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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

Ştiinţă, cercetare, inovare 
– priorităţi ale politicilor naţionale, europene şi globale –    

 Pe 22 aprilie, de Ziua Pământului, a avut loc, 
concomitent, în peste 600 de oraşe din întreaga lume, 
Marşul pentru ştiinţă (March for Science). În România, 
evenimentul a fost organizat în Bucureşti şi Cluj-Napoca. 
Obiectivul acestui eveniment global este susţinerea 
cercetării ştiinţifice pentru asigurarea prosperităţii şi 
sănătăţii tuturor cetăţenilor pe această planetă. Asociaţia 
oamenilor de ştiinţă din România şi din întreaga lume, AD 
ASTRA, consideră marşul nu numai o celebrare a ştiinţei, 
cât mai ales un demers imperios necesar astăzi pentru a 
respecta şi încuraja cercetarea în orice domeniu, pentru 
că  „ştiinţa protejează sănătatea comunităţii noastre, 
siguranţa familiilor, educaţia copiilor noştri, reprezintă 
fundamentul pentru slujbe şi economie, viitorul a tot ceea 
ce vrem să trăim şi modul în care putem asigura resursele 
pentru generaţiile următoare. Trebuie să ne facem acum 
vocea auzită deoarece toate aceste valori sunt puse în 
pericol”. 
 Orizont – 2020 (Horizon - 2020), Programul-
cadru al UE pentru cercetare şi inovare, are menirea de 
a aduce ştiinţa şi cercetarea „din laboratoare pe piaţă”, 
de a plasa investiţiile în cercetare şi inovare „în centrul 
Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii”. Finanţarea de 80 de 

miliarde de euro răspunde mai ales „provocărilor societale prioritare  
în cazul cărora investiţiile specifice în cercetare şi inovare pot avea un 
impact real în beneficiul cetăţenilor:

1. sănătate, schimbări demografice şi bunăstare;
2. securitate alimentară, agricultură şi silvicultură durabile, cercetare 

marină şi maritimă şi privind apele interioare şi bioeconomie;
3. surse de energie sigure, ecologice şi eficiente;
4. transporturi inteligente, ecologice şi integrate;
5. acţiuni de combatere a schimbărilor climatice, de mediu, utilizarea 

eficientă a resurselor şi materiilor prime; 
6. Europa într-o lume în schimbare – societăţi favorabile incluziunii, 

inovatoare şi reflexive;
7. societăţi sigure – protejarea libertăţii şi securităţii Europei şi a 

cetăţenilor săi.”
 S-a ajuns la concluzia că ştiinţa, cercetarea şi inovarea sunt 
esenţiale pentru asigurarea prosperităţii economice. Orizont – 2020 
prevede şi măsuri specifice pentru atenuarea crizelor economice, 
măsuri care pot deveni strategii politice la nivelul fiecărui stat-membru 
pentru a asigura calitatea vieţii cetăţenilor, pentru „exploatarea 
potenţialului rezervei de talente a Europei, pentru maximizarea şi 
distribuirea beneficiilor inovării în întreaga Uniune, pentru consolidarea 
competitivităţii Europei şi a capacităţii acesteia de a răspunde 
provocărilor societale pe viitor.”
 Pe lângă măsurile specifice incluse în  acest amplu Program-
cadru (formarea de echipe care să combine instituţii de cercetare 
excelente şi instituţii omoloage cu performanţe mai scăzute cu scopul 
de a se crea sau moderniza centrele de excelenţă; înfrăţirea instituţiilor, 
incluzând schimburi de personal, vizite ale experţilor şi cursuri 
de formare; instituirea unor „catedre SEC” pentru a atrage cadre 
universitare renumite către instituţiile cu potenţial înalt;  un mecanism 
de sprijin al politicilor pentru îmbunătăţirea politicilor naţionale şi 
regionale în materie de cercetare şi inovare; favorizarea accesului la 
reţelele internaţionale pentru cercetătorii şi inovatorii de excelenţă; 
consolidarea reţelelor transnaţionale ale punctelor de contact naţionale 
(PCN) pentru informarea potenţialilor participanţi), sunt alocate fonduri 
pentru cooperarea efectivă între ştiinţă şi societate, pentru transpunerea 
imediată a excelenţei ştiinţifice în practica socială, pentru conlucrarea 
între specialişti şi cetăţeni, ceea ce presupune înţelegerea „chestiunilor 
din toate perspectivele. De aceea, Orizont 2020 sprijină proiectele care 
implică cetăţenii în procesele de definire a naturii cercetării care afectează 
viaţa noastră de zi cu zi. O înţelegere mai amplă între comunităţile de 
specialişti şi nespecialişti cu privire la obiective şi modalităţile de realizare 
a acestora va menţine excelenţa ştiinţifică şi îi va permite societăţii să îşi 
asume în comun rezultatele.”
 Acesta trebuie să fie cu adevărat obiectivul major al politicilor 
privind domeniul cercetării la nivel naţional, european şi global: 
prosperitatea economică a cetăţenilor acestei planete.

