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DIALOG
studenţesc brâncovenesc

Modu lul Jean Monn et

”Politica regională europeană în acțiune” (ERP 2020) la moment de bilanț
Retrospectiva anului
universitar 2015 - 2016
Anul universitar 2015 – 2016 a
adus la Universitatea Constantin
Brâncoveanu o nouă provocare în
materie de educație, cercetare și
implicare în comunitate: Modulul
Jean Monnet „Politica Regională
Europeană în Acțiune” (ERP2020) propus de echipa UCB - a fost
declarat câștigător în competiția
organizată de Agenția Europeană
pentru Educație, Audiovizual și
Cultură în anul 2015, alături de alte

128
de
proiecte
depuse
de
universități din întreaga Uniune
Europeană.
Implementat
în
perioada
septembrie 2015 – august 2018,
Modulul Jean Monnet ERP2020 a
introdus un nou curs în curricula
studenților din anii terminali, de la
nivel licență: Dezvoltare regională
în Uniunea Europeană, cu scopul
de a oferi formare specializată în
studii economice regionale în
spațiul UE. În același timp, ERP2020
își propune să promoveze cercetarea

academică de grup pe teme legate
de
dezvoltarea
regională
și
specializarea inteligentă în regiunile
din Europa Centrală și de Est și să
crească gradul de conștientizare,
dezbatere
și
reflecție
asupra
provocărilor
regionale
și
a
impactului
acestora
asupra
comunităților locale.
Prezentul newsletter propune o
retrospectivă a activităților derulate
în cadrul proiectului în perioada
septembrie 2015 – iunie 2016
(paginile 2 și 3). Perspectiva

beneficiarilor și a susținătorilor
proiectului
–
studenți,
cadre
didactice universitare, profesori de
economie,
reprezentanți
ai
comunității - este prezentată în
pagina
a
4-a
și
confirmă
angajamentele
echipei
de
implementare
de
a
promova
vocalizarea și localizarea în studiul
economiei regionale, pentru a
genera, pe de o parte, o legătură mai
pronunțată între teorie și practică și,
pe de altă parte, o ancorare mai
profundă în realitățile locale.

ECHI PA JEAN MON NET

oportunităților de dezvoltare în
regiunile noastre, iar rezultatele pe
care le avem până acum sunt mai mult

decât promițătoare în această direcție”.
Conf.
univ.
dr.
Sebastian
Ene,
prorector
al
U n i v e r s i t ă ț i i
C o n s t a n t i n
Brâncoveanu și cadru
didactic al Modulului
Jean Monnet ERP2020
”Modulul Jean Monnet ERP2020 este
aliniat Strategiei de cercetare a
Universității Constantin Brâncoveanu
2016 – 2020 și încadrează coerent
activitățile specifice ale Centrului de
Studii Internaționale și Regionale, din
care fac parte membrii echipei de
proiect. Consider că la finalul primului
an
de
implementare
rezultatele
obținute sunt pe măsura efortului
depus și ele aduc valoare adăugată
deopotrivă
studenților,
cadrelor
didactice,
Universității
Constantin
Brâncoveanu și comunităților în care ne
desfășurăm activitatea”.
Conf. univ. dr.
Alina
Voiculeț,
cadru didactic al
Modulului
Jean
Monnet ERP2020
”Deoarece politi-ca regională este o
politică de investiţii strategice ce
urmărește
stimularea
dezvoltării
economice a tuturor regiunilor din UE,
iar România este unul din statele
membre
care
se
confruntă
cu
discrepanţe, din păcate, majore între
regiuni, parcurgerea unui curs atât de
actual, raportat la realităţile secolului
XXI, a reprezentat, atât pentru mine, în
calitate de cadru didactic, cât şi pentru
studenţii anului terminal, o reală
oportunitate de însuşire şi actualizare a
cunoştiinţelor
specifice
acestui
domeniu. Să fac parte dintr-o echipă
atât de tânără şi dornică de a transmite
informaţii reale şi recente, unui
auditoriu atât de interesat şi interactiv,

