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Erasmus+ își propune să 
încurajeze dezvoltarea 
competențelor și a capacității de 
inserție profesională și să ofere 
noi oportunități de educație, 
formare și stagii pentru tineri. 
Programul se va derula pe o 
perioadă de șapte ani și va 
beneficia de un buget total 
de 14,7 miliarde de euro. 
Această cifră este cu 40% mai 
mare decât actualul nivel al 
cheltuielilor și reflectă 
angajamentul UE de a investi în 
aceste domenii. 
Erasmus+ va oferi unui număr 
de peste 4 milioane de europeni 
posibilitatea de a studia, de a se 
forma, de a câștiga experiență 
profesională și de a participa la 
programe de voluntariat în 
străinătate. 
Erasmus+ va 
finanța parteneriate 
transnaționale între organizații 
și instituții de învățământ, 
formare și tineret, cu scopul de a 
stimula cooperarea și de a 
construi o punte între mediul 
educațional și cel profesional, 
care să faciliteze acoperirea 
deficitului de competențe cu 
care ne confruntăm astăzi în 
Europa. 
De asemenea, va susține 
eforturile de modernizare a 
sistemelor de învățământ, 
formare profesională și tineret 
depuse la nivel național. În 
domeniul sportului, programul 

va finanța activități accesibile 
publicului larg și proiecte 
transfrontaliere destinate în 
special combaterii trucării 
meciurilor, dopajului, violenței și 
rasismului. 
Erasmus+ reunește șapte 
programe ale UE în domeniul 
educației, formării și tineretului 
și va susține, pentru prima dată, 
sportul. Fiind un program 
integrat, Erasmus+ oferă mai 
multe posibilități de cooperare 
între 
sectoarele educației, formării, ti
neretului și sportului. Totodată, 
propune condiții de participare 
și de finanțare simplificate față 
de programele precedente. 
 

Cifre-cheie: Erasmus+ (2014-

2020) 

Buget global 

14,7 miliarde de euro 

Vor fi alocate fonduri 

suplimentare pentru finanțarea 

acțiunilor cu țările terțe (țările 

partenere), dar decizia va fi 

probabil adoptată în 2014. 

Oportunități globale de 

mobilitate 

Peste 4 milioane de persoane 

Învățământul superior  

Circa 2 milioane de studenți  

Elevii din instituțiile de 

învățământ și formare 

profesională  

Circa 650 000 de studenți  

Mobilitatea personalului  

Circa 800 000 de lectori, 

profesori, formatori, personal 

din domeniul educației și 

animatori pentru tineret. 

Programe de schimburi de 

voluntari și tineri  

Peste 500 000 de tineri  

Schema de garantare a 

împrumuturilor pentru 

masteranzi 

Circa 200 000 de studenți  

Masterate în cotutelă  

Peste 25 000 de studenți  

Parteneriate strategice  

Circa 25 000 de parteneriate, 

reunind 125 000 de școli, 

instituții de educație și formare 

profesională, instituții de 

învățământ superior și pentru 

educația adulților, organizații de 

tineret și întreprinderi. 

Alianțe ale cunoașterii  

Peste 150 de alianțe înființate de 

1 500 de instituții de învățământ 

superior și întreprinderi  

Alianțe de competențe 

sectoriale  

Peste 150 de alianțe înființate de 

2 000 de prestatori de servicii de 

educație și formare profesională 

și întreprinderi .  

Erasmus+: noul program al Uniunii 

Europene pentru educație, 

formare, tineret și sport pentru 

perioada 2014-2020. 

 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/youth/programme/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/youth/programme/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/sport/opportunities/index_ro.htm
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1. Peste 6 decenii de pace 

Originile Uniunii Europene sunt 

strâns legate de cel de-al Doilea 

Război Mondial. Europenii erau 

ferm hotărâţi să se asigure că 

războaiele sângeroase duse de 

țări vecine, că masacrele şi 

distrugerile la care au fost 

martori în timpul celui de-al 

Doilea Război Mondial nu se vor 

mai repeta niciodată. 

Astfel, scopul creării Uniunii 

Europene a fost acela ca, în 

urma celui de Al Doilea Război 

Mondial, să asigure pacea între 

popoarele europene 

învingătoare și cele învinse și de 

a le apropia, facilitându-le 

colaborarea de pe poziții egale 

în cadrul unor instituții comune. 

La 9 mai 1950 Declarația 

Schuman propunea instituirea 

Comunității Europene a 

Cărbunelui și Oțelului, care a 

devenit realitate prin Tratatul de 

la Paris de la 18 aprilie 1951. 

Acesta a creat o piață comună a 

cărbunelui și a oțelului între cele 

șase state fondatoare (Belgia, 

Republica Federală Germania, 

Franța, Italia, Luxemburg și 

Țările de Jos). Uniunea 

Europeană a fost creată pentru a 

realiza obiective politice, pe care 

s-a angajat să le îndeplinească 

prin cooperare economică. 

Înainte de acel moment, într-o 

perioadă de 70 de ani, între 

Germania și Franța avuseseră loc 

trei războaie.  

Din 1950 au trecut peste 60 de 

ani, timp în care cetățenii 

Uniunii Europene nu au mai fost 

martori ai vreunui război intern. 

Astăzi, un război între Germania 

și Franța este de neconceput. 

Acest lucru arată cum, prin 

eforturi bine țintite și către 

construirea încrederii reciproce, 

dușmani istorici pot deveni 

parteneri apropiați. 

Parlamentul European, alături 

de celelalte instituții europene, 

acționează constant în favoarea 

respectării valorilor 

fundamentale ale UE. 

În anul 2012, Uniunea 

Europeană a primit Premiul 

Nobel pentru Pace ca 

recompensă pentru susținerea 

unor cauze majore precum 

pacea, reconcilierea, democrația 

și drepturile omului în Europa. 

 

2. O nouă Agendă a 

consumatorului 

european – stimularea 

încrederii și a creșterii 

calității vieții prin 

așezarea 

consumatorilor în 

centrul preocupărilor 

pieței unice 

Protecţia consumatorilor 

constituie în prezent un subiect 

sensibil  al Uniunii de ameliorare 

a calităţii vieţii pentru toţi 

cetăţenii săi. În afară de acţiunile 

directe destinate protejării 

drepturilor acestora, Uniunea se 

Calitatea vieții în UE 

10 articole  
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asigură că interesele 

consumatorilor sunt incluse în 

legislaţia UE din toate domeniile 

relevante de politici. 

Agenda a fost elaborată având în 

vedere patru obiective 

principale, destinate să 

sporească încrederea 

consumatorilor: 

 Consolidarea siguranței 

consumatorilor 

 Îmbunătățirea 

cunoștințelor 

 Îmbunătățirea aplicării 

legii și asigurarea 

posibilității de obținere 

de reparații 

 Adaptarea politicilor la 

schimbările din 

societate și la realitatea 

de zi cu zi 

Rolul Parlamentului European 

în protecția consumatorilor 

Parlamentul European continuă 

să exercite o presiune puternică 

şi constantă pentru ca 

preocupările consumatorilor să 

fie abordate corespunzător de 

către celelalte instituţii ale UE. 

