
Abordarea europeană în materie de protecţie a mediului  

Comisia a lansat procesul de selecție pentru Capitala europeană 
verde din 2016. Premiul pentru capitalele verzi ale Europei se 
acordă orașelor care promovează cel mai intens un stil de viață 
urban cu impact minim asupra mediului. Scopul acestui premiu 
anual este să inspire orașele europene să ia măsuri pentru a 
deveni locuri mai atrăgătoare și mai sănătoase ca destinație 
pentru cei interesați să le viziteze, să muncească și să trăiască 
acolo – orașe „în care merită să trăiești”. 
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Săptămâna europeană a energiei 
durabile 2013 
 
În perioada 24-28 iunie, în cadrul Săptămânii 
europene a energiei durabile 2013, asociaţii, 
întreprinderi, centre de cercetare, organizaţii 
neguvernamentale şi autorităţi locale îşi prezintă 
proiectele de promovare a energiei durabile. 
 
România participă la Săptămâna energiei durabile 
din acest an cu o serie de manifestări organizate 
de asociaţii, universităţi şi întreprinderi private. 
Potrivit site-ului oficial dedicat evenimentelor care 
marchează această săptămână (www.eusew.eu), 
Asociaţia Română pentru Promovarea Eficienţei 
Energetice (ARPEE) şi Asociaţia pentru Politici 
Energetice din România (APER) organizează 
conferinţa „Căldura în România”. Reprezentanţi ai 
instituţiilor oficiale şi experţi în domeniu vor 
discuta pe tema perspectivelor existente în 
România pentru acest sector.  
  
De asemenea, reprezentanţi ai administraţiei 
publice, întreprinderilor, universităţilor şi ONG-
urilor sunt invitaţi să participe, la data de 27 iunie, 
la cea de-a 4-a sesiune a Grupului de Lucru 
Interorganizaţional creat în cadrul proiectului 
„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în 
gospodăriile cu venituri reduse şi comunităţile din 
România”, finanţat prin Programul Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare şi Fondul global pentru 
mediu. Vor fi dezbătute posibilităţile de integrare a 
conceptului de „sărăcie energetică” în politica 
administraţiei publice, la nivel naţional şi 

Ținerea alimentelor dăunătoare sănătății departe de rafturi: Comisia publică raportul anual privind 
Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje al UE  

Un raport anual cu privire la Sistemul european rapid de alertă pentru alimente și furaje (RASFF) arată că aproape 50% din 
notificările din anul 2012 au avut ca obiect produse alimentare și furaje respinse la frontierele UE din cauza riscului pe care 
îl reprezintă pentru siguranța alimentară. Lansat în urmă cu peste 30 de ani, RASFF este un instrument informatic care 
facilitează fluxul transfrontalier de informații între autoritățile naționale pentru siguranța alimentelor, jucând un rol 
esențial în asigurarea unui nivel înalt de siguranță a alimentelor pentru cetățenii Europei. 

Pe

Săptămâna europeană verde 2013: depoluarea  

La reuniunea anuală de la Bruxelles, din 4-7 iunie, experţii 
europeni încearcă o ajustare a abordării europene în materie de 
protecţie a mediului.  

Normele europene au contribuit, de-a lungul anilor, la reducerea 
poluării atmosferice în Europa. Cu toate acestea, locuitorii celor 
mai populate oraşe şi regiuni au de suferit din cauza proastei 
calităţi a aerului. În unele zone, populaţia respiră un aer care 
depăşeşte cu mult nivelurile de particule, ozon şi dioxid de azot 
admise.  

De aceea, eforturile trebuie intensificate. Aproape 4 europeni din 
5 sunt de acord că UE ar trebui să propună măsuri mai drastice  

Va deveni orașul tău Capitala europeană verde din 
2016?  



 

 

În sprijinul șomerilor și al angajatorilor   
 

Comisia îi invită pe liderii ţărilor UE să cadă de acord asupra unor măsuri 
concrete menite să combată şomajul în rândul tinerilor şi să creeze un 
mediu de afaceri favorabil pentru micile întreprinderi.  