www.facebook.com/univbrancoveanu

a reprezentat o notabilă realizare
profesională, dar şi personală”.
Conf. univ. dr. Iulia
Mihai, cadru didactic
al Modulului Jean
Monnet ERP2020
”Programul Jean
Monnet mi-a oferit
oportunitatea de a
mă
putea
implica, atât
în dezvoltarea profesională a
studenților
Universității
Constantin Brâncoveanu din
Pitești, cât și în cercetarea
științifică universitară, într-un
domeniu, pe cât de vast, pe
atât de important, cel al
integrării europene. Pot spune
că dezvoltarea regională, în
contextul actual, nu este o
opțiune, ci este o strategie de
creștere pentru fiecare țară
membră a Uniunii Europene.
Înțelegerea riscurilor majore și
viteza de reacție la schimbările
și provocările internaționale este ceea ce va face diferența
între țări.”
Conf. univ. dr.
Cristina Gănescu,
decanul Facultății
de
Finanțe
–
Contabilitate, cadru
didactic
al
Modulului
Jean
Monnet ERP2020
Modulul
Jean
Monnet
”European Regional Policy in
Action” le-a oferit studenților și
celorlați
beneficiari
ocazia
înţelegerii
problemelor
specifice
regiunilor,
a
politicilor regionale, precum şi
a instrumentelor care pot fi
folosite
în
realizarea
obiectivelor
de
politică

regională. Consider că Seminarul Jean
Monnet 2016 a contribuit la o mai bună
înţelegere a rolului important al
regiunilor în dezvoltarea economică şi
socială la nivelul Uniunii Europene și a
subliniat contribuţia politicii regionale
europene la reducerea disparităţilor
existente între regiuni.

www.unibcb.ro
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Prof. univ. dr. Ovidiu
Puiu,
Rectorul
Universității Constantin
B r â n c o v e a n u ,
coordonator științific al
Modulului Jean Monnet
ERP 2020
”Prin Modulul Jean Monnet ERP2020,
Universitatea Constantin Brâncoveanu
aduce tema dezvoltării regionale
europene mai aproape de potențialii ei
beneficiari din regiunile în care ne
desfășurăm
activitatea.
Avem
privilegiul de a avea finanțare direct de
la Bruxelles, pentru că proiectul nostru
a ieșit învingător într-o competiție
deschisă
tuturor
universităților
europene, a cărei rată de succes a fost
de doar 20%. În aceste condiții, venim
în fața studenților cu un curs aliniat
nevoilor societății, care valorizează
bunele
practici
și
încurajează
implicarea și antreprenoriatul”.
Conf. univ. dr.
Cristina Șerbănică,
coordonator
al
Modulului
Jean
Monnet ERP2020
”Modulul Jean Monnet Politica
regională
europeană
în
acțiune
(ERP2020) a fost construit în jurul
conceptelor de creștere și coeziune
economică, socială și teritorială. Ne-am
dorit să fim siguri că orice absolvent al
Universității Constantin Brâncoveanu
înțelege rațiunile și resorturile politicii
regionale
europene
și
cunoaște
îndeaproape obiectivele și cadrul de
implementare
pentru
fondurile
structurale și de investiții în perioada
2014 – 2020. În același timp, ne-am
propus să încurajăm reflecția asupra
amenințărilor și a

2

www.univcb.ro

Săptămânal editat de Universitatea Constantin Brâncoveanu.
Se distribuie gratuit în cotidianul CURIERUL ZILEI

Modulul Jean Monnet la Universitatea Constantin Brâncoveanu.

Agenda primului an de implementare
precum și posibilitățile de a deveni beneficiari
direcți ai activităților derulate la Universitatea
Constantin Brâncoveanu.

Martie – Iunie 2016: CURSURILE
MODULULUI JEAN MONNET 2016 la
Pitești și Rm. Vâlcea

