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Portalul	„Vocea	ta	în	Europa”	gestionat	de	Comisia	Europeană,	constituie	punctul	unic	de	acces	la	numeroase	consultări,	discuţii	
şi	alte	opţiuni	prin	care	puteţi	juca	un	rol	activ	în	procesul	de	elaborare	a	politicilor	europene.
1.	Din	punct	de	vedere	etimologic,	termenul	provine	din	grecescul	demos,	care	înseamnă	popor, oameni de rând,	şi	kratos	=	lege, 
putere, autoritate.	Democraţia	este	atât	o	formă	de	organizare	şi	conducere	politică,	cât	şi	un	stil	de	viaţă.	Ea	presupune	respect,	
decenţă,	solidaritate,	implicare	în	viaţa	comunităţii.
Sursă	1,	Sursă	2	(doc)

CUPRINS

UE - un spaţiu al democraţiei participative

	 Ce este democraţia?	 Conceptul	 de	 democraţie1	 se	 referă	 la	
o	 formă	de	guvernământ	 care	 legitimează	autoritatea	poporului;	 este	
o	formă	de	guvernământ	care	se	realizează	de	către	popor,	pentru	po-
por.	Democraţia	implică	puterea	şi	responsabilitatea	cetăţenilor	de	a-şi 
alege	conducătorii	şi	reprezentanţii	şi	de	a-şi apăra	şi	păstra	drepturile	
împotriva	 oricăror	 încălcări	 ale	 legilor.	 Democraţia	 reprezintă	 voinţa 
majorităţii poporului.
	 Există	mai	multe	tipuri de democraţie:	directă	(puterea	pop-
orului	este	exercitată	direct	de	către	acesta	în	luarea	deciziilor	de	interes	
public),	 reprezentativă	 (putere	 exercitată	 de	 către	 reprezentanţii	 aleşi	
conform	unui	sistem	electoral	liber),	participativă	(participarea	la	viaţa	
democratică	a	colectivităţii	devine	un	drept	cetățenesc,	caracterizat	prin	
existenţa	unui	dialog	civil,	care	poate	avea	loc	la	nivel	orizontal,	vertical	
şi	sectorial).	
	 În	Tratatul de la Lisabona	 (art.	10	şi	11),	sunt	subliniate	drep-
turile	tuturor	cetăţenilor	de	a	se	implica	în	luarea	deciziilor	şi	obligaţiile	
instituţiilor	 de	 a	 menţine	„un	 dialog	 deschis,	 transparent	 şi	 constant	
cu	 asociațiile	 reprezentative	 şi	 cu	 societatea	 civilă”	 şi	 de	 a	 respecta	
iniţiativele	 şi	 voinţa	 cetăţenilor.	 Democraţia participativă	 se	manifestă	
printr-un	susţinut	dialog	social	şi	prin	existenţa	organizaţiilor	societăţii 
civile,	care	întreprind	variate	tipuri	de	acţiuni	sociale	creând	astfel	un	li-
ant	între	autoritățile	publice	şi	cetățeni	(ambele	fiind	evaluate	cantitativ,	
dar,	mai	ales,	calitativ).		
	 Ce înseamnă a fi democratic?	 Înseamnă,	 în	 primul	 rând,	
respectarea	 legilor,	 egalitatea	 tururor	 cetăţenilor	 în	 faţa	 legii,	 respon-

sabilitate	 cu	privire	 la	 acţiunile	 întreprinse	 şi	 la	 consecinţele	 care	
decurg	din	acestea;	înseamnă	implicarea	cetăţenilor	în	viaţa	socială	
a	comunităţii,	 respectarea	soluţiilor	oferite	de	aceştia	prin	alegeri	
libere;	în	al	treilea	rând,	înseamnă	promovarea	şi	împlinirea	acestor	
principii	prin	fapte	reale,	decente,	eficiente.	
Prin	 urmare,	 natura	 democratică	 a	 unui	 sistem	 de	 guvernare	 se	
poate	măsura	prin:

-	instituţii	ai	căror	reprezentanţi	sunt	aleşi	prin	votul	cetăţenilor	
	fiecărui	stat-membru	(a	se	vedea	Parlamentul	European	în	care	
cei	 751	 de	 europarlamentari	 sunt	 aleşi	 o	 dată	 la	 cinci	 ani	 de	
către	fiecare	cetăţean	al	UE);
-	gradul	de	libertate	prin	care	se	poate	manifesta	cetăţeanul;
-	pluralismul	politic;	
-	separarea	puterilor	şi	echilibrul	acestora	într-un	stat;
-	scopul	în	şi	pentru	care	acţionează	instituţiile	şi	reprezentanţii		
poporului	 în	asigurarea	bunăstării	tuturor	cetăţenilor	şi	a	pro-
gresului	unei	comunităţi;
-	respectarea	drepturilor	constituţionale	ale	tuturor	cetăţenilor;
-	maniera	în	care	se	realizează	dialogul	civic	şi	se	ţine	cont	de	
„vocea	poporului”	(pentru	a	construi	cu	adevărat	o	democraţie	
participativă,	 ale	 cărei	 principii	 sunt	 implicarea	 cetăţenească,	
deschiderea	 spre	 dialog	 real,	 responsabilitatea,	 eficienţa	 şi	
coerenţa).

Prof.univ.dr.	Doina	Cmeciu
Coordonator

Centrul	de	Informare	Europe	Direct	Bacău

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_ro.htm
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.ro.home
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st06655-re02.ro08.doc
http://www.scoalaedu.ro/news/1148/39/Antreprenoriatul-se-invata
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	 Pe data de 2 decembrie 2016,	comisarul	european	pen-
tru	politică	regională,	Corina	Creţu,	a	propus	introducerea	finanțării	
UE	de	până	la	100%	pentru	operațiunile	de	reconstrucție,	inclusiv	
pentru	activitățile	de	restaurare	a	patrimoniului	cultural,	în	zonele	
afectate	de	dezastre	naturale,	în	orice	stat-membru	al	UE,	sprijin	
financiar	care	ar	putea	fi	disponibil	imediat		după	producerea	unei	
catastrofe.	„Din	păcate,	 în	ultima	perioadă,	asistăm	 la	o	creştere	
a	dezastrelor	naturale	în	întreaga	Europă.	Am	considerat	că	este	
de	datoria	noastră	să	găsim	soluții	pentru	a	oferi	un	sprijin	mai	
eficient	regiunilor	afectate	de	astfel	de	dezastre.	Acesta	este	mo-
tivul	pentru	care	am	propus	modificarea	actualelor	norme	privind	
politica	de	coeziune	pentru	a	permite	finanțarea	 integrală	a	 lu-
crărilor	de	reconstrucție,	cu	ajutorul	fondurilor	europene.	Sper	ca	
Parlamentul	 European	 şi	Consiliul	 să	 adopte	această	propunere	
cât	de	curând	posibil,	în	beneficiul	tuturor	regiunilor	europene”,	a	
precizat	comisarul	european.	Această	propunere	vine	în	comple-
tarea	sprijinului	oferit	prin	intermediul	Fondului	de	Solidaritate	al	
Uniunii	Europene	(FSUE).
	 Sursă

©	CaleaEuropeana.ro

Evenimente de marcă

	 Pe 5 decembrie 2016,	comisarul	european	Corina	Creţu	a	
aprobat	fazarea	a	7	proiecte	majore	pentru	România.	„Prin	aceste	
decizii	de	eşalonare	a	unor	proiecte	majore,	România	beneficiază	
de	o	şansă	în	plus	în	utilizarea	fondurilor	europene	ce	i-au	fost	alo-
cate	-	147	de	milioane	de	euro	pentru	infrastructura	de	transport	
şi	aproximativ	355	de	milioane	de	euro	pentru	proiecte	de	infra-
structură	de	apă	şi	apă	uzată	-	în	beneficiul	cetățenilor	săi.	Sper	ca	
aceste	proiecte	să	fie	implementate	cu	succes	în	termenele	pre-
văzute,	iar	la	finalizarea	lor	să	constatăm	că	investițiile	cofinanțate	
cu	bani	 europeni	 au	dus	 la	 îmbunătățirea	 condițiilor	de	 viață	 a	
românilor”,	a	declarat	comisarul	european	Corina	Crețu.
Proiectele	de	infrastructură	de	transport	avute	în	vedere	sunt:
-	drumul	național	Piteşti-Câmpulung-Braşov;
-	autostrada	Sebeş-Turda;
-	drumul	național	DN76	(Deva-Oradea).

