
9 mai - Ziua Europei

România stat European



În fiecare an, de 9 mai sărbătorim Ziua Europei, sărbătorim pacea și

unitatea în Europa. Data marchează ziua istorică în care a fost pronunțată

declarația Schuman. În cadrul unui discurs ținut la Paris, în 1950, ministrul

francez al afacerilor externe de atunci,

Robert Schuman, propunea stabilirea

noi forme de cooperare politică

în Europa, care să înlăture pentru

totdeauna posibilitatea izbucnirii

unui nou război între națiunile Europei.
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Relațiile diplomatice ale României cu Uniunea Europeană datează din

1990, urmând ca în 1991 să fie semnat un Acord de Comerț și Cooperare.

Acordul european a intrat în funcțiune în februarie 1995.

România a trimis solicitarea de a deveni membru pe 22 iunie 1995,

împreună cu Declarația de la Snagov, un document semnat de toate cele

paisprezece partide politice importante ale României, în care acestea își

exprimau sprijin deplin pentru integrarea europeană.

Scurt istoric al relaţiilor dintre România şi 

Uniunea Europeană



România a încheiat negocierile de aderare în cadrul summitului UE de

iarnă de la Bruxelles din 17 decembrie 2004. Tratatul de aderare a fost semnat

pe 25 aprilie 2005 la Abația Neumünster din Luxemburg, urmând să adere la

1 ianuarie 2007. După aderare, România a devenit a șaptea țară din UE după

numărul de locuitori. Țara desemnează 35 de deputați pentru Parlamentul

European. Limba română a devenit una dintre limbile oficiale ale Uniunii, a

șaptea după numărul de vorbitori, urmând ca oricare cetățean al UE să se

poată adresa instituțiilor în această limbă. Denumirea de „Uniune Europeană”,

în limba română, a primit statut oficial.
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România a deținut președinția Consiliului Uniunii Europene timp de șase

luni, între 1 ianuarie - 30 iunie 2019. Consiliul Uniunii Europene este unul

dintre principalele organisme ale UE, alături de Parlamentul European, Comisia

Europeană și Consiliul European. Consiliul UE reprezintă vocea guvernelor

statelor membre în procesul legislativ al Uniunii și coordonează politicile UE.

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

https://ec.europa.eu/romania/about-us/eu_romania_ro
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Din colecţia 

Centrului de Informare al României 

din Bălţi



În 2005, România a semnat Tratatul de Aderare la Uniunea

Europeană potrivit căruia, după procesul de ratificare şi ca urmare a

îndeplinirii obligaţiilor asumate, de la 1 ianuarie 2007 acest stat devine

membru al Uniunii Europene.

Volumul de faţă prezintă publicului larg procesul prin care

România s-a apropiat de Uniunea Europeană, urmărind în principal

evoluţia relaţiilor dintre România şi această organizaţie, prin capitole

tematice şi numeroase instrumente de lucru. Printre acestea se numără o

secţiune de cronologie a relaţiilor dintre România şi Comunitatea

Europeană, respectiv Uniunea Europeană.

Lucrarea se adresează celor care se pregătesc sau studiază

chestiuni legate de procesul de integrare, dar şi tuturor celor care au

nevoie de cunoştinţe în domeniul studiilor europene (jurnalişti,

administraţia publică locală şi centrală, ONG-uri, studenţi şi cercetători).



Articolele reunite în acest volum reprezintă o

examinare cuprinzătoare şi meticuloasă a modului în care un stat

relativ mic - România - a evoluat printre statele europene

importante vreme de un secol, de la sfârşitul Primului Război

Mondial şi formarea României Mari până la prăbuşirea

comunismului şi debutul integrării într-o Europă unificată. În tot

acest timp, România şi-a urmărit interesele şi şi-a protejat

independenţa în cadrul unui sistem internaţional organizat şi

condus de Marile Puteri. Una din temele dominante ale acestui

volum este raportarea României la „Europa”, un concept, care

pentru mulţi români a însemnat „Occidentul”, adică acea parte a

continentului pe care ei au admirat-o ca fiind cea mai dezvoltată

în materie de instituţii politice, evoluţie economică şi socială,

nivel ştiinţific şi tehnologic şi rafinament cultural şi intelectual.



Volumul aduce contribuţie ştiinţifică sub aspectul informaţiei

şi interpretării în istoria relaţiilor internaţionale contemporane şi

geopolitică europeană. Cartea prezintă în mod coerent o serie de

momente semnificative ale dinamicii diplomatice şi geopolitice

derulate de-a lungul unui secol (de la începutul secolului XX până la

începutul secolului XXI).

Volumul de faţă este publicat în onoarea marelui istoric

Viorica Moisuc, la apogeul unei vieţi profesionale dedicate istoriei

diplomaţiei şi relaţiilor internaţionale moderne şi contemporane. Cartea

reuneşte studii ştiinţifice bazate pe documente diplomatice de arhivă,

presa vremii şi bibliografie de calitate ale unor istorici consacraţi sau

doctori în istorie care au lucrat sub coordonarea doamnei Viorica

Moisuc.



Lucrarea „Satul românesc pe drum către Europa”

ilustrează reprezentările despre Europa ale locuitorilor din

mediul rural, dar şi atitudinile şi comportamentele acestora în

raport cu valorile civice consacrate. Lucrarea se adresează atât

sociologilor, cât şi tuturor celor interesaţi de starea actuală a

mediului rural românesc. Lucrarea şi-a propus să demitizeze

Uniunea Europeană. Autorii au vrut să demonstreze că ceea ce

face ca un sat să fie european nu sunt canalizarea sau

termopanele, ci oamenii lui: „Omul sfinţeşte locul”.

Oamenii care „europenizează” România sunt cei care

aplică în mod firesc, în rezolvarea problemelor, valori europene

precum solidaritatea, cooperarea, spiritul civic, respectul pentru

tradiţie, protecţia mediului înconjurător.
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