
Politici și strategii europene 

Oceanele și mările care înconjoară Europa oferă noi oportunități 
de creștere și de ocupare a forței de muncă pentru a îndeplini 
obiectivele strategiei Europa 2020. Pentru o exploatare optimă a 
acestui potențial, avem nevoie de mai multe cunoștințe despre 
fundul mării. Comisia Europeană propune crearea, până în 2020, 
a unei hărți digitale a fundului marin al apelor europene prin co-
lectarea datelor existente într-o singură bază de date coerentă, 
accesibilă tuturor.  În Cartea verde asupra cunoașterii mediului 
marin, Comisia lansează o consultare privind modul în care poate 
fi atins acest obiectiv. Cartea verde adresează o serie de întrebări, 
de exemplu: cum pot fi integrate eforturile actuale depuse de 
statele membre într-un efort comun la nivelul UE?, cum pot fi 
dezvoltate noi tehnologii de observare mai ieftine? și care poate fi 
contribuția sectorului privat? Consultarea va fi deschisă până în 
data de 15 decembrie 2012. 
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Sprijin pentru acțiunile de informare 
privind politica agricolă comună  
 
Comisia Europeană a lansat apelul pentru 

propuneri de susținere a acțiunilor de informare 

privind PAC (Politica Agricolă Comună). Apelul este 

lansat odată pe an, doar pentru persoanele juridi-

ce cu sediul legal de cel puțin doi în Uniunea Euro-

peană.  

Tema prioritară pentru prezenta cerere de 

propuneri va fi PAC, în general, și propunerile de 

reformă a politicii, în special. 

În cadrul acestei priorități, proiectele propuse ar 

trebui să aibă ca obiective: 

— să se asigure că populația înțelege mai bine 

PAC, în special în contextul propunerilor de 

reformă; 

— să arate rolul PAC în realizarea unei creșteri 

inteligente, sustenabile și favorabile incluziunii, 

conform Strategiei Europa 2020; 

— să asigure o mai bună înțelegere a contribuției 

politicii agricole comune la garantarea unei 

producții alimentare sănătoase și de calitate 

pentru cetățenii europeni, la conservarea mediului 

și la dezvoltarea zonelor rurale din Uniunea Euro-

peană; 

UE salută aderarea Rusiei la OMC după 18 ani de negocieri 

După 18 ani de negocieri, Rusia aderă la Organizația Mondială a Comerțului (OMC) devenind al 156-lea membru al aces-
teia. Această aderare este deosebit de importantă pentru UE, deoarece UE este primul partener comercial al Rusiei, iar 
Rusia este cel de-al treilea partener comercial al UE. Pentru prima dată, ambele entități vor fi obligate să respecte norme și 
obligații multilaterale pentru schimburile comerciale reciproce. Aderarea la OMC va avea un impact pozitiv asupra con-
dițiilor comerciale și de investiții între Rusia și Uniunea Europeană. Poziția geografică a Rusiei și importanța pieței sale în 
ceea ce privește volumul și potențialul de creștere, face ca aceasta să fie un partener comercial foarte important al UE.  

Mediu: O mai bună informare a cetățenilor cu privire 
la riscurile de accidente majore  

Grație noilor norme care au intrat în vigoare, cetățenii UE vor fi 
mai bine informați în legătură cu amenințările majore 
reprezentate de instalațiile industriale aflate în imediata lor 
vecinătate.   

Normele fac parte dintr-o actualizare de natură tehnică a 
Directivei Seveso, un instrument esențial pentru gestionarea 
riscurilor industriale, care este în curs de a fi adaptat pentru a 
reflecta modificările recente aduse clasificării internaționale și 
europene a substanțelor chimice.   

Directiva obligă statele membre să elaboreze planuri de urgență 
pentru zonele din apropierea instalațiilor industriale în care se 
află cantități foarte mari de substanțe periculoase.  

Noi oportunități de creștere „albastră” și de ocupare 
a forței de muncă oferite de mări și oceane  

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/
http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/marine-knowledge-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm


 

 

Sondaj Erasmus Student Network (ESN) 2012 

Ai trăit, ai muncit sau ai studiat până acum în străinatate? Reteaua ESN este foarte       
interesată să-ți cunoască experiența! Poți contribui și tu la studiul lor "Schimb: Creează 
idei, oportunități și identitate", participând la un sondaj online. 

