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9 mai – Ziua Europei

Facultatea de tiințe ale Educației i Management Public din cadrul Universității „Constantin
Brâncu i” din Târgu-Jiu a celebrat în data de 9 mai, cea de-a 10-a zi a Europei de când România este
stat membru al Uniunii Europene. Totodată, 9 mai este i Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel
de-al Doilea Război Mondial, dar i Ziua Independenței de Stat a României.
Ideea de Europă, care desemnează un spaţiu geografic, politic şi spiritual specific, datează de
câteva milenii, însă construcţia europeană – procesul conştient de făurire a unităţii economice, politice
şi instituţionale a acestui spaţiu – are o vechime de doar câteva decenii, declanşându-se efectiv în
condiţiile bipolarităţii mondiale instaurate după al doilea război mondial, în care Europa îşi putea
salvgarda locul, rolul, identitatea şi ponderea doar prin transpunerea în practică a premiselor unităţii
sale.
Ziua Europei (9 mai) sărbătoreşte pacea şi unitatea în Europa. Data marchează aniversarea
Declarației Schuman. În cadrul unui discurs ţinut la Paris, în 1950, ministrul francez al Afacerilor
Externe, Robert Schuman, propunea stabilirea unei noi forme de cooperare politică în Europa, care să
înlăture pentru totdeauna posibilitatea izbucnirii unui nou război între naţiunile Europei.
În această zi, cu triplă semnificație pentru noi, Facultatea de tiințe ale Educației i Management
Public a organizat o masă rotundă la care au participat numeroase cadre didactice i studenți de la
specializările Relații Internaționale i Studii Europene, Administrație publică i Istorie.
Evenimentul s-a desfă urat sediul Facultății de

tiințe ale Educației i Management Public,

strada Griviței, nr. 1. Moderatorul evenimentului a fost decanul facultății, prof. univ. dr. Sorin Purec.
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