Politica de protecţie a 

consumatorilor a cunoscut o 

tranziţie de la o politică de 

armonizare a standardelor 

tehnice în scopul realizării pieţei 

interne, la recunoaşterea 

protecţiei consumatorului drept 

parte integrantă a efortului de a 

crea o „Europă a cetăţenilor”. 

Acum, Parlamentul are  

posibilitatea de a se implica 

activ în elaborarea şi 

consolidarea legislaţiei UE 

privind protecţia consumatorilor 

şi în găsirea unui echilibru între 

interesele întreprinderilor şi cele 

ale consumatorilor datorită 

extinderii drepturilor prin 

codecizie a Consiliunui Europei.  

Parlamentul joacă, de 

asemenea, un rol important în 

definirea politicii de protecţie a 

consumatorilor prin adoptarea 

de rapoarte din proprie 

iniţiativă. Parlamentul a jucat un 

rol deosebit de important în 

majorarea creditelor bugetare 

pentru măsuri precum 

informarea şi educarea 

(financiară) a consumatorilor şi 

dezvoltarea reprezentării 

consumatorilor în statele 

membre, acordând o atenţie 

deosebită statelor membre care 

au aderat după 2004. 

 

3. Suntem europeni, 

suntem sănătoși!  
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Sănătatea cetățenilor este o 

prioritate fundamentală a 

Uniunii Europene. Politica UE în 

domeniul sănătății completează 

politicile naționale pentru a se 

asigura că toate persoanele care 

locuiesc în Uniune au acces la 

asistență medicală de calitate. 

Începând cu 1 Ianuarie 2014, 

Comisia Europeană a alocat un 

buget de 446 milioane EUR 

pentru îmbunătățorea sectorului 

medical european.  

În UE, sănătatea este pe căi 

bune și pe viitor ne așteptăm la: 

-  Creșterea speranței de viață: în 

medie, speranța de viață a 

crescut în UE de la 65 de ani în 

anii 1950 până la 80 de ani în 

2010; 

- Scăderea mortalității infantile: 

între 1975 și 2010, s‑a 

înregistrat o scădere cumulată a 

mortalității infantile de peste 80 

%; 

- Tratarea mai eficientă a 

afecțiunilor care pun în pericol 

viața bolnavilor, cum ar fi 

atacurile de cord, atacurile 

cerebrale și cancerul: rata 

mortalității în urma unei 

spitalizări pentru atac de cord a 

scăzut cu 50 % între 2000 și 

2009; 

- Creșterea ratei de supraviețuire 

pentru anumite tipuri de cancer, 

inclusiv cancerul colorectal și 

cancerul mamar, datorită 

depistării timpurii și 

tratamentului mai eficace. 

- Creșterea numărului de medici 

pe cap de locuitor: de la 2,9 

medici la 1 000 de persoane în 

2000 la 3,4 medici în 2010; 

- Utilizarea e‑sănătății și a 

telemedicinii. Aceasta înseamnă 

utilizarea tehnologiei digitale 

pentru a îmbunătăți accesul la 

asistență medicală. E‑sănătatea 

permite: posibilitatea de a fi 

tratat și monitorizat la distanță, 

accesul medicilor și al pacienților 

la fișele medicale electronice, 

notificarea rapidă a datelor, de 

exemplu rezultatele analizelor 

sau rețetele. 

Turiști în europa? Nu vă 

neglijați sănătatea!  

Dacă vă place să călătoriți, cu 

ajutorul cardului european de 

asigurări sociale de sănătate, 

este mai ușor să primiți asistență 

medicală în alte state membre 

ale UE, Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia și Elveția. Acesta este 

emis gratuit de către furnizorul 

național de asigurări de sănătate 

și vă asigură accesul la asistență 

medicală necesară neprevăzută, 

asigurată de către stat, în timpul 

șederii temporare în oricare 

dintre țările partenere. Cardul 

poate figura pe spatele unui card 

național de asigurări de sănătate 

sau poate constitui un card 

separat. 

 Încă din 2007 , UE și-a propus, 

prin „Strategia în domeniul 

sănătății”, ca europenii să fie 

egali atunci când vine vorba de 

sănătate, aceasta fiind bunul cel 

mai de preț .  

4. Grijă pentru persoanele 

defavorizate 

Comisia Europeană sprijină şi 

completează politicile statelor 

membre în domeniile protecţiei 

sociale şi incluziunii sociale 

pentru persoanele defavorizate 

Incluziunea socială şi lupta 

împotriva sărăciei sunt parte 

integrantă a obiectivelor Uniunii 

Europene în materie de creştere 

economică şi ocupare a forţei de 

muncă. Coordonarea politicilor 

naționale în materie de protecţie 

şi incluziune socială se bazează 

pe un proces de schimburi şi de 

învăţare reciprocă, cunoscut sub 

numele de „metoda deschisă de 

coordonare” (MDC). Pe lângă 

eliminarea sărăciei şi a 

excluziunii sociale, baza acestui 

proces în anii următori va fi 

instituirea unor pensii adecvate 

şi sustenabile, precum şi 

dezvoltarea unor servicii de 

sănătate accesibile, de înaltă 

calitate şi durabile, inclusiv în 

materie de îngrijire pe termen 

lung. 

Strategia Europa 2020 pentru 

creştere inteligentă, durabilă şi 

favorabilă incluziunii 

stabileşte obiective care 

urmăresc să scoată cel puţin 20 

de milioane de persoane din 

sărăcie şi excluziune socială şi să 

crească rata de ocupare a forţei 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_ro.htm
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de muncă la 75 % pentru 

populaţia în vârstă de 20-64 de 

ani. Iniţiativele emblematice ale 

Strategiei Europa 2020, 

inclusiv Platforma europeană de 

combatere a sărăciei şi 

excluziunii sociale şiAgenda 

pentru noi competenţe şi locuri 

de muncă, sprijină eforturile 

îndreptate către realizarea 

acestor obiective.  

Prin intermediul Pachetului 

privind investiţiile sociale, 

Comisia furnizează orientări 

statelor membre, pentru a le 

ajuta să-şi modernizeze 

sistemele de protecţie socială, 

cu obiectivul investiţiei sociale 

de-a lungul vieţii.  

Pachetul de măsuri vine în 

completarea următoarelor 

iniţiative: Pachetul privind 

ocuparea forţei de muncă, prin 

care se stabileşte calea de urmat 

către o redresare generatoare 

de locuri de muncă; Cartea albă 

privind pensiile, care prezintă o 

strategie pentru garantarea unor 

pensii adecvate, sustenabile şi 

sigure; Pachetul privind 

ocuparea forţei de muncă în 

rândul tinerilor, care abordează 

în mod special situaţia tinerilor. 

