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Micul Cetatean European , eveniment dedicat Zilei 
Europei 

Centrul de Informare Europe Direct Sudul Olteniei va organiza, vineri, in data de 9 mai, 

evenimentul “Micul Cetatean European “, care se va adresa elevilor si cadrelor didactice din 
judetele Dolj, Olt, Mehedinti, pentru a-i implica in proiecte scolare si extrascolare care sa le 
dezvolte competente cheie pentru viata si cariera. 

Avand in vedere ca programele scolare nu prevad materii specifice de informare europeana, 

elevii au nevoie de activitati de informare si constientientizare privind informatiile de baza 
despre UE si importanta/beneficiile de a fi cetatean european, care sa fie prezentate  concis şi 

adaptate gradului de înţelegere al copiilor şi tinerilor. 

Vor fi distribuite materiale informative si didactice si de suport din partea Centrului de 
infomare Europe Direct in organizarea de activitati pe teme europene atat pentru cadrele 

didactice cat si pentru elevii de toate vârstele, in vederea imbunatatirii cunostintelor despre 
UE, avand in vedere ca la nivelul scolilor nu exista suficiente fonduri si materiale didactice 
pentru organizarea unor activitati extrascolare atractive penru elevi (acordare de premii, 
diplome, material promotionale, etc.); 

 

Activitatile se vor desfasura vineri, 9 mai intre orele 10.00 – 18.00 in scoli din judetele Dolj, 
Olt, Mehedinti. 

 

Detalii pe pagina Centrului de Informare Europe Direct Sudul Olteniei 
www.europedirectcraiova@mpe.ro sau la tel: Telefon: 0251-410171 

 

  

http://www.europedirectcraiova@mpe.ro/


Călătorii gratuite la vârsta majoratului 
 
 

Comisia Europeană a luat joi, 1 martie, decizia de a aloca un buget de 12 milioane de euro 

pentru implementarea propunerii Parlamentului European de a furniza permise de călătorie cu 
trenul gratuite, în Europa, tinerilor care împlinesc 18 ani. Astfel, un număr estimat de 

20.000-30.000 de tineri ar urma să beneficieze de o experiență având ca scop consolidarea 
identității și valorilor europene prin descoperirea siturilor și varietății culturale din Europa. 

Comisarul european Tibor Navracsics, responsabil pentru educație, cultură, tineret și sport, 
a declarat: "Este important să le oferim tuturor tinerilor oportunitatea de a-și lărgi orizontul 

prin vizitarea altor țări. Educația nu înseamnă doar ceea ce învățăm la școală, ci și 
descoperirea culturilor și tradițiilor din întreaga Europă."  

Inițiativa le oferă tinerilor, indiferent de categoria socială din care provin sau de nivelul 
educațional, inclusiv celor cu mobilitate redusă, șansa de a călători în străinătate. Principalul 

mijloc de transport va fi cel feroviar, însă modalități de transport alternative vor putea fi 
folosite în funcție de considerente de mediu, timp sau distanță. 

O campanie de promovare a inițiativei în rândul tinerilor pe cale de a deveni majori urmează 
a fi organizată, aceasta putând include o competiție prin care să fie selectați primii posesori ai 

permiselor gratuite de călătorie. Se estimează că permisele vor începe să fie folosite din 
această vară. 

Propunerea se înscrie în acțiunile UE de a promova mobilitateaîn scopul educației și formării 
profesionale, implicarea cetățenească, incluziunea socială și solidaritatea în rândul tinerilor. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/learning-mobility-individuals_ro


Ajutorul de minimis pentru fermieri crește la 25.000 
euro 

 
 

Comisia Europeană a propus vineri, 2 martie, modificarea regulilor ce guvernează ajutorul de 
stat în sectorul agricol, prin creșterea volumului maxim de ajutor de minimis ce poate fi 
acordat, fără o aprobare prealabilă, pe o perioadă de trei ani și pe exploatație agricolă, de la 

15.000 la 25.000 euro. Propunerea vine ca răspuns la cererile statelor membre de a 
îmbunătăți sprijinul acordat fermierilor, în paralel cu reducerea sarcinii administrative și fără 
distorsiuni aduse pieței. 