Tinerii şi întreprinderile mici sunt factori de creştere economică. De 
aceea, preocupările lor figurează pe agenda discuţiilor de la Bruxelles la care vor participa liderii UE în zilele de 27 
şi 28 iunie. Propunerile Comisiei au fost trimise tuturor liderilor europeni şi membrilor Parlamentului European.  

În prezent, în UE, aproximativ 6 milioane de persoane cu vârsta sub 25 de ani nu au un loc de muncă. În unele 
ţări, mai mult de jumătate din tinerii care doresc să muncească sunt şomeri.  

Apelul la acţiune pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor lansat de Comisia Europeană conţine idei noi cu 
privire la modul în care tinerii pot fi integraţi pe piaţa muncii. De asemenea, Comisia îndeamnă guvernele statelor 
membre să accelereze punerea în aplicare a iniţiativelor asupra căror s-a convenit deja, cum ar fi „Garanţia 
pentru tineret”.  

Iniţiativa „Garanţia pentru tineret” a fost aprobată de miniştrii ţărilor UE în aprilie 2013. Aceasta este menită să 
le asigure tuturor tinerilor accesul la un loc de muncă convenabil, la un stagiu de ucenicie, de formare sau la un 
curs în cadrul programului de educaţiei de-a lungul vieţii în termen de patru luni de la absolvire sau de la 
momentul pierderii locului de muncă.  

De asemenea, Comisia se adresează regiunilor în care rata şomajului în rândul tinerilor este de peste 25% să 
prezinte planuri în care să explice în detaliu modul în care urmează să fie pusă în aplicare această iniţiativă, care 

Ocuparea forţei de muncă şi drepturi sociale  
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Muncitorii detașați: cu un pas mai aproape de o mai bună protecție 

Aproximativ un milion de muncitori sunt detașați în fiecare an de către angajatorii lor în alt stat membru (estimarea 
Comisiei Europene). Detașarea are un potențial economic crucial în acoperirea lipsei forței de muncă în anumite 
sectoare și profesii (construcții, transport, agricultură), însă statutul muncitorilor detașați poate fi abuzat sub 
regulile actuale. După votul de azi din comisia pentru ocuparea forței de muncă, muncitorii detașați sunt cu un pas 
mai aproape de o mai bună protecție.  

 Raportoarea Danuta Jazłowiecka (Polonia), de la Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat), a explicat 
că scopul este de a „garanta drepturile muncitorilor și de a permite companiilor să profite la maxim de piața 
internă“. 

 Ce este detașarea muncitorilor? 

Companiile folosesc muncitori detașați pentru a „ocoli“ legislația muncii și a fixa sediul companiilor în țări cu nivel 
redus de ocupare a forței de muncă și protecție socială.Pentru împiedicarea acestui lucru, deputaţii europeni au 
clarificat care sunt detașările autentice, ce se fac pe o perioadă limitată. Aceștia au mai propus o listă de criterii care 
permite statelor membre să urmărească eficient companiile. 

Controale mai stricte, ameliorarea informației 

Deputaţii europeni mai propun controale mai stricte ale companiilor care detașează muncitori, ameliorarea 
informației privind drepturile și obligațiile muncitorilor și consolidarea drepturilor lucrătorilor angajați de 
companiile subcontractante.  

 



 

Statele UE nu au luat în considerare cererea Parlamentului pentru un buget 
care să încurajeze creșterea. Pe 8 februarie 2013, acestea au căzut de acord 
asupra reducerii bugetului prin comparație cu perioada anterioară - lucru ce 
se întâmplă pentru prima dată în istoria UE. Pe 13 martie, Parlamentul a 
respins acest acord în forma sa actuală și a cerut mai multă flexibilitate 
pentru cadrul financiar multianual, posibilitatea revizuirii acestuia și un 
sistem real de resurse proprii.  

În timpul negocierilor cu statele membre, Parlamentul European dorește 
asigurarea că deficitele pe 2012 și 2013 să fie acoperite și că noul ciclu 
bugetar începe cu o filă nouă. După ce Parlamentul și-a fixat poziția ăn plen 
în martie, au avut loc contacte constructive în trialog, dar încă nu s-a ajuns la 
un acord final. 