Atât la nivel internaţional, cât şi 

în interiorul său, UE se 

străduieşte să se asigure că 

dezvoltarea economică este 

însoţită de progrese sociale. De 

aceea, a introdus o dimensiune 

socială în relaţiile sale externe, 

atât în contextul unei globalizări 

echitabile şi durabile, cât şi în 

perspectiva unor viitoare 

extinderi. La nivel internaţional, 

UE susţine respectarea normelor 

fundamentale ale muncii, pe 

care le consideră parte 

integrantă a drepturilor omului. 

De asemenea, participă în mod 

activ la apărarea egalităţii de 

şanse şi a nediscriminării, 

promovând instituirea unui 

sistem economic echitabil. În 

cazul concret al procesului de 

aderare la UE, această abordare 

se reflectă în obligaţia ţărilor 

candidate de a adopta acquis-ul 

comunitar. 

5.  Grija pentru tineri 

Tinerii dețin cheia dinamismului 

și prosperității Europei de 

mâine. Talentele, energia și  

creativitatea lor vor ajuta Europa 

să se dezvolte și să devină mai 

competitivă pe măsură ce  vom 

depăși criza economică și 

financiară.  

Comisia a propus o serie de 

măsuri practice și realizabile, 

care ar putea avea un impact  

imediat, cele mai recente fiind 

pachetul de măsuri privind 

încadrarea în muncă a tinerilor 

din  3 decembrie 2012 și 

propunerile privind inițiativa 

„Locuri de muncă pentru tineri” 

din  martie 2013, dotată cu un 

buget de 6 miliarde EUR. Unele 

dintre aceste propuneri au fost  

adoptate la nivelul UE, iar acum 

trebuie să se concretizeze de 

urgență în oportunități oferite  

tinerilor.  

O inițiativă nouă este Garanția 

pentru tineret 

(http://ec.europa.eu/social/mai

n.jsp?catId=1079&langId=ro) 

care urmărește să combată 

șomajul în rândul tinerilor, 

asigurându-se că orice tânăr cu 

vârsta sub 25 de ani – indiferent 

dacă s-a înregistrat sau nu ca 

șomer – primește o ofertă de 

calitate, în termen de 4 luni de la 

terminarea studiilor sau de la 

pierderea locului de muncă. 

Măsurile care trebuie luate 

neîntârziat pentru a-i ajuta pe 

tineri să se reîntoarcă în câmpul 

muncii, să revină la studii sau să 

urmeze cursuri de formare sunt:  

 punerea în aplicare a 

Garanției pentru tineret;  

 investirea în tineri prin 

intermediul Fondului 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=958
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=958
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=958
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1194&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1194&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1036&newsId=1731&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1036&newsId=1731&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1036&newsId=1731&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=ro
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Social European;  

 accelerarea punerii în 

practică a inițiativei 

„Locuri de muncă pentru 

tineri”;  

 sprijinirea mobilității 

forței de muncă în 

interiorul UE prin 

intermediul EURES 

(https://ec.europa.eu/e

ures/);  

 adoptarea de măsuri 

pentru a facilita tranziția 

de la școală la viața 

activă prin stimularea 

ofertei de ucenicii și de 

stagii de înaltă calitate și 

prin găsirea de soluții 

pentru deficitele în 

materie de competențe; 

  accelerarea reformelor 

în vederea realizării unei 

adevărate piețe 

europene a muncii pe 

termen lung;  

 adoptarea de măsuri 

vizând sprijinirea creării 

de locuri de muncă în 

viitorul imediat, în 

special de către IMM-

uri, precum și 

încurajarea angajării 

tinerilor.  

Sprijinirea mobilității 

tinerilor în Europa 

Noul program al Uniunii 

Europene pentru educație, 

formare, tineret și sport pentru 

perioada 2014-2020, ERASMUS 

+( 

http://ec.europa.eu/programme

s/erasmus-plus/index_en.htm), 

va avea un buget de 14,7 

miliarde de euro, acesta 

reprezentând o creștere de 40% 

față de perioada anterioară de 

programare 2007-2013. Din 

acest buget total, cel puțin 63% 

vor fi alocați pentru componenta 

de sprijinire a mobilităților 

individuale pentru învățare.  

Această componentă se referă la 

mobilitatea profesorilor și 

studenților din învățământul 

superior și pre-universitar, 

mobilitatea tinerilor și 

lucrătorilor de tineret, 

evenimente la scară largă ale 

Serviciului european de 

voluntariat, programe de 

masterat comune sau schema de 

garantare a împrumuturilor 

pentru studenți. 

Primele apeluri privind 

finanțarea mobilității în cadrul 

programului ERASMUS + vor 

avea loc încă din acest an. Astfel, 

primele termene limită sunt: 

 17 martie 2014 pentru 

Mobilitatea persoanelor 

în domeniul educației, 

formării și tineretului 

(toate domeniile) 

 30 aprilie 2014 pentru 

Mobilitatea persoanelor 

numai în domeniul 

tineretului; 

 1 octombrie 2014 

pentru Mobilitatea 

persoanelor numai în 

domeniul tineretului; 

 27 martie 2014 pentru 

Masterate comune; 

 3 aprilie 2014 pentru 

Evenimente la scară 

largă ale Serviciului 

european de voluntariat. 

 

Parlamentul European al 

Tinerilor 

(http://www.eypej.org/index.ph

p?area=4) 

Fondat in 1987, Parlamentul 

European al Tinerilor (EYP) este 

o organizatie deschisa tinerilor 

din intreaga Europa si care 

incurajeaza tinerii pentru a avea 

un cuvant de spus in construirea 

viitorului continentului lor. EYP 

promoveaza dimensiunea 

europeana in educatie si ofera 

posibilitatea elevilor/studentilor, 

care fac parte din grupa de 

varsta 16-22, sa participe la o 

experienta practica si pozitiva de 

invatare. 

6. Libera circulaţie a 

persoanelor în UE 

Libera circulaţie a persoanelor 

este un drept fundamental al 

cetăţenilor Uniunii Europene 

(UE), garantat prin Tratate. 

Aceasta se concretizează în 

Spaţiul de libertate, securitate şi 

justiţie, fără frontiere interne. 

Prin eliminarea frontierelor 

interne, este necesară o mai 

bună gestionare a frontierelor 



BULETIN INFORMATIV 

Publicație de informare europeană realizată de Centrul de Informare Europe Direct Craiova 

Numarul 1, Ianuarie-Februarie 2014 

Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Reprezentanţei Comisiei Europene în România  

Articolele publicate în acest buletin informativ nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene 

 

7 

externe ale Uniunii, precum şi 

reglementarea intrării şi şederii 

cetăţenilor din ţările terţe, 

inclusiv printr-o politică comună 

în materie de azil şi imigraţie. 

