
Politici și strategii europene 

Datorită spațiului Schengen de liberă circulație, peste 400 de mil-
ioane de cetățeni ai UE din 26 de țări europene și un număr tot 
mai mare de resortisanți ai țărilor terțe călătoresc fără a face obi-
ectul unor controale la frontierele interne. Comisia a adoptat cel 
de al doilea raport al său privind „bilanțul de sănătate” al spațiului 
Schengen, o prezentare generală semestrială privind funcționarea 
acestuia. Raportul descrie cu claritate starea spațiului Schengen 
pentru a asigura, în rândul tuturor țărilor care participă la acesta, 
interpretări și puneri în aplicare coerente ale normelor comune.  
De asemenea, s-au depus eforturi pentru a îmbunătăți colectarea 
informațiilor privind fluxurile de migrație în spațiul Schengen. 
Comisia va continua să caute modalități de îmbunătățire supli-
mentară a colectării datelor și a analizei mișcărilor migratorii ne-
regulamentare. 
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Previziunile de toamnă pentru perioada 
2012-2014: situația rămâne dificilă  
 
Perspectiva pe termen scurt pentru economia UE 

rămâne fragilă, însă se preconizează o revenire 

treptată la creșterea PIB-ului în 2013, tendință 

care se va accentua în 2014. Pe o bază anuală, se 

estimează că PIB-ul va scădea cu 0,3% în UE și cu 

0,4% în zona euro în 2012. Pentru 2013, se preco-

nizează o creștere a PIB-ului cu 0,4% în UE și cu 

0,1% în zona euro.  

Potrivit previziunilor, rata șomajului în UE va 

rămâne foarte ridicată. Dezechilibrele interne și 

externe mari acumulate în anii care au precedat 

criza se reduc, dar acest proces continuă să 

afecteze cererea internă în unele țări, iar activi-

tatea economică diferă semnificativ de la un stat 

membru la altul. În același timp, nivelul competi-

tivității, care a scăzut în prima decadă a UEM în 

unele state membre, se reface treptat, astfel încât 

se previzionează o creștere progresivă a expor-

turilor, pe măsură ce activitatea comercială la nivel 

mondial își reia avântul. Noile progrese realizate în 

ceea ce privește consolidarea finanțelor publice 

stau la baza acestui proces de reechilibrare. Re-

formele structurale întreprinse ar trebui să dea 

roade în perioada care face obiectul previziunilor, 

în timp ce progresele realizate în ceea ce privește 

arhitectura UEM vor continua să întărească senti-

mentul de încredere.  

Mediu: Comisia prezintă un plan de acțiune pentru protejarea resurselor de apă ale Europei 

Comisia a lansat un plan de acțiune pentru protejarea resurselor de apă ale Europei. Este vorba de o strategie vizând      
asigurarea disponibilității unei ape de calitate, în cantități suficiente, care să răspundă nevoilor populației, economiei și 
mediului. 

În ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani, calitatea apelor din UE lasă de dorit. Nici în ceea ce privește cantitatea de 
apă disponibilă nu stăm mai bine: deficitul de apă devine o problemă din ce în ce mai răspândită în Europa, în vreme ce un 
număr prea mare de state membre se confruntă cu tot mai multe fenomene extreme, cum ar fi inundațiile. 

Analiza anuală a creșterii 2013: trasarea parcursului 
către redresarea economică 

Comisia Europeană a adoptat Analiza anuală a creșterii (AAC) 
2013, stabilind cinci priorități menite să orienteze statele 
membre aflate în criză spre relansarea creșterii economice. AAC 
marchează începutul semestrului european pentru coordonarea 
politicilor economice, prin care se asigură alinierea planurilor 
bugetare și economice ale statelor membre cu prevederile 
Pactului de stabilitate și creștere și cu obiectivele Strategiei 
Europa 2020.  

În acest an, principalul mesaj al AAC este acela că, deși politicile 
UE încep să dea rezultate – deficitele scad, tensiunile de pe 
piețele financiare se atenuează și apar semne de îmbunătățire a 
competitivității în unele state membre.  

Al doilea raport al Comisiei privind starea spațiului 
Schengen 

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/index_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1256_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm


 

 

Cluj-Napoca este Capitala Europeană a Tineretului în 2015  

Cluj-Napoca a prezentat SHARE, un program puternic, clar, solid, diversificat și in-
teresant, care are ca scop să promoveze împărțirea spațiului, a culturii, a puterii, a 
muncii, a bucuriei, a viziunii și a valorilor europene comune, prin intermediul unor 
teme ca advocacy, mobilitate, dialog structurat și informații pentru tineri. 
 