Alte	 patru	 proiecte	 aprobate	 vizează	 extinderea	 şi	 reabilitarea	
sistemelor	de	alimentare	cu	apă	şi	canalizare	 în	 județele	Braşov,	
Hunedoara,	Olt	şi	Tulcea.
Cele	 şapte	 proiecte	 sunt	 cofinanțate	 prin	 Fondul	 European	 de	
Dezvoltare	Regională	(FEDR)	sau	prin	Fondul	de	Coeziune.
	 Sursă

©	AutoBild.ro

	 Pe 5 decembrie 2016,	Banca	Europeană	de	Investiții	(BEI)	
a	semnat	un	Acord	de	servicii	de	consiliere	cu	Ministerul	Sănătății	
din	România,	 în	valoare	de	1,5	milioane	de	euro,	având	ca	scop	
facilitarea	pregătirii	proiectelor	în	vederea	construirii	a	trei	spitale	
regionale	la	Iaşi,	Cluj-Napoca	şi	Craiova.
	Sursă

©	ZiarulFinanciar.ro

https://ec.europa.eu/romania/news/20160212_suport_state_membre_afectate_dezastre_naturale_ro
http://www.caleaeuropeana.ro/comisarul-corina-cretu-propune-finantare-ue-integrala-pentru-zonele-afectate-de-dezastre-naturale/
http://ec.europa.eu/romania/news/20160512_fazare_sapte_proiecte_majore_ro
http://www.auto-bild.ro/stiri/romania-are-cea-mai-slaba-infrastructura-din-uniunea-europeana-74850.html
http://www.euractiv.ro/social/banca-europeana-de-investitii-ne-ofera-consiliere-pentru-construirea-a-trei-spitale-regionale-6048
http://www.zf.ro/business-construct/primul-pas-in-constructia-a-trei-spitale-regionale-acord-intre-ministerul-sanatatii-si-banca-europeana-de-investitii-in-valoare-de-1-5-mil-euro-16015940
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	 Pe data de 13 decembrie 2016,	a	avut	loc,	la	Palatul	Co-
piilor	din	Bacău,	întâlnirea	de	lucru	a	elevilor	şi	cadrelor	didactice	
din	Franţa,	Italia,	Polonia,	Turcia	şi	România	(Bacău,	coordonatoa-
re	 fiind	d-na	profesoară	Nela	Dumea)	 în	 cadrul	 proiectului	 KA2	
Erasmus+,	intitulat	Reduce, Reuse, Recycle.	A		fost	dezbătută	tema	
„Energii	regenerabile	/	Energii	alternative”.	Activităţile	prevăzute	
în	săptămâna	12	–	16	decembrie	au	circumscris:	vizite	de	docu-
mentare	la	unități	industriale	sau	de	învățământ,	experiențe	prac-
tice	din	domeniul	celor	3R,	prezentări	de	iniţiative	locale	privind	
utilizarea	 energiilor	 alternative,	work-shop-uri	 privind	 reciclarea	
creativă	a	deşeurilor,	prezentări	ale	metodelor	alternative	de	pro-
ducere	a	energiei	sau	de	meserii	legate	de	conceptul	3R	etc.	Prin	
diversitatea	acţiunilor	întreprinse,	prin	ideea	însăşi	a	proiectului	şi	
prin	realizarea	de	produse	regenerate		de	către	echipele	de	pro-
fesori	şi	elevi	din	cele	5	state,	 întâlnirea	de	lucru	s-a	dovedit	a	fi	
rodnică	şi	provocatoare	pentru	toţi	partenerii	proiectului.	
	 Centrul	Europe	Direct	Bacău	a	participat	cu	materiale	pro-
moţionale	 privind	 politicile	 europene	 şi	 albume	 reprezentative	
pentru	municipiul	şi	judeţul	Bacău.

