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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.

CUPRINS

Cultură, educaţie, sănătate – drepturi şi 
valori fundamentale ale omului

	 Cultura,	educaţia	şi	sănătatea	formează	setul	de	valori	
care	trebuie	respectate	atât	la	nivel	individual	cât	şi	la	nivelul	
colectivităţii	din	care	face	parte	un	cetăţean.	Constituindu-se	
în	drepturi	 şi	 libertăţi	 fundamentale	 ale	 omului,	 ele	 impun	
însuşire,	 asumare	 şi	protecţie	din	partea	 tuturor	 cetăţenilor	
angajaţi	 în	dezvoltarea	durabilă	a	propriilor	comunităţi.	De	
ce	ne	referim	la	acest	set	de	valori	şi	nu	la	fiecare	dintre	ele?	
Pentru	că	sunt	complementare;	pentru	că	fiecare	dintre	noi,	
pe	tot	parcursul	existenţei	noastre	ca	fiinţe	sociale,	raportăm	
toate	acţiunile,	 responsabilităţile	 şi	 însăşi	devenirea	noastră	
la	 modul	 în	 şi	 prin	 care	 înţelegem	 să	 cultivăm	 inter-	 şi	
transdisciplinar	 aceste	 valori;	 pentru	 că	 aplicarea	 lor	 în	
practicile	zilnice	asigură	standardele	calităţii	vieţii	noastre.
	 După	 cel	 de-al	 II-lea	 Război	 Mondial,	 Japonia	
a	 investit	 masiv	 în	 educaţie	 şi	 sănătate.	 Considerăm	 că	
aceste	 două	 tipuri	 de	 investiţii,	 asociate	 celor	 în	 cultura	
unei	 colectivităţi	 (cultură	 în	 sensul	 larg	 al	 cuvântului:	 de	

la	 identitate	 culturală	 manifestată	 prin	 limbă,	 istorie,	
geografia	locului	şi	a	locuirii,	practici	culturale	şi	sociale	
etc.	 până	 la	 o	 cultură	 a	 democraţiei,	 o	 cultură	 politică	
etc.),	asigură	calitatea	forţei	de	muncă,	a	vieţii	oamenilor	
şi,	implicit,	dezvoltarea	durabilă	a	societăţii.			
	 Politicile	 actuale	 naţionale,	 europene	 şi	 globale	
privind	aceste	drepturi	fundamentale	ale	omului	(dreptul	
la	educaţie,	sănătate	şi	cultură)	iau	în	calcul	dimensiunea	
comple-mentarităţii	valorilor.	
	 Europa 2020	 sau	 	 Sănătate 2020: un cadru 
european de politici pentru susţinerea acţiunilor vizând 
sănătatea şi bunăstarea populaţiei la nivelul guvernului 
şi a societăţii (pdf)	 sunt	 strategii	 de	 guvernare	 care	
promovează	 derularea	 unui	 set	 complex	 de	 politici	 în	
sinergie	menite	să	conducă	către	ridicarea	standardului	
de	 calitate	 a	 vieţii	 prin	 „creştere	 inteligentă,	 durabilă,	
favorabilă”.

Prof.univ.dr.	Doina	Cmeciu
Coordonator

Centrul	de	Informare	Europe	Direct	Bacău

Image	credit:	WHO	Regional	Office	for	Europe

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
http://www.ms.gov.md/sites/default/ files/ health2020_rom.pdf
http://www.ms.gov.md/sites/default/ files/ health2020_rom.pdf
http://www.ms.gov.md/sites/default/ files/ health2020_rom.pdf
http://www.ms.gov.md/sites/default/ files/ health2020_rom.pdf
http://www.slideshare.net/who_europe/rd-health-2020-pres
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Evenimente de marcă 
(la nivel global, european, naţional, local)

•	 În perioada ianuarie – iunie 2017,	 Malta	 deţine	
preşedinţia	 Consiliului	 Uniunii	 Europene.	 În	 timpul	
mandatului	 de	 şase	 luni,	 priorităţile	 aflate	 pe	 agenda	
malteză	 sunt:	 migraţia,	 securitatea,	 incluziunea	 socială,	
politica	 de	 vecinătate	 şi	 politicile	 maritime,	 piaţa	 unică.	
Liderii	maltezi	vor	conduce	 toate	 reuniunile	ministeriale	
de	 la	 Bruxelles	 şi	 Luxembourg	 (cu	 excepţia	 întâlnirii	
miniştrilor	de	externe	din	UE).	Malta	va	găzdui	mai	multe		
conferinţe	europene,	inclusiv	summitul	din	luna	februarie	
a	Consiliului	UE.		Pentru	detalii...

