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Despre identitate europeană și politica de coeziune 

Conferința Proiectului PERCEIVE 
București, 25-26 octombrie 2018 

 
 

Institutul de Economie Agrară al Academiei Române (IEA), în colaborare cu Banca Mondială, 
organizează în perioada 25-26 octombrie 2018 Conferința Internațională cu tema 
„Strengthening European identity through Cohesion Policy – First findings and policy 
recommendations from the PERCEIVE project“ („Întărirea identității europene prin Politica de 
Coeziune – Primele rezultate și recomandări de politică din cadrul proiectului PERCEIVE“).  
Evenimentul va avea loc la sediul Biroului Băncii Mondiale din str. Vasile Lascăr, nr. 31. 
 
Conferința este parte integrantă a proiectului de cercetare „Perception and Evaluation of 
Regional and Cohesion policies by Europeans and Identification with the Values of Europe“ 
(PERCEIVE), proiect finanțat în cadrul Programului Orizont 2020 al Uniunii Europene și în care 
Academia Română, prin Institutul de Economie Agrară, este unul dintre cei opt parteneri.  
 

Lucrările conferinței vor reuni la București cercetători din cele șapte țări participante în 
proiectul PERCEIVE, alături de decidenți politici, practicieni, precum și de alți actori interesați, 
atât din țările implicate în proiect, cât și la nivelul Uniunii Europene. De-a lungul celor două zile 
vor avea loc discuții cu privire la rezultatele preliminare ale proiectului și la recomandările de 
politici publice derivate din acestea.  

 

Astfel, în data de 25 octombrie 2018 vor fi organizate trei mese rotunde pe temele:  

• Guvernanța Politicii de Coeziune și percepția cetățenilor europeni asupra acesteia  

• Discursul privind Politica de Coeziune  

• Recomandări pentru politicile regionale ale UE 
 
A doua zi a conferinței, 26 octombrie 2018, va fi dedicată testării Modelului Virtual PERCEIVE 
de Simulare a Dinamicii Regionale, în scopul analizării interacțiunii între implementarea Politicii 
de Coeziune, specificitățile regionale, comunicare, spațiul simbolic și identificarea cetățenilor cu 
proiectul european. Această sesiune se va adresa, în special, reprezentanților regiunilor studiu 
de caz incluse în proiect. 
 

Proiectul PERCEIVE este coordonat de Universitatea din Bologna și are ca scop analizarea, pe de 
o parte, a impactului Politicii de Coeziune în crearea unui simț comun al identității europene și 
o mai mare aderență a cetățenilor europeni la valorile Europei, iar pe de altă parte a simțului 
identității europene pe baza diferențelor regionale în aplicarea și comunicarea Politicii de 
Coeziune. 

http://www.perceiveproject.eu/
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Proiectul are un pronunțat caracter aplicativ, rezultatele sale bazându-se pe analiza guvernanței 
și comunicării Politicii de Coeziune la nivelul a nouă regiuni constituite ca studiu de caz, 
reprezentative pentru realitatea complexă și eterogenă a regiunilor europene. În România, 
studiul de caz PERCEIVE a fost realizat în regiunea de dezvoltare Sud-Est, fiind implicată ca 
partener teritorial Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est. 
 
În cadrul proiectului, Institutul de Economie Agrară îndrumă unei teme care vizează 
discrepanțele dintre percepția cetățenilor și a practicienilor din domeniul politicii și 
programelor de coeziune. Pe baza analizei din tema coordonată, cercetătorii IEA au ajuns la 
unele concluzii preliminare interesante, și anume:  

„Există disparități semnificative între percepția cetățenilor și cea a experților privind 
nevoile regionale și, mai ales, ierarhizarea acestora. De asemenea, analiza a 
demonstrat că aprecierea eficienței intervențiilor prin politica de coeziune este și ea 
diferită între cele două categorii de actori regionali. Acest fapt poate influența 
aderența la valorile europene și identificarea cetățenilor cu UE.“  

 
Pe baza concluziilor preliminare oferite de întregul consorțiu, cercetătorii PERCEIVE vor înainta 
o serie de propuneri de politici publice care vor fi dezbătute împreună cu participanții la 
Conferința PERCEIVE  de la București. 
 
Proiectul de cercetare „Perception and Evaluation of Regional and Cohesion policies by 
Europeans and Identification with the Values of Europe“ (PERCEIVE) este finanțat în cadrul 
Programului Orizont 2020 al Uniunii Europene, cu suma de 2.499.367 € și se derulează pe o 
perioadă de 3 ani, între septembrie 2016 și august 2019. 
 
 
CONTACT ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE:  
Dr. Monica-Mihaela TUDOR 
Academia Română - Institutul de Economie Agrară 
Tel/fax: 004 021.318.24.11; e-mail: iea@ines.ro  

http://www.perceiveproject.eu/wp-content/uploads/2017/09/PERCEIVE-Project-Deliverable-4.5_Report-on-the-comparative-analysis-of-experts-and-citizens-perceptions-and-views.pdf
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