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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.
Documentație utilă
 https://europa.eu/european-union/law/treaties_en
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-founding.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-overview.html

CUPRINS

Tratate europene

 Ce sunt tratatele europene? Acestea sunt „acorduri cu 
forţă juridică obligatorie încheiate între statele membre ale UE. 
Ele stabilesc obiectivele UE, regulile de funcţionare a instituţiilor 
europene, procedura de luare a deciziilor şi relaţiile existente între 
Uniune şi statele membre.”.
 Uniunea Europeană, care are o contribuţie de aproximativ 
30% din PIB-ul mondial, are la bază:
1. 4 tratate institutive/fondatoare [Tratatul  de instituire a 

Comunităţii Economice a Cărbunelui şi Oţelului, adoptat la 
Paris, pe 18 aprilie 1951, pentru o perioadă de 50 de ani de 
la data intrării sale în vigoare, pe 23 iulie 1952; Tratatul de 
instituire a Comunităţii Economice Europene  şi Tratatul de 
instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, ambele 
semnate la Roma, pe 25 martie 1957 (cunoscute şi sub numele 
de Tratatele de la Roma) şi intrate în vigoare pe 1 ianuarie 1958) 
şi Tratatul privind Uniunea Europeană, adoptat la Maastricht, 
pe 7 februarie 1992, a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993; 
s-a creat Uniunea Europeană, care cuprinde comunităţile 
europene şi alte forme de cooperare, ceea ce a condus la 
schimbarea denumirii de Comunitate Economică Europeană 
în Comunitatea Europeană]; 

2. tratate modificatoare ale acestora, menite a asigura eficienţa 
şi transparenţa politicilor europene, consfinţite prin tratate de 

aderare a unor noi state membre şi prin introducerea unor 
noi domenii de cooperare (Tratatul de fuziune, adoptat la 
Bruxelles pe 8 aprilie 1965 şi intrat în vigoare la 1 iunie 1967;  
Actul Unic European, semnat la Luxembourg şi Haga, în 
februarie 1986, a intrat în vigoare la 1 iulie 1987; Tratatul 
de la Amsterdam,  semnat la 2 octombrie 1997 şi  intrat 
în vigoare la 1 mai 1999, cuprinde măsuri privind forţa 
de muncă, capitalul social, libera circulaţie a persoanelor, 
noi atribuţii ale Parlamentului, politica externă şi de 
securitate comună etc.; Tratatul de la Nisa, semnat la 
26 februarie 2001, intrat în vigoare la 1 februarie 2003, 
pregăteşte cadrul instituţional pentru marea extindere 
a Uniunii Europene;  Tratatul de la Lisabona, semnat 
pe 13 decembrie 2007 la Lisabona, intrat în vigoare pe 1 
decembrie 2009, consolidează legitimitatea democratică a 
Uniunii Europene şi a valorilor sale fundamentale).

 Dacă se iau în considerare conceptele introduse, 
principiile, fundamentele şi politicile comunităţii europene,  
obiectivele şi ariile de acţiune, putem afirma că cele trei tratate 
majore de instituire a Uniunii Europene sunt Tratatul de la 
Roma, Tratatul de la Maastricht şi Tratatul de la Lisabona. 
 În numărul din luna martie, vom prezenta importanţa  
Tratatului de la Roma, considerat un „tratat-cadru” care 
defineşte fundamentele, politicile, competenţele, procedurile şi 
obiectivele „Comunităţii”. 