•	 Pe 11 ianuarie 2017, Corina	 Creţu,	 comisarul	
european	pentru	politică	regională,	a	aprobat	continuarea	
a	 11	 proiecte	 „esenţiale	 pentru	 dezvoltarea	 României	 şi	
îmbunătăţirea	 calităţii	 vieţii	 cetăţenilor”,	 cu	 o	 finanţare	
de	 peste	 500	 de	 milioane	 de	 euro	 din	 partea	 UE.	 Sunt	
vizate	 domeniile:	 transport,	 managementul	 deşeurilor,	
extinderea	 şi	 reabilitarea	 infrastructurii	 de	 apă	 (judeţul	
Bacău	 beneficiază	 de	 finanţare),	 prevenirea	 dezastrelor	
naturale.	Pentru	detalii...

•	 Pe	 23	 ianuarie	 2017,	 Comisia	 Europeană	 a	
organizat,	 la	Bruxelles,	o	conferinţă	 la	nivel	 înalt	privind	
crearea	unui	 pilon	 european	 al	 drepturilor	 sociale.	 Peste	
600	de	participanţi,	reprezentanţi	ai	autorităților	statelor-
membre,	 ai	 instituțiilor	 UE	 şi	 societății	 civile	 au	 purtat	
discuții	referitoare	la	existenţa	unei	Europe	mai	sociale	şi	
mai	echitabile.			Pentru	detalii	link	1	link	2

•	 Pe	 24	 ianuarie	 2017,	 	 a	 fost	 publicat	 cel	 de-al	
treilea	raport	al	Comisiei	Europene	privind	cetățenia	UE.	
Documentul	face	bilanțul	progreselor	înregistrate	începând	
din	anul	2014	şi	prezintă	acțiunile	menite	să	asigure	faptul	
că	europenii	se	bucură	pe	deplin	de	drepturile	 lor	atunci	
când	lucrează,	călătoresc,	studiază	sau	participă	la	alegeri,	
într-un	 alt	 stat-	 membru	 al	 Uniunii	 Europene.	 Pentru	
detalii...

Image	credit:	Times	of	Malta

Image	credit:	Ziarul	de	Buzau

Image	credit:	Comisia	EuropeanăOcuparea	Forţei	de	Muncă,	
Afaceri	Sociale	şi	Incluziune

Image	credit:	Comisia	Europeană	(pdf)

http://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/presidency-council-eu/
http://ec.europa.eu/romania/news/20170111_corina_cretu_finantare_11_proiecte_majore_infrastructura_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20172301_start_spre_crearea_unei_europe_mai_sociale ro?newsletter
http://www.government.se/socialsummit
https://ec.europa.eu/romania/news_ro
https://ec.europa.eu/romania/news_ro
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20161121/local/maltas-eu-presidency-logo-unveiled.631695
http://ziaruldebuzau.ro/ziua-mondiala-a-apei-sarbatorita-de-compania-de-apa-buzau-printr-un-proiect-educational/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=1226
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=1226
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=40723
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•	 Pe	 25	 ianuarie	 2017,	Comisia	 a	 publicat	 cel	 mai	
recent	 raport	 în	 cadrul	 Mecanismului	 de	 Control	 şi	
Verificare	(MCV)	în	domeniul	reformei	sistemului	judiciar	
şi	 al	 luptei	 contra	 corupţiei.	 Referitor	 la	 aceste	 reforme,		
prim-vicepreşedintele	Timmermans	a	declarat:	
„În	cei	10	ani	care	au	trecut	de	când	România	este	membră	a	
UE	şi	a	întreprins	reformele	din	cadrul	MCV,	aceasta	a	făcut	
progrese	majore.	Tendința	 pozitivă	 constatată	 de	 a	 lupta	
împotriva	corupției	şi	de	a	apăra	independența	sistemului	
judiciar	care	a	fost	constatată	în	ultimii	trei	ani,	a	continuat	
şi	în	ultimul	an.	Dinamica	creată	până	în	prezent	permite	
reorientarea	eforturilor	către	principalele	măsuri	care	mai	
trebuie	 luate	pentru	 îndeplinirea	obiectivelor	MCV	şi,	 în	
consecință,	pentru	încheierea	acestui	proces	important	în	
timpul	 mandatului	 actualei	 Comisii,	 în	 conformitate	 cu	
obiectivul	 stabilit	 de	 preşedintele	 Juncker.	 Viteza	 acestui	
proces	depinde	de	rapiditatea	cu	care	autoritățile	române	
pot	întreprinde,	într-un	mod	ireversibil,	măsurile	rămase,	
astfel	 încât	 să	 nu	 pună	 sub	 semnul	 întrebării	 progresele	
înregistrate	 până	 în	 prezent.	 Sper	 că	 în	 2017	 vom	vedea	
celeritatea,	 determinarea	 şi	 garanțiile	 interne	 necesare	
pentru	a	duce	la	bun	sfârşit	reformele	necesare	şi	pentru	a	
asigura	ireversibilitatea	rezultatelor.”
	 Pentru	detalii	link	1	link	2	

