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Fotografia lunii: 

 

Elevii  de la la Școala Profesională Holboca, județul Iași, în vizită la sediul Europe Direct Iași, unde Angela 

și Patrisia de la EdJust-Educaţie Juridică în şcoli, le-au vorbit despre noțiuni elementare de drept. 
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Raportul MCV: evoluţiile recente au însemnat un regres 

 

Comisia Europeană a adoptat marți, 13 noiembrie, în contextul Mecanismului de cooperare şi de 

verificare (MCV), cel mai recent raport al său privind progresele înregistrate de România în direcţia 

îndeplinirii angajamentelor asumate privind reforma judiciară şi combaterea corupţiei. 

 

                    Prim-vicepreşedintele Frans 

Timmermans a declarat: Este regretabil 

faptul că România nu numai că a sistat 

cursul reformelor, dar a și readus în 

discuţie unele aspecte considerate 

închise sau a înregistrat involuţii în 

raport cu realizările din ultimii 10 ani. 

Este esenţial ca România să înregistreze 

din nou, cât mai repede, progrese în ceea 

ce priveşte combaterea corupţiei si 

asigurarea independenţei sistemului 

judiciar. Este singura  
Sursa foto: : https://ec.europa.eu/romania 

modalitate prin care România poate să revină pe traiectoria care va conduce la încheierea procesului MCV, 

lucru care este atât în interesul cetăţenilor şi al ţării, cât şi al UE în ansamblul său. 

Raportul analizează evoluţia situaţiei din noiembrie 2017 până în prezent. În raport se constată că, 

deşi România a întreprins, în vederea îndeplinirii obiectivelor de referinţă ale MCV, unele măsuri în sensul 

punerii în aplicare a celor douăsprezece recomandări finale emise de Comisie în ianuarie 2017, evoluţiile 

recente au însemnat un regres faţă de progresele de până acum şi au pus sub semnul întrebării evaluarea 

pozitivă din ianuarie 2017. Această constatare este valabilă în special în ceea ce priveşte independenţa 

sistemului judiciar, reforma justiţiei şi combaterea corupţiei la nivel înalt. Prin urmare, în raport sunt 

formulate, de asemenea, o serie de recomandări suplimentare care ar trebui puse în aplicare fără întârziere. 

În cursul celor douăsprezece luni care s-au scurs de la publicarea raportului din noiembrie 2017, 

România a luat unele măsuri pentru a pune în aplicare recomandările formulate în raportul din ianuarie 2017. 

Cu toate acestea, evaluarea din raportul din ianuarie 2017 a fost întotdeauna condiţionată de evitarea 

înregistrării unor regrese care să pună sub semnul întrebării progresele realizate în ultimii 10 ani. Intrarea în 

vigoare a legilor modificate ale justiţiei, presiunea la adresa independenţei sistemului judiciar, în general, şi a 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în special, precum şi o serie de alte măsuri care subminează eforturile de 

combatere a corupţiei au avut drept efect anularea progreselor sau punerea sub semnul întrebării a 

caracterului lor ireversibil. Comisia a observat, de asemenea, că factori mai largi, din afara sferei MCV, au 

un impact asupra înregistrării de progrese în reforma justiţiei şi combaterea corupţiei. În această privinţă, în 

raport se subliniază faptul că existenţa unor mijloace de informare în masă libere şi pluraliste are un rol 

important în tragerea la răspundere a factorilor de decizie politici pentru acţiunile lor, de exemplu în 

scoaterea la lumină a unor posibile cazuri de corupţie. 
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Aşadar, cele 12 recomandări formulate în raportul din ianuarie 2017 nu mai sunt suficiente pentru a 

permite respectarea orientării formulate de preşedintele Jean-Claude Juncker la începutul mandatul său, de a 

încheia MCV până la sfârşitul mandatului actualei Comisii. Prin urmare, în raportul publicat în data de 13 

noiembrie sunt formulate opt recomandări suplimentare menite să remedieze situaţia actuală. În acest sens, 

va fi necesar ca instituţiile-cheie din România să facă dovada unui angajament ferm faţă de independenţa 

sistemului judiciar şi de lupta împotriva corupţiei, să recunoască rolul indispensabil al acestora drept pietre 

de temelie şi să redea statului capacitatea de a acţiona, prin pârghiile sale de control şi echilibru, atunci când 

există riscul unei involuţii. Pentru remedierea situaţiei, se recomandă următoarele măsuri: 

1. Legile justiţiei 

 Suspendarea imediată a punerii în aplicare a legilor justiţiei şi a ordonanţelor de urgenţă 

ulterioare. 

