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Acum 3 ani, în luna aprilie, prin încheierea nr. 86 din 16 aprilie pronunţată 

de Judecătoria Sector 3, Bucureşti Asociaţia Centrul de Excelenţă Academică 

a fost înfiinţat. Anul 2012 a fost un an semnificativ pentru noi din trei 

motive. În primul rând am continuat conferinţele începute în primul an de 

activitate. În al doilea rând am realizat trei newslettere şi revista proprie a 

Centrului. Şi nu în ultimul rând, am participat, în calitate de parteneri, la 

activităţile unor proiecte naţionale sau europene. 

Obiectul activităţii acestei asociaţii înfiinţată la iniţiativa unui grup de tineri 

sub îndrumarea prof.univ.dr. Ioan Alexandru, preşedintele Centrului, este 

dezvoltarea cercetărilor din domeniul ştiinţelor juridice, ştiinţe politice, relaţii 

internaţionale, administraţie publică, studii europene şi comunicare,  într-o 

manieră interdisciplinară prin atragerea tuturor celor care sunt interesaţi de 

organizarea statului şi sistemului social românesc şi european. 

 



CONFERINŢE: 

În anul 2011, am lansat un proiect major, găzduit de Uniunea Juriştilor din 

România, privind organizarea unor conferinţe ce surprind realităţile vieţii 

sociale şi juridice româneşti şi europene, în parteneriat cu alte organizaţii 

non-guvernametale ce activează în domeniile de interes ale centrului. Scopul 

acestor conferinţe a fost de a împărtăşi punctele de vedere ale mediului 

academic cu privire la temele aflate pe agenda publică a societăţii româneşti 

şi europene: 

1. România post alegeri 2012. 
Încotro? 

Participanţi cu lucrări: Prof.univ.dr. 
Gheorghe Iancu, prof.univ.dr. Ioan 
Vida, conf.univ.dr. Mihai Milca, 
Georgiana Iorgulescu, prof.univ.dr. 
Florin Bucur Vasilescu, Senator Dan 
Şova. 

 

2. Tratatul de la Lisabona şi 
viitorul Uniunii Europene 

Participanţi cu lucrări: prof.univ.dr. 
Augustin Fuerea, prof.univ.dr. 
Emilian Dobrescu, lect.univ.dr. 
Roxana Mariana Popescu, Dr. Viorel 
Tomescu, Judecător lect.univ.dr. 
Marius Andreescu.  

3. Filosofia dreptului şi condiţia 
practică a juristului 

Participanţi cu lucrări: prof.univ.dr. 
Ion Craiovan, Acad. Alexandru 
Surdu, prof.univ.dr. Gheorghe 
Dănişor, prof.univ.dr. Genoveva 
Vrabie, prof.univ.dr. Ioan Vida, 
prof.univ.dr. Ovidiu Predescu, 
prof.univ.dr. Mihai Bădescu, 
prof.univ. Ioan Alexandru, 
prof.univ.dr. Ioan Humă, Judecător  
lect.univ.dr. Marius Andreescu.  



 

4. Reformarea sistemului 
electoral şi dezvoltarea unei 
culturi electorale 

Participanţi cu lucrări: conf.univ.dr. 
Claudia Gilia, prof.univ.dr. Ioan 
Alexandru, prof.univ.dr. Radu 
Alexandru,  , conf.univ.dr. Mihai 
Milca, conf.univ.dr. Mădălina 
Cocoşatu, conf.univ. dr. Mădălina 
Nica, Judecător lect.univ.dr. Marius 
Andreescu, conf.univ.dr. george 
Gîrleşteanu, lect.univ.dr. Andrei 
Săvescu. 

 

5. Sacralitatea Justiţiei  

(conferinţă anuală a Centrului) 

Acad. Alexandru Surdu, 
prof.univ.dr. Ion Craiovan, 
prof.univ.dr. Ioan Alexandru 
prof.univ.dr. Gheorghe Dănişor, 
judecător Dr. Ion Popa, Avocat 
Sergiu Andon, prof.preot Vasile 
Gavrilă.  

 

De asemenea, în colaborare cu Universitatea Danubius din Galaţi, în cadrul 

Conferinţei internaţionale EIRP, am inaugurat în anul 2012 primul grup de 

lucru dedicat excelenţei academice româneşti şi acţiunilor de 

internaţionalizare a acesteia (Academic excellence – fostering 

internationalisation of Romanian universities). Lurările prezentate în cadrul 

conferintei au fost publicate în EIRP Proceedings 2012, iar cele din 2013 vor 

fi publicate în revista Administratio a Universităţii Danubius (revista cotată în 

BDI).  

 



PUBLICAŢII: 

Centrul de Excelenţă Academică a publicat începând cu 2012 două 

newsletter lunare dedicate studenţilor români şi strâini (Student.ro şi 

Student.en) şi unul bimestrial dedicat corpului didactic universitar (Academic 

News sau A-News).  

Student este un newsletter ce oferă studenţilor informaţii detaliate cu privire 

la burse, programe de training, conferinţe, locuri de muncă, stagii de 

practică, finanţări, oportunităţi de voluntariat şi cereri de lucrări. Începând 

cu anul 2013, newsletterul student are ISSN şi  este coordonat de o nouă 

echipă de studenţi. 

A-News este un newsletter ce oferă cadrelor didactice din România informaţii 

cu privire la conferinţe desfăşurate de organisme naţionale sau 

internaţionale în domeniile de activitate ale centrului. În cuprinsul său se mai 

regăsesc şi oportunităţi de angajare în mediul academic, de publicare în 

reviste cotate la nivel internaţional, precum şi de participare la proiecte 

educaţionale şi de cercetare.   