Propunerea de modificare are în vedere și stabilirea volumului național maxim de ajutor la 

1,5% din producția agricolă anuală, pentru aceeași perioadă de trei ani (de la 1% cât este îm 
prezent). Pentru a evita distorsiuni ale pieței, o măsură suplimentară de siguranță va fi 

introdusă: limitarea fondurilor alocate pentru un anumit sector agricol la maximum 50% din 
valoarea totală a ajutorului de stat la nivel național. Totodată, este propusă și crearea unui 
registru central obligatoriu la nivel național, care să fie folosit și actualizat de statele membre, 
pentru a simplifica și îmbunătăți furnizarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis. 

Pentru a colecta opinii asupra modificărilor propuse a fost lansată o consultare publică online. 
Deschisă până în data de 16 aprilie 2018, aceasta este destinată autorităților naționale și 
părților interesate. 

https://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/legislation/draft-consultation-deminimis_en


Pentru români, viitorul Europei sună bine 
 

Doi din trei români (66%) sunt optimiști în legătură cu viitorul Uniunii Europene, cu mult 

peste media europeană (57%). Valorile care reprezintă cel mai bine Uniunea 
Europeană sunt drepturile omului (34% România, 33% UE), democraţia (32% România, 

33% UE) şi pacea (32% România, 40% UE). Acestea sunt câteva din concluziile raportului 
național pentru România, parte a studiului Eurobarometru standard 88. 

 “Românii continuă să creadă în Europa și în valorile pe care aceasta le promovează. Avem 
nevoie de încrederea și dinamismul lor, în construirea viitoarei Uniuni Europene, ale cărei 

baze se vor pune la summitul de la Sibiu, din 2019, în timpul Președinției române  a 
Consiliului UE”, a declarat Angela Cristea, șeful Reprezentanței Comisiei Europene, în 
legătură cu noua publicație. 

Mai bine de jumătate dintre români tind să aibă încredere în Parlamentul European (56%, 

față de 45% media europeană) și în Comisia Europeană (50% față de o medie europeană 
de 42%). Încrederea în instituțiile naționale este însă mai redusă. De exemplu, 21% dintre 
români au încredere în guvern.  

Pentru următorul an, 35% dintre români declară că situația economică națională va fi mai 
proastă, înaintea lor plasându-se grecii (48%), croații și britanicii (39%). Dar când vine vorba 
de situația economică a Uniunii Europene, unul din doi cetățeni români, similar cu media 
UE, declară că aceasta este mai degrabă bună și foarte bună. 

Dacă vorbim despre viitor, 47% dintre români cred că Uniunea Europeană se îndreaptă în 
direcţia bună, ponderea fiind peste media europeană, cu 17 puncte procentuale. În ce 

privește România, direcția în care se îndreaptă țara este apreciată drept greșită de 64% 
dintre respondenții români, în timp ce la nivel european media este de 49%. 



Primarii din UE discută securitatea spațiilor publice 

 
 
 

Joi, 8 martie, primari ai localităților din Europa se reunesc la Bruxelles pentru a discuta lecțiile învățate 

din recentele atacuri teroriste și pentru a face schimb de bune practici în ceea ce privește protecția 

spațiilor publice. Conferința primarilor europeni cu tema "Dezvoltarea capacității urbane de apărare 

contra terorismului", organizată de Comisia Europeană, împreună cu Comitetul Economic și Social 

European, se va axa în principal pe soluții de securitate personalizate, măsuri de consolidare a 

prevenirii radicalizării la nivel local, cooperarea dintre sectoarele public și privat și oportunități de 

finanțare pentru spațiile publice prin intermediul diferitelor instrumente financiare ale UE. 