 Revizuirea legilor justiţiei ţinând seama pe deplin atât de recomandările formulate în cadrul 

MCV, cât şi de cele formulate de Comisia de la Veneţia şi de Grupul de state împotriva 

corupţiei al Consiliului Europei (GRECO). 

2. Numirile/revocările în cadrul sistemului judiciar 

 Suspendarea imediată a tuturor procedurilor de numire şi revocare aflate în curs care vizează 

procurori în funcţii-cheie. 

 Relansarea procesului de numire a unui procuror-şef al DNA care să aibă experienţă dovedită 

în domeniul urmăririi penale a infracţiunilor de corupţie şi un mandat clar pentru ca DNA să 

continue efectuarea de anchete profesioniste, independente şi imparţiale în cazurile de 

corupţie. 

 Numirea imediată, de către Consiliul Superior al Magistraturii, a unei echipe interimare de 

conducere a Inspecţiei Judiciare şi numirea, în termen de trei luni, prin concurs, a unei noi 

conduceri a acestei instituţii. 

 Respectarea avizelor negative ale Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la numirea 

sau revocarea unor procurori cu funcţii de conducere până la intrarea în vigoare a unui nou 

cadru legislativ, în conformitate cu recomandarea 1 din ianuarie 2017. 

3. Codul penal şi Codul de procedură penală 

 Îngheţarea intrării în vigoare a modificărilor propuse a fi aduse Codului penal şi Codului de 

procedură penală. 

 Relansarea procesului de revizuire a Codului penal şi a Codului de procedură penală ţinând 

seama pe deplin de necesitatea de a se asigura compatibilitatea acestor coduri cu dreptul UE 

şi cu instrumentele internaţionale în materie de combatere a corupţiei, precum şi cu 

recomandările formulate în cadrul MCV şi cu avizul Comisiei de la Veneţia. 

Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape situaţia şi va efectua o evaluare în acest sens 

înainte de încheierea mandatului său actual. Punerea imediată în aplicare a măsurilor suplimentare este 

esenţială pentru a readuce procesul de reformă pe calea cea bună şi pentru a permite revenirea la traiectoria 

care va permite încheierea procesului MCV, astfel cum se menţiona în raportul din ianuarie 2017. 
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Înscrie-te la Premiul Altiero Spinelli pentru comunicare 2018! 

 

Comisia Europeană a lansat ediția 2018 a Premiului Altiero Spinelli pentru comunicare, una dedicată 

tinerilor. Persoane individuale sau ONG-uri își pot înscrie proiectele derulate până la 7 ianuarie 2019.  

 
Sursa foto: https://ec.europa.eu/romania 

Vor fi premiate activități remarcabile care includ programe sau campanii educaționale inovatoare, 

jocuri didactice care le permit tinerilor să experimenteze Europa și proiecte colaborative ce promovează 

implicarea tinerilor în procesul democratic.  

Comisarul European Tibor Navracsics, responsabil pentru educație, cultură, tineret și sport, a 

declarat: Trebuie să aducem UE mai aproape de tinerii cetățeni în moduri care să-i inspire. Sunt încântat că 

Premiul Altiero Spinelli pentru comunicare va aduce recunoaștere unor activități remarcabile care 

facilitează înțelegerea UE de către tineri și care contribuie la implicarea lor în procesul democratic de 

construire a viitorului UE. Asigurarea vizibilității și recunoașterea la nivel european pentru astfel de 

inițiative ne va ajuta să ne atingem scopul. 

Ediția 2018 a acestei competiții va include cinci premii de câte 25.000 euro fiecare. Ceremonia de 

premiere va avea loc anul viitor și se va înscrie în seria de evenimente organizate cu ocazia Săptămânii 

Europene a Tineretului care se va desfășura în perioada 29 aprilie – 5 mai 2019. 

Premiul Altiero Spinelli este o inițiativa a Parlamentului European și a Comisiei Europene. Prima 

dată a avut loc în 2017, când printre laureați s-a numărat și Dragoș Jaliu, inițiatorul și principalul arhitect al 

portalului românesc https://www.fonduri-structurale.ro/, menit să ofere informare și consiliere în domeniul 

fondurilor structurale. Proiectul său s-a clasat pe locul III, alături de alte 9 proiecte, în timp ce locurile I și II 

au fost ocupate, fiecare, de câte 6 proiecte, toți laureații fiind axați pe diseminarea de informații despre 

tematica afacerilor europene. Echipă compusă, în 2017, din 36 de evaluatori independenți, constituită de 

