
Agenda instituțiilor Uniunii Europene 

Pachetul de recomandări economice și bugetare stabilește prio-
ritățile pentru 2014, inclusiv combaterea șomajului și reluarea 
activității normale de creditare a economiei. 
Cea mai mare provocare cu care se confruntă în prezent econo-
mia europeană este identificarea modalităților menite să favo-
rizeze redresarea. Acesta este principalul mesaj care reiese din 
analiza anuală a creșterii , adoptată astăzi de Comisia Europeană. 
Adoptarea sa marchează începerea celui de-al patrulea semestru 
european de coordonare a politicilor economice, în contextul în 
care se observă o reluare a creșterii economice și statele membre 
fac progrese privind corectarea dezechilibrelor generate înainte 
de criză. 
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EUROPE DIRECT NORD-EST 
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA! 

Previziunile economice pentru UE: redresare 

treptată, riscuri ex-

terne 

Economia europeană a reîn-

ceput să crească în al doilea 

trimestru al acestui an. În ul-

timele luni, au existat semne 

încurajatoare că redresarea 

economică va continua. 

Se estimează că în UE, în a doua 

jumătate a anului 2013, creșterea va fi de 0,5 % comparativ cu 

aceeași perioadă a anului 2012. De asemenea, se preconizează că PIB-

ul va rămâne neschimbat în UE și va scădea cu 0,4 % în zona euro în 

2013. În viitor însă, creșterea se va accelera treptat, ajungând până la 

1,4 % în UE și la 1,1 % în zona euro, în 2014 (1,9 % și 1,7 % în 2015). 

Cifrele agregate maschează însă diferențele substanțiale care există 

de la un stat membru la altul. 

Cererea internă ar urma să devină treptat principalul motor al crește-

rii economice în Europa. Acest lucru se va întâmpla pe fondul unei 

perspective mai sumbre pentru economiile de piață emergente. 

Olli Rehn, vicepreședinte al Comisiei responsabil cu afacerile econom-

ice și monetare și cu moneda euro, a declarat: „Există tot mai multe 

semne că economia europeană a ajuns într-un punct de cotitură. 

Consolidarea bugetară și reformele structurale întreprinse în Europa 

au pus bazele redresării. Este însă prea devreme să proclamăm victo-

ria: nivelul șomajului este încă inacceptabil de ridicat. De aceea 

trebuie să depunem în continuare eforturi pentru a moderniza econo-

mia europeană, pentru a realiza o creștere economică durabilă și 

pentru a crea locuri de muncă.” 

7% din bugetul UE este alocat cercetării și inovării: cum vor fi cheltuiți banii 

Orizont 2020, programul special al UE pentru susținerea cercetării și inovării, va fi mai mare decât predecesorul său. În ca-
drul bugetar de șapte ani va reprezenta 7% din cheltuieli (față de 5% în trecut). Verificați carta noastră pentru a vedea cum 
vor fi cheltuiți banii. 

Cea mai mare parte a fondurilor (aproape o cincime) va fi dedicată proiectelor de cercetare fundamentală în toate dome-
niile, selectate de Consiliul European pentru Cercetare. 

Orizont 2020 va susține și alte activități legate de cercetare și inovare – de la tehnologiile informației și comunicațiilor la 

Di

UE îi ajută pe artiștii europeni să atragă un nou public 

Mii de artiști și profesioniști europeni în domeniul artelor 
(cinematografie, televiziune, muzică, literatură, artele 
spectacolului și patrimoniu) vor beneficia de mai multă finanțare 
din partea UE. 

Programul UE „Europa creativă” va intra în vigoare în ianuarie 
2014 și se va derula pe durata a 7 ani. Bugetul de 1,46 miliarde 
de euro va fi utilizat pentru a promova diversitatea culturală și 
lingvistică a Europei și pentru a ajuta sectorul artei și creației să 
se adapteze la era digitală și la globalizare. Artiștii vor avea noi 
oportunități pe plan internațional, vor putea pătrunde pe piețe 

no
Semestrul european 2014: consolidarea redresării eco-
nomice 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20131120STO25807/html/7-din-bugetul-UE-este-alocat-cercet%C4%83rii-%C8%99i-inov%C4%83rii-cum-vor-fi-cheltui%C8%9Bi-banii
http://ec.europa.eu/news/economy/131105_ro.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/131113_ro.htm
http://ec.europa.eu/news/culture/131122_ro.htm


 

 

UE ar putea reduce radical utilizarea pungilor de plas-
tic de unică folosință în cursul următorilor 4 ani, con-
form unui proiect prezentat săptămâna aceasta de 
către Comisie. 