Comisarul Dimitris Avramopoulos, responsabil pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, a 

declarat: "Într-o Europă ce oferă protecție, este esențial ca fiecare dintre cetățenii noștri să se simtă în 

siguranță atunci când merge pe stradă. Soluțiile de securitate personalizate ar trebui să devină piatra 

de temelie pentru modul în care ne protejăm spațiile publice de terorism. Suntem aici pentru a ajuta în 

mod concret statele membre, cu fonduri și expertiză, să își sporească eforturile la toate nivelele – 

european, național și local." 

"Suntem dedicați cooperării strânse cu orașele și autoritățile locale pentru a întări protecția spațiilor 

noastre publice, fără a compromite însă chiar valorile pe care le apărăm: deschidere, toleranță și 
libertate", a adăugat comisarul pentru Uniunea securității Julian King. 

Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a subliniat: "Securitatea orașelor noastre 

are o dimensiune socială: accesul la servicii de bază de calitate și nesegregate, regenerarea urbană, 

emanciparea comunității. Putem găsi soluții lucrând împreună, la toate nivelele, pentru a contracara 

extremismul și violența înainte ca acestea să prindă rădăcini pe străzile noastre." 

La rândul său, președintele Comitetului Regiunilor Karl-Heinz Lambertz a declarat: "Siguranța în 

comunitate este o prioritate și, prin aducerea laolaltă a tuturor nivelelor guvernamentale, UE ia 

măsurile necesare pentru combaterea terorismului. Trebuie să cooperăm dincolo de granițe, să 

investim la nivel local pentru a contracara radicalizarea și să ne asigurăm că serviciile noastre de 

securitate sunt pregătite să prevină viitoare atacuri. Munca noastră începe în orașele noastre." 

În continuarea Declarației de la Nisa(link is external) din 29 septembrie 2017, conferința reprezintă 

unul dintre principalele rezultate ale Planului de acțiune UE pentru sprijinirea protecției spațiilor 
publice, ce a fost prezentat în octombrie 2017. 

O conferință de presă comună, susținută de comisarul european Julian King, ministrul francez de 

interne Gérard Collomb, primarul orașului Mechelen Bart Somers, ca reprezentant al Comitetului 

Regiunilor, și de primarul orașului Nisa Christian Estrosi, a avut loc la 8.40 (ora Belgiei) și poate fi 

urmărită pe EbS. Fișe informative despre eforturile Comisiei de a proteja spațiile publice și de a lupta 

contra radicalizării sunt disponibile on-line. Detalii despre conferință se găsesc în pagina dedicată 
evenimentului. 

 
  

http://www.reseau-euromed.org/wp-content/uploads/2017/10/De%CC%81claration-de-Nice-FR-GB-der-version-1-2.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1512558036925&uri=CELEX:52017DC0612
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180308_security-union-protecting-public-spaces_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180308_a-europe-that-protects-preventing-radicalisation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180308_a-europe-that-protects-preventing-radicalisation_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-18-1407_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-18-1407_en.htm


Nou Centru de cunoștințe în domeniul alimentelor 
 

Comisia Europeană (CE) lansează marți, 13 martie, un Centru de cunoștințe pentru creșterea calității 

alimentelor și combaterea fraudei alimentare, sub coordonarea Centrului Comun de Cercetare. Acesta, 

reprezentat de o rețea formată din experți CE și independenți, va oferi sprijin factorilor de decizie de la 

nivelul UE și autorităților naționale, prin facilitarea accesului la informații și prin schimbul de date 

științifice în domeniu. 