Prof.univ.dr. Doina Cmeciu
Coordonator

Centrul de Informare Europe Direct Bacău

Image credit: Muhamad Shabarek

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_ro.htm
 https://europa.eu/european-union/law/treaties_en
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-founding.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-overview.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html?locale=ro
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html?locale=ro
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html?locale=ro
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html?locale=ro
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html?locale=ro
https://www.slideshare.net/mshabarek/the-european-union-26347944
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Evenimente de marcă 
(la nivel global, european, naţional, local)

•	 Pe 3 februarie 2017, a avut loc summitul de la 
Malta, axat pe fenomenul migraţiei, al viitorului UE şi pe 
măsurile necesare privind  pregătirea aniversării a 60 de 
ani de la semnarea Tratatului de la Roma, în 25 martie 
2017. Referitor la  contribuția Comisiei Europene pentru 
acest summit, președintele Jean-Claude Juncker a declarat: 
„Prea multe persoane continuă să moară în Marea 
Mediterană. Am pus în aplicare acțiuni de remediere 
a acestei situații, dar trebuie să facem mai mult. Astăzi 
prezentăm posibile acțiuni pe termen scurt și mediu 
menite să abordeze fluxurile către și din Africa de Nord. În 
primul rând, este necesar să se asigure stabilitatea în Libia 
și în întreaga regiune. În timp ce continuăm să sprijinim 
acest proces, putem promova acțiuni care să schimbe în 
mod semnificativ situația, să salveze vieți și să submineze 
modul de acțiune al celor care introduc ilegal migranți și 
al traficanților de persoane, fapt care va avea un impact 
și asupra fluxurilor către Europa.” Măsurile operaţionale 
specifice menite să amelioreze situaţia migranţilor  se 
regăsesc în Declaraţia de  la Malta, adoptată de cei 28 de 
lideri ai statelor membre ai UE, şi au drept scop salvarea 
vieţilor celor care traversează marea pentru a ajunge în UE, 
distrugerea modelului economic al traficanţilor de vieţi 
umane, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi a capacităţilor 
de primire în Libia şi în vecinătatea apropiată. Preşedintele 
Jean-Claude Junker a pus accentul pe urgenţa acestei 
cauze, subliniind eforturile depuse de preşedinţia malteză 
a UE: „N-am nici cea mai mică îndoială asupra faptului 
că fiecare va face ceea ce trebuie pentru implementarea 
acestor acţiuni”. În privinţa viitorului Uniunii Europene, 
Comisia Europeană va propune, înainte de summitul 
aniversar de la Roma din 25 martie, o Carte albă asupra 
viitorului Europei.
 Mai multe detalii...

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20170203/local/live-malta-eu-summit-in-times-of-crises.638405
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•	 Pe data de 14 februarie 2017, în urma propunerii 
de actualizare a procedurii comitetelor, aşa-numita 
comitologie, Comisia Europeană a prezentat modul 
transparent şi responsabil prin care se pun în aplicare 
normele europene. Termenul „comitologie” se referă 
la setul de proceduri prin care Comisia Europeană își 
exercită competențele de executare care îi sunt conferite 
de legislatorul UE, cu asistență din partea comitetelor 
compuse din reprezentanți ai țărilor UE. Aceste comitete 
de comitologie sunt prezidate de către un oficial din partea 
Comisiei și își dau avizul cu privire la actele de punere în 
aplicare propuse de Comisie.
 Mai multe detalii...