Conceptul liberei circulaţii a 

persoanelor a fost definit odată 

cu semnarea, în 1985, a 

Acordului Schengen, iar mai apoi 

a Convenţiei Schengen, în 1990, 

care a marcat eliminarea 

controalelor la frontieră între 

ţările participante. Ca parte 

integrantă a cadrului juridic şi 

instituţional al UE, cooperarea 

Schengen s-a extins treptat, 

pentru a include azi majoritatea 

statelor membre, precum şi 

unele ţări terţe. 

Comisia propune măsuri menite 

să garanteze o punere în 

aplicare coerentă a normelor 

privind spaţiul Schengen de 

către statele membre. De 

asemenea, Comisia doreşte să 

îmbunătăţească capacitatea 

spaţiului de liberă circulaţie de a 

face faţă situaţiilor excepţionale, 

datorită unui mecanism de 

reintroducere temporară a 

controalelor la frontierele 

interne ale Uniunii Europene 

(UE). 

Uniunea a adoptat o directivă 

privind dreptul cetăţenilor 

Uniunii la liberă circulaţie şi 

şedere în statele membre, care 

reuneşte măsurile separate din 

corpusul legislativ complex care 

a guvernat până acum acest 

aspect. Printre altele, noile 

măsuri au menirea de a încuraja 

cetăţenii Uniunii să îşi exercite 

dreptul la liberă circulaţie şi 

şedere pe teritoriul statelor 

membre, de a reduce 

formalităţile administrative, 

păstrând doar aspectele lor 

esenţiale, de a defini mai bine 

statutul de membri ai familiei, 

de a limita refuzul intrării în ţară 

sau expirarea dreptului de 

şedere şi de a introduce un nou 

drept de şedere permanentă. 

7. Locuri de muncă mai 

bune 

Strategia europeană privind 

ocuparea forţei de muncă îşi 

propune să creeze locuri de 

muncă mai multe şi mai bune pe 

tot teritoriul Uniunii 

Europene.Aceasta se bazează 

pe Agenda pentru noi 

competenţe şi locuri de 

muncă (http://ec.europa.eu/soci

al/main.jsp?langId=ro&catId=95

8)şi este sprijinită 

de Observatorul european 

pentru ocuparea forţei de 

muncă şi Programul de învăţare 

reciprocă. 

 
Comisia Europeană doreşte să 

ajute UE să îşi atingă obiectivul 

în materie de ocupare a forţei de 

muncă stabilit pentru 

2020(http://ec.europa.eu/europ

e2020/index_en.htm): acela 

ca75% din populaţia cu vârsta 

cuprinsă între 20 şi 64 de ani să 

aibă un loc de muncă. Pentru a 

reacţiona faţă de nivelul ridicat 

al şomajului în Europa, Comisia a 

lansat în aprilie 2012 un set de 

măsuri, care formează aşa-

numitul „pachet privind 

ocuparea forţei de muncă”. 

EURES 

(https://ec.europa.eu/eures/ho

me.jsp?lang=ro) 

Pentru a încuraja libera circulație 

și pentru a-i ajuta pe lucrători 

să-și găsească un loc de muncă 

într-un alt stat membru, EURES 

(Serviciul european de ocupare a 

forței de muncă), este o rețea de 

cooperare între Comisie și 

serviciile publice de angajare a 

forței de muncă din statele 

membre ale SEE și alte 

organizații partenere; Elveția 

participă, de asemenea, la 

această rețea. 

Parlamentul European și 

ocuparea forței de muncă 
Parlamentul a susținut puternic 

Strategia Europa 2020 și a 

adoptat rezoluții de sprijinire și 

de consolidare a diferitelor 

inițiative majore în domeniul 

ocupării forței de muncă și al 

afacerilor sociale. Parlamentul a 

solicitat Consiliului European să 

introducă obiectivele din 

Strategia Europa 2020, împreună 

cu alte aspecte legate de 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=958
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=958
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=958
http://www.eu-employment-observatory.net/
http://www.eu-employment-observatory.net/
http://www.eu-employment-observatory.net/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1047&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1047&langId=ro
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039&langId=ro
https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=ro
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ocuparea forței de muncă, în 

orientarea sa privind politicile 

pentru semestrul 

european(http://www.consilium

.europa.eu/special-

reports/european-

semester?lang=ro). 

Sprijin UE pentru locuri de 

muncă mai multe și mai bune 

Fondul social european sprijină 

ocuparea locurilor de muncă 

finanţând iniţiative menite să 

contribuie la ameliorarea 

competenţelor şi a 

perspectivelor profesionale. 

Acesta oferă finanţare în UE, în 

special în zonele care au mai 

multă nevoie de sprijin (zonele 

cu cel mai mic PIB faţă de media 

la nivelul UE). 

Programul european pentru 

ocuparea forței de muncă și 

inovare socială (EaSI) este un 

instrument de finanțare 

europeană care promovează 

ocuparea forței de muncă la un 

nivel calitativ și sustenabil, 

garantând o protecție socială în 

condiții decente și adecvate, 

pentru combaterea sărăciei și 

excluziunii sociale și 

îmbunătățirea condițiilor de 

lucru. 
8. O viață la țară ca în UE 

Vă doriți alimente de calitate, 

produse local, la prețuri 

accesibile?; Sunteți preocupat 

de mediu și de  schimbările 

climatice?; Aveți un loc preferat 

la țară?; Sunteți de acord că este 

important  să păstrăm 

vitalitatea și bunăstarea  

comunităților rurale? 

Majoritatea dintre noi ar 

răspunde „da” la cel puțin una 

dintre  întrebările de mai sus.  

Puțină lume știe că peste 90% 

din teritoriul UE este definit ca  

fiind „rural”. Aproape 60% din 

populație trăiește în aceste zone  

rurale. 

De noi depinde să avem grijă de 

valorosul nostru spațiu rural, de  

satele sale, de animalele 

sălbatice și de agricultura de aici.  

Acestea sunt motivele pentru 

care UE dedică atât de multă 

atenție,  timp și fonduri unei 

politici comune de dezvoltare 

rurală. 

UE a contribuit la creșterea 

calității vieții în spațiul rural 

prin: 

 Înființarea de mici 

întreprinderi și 

dezvoltarea acestora  

 Promovarea activităților 

turistice la ferme și în 

afara acestora 

 Renovarea satelor și 

conservarea 

patrimoniului rural 

 Îmbunătățirea 

serviciilor și a micii 

infrastructuri pentru 

renovarea satelor 

 Furnizarea de tehnologii 

pentru energie 

regenerabilă, informare 

și comunicare 

Parlamentul European în 

Politica Agricolă Comună 

Parlamentul a adoptat o serie de 

rezoluţii referitoare la subiecte 

care vin să completeze reforma 

PAC: venituri echitabile pentru 

agricultori şi îmbunătăţirea 

funcţionării lanţului de 

aprovizionare cu alimente în 

Europa, recunoaşterea 

agriculturii ca sector strategic în 

contextul securităţii alimentare, 

agricultura UE şi comerţul 

internaţional şi deficitul de 

proteine vegetale în şi factorii de 

producţie agricolă. 