„Mâncarea este un domeniu în care știința poate să-și demonstreze, foarte direct și concret, utilitatea 

pentru cetățeni. Calitatea alimentelor pe care le consumăm este importantă pentru noi toți. De vreme 

ce fraudele alimentare reprezintă activității infracționale transnaționale, UE joacă un rol evident în 

contracararea acestor practici. Lansarea Centrului de cunoștințe pentru creșterea calității alimentelor și 

combaterea fraudei alimentare este un pas important în direcția cea bună. Centrul va contribui la 

protejarea integrității lanțului alimentar al UE și la garantarea calității produselor alimentare, generând 

astfel o valoare adăugată clară pentru europeni”, a declarat comisarul pentru educație, cultură, tineret 
și sport Tibor Navracsics înainte de lansare. 

Printre atribuțiile noului centru se numără: 

 coordonarea activităților de supraveghere a pieței, cum ar fi cele privind compoziția și 

proprietățile organoleptice ale alimentelor similare, ale aceleiași mărci, prezente pe mai multe 

piețe din UE; 

 operarea unui sistem de informare și avertizare timpurie în cazurile de fraude alimentare, de 

exemplu prin monitorizarea mass-mediei și furnizarea acestor informații publicului larg; 

 interconectarea sistemelor de informații ale statelor membre și ale Comisiei, de exemplu bazele 

de date care descriu compoziția anumitor produse agroalimentare cu valoare înaltă, cum ar fi 

vinul sau uleiul de măsline; 

 generarea cunoștințelor specifice fiecărei țări, de exemplu prin cartografierea competențelor și a 

infrastructurilor de laborator din statele membre. 

Centrul de cunoștințe va fi finanțat integral de Comisia Europeană și va produce buletine informative, 

hărți interactive, baze de date și rapoarte periodice, care vor fi publice. Dimensiunea grupurilor 

tematice de experți va depinde de obiectul activității sale. Centrul de cunoștințe va completa Rețeaua 

UE împotriva fraudelor alimentare, furnizând o interfață între domeniul științific și elaborarea politicilor 

relevante.  

Lansarea Centrului de cunoștințe marchează și deschiderea expoziției intitulate „Știința în centrul 

politicilor europene”, găzduită de Parlamentul European la Strasbourg, care urmărește activitatea și 
istoria Centrului Comun de Cercetare, de la crearea sa în 1957.  

  



Tinerii pot interacționa prin Erasmus+ online 
 
 

Erasmus+, unul dintre cele mai de succes programe UE, s-a extins și în domeniul on-line odată cu 

lansarea, în data de 15 martie, a platformei Erasmus+ Virtual Exchange, având ca scop punerea în 

contact a cât mai multor studenți și tineri din țări europene și din vecinătatea sudică a UE. Aceasta va 

promova, în următorii doi ani, dialogul intercultural și va sprijini îmbunătățirea competențelor, prin 
intermediul unor instrumente digitale de învățare de care vor beneficia cel puțin 25.000 de tineri. 

Comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport Tibor Navracsics, a declarat: „Deși este un 

program de mare succes, Erasmus+ nu este întotdeauna accesibil tuturor. Prin intermediul 

programului Erasmus+ Virtual Exchange vom facilita sporirea contactelor între persoane, abordarea 

tinerilor din diferite medii sociale și promovarea înțelegerii interculturale. Acest instrument online va 

pune în legătură mai mulți tineri din UE cu omologii lor din alte țări; el va ajuta la crearea unor punți 

de legătură și la dezvoltarea competențelor personale, cum ar fi gândirea critică, educația în domeniul 
mass-media, limbile străine și capacitatea de a lucra în echipă.”  

Erasmus+ Virtual Exchange va face legătura între tineri, lucrători din domeniul tineretului, studenți și 

cadre didactice universitare din țări europene și din vecinătatea sudică a UE prin intermediul unor 

discuții moderate, grupuri de proiect transnaționale, cursuri online deschise și acțiuni de formare. 

