
Politici și strategii europene 

Comerțul electronic deschide noi frontiere pentru creștere și 
oferă o mai mare posibilitate de alegere consumatorilor.  

Cu toate acestea, regulile diferite privind TVA-ul și protecția con-
sumatorilor împiedică atât companiile cât și consumatorii să 
profite pe deplin de revoluția digitală. Un raport al deputatului 
spaniol Pablo Arias Echeverría (PPE), adoptat în plen pe 11 de-
cembrie, arată ce trebuie făcut pentru completarea pieței digitale 
UE. 

„În timpul crizei, nu ne putem permite să avem o piață              
fragmentată cu 27 de legislații diferite privind TVA-ul, drepturile 
de proprietate intelectuală și protecția datelor, deoarece aceasta 
este foarte costisitoare pentru IMM-uri“, a spus raportorul Pablo 
Arias Echeverría în dezbaterea din 10 decembrie. 
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Mediu: 40 de milioane EUR pentru        
inovații în domeniul apei  
 
A fost făcut un pas important către elaborarea de 

soluții pentru provocările majore cu care se con-

fruntă Europa în ceea ce privește gestionarea apei. 

Planul strategic de implementare (PSI) adoptat de 

Parteneriatul european pentru inovare (PEI) în 

domeniul apei, prezidat de comisarul european 

pentru mediu Janez Potočnik, stabilește domeniile 

prioritare în care sunt necesare soluții. În contin-

uare, grupurile de acțiune vor elabora instrumente 

și mecanisme de promovare a inovațiilor în mate-

rie de politici și tehnologii în domeniul apei. O   

finanțare pentru cercetare în valoare de 40 de 

milioane de euro va deveni disponibilă în 2013, 

având ca scop sprijinirea proiectelor care            

contribuie la atingerea obiectivelor PEI în domeni-

ul apei.Parteneriatul reunește actori din sectoare 

între care se numără cel al apei, IMM-urile, co-

munitatea de cercetare, administrațiile locale, 

principalii utilizatori de apă și sectorul financiar, 

pentru a accelera dezvoltarea și adoptarea de 

soluții inovatoare la provocările în domeniul apei 

din Europa și din afara acesteia.  Parteneriatul eu-

ropean pentru inovare în domeniul apei a fost in-

stituit pentru „identificarea, testarea, dezvoltarea 

pe scară largă, diseminarea și implementarea de 

soluții inovatoare pentru 10 mari provocări în do-

meniul apei” până în 2020.  

Tablou de bord privind cercetarea și dezvoltarea: În ciuda crizei, cele mai importante companii      
europene continuă să investească în inovare 

În confruntarea cu criza economică și financiară persistentă, principalele întreprinderi cu sediul în UE continuă să se bazeze 
pe C&D pentru a câștiga avantaj competitiv. Ele au sporit investițiile în C&D cu 8,9% în 2011, față de 6,1% în 2010. Această 
creștere a fost aproape egală cu cea a companiilor din Statele Unite (9%), a fost mai mare decât media mondială (7,6%) și 
net superioară creșterii companiilor japoneze (1,7%). Sectoarele care utilizează intensiv C&D au avut tendința de a avea 
creșteri ale ocupării forței de muncă peste medie.  

Politici climatice: Comisia acordă 1,2 miliarde EUR 
pentru demararea a 23 de proiecte inovatoare 

Comisia Europeană a acordat peste 1,2 miliarde EUR pentru 
finanțarea a 23 de proiecte de demonstrație puternic inovatoare 
privind energia din surse regenerabile în cadrul primei cereri de 
propuneri pentru așa-numitul program de finanțare NER300. 
Proiectele vor fi cofinanțate cu venituri obținute din vânzarea a 
200 de milioane de certificate de emisii din rezerva pentru 
instalațiile nou intrate (NER) din cadrul schemei UE de 
comercializare a certificatelor de emisii. Proiectele acoperă o 
gamă largă de tehnologii privind energia din surse regenerabile – 
bioenergia (inclusiv biocombustibilii avansați), energia solară 
concentrată, energia geotermală, energia eoliană, energia 
oceanelor și administrarea energiei din surse regenerabile 

Piaţă unică digitală: profitând cât mai mult de        
revoluția digitală  

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=other-studies
http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/content/20121207STO04398/html/Pia%C5%A3%C4%83-unic%C4%83-digital%C4%83-profit%C3%A2nd-c%C3%A2t-mai-mult-de-revolu%C8%9Bia-digital%C4%83
http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm


 

 

Ce inseamna stiinta pentru tine? - concurs foto  

În fiecare lună, echipe formate din 3 tineri cu vârsta între 13 și 18 
ani, din statele membre ale UE, vor avea ocazia să exprime printr-
o fotografie răspunsul lor la întrebarea "Ce înseamnă    știința 
pentru tine?". 

