
Politici și strategii europene 

CLIMATE-ADAPT: un nou instrument pentru 
elaborarea de politici în domeniul adaptării la 
schimbările climatice  

Platforma europeană pentru adaptarea la schimbările climatice 
(CLIMATE-ADAPT), un instrument web interactiv privind 
adaptarea la schimbările climatice, a fost lansată online pe data 
de 23 martie 2012, la sediul Agenției Europene de Mediu (AEM) 
din Copenhaga.  

Platforma europeană pentru adaptarea la schimbările climatice 
este o platformă accesibilă publicului, disponibilă pe internet 
(http://climate-adapt.eea.europa.eu), concepută pentru a sprijini 
factorii de decizie politică la nivel european, național, regional și 
local la elaborarea măsurilor și politicilor de adaptare la 
schimbările climatice.  

Platforma CLIMATE-ADAPT va fi găzduită și administrată de 
Agenția Europeană de Mediu din Copenhaga.   
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EUROPE DIRECT NORD-EST 
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA! 

Inaugurarea noii Agenții UE pentru       
sisteme informatice la scară largă  
 
Inaugurarea noii agenții pentru gestionarea      

sistemelor informatice la scară largă a  avut loc pe 

data de 22 martie 2012 la Talinn, în Estonia, în 

prezența comisarului pentru afaceri interne, dna 

Cecilia Malmström. Principala sa sarcină va consta 

în asigurarea funcționării Sistemului de Informații 

privind Vizele (VIS) și a sistemului Eurodac 24 de 

ore din 24, șapte zile din șapte. Agenția urmează 

să devină complet operațională în decembrie 

2012. Începând din 2013, agenția va gestiona și 

Sistemul de Informații Schengen de a doua gen-

erație (SIS II). În plus, aceasta va fi responsabilă de 

aspectele legate de securitatea acestor sisteme, de 

anumite aspecte legate de infrastructura de co-

municații și de diverse activități cum ar fi monitor-

izarea, raportarea, întocmirea de statistici și organ-

izarea de cursuri pentru autoritățile naționale. Un 

alt obiectiv-cheie al agenției, deosebit de im-

portant în contextul actualei crize economice, va fi 

căutarea activă și propunerea de soluții eficiente 

din punctul de vedere al costurilor pentru totali-

tatea operațiunilor pe care le desfășoară. După 

perioada de început, agenția va dobândi treptat 

tot mai multe competențe și know-how, pentru a 

deveni în cele din urmă un centru de excelență 

pentru dezvoltarea și gestionarea sistemelor infor-

matice în bandă largă în spațiul de libertate, secu-

ritate și justiție,  

Comisia propune îmbunătățirea normelor comune de contabilizare a gazelor cu efect de seră în silvi-
cultură și agricultură 

O dată cu adoptarea unei noi propuneri de contabilizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, Comisia Europeană a făcut un 
prim pas către integrarea în politica UE privind schimbările climatice a absorbțiilor gazelor cu efect de seră și a emisiilor 
acestor gaze din sectorul forestier și agricultură.  

Decizia propusă stabilește norme de contabilizare a emisiilor și a absorbției de gaze cu efect de seră în sectoarele silvic și 
agricol, ultimele sectoare importante fără norme comune la nivelul UE.  

Sistemul bancar paralel: măsuri pentru evitarea unor 
noi surse de riscuri în sectorul financiar 

Pentru a pune în practică învățămintele desprinse în urma crizei, 
UE implementează reforme de reglementare ambițioase în 
sectorul financiar în general și în sectorul bancar în special. Acest 
lucru va contribui la crearea unui sector financiar mai puternic și 
mai sănătos, pus în slujba economiei reale. Ca parte a acestor 
reforme, acum este momentul să fie abordată zona din ce în ce 
mai vastă a activităților de creditare nebancare, așa numitul 
sector bancar paralel sau „din umbră”, care până în prezent nu a 
făcut în mod deosebit obiectul reglementării și supravegherii 
prudențiale. Într-o anumită măsură, sectorul bancar paralel 
îndeplinește funcții importante în cadrul sistemului financiar. El 
creează, de pildă, noi surse de finanțare și le oferă investitorilor 
alternative la depozitele bancare.  

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/shadow_banking/index_en.htm


 

Braga: Capitala Europeană a Tineretului 2012 

Braga a preluat de la Antwerp titlul de Capitală Europeană a Tineretului în anul 2012. Acest titlu a 

fost lansat de Forumul European al Tineretului (YFJ) pentru a încuraja dezvoltarea de idei noi şi 

proiecte inovatoare în ceea ce priveşte participarea activă a tinerilor în societate şi de a promova 

cooperarea privind politicile de tineret la nivel local şi european. În cursul anului 2012, Braga va 

prezenta un program febril, plin de evenimente şi activităţi, care să ofere mai multe oportunităţi 

tinerilor de a juca un rol activ în societate şi a aduce adevărate contribuţii în comunităţile lor. 