Noiembrie
2015:
LANSAREA
OFICIALĂ A MODULULUI JEAN MONNET
în cadrul Conferinței Internaționale
”Knowledge Economy – Challenges for
the XXIst Century”
Joi, 5 noiembrie 2015, Modulul Jean Monnet
„European Regional Policy in Action” – ERP2020 –
a fost lansat oficial în cadrul celei de-a treia
Conferințe Internaționale ”Knowledge Economy –
Challenges for the XXIst Century”, organizată in
parteneriat
de
Universitatea
Constantin
Brâncoveanu din Pitești, Instituto Superior de
Contabilidade e Administracao do Porto (ISCAP),
Institute of the Regions of Europe, Institutul de
Prognoză Economică al Academiei Române,
Asociația Română de Științe Regionale și Primăria
Municipiului Pitești. În prezența a peste 100 de
participanți și invitați – cadre didactice din țară și
din
străinătate,
cercetători,
studenți
și
reprezentanți ai mass-media – prof.univ.dr.
Ovidiu Puiu, rectorul Universității Constantin
Brâncoveanu și coordonatorul științific al acțiunii
și conf.univ.dr. Cristina Șerbănică, coordonatorul
Modulului Jean Monnet – au prezentat obiectivele
și rezultatele așteptate în perioada 2015 – 2018,

În perioada martie – iunie 2016, studenții
Universității Constantin Brâncoveanu au parcurs
cursurile și seminariile aferente disciplinei
”Dezvoltare regională în Uniunea Europeană” –
parte a modului Jean Monnet ”European Regional
Policy in Action” (ERP 2020). Introdusă în planul
de învățământ al programelor de studii de nivel
licență – anul terminal - începând cu anul
universitar 2015 - 2016, disciplina ”Dezvoltare
regională în UE” își propune să exploreze
dezvoltarea economică regională și politica de
coeziune din perspectivă europeană. La finalul
cursului, studenții pot să înțeleagă mai bine rolul
regiunilor în procesul de integrare europeană și
să ofere răspunsuri la următoarele întrebări: Cum
cresc regiunile? De ce unele regiuni prosperă și
altele rămân în urmă? Care sunt originile și
obiectivele politicii regionale europene și cum se
implementează acestea în România? Care sunt
oportunitățile de finanțare în perioada 2014 –
2020? Care sunt bunele practici în această arie?
Cursurile au avut o durată de 42 de ore (28 ore
curs și 14 ore seminar) și au fost susținute – la
Pitești și Rm Vâlcea - de un colectiv de cadre
didactice universitare, după cum urmează: Prof.
univ. dr. Ovidiu Puiu, Conf. univ. dr. Cristina
Șerbănică, Conf. univ. dr. Iulia Mihai, Conf. univ.
dr. Alina Voiculeț, Conf. univ. dr. Sebastian Ene și
Conf. univ. dr. Cristina Gănescu.

Aprilie
2016:
SUPORTUL DE CURS
” D e z v o l t a r e
economică și politici
regionale în Uniunea
Europeană” A IEȘIT
DE SUB TIPAR
Lucrarea
”Dezvoltare
economică și politici
regionale în Uniunea
Europeană” – publicată în
anul 2016 la Editura
” I n d e p e n d e n ț a

MODULUL JEAN MONNET CONTINUĂ
Pentru anul 2016, calendarul Modulului Jean Monnet ERP2020 propune
două activități majore pentru echipa de proiect:
C e r c e t a r e a d e g r u p : D e z v o l t a r e a r e g i o n a l ă î n s t a t e l e d i n E u r o p a
Centrală și de Est (2016-2017), care va oferi evidențe legate de eficiența
politicii regionale a Uniunii Europene în zona amintită și va pune în lumină
bune practici și lecții de urmat pentru regiunile din țara noastră;
 Organizarea – în cadrul Conferinței Internaționale ”Knowledge
Economy – challenges for the XXIst century” 2016 – a Secțiunii Speciale sub

Economică” - susține obiectivele de învățare ale
disciplinei „Dezvoltare regională în UE”.
Coordonatorii lucrării – prof.univ.dr. Ovidiu Puiu
și conf.univ.dr. Cristina Șerbănică – propun o
abordare bazată pe argumente teoretice și date
empirice menite să explice rolul regiunilor în
procesul de integrare europeană (vezi Pagina 3).
Lucrarea este structurată în cinci părți, respectiv
12 capitole, fiecare dintre acestea prezentând
varii aspecte ale dezvoltării regionale în statele
membre ale U