•	 Pe	 26	 ianuarie	 2017,	 	 Reprezentanţa	 Comisiei	
Europene	în	România,	în	colaborare	cu	Agenţia	Naţională	
pentru	 Programe	 Comunitare	 în	 Domeniul	 Educaţiei	
şi	 Formării	 	 Profesionale	 (ANPCDEFP),	 a	 organizat	
evenimentul	 Fii voluntar, fii util, fii european!,	 care	 a	
constat	în	prezenări	şi	ateliere	interactive	despre	iniţiativa	
CE,	lansată	pe	7	decembrie	2016,	privind	Corpul	European	
de	Solidaritate.	Pentru	detalii	 link	1	 şi	E-Buletin	Europe	
Direct	Bacău	12/2016

•	 Pe	 21	 ianuarie	 la	 Aarhus	 (Danemarca)	 şi	 pe	 28 
ianuarie	 la	 Pafos	 (Cipru)	 au	 avut	 loc	 ceremoniile	 de	
deschidere	 a	 manifestărilor	 dedicate	 Capitalei	 Europene	
a	 Culturii,	 eveniment	 iniţiat	 în	 1985	 de	 ministrul	 grec	
al	 culturii	 de	 atunci,	 Melina	 Mercouri.	 Oraşele	 sunt	
alese	 prin	 competiţie,	 pe	 baza	 unor	 programe	 culturale	
cu	 o	 dimensiune	 puternic	 europeană,	 care	 să	 stimuleze	
participarea	 şi	 implicarea	 activă	 a	 locuitorilor	 şi	 să	
contribuie	 la	 dezvoltarea	 pe	 termen	 lung	 a	 oraşului	
respectiv.	 „Titlul	de	Capitală	Europeană	a	Culturii	 este	o	
ocazie	unică	de	a	aduce	împreună	comunități	prin	cultură	
şi	de	a	stimula	crearea	unor	parteneriate	locale,	europene	
şi	 internaționale	 solide	 pentru	 viitor”,	 a	 declarat	 	 Tibor	
Navracsics,	 comisar	 european	 pentru	 cultură,	 educaţie,	
tineret	şi	sport.	.	Pentru	detalii...

Image	credit:	Curs	de	Guvernare

Image	credit:	Sampress

http://ec.europa.eu/romania/news/20172501_raport_mcv_romania_ro
https://ec.europa.eu/info/effective-justice/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/reports-progress-bulgaria-and-romania_en
https://ec.europa.eu/romania/events/fii-voluntar-fii-util-fii-european_ro
http://www.europedirectbacau.ro/index.php/publicatii/e-buletin-de-informare/e-buletin-de-informare-12-2016
http://www.europedirectbacau.ro/index.php/publicatii/e-buletin-de-informare/e-buletin-de-informare-12-2016
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4449_ro.htm
http://cursdeguvernare.ro/mcv-2017-si-marea-problema-a-romaniei-intrebarea-pentru-cetatenii-cinstiti-sunt-oare-progresele-in-justitie-ireversibile-si-o-premiera-de-bun-simt.html
http://sampress.ro/tag/voluntariat/
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Tematica activităţilor organizate de Europe Direct Bacău în 2017