 
Fotografiile vor fi votate online și, în fiecare lună din perioada 

decembrie 2012 - mai 2013, va fi desemnată o echipă câștigătoare. Cele șase fotografii desemnate câștigătoare în 
concursul lunar vor participa apoi la un vot final în iunie 2013 pentru a se stabili cei trei finaliști ai concursului. 

Premiile includ excursii la Praga și Ispra! 

Data limită pentru trimiterea fotografiilor este date de 15 a fiecărei luni până în mai 2013. 

Mai multe informații: http://science-girl-thing.eu/en/contest  

 

Unde a fost facută această fotografie?  

Cât de bine cunoști Europa? Noul concurs marca Tineretul în mișcare de pe Facebook iți va permite să-ți testezi 
memoria fotografică. Ai între 16 și 30 de ani? Atunci încearcă să ghicești care este capitala europeană din        
fotografie, în fiecare saptămână între 10 decembrie 2012 și 25 februarie 2013. 

  
Câștigătorii săptămânii vor fi selectați în fiecare luni dintre cei care au răspuns corect în săptămâna anterioara și 
vor primi ca premiu un player mp4. Poți să te joci în fiecare săptămână, dar câștigi doar o singură dată! 

Incepe sa ghicesti pe: https://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope/app_139825572834713  

Inițiativă europeană 
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2013 Anul european al cetățenilor  

Parlamentul European a declarat anul 2013 ca fiind Anul european al 
cetățenilor (AEC2013), pentru a favoriza o mai bună cunoaștere a drep-
turilor legate de cetățenia europeană. Activitățile organizate în cinstea 
acestui an se vor concentra pe explicarea drepturilor cetățenilor de a se 
deplasa și a locui liber într-un alt stat membru, cum ar fi recunoașterea 
calificărilor academice și profesionale. Site-ul oficial al Uniunii Europene 
pentru AEC2013 conține informații și documentație legate de acest An, 

precum și un calendar european central al evenimentelor.  

Acesta include actualități despre activități dedicate AEC2013 organizate în toată Europa, informații despre posibil-
itățile de finanțare europeană și încurajează cetățenii să își exprime opiniile și ingrijorările.  

 

Mai multe informații: 
http://europa.eu/citizens-2013  

 

http://science-girl-thing.eu/en/contest
http://science-girl-thing.eu/en/contest
https://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope/app_139825572834713
https://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope/app_139825572834713
http://europa.eu/citizens-2013
http://europa.eu/citizens-2013


 

Comisia Europeană a propus măsuri care să ajute statele membre să lupte contra nivelurilor inacceptabile ale 
șomajului și ale excluziunii sociale în rândul tinerilor, permițându-le acestora accesul la oferte de locuri de 
muncă, la educație și la formare. Conform solicitării Consiliului European și a Parlamentului European, pachetul 
de măsuri al Comisiei pentru încadrarea în muncă a tinerilor include o propunere de recomandare adresată 
statelor membre privind introducerea „garanției pentru tineri”, prin care se garantează că toți tinerii până în 25 
de ani beneficiază de o ofertă de muncă de calitate, de un program de formare continuă, de o ofertă de ucenicie 
sau de un stagiu în termen de patru luni de la ieșirea din sistemul de educație formală sau de la momentul 
pierderii locului de muncă.  

Propunerea de recomandare îndeamnă statele membre să stabilească parteneriate solide cu părțile interesate, 
să se asigure că serviciile de ocupare a forței de muncă și alți parteneri care oferă sprijin tinerilor intervin într-un 
stadiu timpuriu, să ia măsuri de susținere pentru a permite integrarea forței de muncă, să utilizeze pe deplin 
Fondul social european și alte fonduri structurale în acest scop, să evalueze și să îmbunătățească permanent 
programele de garantare pentru tineri și să le implementeze rapid. 

