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Cum a început…

Centrul Român de Politici Europene (CRPE) a fost înființat în 2009 de un grup de experți care a vrut ca
România să joace un rol activ în Uniunea Europeană.
Ei au pornit de la convingerea că integrarea României în UE nu înseamnă finalul procesului de europenizare a țării, ci doar o etapă bifată, un nou început. Dacă în timpul negocierilor pentru aderarea la UE,
România a fost un importator de politici, după integrare, România a construit instrumente necesare pentru a
formula politici publice capabile să promoveze interese naționale și europene.
Experții CRPE au apreciat de asemenea că, după aderare, societatea civilă trebuie să fie mai mult decât
un critic de ultimă instanță, încercând să genereze politici publice și să intervină profesionist în dezbateri.
Centrul Român de Politici Europene a dorit și a reușit până acum să facă legătura dintre politicile publice europene și cele naţionale, să furnizeze expertiză în domenii cheie și să pună la aceeași masă actori
importanți în dezbaterile publice.
La cinci ani de la primele proiecte și primele dezbateri, CRPE le mulțumește tuturor partenerilor care
i-au fost alături!

Echipa CRPE
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Anul 2009 - DECOLAREA

CRPE organizează primele dezbateri pe teme și reușește să aducă la aceeași masă primii experți în
domeniul afacerilor europene din România și din regiune pentru a discuta poziționarea Bucureştiului în
diferite dosare europene.
România activă în dezbaterile europene – așa cum s-a numit unul din primele proiecte ale CRPE este și acum un format de mare actualitate.
CRPE a încercat așadar încă din 2009 să pună pe agenda publică teme care, se vede şi astăzi,
continuă să fie provocări pentru politica internă şi externă a României. Dacă ne uităm la tematicile dezbaterilor de atunci şi rapoartele de cercetare din 2009 ne fac să spunem cu mândrie: Am avut dreptate!
Ce scria și propunea spre dezbatere CRPE în 2009 (titlurile policy paper-urilor):
l Alegeri europene cu adevărat democratice
l România la Consiliul European din 18-19 iunie 2009. Note pentru „comisarii” români
l Provocarea de a avea o voce în UE - România și președinția suedeză
l O țară și două agriculturi. România și reforma Politicii Agricole Comune a UE
l Să fim rezonabili. România și țintele UE de reducere a emisiilor
l Uniunea Europeană se adaptează din mers Tratatului de la Lisabona
CRPE începe și activitatea de afiliere a unor experți cheie pe domenii tehnice, complexe și de mare
interes din perspectivă europeană.
Parteneriatul Estic și politica de vecinătate alături de un rol activ al Bucureștiului în regiune a
fost de la început o preocupare pentru experții CRPE astfel că, un al doilea proiect al organizației a avut ca
destinatar Republica Moldova: “Parteneriatul România – Moldova pentru integrare europeană. Contribuția