	 În	2017,	obiectivele	şi	tematica	evenimentelor	şi	a	publicațiilor	propuse	spre	realizare	de		
Centrul „Europe Direct” Bacău 	cuprind:
•	 caravana	de	informare	„Educație	şi	voluntariat	în	Europa”	privind	diseminarea	de	informaţii	

prin	acţiuni	organizate	pe	tot	parcursul	anului	2017	(evenimente	programate	pentru	diverse	
grupuri-ţintă,	la	cererea	cetăţenilor	băcăuani	sau	organizate	ad-hoc),	pentru	a	celebra	30	
de	ani	de	la	lansarea	programului	Erasmus	şi	10	ani	de	la	aderarea	României	la	Uniunea	
Europeană;

•	 buletinul	informativ	electronic	(lunar),	care	cuprinde	un	editorial,	evenimente	importante	
(la	nivel	global,	european,	naţional,	local),	prezentare	de	proiecte,	apeluri	pentru	concursuri,	
parteneriate,	finanţare	de	proiecte	europene	pentru	România,	schimburi	de	bune	practici,	
informaţii	utile	etc.;

•	 realizarea	 albumelor	 foto:	 Judeţul Bacău: modele culturale şi investiţii creative	 şi																									
Memorie istorică băcăuană – schimbări democratice;

•	 organizarea	Școlii	de	vară	(cu	ateliere	tematice)	privind	dezvoltarea	unui	cadru	propice	de	
conectare		şi	asociere	a	antreprenorilor		şi	iniţiatorilor	de	start-up-uri	(sociale)	:	„Connecting	
(Social)	Start-ups	–	cum	să	fii	şi	să	devii	antreprenor	în	epoca	web	5.0	”,	în	colaborare	cu	
Centrul	„Europe	Direct”	Bucureşti	(luna	august);

•	 organizarea	Săptămânii	Tineretului	Băcăuan,	a	Zilei	Mondiale	a	Educației	2017	(sfârşitul	
lunii	septembrie	–	începutul	lunii	octombrie)	şi	a	Zilei	Centrelor	Europe	Direct;

•	 organizarea	 de	 evenimente	 pentru	 publicul	 larg	 (Dialogul	 între	 generaţii)	 sau	 pentru	
a	marca	 zile	 europene	 (Ziua	Sindromului	Down,	Ziua	 Internaţională	 	 a	Copilului,	Ziua	
Internaţională	 împotriva	Consumului	 şi	Traficului	 Ilicit	 de	Droguri,	 Ziua	Europeană	 	 a	
Limbilor,	Ziua	Europeană	împotriva	Traficului	de	Persoane);	

•	 expoziții	tematice,	expunere	la	informaţii,	colaje	de	activităţi	(vizionare	de	filme,	ateliere	de	
lucru,	dezbateri	pe	teme	europene	cu	impact	local);

•	 participări	 la	 diverse	 activităţi	 organizate	 de	 parteneri	 şi	 colaboratori	 (pe	 tot	 parcursul	
anului).

	 Vă invităm	 la	 toate	 acţiunile	 noastre	 prin	 implicare,	 sugestii,	 idei,	 păreri	 critice,	
voluntariat,	 	 promovarea	 principiilor	 europene	 de	 creativitate,	 solidaritate,	 responsabilitate,	
cetăţenie	participativă.
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Capitale Europene ale Culturii în 2017

	 În	2017,	titlul	de	Capitală	Europeană	a	Culturii	este	deţinut	de		Aarhus	(Danemarca)	şi	
Pafos	(Cipru).	Aarhus	(2017)	şi-a	axat	evenimentele	în	jurul	temei	intitulată	„Regândirea”,	în	
timp	ce	Pafos	(2017)	focalizează	un	„Pod	între	continente,	punte	între	culturi”.	
	 Un	 spectacol	 care	 pune	 în	 scenă	 o	 saga	 vikingă	 pe	 un	 acoperiş,	 o	 expoziție	 de	 artă	
desfăşurată	în	întregul	oraş,	un	„Forum	mondial	al	creativității”	şi	un	festival	literar	internațional	
pentru	copii	sunt	doar	câteva	dintre	numeroasele	evenimente	care	vor	face	legătura	între	trecut	
şi	ideile	creative	pentru	prezent	şi	viitor.
	 Pafosul,	 având	 drept	 obiectiv	 consolidarea	 relaţiilor	 dintre	 ţări	 şi	 culturi,	 celebrează	
multiculturalitatea	şi	proximitatea	geografică	de	Orientul	Mijlociu	şi	de	nordul	Africii.	Pafos,	
metaforic	considerat	o	„fabrică	în	aer	 liber”,	 îmbină	o	tradiție	milenară	de	viață	culturală	 în	
spații	deschise	cu	modurile	contemporane	de	a	crea,	de	a	gândi	şi	de	a	trăi.

