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Portalul „Vocea ta în Europa” gestionat de Comisia Europeană, constituie punctul unic de acces la numeroase consultări, discuţii și alte opţiuni prin care puteţi 
juca un rol activ în procesul de elaborare a politicilor europene.
1. Denumirea iniţială a fost Tratat de instituire a Comunităţii Economice Europene. A se vedea și E-Buletinul din luna februarie.
Sursa 1 Fotogalerie Tratatul de la Roma
Sursa 2 Portal EurLex
Sursa 3 Text Tratatul de la Roma
Sursa 4 Text Carte Albă privind Viitorul Europei (pdf)

CUPRINS

Tratatele de la Roma1 – 60 de ani 
de valori europene

„La 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma, a sosit timpul ca 
Europa unită, cu cei   27 de membri ai săi, să construiască o viziune pentru 

viitor” 
(Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, 1 martie 2017)

 Deși ideea creării unei Europe unite datează de 
secole, abia după al II-lea Război Mondial au prins contur 
premisele necesare demarării unui proces de integrare 
europeană. 
 25 martie 1957, data semnării Tratatului de 
la Roma, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958, a 
consfinţit sfârșitul etapelor de pregătire a integrării și a 
marcat începutul extinderii și consolidării acesteia într-
un triunghi comunitar, format din CEE (Comunitatea 
Economică	 Europeană), CECO (Tratatul	 de	 instituire	
a	 Comunităţii	 Europene	 a	 Cărbunelui	 şi	 Oţelului) 
și EURATOM (Comunitatea	 Europeană	 a	 Energiei	
Atomice), cu trei etape succesive - Uniunea vamală, 
Uniunea economică și Uniunea politică. 
 Belgia, Franţa, Italia, Luxemburg, Olanda 
și Germania de Vest au fost cele șase ţări fondatoare 
ale Tratatului de la Roma, care avea drept obiective 
„realizarea unei pieţe comune, adoptarea progresivă a 
politicilor economice ale statelor membre, promovarea 

unei dezvoltări armonioase pentru activităţile economice, o extindere 
continuă și cumpătată, o creștere a stabilităţii, o creștere accelerată a 
standardului de viaţă și relaţii mai strânse între toate statele membre”. 
Aceste obiective au fost îndeplinite, UE fiind permanent preocupată să 
continue dezvoltarea lor sub semnul solidarităţii și al acţiunilor concrete. 
Europa secolului al XXI-lea se mai confruntă încă cu probleme privind 
siguranţa și securitatea sa însă fiecare nouă etapă în dezvoltarea și 
consolidarea UE aduce cu ea nu numai noi oportunităţi, ci și riscuri, 
provocări și crize. În acest context, instituţiile Uniunii Europene 
constituie simbolul Europei unite, făcând operaţional un sistem care a 
adus o pace reală și durabilă pe acest continent, împlinindu-se astfel visul 
membrilor fondatori privind integrarea europeană clădită pe principii 
pașnice bazate pe negociere și puterea legilor.
Ce este Uniunea Europeană astăzi când 

„[i]maginile luptelor în tranșee și ale câmpurilor de la Verdun sau 
ale unui continent despărţit de Cortina de Fier și de Zidul Berlinului 
au fost înlocuite cu o Uniune care se remarcă drept reper de pace și 
stabilitate” ?, după cum afirma Jean-Claude Juncker la summitul 
de la Roma, din 25 martie, cu prilejul împlinirii a șaizeci de ani de 
la semnarea Tratatelor. „Sacrificiul generaţiilor anterioare nu ar 
trebui uitat niciodată, a continuat președintele Comisiei Europene. 
Demnitatea umană, libertatea și democraţia au fost câștigate cu 
greu și nu pot fi abandonate niciodată. Chiar dacă nu toţi europenii 
de azi se pot raporta în același mod la atașamentul faţă de pace ca 
părinţii sau bunicii lor, aceste valori fundamentale continuă să ne 
unească. UE este în prezent locul în care cetăţenii europeni se pot 
bucura de o diversitate unică de cultură, idei și tradiţii într-o Uniune 
care măsoară patru milioane de kilometri pătraţi. Este locul în care 
și-au construit legături de o viaţă cu alţi cetăţeni europeni și pot 
călători, studia și lucra în afara frontierelor naţionale fără a schimba 
valută. Este locul în care statul de drept a înlocuit regula pumnului 
de fier. Este locul în care nu doar se vorbește despre egalitate, ci 
aceasta continuă să fie promovată.”

