
Politici și strategii europene 

Comisia efectuează primul „bilanț de sănătate” al 
spațiului Schengen 

În prezent, peste 400 de milioane de europeni beneficiază de 
posibilitatea de a călători fără pașaport în spațiul Schengen. În 
condițiile în care cetățenii europeni efectuează peste 1,25 de mil-
iarde de călătorii anual, sunt necesare măsuri de vigilență pentru 
a apăra dreptul la liberă circulație al acestora.  

Comisia a adoptat primul său „bilanț de sănătate”, o imagine de 
ansamblu efectuată bianual privind funcționarea spațiului 
Schengen, care va contribui la consolidarea orientării și cooperării 
politice dintre țările participante.  

Raportul este însoțit de orientări care urmăresc să asigure o inter-
pretare și o punere în aplicare coerente a aspectelor selectate, în 
spirit de solidaritate. Primul raport acoperă perioada 1 noiembrie 
2011 - 30 aprilie 2012. 
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VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA! 

Previziunile de primăvară 2012-2013: 
către o redresare lentă  
 
După scăderea producției la sfârșitul anului 2011, se 

estimează că economia UE trece, în prezent, printr-o 

ușoară recesiune. Deși incertitudinea cu privire la per-

spectivele economice și financiare rămâne ridicată, 

măsurile strategice ferme și progresele majore înregis-

trate în cadrul instituțional al UE au determinat o 

scădere a tensiunilor de pe piețele financiare la în-

ceputul anului 2012 și o oarecare stabilizare a nivelului 

de încredere care, potrivit estimărilor, se va consolida 

și mai mult pe parcursul perioadei de prognozare. 

Estimările indică, pe lângă o accelerare a creșterii glob-

ale, o redresare lentă începând cu a doua jumătate a 

anului. Imaginea de ansamblu prezentată în cadrul 

previziunilor intermediare din februarie este confirma-

tă în mare parte pentru 2012, întrucât, potrivit es-

timărilor, PIB-ul real va stagna în UE și se va reduce cu 

-0,3% în zona euro. Pentru 2013, se preconizează o 

creștere de 1,3% în UE și de 1,0% în zona euro.  Se 

preconizează că, în cursul perioadei de prognozare, 

rata șomajului va rămâne ridicată: 10% în UE și 11% în 

zona euro. Se estimează că rata inflației va scădea 

treptat odată cu estomparea impactului prețurilor 

ridicate ale petrolului și al creșterii fiscalității. Se pre-

vede un progres al consolidării fiscale, cu deficite pub-

lice reduse în 2013 până la 3,3% în UE și la puțin sub 

3% în zona euro. Situația economică diferă consider-

abil de la un stat membru la altul, având în vedere și 

actuala ajustare a diferențelor foarte mari dintre 

pozițiile externe și condițiile structurale, care au ieșit 

în evidență de-a lungul ultimilor ani  

Transporturi: Taxele de drum trebuie să fie echitabile pentru toți șoferii  

Comisia Europeană a publicat orientări care avertizează că, potrivit legislației din UE, taxele de drum trebuie să nu fie     
discriminatorii pentru șoferii din străinătate. Orientările sunt menite să vină în ajutor statelor membre care analizează   
posibilitatea introducerii unor sisteme tarifare noi pentru autoturismele private.  

Vicepreședintele Siim Kallas a declarat: „A nu fi discriminat este un drept fundamental conform legislației UE. Un cetățean 
francez sau britanic trebuie să poată traversa Slovenia sau Belgia cu mașina la fel de ușor ca un localnic. Sistemele de     
percepere a taxelor de drum trebuie să fie transparente și echitabile pentru toți.”  