Mai 2016: SEMINARUL REGIONAL
JEAN MONNET 2016 la Universitatea
Constantin Brâncoveanu
Vineri, 27 Mai 2016, Universitatea Constantin
Brâncoveanu a organizat Seminarul Regional Jean
Monnet 2016 ”Dezvoltare economică și politici
regionale în Uniunea Europeană. Provocările
viitorului” – parte a Modulului Jean Monnet
”European Regional Policy in Action” (ERP2020).
La eveniment au fost prezenți profesori din
liceele și colegiile argeșene, reprezentanți ai
Inspectoratului Școlar Județean Argeș și ai
Camerei de Comerț și Industrie Argeș, masteranzi
și cadre didactice universitare. Cu acest prilej,
prof.univ.dr. Ovidiu Puiu a evidențiat Rolul
regiunilor în noua economie globală, punctând
raporturile dintre globalizare și regionalizare,
convergență și divergență, coeziune și polarizare
la nivel european și național. La rândul său,
conf.univ.dr. Cristina Șerbănică a trecut în revistă
obiectivele și rezultatele Politicii de coeziune
2007 – 2013 în România, relevând implicațiile
asupra dezvoltării regionale și implicit a celei
locale.
Seminarul Jean Monnet 2016 a marcat și
lansarea oficială a cărții ”Dezvoltare economică și
politici regionale în Uniunea Europeană”, care a
fost oferită de către autori tuturor participanților
la eveniment. Provocările viitorului legate de
dezvoltarea regională și folosirea optimă a
mecansimelor politicii europene de coeziune
2014 – 2020 se vor afla în continuare pe agenda
de lucru a Universității Constantin Brâncoveanu
din Pitești, scopul declarat fiind acela de a
încuraja reflecția asupra provocărilor și a
oportunităților de dezvoltare și de a activa
spiritul participativ și implicarea în rezolvarea
problemelor comunității.

patronajul Jean Monnet - Regional development strategies and policies
in Central and Eastern Europe.
Pentru 2017 și 2018, Modulul Jean Monnet va continua să ofere formare
specializată în studii economice regionale în spațiul UE, să promoveze
cercetarea academică în această direcție și să crească gradul de reflecția
asupra provocărilor regionale și a impactului acestora asupra județelor
Argeș și Rm. Vâlcea.
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Dezvoltare economică și politici regionale în Uniunea Europeană.
REPERE TEORETICE ȘI PRACTICE
GLOBALIZARE vs. REGIONALIZARE
Interesul pentru abordările regionale s-a amplificat în
ultima parte a secolului al XX-lea, ca urmare a mutațiilor
produse pe scena economică și politică a lumii.
Globalizarea a plasat națiunile și regiunile într-o
competiție fără precedent, determinând schimbări în
structura economiilor naționale și noi moduri de răspuns
la provocările apărute. Dincolo de beneficiile asociate
liberalizării comerțului și creșterii gradului de integrare
economică la nivel internațional, globalizarea a amplificat
inegalitățile existente și a creat ceea ce specialiștii
numesc „învingători” și „învinși”. Procesul a condus la
reconsiderarea rolului statului-națiune, care devenit, pe
de -o parte, prea mic pentru a face față problemelor
globale (economice, de securitate etc.) și, pe de altă parte,
prea mare pentru a rezolva, de la nivel central, problemele
locale din teritoriul intern. Regionalizarea – văzută în
sens larg ca proces al formării de noi regiuni – a devenit

astfel un răspuns providențial la globalizare și o soluție de
reducere a inegalităților produse de aceasta.
CE ESTE REGIONALIZAREA?
CARE SUNT AVANTAJELE EI?
Procesul de creare de noi regiuni în cadrul național a
fost alimentat de ideea că statul central nu se poate
preocupa îndeajuns de problemele tuturor entităţilor
componente, ceea ce a făcut necesară apariția unui nivel
intermediar de guvernare, care să preia o par te din
puterile centrale. Crearea de noi regiuni în cadrul
teritoriului național este un fenomen de interes pentru
majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene,
principalele avantaje ale regionalizării fiind cele legate de:
reducerea decalajelor de dezvoltare și realizarea coeziunii
teritoriale; optimizarea proceselor de descentralizare,
planificare și guvernanță teritorială; valorificarea
potențialului local și crearea unor regiuni reprezentative,