Cum combate Parlamentul sărăcia și excluziunea socială 
 
Criza economică și financiară exacerbează sărăcia și excluziunea socială în Uniunea 
Europeană. Ultimele statistici arată că 120 de milioane de europeni riscă sărăcia și 
excluziunea socială. Miercuri, Parlamentul European a susținut în plen fondul 
pentru cei mai săraci europeni cu o finanțare de 3,5 miliarde de euro pentru 
perioada 2014-2020. Fondul european pentru cei mai săraci cetățeni va asigura 
nevoile fundamentale ale adulților și copiilor fără locuință. Statele membre și 

organizațiile partenere vor fi responsabile cu alocarea ajutorului. Aproape 19 milioane de persoane au beneficiat 
de ajutor de la acest fond în 2011. 

Financiar 
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Lupta pentru bugetul european pe termen lung (2014-2020) 

Un acces mai ușor al întreprinderilor la finanțările UE: portalul unic include fondurile structurale  

Începând de astăzi, întreprinderile din Europa vor avea acces mult mai ușor la 
finanțările de care au atâta nevoie, odată cu extinderea de către Comisia 
Europeană a portalului unic dedicat finanțărilor UE, care va include fondurile 
structurale ale UE, și anume Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) 
și Fondul social european (FSE). Lansat luna trecută, noul portal unic dedicat 
finanțărilor UE oferă acces ușor la informații complete și actualizate privind 
modul în care antreprenorii și IMM-urile pot obține peste 100 de miliarde de 
euro sub formă de finanțări în cadrul programelor din perioada 2007-2013. 
Datorită acestor schimbări, numărul băncilor și al fondurilor partenere se va 
dubla, ajungând la peste 1 000, iar IMM-urile vor avea acces la o sursă 
consolidată de informații vitale privind modalitățile de finanțare: 

Politică socială  



Burse de cercetare doctorala in Noua Zeelanda 15 iul 2013  

Actiune pregatitoare in domeniul sportului  19 iul 2013  

Premiul James Dyson  1 aug 2013  

'Oameni' (PC7) - Actiunile Marie Curie  14 aug 2013  

 Stagii de traducere la Parlamentul European 15 aug 2013  

 Stagii la Mediatorul European 31 aug 2013  

Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie  1 sep 2013   

 Europa pentru Cetateni: Actiunea 1: Cetatenie activa pentru Europa - Orase infratite 1 sep 2013   

TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 5.1 - Intalniri ale tinerilor si ale responsabililor de 1 sep 2013   

Bursele Fundatiei Heinrich Boell (pentru studii in Germania)  1 sep 2013  

Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene  2 sep 2013  

 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 2: Serviciul European de Voluntariat  3 sep 2013   

 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 1: Tineri pentru Europa  3 sep 2013  

TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 3.1: Cooperare cu tarile invecinate ale Uniunii 
Europene 

3 sep 2013  

TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.3. Formare si retele ale celor activi in domeniul 
tineretului sau in organizatiile de/pentru tineret 

3 sep 2013  

Surse de finanțare 
pentru urmatoarele trei 

luni 
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Centrul Europe Direct Nord-Est 

 găzduit de  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

Pentru dezabonare, click aici 
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Centrul Europe Direct Nord-Est și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est au  organizat 
”Școala de afaceri” pentru copii 

În cadrul modulului de evenimente “Children’s Business School”, Centrul Europe Direct Nord-Est, 
împreună cu structura gazdă, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, au recompensat autorii 
proiectelor castigatoare din cadrul ”Targului de Idei de Afaceri”, de pe 31 Mai. Douazeci si doi de elevi 
de clasele I-IV din 7 școli din Piatra Neamț au  luat parte la un ”Program de instruire in afaceri”, ce a 
cuprins exercitii de team-building, ateliere hand-made si curs de economie pentru junior. Pe 19 iunie, 
copiii au pornit apoi intr-o vizita de studiu la Iasi. Aici, acestia au avut sansa de a vizita Muzeul Unirii, 
Salonul Internațional de Inventică, precum si Centrul de Gazduire si Dezvoltare a Afacerilor—IDEO. 

Mai multe informatii: www.adrnordest.ro/cedne 