•	 Pe 21 februarie 2016 comunitatea băcăuană 
l-a sărbătorit pe unul dintre artiștii de calibru, care de-a 
lungul anilor a devenit emblematic pentru județul Bacău. 
Pictorul Ilie Boca a împlinit 80 de ani, fericit prilej pentru 
toți cei care îl apreciază i-au fost alături. În dorința de a 
îl omagia pe Maestru, Biblioteca Județeană ”C. Sturdza” a 
organizat un eveniment la care au participat personalități 
ale vieții publice băcăuane, oameni de cultură, critici de 
artă, colegi, admiratori. Președintele Consiliului Județean 
Bacău, Sorin Brașoveanu a transmis publicului un mesaj 
emoționant: „Este o mare onoare și un privilegiu să fiu 
prezent astăzi la acest eveniment cultural de excepție. Nu 
mă voi încumeta să vorbesc despre pictura lui Ilie Boca 
întrucât au făcut-o, cu pricepere, critici profesioniști. Vreau 
doar să îi mulțumesc pentru tot ceea ce face prin activitatea 
sa pentru cultura băcăuană, pentru tot ce înseamnă opera 
sa la nivel național și internațional. Creația sa este, fără 
îndoială, una dintre cele mai frumoase cărți de vizită ale 
Bacăului, motiv pentru care comunitatea îi datorează 
enorm. Edgar Degas spunea cândva că arta nu este ceea 
ce vede artistul, ci ceea ce îi face el pe ceilalți să vadă. Eu 
îi mulțumesc maestrului Ilie Boca pentru ceea ce ne face 
să vedem cu toții și mai ales pentru cum se vede Bacăul 
în lume, prin arta sa. Îl felicit și îi doresc sănătate, putere 
de muncă și să-și numere mult timp de aici încolo „zilele 
cu pensula”, așa cum splendid spunea într-un interviu de 
acum câțiva ani. La mulți ani, maestre!”. Ca o coincidență 
fericită, Consiliul Județean a decis în februarie 2012 să-i 
confere maestrului Ilie Boca titlul de cetățean de onoare al 
județului, pentru contribuția deosebită pe care domnia sa 
a avut-o și o are în continuare în domeniul cultural, atât la 
nivel local, cât și la nivel național și internațional.
 Sursă: Consiliul Județean Bacău

https://ec.europa.eu/romania/news/20171402_comitologie_aplicarea_mai_transparenta_normelor_ue_ro?newsletter_id
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• Pe 22 februarie 2017, a fost publicat raportul de ţară 
pentru România de către Comisia Europeană. Concluziile 
acestei analize se referă la următoarele aspecte: lansarea de 
reforme vaste în 2016, însă potențialul neutilizat al forței 
de muncă limitează creșterea economică; gradul de sărăcie 
este în scădere, dar inegalitatea veniturilor continuă să 
rămână ridicată; măsurile necesare pentru îmbunătățirea 
sistemului de sănătate sunt puse în practică, însă sistemul 
în sine este afectat de ineficiență, acces limitat şi corupție; 
furnizarea inegală a unei educații de calitate reduce 
potențialul capitalului uman; cheltuielile cu investițiile 
publice sunt ridicate, dar eficiența redusă a infrastructurii 
pune restricții creşterii; reforma administrației publice s-a 
accelerat în 2016, ea nefiind încă finalizată. 
 Pe lângă cele 27 de analize de țară (publicate 
pentru toate statele membre în afară de Grecia, care face 
obiectul unui program de ajustare macroeconomică), 
Comisia a publicat și trei rapoarte: unul privind punerea 
în aplicare a pactului bugetar, un altul în care este analizată 
datoria publică a Italiei și un al treilea privind un caz de 
prezentare eronată a statisticilor de către Austria, alături de 
o propunere adresată Consiliului pentru o amendă.
 Mai multe detalii...

•	 În perioada 24 – 26 februarie 2017, la Centrul de 
Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” Bacău, s-a desfăşurat 
Salonul Regional de Amenajări interioare, exterioare și 
mobilier Expo Ambient Design, organizat de SC Centrul 
de Afaceri şi Expoziţional SA Bacău, în parteneriat cu 
Uniunea Arhitecților   din   România   -   Filiala   Bacău-
Neamț,   Instituţia   Prefectului Judeţul Bacău şi Misiunea 
Casa. În timpul conferinţei Ambient Design 2017, s-au 
prezentat şi dezbătut soluţii inovative pentru construcţii şi 
protecţia acestora.
 Mai multe detalii...

http://ec.europa.eu/romania/news/20172202_semestrul_european_2017_analiza_tara_romania_ro?newsletter_id
 http://caebacau.ro/expo-ambient-design-2017/
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Premii ale Comisiei Europene
Câştigătorii concursului  Juvenes Translatores