Ce este Uniunea Europeană astăzi ? 
„Este un loc în schimbare într-o lume în continuă evoluţie. Europa 
găzduiește cea mai mare piaţă unică din lume și deţine a doua cea 
mai utilizată monedă. Este cea mai mare putere comercială și cel 
mai mare donator de ajutor umanitar și pentru dezvoltare. Graţie, 
în parte, programului „Orizont 2020”, cel mai mare program de 
cercetare multinaţional, Europa se află în avangarda inovării. 
Diplomaţia sa are o pondere efectivă și contribuie la menţinerea 
siguranţei și sustenabilităţii planetei, după cum demonstrează 
acordul istoric încheiat cu Iranul privind programul său nuclear sau 
rolul de lider pe care l-a jucat UE în privinţa Acordului de la Paris 
privind schimbările climatice și în adoptarea de către Organizaţia 
Naţiunilor Unite a obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 2030. 
Această influenţă este confirmată de cooperarea noastră strânsă 
cu NATO și de rolul nostru activ în cadrul Consiliului Europei”, 
consideră Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene.
La 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, Uniunea 
Europeană este spaţiul solidarităţii, al libertăţilor și demnităţii 
umane, un spaţiu al reflecţiei privind viitorul cetăţenilor europeni. 

Prof.univ.dr. Doina Cmeciu
Coordonator

Centrul de Informare Europe Direct Bacău

Image credit: Comisia Europeană

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_ro.htm
https://ec.europa.eu/romania/content/20172802_fotogalerie_tratatrul_de_la_roma_ro
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=URISERV%3Axy0023
https://ec.europa.eu/romania/sites/romania/files/tratatul_de_la_roma.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/cartea_alba_privind_viitorul_europei_ro.pdf
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Cartea Albă privind viitorul Europei. 
Reflecţii şi scenarii pentru UE – 27 până în 2025

 Pe 1 martie 2017,  preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a prezentat  Cartea Albă 
privind viitorul Europei. Reflecţii şi scenarii pentru UE – 27până în 2025.   
 Documentul (care este contribuţia Comisiei la summitul de la Roma din 25 martie 2017) prezintă 
cinci posibile scenarii privind viitorul Uniunii Europene, ele  reprezentând începutul dezbaterii, nu 
sfârșitul acesteia.  „Ne confruntăm cu numeroase provocări,  de la globalizare şi impactul noilor tehnologii 
asupra societăţii şi a ocupării forţei de muncă, până la  ameninţările la adresa securităţii sau  ascensiunea 
populismului.  Trebuie să ne asigurăm că nu ne vom lăsa copleșiţi de aceste tendinţe şi că, dimpotrivă, vom 
ști să profităm de oportunităţile pe care ni le oferă. Iată de ce Cartea Albă propune cinci scenarii pentru 
evoluţia Uniunii. Viitorul nostru depinde de alegerile pe care le vom face.”
 Cele 5 scenarii pentru Europa până în 2025 sunt de natură ilustrativă, sunt menite a stimula reflecţia, 
cartografiază domeniile de aplicare şi posibilităţile schimbărilor viitoare, proiectează traiectoria europeană 
în interesul cetăţenilor europeni. Ele se referă la:

1. continuând pe acelaşi drum („În acest scenariu în care UE-27 își menţine parcursul, Uniunea se axează 
pe punerea în aplicare și pe actualizarea agendei sale existente de reformă.”);

2. accent exclusiv pe piaţa unică („În acest scenariu în care UE-27 nu agreează să întreprindă acţiuni 
în plus în mai multe domenii de politică, accentul se pune tot mai mult pe aprofundarea anumitor 
aspecte-cheie ale pieţei unice. Nu există voinţa comună de a colabora aprofundat în domenii precum 
migraţia, securitatea sau apărarea.”);

3. cei care doresc mai mult realizează mai mult („În acest scenariu în care UE-27 își desfășoară activitatea 
ca și acum, dar în care anumite state membre doresc să facă mai mult în comun, se formează una sau 
mai multe „coaliţii ale doritorilor”, care conlucrează în anumite domenii de politică. Printre aceste 
domenii de politică se pot număra apărarea, securitatea internă, impozitarea sau aspectele sociale.”);

4. mai puţin, dar mai eficient („În acest scenariu în care există consens asupra necesităţii de a aborda 
mai bine împreună anumite priorităţi, UE-27 decide să își concentreze atenţia și resursele limitate 
asupra unui număr restrâns de domenii.”);

5. mult mai mult împreună („În acest scenariu în care există consens în ceea ce privește faptul că nici UE-
27 în forma actuală, nici ţările europene pe cont propriu nu sunt suficient de bine pregătite pentru a 
face faţă provocărilor curente, statele membre decid să pună în comun competenţe, resurse și procese 
decizionale în toate domeniile.”).