	 Pentru	detalii	a	se	vedea	link	1	link	2	(pdf)

2017: Anul European pentru Combaterea Violenţei împotriva Femeilor

	 Instituirea	 Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor	 este	
marcată	de	două	iniţiative	politice	la	nivelul	UE:
•	 decizia	 Comisiei	 Europene	 de	 a	 consacra	 anul	 2017	 luptei	 contra	 violenţei	 împotriva	

femeilor	 (statisticile	 şi	 faptele	 sunt	 îngrijorătoare:	 în	Europa,	50	de	 femei	mor	 în	fiecare	
săptămână	din	cauza	violenţei	în	familie;	95%	din	totalul	actelor	de	violență	care	au	loc	în	
casă	sunt	 împotriva	 femeilor;	violența	 împotriva	 femeilor	costă	226	de	miliarde	de	euro	
în	fiecare	an,	ceea	ce	reprezintă	aproximativ	2%	din	bugetul	anual	al	UE;	campaniile	de	
prevenire	cu	privire	la	violența	sexuală	au	fost	lansate		doar	în	11	dintre	cele	28	de	state-
membre	ale	UE	în	ultimii	cinci	ani);

•	 rezoluţia	Parlamentului	European	privind	aderarea	UE	la	Convenţia	de	la	Istanbul.
	 Membrii	Parlamentului	European	consideră	necesară	realizarea	unei	acțiuni	legislative	
suplimentare	la	nivelul	UE	pentru	prevenirea	şi	combaterea	violenței	împotriva	femeilor.
	 Sursă	1	Sursă	2

https://ec.europa.eu/romania/news/20170101_aarhus_pafos_capitale_culturale_europene_2017_ro?newsletter_id=322&utm_source
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/library/ecoc-fact-sheet_en.pdf
http://www.womenlobby.org/2017-European-Year-of-focused-action-to-fight-violence-against-women-will-the
https://www.ewla.org/news/24042016/eu-designate-2017-year-eliminate-violence-against-women
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Anul 2017 la nivel global
Anul Internaţional de Turism Durabil pentru Dezvoltare

	 Adunarea	 Generală	 a	 Organizaţiei	 Naţiunilor	 Unite	 (ONU)	 a	 aprobat	 desemnarea	
anului	2017	ca	Anul Internaţional de Turism Durabil pentru Dezvoltare,	cu	scopul	„de	a	extinde	
contribuţia	sectorului	turismului	la	cei	trei	piloni	ai	durabilităţii	(economic,	social	şi	de	mediu)	
şi	de	a		creşte	gradul	de	conştientizare	cu	privire	la	adevăratele	dimensiuni	ale	unui	sector	care	
de	obicei	este	subestimat”,	a	afirmat	Taleb	Rifai,	Secretarul	General	al	Organizaţiei	Mondiale	a	
Turismului	(OMT).
	 	 	 	 	 Rezoluţia,	 aprobată	 la	 data	 de	 4	 decembrie	 2016,	 accentuează	 „importan-ţa	 turismului	
internaţional	şi,	în	special,	desemnarea	unui	an	internaţional	de	turism	durabil,	pentru	a	promova	
o	înţelegere	mai	bună	între	popoarele	de	pretutindeni,	care	să	conducă	la	o	conştientizare	mai	
mare	 a	 bogăţiilor	 patrimoniului	 diferitelor	 civilizaţii	 şi	 la	 o	mai	 bună	 apreciere	 a	 valorilor	
inerente	ale	diferitelor	culturi,	contribuind	astfel	la	consolidarea	păcii	în	lume”,	după	cum	se	
afirmă	în	comunicatul	Organizaţiei	Mondiale	a	Turismului.	
	 Sursa	1

