
Politici și strategii europene 

Comitetul Regiunilor (CoR) a invitat UE să înceapă să îşi stabile-
ască obiective dincolo de orizontul anului 2020 şi să se angajeze 
să elaboreze o strategie pe termen lung prin care energia din 
surse regenerabile să devină cu adevărat competitivă şi o reală 
sursă de energie alternativă în anii viitori.  

Autorităţile locale şi regionale europene au prezentat propuneri 
privind un program de sprijin pentru energia regenerabilă, 
susţinând că aceste obiective pot fi atinse numai prin adoptarea 
unei abordări coordonate la nivelul UE, corelate cu asigurarea 
unor investiţii solide. Aceste planuri au fost propuse în avizul 
„Energia din surse regenerabile: o prezență majoră pe piața ener-
getică europeană”, prezentat de Witold Stępień (PPE-PL), re-
prezentantul regiunii Łódzkie, şi adoptat în timpul sesiunii plenare 
a CoR din 31 ianuarie. 
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VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA! 

Previziunile din iarnă pentru perioada 
2012-2014: ieșire treptată din zona de 
turbulențe 
 
În timp ce situația piețelor financiare în UE s-a 

îmbunătățit substanțial începând din vara anului 

trecut, activitatea economică a fost dezamăgitoare 

în a doua jumătate a anului 2012. Cu toate aces-

tea, principalii indicatori sugerează că PIB-ul în UE 

este în prezent aproape de nivelul cel mai scăzut 

posibil și se estimează că activitatea economică se 

va accelera treptat. Relansarea creșterii econom-

ice va fi inițial determinată de creșterea cererii 

externe. Investițiile interne și consumul intern ar 

trebui să crească mai târziu în cursul anului, și pâ-

nă în 2014 se așteaptă ca cererea internă să devină 

principalul motor al consolidării creșterii PIB. 

Activitatea economică slabă de la sfârșitul anului 

2012 implică un punct de plecare scăzut pentru 

anul curent. Această situație, în combinație cu o 

revenire a creșterii economice mai treptată decât 

se preconiza anterior, duce la o previziune de 

creștere anuală modestă a PIB-ului în 2013 de 

0,1% în UE și de scădere cu 0,3% în zona euro. Evo-

luțiile trimestriale ale PIB-ului sunt oarecum mai 

dinamice decât sugerează cifrele anuale, prevăzân-

du-se că PIB-ul în al patrulea trimestru al anului 

2013 va fi cu 1,0% mai mare decât nivelul atins în 

ultimul trimestru al anului 2012 în UE, și cu 0,7% în 

zona euro.  

Comisia Europeană întărește protecția monedei euro prin măsuri de drept penal 

Comisia Europeană a avansat o propunere de combatere a infracțiunilor de falsificare a bancnotelor și monedelor euro. Se 
estimează că, de la introducerea euro în 2002, falsificarea a provocat daune de cel puțin 500 de milioane EUR. Propunerea 
urmărește să apere mai bine moneda euro și alte valute împotriva falsificării, prin măsuri de drept penal, respectiv prin 
consolidarea anchetelor transfrontaliere și prin introducerea unor pedepse minime (inclusiv cu închisoarea) pentru infracți-
unile cele mai grave de falsificare.  Propunerea va permite de asemenea analizarea falsurilor confiscate în timpul             
procedurilor judiciare, pentru a facilita depistarea altor falsuri aflate în circulație.  

Viitorul instrumentelor structurale în perioada 2014 - 
2020  

În perioada 7-8 februarie 2013 a avut loc, la Bruxelles, Summit-ul 
european privind Cadrul Financiar Multianual (CFM) al Uniunii 
Europene pentru perioada 2014-2020. 

CFM este un mecanism menit să asigure previzibilitatea 
cheltuielilor UE și, în același timp, respectarea unei discipline 
bugetare stricte. El nu reprezintă bugetul UE pentru o perioadă 
de șapte ani, ci definește sumele maxime („plafoanele”) pentru 
fiecare domeniu de cheltuieli majore din bugetul Uniunii și 
stabilește, de fapt, prioritățile politice pentru anii următori 
reprezentând, prin urmare, atât un cadru politic cât și unul 
bugetar .  

