
Politici și strategii europene 

Comisia Europeană a prezentat o strategie de deblocare a întreg-
ului potențial al sectoarelor culturale și creative din UE pentru a 
impulsiona crearea de locuri de muncă și creșterea economică. 
Aceste sectoare, care includ societăți și alte organizații active în 
domeniile arhitectură, artizanat, patrimoniu cultural, design, festi-
valuri, filme și televiziune, muzică, arte interpretative și vizuale, 
arhive și biblioteci, edituri și radio, reprezintă deja până la 4,5% 
din produsul brut al Uniunii Europene și până la 8,5 milioane de 
locuri de muncă în UE. Dar sectoarele culturale și creative se con-
fruntă, de asemenea, cu provocări majore ca urmare a digitalizării 
și globalizării, precum și ca urmare a unei fragmentări accentuate 
a piețelor de produse culturale și lingvistice.  
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Transporturi: UE acordă aproape 200 de 
milioane de euro pentru a sprijini         
proiecte majore de infrastructură 
 
Comisia Europeană a selectat 74 de proiecte care 

vor primi aproape 200 de milioane EUR              

reprezentând cofinanțare UE în cadrul programului 

privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-

T) pentru a continua îmbunătățirea infrastructurii 

de transport din întreaga Uniune. Aceste 74 de 

proiecte, selectate în urma cererii anuale de 

propuneri din 2011, vor utiliza sprijinul financiar al 

UE în diverse scopuri, cum ar fi construirea și/sau 

îmbunătățirea legăturilor existente, sprijinirea 

coridoarelor de transport, parteneriate între      

sectorul public și cel privat (PPP) și instrumente      

financiare inovatoare. 

Vicepreședintele Comisiei responsabil cu transpor-

turile, Siim Kallas, a declarat în legătură cu acest 

subiect: „Comisia Europeană continuă să sprijine 

construcția și modernizarea infrastructurii euro-

pene de transport, pentru ca cetățenii să poată 

profita de beneficiile unei rețele complete, sigure 

și moderne. În plus, suma de aproape 200 de mil-

ioane EUR pusă la dispoziție astăzi va contribui 

totodată la promovarea ocupării forței de muncă 

în UE, permițând statelor membre să își continue 

investițiile în proiecte de infrastructură mai mari 

sau mai mici într-o perioadă de stagnare             

economică generală.” 

Raportul UE privind tineretul lansează un apel de a face din ocuparea forței de muncă și incluziunea 
socială priorități de vârf 

Raportul UE privind tineretul publicat astăzi solicită ca ocuparea tinerilor, incluziunea socială, sănătatea și bunăstarea    
tinerilor să fie priorități de vârf ale politicii europene în domeniul tineretului. Raportul, produs o dată la trei ani de către 
Comisie, subliniază faptul că UE și statele membre trebuie să depună mai multe eforturi pentru a sprijini tinerii, care au 
fost afectați de criza economică.  

În UE, peste 30% dintre tinerii șomeri nu au avut un loc de muncă timp de peste un an.  

Undă verde pentru o investiție majoră destinată 
construirii unui centru de cercetare științifică al UE în 
România  

Comisia Europeană a aprobat sprijinul pentru o infrastructură de 
cercetare de vârf care va implica 40 de instituții academice și de 
cercetare din 13 state membre. Contribuția financiară din partea 
UE ar urma să provină din fondurile structurale, investiția 
ajungând la aproximativ 180 de milioane EUR. Aceasta face parte 
dintr-o inițiativă mai amplă, care include și Republica Cehă și 
Ungaria, în scopul creării unui consorțiu de cercetare european 
de avangardă. Partea proiectului aprobată va fi implementată în 
România. Denumită „Extreme Light Infrastructure–Nuclear 
Physics”, aceasta va avea rolul unui laborator paneuropean și va 
găzdui o gamă largă de discipline științifice, care vor include 
domenii inovatoare ale fizicii fundamentale, noua fizică nucleară 
și astrofizică,  știința materialelor și științele vieții.  

Comisia lansează o strategie pentru a stimula 
creșterea și crearea de locuri de muncă în sectoarele 
culturale și creative 

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/tentea
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_ro.cfm
http://www.extreme-light-infrastructure.eu/


 

 

Zilele europene ale patrimoniului: 50 de țări permit accesul la situri rar văzute 

Se estimează că peste 20 de milioane de oameni vor profita în cursul lunii următoare de accesul liber la mii de 
situri rar deschise publicului și la evenimentele speciale din cadrul Zilelor europene ale patrimoniului, organizate 
în luna septembrie a fiecărui an în 50 de țări din Europa.  

Pentru mai multe informații: 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/ehd/National_Events/map_en.asp 

 

Dispozitive medicale mai sigure, mai eficiente și mai inovatoare  

De la simplii plasturi adezivi până la cele mai sofisticate aparate de sprijinire a funcțiilor vitale, dispozitivele medi-
cale și dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro sunt esențiale pentru sănătatea și pentru calitatea vieții 
noastre. Pentru a se asigura că aceste dispozitive deservesc necesitățile cetățenilor europeni în condiții de sig-
uranță, Comisia Europeană a propus două regulamente, adecvate cerințelor actuale, fiind mai transparente și 
mai bine adaptate la progresul științific și tehnologic. Noile norme urmăresc să asigure că pacienții, consumatorii 
și cadrele medicale pot beneficia de avantajele utilizării unor dispozitive medicale sigure, eficiente și inovatoare.  