Propunerea le solicită statelor membre să descurajeze 
utilizarea pungilor de plastic subțiri, prin metodele pe 
care le consideră cele mai adecvate. Se poate opta, de 
exemplu, pentru taxarea sau interzicerea utilizării 
acestor pungi sau pentru introducerea unor obiective 
naționale de reducere. 

În medie, un european utilizează în prezent 198 de 
pungi de plastic de unică folosință în fiecare an, ceea 
ce reprezintă o pungă pe zi pentru fiecare gospodărie. 
Însă această medie variază considerabil în UE, de la 4 
pungi/persoană în Danemarca și Finlanda, până la 466 

în Polonia, Portugalia și Slovacia. 

Schimbarea comportamentului consumatorilor 

În multe țări din UE, introducerea unor taxe obligatorii pentru utilizarea pungilor de plastic de unică folosință a dus 
la scăderea drastică a acestui obicei, deoarece consumatorii s-au văzut nevoiți să plătească pentru fiecare pungă 
folosită. 

Mediu, sanatate, consumatori 
Cu 80% mai puține pungi de plastic 

Pagina 2 

EUROPE DIRECT NORD-EST 

Educatie 

Studii post-universitare la Institutul Universitar European (IUE)  
Termen limita: 2014-01-31  
Institutul Universitar European (IUE) propune cursuri avansate de formare  pentru doctoranzi. IUE desfasoara activi-
tate de cercetare intr-o perspectiva europeana (cercetare fundamentala, cercetare comparata si cercetare comuni-
tara). 

Programele de doctorat sunt oferite in urmatoarele departamente:  

Departamentul de istorie si civilizatie 

Departamentul de stiinte economice 

Departamentul de stiinte juridice 

Departamentul de stiinte politice si sociale Studentii pot studia pe o perioada de la unu la trei ani. Trei ani pentru 
pregatirea doctoratului in cadrul Institutului; un an de studiu in drept comparat, european si international (L1.M.); 
sau, in cazuri exceptionale, unu sau doi ani de pregatire pentru doctorat in cadrul Institutului inaintea sustinerii tezei 
la universitatea de provenienta a studentului. Candidatii trebuie sa cunoasca bine doua limbi oficiale ale Uniunii 
Europene. Ei trebuie sa propuna un proiect de teza care sa se incadreze in aria de cercetare acoperita de Institut. 
Indrumari pentru conceperea propunerii de cercetare pot fi gasite pe formularul de inscriere. 

Termenul limita pentru depunerea formularelor de inscriere la programele post-universitare este 31 ianuarie, in 
fiecare an. 
Informatii detaliate despre programe, conditiile de acceptare si finantare pentru absolventii doritori de 

 

http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000225
http://ec.europa.eu/news/environment/131108_ro.htm


 

Noul program COSME, al Uniunii Europene, are ca scop facilitarea accesului la finantare 

si la piete de desfacere pentru intreprinderile mici si mijlocii, precum si sprijinirea antre-

prenorilor pentru a crea un mediu mai favorabil dezvoltarii afacerilor si cresterii econo-

mice.  

„Viitorul competitivitatii si mijlocul prin care se pot crea locuri de munca pe termen lung 

depind de succesul IMM-urilor. Cu toate acestea, sunt inca destui aceia care dau inapoi 

in fata riscurilor inceperii unei afaceri proprii sau al investitiilor in intreprinderi mici. Principalele impedimente sunt birocratia 

si regulile prea complicate ce conditioneaza finantarile. Multe IMM-uri ar putea sa se dezvolte intr-un ritm mai alert daca ar 

profita de oportunitatea colaborarii cu parteneri externi. Programul COSME este o contribuitie importanta si necesara la 

depasirea acestor obstacole”, a spus  raportorul Jürgen Creutzmann (ALDE, DE). 