Energia din surse regenerabile – o prezenţă majoră 
după 2020: planurile oraşelor şi regiunilor Europei 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm
http://www.cor.europa.eu/
http://www.fonduri-ue.ro/arhiva-stiri/1075-viitorul-instrumentelor-structurale


 

 

Concurs european multimedia: Migranții în Europa  

Care este rolul și locul migranților în Europa? Comisia Europeană îi invită pe 
studenții de la facultățile de artă, grafică și comunicare din toate cele 27 de 
state membre ale Uniunii Europene și din Croația să reflecte asupra              
contribuției pe care o au migranții în societățile europene. 
 
Concursul organizat la nivelul întregii UE îi provoacă pe studenți să elaboreze 

lucrări de artă prin care să își exprime opiniile cu privire la acest subiect și care să reflecte rolul pe care migranții îl 
au în viața noastră. Pentru a stimula o dezbatere constructivă și a reflecta asupra situației migranților în Europa, 
Comisia le oferă noilor talente ale Europei posibilitatea de a-si expune prin artă punctul de vedere. 
 
La concurs pot participa toti studenții cu varsta de peste 18 ani care sunt înscriși la o instituție de învățământ   
superior din domeniul artei, graficii sau comunicării din orice țară UE și din Croația. Facultățile trebuie să prezinte 
lucrările până la 21 iunie 2013, la următoarele categorii: Poster, Fotografie și Video. 

Fiecare dintre facultățile ai căror studenți vor câștiga locul I la cele trei categorii și premiul publicului va fi recom-
pensată cu 10 000 EUR, care să fie folosiți în scopuri educaționale. 
 
Data limită pentru trimiterea lucrărilor este: 21 iunie 2013 
 
Informații complete privind termenii și condițiile concursului pot fi găsite pe site-ul internet dedicat acestuia:  
http://www.migrantsineurope.eu/  

 

Inițiativă europeană 
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Descoperă Uniunea Europeana cu EuroparlTV  

Tot ce ți-ai dorit vreodată să știi despre Uniunea Europeană! Fie ca esti profesor sau student, 
EuroparlTV îți oferă 20 de secvențe video pe 20 de teme europene diferite care au un impact 
direct asupra vieții tinerilor. DVD-ul I (pentru elevi intre 11-15 ani) prezintă într-un mod      
instructiv elementele-cheie ale Uniunii Europene și oferă tinerilor o privire de ansamblu 

asupra unor subiecte interesante. DVD-ul II (pentru elevi între 15-18 ani) cuprinde o analiză aprofundată, precum și 
o perspectivă istorică a principalelor etape ale integrării europene și ale dezvoltării politicilor europene. Le puteți 
viziona online pe site-ul EuroparlTV: http://www.europarltv.europa.eu/en/about-europarltv/europarltv-dvd.aspx 
sau puteți comanda cele două DVD-uri disponibile gratuit în 22 de limbi europene prin intermediul EU-Bookshop. 

 

  Pașaportul european al competențelor  

Îți dorești să existe un mod mai ușor de a-ti prezenta competențele? Ce-ai zice de un pașaport? Comisia Europeană a 
lansat Pașaportul european al competențelor pentru a te ajuta să-ți aduni toate competențele și calificările online și 
să îmbunătățesti prezentarea CV-ului tău, prin reunirea diplomelor și certificatelor de formare profesională într-un 
singur loc. Pașaportul european al competențelor este disponibil gratuit în 26 de limbi pe portalul Europass, unde un 
editor online te va ajuta să-ți creezi pașaportul individual. Prin oferirea unei imagini comprehensive asupra compe-
tențelor și calificărilor pe care le ai în CV, Pașaportul european al competențelor te ajută să îți îmbunătățesti șansele 
pe piața forței de muncă. Află mai multe despre cum poți să-ți creezi online Pașaportul    european al compe-
tențelor:  
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport  

http://www.migrantsineurope.eu/
http://www.migrantsineurope.eu/
http://www.europarltv.europa.eu/en/about-europarltv/europarltv-dvd.aspx
http://www.europarltv.europa.eu/en/about-europarltv/europarltv-dvd.aspx
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport


 

Comisia Europeană a propus reguli noi pentru îmbunătăţirea siguranţei produselor de consum care circulă pe 
piaţa unică şi pentru intensificarea supravegherii pieţei în privinţa tuturor produselor nealimentare, inclusiv cele 
importate din ţări terţe. Acest lucru va contribui atât la consolidarea protecţiei consumatorilor, cât şi la crearea 
unor condiţii de concurenţă echitabile pentru întreprinderi. Produsele nesigure nu ar trebui să ajungă la          
consumatori sau la alţi utilizatori, iar o mai bună identificare şi trasabilitate a acestora vor reprezenta un progres 
major care va ajuta la eliminarea lor rapidă de pe piaţă. Odată adoptate de Parlamentul European şi de Consiliu, 
noile reguli vor fi aplicate de autorităţile naţionale de supraveghere a pieţei din statele membre care vor benefi-
cia de o cooperare consolidată şi de instrumente mai bune pentru realizarea de controale.  

Cele două propuneri legislative sunt completate de un plan multianual de supraveghere a pieţei, care stabileşte 
20 de acţiuni concrete ce trebuie întreprinse de acum până în 2015 în scopul unei mai bune supravegheri a 
pieţei în temeiul actualului cadru de reglementare şi până la intrarea în vigoare a noilor reguli.  

Propunerea urmează să fie discutată de către Parlamentul European și Consiliu. Se estimează că noua legislaţie 
va intra în vigoare în 2015. 

Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru, publicat de Comisia Europeană, la 20 de ani de la crearea cetățeniei UE, 
europenii sunt, în general, conștienți de drepturile lor, dar nu știu întotdeauna ce anume presupun acestea. 81  % 
dintre respondenți știu că, pe lângă propria naționalitate, au statutul de cetățeni ai UE (a se vedea anexa). Cu 
toate acestea, numai 36 % dintre persoanele care au răspuns la sondaj se consideră bine informate în legătură cu 
drepturile aferente cetățeniei UE. Europenii își cunosc cel mai bine dreptul la liberă circulație (88 %) și dreptul de 
a adresa petiții instituțiilor UE (89 %). În același timp, două treimi (67 %) dintre persoanele chestionate consideră 
că libera circulație a persoanelor în cadrul UE aduce avantaje economice țării lor. Sondajul este publicat în timp 
ce Parlamentul European și Comisia Europeană organizează o audiere comună pentru a discuta despre drepturile 
cetățenilor europeni. Discuțiile vor constitui o sursă de inspirație pentru elaborarea viitorului raport al Comisiei 
privind cetățenia UE, care urmărește să abordeze obstacolele cu care se confruntă cetățenii UE în exercitarea 
drepturilor lor.  

Europa pentru cetățeni 
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Produse mai sigure şi condiţii de concurenţă echitable pe piaţa internă 

UE deține un rol esențial în lupta mondială împotriva sărăciei și depune eforturi în vederea atinge-
rii obiectivelor de dezvoltare durabilă 

Având în vedere că obiectivele de dezvoltare ale mileniului se vor încheia în 2015 și că la Conferința Rio+20 a 
fost lansat procesul de definire a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), Comisia Europeană este conștientă 
de faptul că ambele provocări trebuie să fie tratate împreună, prin intermediul unei abordări comune. ODM au 
fost și sunt în continuare un instrument puternic de mobilizare a lumii întregi în lupta împotriva sărăciei. În mo-
mentul de față, combaterea sărăciei continuă să constituie o prioritate esențială, alături de alte provocări la 
nivel mondial, cum ar fi schimbările climatice, diminuarea resurselor, degradarea mediului și inegalitățile sociale. 
Cele două provocări, și anume eradicarea sărăciei și asigurarea unei dezvoltări durabile, sunt interconectate, iar 
comunicarea „O viață decentă pentru toți: eradicarea sărăciei și crearea unui viitor durabil pentru planetă”, 
prezentată de CE, propune un cadru global vizând abordarea ambelor chestiuni, în vederea elaborării unei poziții 
comune a UE pentru a alimenta dezbaterile din cadrul ONU și de la nivel mondial. 