Prof.univ.dr. Doina Cmeciu
Coordonator

Centrul de Informare Europe Direct Bacău

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_ro.htm
http://www.romanialibera.ro/societate/educatie/marsul-oamenilor-de-stiinta--la-bucuresti-si-cluj- evenimentul-are-loc--concomitent--in-alte-500-de-orase-de-pe-glob-447071
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_RO_KI0213413RON.pdf
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Evenimente de marcă 
(la nivel global, european, naţional, local)
• Pe 5 aprilie 2017, Parlamentul European a aprobat 
suplimentarea cu 200 de milioane de euro a bugetului pentru 
Orizont 2020, Programul-cadru al UE de finanţare a cercetării 
şi inovării. Cu acest prilej, Carlos Moedas, comisarul european 
pentru cercetare, ştiinţă şi inovare, a declarat: „Este vorba 
de un acord foarte important, care va permite Comisiei să 
direcţioneze fonduri suplimentare către domenii-cheie, 
precum încurajarea  inovării creatoare de piaţă, sprijinirea 
cercetării de excelenţă, partajarea volumelor mari de date şi 
reducerea decalajului în materie de inovare dintre diferite ţări 
din Europa.” Sursă

• Pe data de 6 aprilie 2017, a fost realizată ultima etapă 
privind eliminarea tarifelor de roaming pe teritoriul Uniunii 
Europene, când reprezentanţii Parlamentului European, ai 
Consiliului şi ai Comisiei au convenit cu privire la modalităţile 
de reglementare a pieţelor angro de roaming. Andrus Ansip, 
vicepreşedinte al Comisiei pentru piaţa unică digitală, a salutat 
încheierea acordului, declarând că „Aceasta a fost ultima piesă 
a puzzle-ului. Din 15 iunie, europenii vor putea călători în UE 
fără să plătească pentru roaming”. Parlamentul European şi 
Consiliul trebuie să aprobe oficial acordul la care s-a ajuns la 
5 aprilie 2017. Noile tarife angro de roaming vor fi aplicabile 
începând cu 15 iunie 2017. Sursă

• Într-un raport publicat pe 11 aprilie, referitor la 
regiunile din Uniune care sunt rămase în urmă în ceea ce priveşte 
creşterea sau bogăţia, Comisia identifică modalităţi clare de 
sprijinire a strategiilor de creştere regionale, cu ajutorul fondurilor 
UE. Referitor la politica de coeziune, comisarul pentru politica 
regională, Corina Creţu, a declarat: „Pentru fiecare obstacol în 
calea dezvoltării, există un răspuns în cadrul politicii de coeziune. 
Strategiile de dezvoltare regională personalizate, combinate 
cu precondiţiile pentru investiţii de succes, pot transforma 
aceste regiuni în locuri atractive pentru locuitori, lucrători şi 
întreprinderi. Iată ce facem: ajutăm regiunile să-şi identifice 
nevoile şi atuurile concurenţiale şi le oferim instrumentele 
necesare pentru o mai bună elaborare a politicilor.” Un număr 
de 47 de regiuni din opt state-membre, printre care şi România, 
au fost studiate cu atenţie şi clasificate fie ca „regiuni cu creştere 
economică scăzută”, cu un PIB pe cap de locuitor de până la 
90 % din media UE, dar cu o lipsă persistentă a creşterii, fie ca 
„regiuni cu venituri mici”, în care PIB-ul pe cap de locuitor este în 
creştere, dar este încă sub 50 % din media UE. În aceste regiuni 
locuiesc 83 de milioane de locuitori, adică 1 din 6 rezidenţi ai UE. 
Un grup este concentrat mai ales în sudul Europei, iar un al doilea 
este concentrat în est. Raportul prezintă strategii de soluţionare a 
acestor probleme, astfel:

1. economiile regiunilor cu venituri mici pot fi stimulate 
printr-o eficientizare a investiţiilor în inovare, capital uman 
şi conectivitate ;

2. pentru regiunile cu creştere scăzută, strategiile vizează 
capacitatea instituţională mai puternică şi reformele 
structurale.