Comisia Europeană, a selectat câștigătirii din cele 279 de proiecte înscrise în competiție. 
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 a înregistrat următoarele evoluții, privind cele șase ținte stabilite pentru 2020 la nivel european: 

 a treia cea mai mare rată a abandonului școlar timpuriu din UE (proporția tinerilor care au cel 

mult gimnaziu în segmentul de vârstă 18-24 ani, perioada analizată 2014-2017): 18,1% (neschimbat 

comparativ cu 2014), față de o medie UE de 10,6%, apropiată de ținta de 10% pentru 2020; 

 pe ultimul loc în UE la ponderea absolvenților de studii superioare (segment de vârstă 30-34 ani, 

perioada 2014-2017): 26,3% (+1,3% în perioada analizată), față de o medie europeană aproape de 

ținta de 40% pentru 2020; 

 educația și îngrijirea preșcolarilor (vârsta de 4 ani – începutul ciclului primar, perioada 2013-

2016): 88,2% (+1,8%), comparativ cu o medie UE de 95,3%, peste ținta pentru 2020; 

 tineri de 15 ani cu un nivel scăzut de cunoștințe (perioada 2012-2015): citire 38,7% (+1,5%), la o 

medie UE 19,7%; matematică 39,9% (-0,9%), medie UE de 22,2%; științe 38,5% (+1,2%), 

comparativ cu o medie UE de 20,6%; ținta UE pentru 2020 la acest capitol este de 15%; 

 rata de angajare a noilor absolvenți (20-34 ani, perioada 2014-2017): general 76% (+9,8%), la o 

medie europeană de 80,2% (82% țintă 2020); studii superioare 87,4%, peste media UE de 84,9%; 

 cea mai slabă rată din UE privind participarea adulților la procesul de învățare (25-64 ani, 

perioada 2014-2017): 1,1% (-0,4%), comparativ cu o medie UE de 10,9% (15% ținta pentru 2020); 

În 2016, România a înregistrat cea mai mare creștere a cheltuielilor cu educația (+18,4%), mare parte 

din aceasta fiind reprezentată de cheltuielile cu creșterile salariale sau plățile retroactive pentru perioada 

2008-2011. Cu toate acestea alocarea din PIB a fost de doar 3,7%, în continuare unul dintre cele mai scăzute 

nivele din UE (comparativ cu o medie europeană de 4,7% din PIB). 

La nivel european, raportul arată că au fost înregistrate progrese notabile privind atingerea țintelor 

pentru 2020. Totuși, persistă unele discrepanțele între statele membre, motiv pentru care sunt necesare mai 

multe reforme. 

În 2016, în Uniunea Europeană, finanțarea publică pentru educație a crescut cu 0,5% în termeni reali 

față de anul precedent. Cu toate acestea, multe state membre continuă să investească mai puțin în educație 

decât au făcut-o înainte de criza economică, iar treisprezece state membre au cheltuit efectiv mai puțin. 

Ediția din 2018 a Monitorului educației și formării al Comisiei este a șaptea ediție a acestui raport 

anual, care prezintă modul în care evoluează sistemele de educație și formare din UE, cuprinzând o gamă 

largă de date.  

El măsoară progresele înregistrate în UE în direcția îndeplinirii celor șase obiective stabilite pentru 

2020 în materie de educație și formare.  

Analiza provocărilor și tendințelor în domeniul educației înregistrate în Monitor contribuie la 

acumularea de informații privind modul de abordare a aspectele legate de educație în procesul anual al 

semestrului european. În plus, ea va contribui la identificarea domeniilor din sectoarele educației, formării și 

competențelor pe care UE ar trebui să le finanțeze din viitorul buget pe termen lung al UE. 
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Corpul European de Solidaritate, premiat  

 

Corpul European de Solidaritate (CES) a primit premiul Institutului pentru Inovare in Politică din 

Viena la categoria Civilisation. 

 

Sursa foto: : https://ec.europa.eu/ 

Până la jumătatea lui 2018, peste 2.000 de tineri români s-au înscris în CES. România este destinația cu cel 

mai mare număr de plasamente din UE, cu aproximativ 500 de tineri participând în programe de voluntariat 

și stagii plătite pe teritoriul statului membru. Programul este deschis pentru persoanele în vârstă de 17-30 de 

ani. Odată înregistrați, aceștia pot fi invitați să participe la proiecte de către organizațiile care au acces la 

baza de date a aplicanților.  Aceste organizații pot, de asemenea, să promoveze oportunități pe portalul CES, 

astfel încât tinerii să poată candida direct pentru poziția anunțată. 