În ultimul deceniu, Uniunea Europeană a adoptat mai multe regulamente privind drepturile pasagerilor care 
călătoresc cu avionul, trenul, vaporul sau autobuzul. Acum, UE dorește clarificarea și ameliorarea implementării 
drepturilor pasagerilor aerieni și o aplicare consecventă a regulamentelor privind drepturilor pasagerilor în viitor.  
Eurodeputații au aprobat pe 12 decembrie noi norme care reglementează deciziile privind protecția locuitorilor 
din zona aeroporturilor împotriva zgomotului și alocarea sloturilor de decolare și aterizare în mod corect și flexi-
bil. Propunerea care viza creșterea concurenței dintre furnizorii de servicii de handling la sol în aeroporturile 
principale a fost retrimisă la Comisia de transport și turism pentru mai multe discuții privind eficientizarea       
serviciilor aeroportuare. 
Deputaţii europeni mai abordează în momentul de față propuneri pentru creșterea capacității aeroporturilor 
Europei, reducerea întârzierilor și ameliorarea calității serviciilor oferite pasagerilor. 
Simplificarea vieții călătorilor nu este singura preocupare a deputaţilor europeni. Aceștia au făcut eforturi pentru 
echilibrarea vieții private a pasagerilor cu asigurarea securității acestora.  

Europa pentru cetățeni 
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Încadrarea în muncă a tinerilor: Comisia propune un pachet de măsuri  

Şomajul în rândul tinerilor: contribuţia oraşelor şi regiunilor în centrul dezbaterii la „Tineretul în 
mişcare” 

În cadrul Conferinţei „Tineretul în mişcare” organizată de CoR, preşedintele Comitetului Regiunilor (CoR), Ramón 
Luis Valcárcel, a subliniat că „sprijinul şi expertiza autorităţilor locale şi regionale sunt esenţiale pentru            
implementarea cu succes a măsurilor pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor”. 

Politicieni de la toate nivelurile de guvernare s-au reunit pentru a dezbate problemele extrem de importante ale 
şomajului, formării şi mobilităţii tinerilor dintr-o perspectivă locală şi regională.  

Concluziile conferinţei vor fi încorporate în contribuţia CoR la evaluarea intermediară a Strategiei Europa 2020. 
Această contribuţie a CoR urmează să fie adoptată la Summitul european al regiunilor şi oraşelor din 2014.  

Simplificând viața călătorilor 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/content/20120420FCS43683/html/Simplific%C3%A2nd-via%C8%9Ba-c%C4%83l%C4%83torilor
cor.europa.eu/ro/news/events/Pages/europe-2020-conference-youth-on-the-move.aspx


Programul de burse Bogliasco  15 ianuarie 2013 

Stagii la Delegația Uniunii Europene la Organizația Națiunilor Unite din New York  15 ianuarie 2013 

 Invățare pe tot parcursul vieții - GRUNDTVIG 16 ianuarie 2013 

Invățare pe tot Parcursul Vieții - COMENIUS  16 ianuarie 2013 

Programul Parteneriatului pentru formarea lucrătorilor europeni de tineret  20 ianuarie 2013 

Vulcanus în Japonia  20 ianuarie 2013 

Premiile Innovact Campus  28 ianuarie 2013 

Premiul Charlemagne pentru tineri europeni  28 ianuarie 2013 

Stagiu la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) 30  ianuarie 2013 

 Studii post-universitare la Institutul Universitar European (IUE) 31 ianuarie 2013 

Stagii la Serviciul de Traducere al Comisiei Europene  31 ianuarie 2013 

Stagii administrative la Comisia Europeană  31 ianuarie 2013 

Invățare pe tot parcursul vieții - ERASMUS 31 ianuarie 2013 

Invățare pe tot parcursul vieții - Leonardo da Vinci  31 ianuarie 2013 

Stagii de practică la Banca Mondială  31 ianuarie 2013 

Surse de finanțare 
pentru luna Ianuarie 

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.bfge.org/english/applicants.cfm
http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_4375_en.htm
http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm
http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=222&d=41%20,%20http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=231&d=41
http://www.salto-youth.net/EuropeanCitizenship/C:/Users/alexandras/Documents/My%20Data%20Sources
http://www.eu-japan.eu/student/vulcanus-in-japan.html
http://www.innovact.com/fr/les-innovact-campus-awards/presentation-article18.html
http://cyp.adagio4.eu/view/en/rules.html
http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/Traineeships.aspx
http://www.eui.eu/Home.aspx
http://ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/comenius_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/leonardo_en.html
http://go.worldbank.org/IY07OW3WQ0
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=centru_ED
http://www.adrnordest.ro/
mailto:europedirect@adrnordest.ro?subject=Dezabonare