Ziua Culturii Naţionale în România

	 3	 state-membre	 ale	 UE	 –	 România,	 Portugalia	 şi	 Spania	 –	 asociază	 Ziua	 Culturii	
Naţionale	 cu	 nume	 identitare:	 Mihai	 Eminescu,	 Luís	 de	 Camões	 şi,	 respectiv,	 Miguel	 de	
Cervantes.
	 În	România,	Ziua	Culturii	Naţionale	 se	 celebrează	pe	 15	 ianuarie,	 ziua	de	naştere	 a	
poeului	Mihai	Eminescu,	începând	cu	anul	2011,	fiind	aprobată	de	Parlamentul	României	prin	
Legea	nr.	238	din	7	decembrie	2010,	publicată	în	MO	831	din	13	decembrie	2010.	Această	dată	
nu	a	fost	aleasă	la	 întâmplare.	În	expunerea	de	motive	a	parlamentarilor	iniţiatori	ai	 legii	se	
menţionează	că	„Ziua	Culturii	Naționale	va	fi,	 în	viziunea	noastră,	o	zi	 în	care	celebrăm	nu	
numai	un	mare	creator,	dar	şi	o	zi	de	reflecție	asupra	culturii	române,	în	genere,	şi	a	proiectelor	
culturale	de	interes	național”.
	 Bacăul	a	celebrat	ziua	de	15	ianuarie	–		ziua	de	naştere	a	poetului	Mihai	Eminescu	şi	
Ziua	Culturii	Naţionale	 în	România	–	printr-o	 serie	de	evenimente	culturale	desfăşurate	 la:	
Centrul	Internaţional	de	Cultură	şi	Artă	“George	Apostu”	din	Bacău	(comunicări	sub	genericul	
„Mihai,	dac-ai	şti	cât	de	tare	îmi	lipseşti”),	Filarmonica	„Mihail	Jora”	din	Bacău	(concert	cu	
program	românesc),	Biblioteca	Judeţeană	„C.Sturdza”	(un	program	complex	derulat	sub	titlul	
„Eminescu	şi	şcoala	românească”),	secţia	„Dumitru	si	Alice	Rosetti-Tescanu-George	Enescu”	
din	Tescani	(unde	s-a	organizat	evenimentul	„Ziua	Portilor	Deschise	pentru	Fotografie”).
	 Sursa	1	Sursa	2	Sursa	3	Sursa	4

http://evisionturism.ro/onu-a-declarat-2017-anul-international-turismului-durabil-dezvoltare
http://www.desteptarea.ro/15-ianuarie-ziua-culturii-nationale/
http://www.ziare.com/bacau/stiri-actualitate/liber-la-muzeul-din-tescani-6546314
http://www.romania-muzical.ro/stire/concert-dedicat-zilei-culturii-nationale-la-bacau/1447901/48/5
http://86.122.29.154:7070/bjbc/events/ziua-culturii-nationale
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Zile istorice şi culturale pe plan naţional

•	 Pe	 15	 ianuarie	 s-au	 împlinit	 167	 de	 ani	 de	 la	 naşterea	 lui	 Mihai	 Eminescu	 (poet,		
jurnalist,	revizor	şcolar,	pedagog,	director	al	Bibliotecii	Centrale	din	Iaşi),	„cel	mai	mare	poet	
pe	care	l-a	ivit	şi-l	va	ivi	vreodată,	poate,	pământul	românesc”,	după	cum	afirma	criticul	George	
Călinescu.	„Ape	vor	seca	în	albie	şi	peste	locul	îngropării	sale	va	răsări	pădure	sau	cetate	şi	câte	
o	stea	va	vesteji	pe	cer	în	depărtări,	până	când	acest	pământ	să-şi	strângă	toate	sevele	şi	să	le	
ridice	în	ţeava	subţire	a	altui	crin	de	tăria	parfumurilor	sale”	(George	Călinescu:	Viaţa lui Mihai 
Eminescu).