Sursă

https://ec.europa.eu/romania/news/20170405_bugetul_orizont2020_suplimentat_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20170604_fara_plata_pentru_roaming_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20170411_politica_coeziune_sprijina_regiunile_venituri_mici_ro
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/
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• Pe 11 aprilie, comisarul pentru politică regională, 
Corina Creţu, a lansat iniţiativa „Sate inteligente”, împreună 
cu Phil Hogan, comisarul european pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală, cu Violeta Bulc, comisarul european 
pentru transporturi, şi cu  Bogovic Franc şi Tibor Szanyi, 
membri ai Parlamentului European. Iniţiativa îşi propune 
să asigure o viaţă rurală atractivă şi durabilă, inclusiv prin 
creşterea mobilităţii rurale, a producţiei de alimente de 
calitate, a eficienţei energetice şi de gestionare IT. Pentru 
atingerea acestor obiective, iniţiativa prevede crearea de 
grupuri tematice axate pe întreprinderi rurale inteligente, 
ateliere, seminarii şi conferinţe. Politica regională va 
investi în mod direct în aceasta prin intermediul unei 
noi reţele de birouri de competență în materie de bandă 
largă, instituită în fiecare stat-membru. Scopul acestor 
birouri este de a se asigura că fondurile UE alocate în 
acest scop sunt cheltuite pentru comunicaţiile în bandă 
largă. Sursă

• Pe 20 aprilie, prim-vicepreşedintele Comisiei 
Europene, Frans Timmermans, a efectuat o vizită oficială 
în România, care s-a încheiat cu un dialog cu cetăţenii, 
pe teme legate de Cartea albă privind viitorul Europei, 
aniversarea a 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la 
Roma şi a zece ani de la aderarea României la Uniunea 
Europeană, naţionalism, necesitatea de a pregăti 
societăţile europene pentru industria 4.0., ce mesaje 
transmite prim-vicepreşedintele CE pentru tinerii care 
votează pentru prima dată. Sursă 1 Sursă 2

• Pe 25 aprilie 2017, au avut loc la Luxemburg 
lucrările Consiliului pentru Afaceri Generale (GAC), la care 
a participat şi comisarul european pentru politică regională, 
Corina Creţu. Schimbul de opinii, având ca temă  politica de 
coeziune, s-a realizat cu miniştrii responsabili în domeniu. 
Dezbaterea s-a axat pe trei puncte principale – necesitatea 
simplificării regulamentelor privind politica de coeziune în 
sprijinul beneficiarilor, îmbunătăţirea vizibilităţii acestei 
politici în Europa şi importanţa comunicării beneficiilor reale 
pe care le aduce politica de coeziube în toate regiunile -, precum 
şi pe propunerea Comisiei de finanţare integrală a operaţiunilor 
de reconstrucţie în cazul catastrofelor naturale. Referitor la 
politica de coeziune, comisarul Corina Creţu a declarat: „Este 
responsabilitatea noastră, a tuturor, să comunicăm mai mult 
pe marginea a ceea ce facem cu ajutorul politicii de coeziune 
în sprijinul tuturor cetăţenilor noştri. Proiectele finanţate 
prin intermediul fondurilor europene contribuie, peste tot, la 
crearea şi mentinerea unui standard de viaţă european. În acest 
an crucial, în care se va decide viitorul politicii de coeziune, 
post-2020, voi prezenta împreună cu colega mea, Marianne 
Thyssen, o serie de acţiuni concrete prin care ne dorim să facem 
cunoscute beneficiile politicii de coeziune. Uniunea Europeană 
nu înseamnă Bruxelles, ci reprezintă expresia solidarităţii 
europene manifestată prin acţiuni concrete şi rezultate tangibile 
în fiecare stat-membru şi în fiecare regiune în parte şi, implicit, 
în viaţa tuturor cetăţenilor europeni”. Sursă