PROBLEME ECONOMICE REGIONALE ÎN UE
La nivelul Uniunii Europene, disparitățile sunt un fenomen cu rădăcini istorice, manifestat
și astăzi sub diferite forme: de exemplu, PIB-ul pe locuitor al celei mai bogate țări din Uniunea
Europeană – Luxemburg – este de peste cinci ori mai mare decât al celei mai sărace țări, Bulgaria,
după cum rata șomajului în țările grav afectate de criza economică (Grecia și Spania) este de peste
cinci ori mai mare față de rata similară a unor țări mult mai stabile sub raportul ocupării - precum
Austria sau Germania. Diferențele observabile la nivelul statelor membre sunt și mai pronunțate
atunci când este vorba de decalajele la nivelul regiunilor, criza economică întrerupând o perioadă
lungă de convergență economică și socială și Europa. În funcție de particularitățile de dezvoltare
socio-economică, se pot delimita principalele tipuri de probleme regionale în țările membre ale
Uniunii Europene, după cum urmează:
State „rămase în urmă” față de Uniunea Europeană: majoritatea regiunilor din statele Europei

resurselor;
creșterea
favorabilă
incluziunii – presupune asigurarea
autonomiei cetățenilor prin rate
ridicate ale ocupării forței de muncă
și combaterea sărăciei.
POLITICA
REGIONALĂ
EUROPEANĂ
Politica regională reprezintă
ansamblul de măsuri pe care factorii
de decizie le adoptă pentru a
rezolva
problemele
regionale,
reducând disparitățile existente

redusă.
În acest sens, perioada exercițiului financiar 2007 – 2013
a fost una plină de dificultăți, fapt reflectat și de
per formanțele relativ slabe în absorbția fondurilor
structurale și de coeziune, care sunt motivate de un cumul
de factori: întârzierea demarării implementării programelor
operaționale, numeroase deficiențe și disfuncționalități ale
cadrului legal și instituțional, lipsa resurselor financiare

Date -cheie ale absorbției și programării fondurilor structurale de
investiții în România
Rata de absorbție efectivă (sume rambursate de Comisia Europeană) în perioada 2007
- 2016: 65,05% (iulie 2016);
Din sumele încasate, cca 50% au fost cheltuite pentru transport și infrastructura de
mediu, cca 15% au fost direcționate către mediul de afaceri, alte 12% au vizat măsuri de
ocupare pentru piața muncii, iar 8% au fost investiții în cercetare – dezvoltare și inovare;
Fondurile structurale și de coeziune 2007 – 2013 au avut efecte macroeconomice
manifeste în special sub forma creșterii cumulative a investițiilor (21%), a PIB-ului și a
ocupării;

CE SUNT REGIUNILE?
În studiile economice, regiunea este definită ca fiind un
teritoriu cu un ansamblu de caracteristici proprii (fizice,
economice, politice etc.) care îi conferă o unitate
semnificativă și o disting de alte zone învecinate. Din
perspectivă teoretică, gradul de omogenitate, relația cu
statul-națiune și raporturile de putere cu autoritățile
centrale sunt tot atâtea criterii de clasificare a regiunilor
în Uniunea Europeană.

de Est sunt încă la un nivel de dezvoltare inferior statelor din Europa de Vest. În cazul Țărilor
Baltice (Estonia, Lituania, Letonia), al Bulgariei și al Croației, toate regiunile intră în categoria „mai
puțin dezvoltate”, în timp ce, în cazul României, Poloniei, Cehiei, Slovaciei, Ungariei și Sloveniei
doar regiunile–capitală au un statut superior, de „regiuni mai dezvoltate”.
Disparități interne pronunțate: Grecia, Italia, Spania, Portugalia și Marea Britanie sunt țările
cu profilul cel mai mixt, ele având pe teritoriul lor deopotrivă regiuni foarte dezvoltate, regiuni în
tranziție și regiuni subdezvoltate. Italia reprezintă cel mai cunoscut caz de divizare economică
teritorială, toate regiunile din zona de sud fiind de tipul „slab dezvoltate”.
Regiuni care se confruntă cu schimbări și deficiențe structurale: deși nu resimt presiunea
prezenței unor regiuni slab dezvoltate, părți din teritoriile unor țări dezvoltate precum Belgia,
Germania, Irlanda ș.a. sunt în proces de tranziție sau în declin industrial (de ex., regiunea valonă din
Belgia, majoritatea regiunilor din fosta Germanie comunistă etc.).

