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MECANISMUL DE COOPERARE ŞI 

VERIFICARE  
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Mecanism = 1. Sistem tehnic alcătuit din mai multe piese mobile și fixe care sunt angrenate între ele, astfel încât unele elemente mobile, 

transmițând forțele de la elementul conducător la elementele conduse, pot antrena mișcarea acestora. ♦ Totalitatea elementelor care alcă-

tuiesc un astfel de sistem; mașinărie. 2. Mod de funcționare a unui mecanism. 3. Mod în care se desfășoară un fenomen, o reacție etc. 4. 

Sistem, mod de organizare politică, economică, socială etc. – Din fr. mécanisme, germ. Mechanismus.  

Cooperare = A lucra împreună cu cineva, a colabora, a-și da concursul, a conlucra. – Din fr. coopérer, lat. cooperari.  

Cooperare = 1. A controla ceva pentru a constata dacă corespunde adevărului, cerințelor, calității sau anumitor date. 2. A examina pe cine-

va pentru a vedea în ce, măsură corespunde funcției sau calității pe care o deține sau care i se încredințează. – Din fr. vérifier, lat. verificare.  

Surse:  Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998 ; 

Noul dicționar explicativ al limbii române , Editura Litera Internațional, 2002 

Surse imagini: FreeDigitalPhotos.net 
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 Mecanismul de cooperare şi verifi-

care al Comisiei Europene este un me-

canism creat în urma aderării României şi 

Bulgariei la Uniunea Europeană. La mo-

mentul aderării, aceste două ţări aveau 

încă probleme în ceea ce priveşte reforma 

sistemului judiciar, corupţia şi crima organ-

izată. Pentru a le ajuta în soluţionarea lor, 

asigurând astfel atât un proces armonios 

de aderare, cât şi protecţia politicilor şi 

instituţiilor europene, Comisia Europeană a 

decis instituirea unui mecanism de coop-

erare şi verificare pentru fiecare dintre 

aceste ţări. 

 Obiectivul principal al evaluării 

dezvoltării României şi Bulgariei în aceste 

domenii este de a asigura progresul aces-

tora în dezvoltarea de sisteme administra-

tive şi juridice eficiente, necesare atât 

pentru ca aceste state să-şi poată respecta 

obligaţiile care le revin în calitate de state 

membre, cât şi pentru ca ele să se poată 

bucura de avantajele pe care le oferă acest 

statut.  

 În vederea evaluării progreselor 

înregistrate de România şi Bulgaria în 

soluţionarea acestor probleme, Comisia a 

stabilit la sfârşitul anului 2006 un set de 

criterii, denumite „obiective de referinţă”, 

pentru evaluarea acestora. 

 Perioada iniţiala de monitorizare a 

celor două state era de cinci ani, între anii 

2007 – 2012. Această perioadă a fost însă 

prelungită în urma ultimului raport de 

monitorizare al Mecanismului de Coop-

erare şi Verificare, care a tras concluzia că 

România nu şi-a rezolvat problemele care 

au necesitat mecanismul şi a recomandat 

menţinerea monitorizării.  

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


