
Politici și strategii europene 

Comisia propune o strategie pentru o bioeconomie 
durabilă în Europa 

Comisia Europeană a adoptat o strategie vizând tranziția econo-
miei europene către o utilizare mai importantă și mai durabilă a 
resurselor regenerabile. Dat fiind că populația mondială se va 
apropia de 9 miliarde de oameni până în 2050, iar resursele      
naturale sunt finite, Europa are nevoie de resurse biologice     
regenerabile pentru alimente și hrană pentru animale sigură și 
sănătoasă, precum și pentru materiale, energie și alte produse . 

Strategia și planul de acțiune al Comisiei intitulat „Inovarea în 
scopul creșterii durabile: o bioeconomie pentru Europa” definește 
o abordare coerentă, intersectorială și interdisciplinară a 
problemei.  

Obiectivul este de a avea o economie mai inovatoare, cu emisii 
reduse, care reconciliază cererile privind agricultura și pescuitul 
durabil, siguranța alimentară și utilizarea durabilă a resurselor 
biologice în scopuri industriale, asigurând în același timp protecția 
mediului și a biodiversității.  
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VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA! 

Previziuni intermediare pentru zona     
euro: o recesiune moderată cu semne de 
stabilizare 
 
Se pare că stagnarea neașteptată a redresării eco-

nomice de la sfârșitul anului 2011 se va prelungi în 

primele două trimestre din 2012. Cu toate acestea, 

se preconizează revenirea unei creșteri moderate 

în cea de a doua jumătate a anului. Pe o bază anu-

ală, conform celor mai recente estimări, în 2012 

creșterea PIB-ului real va rămâne neschimbată în 

UE (0,0%) și va scădea cu 0,3% în zona euro. Grad-

ul de incertitudine rămâne ridicat, iar evoluțiile 

variază de la o țară la alta. Prognozele pentru 2012 

privind inflația au fost revizuite ușor ascendent în 

comparație cu cele din toamnă, din cauza 

prețurilor la energie, care rămân ridicate, și a ma-

jorării impozitelor indirecte. În prezent, inflația s-a 

stabilizat la 2,3% în UE și la 2,1% în zona euro.  

Vicepreședintele Comisiei însărcinat cu afaceri 

economice și monetare, Olli Rehn, a declarat: 

„Deși creșterea observată în ultimul timp stag-

nează, economia europeană dă semne de stabiliz-

are. Indicatorul percepției generale asupra econo-

miei rămâne la un nivel scăzut, dar tensiunea de 

pe piețele financiare a început să scadă. S-au luat 

multe dintre măsurile esențiale pentru asigurarea 

stabilității financiare și pentru stabilirea condițiilor 

necesare pentru creșterea durabilă și crearea de 

locuri de muncă.” 

Întreprinderile trebuie să inoveze mai mult, în condițiile în care concurența la nivel mondial devine 
mai acerbă  

Pentru EU-27, cel mai mare decalaj rămâne cel pentru inovarea de la nivelul sectorului privat. UE are încă un avans clar față 
de economiile emergente, China, Brazilia, India, Rusia și Africa de Sud. Cu toate acestea, China își îmbunătățește             
performanțele în materie de inovare și reduce continuu decalajul. În cadrul UE, Suedia își confirmă poziția din vârful 
clasamentului general, urmată îndeaproape de Danemarca, Germania și Finlanda (a se vedea întregul clasament mai jos). 
Activitățile de inovare ale întreprinderilor se disting ca un factor important pentru a obține poziții de frunte la nivelul UE și 
la nivel internațional.  

Rio+20: acţiunea locală europeană intră în scenă la 
Forumul Ministerial Global pentru Mediu 

DMercedes Bresso, preşedinta Comitetului Regiunilor, a 
prezentat iniţiativele în materie de economie ecologică puse în 
practică de oraşele şi regiunile europene, intervenind alături de 
ministrul mediului al Braziliei, dna Izabela Texeira, la deschiderea 
celei de-a 12-a sesiuni a Forumului Ministerial Mondial pentru 
Mediu organizat la Nairobi (Kenya), în perioada 20−22 februarie. 