 Toate scenariile răspund la întrebările „de ce şi cum ?”, „ce înseamnă aceasta până în 2025” şi 
cuprind consideraţii cu privire la următoarele aspecte: avantaje şi dezavantaje, impactul asupra politicilor 
(piaţă unică şi comerţ; uniunea economică şi monetară; Schengen, migraţie şi securitate; politic externă şi 
apărare; bugetul UE; capacitatea de a obţine rezultate) şi instantanee cu rol ilustrativ. 
 Comisia Europeană va contribui la discuţii cu documente de reflecţie asupra următoarelor aspecte:

1. dezvoltarea dimensiunii sociale a Europei;
2. aprofundarea uniunii economice și monetare, pe baza Raportului celor cinci președinţi din iunie 2015;
3. valorificarea oportunităţilor globalizării;
4. viitorul apărării Europei;
5. viitorul finanţelor UE.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/cartea_alba_privind_viitorul_europei_ro.pdf
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Evenimente de marcă 
(la nivel global, european, naţional, local)
• Începând cu data de 1 martie 2017, 
funcţionează oficial în UE, Reţelele Europene de 
Referinţă pentru bolile rare. Acestea sunt platforme 
unice și inovatoare de cooperare transfrontalieră 
între specialiști pentru diagnosticarea și tratarea 
unor boli complexe rare sau cu incidenţă redusă. 
Referitor la aceste platforme, Vytenis Andriukaitis, 
comisarul european pentru sănătate și siguranţă 
alimentară, a declarat: „Reţelele vor conecta expertiza 
și cunoștinţele considerabile din UE, care sunt în 
prezent răspândite în toate ţările, această iniţiativă 
devenind o dovadă concretă a valorii adăugate a 
colaborării la nivelul UE. Am mare încredere că RER 
vor lumina calea pacienţilor care suferă de boli rare, 
ducând la descoperiri știinţifice care le pot salva sau 
schimba viaţa.” Cele 24 de RER tematice, reunind 
peste 900 de unităţi sanitare foarte specializate din 26 
de ţări, colaborează într-o mare varietate de domenii, 
de la afecţiuni osoase până la boli hematologice, de la 
cancerul pediatric până la imunodeficienţă. Punerea 
în comun a celor mai bune cunoștinţe din UE la 
acest nivel va aduce anual beneficii pentru mii de 
pacienţi cu boli care necesită o concentrare specială 
de asistenţă medicală foarte specializată în domenii 
medicale în care expertiza este rară. Sursă

• Începând cu data de 8 martie 2017, 
organizaţiile acreditate care oferă stagii de solidaritate 
(organizaţii neguvernamentale, organizaţii ale 
societăţii civile, autorităţi naţionale, regionale și locale 
sau întreprinderi sociale) pot utiliza baza de date 
dedicată pentru a găsi potenţiali angajaţi, stagiari sau 
voluntari pentru activităţile lor. Acestea pot solicita 
finanţare prin intermediul programelor de finanţare 
existente ale UE. În prezent, există opt programe care 
sprijină Corpul european de solidaritate. Referitor la 
aceste activităţi, comisarul pentru educaţie, cultură, 
tineret și sport, Tibor Navracsics, a declarat: „Corpul 
european de solidaritate face un pas uriaș către 
obţinerea de rezultate concrete pe teren. De acum 
înainte, baza noastră de date este deschisă pentru 
organizaţii și autorităţi publice, astfel încât corelarea 
poate începe și primii tineri europeni își vor iniţia 
în curând activităţile. Sunt mândru să văd că mulţi 
tineri au aderat deja la Corpul de solidaritate și sunt 
astfel gata să aducă o schimbare. Aș dori acum să 
încurajez organizaţiile să urmeze acest exemplu și să 
ofere cât mai multe stagii posibil”.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/2017_flyer_ro.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/2017_flyer_ro.pdf
 https://ec.europa.eu/romania/news/20172802_retelele_europene_referinta_ro
http://www.europedirectbacau.ro/index.php/stiri/corpul-european-de-solidaritate-organizatiile-gata-de-actiune
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•	 În perioada 9 – 10 martie,  a avut loc reuniunea 
Consiliului European de primăvară când 17 state-membre, 
printre care şi România, au agreat Proiectul de înfiinţare 
a instituţiei Parchetului European. Noul organism 
este abilitat să deruleze urmăriri penale referitoare la 
infracţiunile de fraudare a bugetului UE. Sursă