societății civile” (noiembrie 2009 – decembrie 2010);
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Anul 2010 –
ORIENTĂRI STRATEGICE
CRPE avea să continue în 2010 seriile de dezbateri pe teme europene în România adăugând în agenda
publică noi dosare importante, furnizând expertiză şi cercetare pentru a educa această dezbatere: aderarea
la spațiul Schengen, folosirea fondurilor UE prin bugetul 2007 – 2013, efectele monitorizării progreselor
reformei în justiție și a luptei împotriva corupției în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV).
Lupta împotriva corupției, un rol mai activ pentru România în Consiliile Europene precum și relansarea
relațiilor România – Republica Moldova au fost principalele teme urmărite de organizaţie în 2010.
Ce scria și propunea spre dezbatere CRPE în 2010 (titluri):
Despre fondurile structurale
l „Suntem în grafic la investirea banilor UE? 2010: primul bilanț”
l „România și reforma bugetului comunitar. Cât dăm, cât primim și la ce putem folosi banii europeni?”
Despre politicile anticorupţie
l „Efectele monitorizării prin MCV România. Percepții dinspre media și societatea civilă”
l „Când, cum și de ce a acceptat România condițiile UE în domeniul politicilor anti-corupție (1999-2010)”
l „Pregătiți pentru Schengen? Absolvenți cu indulgență”
l „De ce merită păstrat Mecanismul de Cooperare și Verificare pentru România”
Despre Republica Moldova
l „Negocieri R. Moldova - UE. Ce este de discutat, ce s-ar putea obține?”
l „Parteneriatul Estic. Instrucțiuni de utilizare”
l „Bilanțul unui an de relansare a relațiilor România - Republica Moldova: Cum am folosit fereastra de
oportunitate”
Despre cooperare și securitate energetică
l „Parlamentul român intră în Uniunea Europeană. Capacitatea legislativului de a fi un actor
european activ”
l „Învață să trăiești cu Ursul la ușă. România și securitatea energetică europeană”
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Anul 2011 – PRIMELE
PROIECTE REGIONALE
CRPE continuă dezbaterile cu teme precum piaţa unică, bugetul UE, viitorul micilor fermieri – în contextul viitoarei (pe atunci) reforme a Politicii Agricole Comune.
Politica externă rămâne una din preocupările strategice ale CRPE care va începe în acest an cercetarea cu
privire la politicile de asistență pentru dezvoltare ale României şi ale statelor din Europa Centrală şi de Est.
CRPE continuă să fie activ pe zona politicilor anticorupție de această dată în formate regionale studiind
comparativ cerințele UE în mai multe state din Europa de Est implementând cu succes proiectul “Abordarea
UE faţă de reforma în justiţie. Ce am învăţat din cazurile României şi Bulgariei; Moldovei şi Ucrainei; Croaţiei,
Serbiei şi Macedoniei (aprilie 2011- noiembrie 2011)
CRPE începe seria de evenimente la nivel înalt la Chișinău cu lansarea raportului „Fereastra de oportunitate rămâne deschisa: Ce urmează în parteneriatul strategic pentru integrare europeană”