Preşedinta a chemat la acţiune, insistând asupra necesităţii 
urgente de a integra mai bine autorităţile locale şi regionale în 
procesul de elaborare a politicilor la nivel mondial şi de punere în 
aplicare a programelor privind mediul şi dezvoltarea durabilă. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_ro.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=COR/12/13&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en


 

Portalul European pentru tineret – Dialogul structurat 

Informaţii complete cu privire la dialogul structurat, spatial dedicat tinerilor şi factorilor de 

decizie pentru a discuta şi pune în practică politica europeană de tineret, sunt acum        

disponibile pe Portalul european pentru tineret. Află mai multe şi vezi cum te poţi implica! 

Pentru mai multe informaţii: http://europa.eu/youth/active_citizenship/structured_dialogue/index_eu_en.html 

Anul Dialogului Intercultural 2012 UE-China 

Anul 2012 a fost declarat, de către liderii europeni şi chinezi, drept Anul Dialogului       
Intercultural Uniunea Europeană – China. Sfera de aplicare a Anului va acoperi o gamă 
foarte largă de domenii: nu numai diferitele sectoare culturale (arte vizuale, artele     
spectacolului, literatură, muzică, media audiovizuale şi noile media, patrimoniu,          
traducere şi publicare), dar și domeniile conexe care contribuie la înţelegerea reciprocă şi 
la schimburile societății civile, 

în special în educaţie, cercetare şi schimburi între intelectuali, multilingvism şi tineret. Iniţiativele care implică 
parteneri sau participanţi din două sau mai multe state membre ale UE (co-organizatori, parteneri asociaţi sau 
participanţi individuali) vor fi parte din programul oficial al Anului, care va fi disponibil pe pagina dedicată: 

http://ec.europa.eu/culture/eu-china/index_en.htm 

Noutăți europene 
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Competiţii europene: 

 Concursul ThinkQuest 2012 

Echipe formate din studenţi până în 22 de ani din întreaga lume sunt invitaţi să rezolve o problemă din 
lumea reală cu ajutorul gândirii critice, comunicării şi competenţelor tehnologice. Studenţii, îndrumaţi 
de profesori, vor avea de definit problema pe care intenţionează să o rezolve. Ei trebuie, de asemenea, 

să facă o prezentare a soluţiei şi procesului pe care l-au urmat în dezvoltarea soluţiei lor.  

Participanţii se pot înscrie într-una sau mai multe dintre următoarele categorii: Proiecte ThinkQuest, Digital Media şi 
Dezvoltare de aplicaţii. Echipele câştigătoare ale premiilor I şi II vor primi câte un laptop şi o excursie la ThinkQuest 
Live. Data limită pentru înscriere este: 25 aprilie 2012  

 

Târgul de Ştiinţă Google 2012 

Google Science Fairs este un concurs online de ştiinţă care solicit mintea tinerilor din cele patru 
colţuri ale globului. Orice tânăr savant, cu vârsta între 13 şi 18 ani, este invitat să se înscrie în 
concurs şi să trimită proiecte interesante şi creative relevante pentru lumea de azi. Participarea 
este individuală sau în echipe formate din 2 sau trei membri.  

Participanţii pot înscrie proiecte în oricare din următoarele categorii: Informatică & Matematică, Ştiinţele mediului & 
Pământului, Ştiinte comportamentele & sociale, Floră & Faună, Energie & Spaţiu, Invenţii & Inovaţie, Fizică, Biologie, 
Chimie, Ştiinţa alimentaţiei, Electricitate & Electronică. O categorie specială, Ştiinţa în Acţiune, va fi acordată unui 
proiect care abordează o problemă socială, de mediu, de etică, de sănătate sau bunăstare.  