Ziua Naţională a României

Pe 1 decembrie,	 România	 îşi	 celebrează	Ziua Naţională,	 o	 zi	 cu	
semnificaţie	 istorică	 deosebită,	 pentru	 că	 la	 1	 decembrie	 1918,	
Marea	 	Adunare	 	de	 	 la	Alba	 Iulia	a	hotărât	Unirea	Transilvaniei,	
Banatului,	 Crişanei	 şi	Maramureşului	 la	Regatul	 Român.	Această	
decizie	a	fost	făcută	publică	prin	Declaraţia de la Alba Iulia.	Cu	pri-
lejul	Zilei	Naţionale	a	României,	Institutul	Cultural	Român,	împre-
ună	cu	Misiunile	diplomatice	ale	României	din	 ţările	 respective,		
a	organizat	o	serie	de	evenimente	culturale	 (expoziţii,	 concerte,	
spectacole	de	 teatru	etc.)	 în	Argentina,	Austria,	Belgia,	Bulgaria,	
Cehia,	China,	Italia,	Israel,	Marea	Britanie,	Muntenegru,	Qatar,	Re-
publica	Moldova,	Portugalia,	Spania,		Suedia,	SUA,	Turcia,	Ungaria.
Sursă

©	EvenimenteConstanta.ro

http://icr.ro/pagini/manifestari-dedicate-zilei-nationale-a-romaniei-organizate-in-reteaua-icr-din-strainatate
http://evenimente-constanta.ro/ziua-nationala-a-romaniei-sarbatorita-si-la-constanta-concerte-si-manifestari-in-parcul-primariei/
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Ziua Internațională a Voluntarilor

În	anul	1985,	Organizaţia	Naţiunilor	Unite	a	declarat	ziua	de	5	decembrie	ca		
Zi Internaţională a Voluntarilor,	sărbătorită	de	atunci	 în	 întreaga	lume.	Vo-
luntarii	Naţiunilor	Unite	(UNV	=	United	Nations	Volunteers)	este	o	organizaţie	
administrată	de	Programul	de	Dezvoltare	a		Naţiunilor	Unite,	care,	prin	mbili-
zarea	a	mii	de	voluntari	din	întreaga	lume,		contribuie		la	promovarea	păcii	şi	a	
dezvoltării	economice	a	comunităţilor,	pledând	pentru	recunoaşterea	şi	inte-
grarea		voluntarilor	şi	a	muncii	 în	parteneriat	în	programele	guvernamentale	
de	dezvoltare.	Voluntarii	pot	participa	atât	direct	la	activităţile	de	voluntariat	
prin	organizaţiile	care	acţionează	pentru	dezvoltarea	umană	sustenabilă,	cât	şi	
prin	Serviciul online de voluntariat  al  UNV.
Având	în	vedere	că	voluntariatul	este	proiectul	cultural,	educaţional,	ecologic,	
de	asistenţă	socială,	medical	etc.,	prin	care	sunt	dăruite	timp,	cunoştinţe,	pa-
siune,	muncă	semenilor	care	au	nevoie	de	ajutor,	în	ziua	de	5	decembrie	sunt	
premiaţi	voluntarii	care	dedică	sute	de	ore	din	viaţa	lor	în	folosul	celorlalţi,	care	
se	implică	în	diverse	acţiuni	la	nivel	local,	naţional	sau	global	şi	care,	prin	activi-
tatea	lor,	promovează	coeziunea	socială,	progresul,	îmbunătăţirea	relaţiilor	in-
terumane,	munca	în	echipă	saz	dezvoltă	respectul	faţă	de	sine	şi	faţă	de	ceilalţi.
Pe	plan	local,	în	cadrul	Filialei	Bacău	a	Crucii	Roşii,	au	fost	premiaţi,	cu	diplome	
de	recunoştință,	cei	mai	activi	voluntari:

-	 Anca	Elena	Chirteş,	la	secțiunea	Social;
-	 Tiberiu	Țîmpu,	pentru	categoria	Igienă	dentară;
-	 Ioana	Mariş,	la	secțiunea	Tineret;
-	 Alexandru	Ionuț	Căsăneanu,	pentru	domeniul	Educație	pentru	
								sănătate;
-	 Damian	Crăciun,	la	sectiunea	Cel	mai	activ	voluntar	debutant.