În anii următori, politica agricolă 

comună va fi mai  echitabilă, 

mai ecologică și mai eficientă. 

De asemenea,  va fi și mai 

inovatoare. La fel ca în ultimii 50 

de ani,  politica agricolă comună 

va continua să aducă beneficii  

tuturor cetățenilor UE. 

9. Politica de coeziune a 

Uniunii Europene 

 

La sfarsitul lunii noiembrie 2013, 

Parlamentul European a 

votat noul pachet legislativ 

privind politica de coeziune. La 

nivel european, 325 de miliarde 

vor fi distribuite intre statele 

membre UE pentru urmatorii 

sapte ani (2014-2020). 

Negocierile pentru noul pachet 

de coeziune au durat mai bine 

de doi ani si au fost extrem de 

dificile, avand in vedere 

http://www.consilium.europa.eu/special-reports/european-semester?lang=ro
http://www.consilium.europa.eu/special-reports/european-semester?lang=ro
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20131118IPR25534/html/MEPs-approve-new-cohesion-policy-%E2%82%AC325bn-to-invest-in-Europe%27s-regions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20131118IPR25534/html/MEPs-approve-new-cohesion-policy-%E2%82%AC325bn-to-invest-in-Europe%27s-regions
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contextul crizei, precum si 

inclestarea institutionala, din ce 

in ce mai evidenta dintre 

Consiliul UE (nivelul statelor 

membre) pe de o parte, si 

Comisia si Parlamentul (nivelul 

european) pe de alta parte. Cu 

toate acestea, compromisurile 

facute in urma negocierilor 

transforma politica de coeziune 

in cea mai bine dotata politica a 

UE din punct de vedere 

financiar. 

Pentru perioada 2014-2020, 

Polonia va fi principalul 

beneficiar al acestor fonduri, 

fiind eligibila in a accesa si a 

cheltui 72 de miliarde EUR. La o 

distanta considerabila, Italia, 

Spania si Romania (21,8 miliarde 

EUR) sunt eligible la o 

contributie substantiala, urmate 

indeaproape de Cehia, Ungaria si 

Portugalia.  

În ansamblu, politica de 

coeziune reformată va investi în 

regiunile, orașele și economia 

reală a Europei. Acesta va fi 

principalul instrument de 

investiții al UE pentru a atinge 

obiectivele strategiei Europa 

2020: crearea de locuri de 

muncă și generarea de creștere 

economică, abordarea 

problemei schimbărilor climatice 

și a dependenței energetice, 

reducerea sărăciei și a 

excluziunii sociale. La aceasta va 

contribui și definirea mai bună a 

priorităților-cheie ale Fondului 

european de dezvoltare 

regională, cum ar fi sprijinul 

pentru întreprinderile mici și 

mijlocii, obiectivul fiind de a 

dubla sprijinul, de la 70 la 140 de 

miliarde EUR pe durata celor 7 

ani. În toate fondurile 

structurale și de investiții 

europene care stimulează 

proiectele bune va exista un 

grad mai mare de orientare spre 

rezultate, precum și o nouă 

rezervă de performanță. În fine, 

în cadrul politicii de coeziune, al 

dezvoltării rurale și al fondului 

pentru pescuit, eficiența va fi 

corelată, de asemenea, cu 

guvernanța economică pentru a 

încuraja respectarea de către 

statele membre a 

recomandărilor UE din cadrul 

semestrului european. 

 

10. Comerțul liber – sursă 

de creștere economică 

Uniunea Europeană este cea mai 

mare putere comercială din 

lume, asigurând 20% din 

volumul importurilor şi 

exporturilor efectuate la nivel 

mondial. Liberul schimb între 

statele membre a fost unul 

dintre principiile care au stat la 

baza creării UE. Uniunea este 

hotărâtă să continue eforturile şi 

în direcţia liberalizării comerţului 

mondial. 

Comerţul, un sistem mondial 

Comerţul mondial se bazează pe 

regulile stabilite de Organizaţia 

Mondială a Comerţului pentru a 

garanta transparenţa şi 

echitatea acordurilor comerciale 

încheiate între ţări. 

Politica comercială a UE se 

decide exclusiv de către 

instituţiile europene. Comisia 

negociază acorduri în numele UE 

respectând regulile OMS şi 

colaborează strâns cu statele 

membre şi cu Parlamentul 

European pentru a garanta 

funcţionarea sistemului mondial 

şi pentru a-i permite acestuia să 

se adapteze la schimbări. 

Lider mondial în domeniul 

comerţului 

UE este cel mai mare 

exportator de produse şi servicii 

la nivel mondial şi cea mai mare 

piaţă de import pentru peste 

100 de ţări. 

Uniunea Europeană este şi cea 

mai mare piaţă unică din lume. 

Consumatorii şi investitorii 

europeni şi internaţionali 

beneficiază de numeroasele 

avantaje oferite de un sistem 

simplificat, într-un domeniu în 

care persoanele, bunurile, 

serviciile şi banii circulă liber. 

Condiţii echitabile pentru toţi 

UE negociază acorduri prin 

reţeaua sa mondială de relaţii 

comerciale şi colaborează cu 

numeroşi parteneri, mai ales 
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prin intermediul acordurilor de 

liber schimb. 

Aceste parteneriate sunt menite 

să favorizeze creşterea 

economică şi crearea de locuri 

de muncă în Europa, deschizând 

noi pieţe cu restul lumii. De 

exemplu, pe pieţele 

transatlantice se derulează zilnic 

tranzacţii în valoare de aproape 

2 miliarde de euro. 

Politica comercială a UE îşi 

propune să reducă exploatarea 

copiilor şi munca forţată, 

acţiunea de distrugere a 

mediului şi volatilitatea 

preţurilor. Un exemplu în acest 

sens îl constituie sistemele care 

garantează transparenţa şi 

trasabilitatea în lanţul alimentar. 

Pentru ţările mai sărace ale 

lumii, politica comercială a UE 

încearcă să combine comerţul cu 

dezvoltarea. Aplicarea unor taxe 

mai reduse, sprijinirea firmelor 

mici de export şi consultanţa cu 

privire la ameliorarea 

guvernanţei sunt câteva din 

modalităţile prin care comerţul 

şi dezvoltarea pot merge mână 

în mână pentru a le oferi 

avantajele creşterii generate de 

comerţ celor care au cea mai 

mare nevoie de ele. 
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Comisarul european pentru 

agricultură și dezvoltare rurală 

Dacian Cioloș va avea, la 

București, un dialog cu cetățenii 

despre viitorul Europei, luni 17 

martie 2014, între orele 11:00 – 

13:00, în zona Atrium din incinta 

Bibliotecii Naționale a 

României (b-dul Unirii, nr. 22, 

București). 

Ce este integrarea europeană? 

Este nevoie ca acest proces să 

fie aprofundat sau limitat? Cum 

vedeți rolul Uniunii Europene în 

viața dumneavoastră de zi cu zi? 