Cluj-Napoca a depus în luna martie candidatura pentru titlul de Capitala Europeană 

a Tineretului, documentația susținând investirea în tineret pentru o dezvoltare urbană sustenabilă și                  
responsabilă. 
 
În ultima fază a competiției pentru titlul de "Capitala Europeană a Tineretului" au rămas, anterior anunțului      
câștigătorului, patru orașe: Cluj-Napoca (România), Ivanovo (Rusia), Varna (Bulgaria) și Vilnius (Lituania).  

Toate cele patru orațe candidate de pe lista scurtă au dezvoltat programe și o viziune dinamică în ceea ce 
privește șomajul în rândul tinerilor, incluziunea socială și activitățile adresate tinerilor. 

 
Proiectul Capitala Europeană a Tineretului a fost inaugurat de Forumul European al Tineretului, primul oraș care 
a purtat acest titlu fiind desemnat în 2009. Capitalele Europene ale Tineretului nominalizate până în prezent sunt: 
Rotterdam (2009), Torino (2010), Antwerp (2011), Braga (2012), Maribor (2013), Salonic (2014) și Cluj-Napoca 
(2015).  
 
Mai multe informații găsiți pe site-ul Forumului European al Tineretului 

 

Inițiativă europeană 
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Concurs: Many Colours of Erasmus  

Fundația Archimedes a lansat concursul pentru studenți intitulat Many Colours of 
Erasmus. Concursul se adresează studenților care au avut o bursă sau un plasament 
Erasmus în Estonia și vizează celebrarea celei de a 25-a aniversări a programului    
Erasmus.  
 
Candidații trebuie să trimită videoclipuri care surprind întreaga experiență a 
schimbului, reflectând în același timp identitatea de student Erasmus. 
Videoclipurile trebuie mai întâi încărcate pe youtube, apoi pe pagina concursului de 

pe Facebook, urmând ca apoi să fie trimise și prin e-mail, cu detalii despre perioada Erasmus.   

Videoclipurile trebuie să aibă o durată între 45 de secunde și 3 minute și să fie în engleză sau estoniană.  

 
Premii: 
Premiul I - 150 Euro 
Premiile II si III - souveniruri Erasmus 
 
Data limită pentru trimiterea materialelor este: 2 februarie 2013 
 

http://youthforum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2564:cluj-napoca-is-european-youth-capital-2015&catid=28:current-users&Itemid=89&lang=en


 

Pe 23 octombrie 2013, Parlamentul European a desemnat anul 2013 drept Anul european al cetatenilor, pentru 
a favoriza o mai buna cunoastere a drepturilor legate de cetatenia europeana.  
Pe durata intregului an vor fi organizate diferite evenimente, pentru a le explica cetatenilor europeni drepturile 
de care beneficiaza atunci cand decid sa studieze, sa lucreze, sa isi inceapa o afacere sau sa isi primeasca pensia 
in alt stat membru. Anul viitor va avea loc cea de-a 20-a aniversare a cetateniei europene. Fiecare cetatean al 
Uniunii Europene se bucura de o serie de drepturi garantate de tratatele UE, printre care dreptul de a se deplasa 
si a locui liber intr-un alt stat membru, dreptul de a vota si de a candida la alegerile locale sau europene, precum 
si dreptul de a adresa petitii Parlamentului European. De multe ori cetatenii UE nu cunosc aceste drepturi, iar 
scopul Anului european va fi tocmai acela de a educa publicul larg si, in special, tinerii si de a le arata cum pot 
profita de aceste drepturi. Activitatile organizate in cadrul Anului european al cetatenilor se vor axa pe expli-
carea drepturilor legate de deplasarea si viata in alte state membre ale UE: recunoasterea academica si a califi-
carilor profesionale, drepturile pasagerilor si ale consumatorilor, accesul la asistenta medicala si la servicii de 
securitate sociala transfrontaliere, precum si accesul la programe cum ar fi Erasmus, care permite tinerilor sa 
studieze in strainatate.  

În rândul tinerilor, rata șomajului este de aproape 23% în întreaga Uniune Europeană, deși există peste 2 mil-
ioane de locuri de muncă vacante care nu pot fi ocupate. Europa are nevoie de o reorganizare radicală a modului 
în care sistemele de învățământ și formare contribuie la dezvoltarea competențelor necesare pe piața muncii. 
Este o provocare cum nu se poate mai dificilă în contextul măsurilor de austeritate generalizate și al reducerilor 
din cadrul bugetelor pentru educație.  
Comisia Europeană lansează astăzi o strategie denumită „Reorganizarea învățământului” destinată să încurajeze 
statele membre să ia măsuri imediate pentru a asigura formarea, în rândul tinerilor, a competențelor și aptitudi-
nilor necesare pe piața muncii și pentru a-și atinge obiectivele în materie de creștere și de creare de locuri de 
muncă.  
Strategia „Reorganizarea învățământului” vizează o schimbare radicală a sistemelor educative, concentrându-se 
mai mult asupra „rezultatelor învățării”, și anume asupra cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor pe care le 
dobândesc elevii. Simplul fapt de a fi participat la procesul educațional nu mai este suficient.  