AGENDA EUROPEANĂ PENTRU
CREȘTERE
ȘI
DEZVOLTARE
ECONOMICĂ – Europa 2020
Adoptată în anul 2010, Europa
2020 este o strategie pe 10 ani a
Uniunii Europene – care continuă
acţiunile
iniţiate
de
Strategia/Agenda Lisabona pentru
creştere economică şi ocupare şi își
propune să ofere un răspuns
adecvat provocărilor create de
globalizare şi de criza economică.
Par te
a
noului
sistem
de
guvernanţă
economică,
implementarea strategiei are
la bază o coordonare extinsă a
politicilor economice şi fiscal –
bugetare, având ca scop
principal crearea unor condiţii
favorabile pentru atingerea a
trei priorităţi:
- creştere inteligentă –
prespune
consolidarea
cunoașterii și a inovării ca
elemente motrice ale viitoarei
dezvoltării;
- creșterea sustenabilă presupune construirea unei
economii
competitive,
durabile și eficiente din
punctul de vedere al utilizării
ROMÂNIA ȘI POLITICA EUROPEANĂ DE COEZIUNE
România s-a angajat să valorifice eficient resursele de
care dispune, să aloce fonduri guvernamentale și să
acceseze programele comunitare pentru a reuși să
depășească decalajul de dez voltare pe care îl are în
comparație cu Uniunea Europeană. Provocările dezvoltării
regionale sunt însă numeroase, cu atât mai mult cu cât
experiența în domeniul politicii regionale este foar te

capabile să dez volte un brand recunoscut pe plan
internațional; realizarea unui cadru optim pentru inițierea
de proiecte regionale ample și cu impact; eficientizarea
politicilor regionale, inclusiv a absorbției fondurilor
europene
(Sursa:
Consiliul
Consultativ
pentru
Regionalizare – CONREG - 2013, Fundamentele procesului
actual de regionalizare în România – Rapor tul nr. 1,
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice).

(echitate) și promovând procesele
de creștere și dezvoltare (eficiență).
Baza legală a politicii regionale
europene este descrisă prin Art. 174
– 175 ale Tratatului privind
funcționarea Uniunii Europene.
Politica de coeziune este o
politică de investiții care urmărește
accelerarea procesului de integrare
a statelor membre, implicarea
tuturor regiunilor europene în
procesele de luare a deciziilor și
susținerea obiectivelor strategiei
Europa 2020.

pentru cofinanțare, cazurile de corupție și conflict de
interese,
întreruperea
implementării
programelor
operaționale în mai multe etape etc.
Cu toate acestea, resursele atrase au condus la rezultate
pozitive în special în ceea ce privește crearea de noi locuri
de muncă, realizarea de investiții în infrastructura de mediu
și de transport, dezvoltarea capitalului uman și creșterea
competitivității întreprinderilor etc.

Pentru perioada 2014 – 2020, fondurile alocate României sunt de 22,4 miliarde euro
din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC) și Fondul
Social European (FSE). Acestora li se adaugă 8 miliarde de euro din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și alte 0,16 miliarde de euro din Fondul
European pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).
Cele mai substanțiale alocări pentru perioada 2014 – 2020 sunt cele care au în vedere
infrastruc tura mare (9,4 miliarde euro), dez voltarea rurală (8,1 miliarde euro),
dezvoltarea regională (6,7 miliarde euro) și dezvoltarea capitalului uman (4,3
miliarde euro).
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Extrase din lucrarea: Cristina Șerbănică și Ovidiu Puiu (coordonatori), Dezvoltare economică și politici regionale în Uniunea Europeană,
Editura Independența Economică, Pitești, 2016, ISBN: 978-606-502-118-1
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Modulul Jean Monnet, față în față cu beneficiarii și
susținătorii săi