Image credit

https://ec.europa.eu/romania/news/20170411_initiativa_sate_inteligente_ro
http://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/eu-action-smart-villages_en
http://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogue-bucharest-first-vice-president-frans-timmermans_en
http://m.ziare.com/tudorel-toader/live-despre-justitie-si-mcv-cu-prim-vicepresedintele-comisiei-europene-grindeanu-si-toader-1462374
https://ec.europa.eu/romania/news/20172504_intalinire_luxemburg_corina_cretu_ministri_politica_coeziune_ro
https://ec.europa.eu/avservices/photo/photoDetails.cfm?sitelang=en&ref=034254#7
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• Potrivit datelor publicate de Eurostat pe 
data de 4 aprilie 2017,  România deţine 855.000 de 
zone individuale cultivate cu viţă de vie înregistrate, 
reprezentând cel mai mare număr de podgorii din 
Uniunea Europeană Această cifră reprezintă 36% din 
totalul acestora, la nivel european. În ceea ce priveşte 
numărul total de hectare de podgorie, cifrele Eurostat 
plasează România pe locul 5, ea înregistrând 6% din 
suprafaţa totală cultivată cu viţă de vie din Europa. Un 
alt aspect reliefat de datele analizate evidenţiază faptul 
că doar 27,7% din suprafaţa totală ocupată de podgoriile 
din România este alocată producerii de vinuri de calitate 
superioară. Ungaria, Germania şi Marea Britanie sunt 
statele-membre care dedică 100% din suprafaţa viticolă 
acestui segment de calitate. Sursă

• Pe data de 6 aprilie 2017, Comisia Europeană 
a aprobat adăugarea „Novacului afumat din Țara Bârsei” 
în registrul produselor alimentare de calitate certificate ca 
indicaţie geografică protejată (IGP). Sursă

• Începând cu luna aprilie, Centrul Europe 
Direct Bacău desfăşoară activităţi de informare, 
diseminare, promovare şi schimb de bune practici în 
cadrul Caravanei Educaţie şi voluntariat, dezvoltând o 
tematică variată: diverse aspecte legate de voluntariat  
(unii participanţi la această acţiune făcând referiri şi 
la focus-grupul organizat în cadul proiectului în anul 
2016 pe tema voluntariatului), oportunităţile oferite 
de înscrierea în Corpul european de solidaritate; 
importanţa tratatelor europene şi specificitatea 
fiecărui tratat; istoricitatea discursului european; 
importanţa şi beneficiile programului Erasmus+; 
promovarea unor proiecte sau activităţi de succes. 
Grupul-ţintă al acţiunilor din această lună fiind 
studenţii, s-a realizat şi un schimb de bune practici 
cu beneficiarii burselor Erasmus +, s-au dezbătut 
aspecte privitoare la participările şi la rezultatele 
concursului Erasmus 30+ în 30 de cuvinte.

http://www.rador.ro/2017/04/06/romania-are-cele-mai-multe-podgorii-din-uniunea-europeana/
https://ec.europa.eu/romania/news/20170604_novac_afumat_tara_barsei_produs_indicatie_geografica_protejata_ro
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• În perioada 1 – 9 aprilie 2017, Federaţia 
Internaţională a Sporturilor pentru Nevăzători  
(IBSA) a organizat, pentru prima dată în România,  
la Bacău,  turneul de calificare al Campionatului 
European de Fotbal pentru Nevăzători, eveniment 
găzduit de baza sportivă TNT Club Sport din Bacău. 
Cele 8 echipe naţionale din diferite ţări participante 
au fost: 

• România, Irlanda, Georgia, Albania – Grupa A; 
• Grecia, Republica Cehă, Republica Moldova 

(echipa din Belarus nu s-a prezentat la turneu) 
– Grupa B.