•	 Pe 24 ianuarie este	 sărbătorită	 Unirea	 Principatelor	 Române	 (Moldova	 şi	 Ţara	
Românească)	 din	 1859,	 sub	 domnia	 lui	 Alexandru	 Ioan	 Cuza.	 La	 158	 de	 ani	 de	 la	 acest	
eveniment	 istoric,	 Complexul	 Muzeal	 „Iulian	 Antonescu”	 Bacău	 a	 organizat	 simpozionul	
„Unirea	Principatelor	Române.	24	ianuarie	în	istoria	românilor”.	Care	este	semnificaţia	datelor	
de	24	şi,	respectiv,	5	 ianuarie	1859?	În	discursul	ţinut	 la	 înmormântarea	lui	Alexandru	Ioan	
Cuza,	Mihail	Kogălniceanu	a	surprins,	 în	câteva	cuvinte,	 importanţa	de	netăgăduit	a	acestui	
fapt	istoric:	„...Ce	voia	naţiunea	atunci?	Naţiunea	voia	legi	noi	şi	oameni	noi.	Cuza	a	fost	omul	
nou	şi	a	făcut	legi	noi,	care	a	făcut	apoi	lume	nouă.	Astăzi	statul	român	nu	mai	este	provincia	
vasală	a	Moldovei	sau	a	Valahiei.	Iată	ce	a	făcut	Alexandru	Ioan	I!	Ce	i	se	zicea	atunci?	…		I	s-a	
mai	zis	 lui	Cuza	că	naţiunea	doreşte	ca	prin	dreptatea	Europei,	prin	dezvoltarea	instituţiilor	
noastre,	prin	sentimente	cu	totul	patriotice	să	mai	putem	ajunge	la	acele	timpuri	glorioase	ale	
naţiunii	noastre	când	Alexandru	cel	Bun	zicea	împăraţilor	din	Bizanţ	că	ţara	noastră	nu	are	
decât	sabia	sa.	Ei	bine,	fraţilor,	când	România	a	ţinut	un	mai	mare	discurs	în	Europa	decât	acela	
ţinut	de	Alexandru	Ioan	I	?	...	Și	cât	va	avea	această	ţară	o	istorie,	cea	mai	frumoasă	pagină	va	fi	
a	lui	Alexandru	Ioan	I”.	
	 Pentru	detalii	a	se	vedea	link	1	link	2

https://cimec.wordpress.com/2017/01/20/bacau-simpozionul-unirea-principatelor-romane-24-ianuarie-in-istoria-romanilor/
http://curierul-iasi.ro/special-alexandru-ioan-cuza-domn-al-romanilor-13384
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Reprezentanța Comisiei Europene în România

Pentru stagii și angajări în instituțiile europene

Pentru fondurile europene alocate programelor și proiectelor 
europene

Pentru proiecte, parteneriate, finanţări în domeniul culturii

Pentru informaţii adresate copiilor, părinţilor, 
profesorilor

Informații utile

Concursuri 
Păţanii. Poveţe. Proiecte îndrăzneţe.
	 Reprezentanţa	 Comisiei	 Europene	 în	 România	 a	 lansat	 concursul	 Păţanii. Poveţe. 
Proiecte îndrăzneţe,	al	cărui	obiectiv	este	prezentarea	a	câ	mai	multor	lecţii	învăţate	în	perioada	
de	finanţare	2007	–	2013	 în	ceea	ce	priveşte	derularea	cu	succes	a	unui	proiedct	cu	 fonduri	
europene.	Premiul	este	o	vizită	la	Bruxelles	la	Comisia	Europeană.
	 Termenul-limită	de	participare	este	31	martie	2017.

	 Pentru detalii...

https://ec.europa.eu/romania/home_ro
http://ec.europa.eu/stages/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
www.europa-creativ<0103>.eu
http://europa.eu/kids-corner/parents-teach/index_ro.htm
http://europa.eu/kids-corner/parents-teach/index_ro.htm
https://ec.europa.eu/romania/news/20161512_concurs_patanii_povete_proiecte_indraznete ro?newsletter_id=322&utm_source=representations_newsletter
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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)

Ce informaţii, aspecte etc. privind Uniunea Europeană aţi dori 
să conţină următorul număr  al acestei publicaţii?
Trimiteţi răspunsurile pe adresa europedirectbacau@gmail.com.

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

	Button 7: 
	Page 2: Off
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 