Mihaela Asandei, Decanul Facultății de Management –
Marketing în Afaceri Economice, Universitatea
Constantin Brâncoveanu
Jean Monnet ne aduce - prin proiectele Jean
Monnet - excelența în predare și cercetare
Jean Monnet reprezintă pentru UE personalitatea care
a creionat, în 1950, integrarea europeană prin formularea
planului Schumann. Astăzi, Jean Monnet ne aduce prin
proiectele Jean Monnet excelența în predare și cercetare
în domeniul studiilor privind UE. Avem nevoie de aceste
proiecte pentru menținerea unui dialog între mediul
academic și factorii de decizie cu scopul de a consolida
guvernanța politicilor UE și de a valorifica oportunitățile
locale/regionale.
Alexandra Chiriță, student, specializarea Comunicare și
relații publice
Cursul Jean Monnet m-a făcut să privesc mult mai
realist procesele de integrare.
Cunoștințele despre economie și dezvoltare – fie la
nivel global, fie la nivelul Uniunii Europene – sunt
esențiale pentru oricine. Astfel, cursul de Dezvoltare
regională în UE s-a dovedit a fi unul mai mult decât
necesar pentru noi studenții. Bine structurat și cu metode
de predare bazate pe interacțiune, pe înțelegerea
practică a problemelor, acest curs ne-a deschis apetitul
pentru o înțelegere mai aprofundată, dar și mai realistă a
tot ceea ce reprezintă dezvoltarea regională. Deși în
perioada petrecută ca student Erasmus am mai participat
la cursuri care vizau într-un fel sau altul Uniunea
Europeană, cursul Jean Monnet m-a făcut să privesc mult
mai realist procesele de integrare, am învățat despre
posibilitățile de accesare a fondurilor europene și astfel
de dezvoltare profesională, prin realizarea unor proiecte
benefice pentru comunitate. Acum am speranța că prin
atitudinea potrivită și cu ajutor – fie național, fie de la UE
– fiecare dintre noi poate contribui la a face lumea un loc
mai bun.

N A R G

Cătălin Marian Fotescu, Profesor la Liceul Tehnologic
”Liviu Rebreanu” din Mozăceni și masternad al UCB
Succesul unei comunități se construieşte pe
principii moderne de dezvoltare economică și politici
regionale.
Consider că participarea mea la Seminarul Regional
Jean Monnet organizat de către Universitatea Constantin
Brâncoveanu din Pitești a fost o oportunitate de
informare și documentare în ceea ce privește dezvoltarea
economică și politica regională. În contextul actual,
succesul unei comunități se construieşte pe principii
moderne de dezvoltare economică și politici regionale.
Numai așa o comunitate poate spera că va reuşi să se
mențină la nivelul economiei de aglomerare și a
competiței regionale. Dezvoltarea și implementarea unor
proiecte viabile și sustenabile va conduce spre succes o
comunitate, indiferent de gradul său de dezvoltare.
Adrian Diaconescu, Director al Liceului Tehnologic
Costești și masterand al UCB
La seminarul Jean Monnet am aflat ceva de care
eram convins că este exact invers, şi anume că
fondurile atrase de România de la UE sunt mult mai
mari decât contribuţia noastră la bugetul UE!
Sunt bucuros că am avut ocazia să