 Echipele României şi Georgiei vor  participa la 
cea de-a 11-a ediţie a întrecerii continentale ce se va 
desfăşura în Germania la finalul lunii august. Sursă

Image credit

• Pe data de 4 aprilie 2017, Municipiul Bacău 
a preluat, în cadrul unei şedinţe festive a Consiliului 
Local, titlul de „Capitala Tineretului” din România, titlu 
obţinut în toamna anului trecut, cu prilejul „Summit-ului 
tinerilor” organizat la Timişoara. Cu acest prilej, Bacăul  
va promova iniţiativele tinerilor cetăţeni, iar organizaţiile 
locale de tineret, reunite sub egida „Federaţiei Tinerilor 
din Bacău” (preşedinte Gabriel Postolache), vor pune 
în scenă, cu sprijinul Municipalităţii, evenimente de 
prestigiu ce vor face din Bacău polul culturii tinere în 
România. Obiectivele majore asumate şi prin dosarul de 
candidatură se referă la: 

1. crearea unui Centru de tineret în Municipiul Bacău, 
centru prins cu o alocare substanţială în bugetul pe 
2017; 

2. înscrierea Bacăului în circuitul turistic românesc;
3. organizarea unor evenimente culturale care să 

devină tradiţie băcăuană; 
4. promovarea iniţiativelor tinerilor băcăuani;
5. dezvoltarea dialogului între generaţii;
6. promovarea spiritului de echipă.

Referitor la acest grandios eveniment, primarul Cosmin 
Necula a declarat: „Într-un anumit sens, titlul preluat 
astăzi de oraşul pe care-l conduc e un bun pretext pentru 
a „restarta” întreaga noastră regiune, nu doar Bacăul. Îi 
îndemn pe tinerii Bacăului să creadă în viitorul comunităţii 
noastre, în destinul ei şi în faptul că doar împreună 
putem face din Bacău un exemplu de succes pentru o 
ţară întreagă. Ca primar al municipiului ce deţine titlul 
de „Capitala Tineretului” în România, apreciez că tinerii 
sunt o voce tot mai prezentă în peisajul public, de care 
trebuie să ţinem seama. Cred în principiile transparenţei 
şi deschiderii. Ele sunt ingrediente esenţiale pentru o 
administraţie care se vrea a fi europeană”.

http://www.desteptarea.ro/fotbal-nevazatori-romania-a-castigat-turneul-de-calificare/
http://www.desteptarea.ro/fotbal-nevazatori-romania-a-castigat-turneul-de-calificare/
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• Pe data de 12 aprilie, primarul Municipiului 
Bacău a propus Consiliului Local o alocare bugetară 
record, de 1 milion de lei, destinată finanţărilor 
nerambursabile pentru Domeniul „Tineret”, pe 
Legea 350/2005. Vor beneficia de acest buget zeci de 
asociaţii de tineret din Bacău. Sursă

Iniţiative cetăţeneşti

 Ce este iniţiativa cetăţenească? Când a fost introdus conceptul în discursul european? 
 Iniţiativele cetăţeneşti europene au fost introduse prin Tratatul de la Lisabona, fiind lansate 
în aprilie 2012 ca instrumente de stabilire a agendei de lucru, aflate la dispoziţia cetăţenilor.
Iniţiativa cetăţenească este un drept  al cetăţenilor europeni de a-şi promova ideile; este manifestarea 
concretă a democraţiei participative a cetăţeanului care adresează Comisiei Europene o invitaţie de 
a propune legi. Potrivit Ghidului inițiativei cetățeneşti europene, „iniţiativa cetăţenească europeană 
oferă posibilitatea unui număr de un milion de cetăţeni ai UE provenind din cel puţin şapte  state-
membre să îi solicite Comisiei Europene să propună legislaţie în domenii în care UE are competenţa 
de a legifera. Este un drept înscris în tratatele UE. Normele şi procedurile care reglementează 
iniţiativa cetăţenească sunt prevăzute într-un regulament al UE, adoptat de Parlamentul European şi 
de Consiliul Uniunii Europene în februarie 2011”1.
 Cele mai recente inţiative înregistrate la Comisia Europeană se referă la drepturile cetăţenilor 
europeni în contextul retragerii Marii Britanii din UE. Prima dintre cele două iniţiative înregistrate, 
intitulată „Cetăţenia UE pentru europeni: uniţi în diversitate în pofida jus soli şi jus sanguinis”, 
invită Comisia să separe cetăţenia Uniunii de naţionalitatea unui stat-membru în contextul retragerii 
Regatului Unit din UE. Cea de-a doua iniţiativă cetăţenească înregistrată face apel la Comisie să 
susţină dreptul cetăţenilor Uniunii la liberă circulaţie şi şedere în cadrul Uniunii Europene, fiind 
intitulată „Păstrarea cetăţeniei europene”.
 Înregistrarea oficială a propunerilor de către CE este punctul de plecare al unui proces care 
durează un an de zile, timp în care organizatorii respectivelor iniţiative cetăţeneşti europene vor 
colecta semnături în sprijinul acestora. Este necesar ca un milion de cetăţeni din cel puţin un sfert din 
statele-membre ale UE să invite Comisia Europeană să propună un act juridic în domeniile în care 
Comisia are competenţa de a acţiona. Sursă 1 Sursă 2
 Pagini utile:

• Textul integral al iniţiativei propuse - „Cetăţenia UE pentru europeni: Uniţi în diversitate în pofida jus soli 
şi jus sanguini” (disponibil din 27 martie 2017)

• Textul integral al iniţiativei propuse - „Păstrarea cetăţeniei europene” (disponibil din 2 mai 2017)
• Textul integral al iniţiativei propuse -„Stop Brexit” (disponibil din 21 martie 2017)
• Alte iniţiative cetăţeneşti europene pentru care în prezent se strâng semnături
• Site-ul internet al iniţiativei cetăţeneşti europene
• Site-ul internet al Regulamentului privind iniţiativa cetăţenească europeană

1. Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească, 

• În perioada 21 – 26 aprilie 2017, s-a desfăşurat, 
la Bacău, Festivalul Recitalurilor Dramatice, ,,Bacău 
Fest Monodrame”, un eveniment care conferă 
identitate acestui oraş moldav şi care continuă o 
îndelunată tradiţie culturală iniţiată şi organizată de 
Teatrul Municipal ,,Bacovia”. Sursă

https://municipiulbacau.ro/lansare-sesiune-depunere-cererilor-finantare-legea-3502005/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts?lg=ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20172203_initiative_cetatenesti_europene_brexit_ro
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2017/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2017/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2017/000005
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000005?lg=ro
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=ro
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20131008&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:RO:PDF
https://municipiulbacau.ro/bacau-fest-monodrame/
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Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret

 Pe 2 Aprilie (data naşterii îndrăgitului autor 
de basme, Hans Christian Andersen), se sărbătoreşte, 
începând din anul 1967, Ziua Internaţională a Cărţii pentru 
Copii şi Tineret. La nivel internaţional, evenimentul este 
patronat, anual, de către o ţară membră a Comitetului 
Internaţional al Cărţii pentru Tineret (România face parte 
din această instituţie). Aceasta decide tema sub care se 
desfăşoară evenimentele din întreaga lume şi invită un 
autor din ţara-gazdă să transmită un mesaj copiilor lumii 
şi un ilustrator care să realizeze un poster. Obiectivul 
manifestărilor este promovarea lecturii în rândul celor mai 
tineri cititori. În 2017, Rusia este gazda Zilei Internaţionale 
a Cărţii pentru Copii. Mesajul Să creştem alături de cărți 
este transmis de scriitorul Sergey Makhotin, autor de 
cărţi pentru copii, şi posterul aparţine  binecunoscutului 
Mikhail Fedorov. Sursă 1 Sursă 2