De la lansarea sa în decembrie 2016, CES a atras aproape 90.000 de tineri care și-au exprimat 

interesul de a-și aduce contribuția la acțiuni de solidaritate în întreaga Europă, dornici  să  lucreze  în  cadrul  

unor  proiecte  care  abordează  diverse  subiecte,  cum  ar  fi  mediul,  cultura,  serviciile  sociale,  ajutorul 

pentru refugiați, migranți, copii sau persoanele în vârstă. 

Corpul european de solidaritate înseamnă mai mult decât voluntariat. El le dă tinerilor ocazia să-și 

dezvolte abilitățile și să-și crească șansele de angajare prin intermediul unui post sau al unui stagiu. 

Odată cu propunerea Comisiei de a aloca 1,26 de milioane de euro Corpului european de solidaritate 

în următorul buget al UE, cel puțin alți 350.000 de tineri vor putea participa la o activitate de solidaritate în 

perioada 2021- 2027. 
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Te simți european? 

Georgiana Crețu transmite de la Bruxelles  

 

Pe Georgiana Crețu o știți, cu siguranță, din postările de pe pagina noastră de Facebook și de la 

evenimentele la care a fost invitată sau pe care ne-a ajutat să le organizăm. 

 

Are ca pasiuni declarate voluntariatul, Erasmus și afacerile 

europene.  A absolvit , în iulie, Facultatea de Drept de la 

Universitatea ”Al.I. Cuza” (UAIC) din Iași. A fost 

președinte al Asociației Studenților la Drept de la UAIC, pe 

parcursul anului universitar 2016-2017. Proiectul ei de 

suflet este Model European Union (MEU) Iași, prin care 

studenți din întreaga Europă (și nu numai) simulează 

procesele decizionale din cadrul sistemului instituţional al 

Uniunii Europene prin abordarea rolurilor de membru al 

Parlamentului European, comisar european, ministru în 

Consiliul UE, lobbyist sau jurnalist. Numărându-se printre 

inițiatorii MEU Iași 2017 (alături de Andreea Șerban, Ioan 

Dumitru Apachiței și Bogdan-Alexandru Petrescu – alți 

prieteni și susținători ai Centrului Europe Direct Iași), a 

fost, în 2018, unul dintre coordonatorii evenimentului și va 

fi, alături de Andreea, ”head of content” la MEU Iași 2019.   

Din septembrie este studentă la Universitatea Catolică din Louvain, Belgia, la programul de master de 

Studii Europene în limba engleză.  

Iată corespondența ei din Belgia: 

De când am ajuns în inima Europei, nu am ratat nicio ocazie de a participa la evenimente care nu mi-

ar fi fost accesibile în țară: de la seminarii pe teme europene și mese rotunde cu membrii din Parlamentul 

European, până la conferințe cu primii oameni în Statele fondatoare ale Uniunii.  

Astfel că, marți, 20 noiembrie, în cadrul vizitei de stat, Președintele Franței, Emmanuel Macron, și 

Prim-ministrul Belgiei, Charles Michel, au onorat cu prezența lor micul oraș-studențesc Louvain-La-Neuve. 

Timpul a fost prea scurt pentru a avea o discuție exhaustivă, iar temele mult prea ample. Interlocutori 

au oferit dezbaterii un tonus pozitiv, specific tinerilor și au reafirmat, în discursurile, lor valorile europene, 

dar și provocările aferente unei evoluții de o asemenea amploare.  

Ceea ce am apreciat, personal, la această dezbatere a fost faptul că, pe lângă întrebările prestabilite, 

atât Macron, cât și Michel, au răspuns întrebărilor din public, oricât de controversate ar fi fost. Cu o 

diplomație excelentă, fiecare dintre ei a oferit răspunsuri consistente și nuanțate, fără a evita problematica 

ridicată de studenți.  

Un moment bine gestionat de Macron, a fost revolta spontană a unor tineri nemulțumiți de reforma 

educației din Franța - reformă care presupune o competitivitate mai mare în rândul universităților, criterii 

exigente de admitere și, în consecință, un număr mai redus de studenți.  