Premiul	Voluntarul anului 2016,	a	fost	acordat	elevei	Andreea	Ioana	Buculei,	
de	la	Colegiul	Național	„Vasile	Alecsandri”.
	 Sursă,	Image	credit

Programul Life. Caravana LIFE Lab

Programul	LIFE	este	un	instrument	de	finanțare	europeană	pentru	mediu	şi	climă.	Bugetul	acestui	program	pentru	
perioada	2014	–	2020	este	stabilit	la	3,4	miliarde	de	euro.	Comisia	Europeană	a	aprobat	un	pachet	de	investiţii	în	
valoare	de	222,7	milioane	de	euro	din	bugetul	UE	pentru	a	susţine	tranziţia	Europei	către	un	viitor	mai	sustenabil	şi	
cu	emisii	scăzute	de	dioxid	de	carbon.	Finanţarea	UE	va	atrage	investiţii	suplimentare,	conducând	la	o	sumă	totală	
de	398,6	milioane	de	euro	în	sprijinul	a	144	de	noi	proiecte	depuse	de	23	de	state-membre.
Dintre	proiectele	finanţate	amintim:

-	 proiectele LIFE Mediu & Eficienţa Resurselor (142	milioane	de	euro	din	care	Uniunea	Europeană	va	
		 suporta	72	de	milioane	de	euro).	Obiectivele	proiectelor	sunt	împărțite	în	5	direcții:	aer,	mediu	şi	sănătate,	
	 eficientizarea	resurselor,	apă	şi	deşeuri;
-	 proiectele LIFE Natură & Biodiversitate susțin	implementarea	directivelor	privind	păsările	şi	habitatul	
	 precum	şi	Strategia	Biodiversitatea	Europeană	2020;
-	 proiectele LIFE Guvernanţa Mediului contribuie	la	conştientizarea	problemelor	de	mediu;
-	 proiectele LIFE Guvernanța mediului şi Informare	în	domeniul	climei	susţin	îmbunătățirea	exercițiului	
	 de	administrare	şi	de	creştere	a	conştienței	privind	schimbările	de	mediu.

	 România	a	obţinut	finanţare	europeană,	din	1999	şi	până	în	prezent,	pentru	68	de	proiecte	de	mediu	şi	
este	beneficiara	a	95	de	proiecte	de	mediu	implementate	de	parteneri	din	alte	ţări.	Menţionăm	unul	dintre	aceste	
proiecte,	LIFE Euro Bird portal,	care	are	ca	obiectiv	redarea	în	timp	real	a	tiparelor	de	distribuire	a	speciilor	de	
păsări	pe	teritoriul	european.	Acest	proiect	îşi	propune	să	mobilizeze	anual	100,000	de	voluntari		(birdwatchers)	şi	
să	înregistreze	informaţii	referitoare	la	30	de	milioane	de	noi	păsări	în	fiecare	an.

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Volunteers
http://zdbc.ro/premii-pentru-voluntari-la-gala-crucii-rosii-bacau-2016/
http://adevarul.ro/locale/bacau/gala-crucii-rosii-romane-bacau-fost-nominalizati-premiati-activitatea-voluntariat-an-1_584699995ab6550cb829e1db/index.html#gallery_currentImage
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În	perioada	 ianuarie	2016	–	decembrie	2017,	Ministerul	Mediului,	Apelor	şi	Pădurilor	derulează	proiectul LIFE	
(Capacity Building – LIFE 14CAP Creşterea capacităţii instituționale la nivelul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor),	
care	vizează	creşterea	capacităţii	de	accesare	a	fondurilor	europene	pentru	mediu	şi	politici	climatice.	
Organizaţiile	interesate	sunt	invitate	să	urmărească	programul	Caravanei LIFE Lab.
Informaţii:	Punctul	naţional	de	contact	Life	sau	Centrele	de	Informare	Europe	Direct	din	țară.
Sursă,	Image	credit,	

http://www.eurobirdportal.org/ebp/en/
http://www.eurobirdportal.org/ebp/en/help/
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Corpul European de Solidaritate