Alte proiecte implementate în Republica Moldova:
„Protecția datelor cu caracter personal în contextul negocierilor Republica Moldova – UE” (februarie –
iunie 2011)
„Bilanțul Parteneriatului Strategic: Romania – Republica Moldova” (februarie 2011 – septembrie 2011).
O atenție deosebită va fi acordată aspectelor legate de procedurile și politica românească privind
redobândirea cetățeniei – o temă care va deveni extrem de importantă în anii care vor urma în relația
României cu Serbia, cu Republica Moldova și, în mod special cu Ucraina.
2011 este și anul în care echipa CRPE avea nevoie de forțe proaspete. Echipa crește, cei mai destoinici
dintre internii organizației urmând să fie angajați ai Centrului Român de Politici Europene. Această politică
de “recrutare” este practicată și în prezent în cadrul CRPE.
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Anul 2012 – ANUL CONSOLIDĂRII

În 2012, CRPE a deschis o reprezentanță la Chişinău, primul think tank din România cu operațiuni permanente în Republica Moldova. Estimam că într-un an vom avea sediu și echipă la Chișinău. Previziunile au
fost confirmate. CRPE Republica Moldova are sediul pe strada 31 August 1989 (Ziua Limbii Române) și o
echipă locală.
2012 este și anul în care CRPE implementează primele proiecte multianuale, este partener în elaborarea politicilor publice în domenii sectoriale, devine mult mai vizibil în mass media națională și europeană
și își diversifică substanțial activitățile de cercetare.
Agricultura a fost unul din primele pariuri europene câștigate de CRPE care, începând din iulie 2012,
va avea un program dedicat acestui domeniu. Proiectul “Cercetare și advocacy pentru politici publice care
să încurajeze dezvoltarea asociațiilor de producători agricoli din România”, finanțat de Romanian American
Foundation, a dus la creionarea unor politici dedicate cooperativelor agricole în viitorul PNDR (2014) .
Una dintre realizările lui 2012 este câștigarea finanțării primului proiect din fonduri structurale,
prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative. Proiectul „Dezbatem
politici, creştem expertiză” a fost conceput pentru a dezvolta capacitatea CRPE de a analiza politici publice
și de a realiza studii de impact ex-ante.
Alte proiecte ale CRPE implementate în 2012 (şi continuate în 2013):
l Advocacy pentru alegeri europene cu adevărat democratice. CRPE a analizat sistemele electorale
pentru alegerea membrilor Parlamentului European și a derulat o campanie de advocacy pentru adoptarea
uneia dintre cele patru forme de vot competitiv pe listă practicate la nivelul UE
l Consolidarea capacității statelor din grupul Vișegrad, a României și Bulgariei de a acorda
asistență pentru dezvoltare în regiunea Mării Negre – a vizat stabilirea unei rețele de entități implicate
în acordarea de asistență oficială pentru dezvoltare (AOD) în cele șase țări, cu scopul de a face schimb de
informații relevanteși bune practice şi de a elabora propuneri și proiecte comune de cooperare.
l Contribuții la Parteneriatul pentru dezvoltare dintre România și Republica Moldova
Proiect implementat în parteneriat cu Asociația pentru Politică Externă din Republica Moldova. CRPE
şi APE au organizat o serie de consultări publice pe posibile proiecte bilaterale între cele două țări, în urma
cărora au fost propuse idei inovative pentru consolidarea rolului României ca partener major al Republicii
Moldova în procesul de dezvoltare și europenizare.
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Anul 2013 – ANUL CREȘTERII

CRPE implementează primul său proiect din fonduri structurale, continuă și consolidează expertiza în
domeniul afacerilor externe cu proiecte dedicate transferului de bune practici România – Republica Moldova și
România – Ucraina, îşi extinde expertiza şi campania de advocacy în domeniul agriculturii.
Cum o pagină este prea scurtă fie și doar pentru o simplă enumerare a proiectelor și rapoartelor de cercetare
CRPE, vă invităm să vizitați pagina web www.crpe.ro și versiunea sa în limba engleză www.crpe.ro/en, ambele
relansate în cursul lui 2013.
Ca premiere, în 2013, CRPE și Romanian Business
Leaders lansează Romanian Clean Business Coalition – o
platformă dedicată promovării integrităţii mediului de afaceri. Companiile active în România pot desfășura proiecte în
cadrul platformei promovând capitalismul etic. Primele două
proiecte au început în parteneriat cu Raiffeisen Bank.
Tot în 2013, CRPE devine, după doi ani de monitorizare, membru al TEPSA - The Trans European
Policy Studies Association. Rețeaua are un singur membru în fiecare țară, iar CRPE a fost selectat date fiind
independența, profesionalismul și soliditatea.
CRPE devine tot în 2013 lider de rețea în relația UE- Republica Moldova, echipa de la București implementând, alături de reprezentanța sa la Chișinău, de Asociația pentru Politică Externă și de renumitul think tank
European Policy Center din Bruxelles proiectul „EU Moldova Think Tank Dialogue” prin care urmărește să
alimenteze și să crească expertiza și dezabterile despre Republica Moldova în capitalele europene.
Rețeaua EU Moldova Think Tank Dialogue are propria platformă: www.eumoldovadialogue.eu

CRPE a publicat pe parcursul lui 2013 peste 25 policy memo iar experţii săi au apărut în numeroase
publicaţii naţionale (Adevărul, Dilema Veche, Revista 22, Evenimentul Zilei, Gandul) şi internaţionale (EuObserver, The Economist, Gazeta Wyborcza, Le Monde, Kommersant). Hotnews a fost unul dintre cei mai activi
parteneri media ai CRPE.
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Anul 2014 – WORK IN PROGRESS