•	 Pe 29 martie 2017, au început negocierile oficiale 
ale UE în privinţa Brexit-ului. Regina Elisabeta a II-a a 
promulgat legea adoptată de Parlamentul britanic pe 27 
martie, seara, ceea ce a permis premierului Theresa May 
să declanşeze procesul de ieşire a Marii Britanii din UE. 
Drept urmare, preşedintele Consiliului European, Donald 
Tusk, a fost informat că premierul britanic a invocat, sub 
forma unei scrisori, articolul 50 al Tratatului de la Lisabona, 
declanşând procesul formal de ieşire a Regatului Unit al 
Marii Britanii din Uniunea Europeană. 
Etapele imediat următoare prevăd: 
•	 distribuirea de către preşedintele Consiliului European, 

Donald Tusk, până pe 31 martie, a unui proiect pentru 
negocierea Brexit-ului către celalalte 27 de ţări ale 
Uniunii Europene;

•	 reunirea celor 27 de lideri ai guvernelor naţionale la 
un summit (cel mai probabil, în prima jumătate a lunii 
mai, la Bruxelles) pentru a aproba o serie de reguli 
finale cu privire la negocierea Brexit-ului;

•	 după  aprobarea acestor reguli, negociatorul-şef Michel 
Barnier programează primele discuţii cu omologul său 
britanic, ministrul David Davis.

Sursă Infografic: Libertatea.ro

•	 Pe 25 martie 2017,  a fost dată declaraţia comună a 
liderilor celor 27 de state-membre şi ai instituţiilor Uniunii 
Europene, prin care îşi afirmă angajamentul să respecte 
Agenda de la Roma, să respecte şi să promoveze valorile 
europene şi să îndeplinească 4 obiective majore:

•	 O Europă sigură şi securizată;
•	 O Europă prosperă şi durabilă;
•	 O Europă socială;
•	 O Europă mai puternică pe scena mondială.

 Text integral al Declaraţiei de la Roma 
             (Bruxelles, 25 martie 2017)

https://ec.europa.eu/romania/news/20170903_romania_sustine_infiintarea_parchetului_european_ro
http://www.libertatea.ro/stiri/brexit-ue-pregatita-sa-raspunda-48-de-ore-cand-ar-putea-fi-invocat-articolul-50-1770030
https://ec.europa.eu/romania/news/declaratie_comuna_roma_2017_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/declaratie_comuna_roma_2017_ro
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•	 Pe data de 14 martie 2017, a avut loc o sesiune de 
informare despre evenimentele europene majore ale anului 
2017,  activităţile de voluntariat, Corpul de Solidaritate. 
Studenţii de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
au urmărit prezentări şi videoclipuri privind programul 
Erasmus + şi participarea la concursurile organizate de 
Reprezentanţa CE în România, istoria Uniunii Europene, 
importanţa tratatelor europene.  