Mediu: Aniversarea a 20 de ani de protecție a naturii 
în Uniunea Europeană  

21 mai 2012 – Reprezintă cea de-a douăzecea aniversare a două 
instrumente esențiale pentru conservarea și utilizarea durabilă a 
naturii în UE: Directiva „Habitate” și LIFE – Programul UE de 
finanțare pentru mediu. În urmă cu douăzeci de ani, statele 
membre ale UE au adoptat în unanimitate Directiva „Habitate” 
pentru a proteja cele mai amenințate specii și habitate din 
Europa. S-a răspuns în acest mod preocupărilor privind 
degradarea rapidă a vieții sălbatice și pierderea habitatelor 
naturale, ca urmare a schimbării destinației terenurilor, a poluării 
și a extinderii urbane. Pentru a oferi speciilor și habitatelor 
spațiul necesar pentru refacere, directiva a înființat rețeaua de 
zone protejate Natura 2000, iar instrumentul financiar LIFE a 
furnizat un sprijin strategic pentru dezvoltarea sa. 

http://ec.europa.eu/transport/road/road_charging/charging_private_vehicles_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_spring_forecast_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/directives_en.htm


 

Consultare: Spuneti-vă părerea! Drepturile voastre, viitorul vostru 

Ai întâmpinat până acum dificultăți când te-ai mutat sau ai călătorit într-o altă țară din UE? Ai avut vreodată 

probleme atunci când ai încercat să faci cumpărături online dintr-un alt stat membru al UE? În ce fel de Uniune ti-ar 

placea să trăiești în 2020? Spune-i Comisiei Europene despre orice obstacol cu care te-ai confruntat în viața de zi cu 

zi, în calitate de cetățean european care locuiește, studiază, lucrează, face cumpărături sau pur și simplu călătorește 

în altă țară din UE. Impartașește-ți ideile și sugestiile privind modalități care ar permite înlaturarea acestor obstacole 

și consolidarea cetățeniei europene.  

Consultarea Comisiei Europene este deschisă tuturor cetățenilor și organizatților din UE până pe 9 septembrie 2012 

pe: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=EUCitizenship3&lang=en 

Comunicare: Strategie pentru un internet mai bun adecvat copiilor 

Comisia Europeană a adoptat o strategie care prevede un plan pentru a dota copiii cu competentele si instru-
mentele digitale de care au nevoie pentru a se bucura din plin și în siguranță de lumea digitală. Aceasta 
urmărește stimularea producției de conținut online creativ și educativ, conștientizarea cu privire la siguranța 
online, crearea unui mediu online sigur pentru copii și combaterea materialelor online care prezintă abuzuri sex-
uale asupra copiilor.  Această strategie reunește Comisia Europeană și statele membre cu operatorii de telefonie 
mobilă, producătorii de dispozitive mobile și furnizorii de servicii de socializare în rețea cu scopul de a propune 
soluții concrete pentru un internet mai bun adaptat copiilor. Toate detaliile se găsesc pe:  
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm  

Inițiativă europeană 
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Competiții europene: 

Concurs de benzi desenate CIPE 2012 

O imagine poate spune mai multe decat o duzină de pagini de text sau ore de discurs. Centrul pentru Întreprinderi 
Private Internaționale (CIPE) invită toate persoanele interesate (desenatori profesioniști și amatori de toate vârstele, 
din lumea întreagă) să trimită benzi desenate în următoarele categorii: guvernare democratică, antreprenoriat și 
responsabilizarea tinerilor. Fiecare participant poate înscrie maximum două lucrări per categorie. Lucrările trebuie să 
fie originale și însoțite de traducere în engleză în cazul în care conțin texte în araba, chineză, franceză, rusă sau span-
iolă.  Câștigătorii din fiecare categorie vor primi un premiu în valoare de 1000 USD, iar laureatul concursului va primi 
2000 USD. Data limită: 15 iulie 2012, ora 23:59 UTC/GMT 
Toate detaliile sunt disponibile pe:  
http://www.cipe.org/cartoon/  

 

Premiul european Soundscape 2012 

Ai idei de un produs, o campanie sau o inovație care propune o soluție creativă pentru a reduce nivelul de zgomot în 
viața noastră de zi cu zi și a crea un mediu sonor sănătos? Daca da, atunci participă la concursul pentru premiul    
european Soundscape 2012. 
 