Deja avem foarte multe să vă spunem...
Anul 2014 debutează cu Forumul Civic România Ucraina – cea de-a doua ediție organizat de CRPE
la Kiev în luna ianuarie. Transferul de experiză spre statele din Parteneriatul Estic va continua anul acesta cu
proiecte România -Georgia și România – Republica Moldova.
CRPE va avea anul acesta de implementat două proiecte realizate în parteneriat cu organizații și universități
din alte state membre UE (Italia, Olanda, Germania) și Franța în cadrul a două proiecte finanțate de Comisia
Europeană prin programul DG Justice PROFILING – protejarea drepturilor cetățenilor și combaterea profiling-ului și prin programul DG Home Affairs - WOC Warning On Crime. Strengthening knowledge and
enhancing warning raising awareness on Public work’s corruption and Criminal Infiltration.
Tot anul acesta, CRPE continuă proiectele dedicate consolidării instituțiilor anticorupție și a apărării
valorilor fundamentale, a independenței justiției și a statului de drept. Primul proiect se referă la evaluarea și
extinderea indicatorilor de perfomanță pentru activitățile dedicate combaterii corupției.
CRPE a fost alături de Europuls organizatorul celei de-a doua ediții a Eurosfat – cel mai important
forum de dezbateri cetățenești pe teme europene.
CRPE Moldova are deja un portofoliu independent, iar activitățile și proiectele sale pot fi consultate pe
www.crpe.md
Echipa CRPE crește din nou, ajunge la 11 persoane staff permanent (două dintre ele la reprezentanţa din
Chișinău).
...and still counting

Ne puteți urmări în continuare pe: Facebook/Twitter și pe
www.crpe.ro/en
www.eumoldovadialogue.eu
www.cleanbusiness.ro
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ECHIPA CRPE

Cristian GHINEA – Director CRPE, membru al consiliului director
Dupa opt ani de experienţă în media românească, între 2007 şi 2008 Cristian a studiat guvernare
europeană la London School of Economics. Scrie editoriale pentru revista “Dilema veche`. În trecut,
a fost implicat într-o serie de proiecte civice cu organizaţii precum Societatea Academică Română,
Centrul pentru Jurnalism Independent, APADOR – CH şi Freedom House. Este autorul capitolelor
despre România din prestigioase rapoarte internaţionale ca „Media Sustainability Index” şi „Nations
in Transit”.
Domenii de expertiză: Structura instituțională a UE, democratizare, studii media, transparență și responsabilitate
în administrația public, Republica Moldova
Ciprian CIUCU – Director de Programe,
membru al consiliului director
Ciprian este lector invitat la Universitatea Bucuresti unde ţine cursul de managementul
proiectelor în cadrul Departamentului de Studii Europene al Facutăţii de Litere. Are o experienţă
bogată în sectorul non-profit, unde a lucrat pentru organizaţii cunoscute precum „Fundaţia pentru
Dezvoltarea Societăţii Civile”, „Centrul Educaţia 2000+”. A acordat consultanţă în cadrul mai
multor proiecte de asistenţă tehnică (Phare, Unicef, Matra) pentru diferite agenţii şi ministere.
Domenii de expertiză: Politici publice / politici educaționale Fonduri structurale şi de coeziune; Management
de proiect; Sectorul ONG
Dragoş DINU – Coordonator Sector Public,
membru al consiliului director
Dragoş Dinu este un profesionist cu experienţă solidă în management public si planificare
strategică. A lucrat în unitatea de coordonare a politicilor publice a Guvernului României. În prezent oferă consultanţă în domeniu la nivel regional (România, Moldova, Kosovo).
Domenii de expertiză: Planificare strategică şi analiza funcţională a instituţiilor publice,
Administraţie publică
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ECHIPA CRPE – STAFF PERMANENT