Mai multe informatii: http://www.bragacej2012.com 

Site-ul UE privind drepturile copilului 

Site-ul Uniunii Europene dedicat special copiilor şi adolescenţilor. Aici ei pot 
învăţa mai multe despre drepturile lor, pot descoperi jocuri, videoclipuri,   

calendarul multicultural şi pot citi articole pe tema drepturilor copiilor. Site-ul oferă, de asemenea, detalii despre 
punctele naţionale de contact din statele membre ale UE, unde pot solicita asistenţă în cazul în care cred că  
drepturile lor au fost violate. Informaţiile de pe site sunt prezentate pe opt teme diferite. 

http://ec.europa.eu/0-18/wrc_index.jsp 

Noutăți europene 
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Competiții europene: 

 Bursele pentru Patrimoniu Natural Alfred Toepfer 2012 

Tinerii ecologişti europeni sunt invitaţi să candideze pentru acest premiu şi să intre în com-
petiţia pentru bursa de 3000 € alocată pentru o vizită de studiu într-una sau mai multe zone 
protejate dintr-o altă ţară europeană decât cea de origine. Candidaţii trebuie să aibă până în 
35 de ani şi naţionalitatea unui stat european. Temele pentru aplicaţii trebuie să fie corelate cu 

managementul zonelor naturale. Bursele consolidează cooperarea internaţională şi promovează calitatea, inovaţia şi 
dimensiunea europeană a managementului zonelor naturale, cum ar fi parcurile naţionale. La încheierea vizitei de 
studiu, bursierii trebuie să prezinte un raport privind concluziile lor, care va fi împărtăşit cu practicienii responsabili 
de gestionarea patrimoniului natural al Europei. Bursele vor fi acordate în cadrul Conferinţei anuale EUROPARC, care 
va avea loc între 22 – 25 octombrie 2012 în Genk, Belgia. 

Data limită pentru înscriere este: 11 mai 2012 

 

Concurs de film: Solidaritate intre generaţii 2012 

În contextul Anului european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între        
generaţii, Partidul Popular European (PPE) şi Grupul PPE din cadrul Comitetului 

Regiunilor au lansat un nou concurs de film 2012. 

Tinerii până în 30 de ani, din statele membre ale UE şi Croaţia, sunt invitaţi să creeze un film de 60 de secunde pe 
tema solidarităţii între generaţii. Autorii celor mai bune trei filme vor fi premiaţi cu un iPad şi o vizită la Bruxelles 
pentru a participa la proiecţia de filme ce va avea loc în noiembrie 2012. 

Data limită pentru trimiterea materialelor este: 15 mai 2012 

http://www.bragacej2012.com
http://www.bragacej2012.com
http://ec.europa.eu/0-18/wrc_index.jsp
http://ec.europa.eu/0-18/wrc_index.jsp
http://www.europarc.org/what-we-do/alfred-toepfer-schol
http://www.eppcompetition.eu
http://www.eppcompetition.eu


 

Pe 28 februarie, comisarul UE pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret, Androulla Vassiliou, a lansat faza 
de implementare a Planului european de învăţare pentru adulţi, în cadrul unei eveniment ce a avut loc la       
Bruxelles. Planul, adoptat oficial de Consiliu în noiembrie 2011, se concentrează pe oferirea unei a doua şanse 
adulţilor slab calificaţi prin consolidarea competenţelor lor de bază, cum ar fi citire, matematică şi cunoştinţe de 
operare pe calculator. 

 Planul preconizează că, până în anul 2020, sistemele de educaţie a adulţilor vor trebui să facă faţă unei cereri 
masive de acces la oportunităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii de calitate şi unei importanţe crescute a rolului 
autorităţilor locale, angajatorilor, partenerilor sociali, societăţii civile şi a organizaţiilor culturale.  

Pentru a face ca piața unică a UE să funcționeze mai bine pentru lucrători și pentru întreprinderi, Comisia a pro-
pus noi norme pentru extinderea protecției pentru lucrătorii detașați temporar în străinătate. Protecția           
lucrătorilor și concurența loială reprezintă cele două fețe ale monedei pieței unice a UE și, cu toate acestea, se 
constată că adesea nu se respectă condiții minime de angajare și de muncă pentru cei un milion și ceva de       
lucrători detașați din UE.  Pentru abordarea aspectelor abuzive specifice, în care lucrătorii nu se bucură de de-
plinătatea drepturilor lor în ceea ce privește, de exemplu, salariul sau concediile, mai ales în sectorul                
construcțiilor, Comisia a prezentat, în cadrul unei directive privind respectarea drepturilor, propuneri concrete și 
practice de intensificare a monitorizării și de consolidare a respectării normelor existente, precum și de 
îmbunătățire a modului în care acestea se aplică în practică.  