Ce înseamnă a fi european? Vă 

simțiți europeni? Ce politici ar 

trebui să promoveze Uniunea 

Europeană? Unde să se oprească 

granițele UE? Cât de importantă 

este extinderea Uniunii 

Europene pentru 

dumneavoastră? Ce înseamnă 

solidaritatea europeană? Ce fel 

de Europă ne dorim pentru 

viitor?  

Acestea sunt numai câteva 

dintre aspectele pe care 

comisarul european Dacian 

Cioloș le va discuta cu 

aproximativ 250 de cetățeni, 

care vor avea posibilitatea să-și 

prezinte opiniile și preocupările, 

într-un dialog deschis, moderat 

de redactorul-șef al RFI România 

și realizatorul de televiziune 

Luca Niculescu. 

”Pentru a putea face față 

provocărilor cu care se 

confruntă, Uniunea Europeană 

urmărește să-și consolideze 

legitimitatea democratică, să se 

bucure de încrederea cetățenilor 

ei. Este nevoie de un proces de 

ascultare și dialog, pentru a ne 

asigura că politicile publice 

promovate la nivel european 

răspund așteptărilor societății și 

aduc un plus de valoare și de 

beneficii pentru cetățeni. Vă invit 

să participați la acest dialog, să 

discutăm ce fel de Europă ne 

dorim și ce putem construi 

împreună”, a declarat comisarul 

european pentru agricultură și 

dezvoltare rurală, Dacian 

Cioloș.    

Cum puteți participa la 

dezbatere?  

Cetățenii care doresc să 

participe sunt rugați să 

completeze formularul 

electronic de 

înregistrare disponibil aici, până 

cel târziu în data de 14 martie 

2014. Înregistrarea este posibilă 

și prin poștă sau la fața locului, 

în limita locurilor disponibile. 

Evenimentul va putea fi vizionat 

în direct pe internet 

prin webstream, iar cetățenii pot 

participa și adresa întrebări prin 

intermediul rețelelor sociale 

Facebook (pagina comisarului 

Cioloș) și Twitter (contul 

Reprezentanței CE) folosind 

hashtag-ul #EUDeb8. 

Care va fi rezultatul dialogurilor 

cu cetățenii? 

Punctele de vedere exprimate 

de cetățeni în cursul dialogurilor 

vor ghida Comisia în elaborarea 

planurilor pentru o viitoare 

reformă a UE. Unul din 

obiectivele principale ale acestor 

dialoguri este pregătirea 

terenului în vederea alegerilor 

din 2014 pentru Parlamentul 

European. 

La 8 mai 2013, Comisia 

Europeană a publicat cel de al 

Comisarul Dacian Cioloș în dialog 

cu cetățenii 

 

http://management.360revolution.ro/
http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/index.html
http://www.facebook.com/dacianciolos
http://www.facebook.com/dacianciolos
https://twitter.com/RCERomania
https://twitter.com/RCERomania
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doilea Raport privind cetățenia 

Uniunii, care prezintă 12 măsuri 

concrete noi pentru soluționarea 

problemelor cu care se 

confruntă cetățenii 

(IP/13/410 și MEMO/13/409). 

Raportul privind cetățenia 

Uniunii reprezintă răspunsul 

Comisiei la o amplă consultare 

online lansată în mai 2012 

(IP/12/461), precum și la 

întrebările și sugestiile formulate 

în cadrul dialogurilor cu cetățenii 

privind drepturile și viitorul 

cetățenilor UE. 

Persoane de contact: 

Mihai Roșioru, ofițer de presă, 

Reprezentanța Comisiei 

Europene în România 

tel. 021-2035486, 

email: mihai.rosioru@ec.europa.

eu .  

Dorian Filote, coordonator 

relaţii cu presa din România , 

Cabinetul comisarului european 

pentru agricultură şi dezvoltare 

rurală 

tel.: (+32) 498 957 514, e-

mail: dorian.filote@ec.europa.e

u. 

 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-410_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-410_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-410_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-409_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-461_ro.htm
mailto:mihai.rosioru@ec.europa.eu
mailto:mihai.rosioru@ec.europa.eu
file://s-comm-buh1/Home/rosiomi/Docs/Evenimente/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Ciolos%2023%20aprilie/dorian.filote@ec.europa.eu
file://s-comm-buh1/Home/rosiomi/Docs/Evenimente/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Ciolos%2023%20aprilie/dorian.filote@ec.europa.eu
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 Lansarea Președinției elene a 

Consiliului Uniunii Europene 

http://ec.europa.eu/romania/ne

ws/06012014_lansarea_presedi

ntiei_elene_a_consiliului_uniunii

_europene_ro.htm 

 2014, anul schimbarii in 

Parlamentul European/ 

Sistemele electorale in cele 28 

de state UE 

http://www.euractiv.ro/uniunea

-

europeana/articles|displayArticl

e/articleID_25704/2014-anul-

schimbarii-in-Parlamentul-

European/-INFOGRAFIC-

sistemele-electorale-in-cele-28-

de-state-UE.html 

 Fonduri structurale și de 

investiții: Comisia sporește rolul 

partenerilor în ceea ce privește 

planificarea și cheltuielile 

http://ec.europa.eu/romania/ne

ws/07012014_fonduri_structura

le_si_de_investitii_ro.htm 

Structural and investment funds: 

Commission boosts partners' 

role in planning and spending 

http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-14-5_en.htm  

 O craioveancă, Studentă la 

Cambridge, la gala „Premiile 

pentru Excelenţă Academică“ 

http://www.gds.ro/Societate/20

14-01-07/Diana-

Patricia+Danciu+vrea+sa+fie+%E

2%80%9EStudentul+anului+in+E

uropa%E2%80%9C 

 Patru bănci vor acorda credite 

pentru IMM cu dobândă redusă 

în valoare totală de 120 de 

milioane de euro în cadrul 

iniţiativei JEREMIE 

http://www.fonduri 

ue.ro/comunicare/stiri/2320Gre

cia preia oficial preşedinţia UE. 