	 Ce	este	Corpul	European	de	Solidaritate	?	Este	o	iniţiativă	a	Uniunii	Europene,	lansată	pe	data	de	7	de-
cembrie	2016,	care	oferă	tinerilor		oportunitatea	de	a-i	ajuta	pe	alții,	de	a	beneficia	de	formare,	de	a-şi	îmbunătăți	
abilitățile	şi	de	a	câştiga	experiență	de	viață.
	 Corpul European de Solidaritate (CES)	este	conceput	astfel	încât	să	le	ofere	tinerilor	europeni	sub	30	
de	ani	şansa	de	a	sprijini	o	organizație	neguvernamentală	(ONG),	o	autoritate	locală	sau	o	societate	privată	care	
participă	 la	 remedierea	 unor	 situații	 dificile	 în	 cadrul	Uniunii	 Europene.	 Referitor	 la	 crearea	 acestui	 organism,	
preşedintele	Jean-Claude	Junker	a	declarat:	„Tineri	din	întreaga	Uniune	Europeană	vor	putea	să-şi	ofere	ajutorul	
voluntar	acolo	unde	este	cel	mai	solicitat.	Vor	putea	răspunde	în	situații	de	urgență	precum	criza	refugiaților	sau,	
cum	am	avut	recent,	în	situația	cutremurelor	din	Italia.	Îmi	doresc	ca	acest	Corp	European	de	Solidaritate	să	fie	
creat	şi	să	fie	funcțional	cât	mai	repede	cu	putință	şi,	până	în	2020,	să	văd	primii	100.000	de	tineri	făcând	parte	
din	acest	corp	european.	Unind,	voluntar,	forțele	corpurilor	de	solidaritate,	aceşti	tineri	vor	putea	să-şi	dezvolte	
abilitățile	să	lucreze	şi	să	dobândească	o	experiență	umană	prețioasă.	Acest	corp	este	destinat	să-şi	creeze	o	iden-
titate	proprie,	înrădăcinată	în	valorile	esențiale	ale	UE	pe	care	le	reprezintă	angajarea	şi	solidaritatea.	Prin	aderarea	
la	acest	corp,	participanții	îşi	vor	exprima	disponibilitatea	de	a-şi	dedica	o	perioadă	din	viața	lor	pentru	a	veni	în	
ajutorul	celorlalți.”
	 CES	se	va	baza	pe	programele	profesionale	şi	de	voluntariat	pentru	tineret	existente	la	nivelul	UE,	precum	
şi	pe	mobilizarea	rețelelor	stabilite	din	domeniul	ocupării	forței	de	muncă,	al	educației	şi	din	societatea	civilă	din	
întreaga	Europă.	Comisia	va	dezvolta	acest	sistem	în	parteneriat	strâns	cu	statele-membre,	cu	autoritățile	locale	şi	
cu	ONG-urile.		
	 Stagiile	vor	dura	 între	două	 luni	 şi	un	an.	 În	 cazul	unui	 loc	de	muncă,	perioada	minimă	va	fi	de	patru	
luni.	Dacă	o	persoană	este	recrutată	ca	angajat	salariat,	stagiar	sau	ucenic	în	alt	stat-membru,	aceasta	va	primi	o	
îndemnizație	pentru	a	acoperi	costurile	de	cazare	şi	de	transport.	Dacă	persoana	activează	ca	voluntar,	costurile	
de	bază	aferente	participării	sale	sunt	acoperite	prin	grantul	acordat	organizației	prin	Sistemul	european	de	vo-
luntariat.	Persoana	în	cauză	va	primi,	de	asemenea,	bani	de	buzunar,	suma	depinzând	de	țara	în	care	va	lucra	ca	
voluntar.	În	plus,	toți	voluntarii	vor	fi	acoperiți	de	asigurarea	SEV	obligatorie	înființată	prin	acest	sistem.
	 Sursă

https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://www.facebook.com/EuropeanYouthEU/
http://s3.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20161207&t=2&i=1164564176&w=&fh=&fw=&ll=192&pl=155&sq=&r=LYNXMPECB61DJ
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Câştigătorii concursului „Reporter şi Blogger European 2016”

	 În	cadrul	ediției	2016	s-au	înscris	45	de	concurenți,	cu	206	materiale,	la	8	categorii.	Atât	jurnaliştii	
cât	şi	bloggerii	au	putut	concura	direct	la	secțiunile	4,	5,	7	şi	8	;	secțiunile	1,	2	şi	3	au	fost	rezervate	exclusiv	
presei;	categoria	6	a	fost	dedicată	doar	bloggerilor.	Câştigătorii	au	primit	ca	premiu	o	tabletă	iPad,	în	cadrul	
ceremoniei	de	premiere	care	s-a	desfăşurat	pe	data	de	15	decembrie.
	 Câştigătorii celor 8 secţiuni sunt:

