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Reziliența este cuvântul cheie al acestor zile. Ca nici o altă 
criză din trecutul recent, actuala pandemie COVID-19 
testează limitele capacității indivizilor, țărilor și instituțiilor 
europene de a face față la criză. Fragilitatea bunăstării 
noastre comune este adusă în prim-plan în timp ce 
încercăm să reacționăm la schimbarea bruscă a condițiilor 
care amenință capacitatea societăților noastre de a 
funcționa și a economiilor noastre de a prospera. Această 
nouă conștientizare a situației de urgență și a 
vulnerabilității a determinat dezbateri în întreaga Europă 
nu numai despre extinderea capacității noastre de a 
absorbi șocurile și de a ne adapta la efectele perturbatoare 
ale acestora, ci despre un posibil „salt înainte”, într-un 
cadru complet nou, transformator.

Reziliența ar trebui înțeleasă atunci drept capacitatea de a 
transforma șocurile în oportunitate și, astfel, de a traduce 
narațiunea negativă a unui viitor incert și instabil într-unul 
pozitiv și, mai ales, durabil. Conferința Alumnilor FES din 
acest an își propune să răspundă următoarelor întrebări 
fundamentale: 

Cum ne-a afectat criza COVID-19? Ce lecții putem trage 
din aceasta? Cum putem ieși mai puternici din această 
criză? Și ce rol ar trebui să joace forțele progresiste 
europene pentru a promova (face posibilă) această 
Europă mai bună și mai rezistentă?

PROGRAM



27 OCTOMBRIE 2020, ora 18.00 – 19.30 ( ora BucureștiuluI)

I. INTRODUCERE

Cuvânt de deschidere: 
Juliane SCHULTE, reprezentanta Friedrich-Ebert-Stiftung în 
România și Republica Moldova

În ultimii ani, UE s-a confruntat cu crize una după alta. Pandemia 
COVID-19, considerată de mulți o criză multidimensională, este 
ultima pe o listă lungă. A închis sectoare economice întregi și a 
făcut dificilă desfășurarea în altele. Furnizarea de servicii publice 
esențiale, precum asistența medicală, transportul, alimentația și 
agricultura etc. a fost grav perturbată, în timp ce altele, cum ar fi 
educația publică sau deliberarea democratică, s-au scufundat 
adânc în incertitudine, iar sistemele noastre birocratice lente și 
rigide au trebuit să facă față brusc necunoscutului. Toate acestea 
sunt fațete ale unei crize acute, care a transmis un șoc brusc în 
structurile profunde ale societăților noastre.

VORBITORI:

- CLAUDIU CRĂCIUN, Lector universitar, 
Facultatea de Științe Politice, Şcoala Naţională de 
Studii Politice şi Administrative (SNSPA)
- GELU DUMINICĂ, director executiv Fundația 
”Agenția Împreună”, profesor asociat, Facultatea 
de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea 
din București
- MONA VINTILĂ, Südost Europa Kultur e.V, Berlin
- COSTIN CIOBANU, cercetător și analist politic, 
doctorand în științe politice al McGill University, 
Montreal/Canada

Dimensiunile crizei curente. 
Cum ne-a afectat și încă ne afectează criza?
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II. CUPRINS

Pandemia COVID-19 obligă țările, instituțiile și întreprinderile să își 
regândească opțiunile strategice în funcție de mediul schimbat în 
care își desfășoară activitatea și să își ajusteze prioritățile în mod 
corespunzător. Multe dintre aceste ajustări vin cu un cost ridicat. 
Alte ajustări ne oferă însă mari oportunități de a determina 
schimbări structurale într-un mod rapid și hotărât în direcția 
potrivită. Digitalizarea administrației publice și remodelarea 
interacțiunii cu cetățeanul, regândirea infrastructurii urbane, 
crearea unor lanțuri de aprovizionare mai robuste, investițiile în 
tehnologii ecologice etc. sunt doar câteva exemple în care 
schimbarea ar avea un impact strategic. Oricât de costisitoare și 
dureroasă ar putea fi, în special pe termen scurt, paradigma 
„saltului înainte” (bouncing forward) spre deosebire de cea a 
”dezvoltării din inerție” (muddling through) ar putea produce 
rezultate extrem de pozitive în anii următori, făcând țările noastre 
mai bine echipate pentru a păși cu încredere în viitor.

VORBITORI:

- VICTOR NEGRESCU, Europarlamentar, Grupul 
S&D, vicepreședinte al Comisiei pentru cultură și 
educație;
- CORNEL BAN, Profesor asociat, Școala de 
Business din Copenhaga, Danemarca;
- VALERIU PROHNIȚCHI, Director de program, 
Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, 
Chișinău / Republica Moldova
- CRISTIAN CHINA BIRTA, consultant social 
media și blogger, Kooperativa 2.0.

”Dezvoltare din inerție” sau ”salt înainte”? 
Opțiuni pentru calea de urmat în pandemie și după pandemie
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III. ÎNCHEIERE

Gândirea în cadre de progres a fost mereu fundamentală pentru 
stânga. De altfel, cum să beneficiem mai mult și mai bine de pe 
urma a ceea ce Uniunea Europeană are de oferit a fost până acum 
în centrul atenției dezbaterilor dintre forțele politice naționale. Sunt 
însă fondurile europene și formele de cooperare intra-europeană 
de ajuns? Experiența ultimilor ani ne spune că nu. Iar actuala criză 
COVID-19 și efectele sale economice și sociale ne forțează să 
căutăm și să angajăm toate resursele și energiile interne 
disponibile, chiar și pe acelea naționale și regionale care până 
acum poate au fost fie trecute cu vederea, fie au fost subestimate. 
Forțele progresiste din România și din Republica Moldova, 
deopotrivă, ar trebui să le exploreze și să le folosească la maxim 
potențialul.

VORBITORI:

- Florin ABRAHAM, Conferențiar universitar, 
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, 
Şcoala Naţională de Studii Politice şi 
Administrative (SNSPA)
- Vitalie SPRÎNCEANĂ, Sociolog, blogger, 
jurnalist, coeditor Platzforma.md, 
Chișinău/Republica Moldova
- Mihail CARADAICĂ, președinte, Fundația 
Stânga Democratică

O Românie rezilientă într-o Europă mai bună. Cum valorificăm 
cadrele naționale, regionale și europene de progres?