Cetățenia europeană: crește gradul de sensibilizare a opiniei publice cu privire la drepturile 
garantate de UE, dar cetățenii doresc să știe și mai multe  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-111_ro.htm
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf.
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf


Burse de studii în China 2013-2014 11 martie 2013 

Burse de studii în Rusia 2013-2014  11 martie 2013 

Burse de studii în Belgia Valona 2013-2014  11 martie 2013 

Burse de studii în Armenia 2013-2014  11 martie 2013 

Burse de studii în Azerbaijan 2013-2014  11 martie 2013 

Burse de studii în Egipt 2013-2014  11 martie 2013 

Burse de studii în Kazahstan 2013-2014  11 martie 2013 

Burse de studii în Palestina 2013-2014  11 martie 2013 

Burse de studii în Turkmenistan 2013-2014  11 martie 2013 

Ziua Siguranței pe Internet - Concursuri  15 martie 2013 

Programul de burse YouthActionNet 17 martie 2013 

Cursuri BEST pentru studenții de profil tehnic  17 martie 2013 

Sănătate Publică (2008-2013)  22 martie 2013 

Programul de granturi FCE pentru proiecte ale organizațiilor neguvernamentale  25 martie 2013 

Tempus IV  26 martie 2013 

Vizite de studiu pentru specialiști în educație și formare profesională  28 martie 2013 

Stagii de pregătire la Oficiul pentru Armonizare pe Piața Internă - OHIM (Mărci 
înregistrate și Design)  

31 martie 2013 

Stagii și Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)  31 martie 2013 

Stagii de practică la Comitetul Regiunilor (COR)  31 martie 2013 

Premiile Marco Biagi pentru tinerii bursieri  31 martie 2013 

Fondul Roberto Cimetta  31 martie 2013 

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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http://www.roburse.ro/
http://www.roburse.ro/docs/concursuri/lansare/Acord-bilateral/2013-03-11/Rusia%20-%20acord%20bilateral%202013-2014%20Comunicat.pdf
http://www.roburse.ro/docs/concursuri/lansare/Acord-bilateral/2013-03-11/Belgia%20Valona%20-%20acord%20bilateral%202013-2014%20Comunicat.pdf
http://www.roburse.ro/docs/concursuri/lansare/Acord-bilateral/2013-03-11/Armenia%20-%20acord%20bilateral%202013-2014%20Comunicat.pdf
http://www.roburse.ro/docs/concursuri/lansare/Acord-bilateral/2013-03-11/Azerbaijan%20-%20acord%20bilateral%202013-2014%20Comunicat.pdf
http://www.roburse.ro/docs/concursuri/lansare/Acord-bilateral/2013-03-11/Egipt%20-%20acord%20bilateral%202013-2014%20Comunicat.pdf
http://www.roburse.ro/docs/concursuri/lansare/Acord-bilateral/2013-03-11/Kazahstan%20-%20acord%20bilateral%202013-2014%20Comunicat.pdf
http://www.roburse.ro/docs/concursuri/lansare/Acord-bilateral/2013-03-11/Palestina%20-%20acord%20bilateral%202013-2014%20Comunicat.pdf
http://www.roburse.ro/docs/concursuri/lansare/Acord-bilateral/2013-03-11/Turkmenistan%20-%20acord%20bilateral%202013-2014%20Comunicat.pdf
http://www.saferinternetday.org/web/guest/competitions
http://www.youthactionnet.org/?fuse=apply
http://www.best.eu.org/student/courses/deadlines.jsp?season=summer13
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm
http://www.culturalfoundation.eu/grants/collaboration-grants
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2012/call_eacea_35_2012_en.php
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/
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://traineeship.ecml.at/
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
http://www.fmb.unimore.it/on-line/Home/News/articolo4923.html
http://www.cimettafund.org/index/index/lang/en
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=centru_ED
http://www.adrnordest.ro/
mailto:europedirect@adrnordest.ro?subject=Dezabonare