Chestionarul necesită cam 15 minute pentru a-l completa și este anonim. Participând poți câștiga un sejur 
lingvistic intensiv de două săptămâni cu 32 de ore de curs la scoala Education First din Manchester, un iPad 2 sau 
chiar un iPod Nano! Sondajul este disponibil pe: http://esn.org/survey/ 

 
Săptămâna de acțiune 'Fotbal împotriva rasismului în Europa' 

Esti pasionat de fotbal și militezi împotriva rasismului? Atunci Săptămâna de acțiune FARE (Football 
against rasism in Europe) este pentru tine! Aceasta se va derula în perioada 16 - 31 octombrie.  
Reteaua FARE oferă sprijin financiar activităților locale și regionale de combatere a rasismului în 
cluburile de fotbal. Principalul obiectiv al acestei săptămâni este de a constientiza publicul larg cu 
privire la problemele de rasism și excludere și de a crea un front unit pentru a lupta contra acestei 

influențe nefaste asupra sportului rege în Europa. Această acțiune este legată direct de lupta împotriva discrimi-
nării și de fotbal. Activitățile organizate urmăresc implicarea imigranților, minorităților etnice sau altor grupuri 
țintă, cum ar fi refugiați, solicitanți de azil, comunități LGBT sau religioase.  

Inițiativă europeană 
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Competiții europene: 

Premiul Comitetului Economic și Social European pentru societatea civilă 2012 

 

 

Comitetul Economic și Social European recompensează excelența în inițiativele societății civile prin Premiul său   
anual pentru societatea civilă.  Tema premiului pentru 2012 este: "Să inovăm pentru o Europă durabilă!" 
Premiul va răsplăti proiectele care au arătat că inițiativele inovatoare în materie de producție și/sau consum durabil 
au dus la crearea unor locuri de muncă ecologice în Europa. Premiul CESE pentru societatea civilă este deschis     
organizațiilor societății civile cu sediul în Uniunea Europeană și care sunt active la nivel local, național, regional sau 
european. Data limită este: 30 septembrie 2012. Mai multe informații despre premiu gasiti pe site-ul Eurodesk sau 
direct pe site-ul CESE. 

 Concursul internațional de fotografii, videoclipuri și podcast-uri UNFCCC/CDM 2012 

Vrei să te implici într-o campanie de sensibilizare pe tema schimbărilor climatice? Convenția-
cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) a lansat un con-
curs pentru a pune în valoare beneficiile Mecanismului de Dezvoltare Nepoluantă (MDN/CDM) 
al Protocolului de la Kyoto. Acest concurs este deschis profesioniștilor și amatorilor, individual 
sau în grup, și cuprinde trei categorii: 

- Concurs de fotografii 2012 pe tema “MDN transformă vieți”. Fotografiile trebuie să pună în valoare proiecte MDN 
sau beneficiile pe care le-au adus acestea. 
- Concurs de videoclipuri 2012 care completează fraza “Trebuie să știi despre acest proiect MDN pentru că...”. Video-
clipurile pot fi scurte animații sau mini-documentare. 
- Concurs de podcast-uri 2012 care să răspundă la întrebarea “În ce mod a beneficiat comunitatea mea/orașul meu/
țara mea de MDN?” Podcast-ul poate fi un chat, un interviu sau un mini-documentar.  

http://esn.org/survey/
http://esn.org/survey/
http://www.farenet.org/default.asp?intPageID=264
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2012
http://intdevcommunities.visibli.com/baa09eba50175ed6/?web=c5e861&dst=http%3A//cdm.unfccc.int/contest/12


 

Dezbaterea privind viitorul Europei: Comisia le oferă cetățenilor ocazia de a-și spune cuvântul prin intermediul 
unei consultări online 

Din cifrele publicate de Comisie rezultă că, până în prezent, peste 5 500 de cetățeni ai UE au participat la una 
dintre cele mai ample consultări online din istoria UE privind drepturile cetățenilor și viitorul Europei.  

La 9 mai, dată la care se sărbătorește Ziua Europei, Comisia Europeană a invitat cetățenii din întreaga Uniune 
Europeană să contribuie la stabilirea agendei de politică pentru anii următori și la conturarea viitorului Europei 
(IP/12/461). Până la 9 septembrie, toți europenii își pot exprima părerea cu privire la întrebări precum „În ce 
direcție ați dori să se îndrepte Uniunea Europeană în viitorul apropiat? Cum arată Uniunea Europeană în care ați 
dori să trăiți în 2020?”  

Astăzi, când Europa se confruntă cu provocări importante, nu în ultimul rând ca urmare a crizei financiare și a 
datoriei suverane, dezbaterea politică devine din ce în ce mai mult o dezbatere privind viitorul Europei pe ter-
men scurt și lung. La ultimul Consiliu European, din iunie, liderii au analizat necesitatea ca uniunea economică și 
monetară (EMU) să intre într-o „nouă etapă”.  

Sunteți student sau ați absolvit de curând? Vă interesează afacerile europene și activitatea Parlamentului Euro-
pean? În fiecare an, Secretariatul Parlamentului își deschide ușile stagiarilor, având programe speciale pentru 
persoanele cu handicap. Dacă doriți să faceți un stagiu la Parlamentul European, înscrieți-vă de la 15 august! 
Persoanele interesate pot candida în mai multe secțiuni:  
 

 opțiunea generală 

 opțiunea jurnalism 

 stagii de traducere. 
 