 Cei 28 de comisari 

europeni se reunesc la Atena 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi2

4/Extern/Europa/Cei+28+de+co

misari+europeni+se+reunesc+la

+Atena   

 Lansarea la Bucuresti a 

Presedintiei elene a Consiliului 

UE 

http://www.euractiv.ro/uniunea 

europeana/articles|displayArticl

e/articleID_25709/Lansarea-la-

Bucuresti-a-Presedintiei-elene-a-

Consiliului-UE/-Titus-Corlatean-

Ministrul-Afacerilor-Externe-

Declaratiile-referitoare-la-

amprentarea-romanilor-si-

bulgarilor-inacceptabile.html 

 Tabloul de bord privind 

mobilitatea în UE: sunt necesare 

eforturi suplimentare pentru a 

promova studiile și formarea 

studenților în străinătate 

http://ec.europa.eu/romania/ne

ws/09012014_tabloul_de_bord_

privind_mobilitatea_in_ue_ro.ht

m 

 Pregatiri pentru 2014-

2020 in statele UE – Raport al 

Parlamentului European 

http://uelive.euractiv.ro/2014/0

1/pregatiri-pentru-2014-2020-

in-statele-ue-raport-al-

parlamentului-european-studii-

de-caz-polonia-si-germania-au-

publicat-variante-ale-

programelor-operationale-

romania-deocamdata-nimic/ 

 STUDIU: Perioadele de 

secetă din Europa vor creşte cu 

80% până în anul 2100 

http://www.mediafax.ro/social/

studiu-perioadele-de-seceta-din-

europa-vor-creste-cu-80-pana-

in-anul-2100-11881729 

 Libera circulație: Comisia 

publică un ghid cu privire la 

aplicarea „testului privind 

reședința obișnuită” pentru 

securitatea socială 

http://ec.europa.eu/romania/ne

ws/13012014_libera_circulatie_

ghid_securitate_sociala_ro.htm  

  O avocata romanca 

deschide lista candidatilor unui 

partid belgian pentru 

europarlamentare 

http://www.euractiv.ro/uniunea 

europeana/articles|displayArticl

e/articleID_25753/O-avocata-

romanca-deschide-lista-

candidatilor-unui-partid-belgian-

pentru-europarlamentare.html 

 Ministerul Fondurilor 

Europene publica primele 

drafturi pentru PO Infrastructura 

Mare si PO Competitivitate 

http://www.euractiv.ro/uniunea 

europeana/articles|displayArticl

e/articleID_25748/Ministerul-

Fondurilor-Europene-publica-

primele-drafturi-pentru-PO-

Infrastructura-Mare-si-PO-

Competitivitate.html  

Știri din Uniunea Europeană 

 

http://ec.europa.eu/romania/news/06012014_lansarea_presedintiei_elene_a_consiliului_uniunii_europene_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/06012014_lansarea_presedintiei_elene_a_consiliului_uniunii_europene_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/06012014_lansarea_presedintiei_elene_a_consiliului_uniunii_europene_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/06012014_lansarea_presedintiei_elene_a_consiliului_uniunii_europene_ro.htm
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_25704/2014-anul-schimbarii-in-Parlamentul-European/-INFOGRAFIC-sistemele-electorale-in-cele-28-de-state-UE.html
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_25704/2014-anul-schimbarii-in-Parlamentul-European/-INFOGRAFIC-sistemele-electorale-in-cele-28-de-state-UE.html
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_25704/2014-anul-schimbarii-in-Parlamentul-European/-INFOGRAFIC-sistemele-electorale-in-cele-28-de-state-UE.html
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_25704/2014-anul-schimbarii-in-Parlamentul-European/-INFOGRAFIC-sistemele-electorale-in-cele-28-de-state-UE.html
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_25704/2014-anul-schimbarii-in-Parlamentul-European/-INFOGRAFIC-sistemele-electorale-in-cele-28-de-state-UE.html
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_25704/2014-anul-schimbarii-in-Parlamentul-European/-INFOGRAFIC-sistemele-electorale-in-cele-28-de-state-UE.html
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_25704/2014-anul-schimbarii-in-Parlamentul-European/-INFOGRAFIC-sistemele-electorale-in-cele-28-de-state-UE.html
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_25704/2014-anul-schimbarii-in-Parlamentul-European/-INFOGRAFIC-sistemele-electorale-in-cele-28-de-state-UE.html
http://ec.europa.eu/romania/news/07012014_fonduri_structurale_si_de_investitii_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/07012014_fonduri_structurale_si_de_investitii_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/07012014_fonduri_structurale_si_de_investitii_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-5_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-5_en.htm
http://www.gds.ro/Societate/2014-01-07/Diana-Patricia+Danciu+vrea+sa+fie+%E2%80%9EStudentul+anului+in+Europa%E2%80%9C
http://www.gds.ro/Societate/2014-01-07/Diana-Patricia+Danciu+vrea+sa+fie+%E2%80%9EStudentul+anului+in+Europa%E2%80%9C
http://www.gds.ro/Societate/2014-01-07/Diana-Patricia+Danciu+vrea+sa+fie+%E2%80%9EStudentul+anului+in+Europa%E2%80%9C
http://www.gds.ro/Societate/2014-01-07/Diana-Patricia+Danciu+vrea+sa+fie+%E2%80%9EStudentul+anului+in+Europa%E2%80%9C
http://www.gds.ro/Societate/2014-01-07/Diana-Patricia+Danciu+vrea+sa+fie+%E2%80%9EStudentul+anului+in+Europa%E2%80%9C
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/Europa/Cei+28+de+comisari+europeni+se+reunesc+la+Atena
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/Europa/Cei+28+de+comisari+europeni+se+reunesc+la+Atena
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/Europa/Cei+28+de+comisari+europeni+se+reunesc+la+Atena
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/Europa/Cei+28+de+comisari+europeni+se+reunesc+la+Atena
http://www.euractiv.ro/uniunea%20europeana/articles|displayArticle/articleID_25709/Lansarea-la-Bucuresti-a-Presedintiei-elene-a-Consiliului-UE/-Titus-Corlatean-Ministrul-Afacerilor-Externe-Declaratiile-referitoare-la-amprentarea-romanilor-si-bulgarilor-inacceptabile.html
http://www.euractiv.ro/uniunea%20europeana/articles|displayArticle/articleID_25709/Lansarea-la-Bucuresti-a-Presedintiei-elene-a-Consiliului-UE/-Titus-Corlatean-Ministrul-Afacerilor-Externe-Declaratiile-referitoare-la-amprentarea-romanilor-si-bulgarilor-inacceptabile.html
http://www.euractiv.ro/uniunea%20europeana/articles|displayArticle/articleID_25709/Lansarea-la-Bucuresti-a-Presedintiei-elene-a-Consiliului-UE/-Titus-Corlatean-Ministrul-Afacerilor-Externe-Declaratiile-referitoare-la-amprentarea-romanilor-si-bulgarilor-inacceptabile.html
http://www.euractiv.ro/uniunea%20europeana/articles|displayArticle/articleID_25709/Lansarea-la-Bucuresti-a-Presedintiei-elene-a-Consiliului-UE/-Titus-Corlatean-Ministrul-Afacerilor-Externe-Declaratiile-referitoare-la-amprentarea-romanilor-si-bulgarilor-inacceptabile.html
http://www.euractiv.ro/uniunea%20europeana/articles|displayArticle/articleID_25709/Lansarea-la-Bucuresti-a-Presedintiei-elene-a-Consiliului-UE/-Titus-Corlatean-Ministrul-Afacerilor-Externe-Declaratiile-referitoare-la-amprentarea-romanilor-si-bulgarilor-inacceptabile.html
http://www.euractiv.ro/uniunea%20europeana/articles|displayArticle/articleID_25709/Lansarea-la-Bucuresti-a-Presedintiei-elene-a-Consiliului-UE/-Titus-Corlatean-Ministrul-Afacerilor-Externe-Declaratiile-referitoare-la-amprentarea-romanilor-si-bulgarilor-inacceptabile.html
http://www.euractiv.ro/uniunea%20europeana/articles|displayArticle/articleID_25709/Lansarea-la-Bucuresti-a-Presedintiei-elene-a-Consiliului-UE/-Titus-Corlatean-Ministrul-Afacerilor-Externe-Declaratiile-referitoare-la-amprentarea-romanilor-si-bulgarilor-inacceptabile.html
http://www.euractiv.ro/uniunea%20europeana/articles|displayArticle/articleID_25709/Lansarea-la-Bucuresti-a-Presedintiei-elene-a-Consiliului-UE/-Titus-Corlatean-Ministrul-Afacerilor-Externe-Declaratiile-referitoare-la-amprentarea-romanilor-si-bulgarilor-inacceptabile.html
http://www.euractiv.ro/uniunea%20europeana/articles|displayArticle/articleID_25709/Lansarea-la-Bucuresti-a-Presedintiei-elene-a-Consiliului-UE/-Titus-Corlatean-Ministrul-Afacerilor-Externe-Declaratiile-referitoare-la-amprentarea-romanilor-si-bulgarilor-inacceptabile.html
http://ec.europa.eu/romania/news/09012014_tabloul_de_bord_privind_mobilitatea_in_ue_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/09012014_tabloul_de_bord_privind_mobilitatea_in_ue_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/09012014_tabloul_de_bord_privind_mobilitatea_in_ue_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/09012014_tabloul_de_bord_privind_mobilitatea_in_ue_ro.htm
http://uelive.euractiv.ro/2014/01/pregatiri-pentru-2014-2020-in-statele-ue-raport-al-parlamentului-european-studii-de-caz-polonia-si-germania-au-publicat-variante-ale-programelor-operationale-romania-deocamdata-nimic/
http://uelive.euractiv.ro/2014/01/pregatiri-pentru-2014-2020-in-statele-ue-raport-al-parlamentului-european-studii-de-caz-polonia-si-germania-au-publicat-variante-ale-programelor-operationale-romania-deocamdata-nimic/
http://uelive.euractiv.ro/2014/01/pregatiri-pentru-2014-2020-in-statele-ue-raport-al-parlamentului-european-studii-de-caz-polonia-si-germania-au-publicat-variante-ale-programelor-operationale-romania-deocamdata-nimic/
http://uelive.euractiv.ro/2014/01/pregatiri-pentru-2014-2020-in-statele-ue-raport-al-parlamentului-european-studii-de-caz-polonia-si-germania-au-publicat-variante-ale-programelor-operationale-romania-deocamdata-nimic/
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http://www.mediafax.ro/social/studiu-perioadele-de-seceta-din-europa-vor-creste-cu-80-pana-in-anul-2100-11881729
http://www.mediafax.ro/social/studiu-perioadele-de-seceta-din-europa-vor-creste-cu-80-pana-in-anul-2100-11881729
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http://www.mediafax.ro/social/studiu-perioadele-de-seceta-din-europa-vor-creste-cu-80-pana-in-anul-2100-11881729
http://ec.europa.eu/romania/news/13012014_libera_circulatie_ghid_securitate_sociala_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/13012014_libera_circulatie_ghid_securitate_sociala_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/13012014_libera_circulatie_ghid_securitate_sociala_ro.htm
http://www.euractiv.ro/uniunea%20europeana/articles|displayArticle/articleID_25753/O-avocata-romanca-deschide-lista-candidatilor-unui-partid-belgian-pentru-europarlamentare.html
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http://www.euractiv.ro/uniunea%20europeana/articles|displayArticle/articleID_25753/O-avocata-romanca-deschide-lista-candidatilor-unui-partid-belgian-pentru-europarlamentare.html
http://www.euractiv.ro/uniunea%20europeana/articles|displayArticle/articleID_25748/Ministerul-Fondurilor-Europene-publica-primele-drafturi-pentru-PO-Infrastructura-Mare-si-PO-Competitivitate.html
http://www.euractiv.ro/uniunea%20europeana/articles|displayArticle/articleID_25748/Ministerul-Fondurilor-Europene-publica-primele-drafturi-pentru-PO-Infrastructura-Mare-si-PO-Competitivitate.html
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 Noile reglementari UE in 