Pentru informații suplimentare: http://ec.europa.eu/health/medical-devices/index_ro.htm  

Inițiativă europeană 
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Agenda digitală: 

Comisia și întreprinderile europene se angajează în direcția extinderii și dezvoltării sectorului roboticii  

Comisia Europeană, întreprinderile de profil și mediul academic au convenit să lanseze un parteneriat public-privat 
în domeniul roboticii, pentru a ajuta companiile din Europa să participe mai activ pe piața internațională a roboticii, 
în valoare de 15,5 miliarde EUR. Împreună cu Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene, reprezentanți ai 
fabricanților europeni din sectorul roboticii și ai institutelor de cercetare au semnat un memorandum de înțelegere, 
care constituie primul pas către lansarea unui parteneriat public-privat în 2013. Comisia are convingerea că acest 
viitor parteneriat public-privat va consolida sectorul roboticii din UE.  

Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil de Agenda digitală, a declarat pe marginea acestui 
subiect: „Un sector al roboticii puternic este esențial pentru competitivitatea Europei în viitor. Dezvoltarea acestei 
industrii înseamnă noi locuri de muncă și un sector de fabricație european solid.”  

Robotica reprezintă un motor al creșterii și competitivității în Europa. În întreaga lume, sunt create sau păstrate trei 
milioane de locuri de muncă datorită utilizării a un milion de roboți industriali. Europa are o industrie a roboticii de 
mare succes, care reprezintă circa un sfert din producția globală în domeniul roboticii industriale și deține o cota de 
piață de 50% în cel al roboticii pentru servicii profesionale. Se estimează că piețele roboților casnici și pentru servicii 
profesionale vor crește cu 40% în anii următori, cele mai mari rate de creștere înregistrându-se în sfera aplicațiilor 
pentru salvare, securitate și servicii profesionale de curățenie. Până în 2020, robotica pentru servicii ar putea atinge 
un volum de piață de peste 100 de miliarde EUR pe an.  

Partenerii privați din cadrul acestui parteneriat (reprezentând mediul academic și întreprinderile de profil) vor elabo-
ra o propunere de parteneriat public-privat, pe care Comisia o va examina și o va aproba oficial. 

Pentru mai multe informații 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/12/978&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/ehd/National_Events/map_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/ehd/National_Events/map_en.asp
http://ec.europa.eu/health/medical-devices/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/health/medical-devices/index_ro.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/978&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/978&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/978&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en


 

Potrivit unui raport adoptat de Comisia Europeană, în 2011, peste 21 000 de lucrători concediați din cauza crizei 
economice și a efectelor globalizării au fost ajutați să găsească noi oportunități de locuri de muncă prin Fondul 
european de ajustare la globalizare (FEG). Fondul de ajustare la globalizare al UE a acordat, în 2011, o sumă to-
tală de 128 de milioane EUR pentru sprijinirea acestor lucrători în douăsprezece state membre (Austria, Belgia, 
Republica Cehă, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Polonia și Portugalia).  

Al cincilea raport anual privind activitățile și rezultatele FEG arată o creștere cu 50 %, în 2011, a contribuțiilor 
vărsate de FEG către statele membre, față de 2010. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adop-
tat, în 2011, 22 de decizii de mobilizare a finanțării din FEG. Republica Cehă și Grecia au primit sprijin din partea 
FEG pentru prima dată în 2011.  

Sprijinul a fost acordat pentru a cofinanța, de-a lungul unei perioade de 24 de luni de la data depunerii cererii, 
măsurile de politică active privind piața muncii propuse și organizate pentru lucrători de către statele membre. 
FEG a cofinanțat 65 % din măsuri, sursele naționale furnizând restul de 35 %.  

Consiliul European pentru Cercetare (ERC) a anunțat astăzi selecționarea a 536 de cercetători de elită aflați la 
începutul carierei care vor benefica de fonduri în valoare totală de aproape 800 de milioane EUR. Granturile ERC 
destinate cercetătorilor debutanți (ERC Starting Grants), în valoare de până la 2 milioane EUR per proiect, vor 
permite celor mai promițători oameni de știință să dezvolte idei inovatoare în domeniul cunoașterii și să-și 
creeze propriile echipe de cercetare implicând peste 3 000 de doctoranzi și postdoctoranzi, promovând astfel 
formarea unei noi generații de elite științifice în Europa. În cadrul acestei campanii de acordare de granturi, cea 
mai importantă pe care a organizat-o vreodată, ERC va sprijini cercetători de 41 de naționalități din 21 de țări 
europene.  
Proiectele selecționate acoperă o gamă largă de teme, de la impacturile sociale ale cooperării transmed-
iteraneene în domeniul energiei din surse regenerabile, până la aparate auditive bazate pe laser și la tehnologii 
de teledetecție pentru lucrări de geniu civil. 

