsabilitate faţă de români, faţă de România şi, cu atât mai puţin,
faţă de Uniunea Europeană. Vedem, de altfel, din ce în ce mai des, ce pierderi înregistrăm în domeniul
fondurilor europene acolo unde Bulgaria se află deja la un avans considerabil înaintea noastră. Dacă nu este
vorba de un mijloc prin care cei de la PSD-ALDE să îşi poată creşte veniturile, niciun program de finanţare nu
reprezintă o prioritate nici pentru Guvernul Dăncilă, nici pentru majoritatea din Parlament.
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