Alexandra TODERIȚĂ – Cercetător
Alexandra a obtinut în 2010 diploma de Master în Relații Internaționale și Studii Europene în cadrul Institutului European de Înalte Studii Internaționale din Nisa, filiera trilingvă.
Anterior, a lucrat ca analist al pieței europene de energie și a activat în organizații neguvernamentale. A obtinut diploma de licență a Facultății de Finanțe, Bănci, Asigurări și Burse de
Valori din cadrul ASE București, precum și cea în Comunicare și Relatii Publice, a SNSPA.
Domenii de interes: Agricultura, Antreprenoriat social.
Bianca TOMA – Cercetător
După doi ani de experienţă la Bruxelles, unde a fost corespondent al unuia din cele mai
importante ziare centrale, Adevărul, devine policy research fellow al Open Society Institute
şi se alătură echipei CRPE. Este absolventă a programului de Masterat în Politici Europene
şi Comunicare al IHECS Bruxelles (Belgia), este de profesie economist şi are peste opt ani
experienţă în media unde a activat în domeniile justiţie, social şi a coordonat mai multe
proiecte regionale (print şi TV).
Domenii de expertiză: Justiţie şi Afaceri Interne, Politici Europene, Fonduri Structurale
Roxana ALBIȘTEANU – Cercetător
Roxana este licențiată în Relații Internaționale și Studii Europene la Universitatea
București, absolventă de studii masterale în domeniul Studii de securitate și de cursuri
postuniversitare în Relații Internaționale și în Politica Europeană de Securitate și Apărare. În
prezent urmează un al doilea program de licență, în limbi străine – Rusă și Persană. Anterior, a acumulat experiență în mediul privat și în organizații neguvernamentale.
Domenii de interes: Politica Externă și de Securitate Comună a UE, Politica energetică a UE, Democratizare și dezvoltare durabilă
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CRPE Republica MOLDOVA

Inga Savin – director CRPE Moldova
Inga a obţinut în 2009 diploma de Master în Administraţie Publică de la Universitatea Roskilde din
Danemarca. Anterior a abţinut şi diploma de licenţă în Drept de la Universitatea Al. Ioan Cuza
Iaşi şi în Studii Europene de la Universitatea Roskilde, Danemarca. A activat în cartierul general al
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Implementarea proiectelor, oficiul central al Europei de Est şi
Orientului Mijlociu, cu sediul în Copenhaga. În prezent oferă consultanţă în domeniul elaborării de
politici şi planificare strategică pentru Guvernul Republicii Moldova.
Ludmila GAMURARI
Ludmila a obținut în 2012 diploma de Licență în Științe Politice la Universitatea ”Ștefan
cel Mare” din Suceava. În prezent efectuează programul de master ”Security and Diplomacy”, din cadrul SNSPA. In 2011 a efectuat un stagiu de pregătire profesională la Camera
Deputaților în urma căruia a obținut experiență în domeniul politicilor externe, iar din septembrie 2011- februarie 2012 a realizat un stagiu de studii europene în Varșovia.
Un grup de tineri absolvenți ambițioși, preocupați de afaceri europene, e alături de echipa CRPE:
Andreea Călbează s-a alăturat echipei CRPE în ianuarie 2014 şi este Policy Research fellow al Open
Society Institute în cadrul CRPE prin programul „ Think Tank Young Professional Develompent”. Andreea a
finalizat un program de masterat în studii europene la Institut de Studii Europene al Université Libre de Bruxelles, precum şi unul în domeniul securităţii şi al relaţiilor internaţionale. A acumulat experienţă profesională
în mediul de lobby bruxellez ca asistent de cercetare în cadrul organizaţiei European Composer and Songwriter Alliance şi al Institutului European de Relaţii Internaţionale.
Radu Mircea este junior researcher, a absolvit studii masterale de economie, cu specializarea globalizare
şi dezvoltare economică la Universitatea din Utrecht (Olanda), precum şi studii de licență în economie la
aceeaşi universitate. În timpul studiilor de masterat a lucrat ca Teaching Assistant pentru cursul de istoria gândirii economice.
Alexandru Damian și Ruxandra Popescu sunt actualii noştri interni în programul de internship pe care
CRPE îl derulează din 2011.
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FINANŢATORII ŞI PARTENERII CRPE
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