Începând cu anul 2012, am publicat revista centrului – Revista Reflecţii 

Academice, în cuprinsul acesteia se regăsesc intervenţiile de la conferinţele 

organizate de centru, precum şi articolele trimise pe adresa centrului. 

Fiecare număr este dedicat unei teme de interes major pentru societatea 

românească sau europeană. În prezent, revista este trimisă pentru indexare 

în singurele baze de date (PABabel şi SSRN) ce acceptă publicaţii în limba 

română. 

 



PROIECTE:  

În prezent derulăm mai multe proiecte în parteneriat cu alte ONG din UE 

(Spania, Italia, Polonia), dar şi din România (proiectul Be Your Own Leader) 

şi doua proiecte cu Primaria Municipiului Bucureşti (Simplificarea şi 

raţionalizarea procedurilor administrative ale PMB şi Îmbunătăţirea 

dezvoltării durabile la nivelul MB). De asemenea, avem în program derularea 

unor cursuri cu cadre didactice recunoscute din domeniile de acţiune ale 

centrului (cursuri universitare pentru toţi). 

1. Be your own 
leader 

 

Proiectul s-a desfăşurat în cadrul programului naţional 
Ambasadorii Leadershipului Autentic, al Fundaţiei 
LEADERS, având ca partener principal AEPADO 
(Asociaţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor 
Omului).   
Proiectul a vizat organizarea de workshopuri avand ca 
tema Leadership-ul si implementarea proiectelor si s-a 
adresat elevilor de liceu din Bucuresti. Evenimentul s-
a desfasurat sub forma a 3 editii, astfel:  25-26 aprilie 
2012 - Colegiului Naţional “Gheorghe Lazar”, 5 mai 
2012 - Colegiului Naţional “Cantemir Vodă”, 12 mai 
2012 - Colegiului Naţional “Gheorghe Lazar”. 

2. Europrensa IV 
 

In perioada 14 - 22 Octombrie 2012, Centrul de 
Excelenta Academica a participat in calitate de 
partener la proiectul Europrensa IV, organizat de 
Asociatia Unipo din Mazagon, Spania. Initiativa a adus 
la un loc 37 de tineri si 5 organizatii din: Spania, 
Polonia, Romania, Letonia si Italia. 
Scopul proiectului a fost acela de a dezvolta 
creativitatea tinerilor prin folosirea noilor tehnologii 
media. Astfel, la sfarsitul proiectului a rezultat o 
publicatie digitala unde au fost cuprinse subiecte 
precum: politicile de tineret, mostenirea culturala, 
protejarea patrimoniului, combaterea rasismului si a 
xenofobiei, integrare sociala si mediu. 
Obiectivele proiectului au constat in promovarea 
cetateniei active in randul tinerilor, intarirea coeziunii 
sociale la nivelul Uniunii Europene si a dialogului 
intercultural. Proiectul a incurajat de asemenea 
cooperarea si toleranta in ceea ce priveste schimburile 
de tineret.  



 
 
 
 

3. Charlemagne 
Prize 

In martie 2013, Centrul de Excelenta  Academica a 
depus un proiect in cadrul Concursului “Premiul 
Charlemagne pentru tinerii europeni”. Tematica 
concursului a fost axata pe promovarea intelegerii 
europene si internationale, favorizarea dezvoltarii unui 
sentiment comun de identitate europeana si de 
integrare si intelegerea identitatii europene. 
Proiectul depus s-a transformat ulterior intr-un 
program adresat elevilor de liceu si desfasurat in 
saptamana “Sa stii mai multe, sa fii mai bun” la Liceul 
Jean Monnet din capitala. 
Scopul proiectului a fost acela de informare a tinerilor 
cu privire la cetatenia activa si initiative cetateneasca 
europeana. 

4. “La dolce vita” 
(proiect 
nefinanţat) 

 

Scopul proiectului este acela de a promova sanatatea 
si de a incuraja imbatranirea activa prin focusarea pe 
gasirea unor solutii holistice (care iau in calcul atat 
sanatatea fizica cat si cea mentala) de informare si 
implicare activa a persoanelor iesite la pensie. 
Proiectul este organizat in colaborare cu alte 5 
organizatii din Italia, Bulgaria, Malta. 

5. Europrensa V 
 

In perioada 4-14 Octombrie 2013, Centrul de 
Excelenta Academica a participat in calitate de 
partener la proiectul Europrensa V, organizat de 
Asociatia Unipo din Mazagon, Spania. Initiativa a adus 
la un loc 40 de tineri si 5 organizatii din: Spania, 
Polonia, Romania şi Letonia. 
Obiectivele proiectului au constat in promovarea 
cetateniei active in randul tinerilor, intarirea coeziunii 
sociale la nivelul Uniunii Europene si a dialogului 
intercultural. Proiectul a incurajat de asemenea 
cooperarea si toleranta in ceea ce priveste schimburile 
de tineret.  



 

6. European 
workshop - We 
don’t need no 
education! Or do 
we?, Vilnius, 
Lituania 

 

Seminarul a avut drept obiective: 
- încadrarea și explorarea provocărilor cheie ale 
domeniul tineretului, de la nivel local până la nivel 
european; 
- analizarea rolului și potențialul de educare și 
instruire a actorilor din domeniul tineretului prin 
oferirea de sprijin de calitate și consolidarea 
capacităților în domeniul tineretului; 
- partajarea realităților și practicilor din diferite țări, 
luând în considerare specificul și potențialul formal și 
non-formal din domeniul educației și instruirii; 
- oferirea de oportunități de învățare și dezvoltarea de 
idei comune pentru viitor prin cooperarea dintre 
diferite contexte și niveluri; 
- sprijinirea dezvoltării personale și profesionale a 
persoanelor implicate în educația și formarea 
profesională, cu sprijinul programelor europene. 

 