 „Limbile străine ne deschid mintea și înlătură bariere. Ne ajută să înțelegem alte popoare 
și culturi. Felicitări tuturor celor 28 de elevi câștigători de astăzi, pentru creativitatea și flerul 
de care au dat dovadă în toate cele 24 de limbi ale UE. Bravo tuturor!”, a declarat comisarul 
Günther Oettinger
 Pe 2 februarie, Comisia Europeană a anunțat numele câștigătorilor concursului anual 
de traducere „Juvenes Translatores”. La concursul organizat în luna noiembrie a anului trecut 
au participat peste 3.000 de adolescenți din peste 700 de școli de pe întregul continent, dintre 
care 32 de licee din România. În total, 28 de elevi de liceu, câte unul din fiecare stat-membru al 
Uniunii Europene, vor fi premiați la Bruxelles în data de 6 aprilie. 
 Alina Cristiana Tache, elevă la Colegiul Național „Mihai Viteazul”, din Ploiești, a fost 
premiată pentru traducerea unui text din limba germană în limba română.
 Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene organizează concursul „Juvenes 
Translatores”  în fiecare an, începând din 2007. Obiectivul său este de a promova studiul limbilor 
străine în școli și de a le oferi tinerilor elevi posibilitatea să vadă cum este să fii traducător. 
Concursul se adresează liceenilor în vârstă de 17 ani și se desfășoară simultan în toate școlile 
selectate din întreaga UE. Acest an marchează cea de a 10-a ediție a concursului și cea de a 60-a 
aniversare a nașterii Uniunii Europene. 

https://ec.europa.eu/info/juvenes-translatores/2016-contest/2016-contest-list-selected-schools_en
https://ec.europa.eu/info/juvenes-translatores
https://ec.europa.eu/info/juvenes-translatores/2016-contest/2016-contest-texts-translation_en
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Programul Erasmus + (30 de ani de Erasmus+)

 În 2017, se sărbătoresc 30 de ani de la crearea programului Erasmus+ , cel mai important 
program de schimb de studenți din lume. Dacă, după primul an, a fost accesat de peste 3000 de 
studenți europeni, acum, de multiplele facilități Erasmus pot beneficia peste patru milioane de 
europeni – studenți, profesori, voluntari, tineri profesioniști, care se pot înscrie pentru studii, 
stagii de practică, schimburi de experiență și voluntariat în străinătate.
 Pentru a marca evenimentul, pe tot parcursul anului 2017, vor fi organizate conferințe, 
forumuri, dialoguri, ceremonii aniversare, dezbateri și expoziții în toate statele membre.
 Mai multe detalii...

Programul Orizont 2020 

 Orizont 2020 este un program multianual de finanțare a cercetării și inovării.
 Cercetătorii europeni, care își propun să dezvolte produse sau servicii inovatoare cu un 
impact pozitiv la nivel global, au la dispoziţie un număr mare de oportunități de finanțare.
 Comisia Europeană a elaborat un ghid simplificat al aplicantului, cu ajutorul căruia cei 
interesați își pot pregăti mai bine propunerile de proiecte pentru finanțare. Ghidul conține un 
manual on-line care explică, în 5 pași, procedurile de urmat, o listă de documente de referință, 
un spațiu virtual comun pentru cercetători și mai multe instrumente de verificare a viabilității 
unor astfel de proiecte.
 Pasul 1 – găsirea unui apel de propuneri
 Pasul 2 – găsirea unui partener / depunerea unei propuneri în mod individul
 Pasul 3 – crearea contului în portal
 Pasul 4 – înregistrarea organizației
 Pasul 5 - depunerea propunerii de proiect la Comisie
 Documentaţie utilă: manualul on-line pentru Orizont 2020, alte oportunităţi de 
finanţare, condiții echitabile de salarizare pentru cercetători în programul Orizont 2020

https://ec.europa.eu/romania/content/20172501_aniversare_erasmus_30_ani_ro
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
http://ec.europa.eu/romania/news/20172202_cinci_pasi_simpli_catre_orizont_2020_ro
http://ec.europa.eu/romania/news/20172202_cinci_pasi_simpli_catre_orizont_2020_ro
http://ec.europa.eu/romania/news/20172702_conditii_echitabile_cercetatori_orizont2020_ro
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Pățanii. Povețe. Proiecte îndrăzneţe
(episodul 1)