•	 În perioada 16 - 19 martie, Organizația Erasmus 
Student Network Bacău de la Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău a organizat o amplă activitate 
vizând inaugurarea Platformei Naționale ESN în cadrul 
căreia s-au reunit secțiuni ESN din 10 oraşe ale României. 
ERASMUS STUDENT NETWORK este cea mai mare 
organizație studențească cu caracter interdisciplinar din 
Europa, care se bucură de susținerea Comisiei Europene. 
Obiectivul evenimentului a fost acela de a oferi tinerilor 
participanţi oportunităţi de dezvoltare profesională şi 
personală. Au fost organizate sesiuni plenare, workshop-
uri, activități de tipul Social Erasmus (participanții au 
adus mâncare pentru câini, iar voluntarii ESN au mers la 
un adăpost cu mâncarea respectivă) şi activităţi specifice 
proiectului Exchange Ability (prin video Mannequin 
Challenge s-a demonstrat suportul ESN pentru persoanele 
cu nevoi speciale). 
Centrul Europe Direct Bacău a fost partenerul acestui 
eveniment şi a susținut activitățile organizate de ESN 
Bacău prin materiale tematice şi prezentări ale programului 
Erasmus +. 
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•	 Pe data de 17 martie, elevii claselor primare (I B) 
şi gimnaziale (V B) ai  Colegiului Naţional „Ferdinand I”, 
în colaborare cu Centrul de Informare „Europe Direct” 
Bacău, au celebrat ziua Sf Patrick (sărbătorită în Irlanda 
şi în marile comunităţi irlandeze din întreaga lume) sub 
îndrumarea cadrelor didactice prof. Nicoleta Nistor, prof. 
Liliana Puiu şi prof. înv. primar Margareta Vătămanescu. 
În cadrul orelor de limba engleză, elevii s-au familiarizat 
cu tradițiile, simbolurile şi legendele irlandeze şi au cântat 
melodii celebre din folclorul irlandez.

„Ce viitor ne dorim pentru noi, pentru copiii noștri și pentru Uniunea noastră?”

 Dacă doriţi să contribuiţi la conturarea unei viziuni 
privind rolul Uniunii Europene în viitor, puteţi folosi 
formularul disponibil în pagina Reprezentanţei Comisiei 
Europene în România.

Istoria Uniunii Europene
(1957 – 2017)

 Pentru a marca cei 60 de ani de la semnarea 
Tratatelor de la Roma (25 martie 1957 – 25 martie 2017),  
serviciul audiovizual al Comisiei Europene a realizat 
un videoclip din înregistrări de arhivă care ilustrează 
evenimentele importante din istoria UE, începând cu anul 
1957. Sunt surprinse momentele-cheie ale existenţei acestui 
construct politic, economic, social şi cultural: semnarea 
diferitelor tratate europene, aderarea noilor state-membre, 
căderea Zidului Berlinului, Acordul Schengen, crearea 
pieței interne, introducerea monedei euro şi câştigarea, de 
către Uniunea Europeană, a premiului Nobel pentru pace.

https://ec.europa.eu/romania/news/20172703_dezbatere_cartea_alba_ro
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I134946
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Concursuri
Reporter şi blogger european 2017

 Reprezentanţa Comisiei Europene în România lansează concursul „Reporter şi blogger 
european”, ediţia 2017, cu ocazia aniversării a 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma.
Jurnaliştii şi bloggerii sunt invitați să trimită, până pe 31 octombrie 2017, articolele şi materialele 
publicate în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2017, pentru a fi evaluate de un juriu. Nu sunt 
acceptate articole de ştiri, ci numai comentarii, analize, reportaje, anchete, interviuri, editoriale, 
articole de opinie şi imagini ilustrative (infografice originale sau fotografii care au fost publicate 
însoțite de comentarii relevante). Fiecare concurent trebuie să trimită minimum 3 şi maximum 
5 materiale pentru a intra în competiție la una dintre cele 7 categorii ale concursului. (vezi mai 
jos categoriile şi criteriile de evaluare pentru fiecare în parte). Concurenții pot participa la o 
singură categorie.
 Fiecare categorie va avea un singur câştigător. Premiile constau în câte o tabletă iPad şi 
o vizită de 2 zile la Bruxelles, în cursul anului 2018, unde câştigătorii vor avea ocazia să viziteze 
sediul Comisiei Europene şi să se întâlnească cu oficiali europeni. 
 Pentru detalii privind categoriile, criteriile de evaluare, condiţiile de participare, temele 
eligibile, accesați linkul.

https://ec.europa.eu/romania/events/reporter_blogger_european_ro
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Reprezentanța Comisiei Europene în România

Ministerul Fondurilor Europene - finanțări

Ghidul finanțărilor europene pentru începători (pdf)

Proiecte, parteneriate, finanțări în domeniul culturii

Informaţii adresate copiilor, părinţilor și profesorilor

Informaţii privind cele 4 premii ale Parlamentului 
European

Informații utile

https://ec.europa.eu/romania/about-us_ro
http://www.fonduri-ue.ro/
http://ec.europa.eu/archives/budget/funding/printpdf/buget_-_-_.pdf
http://www.europa-creativa.eu/
http://europa.eu/kids-corner/parents-teach/index_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/20150201PVL00043/Premii
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/20150201PVL00043/Premii
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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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