Ziua  Internaţională a Romilor

 Pe 8 aprilie este Ziua Internaţională a Romilor din întreaga lume. Decizia a 
fost luată la Londra, în anul 1971, când a avut loc  Congresul Mondial al Romilor, prilej 
cu care a fost adoptat imnul comunităţii romilor2  şi drapelul internaţional al romilor, 
reprezentat prin culorile verde şi albastru şi prin roata aşezată în mijlocul steagului, 
simbolizând câmpurile înverzite, cerul senin deasupra şi roata vieţii cu opt spiţe3. 
 La Bacău, Ziua Internaţională a Romilor a fost organizată şi sărbătorită 
de Centrul Regional Bacău al Asociaţiei Partida Romilor Pro-Europa (APRPE).  
Evenimentul a marcat lansarea  Centrului Regional Bacău a APRPE (înfiinţat în 
această primăvară), „Ceremonia Râului”, dezbateri privind contribuţia etniei romilor 
la viaţa economică şi culturală a judeţului şi decernarea diplomelor de merit celor care 
promovează valorile culturale ale etniei şi care luptă pentru îmbunătăţirea situaţiei 
romilor, după cum a afirmat Paustin Bălan, preşedintele APRPE Bacău şi coordonator 
al Centrului Regional: „Am decernat diplome liderilor care sunt de foarte mult timp 
în mişcare, tinerilor talentaţi de la Conservator şi altor tineri absolvenţi de studii 
superioare, tineri care au continuat să promoveze educaţia şi care sunt în mişcarea 
Partidei Romilor”.
 În Declaraţia prim-vicepreşedintelui Frans Timmermans şi a comisarilor 
Corina Creţu, Vĕra Jourová şi Marianne Thyssen, cu ocazia Zilei Internaţionale a 
Romilor, se insistă asupra comba-terii „atitudinilor negative faţă de romi” şi asupra 
necesităţii sporirii „eforturilor pentru integrarea deplină a acestei minorităţi în toate 
societăţile şi ţările din UE”.
 „Integrarea şi acceptarea încep la nivel individual, se mai afirmă în Declaraţie. 
Facem apel la toţi cetăţenii UE să recunoască şi să respecte egalitatea de şanse a 
romilor, precum şi rolul unic pe care îl joacă istoria şi cultura acestora. ”
 Sursă 1
2. Cântecul Gelem, Gelem din cunoscutul film Am întâlnit şi țigani fericiți (1967) a devenit imn internaţional al etniei.
3. Pentru semnificaţiile simbolurilor click aici

http://www.ibby.org/fileadmin/user_upload/booklet_ICBD_2017.indd.pdf
http://www.ibby.org/awards-activities/activities/international-childrens-book-day/icbd-017/?L=0
http://debacau.ro/2017/04/ziua-internationala-romilor-sarbatorita-bacau-de-sute-de-etnici-din-zona-moldovei-galerie-foto/#prettyPhoto
https://ec.europa.eu/romania/news/20170704_declaratie_comuna_ziua_internationala_romilor_ro
http://www.ceds.ro/DocumenteUtile/Buton_DOC_UTILE/ISTORIC_DRAPELUL_%20OFICIAL_AL_%20RROMILOR.doc
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Rezultatele concursului Erasmus 30+ în 30 de cuvinte

 Cu prilejul celebrării a 30 de ani de  la lansarea 
programului „Erasmus”, Reprezentanţa Comisiei 
Europene în România a organizat concursul Erasmus 30+  
în 30 de cuvinte. Concursul a avut loc în perioada 1 – 15 
martie, concurenţii trebuind să răspundă la 5 întrebări şi 
să ofere o definiţie programului „Erasmus”. Din cei 222 
de participanţi înscrişi, juriul a evaluat 177 de definiţii 
eligibile şi le-a premiat pe cele mai inspirate. Au fost 
acordate 3 premii şi o menţiune:  
• „Erasmus+ = aventura multiculturală ce utilizează 

cunoaşterea, uneşte oamenii, apropie destinele, 
făureşte amintiri şi validează principii.” (autor: 
Bogdan Daniel Duţescu)

• „Experienţa prin care tu însuţi devii schimbarea pe 
care vrei s-o vezi în lume!” (autor: Paul Popescu)

• „Erasmus+ nu deschide porţile spre reuşită, ci 
deschide minţile spre succes.” (autor: Gabriel Cristian 
Dumitru).

 Premiul pentru câştigători este o excursie de 2 zile 
la Bruxelles în iunie 2017, când vor avea ocazia să viziteze 
sediul Comisiei Europene.
 Menţiunea specială pentru o definiţie care a fost 
foarte aproape de a fi câştigătoare, a fost acordată Victoriţei 
Tudor: „Erasmus+ e atunci când iei prânzul în Franţa cu 
amica ta rusoaică şi cina cu noua ta prietenă din Spania.”
 Sursă

Premierea câştigătorilor concursului „Juvenes Translatores”