Data limită pentru înscriere este: 1 aprilie 2012 

http://www.thinkquest.org
http://www.google.com/events/sciencefair/index.html


 

Milioane de europeni și de vizitatori au nevoie de acces la serviciile de urgență în interiorul și în afara țării lor în 
timp ce călătoresc fie pentru a merge la schi, fie pentru a petrece timp cu familia, fie pentru deplasări profesion-
ale, fie pentru a asista la evenimentele sportive din această vară, printre care Jocurile Olimpice de la Londra sau 
Campionatul european de fotbal Euro 2012 din Polonia și Ucraina. Însă doar 34 % dintre persoanele care 
călătoresc frecvent și doar 26 % dintre toți europenii știu că 112 este numărul european unic pentru apeluri de 
urgență la care pot suna când au nevoie de asistență, atât în interiorul, cât și în afara țării lor. Numeroase      
companii importante de transport feroviar, aerian și de alt tip s-au alăturat vicepreședinților Neelie Kroes și Siim 
Kallas în cadrul unei campanii de sensibilizare privind numărul 112.  

Comisarul pentru politica regională, Johannes Hahn, lansează un dialog direct cu orașele Europei. Propunerile 
legate de politica de coeziune pentru perioada 2014-2020 ale Comisiei sunt menite să sprijine coordonarea     
strategică a politicilor urbane pentru îmbunătățirea dezvoltării urbane durabile și pentru consolidarea rolului 
orașelor în politica principală a UE în materie de investiții.  
Crearea unei „Platforme de dezvoltare urbană” va promova consolidarea capacității și schimbul de experiență 
urbană la nivelul UE.  

Europa pentru cetățeni 

Pensiile sunt în prezent principala sursă de venit pentru aproximativ un sfert din populația UE și tinerii europeni 
vor ajunge și ei să se bazeze pe pensii mai târziu în viața lor. Pensiile exercită presiuni financiare tot mai mari 
asupra bugetelor naționale, în special atunci când la ele se adaugă tensiunea crizei financiare și economice. 
Pentru a sprijini aceste eforturi, Comisia Europeană a publicat o carte albă privind pensii adecvate, sigure și    
viabile.  Documentul prezintă o serie de inițiative pentru a contribui la crearea condițiilor adecvate pentru ca cei 
care pot să continue să lucreze, pentru a garanta că persoanele care se mută într-o altă țară își pot păstra    
drepturile la pensie; pentru a ajuta oamenii să economisească mai mult și pentru a asigura îndeplinirea      
promisiunilor legate de pensii și că oamenii obțin ceea ce așteaptă la vârsta pensionării.  
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Ziua 112: 74 % dintre europeni nu știu la ce număr pentru apeluri de urgență să sune atunci când 
călătoresc în UE. O nouă campanie în acest sens 

UE prezintă planuri pentru pensii adecvate, sigure și viabile 

Comisia atinge cu succes ținta globală în materie de recrutare stabilită pentru resortisanții bulgari 
și români 

Comisia a prezentat autorității bugetare raportul final privind recrutarea resortisanților din Bulgaria și România, 
cele două state membre care au aderat la UE în 2007 (UE2). Comisia a recrutat 478 de bulgari și 727 de români, 
depășind cu 23,3 % (228 de recrutări) ținta globală urmărită în materie de recrutare. 

Vicepreședintele Maroš Šefčovič a afirmat: „Sunt foarte mulțumit că am reușit să îi găsim și să îi atragem pe unii 
dintre cei mai inteligenți și talentați oameni din Bulgaria și România să vină să lucreze pentru Comisia             
Europeană. Ambele țări au avut în trecut o contribuție importantă la istoria și cultura Europei și au multe de 
oferit și în prezent, pe măsură ce Europa continuă să se integreze.”  

Țintele propuse au fost atinse respectând perioada de tranziție stabilită pentru UE2, care s-a încheiat la 31     
decembrie 2011. Această perioadă de tranziție constituie o trăsătură constantă a extinderilor, permițând        
suspendarea temporară a normelor obișnuite care interzic discriminarea pe bază de naționalitate, astfel încât să 
se asigure recrutarea rapidă a resortisanților din noile state membre.  De asemenea, recrutarea pentru UE2 a 
îmbunătățit considerabil echilibrul între bărbați și femei la nivelul cadrelor de conducere.  