-	Categoria 1, presă audio:	Maria	Pătraşcu-Cornaciu	–	Radio	România	Antena	Satelor
-	Categoria 3, presă scrisă şi online:	Doru	Pop	–	Adevărul
-	Categoria 4, opinie/editorial: Robert	Lupițu	–	Calea	Europeană
-	Categoria 5, reportaj/anchetă/interviu: Dan	Lungu	–	Radio	Reîntregirea,	News.ro
-	Categoria 6, blog: Irina	Bartolomeu	-	irina.bartolomeu.ro

	 Mențiuni speciale	au	primit:	Mădălin	 	Necşuțu,	categoria	4,	 	Teodora	 	Rusu	Baciu	şi	Constantin	
Pescaru,	categoria	5	şi	Tiberiu	Cazacioc,	categoria	6.
	 Pentru	categoriile	2,	presă	video,	7,	galerie	şi	8,	social	media	admin,	nu	au	fost	acordate	premii,	ju-
riul	considerând	că	materialele	înscrise	nu	au	avut	calitatea	necesară	pentru	a	fi	premiate.
	 Juriul	pentru	categoriile	1-7	a	 fost	 format	din	 Ioana	Avădani	 (directorul	Centrului	pentru	Jurna-
lism	Independent),	Mihai		Rădulescu	(TVR),		Victor		Kapra	(blogger),	Bianca		Toma	(expert	din	partea	DC	
Communication	SRL	–	contractor	al	Reprezentanței	Comisiei	Europene	pentru	acest	concurs)	şi	Răzvan	
Szabo	(din	partea	Reprezentanței	Comisiei	Europene);	pentru	categoria	8	membrii	juriului	au	fost	Victor	
Kapra,	 Iulia	Badea-Gueritee	 (din	partea	Reprezentanței	Comisiei	 Europene)	 si	Vadim	Baltag	 (expert	din	
partea	DC	Communication	SRL).
	 Materialele	câştigătoare	au	fost:
	 Maria Pătraşcu-Cornaciu –	Radio	România	Antena	Satelor		(BREXIT	şi	implicaţii	pentru	viitorul	UE	
şi	al	României;	Deschis	pentru	Inventar-Reportaj	Proiecte	europene	în	comuna	Prundeni;	Importanţa	acce-
sării	fondurilor	europene;	Relaţia	cetăţenilor	cu	europarlamentarii;	Criza	refugiaţilor	şi	implicaţiile	ei	pentru	
viitorul	UE)
	 Doru Pop –	Adevărul	(Cât	de	europeană	este	Europa	noastră?;Cum	croncănesc	corbii	războiului;	
Întoarcerea	reacţionarilor)
	 Robert Lupițu –	Calea	Europeană	(Cine	este	de	fapt	la	putere	într-o	Europă	a	crizelor?;	Zece	ani	de	
când	România	sărbătoreşte	Ziua	Europei	din	interiorul	Uniunii	Europene.	Datele	care	ne	arată	beneficiile	
unei	integrări	istorice;	BREXIT	-	tranzițiile	majore	de	putere	sunt	acompaniate	de	conflict.	Influența	globală	
a	Marii	Britanii	şi	a	UE,	la	mâna	referendumului	din	23	iunie;Marea	Britanie	părăseşte	Uniunea	Europeană.	
Ce	urmează;	Cum	va	arăta	Europa	transatlantică	după	BREXIT:	strategia	globală	a	UE,	o	apărare	europeană	
mai	credibilă	este	esențială	pentru	un	parteneriat	transatlantic	viguros	cu	Statele	Unite;1	septembrie	2016:	
77	de	ani	de	la	declanşarea	celui	de-al	doilea	Război	Mondial.	Ce	nu	a	învățat	Europa	în	ultimul	secol;	Euro-
pa	mignonă	vrea	să-şi	refacă	talia	mondială.	Cum	va	juca	România	între	armata	europeană	şi	NATO;	Rusia-n	
sus	şi	Rusia-n	jos!	Doar	în	asta	stă	credibilitatea	Europei	în	lume.	Acordul	UE	-	Canada	şi	ce	mai	trebuie	să	
facă	România)
	 Dan Lungu –	Radio	Reîntregirea,	News.ro	 (La	o	 lună	de	 la	atentate,	pe	Aeroportul	din	Bruxelles	
pasagerii	stau	ore	în	şir	la	cozi,	chiar	şi	sub	cerul	liber	;	Bruxelles	după	atentate:	Nu	răzbunarea	e	soluţia.	Nu	
ura	e	răspunsul.	Faptul	că	mergem	înainte	cu	fruntea	sus	îi	descurajează	pe	terorişti;	Românii	din	Marea	
Britanie	se	tem	pentru	locurile	de	muncă:	După	rezultatul	referendumului,	ascultăm	la	radio,	citim	pe	inter-
net	să	aflăm	ce	se	va	întâmpla;	Bilanț	european:	România	numără	banii	pierduți	de	la	Uniunea	Europeană;	
La	Bruxelles,	liderii	europeni	au	analizat	forma	de	viitor	a	economiei	globale;	Votul	prin	internet	-	Dialoguri	
europene,	Kapital	Tv	Alba;	Dialoguri	europene	-	Monica	Macovei)
	 Irina Bartolomeu -	irina.bartolomeu.ro	(Dezvoltarea	urbană	şi	oraşele	inteligente;	Fonduri	euro-
pene	pentru	comunităţile	locale;	Ignoranţa	cea	de	toate	zilele	naşte	coşmaruri;Planul	Juncker	şi	temerile	
potenţialilor	investitori)
	 Sursă