 Reprezentanța Comisiei Europene în România (RCE) dezvoltă o serie de activități 
dedicate promovării și creșterii vizibilității proiectelor de succes cu finanțare europeană.
 Primul eveniment din această serie l-a constituit lansarea primei benzi desenate din 
România dedicată fondurilor structurale: „Pățanii. Povețe. Proiecte îndrăznețe”. Publicația este 
destinată atât publicului larg, cât și celor interesați să desfășoare astfel de proiecte, cei care au 
o experiență de împărtășit în domeniu, cei care doresc să afle mai multe și cei care au demarat 
deja un proiect.

Concurs iniţiat de Reprezentanţa Comisiei Europene în România

 Reprezentanța Comisiei Europene în România a lansat, în 15 decembrie 2016, un 
concurs al cărui obiectiv este strângerea a cât mai multor lecții învățate în perioada de finanțare 
2007-2013 în ceea ce privește desfășurarea cu succes a unui proiect cu fonduri europene. 
Termenul-limită de participare este 31 martie 2017. Premiul este o vizită de studii la Bruxelles, 
la Comisia Europeană.  
 Mai multe detalii...

Concurs video: Fii cu ochii pe Erasmus+

 Concursul este deschis în perioada 22 februarie – 9 martie 2017 și se adresează 
studenților care au fost acceptați și selectați de către universitățile lor să plece în mobilitate de 
studiu sau plasament, studenților care se află în prezent în mobilitate sau studenților care au 
beneficiat în trecut de o mobilitate sau un plasament Erasmus.
 Creează un film de scurtă durată (maxim 180 de secunde) în care să descrii, să 
împărtășesti sau să proiectezi o experiență Erasmus. Filmul poate fi sub formă de testimonial, 
interviu, animație, dramă, horror etc. Limita este imaginația ta. Important este impactul asupra 
privitorului – fă-l să își dorească să plece cu Erasmus (mobilitate de studiu sau plasament)! Îți 
recomandăm să îți păstrezi umorul.
 În oricare dintre cele trei scenarii te-ai afla, înscrie-te în competiție și poți câștiga un 
premiu: locul 1 – un voucher în valoare de 500 euro, locul 2 – un voucher în valoare de 300 
euro, locul 3 – un voucher în valoare de 200 euro.
 Mai multe detalii...

http://ec.europa.eu/romania/proiecte_indraznete_ro/banda_desenata_ro
https://ec.europa.eu/romania/content/patanii_povete_proiecte_indraznete_episodul1_ro?newsletter_id
http://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/260
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Agenda urbană şi platforma deschisă de date urbane

Stagii de practică la Comitetul Regiunilor

Asistenţă privind finanţarea de proiecte pentru compa-
niile mici şi mijlocii furnizată prin Enterprise Europe Ne-
twork

Proiecte, parteneriate, concursuri Erasmus +

Portalul pentru oportunităţi de afaceri în turism

Ministerul Fondurilor Europene pentru linii de finanţare 
privind proiecte europene

Publicațiile Uniunii Europene

Proiecte, parteneriate şi finanțări în domeniul culturii

Informații adresate copiilor, părinților, profesorilor

Informații utile

https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities_en
https://ec.europa.eu/romania/news/20170102_platforma_date_deschise_dezvoltarea_oraselor_ro?newsletter_id
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000020
http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.anpcdefp.ro/noutati.php?id=1
http://www.erasmusplus.ro/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tourism-business-portal/index_en.htm
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri
http://www.fonduri-ue.ro/apeluri
http://bookshop.europa.eu/ro/home/
www.europa-creativ<0103>.eu
http://europa.eu/kids-corner/parents-teach/index_ro.htm
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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
mailto:europedirectbacau%40gmail.com?subject=
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