Toate activitățile se vor desfășura ca parte a unor programe de învățământ superior sau proiecte 

organizate pentru tineret. Încă din stadiul pregătitor, platforma a generat interes în rândul 

universităților și organizațiilor de tineret, fiind deja create 50 de parteneriate, iar 40 de persoane 

beneficiind de programe de formare pentru a deveni moderatori de dezbateri. Proiectul include cele 33 

de țări în care se desfășoară programele Erasmus+ și țări din regiunea sud-mediteraneeană. 

  



Student/ă la jurnalism? Participă la concurs, pentru o 
experiență jurnalistică la nivel european 

 
 

Studenții la jurnalism din întreaga UE au posibilitatea, până în data de 29 iunie 2018, să se 

înscrie  în  programul Youth4Regions, ediția 2018. Tinerii sunt invitați să participe la competiție cu cele 

mai bune materiale, scrise sau video, despre un proiect cofinanțat prin Fondul european de dezvoltare 

regională (FEDR) sau prin Fondul de coeziune. Premiul este o excursie la Bruxelles pentru a  realiza 

materiale despre ediția 2018 a Săptămânii europene a orașelor și regiunilor – principalul eveniment 

european pe tema politicii de coeziune, ce aduce laolaltă numeroase personalități politice de la nivel 
european, național și local și jurnaliști din întreaga Europă. 

28 de studenți (câte unul din fiecare stat membru) vor fi selectați pentru participarea la Săptămâna 

europeană. Câștigătorii vor beneficia de cursuri de pregătire, la Bruxelles, pe tema jurnalismului, 

comunicării și politicii de coeziune, iar cele mai bune articole pe tema Săptămânii europene vor fi 

publicate în pagina Direcției Generale pentru Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene (DG 

REGIO), precum și în publicația sa periodică Panorama.  

Studenții își pot depune candidatura în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE. 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/journalists/youth4regions
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/home
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/panorama-magazine/


Caravana „Economie la energie”, în România 
 
 

Românii ar putea să își micșoreze facturile la utilități în câțiva pași simpli. Comisia Europeană a 

lansat în România o campanie de informare a cetățenilor cu privire la modalitățile de reducere a 

consumului de energie și a facturilor, fără să le fie afectat confortul personal. O parte importantă a 

campaniei o reprezintă Pavilionul expozițional „Economie la energie”, care parcurge ruta București (25 

aprilie – 1 mai), Mioveni (3-6 mai) și Craiova (9-13 mai), aducând cu el activități interactive pentru 

vizitatori. 

Costul utilităților este mai mic în România, comparativ cu cel din alte state europene, însă românii se 

numără printre cetățenii care plătesc cele mai mari facturi la utilități din Europa, raportat la venit. 

Dacă în Europa valoarea medie a costurilor nu depășește 6% din veniturile unei familii, în România ea 

poate ajunge la 9%, iar pentru o parte a populației acest procent poate fi semnificativ mai mare. 

Statisticile Eurostat arată că aproximativ 14% dintre români nu își permit să își păstreze locuințele 

încălzite în sezonul rece, comparativ cu o medie europeană care nu trece de pragul de 9%. 

Comisia Europeană (Direcția Generală pentru Justiție și Consumatori) a lansat o campanie care 

promovează modalități de economisire a energiei în locuințe și de micșorare a facturilor prin schimbări 

de comportament sau investiții minore în amenajarea locuințelor. Principalul mesaj al campaniei este 

acela că, economisind bani la facturi, aceștia pot fi folosiți în alte scopuri.”Chiar și schimbările mici din 

comportamentul zilnic pot ajuta familiile să facă economii. De la sfaturi care nu implică niciun cost sau 

care presupun costuri reduse și până la investiții în îmbunătățirea locuințelor care duc la o mai bună 

eficiență energetică, există pentru fiecare o modalitate de a reduce costurile la utilități și de a contribui 

la conservarea energiei și la protejarea mediului”, a afirmat comisarul european pentru justiție, 

consumatori și egalitate de gen, Věra Jourová. 