Pentru a accentua agresiunile jandarmeriei franceze împotriva studenților care protestează în marele 

centre universitare din Franța, tinerii au scris mesajul lor cu vopsea roșie pe un cerceaf alb. Macron le-a cerut 

studenților un pic de răgaz să își termine răspunsul la întrebarea deja adresată, a insistat ca tinerii să nu fie 

evacuați și a promis că le va răspunde. Însă mesajul nu a ajuns suficient de repede la serviciul de pază, care, 



 

 9 

între timp, deja îl evacuase pe unul dintre studenții recalcitranți. Morala acestui mic incident este destul de 

simplă: vulgaritatea suprimă dreptul la liberă exprimare. Și în aces sens, Macron a insistat asupra importanței 

unei conduite adecvate - asta este o părere cât se poate de personală și știu că poate crea multe discuții 

contradictorii.  

Charles Michel a afirmat că excelența nu înseamnă neapărat un elitism contruit pe o structură 

piramidală care ar facilita accesul în univerități doar unei anumite clase sociale. Este un lucru cert că mediul 

academic a evoluat și a lăsat în urmă segregarea socială, făcâd loc spre afirmare tuturor celor care au ceva 

coerent de spus. 

Într-un final, cei doi politicieni au făcut un selfie cu studenții și au plecat într-o rafală de aplauze, gest 

ce a sugerat încă o dată aprecierea studenților pentru spiritul tânăr, optimist și deschis al liderilor europeni. 

 
Sursa foto: Georgiana Crețu 

Această conferință ne-a determinat pe noi, participanții să ne gândim la rolul nostrum în proiectul 

european. Președintele Emmanuel Macron și premierul Charles Michel au avut discursuri interesante și 

argumente bune pentru a ne simți mai europeni. Dar, în cele din urmă, depinde de fiecare dintre noi să ne 

apreciem identitatea. Tu te simți european? 
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Activitățile Europe Direct Iași din luna noiembrie 

 

Zeci de minute de discuții, zeci de întrebări, zeci de răspunsuri: așa a decurs întâlnirea de pe 2 noiembrie 2018, 

dintre Angela și Patrisia de la EdJust-Educaţie Juridică în şcoli, inițiativă lansată de al Asociația Studenților la Drept 

de la Universitatea ”Al.I.Cuza” din Iași, și elevii de la Scoala Profesională Holboca, desfășurată la sediul nostru.  

  
Pornind de la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, trecând prin drepturile copilului și apoi, mai 

departe, la definițiile legii, infracțiunilor și tipurilor de infracțiuni, discuția dintre cele două voluntare, invitatele 

noastre, și copii a reprezentat o lecție despre educația juridică de care avem cu toții nevoie. 

Elevii clasei a VII-a B de la Școala Gimnazială ”Alecu Russo” din Iași, coordonați de prof. Daniela Țifui, au 

făcut, pe 27 noiembrie 2018, un tur al Uniunii Europene, în cadrul campaniei noastre Europa ta, drepturile tale. 

Îmbrăcați în ii, pentru a marca centenarul României Mari, tinerii ambasadori ai statelor membre s-au dovedit a fi 

creativi și plini de inspirație: au învățat cu seriozitate, dar ne-au și făcut să râdem la sceneta ”Capra cu trei iezi”, modul 

prin care au promovat literatura română în familia literaturii europene. Ghid în călătoria noastră prin Europa ne-a fost 

voluntara Europe Direct Iași, Adelina Ungureanu. 

  

La Școala Gimnazială ”A.Russo” Iași La Școala Gimnazială ”D.D. Pătrășcanu” Tomești 

Care este povestea formării Uniunii Europene? Ce ne face să ne simțim europeni și ce ne leagă unii de ceilalți? 

Și ce știm unii despre ceilalți? Cum putem face Europa un loc mai bun pentru cetățenii săi? La toate aceste întrebări au 

găsit răspuns, pe 28 noiembrie, în cadrul campaniei menționate anterior,  elevii claselor a VIII-a B, a VI-a A și a V-a A 

de la Școala Gimnazială ”D.D. Pătrășcanu” din comuna Tomești, județul Iași. Timp de 2 ore, copiii au exersat 

susținerea unui discurs, prin simularea rolului de ambasador al unui stat membru al UE, învățând, astfel, informații 

diverse și, mai ales, lecția curajului de a vorbi în public. 

Sala ”Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași a găzduit, pe 16 noiembrie 2018, lansarea oficială a 

Corporate Business Club, o inițiativă locală a Primăriei Municipiului Iași, Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie 

Republica Moldova - România și a Asociației Regionale a Întreprinzătorilor Nord Est România, cu sprijinul Europe 

Direct Iași. Corporate Iasi Business Club este o inițiativă dedicată sprijinirii dezvoltării mediului de afaceri. Lansarea a 

avut loc cu prilejul unui alt cunoscut eveniment – ”Excelență în Business”. 

 