particip la Seminarul Regional Jean Monnet organizat de
către Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti.
Am avut astfel ocazia de a mă întâlni cu profesori care-mi
sunt dragi, pe care-i apreciez foarte mult, a căror viziune
legată de viitor, de evoluţiile economice regionale în
spaţiul Uniunii Europene am încercat să o înţeleg încă de
la primele cursuri de masterat la care am participat.
Consider că oricare dintre noi putem avea o implicare
directă sau indirectă asupra comunităţii locale din care
facem parte, si fiind informaţi, putem veni cu idei ce pot
duce la o mai bună planificare regională.
Legat de absorţia fondurilor europene, la acest
seminar am aflat ceva de care eram convins că este exact
invers, şi anume că fondurile atrase de la U.E. sunt
aproape de trei ori mai mari decât contribuţia noastră la
bugetul UE. Felicit echipa de la UCB pentru această
inițiativă!
Carmen Moraru, student, specializarea Administrație
publică
Scopul final al dezvoltării regionale este
îmbunătățirea nivelului de trai pentru fiecare dintre
noi.
Cursul de Dezvoltare regională în UE a fost unul
interesant, interactiv și totodată unul dintre cele mai
importante pe care le-am parcurs de-a lungul celor trei
ani de studiu. La nivelul UE există o politică de dezvoltare
regională, iar micșorarea diferențelor de dezvoltare
dintre regiuni reprezintă o prioritate, atât pentru UE, cât
și pentru România, în calitate de stat membru. Dedicând
un întreg capitol acestui subiect în lucrarea de licență,
pot afirma că toate informațiile obținute în urma acestui
curs mi-au fost de mare folos pentru a putea contura
acest concept nou care urmărește impulsionarea și
diversificarea activităților economice, stimularea
investițiilor în sectorul privat, contribuția la reducerea
șomajului și nu în cele din urmă conduce la o
îmbunătățire a nivelului de trai, pentru fiecare dintre
noi”.
Elena Laura Rada, specializarea Finanțe - Bănci
Cursul ”Dezvoltare regională în Uniunea
Europeană” a reușit să trezească în mine un interes
deosebit pentru economia țării în care trăiesc.
Prin cursul ”Dezvoltare regională în Uniunea
Europeană” am descoperit că politica de dezvoltare
regională este una dintre cele mai importante
politici din cadrul unui stat, obiectivul
principal fiind reducerea disparităților dintre
regiuni. Efectele politicii de dezvoltare
regională se răsfrâng asupra populației și
întreprinderilor, în domenii importante ca
agricultura, transporturile ș.a. Consider că
este important să cunoaștem noțiuni legate
de procesul de dezvoltare economică în
primul rând pentru noi, ca cetățeni, acest
proces având un impact puternic asupra
gradului de bunăstare, de educație. Cursul sa desfășurat într-un mod plăcut și intens în
același timp, fapt datorat și schimbului de
profesori universitari, care au reușit să creeze
o atmosferă nouă, diferită și interesantă. Am
cunoscut o nouă abordare de predare a unui
curs, ceea ce a făcut înțelegerea acestei

materii mult mai ușoară.
Alina Fulga, student, specializarea Contabilitate și
Informatică de Gestiune
În cadrul cursului am aflat multe informații utile
legate de politicile UE și de programele europene!
În cadrul cursului de Dezvoltare regională am aflat
multe informații legate de politicile europene, de
obiectivele UE, de programele europene pe care le poate
accesa țara noastră, dar și programe care pot fi accesate
de cetățeni. Pe lânga datele puse la dispoziție, în cadrul
cursului am găsit și o serie de aplicații pentru a facilita
înțelegerea informațiilor precum și o serie de surse
bibliografice sau webografice pentru acei studenți care
doresc să se documenteze suplimentar.
Andreea Ceapa, specializarea Economia Comerțului,
Turismului și Serviciilor
Acest curs s-a desfășurat într-o atmosferă plăcută,
făcând posibilă înțelegerea și receptarea.
In opinia mea, cursul de Dezvoltare regională în UE a
fost foarte benefic și folositor. Informațiile primite au
contribuit la cultura generală a fiecăruia dintre noi,
ajutându-ne să avem o viziune mult mai amplă asupra
tuturor factorilor ce influențează dezvoltarea durabilă a
regiunilor și a măsurilor luate pentru ca acest proiect să
funcționeze. De asemenea, acest curs s-a desfășurat întro atmosferă plăcută, facând posibilă înțelegerea și
receptarea noastră.
Mihaela Savu, Directorul Departamentului de Științe
Economice, Universitatea Constantin Brâncoveanu
Conștientizarea importanței dezvoltării regiunilor
României reprezintă punctul de pornire pentru
atragerea de fonduri structurale și de investiții.
Participarea la Seminarul Regional Jean Monnet:
“Dezvoltarea economică și politici regionale în Uniunea
Europeană.
Provocările
viitorului”
a
însemnat
completarea infomațiilor cunoscute de mine despre
dezvoltarea regională la nivelul Uniunii Europene.
Conștientizarea importanței dezvoltării regiunilor
României reprezintă punctul de pornire pentru
demararea acțiunilor de atragere a fondurilor structurale
și de investiții, având în vedere faptul că regiunile țării
noastre se regăsesc printre ultimele în clasamentul
Uniunii Europeane.