Dl. Robert Tudorache, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat: “Ne dorim să cooperăm cu 

Comisia Europeană pentru a oferi soluții de reducere a facturilor cetățenilor, deoarece suntem 

preocupați de riscul de sărăcie energetică. Una din prioritățile noastre este trecerea către o economie 

mai eficientă din punct de vedere energetic, lucru benefic atât pentru mediu, cât și pentru <<portofelul 

nostru comun>>. Suntem conștienți de faptul că trebuie să îi avem alături de noi nu doar pe 

consumatorii industriali, ci și gospodăriile. Atât timp cât măsurile nu afectează nivelul de confort, e 

bine să fie cunoscute și puse în practică într-un final de toată lumea. Până la urmă, cea mai ieftină și 
curată energie este cea pe care nu o folosim.” 

Campania a fost lansată în 25 aprilie, în București, odată cu deschiderea oficială a Turneului 

”Economie la energie” , care constă într-un pavilion expozițional, organizat sub forma unei “case” 

interactive. Acesta permite publicului larg să afle cum se poate obține eficiența energetică, prin 

intermediul unor pereți interactivi¸ a unor concursuri și activități educaționale și distractive, atât 

pentru copii, cât și pentru întreaga familie. Pavilionul va fi deschis publicului la București Mall – 

Vitan între 25 aprilie și 1 mai (în fiecare zi între 10.30 și 20.30), apoi se va muta la Mioveni (3 – 6 
mai), ajungând în cele din urmă la Craiova (9 – 13 mai). 

Inițiativa Comisiei Europene beneficiază de aportul valoros al unor parteneri naționali și locali, cum ar fi 

Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Autoritatea Națională de 

Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Primăria Municipiului Craiova, Primăria Orașului Mioveni, 

Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), Asociația Furnizorilor de Energie 

Electrică din România (AFEER), Asociația Orașe Energie România (OER) și Fundația ”Terra Mileniul III”, 
precum și de sprijinul Enel Energie, CEZ România și E.ON Energie România. 

Campania-pilot a fost lansată în 21 martie în Cehia, a ajuns acum în România și va pleca mai departe 

spre Grecia și Portugalia. În paralel, Comisia Europeană a lansat de curând EU Energy Poverty 

Observatory (Observatorul Sărăciei Energetice în UE), care își propune să devină o resursă la 

îndemână tuturor, care să promoveze implicarea civică în tematica sărăciei energetice, precum și să 
disemineze informații și să ofere exemple de bune practici. 

Alte informații despre consumul energetic în România: 

 România are un potențial semnificativ de a-și îmbunătăți eficiența energetică, mai ales 

în clădirile rezidențiale, cu impact asupra calității locuirii, crescând astfel securitatea energetică 
și reducând povara cheltuielilor la energie pentru cetățenii cu venituri mici. 

 România este pe locul al treilea în UE în ceea ce privește independența energetică. 

 Reducerea consumurilor energetice are un efect semnificativ asupra securității energetice la 
nivel național. 

http://www.economielaenergie.eu/
http://www.economielaenergie.eu/
https://ec.europa.eu/energy/en/events/launch-eu-energy-poverty-observatory-epov
https://ec.europa.eu/energy/en/events/launch-eu-energy-poverty-observatory-epov


 Mai bine de două treimi din locuințele din România au fost construite înainte de 

1989. Performanța lor energetică poate fi semnificativ îmbunătățită pentru a reduce consumul 

energetic. Politicile privind eficiență energetică ar putea duce la o reducere suplimentară a 

consumului de energie, în special pentru încălzire, menținând în același timp nivelul de confort 
la domiciliu. 

 Reducerea risipei de energie și, implicit, a facturilor, este principala modalitate de a lupta 

împotriva sărăciei energetice pentru familiile pentru care facturile la utilități reprezintă un 
procent ridicat din venituri. 
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