Europa pentru cetățeni 

Medicamentele ar trebui să intre mai repede pe piață. Cu această intenție, Comisia Europeană a propus astăzi 
să se eficientizeze și să se reducă durata deciziilor naționale privind stabilirea prețurilor și rambursarea medica-
mentelor. Pe viitor, aceste decizii ar trebui adoptate în termen de 120 de zile pentru medicamente inovatoare, 
ca regulă, și în numai 30 de zile în loc de 180 în prezent pentru medicamentele generice. De asemenea, Comisia 
propune măsuri severe de control al aplicării deciziilor, în cazul în care acestea nu respectă termenele, așa cum 
se întâmplă adesea în statele membre. Noua directivă reprezintă o măsură importantă de simplificare și abrogă 
și înlocuiește vechea directivă din 19891 care nu mai reflecta complexitatea sporită a procedurilor de stabilire a 
prețurilor și de rambursare în statele membre.  
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Consolidarea pieţei europene a forţei de muncă prin educaţia adulților 

Comisia propune un acces mai rapid al pacienților la medicamente 

Comisia Europeană analizează modalitățile în care se pot depăși obstacolele culturale existente în 
calea promovării femeilor în structurile de conducere ale întreprinderilor 

Un raport al Comisiei Europene arată că, la un an de când comisarul UE pentru justiție, Viviane Reding, a solicitat 
adoptarea unor măsuri credibile de autoreglementare ale întreprinderilor, s-au înregistrat progrese limitate în 
ceea ce privește creșterea numărului femeilor din structurile de conducere. Pentru a identifica măsurile 
adecvate menite să rezolve problema persistentă a dezechilibrului între femei și bărbați în structurile de con-
ducere ale întreprinderilor din Europa cotate la bursă, Comisia a lansat o consultare publică. Participanții la con-
sultare sunt invitați să își exprime părerea cu privire la eventuale măsuri ce ar trebui adoptate la nivelul UE, in-
clusiv măsuri legislative, pentru rezolvarea problemei reprezentării inegale a femeilor și bărbaților în structurile 
de conducere ale întreprinderilor. Consultarea publică este deschisă până la 28 mai 2012.           Consultare pub-
lică - Reprezentarea inegală a bărbaților și a femeilor în structurile de conducere ale întreprinderilor din UE:  
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/120528_en.htm  

Comisia impulsionează protecția pentru lucrătorii detașați 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/healthcare/competitiveness/pricing-reimbursement/transparency/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/news/2
http://ec.europa.eu/social/posted-workers
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/120528_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/120305_en.htm


Granturile Consiliului European pentru Cercetare (CEC) 11 aprilie 2012 

CEDEFOP - Premiul Photomuseum 11 aprilie 2012 

Stagii la Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei 15 aprilie 2012 

Programul de burse Bogliasco 15 aprilie 2012 

Media (2007-2013) - Formare  16 aprilie 2012 

Fundatia Euro-Mediteraneana Anna Lindh pentru Dialog intre Culturi 16 aprilie 2012 

Cerere de propuneri - Educatia antreprenoriala 16 aprilie 2012 

Prevenirea si informarea privind consumul de droguri 17 aprilie 2012 

'Oameni' (PC7) - Actiunile Marie Curie 18 aprilie 2012 

Stagiu de practica la CEDEFOP 19 aprilie 2012 

Sprijin pentru implementarea proiectelor de granturi ale Fondului Social European 
pentru incluziunea romilor 

20 aprilie 2012 

AEGEE: Universitatea de vara  24 aprilie 2012 

Stagii de practica la Curtea de Justitie 30 aprilie 2012 

Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului 30 aprilie 2012 

Stagii la Mediatorul European 30 aprilie 2012 

Stagii de formare la Consiliul Europei 30 aprilie 2012 

Invatare pe tot Parcursul Vietii - COMENIUS 30 aprilie 2012 

Erasmus Mundus (2009-2013) 30 aprilie 2012 

Stagiu la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) 30 aprilie 2012 

Programul de Burse de Cercetare Wim Duisenberg  30 aprilie 2012 

Surse de finanțare 
pentru luna Aprilie 

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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UE prezintă planuri pentru pensii adecvate, sigure şi viabile 

Comisia Europeană a publicat o Carte albă privind pensii adecvate, sigure şi viabile. Aceasta examinează modul în care UE şi statele membre 
pot acţiona pentru a rezolva principalele problem cu care se confruntă sistemele noastre de pensii. Documentul prezintă o serie de iniţiative 
pentru a contribui la crearea condiţiilor adecvate pentru ca cei care pot să continue să lucreze. 

http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.overView&topicID=118
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/19130.aspx
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp
http://www.bfge.org/english/fellowships.cfm
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/training/forms/cont/docs/permanent_guidelines_2011-2012.pdf
http://www.euromedalex.org/resources/grants-scheme
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5711&lang=en
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/index_en.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7ActivityCallsPage&id_activity=12
http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/Traineeships.aspx
http://www.soros.ro/mtm/?q=node/add/project-2
http://www.soros.ro/mtm/?q=node/add/project-2
http://www.projects.aegee.org/suct/su2012/
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-10/formulaire_stage.pdf
http://www.ohchr.org/en/aboutus/pages/internshipprogramme.aspx
http://www.ombudsman.europa.eu/trainee/en/rules.htm
http://www.coe.int/t/jobs/traineeship_en.asp
http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=222&d=41
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/
http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/Traineeships.aspx
http://tinyurl.com/7j6eblk
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=centru_ED
http://www.adrnordest.ro/
mailto:europedirect@adrnordest.ro?subject=Dezabonare
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?la