Forumul urban: comisarul Hahn cheamă orașele să facă mai mult pentru creștere și locuri de muncă  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en
http://www.112.eu/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/133&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/105&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en


Oameni' (PC7) - Actiunile Marie Curie  6 martie 2012  

Sanatate Publica (2008-2013)  9 martie 2012 

 Invatare pe tot parcursul vietii - ERASMUS  12 martie 2012 

 Programul de burse YouthActionNet  12 martie 2012 

Granturile Consiliului European pentru Cercetare (CEC)  14 martie 2012 

Premiul Global Junior Challenge  15 martie 2012 

Programe de stagii UE-Japonia  22 martie 2012 

Cursuri BEST pentru studentii de la politehnica  25 martie 2012 

Programul Safer Internet  29 martie 2012 

Programul Daphne III  29 martie 2012 

Bursele "Vasile Parvan" si "Nicolae Iorga"  30 martie 2012 

Vizite de studiu pentru specialisti in educatie si formare profesionala  30 martie 2012 

Premiul european pentru prevenirea consumului de droguri  30 martie 2012 

Cooperare in domeniul educatiei intre statele UE si Australia, Japonia, Noua Zee-
landa si Republica Coreea  

30 martie 2012 

Stagii de pregatire la Oficiul pentru Armonizare pe Piata Interna - OHIM (Marci 
inregistrate si Design)  

31 martie 2012 

Programele de mobilitate ale Fundatiei Culturale Europene - Fondul Roberto Cimetta  31 martie 2012 

Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)  31 martie 2012 

Stagii de practica la Comitetul Regiunilor (COR)  31 martie 2012 

Bursele nationale "UNESCO L'Oreal "Pentru femeile din stiinta  31 martie 2012 

Surse de finanțare 
pentru luna Martie 

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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Iniţiativa cetăţenească europeană: cum funcţionează? 

Iniţiativa cetăţenească europeană permite ca un milion de cetăţeni europeni să-i ceară Comisiei Europene să propună noi acte 
legislative în anumite domenii. Regulamentele şi procedurile sunt disponibile pe noul site dedicate iniţiativelor cetăţenilor, 
unde, după înregistrare, cetăţenii îşi pot lansa iniţiativele. Initiaţiativele pot face referire la toate domeniile politice în care 
Comisia are dreptul de a propune măsuri legislative, ca de exemplu, mediu, agricultură, transporturi sau sănătate publică. 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7ActivityCallsPage&id_activity=12
http://ec.europa.eu/health/programme/how_does_it_work/call_for_proposals/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/index_en.htm
http://youthactionnet.org/index.php?fuse=registration
http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.ncpList
http://www.gjc.it/2011
http://www.eu-japan.eu/global/business-training.html
http://bas.best.eu.org/eventList.jsp
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/projects/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/index_en.htm
http://www.roburse.ro/docs/concursuri/lansare/Acord-bilateral/termen-2012-03-30/Burse%20V.Parvan%20-%20N.Iorga%20-%20concurs%202012%20etapa%20I.pdf
http://studyvisits.cedefop.europa.eu
http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/Initiatives/PreventionPrize/default_en.asp
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2011_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2011_en.php
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/career/traineeships.en.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/career/traineeships.en.do
http://www.cimettafund.org/index/index/lang/en
http://traineeship.ecml.at
http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=28516a2d-0fc5-4813-9093-8bc6a932a183&sm=28516a2d-0fc5-4813-9093-8bc6a932a183#s
http://www.cnr-unesco.ro/ro/Regulamentul%20Programului%202012_extras%20pt%20site.pdf
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=centru_ED
http://www.adrnordest.ro/
mailto:europedirect@adrnordest.ro?subject=Dezabonare
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/guide_eci_en.pdf