Membrii Parlamentului European au insitat pentru posibilitatea de a investi cel putin  60% din bugetul de 2 bilioane 

de euro alocat programului pentru perioada 2014-2020, pentru fonduri de capital de risc sau garantarea imprumuturilor  

Antreprenoriat 
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Programul COSME—sprijin pentru IMM-uri 

Apel depunere proiecte pentru afaceri on-line, Web 
Entrepreneurs Challenge, in cadrul programului 
COSME 

 Acest apel este deschis pentru proiecte ce au ca scop intemeierea sau dezvol-
tarea unei afaceri  in mediul on-line. Destinatarii sprijinului financiar trebuie sa 
fie antreprenori care folosesc web-ul ca principala componenta inovativa a 
intreprinderii lor, cu impact pozitiv asupra mediului de afaceri in general.   

Finantarea va fi alocata proiectelor care accelereaza dezvoltarea antreprenoriatului in mediul on-line din Europa 
prin folosirea unor servicii noi transfrontaliere puse la punct de cateva ecosisteme si hub-uri locale ce 
colaboreaza. Activitati de coordonare cu rolul de a  intari domeniul antreprenoriatului web in Europa si care se 
bazeaza pe conlucrari dintre comunitati-stakeholder vor fi de asemenea finantate. 

Impactul preconizat este incurajarea crearii unor ecosisteme europene dinamice pentru antreprenoriatul on-line 
ce vor contribui si la conturarea viitorului acestui tip de afacere prin conceperea unor politici specifice, in princi-
pal pentru implementarea initiativei Startup Europe EU. 

Mai multe informatii: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?
item_id=7079&tpa=0&tk=&lang=ro 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7079&tpa=0&tk=&lang=roC:/Users/alexandraa/Documents/Add-in%20Express
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7079&tpa=0&tk=&lang=roC:/Users/alexandraa/Documents/Add-in%20Express
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7079&tpa=0&tk=&lang=ro


Stagiu la Agentia Europeana pentru Siguranta Maritima (EMSA)  3 ian 2014  

Programul de burse Bogliasco  15 ian 2014   

PROGRESS (2007-2013) - Program pentru ocuparea fortei de munca 
si solidaritate sociala  

15 ian 2014   

 Vulcanus in Japonia 20 ian 2014  

 Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni  20 ian 2014  

 Premiile Innovact  21 ian 2014  

 Stagiu la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor 30 ian 2014   

 Studii post-universitare la Institutul Universitar European (IUE)  31 ian 2014  

Stagii de practica la Banca Mondiala  31 ian 2014  

 Concurs international de scenarii radiofonice   31 ian 2014   

Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European  1 feb 2014   

Programe de formare UE-Japonia  13 feb 2014  

Stagii de traducere la Parlamentul European  15 feb 2014   

 Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie  1 mar 2014   

 Programul Fulbright-Schuman 1 mar 2014   

Oportunități pentru 
următoarea perioadă. 

Sursa  http://
www.eurodesk.ro/
termene_limita.php 

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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Prezentarea ”Oportunități pentru tineri” 

In data de 15 noiembrie, a avut loc Conferința  „Soluții pentru redresarea econo-

mică”,  parte a evenimentului de amploare, Forumul Regional „Start Nord-Est 

2020: Destinația Competitivitate”, ediția a IX-a, organizat de către Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Nord-Est împreună cu Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est, 

alături de Consiliul Judeţean şi Primăria Municipiului Iaşi și găzduit de Centrul de 

Conferințe Palas Iași. 

Evenimentul a cuprins dezbateri pe teme de interes major precum stabilirea prio-

http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000387
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000413
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000064
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000386
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000260
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000389
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000225
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000263
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000412
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000004
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000028
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000178
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000210
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000349
http://www.eurodesk.ro/termene_limita.phpC:/Users/alexandraa/Documents/Cerere%20finantare%20finala.doc
http://www.eurodesk.ro/termene_limita.phpC:/Users/alexandraa/Documents/Cerere%20finantare%20finala.doc
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=centru_ED
http://www.adrnordest.ro/
mailto:europedirect@adrnordest.ro?subject=Dezabonare