Europa pentru cetățeni 

Pagina 3 

ANUL 4, NUMĂRUL 11 

Anul european al cetatenilor: pentru o mai buna cunoastere a drepturilor cetatenilor europeni  

Ocuparea forței de muncă: Comisia îmbunătățește rețeaua EURES pentru mobilitatea forței de 
muncă 

Comisia Europeană a adoptat o decizie privind modernizarea și îmbunătățirea EURES, rețeaua paneuropeană de 
căutare de locuri de muncă. Decizia va contribui la creșterea mobilității lucrătorilor din statele membre și va 
pregăti calea pentru o veritabilă piață europeană a forței de muncă. Reforma EURES are scopul de a-i ajuta pe 
cei aflați în căutarea unui loc de muncă să intre în legătură cu angajatori care caută anumite competențe, de a 
se concentra pe sectoare și profesii care se confruntă cu o lipsă de personal calificat și de a sprijini programe de 
mobilitate destinate tinerilor.  

În urma reformei, EURES se va concentra mai mult asupra tinerilor, care au o disponibilitate mai mare pentru 
mobilitate și va include forme de angajare care combină munca și oportunitățile de învățare, precum stagiile de 
ucenicie  

Comisia prezintă noua strategie de reorganizare a învățământului 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/content/20121012FCS53555/6/html/Anul-european-al-cet%C4%83%C8%9Benilor-pentru-o-mai-bun%C4%83-cunoa%C8%99tere-a-drepturilor-cet%C4%83%C8%9Benilor-europeni
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1725&furtherNews=yes


Cultura (2007-2013): Componenta 1 - Sprijinirea proiectelor culturale  5 decembrie  2012 

danceWEB - Program european de burse pentru dans contemporan  15 decembrie 2012 

Tabăra internațională de tineret Millennium 2013  17 decembrie 2012 

Surse de finanțare 
pentru luna Decembrie 

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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Eveniment Centrul Europe Direct Nord-Est—„Politica agricolă comună și dezvoltarea rurală” în dezbatere publică în 
Regiunea de Nord-Est a României  

În data de 22 Noiembrie 2012, Centrul Europe Direct Nord-Est, împreună cu Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, a organizat dezbaterea publică intitulată 
„Politica agricolă comună și dezvoltarea rurală”, în parteneriat cu Centrul de Afaceri 
și Expozițional Bacău, Camera Agricolă Județeană Bacău și Direcția pentru Agricul-
tură și Dezvoltare Rurală Bacău. 

Acțiunea a avut loc în cadrul Târgului Agro Bacău 2012 și a beneficiat, de asemenea, 
de o expoziție de produse și echipamente agricole.  

Întregul eveniment s-a desfășurat la sediul Centrului de Afaceri și Expoziții Bacău. 

Subiectul dezbaterii l-a reprezentat importanța agriculturii și dezvoltării rurale și 
finanțările disponibile în acest domeniu pentru stimularea dezvoltării economice și 
a competitivității în Regiunea Nord-Est și s-a concentrat pe următoarele teme: 

• Orientări metodologice pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltări inteligente, durabile şi incluzive 
2014-2020; 

• Reforma Politicii Agricole Comune în contextul perspectivei bu-
getare post- 2013;  

• Strategia de dezvoltare a agriculturii românești pe termen mediu și 
lung;  

• Progrese privind implementarea Programului Naţional de            
Dezvoltare Rurală în România; 

• Stimularea inovării și cercetării în agricultura europeană;  

• Rolul rețelelor, serviciilor de consultanță și educației în agricultură 
în diseminarea rezultatelor cercetării și stimularea inovării prin prisma 
politicilor europene;  

• Cum se corelează reformele propuse de Politica Agricolă Comună 
pentru 2014-2020 cu strategiile proprii ale fermierilor români”. 

 

Grupul țintă căruia s-au adresat organizatorii prin această activitate a fost format din beneficiari ai proiectelor europene, reprezentanți 
ai organismelor intermediare și potențiali beneficiari ai finanțărilor din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, administrație publică 
locală și agricultori. 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/programme_guide_en.php
http://www.jardindeurope.eu/index.php?id=71
http://www.technologyacademy.fi/millennium-youth-camp.html
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=centru_ED
http://www.adrnordest.ro/
mailto:europedirect@adrnordest.ro?subject=Dezabonare