 Pe data de  6 aprilie 2017,  a avut loc, la 
Bruxelles, ceremonia de premiere a celor 28 de câştigători 
ai concursului anual pentru tinerii traducători Juvenes 
Translatores, organizat de Comisia Europeană. Premiile 
au fost acordate de comisarul european responsabil pentru 
buget şi resurse umane, Günther Oettinger. România a 
fost reprezentată de Alina Cristiana Tache, elevă în clasa 
a XI-a la  Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Ploieşti. 
Cei 3240 de participanţi la concurs, elevi în vârstă de 17 
ani, reprezentând 728 de licee din toate statele-membre 
ale UE, pentru fiecare stat-membru fiind desemnat câte 
un singur câştigător, au avut la dispoziţie două ore pentru 
a traduce un text de o pagină (tema textului fiind limbile 
străine şi traducerea) într-o combinaţie lingvistică la 
alegerea participanţilor, anul acesta fiind alese 152 de 
combinaţii dintr-un număr de 552 de astfel de combinaţii 
lingvistice între două dintre cele 24 de limbi oficiale ale 
UE. Sursă 1 Sursă 2

https://ec.europa.eu/romania/content/20170103_anunt_concurs_erasmus_ro
https://ec.europa.eu/romania/events/20170504_castigatori_juvenes_translatores_2017_en
https://ec.europa.eu/info/news/juvenes-translatores-winners-brussels_en
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Premiul  UE pentru patrimoniul cultural
Premiile Europa Nostra

 Premiul UE pentru patrimoniul cultural (susţinut şi de 
programul Europa creativă) a fost lansat în 2002 de Comisia 
Europeană şi a fost patronat de Europa Nostra, federaţia pan-
europeană a organizaţiilor din domeniul patrimoniului, care este 
susţinută de o reţea largă de organisme publice, companii private 
şi persoane fizice.
 Pe 5 aprilie au fost anunţaţi câştigătorii acestui premiu, 
care reprezintă cea mai înaltă distincţie din Europa în domeniul 
patrimoniului. În urma examinării unui număr de 202 dosare din 
39 de ţări, aufost acordate premii unui număr de 29 de laureaţi din 
18 ţări, aceştia fiind recunoscuţi pentru realizările lor în conservare, 
cercetare, servicii dedicate, educaţie, formare şi sensibilizare. 
Anul acesta, România a obţinut 2 premii:
• la categoria conservare, s-a obţinut premiul pentru Palatul 

Cultural din Blaj; şi
• la categoria serviciu dedicat, Zoltán Kallós a fost propus 

pentru premiu de către Csaba Sógor, deputat în Parlamentul 
European.

La împlinirea a 30 de ani de la lansarea programului 
Erasmus, Reprezentanţa Comisiei Europene în România 
a lansat concursul foto Experiențe Erasmus 30 +, cu o 
fotografie din propria experienţă „Erasmus”, însoţită de 
un scurt comentariu (max. 140 caractere), care să explice 
ce a însemnat programul „Erasmus” în viaţa celor care 
au beneficiat de această bursă şi cum se reflectă această 
experienţă în imaginea înscrisă în concurs. Vor fi acordate 
trei premii, fiecare constând într-o excursie de două zile 
la instituţiile europene de la Bruxelles, în perioada 6-8 
iunie 2017.

Concursul foto – Experienţe Erasmus 30 +

Proiecte, propuneri de parteneriate, apeluri

 Pentru propuneri de proiecte, apeluri, propuneri 
de parteneriate etc., vă rugăm să urmăriţi site-ul nostru 
www.eropedirectbacau.ro

https://ec.europa.eu/romania/news/20170504_premiul_ue_pentru_patrimoniul_cultural_palatul_cultural_blaj_ro
https://ec.europa.eu/romania/content/20170504_concurs_foto_experiente_erasmus_ro
http://www.europedirectbacau.ro/index.php/stiri/apeluri-proiecte
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Informații privind Inițiativa cetățenească

Ateliere de traduceri

Lansare de apeluri, sesiuni de informare şi ateliere, 
oferte de parteneriat - Europa Creativă

Programe de schimb pentru tinerii antreprenori

Finanţare de proiecte pe asistenţă şi incluziune socială

Finanţare europeană pentru ONG-uri, pe sectoare

Publicații ale Uniunii Europene

Portalul Kids for Europe

Informații utile

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts?lg=ro
https://ec.europa.eu/info/departments/translation
http://www.europa-creativa.eu/cultura
http://www.europa-creativa.eu/cultura
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=86&langId=ro
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_ro.htm
http://bookshop.europa.eu/ro/home/ 
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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