Data limită pentru înscriere este: 7 septembrie 2012, ora 17.00 (CET) 
 
Toate detaliile sunt disponibile pe:  
http://www.eea.europa.eu/highlights/themes/noise/the-european-soundscape-award  

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=EUCitizenship3&lang=en
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=EUCitizenship3&lang=en
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm
http://www.cipe.org/cartoon/
http://www.cipe.org/cartoon/
http://www.eea.europa.eu/highlights/themes/noise/the-european-soundscape-award
http://www.eea.europa.eu/highlights/themes/noise/the-european-soundscape-award


 

Comisia Europeană lansează un proiect pilot menit să-i ajute pe tineri să găsească un loc de muncă într-o altă 
țară din UE. În etapa sa inițială, proiectul „Primul tău loc de muncă EURES” va avea ca scop îmbunătățirea       
mobilității transfrontaliere pentru 5 000 de persoane. Aceasta va servi, de asemenea, drept teren de testare 
pentru transformarea EURES – rețeaua serviciilor de ocupare a forței de muncă din statele membre – într-un 
serviciu paneuropean de ocupare a forței de muncă. Comisia intenționează să îmbunătățească EURES pentru a 
oferi un grad mai ridicat de transparență pe piața europeană a forței de muncă și pentru a direcționa persoanele 
aflate în căutarea unui loc de muncă și pe cele care sunt în curs de schimbare a locului de muncă către locurile 
unde pot fi găsite locuri de muncă vacante. Acesta va oferi, de asemenea, un acces mai ușor și în timp real la 
locurile de muncă vacante disponibile în UE, prezentând în același timp angajatorilor o rezervă de candidați cu 
aptitudinile adecvate. 

În cadrul programului „Primul tău loc de muncă EURES”, patru servicii de ocupare a forței de muncă selectate 
din Germania, Spania, Danemarca și Italia îi vor ajuta pe tineri să își caute un loc de muncă în alte state membre 
decât cel de origine. În cadrul proiectului, tinerii cetățeni ai UE cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani vor primi 
informații și sprijin pentru recrutare și vor avea posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar pentru candida-
tură sau pentru formare profesională. Întreprinderile mici și mijlocii, mai precis societățile cu mai puțin de 250 
de angajați, pot solicita sprijin financiar pentru a acoperi o parte din costul formării lucrătorilor nou recrutați și a
-i ajuta în privința schimbării domiciliului.  

Comisia Europeană a publicat noile statistici referitoare la numărul de studenți, profesori și alte cadre din 
învățământul superior care au beneficiat de programul Erasmus în anul universitar 2010-2011 (IP/12/454). Astfel, 
231 410 de studenți Erasmus și 42 813 de membri ai personalului universitar au beneficiat de finanțare prin Eras-
mus pentru studii, stagii în întreprindere, predare sau cursuri de formare în străinătate. Erasmus le permite stu-
denților să petreacă între 3 și 12 luni într-o altă țară europeană, fie pentru studii, fie pentru stagii în întreprinderi 
sau alte organizații. Poate beneficia de acest program orice student înscris la o instituție de învățământ superior 
care participă la program dintr-una dintre cele 33 de țări Erasmus (statele membre ale UE, Croația, Islanda,   
Liechtenstein, Norvegia și Turcia, la care se va adăuga, din anul 2011-2012, Elveția). Și studenții din cadrul 
învățământul profesional postliceal de scurtă durată pot profita de sprijin din partea programului.  