domeniul achizitiilor publice. 

Zece noutati importante 

http://www.euractiv.ro/uniunea 

europeana/articles|displayArticl

e/articleID_25747/Noile-

reglementari-UE-in-domeniul-

achizitiilor-publice.-Zece-

noutati-importante.html  

  Lansarea competiției 

„Premiile pentru promovarea 

întreprinderilor europene”, 

ediția 2014 

http://ec.europa.eu/romania/ne

ws/27012014_premiile_pentru_

promovarea_intreprinderilor_eu

ropene_2014_ro.htm 

  „Să mâncăm sănătos 

pentru a ne simți bine”: Comisia 

propune combinarea și 

consolidarea programelor 

existente de distribuire a laptelui 

în școli și de încurajare a 

consumului de fructe în şcoli 

http://ec.europa.eu/romania/ne

ws/30012014_comisia_propune

_combinarea_si_consolidarea_p

rogramelor_de_distribuire_a_la

ptelui_in_scoli_ro.htm 
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Centrul de Informare Europe 

Direct Craiova desfasoară în 

perioada 10 Februarie- 30 Martie 

2014 concursul "De ce votez la 

alegerile europene din Mai 

2014?". Pentru participare 

trebuie să accesați linkul de mai 

jos, să completați 

informațiile solicitate și să vă 

exprimați motivul pentru care 

votați în cadrul alegerilor 

europene din mai 2014, 

răspunzând într-un mod cât mai 

original la întrebarea - De ce 

votez la alegerile europene din 

Mai 2014?. 

 

Participând, puteți câștiga 

Tableta Vonino Sirius EVO QS cu 

procesor Quad-Core A9 

1.60GHz, 7.9"  

 

Mai multe informații și  

regulamentul concursului, le 

puteti accesa pe pagina de 

internet Europe Direct Craiova 

lahttp://www.europedirect.mpe.

ro/  

 

Va dorim succes!  

 

 

Link inscriere: 

http://www.europedirect.mpe.r

o/main.php?actCommand=home

&actEvent=concurs 

 

 

 

 

Concurs “De ce votez la alegerile europene din 

Mai 2014?” 

 

http://www.europedirect.mpe.ro/
http://www.europedirect.mpe.ro/
http://www.europedirect.mpe.ro/main.php?actCommand=home&actEvent=concurs
http://www.europedirect.mpe.ro/main.php?actCommand=home&actEvent=concurs
http://www.europedirect.mpe.ro/main.php?actCommand=home&actEvent=concurs


 