Europa pentru cetățeni 
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Ocuparea forței de muncă: Fondul UE de ajustare la globalizare a sprijinit peste 21 000 de lucrători 
în 2011  

Copiii din Europa încep să învețe limbi străine la vârste din ce în ce mai mici  

Conform unui raport publicat de Comisia Europeană, copiii din Europa încep studiul limbilor străine la vârste din 
ce în ce mai fragede, cei mai mulți între 6 și 9 ani. În ultimii 15 ani, majoritatea țărilor au redus vârsta de        
începere a studiului obligatoriu al limbilor străine, iar unele au inclus limbile străine în programa preșcolară; de 
exemplu, comunitatea germanofonă din Belgia oferă copiilor lecții de limbi străine de la vârsta de 3 ani. Raportul 
intitulat Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012 (Date de referință privind predarea limbilor 
în școlile din Europa 2012) confirmă faptul că engleza este categoric cea mai predată limbă străină în aproape 
toate țările europene, urmată de departe de franceză, spaniolă, germană și rusă. 

Raportul subliniază că un număr tot mai mare de elevi studiază acum două limbi timp de cel puțin un an în     
cadrul învățământului obligatoriu.  

Cercetătorii de elită aflați la începutul carierei vor primi fonduri UE în valoare de 800 de milioane 
EUR 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=89&newsId=596&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/143EN.pdf


Vizite de studiu pentru specialiști în educație și formare profesională 12 octombrie 2012 

Cursuri BEST pentru studenții de profil tehnic 14 octombrie 2012 

Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilități 15 octombrie 2012 

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

Granturile Consiliului European pentru Cercetare (CEC) 17 octombrie 2012 

Concursul de eseuri pentru tineri CIPE 19 octombrie 2012 

Juvenes Translatores - concurs școlar de traducere  20 octombrie 2012 

Stagii de pregătire la Oficiul pentru Armonizare pe Piața Internă - OHIM (Mărci 
înregistrate și Design) 

31 octombrie 2012 

Program de stagii la Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului 31 octombrie 2012 

Sprijin financiar pentru organizațiile europene de mediu 31 octombrie 2012 

Stagii de practică la Banca Mondială 31 octombrie 2012 

Premiul european E-learning - EureleA 31 octombrie 2012 

Surse de finanțare 
pentru luna Octombrie 

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 — Platforma informatiilor pentru finantare IV 

Pe parcursul anilor 2011 și 2012, Centrul Europe Direct Nord-Est, împreună cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, a organi-
zat trei ateliere de lucru intitulate “Platforma Informațiilor pentru Finanțare”, în cadrul cărora au fost reuniți reprezentanții organ-
ismelor de implementare a fondurilor structurale din Regiunea Nord-Est. Scopul acestor întâlniri îl reprezintă crearea unei platforme 
comune de informare, prin intermediul căreia informațiile despre disponibilitatea și absorbția fondurilor europene în Regiunea Nord-
Est să ajungă într-un mod eficient la cetățeni.În scopul prezentării variantei actuale a acestei aplicații și stabilirii modalităților de       
actualizare viitoare a acesteia de către      membrii grupului de lucru, s-a organizat cea de-a patra întâlnire a „Platformei informațiilor 
pentru finanțare”, în data de 28 septembrie 2012, la Hotel Roman, Municipiul Roman, Județul Neamț.  

În cadrul întâlnirii au fost prezenți reprezentanți ai organismelor intermediare pentru programele operaționale din regiunea Nord-Est, 
reprezentanți ai autorităților publice locale, jurnaliști și coordonatori ai website-urilor naționale de prestigiu în domeniul finanțarilor 
europene. Discuțiile s-au concentrat atît pe forma actuală a Platformei și a modalităților    eficiente de actualizare a acesteia, cât și pe 
viitorul instrumentului în perioada de programare 2014-2020. De asemenea, noii membri ai grupului de lucru, din cadrul autorităților 
publice și-au manifestat interesul pentru promovarea Platformei finanțărilor, astfel încât să își dovedească utilitatea pentru un număr 
cât mai mare de instituții și cetățeni interesați de  situația finanțărilor europene în Regiunea Nord-Est.  

Pentru mai multe informații, vizitați wesite-ul www.adrnordest.ro, secțiunea Finanțare. 

http://studyvisits.cedefop.europa.eu
http://www.best.eu.org/courses/courses.jsp
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=4&language=EN
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp
http://erc.europa.eu/national-contact-points
http://www.cipe.org/essay
http://ec.europa.eu/translatores/index_en.htm
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/career/traineeships.en.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/career/traineeships.en.do
http://www.ohchr.org/en/aboutus/pages/internshipprogramme.aspx
http://ec.europa.eu/environment/ngos/index_en.htm
http://go.worldbank.org/IY07OW3WQ0
http://eurelea.ice-karlsruhe.de
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=centru_ED
http://www.adrnordest.ro/
mailto:europedirect@adrnordest.ro?subject=Dezabonare
http://www.adrnordest.ro