În fiecare an, Parlamentul European primește aproximativ 7.000 de candidaturi. 8% dintre candidați trec de faza 
de selecție - inclusiv candidaturile din afara UE. Stagiile durează în general cinci luni. Stagiarii remunerați primesc 
aproximativ 1.200 de euro pe lună. Fiecare stagiar trebuie să își găsească o locuință și să acopere cheltuielile 
acesteia. 

Europa pentru cetățeni 
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Siguranța rutieră: reguli mai stricte în domeniul inspecției automobilelor, pentru a salva vieți   

Concurs pentru tineri: European Road Safety Charter 2012  

Siguranța rutieră este o chestiune de o importanță majoră în zilele noastre. Pentru a o face cunoscută, ERSC 
invită orice tânăr cetățean european între 18 și 29 de ani să posteze un blog pe portalul ERSC. Scopul acestui 
concurs este de a motiva tinerii să devină părți interesate active în siguranța rutieră și să acorde mai multă 
atenție diferitelor aspecte care îi fac utilizatori vulnerabili ai drumurilor.  Titlul blogului trebuie să conțină "ERSC 
Contest 2012".  Blogul poate include până la 3 fotografii sau un link către un videoclip.  

Participanții pot să câștige o lună de practică în mediul multicultural al Barcelonei și să contribuie la un proiect 
privind siguranța rutieră în rândul tinerilor. Data limită pentru trimiterea materialelor este 1 octombrie 2012, 
ora 12:00 PM (ora Europei Centrale). 

Mai multe informații: http://erscharter.eu/inaction/award/21443 

Stagii la Parlamentul European 

http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/content/20120713STO48892/html/Stagii-la-Parlamentul-European
http://erscharter.eu/inaction/award/21443
http://erscharter.eu/inaction/award/21443


Programul de finanțare "PACT pentru COMUNITATE" 5 septembrie 2012 

FARE - Saptămâna de acțiune împotriva rasismului în fotbal în Europa 9 septembrie 2012 

Generația 1992 - Concurs de creativitate 9 septembrie 2012 

Burse DG Interpretare 16 septembrie 2012 

Premiul Video Viral 2012 16 septembrie 2012 

Învățare pe tot parcursul vieții - GRUNDTVIG 17 septembrie 2012 

Învățare pe tot Parcursul Vieții - COMENIUS 17 septembrie 2012 

TINERET ÎN ACȚIUNE - Acțiunea 4.6 - Măsuri de sprijin pentru proiecte de         
parteneriat în domeniul tineretului la nivel european 

17 septembrie 2012 

Premiile MEDEA 17 septembrie 2012 

'Oameni' (PC7) - Acțiunile Marie Curie 18 septembrie 2012 

Program de formare pentru tineri profesionisti în Delegațiile UE (TPD) 19 septembrie 2012 

LIFE+ (2007-2013) 26 septembrie 2012 

Decembrie Electric 2012 - Concurs de scurt-metraje 28 septembrie 2012 

Creative Encounters: parteneriat cultural între Asia și Europa 28 septembrie 2012 

Fondul Roberto Cimetta 30 septembrie 2012 

Stagii și Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML) 30 septembrie 2012 

Stagii de practică la Curtea de Justiție 30 septembrie 2012 

Stagii de practică la Comitetul Regiunilor (COR) 30 septembrie 2012 

Premiul Comitetului Economic și Social European pentru societatea civilă - 2012 30 septembrie 2012 

Surse de finanțare 
pentru luna Septembrie 

EUROPE DIRECT NORD-EST 

Centrul Europe Direct Nord-Est 

 găzduit de  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

Pentru dezabonare, click aici 
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http://www.pactpentrucomunitate.ro/
http://www.farenet.org/default.asp?intPageID=16
http://generation1992.eu
http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/interpretation-bursaries/index_en.htm
http://www.viralvideoaward.com/viral-video-award-2012-engl
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/grundtvig_en.html
http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=222&d=41%20,%20http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=231&d=41
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_4_6_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_4_6_en.php
http://www.medea-awards.com/home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls?
http://eeas.europa.eu/delegations/jed/index_en.htm
http://www.mmediu.ro/programe_finantare/life/life.htm
http://www.electricdecember.org/index.html
http://www.artsnetworkasia.org/content/application_ce.html
http://www.cimettafund.org/index/index/lang/en
http://traineeship.ecml.at
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2012-documents
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=centru_ED
http://www.adrnordest.ro/
mailto:europedirect@adrnordest.ro?subject=Dezabonare