Europa pentru cetățeni 
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Ocuparea forței de muncă: Comisia lansează proiectul pilot „Primul tău loc de muncă EURES” 
pentru a-i ajuta pe tineri să găsească un loc de muncă  

Drepturile cetățenilor: Comisia Europeană lansează cea mai amplă consultare publică de până 
acum și invită cetățenii să stabilească prioritățile pentru viitor  

Comisia Europeană invită cetățenii din toată Uniunea Europeană să contribuie la stabilirea priorităților politice 
pentru următorii ani și să modeleze viitorul Europei în cadrul celei mai ample consultări publice din istoria UE pe 
tema drepturilor cetățenilor. Consultarea va fi deschisă timp de patru luni, până la 9 septembrie, perioadă în 
care cetățenii vor fi invitați să se exprime cu privire la obstacolele cu care se confruntă în exercitarea drepturilor 
conferite de statutul de cetățean european, atunci când călătoresc în Europa, votează, candidează la alegeri sau 
fac cumpărături online.  

Acest exercițiu vine în întâmpinarea Anului european al cetățenilor, 2013 (IP/11/959). Răspunsurile primite din 
partea publicului vor contribui direct la stabilirea priorităților politice ale Comisiei și vor sta la baza raportului din 
2013 privind cetățenia Uniunii, care va fi prezentat exact peste un an, și anume la 9 mai 2013. 

Programul Erasmus în 2010-2011  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=ro
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/310&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/your-rights-your-future


Programe de stagii UE-Japonia  7 iunie 2012 

Burse UNESCO-L'OREAL pentru tinere femei în științele vieții  15 iunie 2012 

Programul de burse Kodak  15 iunie 2012 

Concurs internațional de eseuri pentru tineri  30 iunie 2012 

Fondul Roberto Cimetta  30 iunie 2012 

O mare de cuvinte - Concurs internațional de poveștiri scurte  30 iunie 2012 

Surse de finanțare 
pentru luna Iunie 

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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Conferința “Europa 2020 – Promovarea relansării economice, 
guvernanța economică și ocuparea forței de muncă” 

 

Centrul Europe Direct Nord-Est împreună cu structura gazdă Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a organizat la Piatra Neamț în 
data de 9 mai 2012, Conferința intitulată “Europa 2020 – Promovarea 
relansării economice, guvernanța economică și ocuparea forței de 
muncă”. 

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul sălii de conferințe a Hotelului 
Central Plaza și s-a bucurat de o audiența compusă atât din re-
prezentanți ai mediului de afaceri și ai administrațiilor de la nivel re-
gional, cât și din elevi de liceu, care au venit în număr mare pentru a se 
familiariza cu inițiativele Strategiei Europa 2020. 

Printre lectorii invitați s-au numărat domnul Cristian Nicolae Belei (Addvances), domnul Cătălin Ilie (Fundația pentru Dezvoltare 
Economică și Integrare Europeană), doamna Lidia Avadanei (Asociația "Centrul de Incubare Creativ - Inovativ de Afaceri"      
Roznov), domnul Vasile Avadanei (Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Iași) și doamna Georgeta 
Smădu (Director Programare și Planificare Regională, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est). 

Dezbaterile întâlnirii au fost moderate de către doamna Roxana Pintilescu, Coordonator al Centrului Europe Direct Nord-Est și 
au vizat în principal prezentarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 și a modalităților în care acestea se vor concretiza în      
regiunea Nord-Est cu ajutorul următoarei perioade de programare. 

Activitatea a avut un impact pozitiv asupra participanților de toate vârstele, care s-au arătat entuziasmați să sărbătorească Ziua 
Europei prin familiarizarea cu noile ținte și strategii stabilite de către Uniunea Europeană pentru orizontul 2014-2020. 

9 MAI 2012 -  ZIUA EUROPEI LA CENTRUL EUROPE DIRECT NORD-EST 

http://www.eu-japan.eu/global/business-training.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=44170&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://motion.kodak.com/US/en/motion/Education/Scholarships/index.htm?CID=go&idhbx=scholarships
http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1201.html
http://www.cimettafund.org/index/index/lang/en
http://www.iemed.org/dossiers-en/dossiers-iemed/cultures-mediterranies/sea-of-words-2012/call-and-conditions
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=centru_ED
http://www.adrnordest.ro/
mailto:europedirect@adrnordest.ro?subject=Dezabonare