https://ec.europa.eu/romania/news/20160912_rezultate_concurs_reporter_blogger_european_ro
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Reprezentanța Comisiei Europene în România

Pentru tineri cu idei creative şi  antreprenori care doresc o 
sursă de finanţare rapidă 

Pentru cursuri de formare antreprenorială 

Reţeaua EEN (Enterprise Europe Network) (pentru servicii 
de consultanţă, oportunităţi de parteneriate şi colaborare 
etc.) 

Portalul european pentru tineret (pentru stagii de formare, 
concursuri etc.)

Eurodesk

Europa pentru cetățeni

Informații utile

https://ec.europa.eu/romania/home_ro
https://ec.europa.eu/easme/
https://ec.europa.eu/easme/
http://www.i-genius.org/academy-and-courses
www.enterprise-europe-network-romania.ro
www.enterprise-europe-network-romania.ro
www.enterprise-europe-network-romania.ro
https://europa.eu/youth/RO_ro
https://europa.eu/youth/RO_ro
http://www.eurodesk.ro/termene-eurodesk
 www.europapentrucetateni.eu


9

Centrul de Informare
Europe Direct Bacău
www.europedirectbacau.ro
0234/530.255

Nr.12, Vol.4, 2016

Întrebări	despre	Uniunea	Europeană?
Telefonul verde UE:
00 800 6 7 8 9 10 11

-	de	oriunde	din	UE
-	9.00-18.00	CET	(în	zilele	lucrătoare)
-	în	orice	limbă	oficială	a	UE

Europa	-	www.europa.eu
Site-ul	oficial	al	Uniunii	Europene	vă	pune	la	dispoziţie:
-	informaţii	de	bază	cu	privire	la	activitatea	UE
-	cele	mai	noi	ştiri	şi	evenimente	din	UE
-	link-uri	către	informaţii	despre	UE	pe
site-urile	instituţiilor	şi	agenţiilor	UE.

Reţeaua	Europe	Direct
Dacă	doriţi	 să	obţineţi	 consiliere	 sau	 sprijin	 în	 zona	 în	
care	locuiţi	sau	să	găsiţi	un	forum	local	care	promovează	
dialogul	 şi	 informaţiile	 corecte	 privind	 politicile	 UE,	
contactaţi	cel	mai	apropiat	centru	local	de	informare.

Structură-gazdă:
Universitatea	„Vasile	Alecsandri”	din	Bacău

Parteneri:

Municipiul	Bacău

U.A.T.	Județul	Bacău

Pe	noi	ne	găsiți	aici:
Str.	Spiru	Haret,	Nr.8

(în	incinta	Bibliotecii	Universitare)

http://europa.eu/
http://ec.europa.eu/romania/information/centrele_de_informare_europe_direct/index_ro.htm
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