
Identitate europeană — 9 Mai, Ziua Europei, ”Raportul Cetățeniei Europene”,  

Proiectul media pentru tineri „Europe on Track“ (Spania) a câști-
gat premiul I la ceremonia Premiului Charlemagne pentru tinerii 
europeni, care s-a derulat pe 7 mai la Aachen. Premiul II a fost 
obținut de concursul de fotografie „Discover Europe“ din Polonia 
și premiul III de proiectul de schimb pentru tineri „The Story of 
my Life“ din Estonia. Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni 
este acordat anual unor proiecte care promovează identitatea 
europeană și integrarea între tineri.  
„Europe on Track“ dorește să capteze viziunea tinerilor asupra 
Europei din 2020 prin produse multimedia, realizând un scurt 
documentar cu opiniile acestora. „Proiectul spaniol caută soluții 
constructive la problemele actuale: pierderea încrederii în UE și 
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VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA! 

Omagiu Europei – 4 mai, Ziua porţilor 
deschise 
Ziua Europei este o bună ocazie de a reflecta pe 

marginea realizărilor UE şi de a propune soluţii 

menite să îmbunătăţească viaţa tuturor euro-

penilor. Participaţi la dezbateri, evenimente şi ac-

tivităţi pentru toate vârstele. 

La data de 9 mai 1950, Robert Schuman, ministrul 

francez al afacerilor externe, a iniţiat crearea a 

ceea ce astăzi este cunoscut sub numele de Uni-

unea Europeană, propunând Franţei, Germaniei şi 

altor ţări europene gestionarea în comun a 

producţiei de cărbune şi oţel.  

Ziua în care Robert Schuman a rostit celebra sa 

declaraţie a devenit Ziua Europei – ocazie de a 

aduce omagiu unei uniuni formate din 27 de ţări 

pentru care libertatea, statul de drept şi respectul 

faţă de diversitatea cetăţenilor lor sunt valori fun-

damentale.  

Zilele porţilor deschise  

Sâmbătă, 4 mai, mai multe instituţii europene vor 

marca evenimentul, organizând „Ziua porţilor 

deschise”. Evenimente diverse vor avea loc la sedi-

ul reprezentanţelor Comisiei din fiecare ţară a UE, 

precum şi la sediul câtorva delegaţii din întreaga 

lume.  

9 mai 1950 - 9 mai 2013: învățând despre Europa la Parlamentul European 

Implantarea unor cipuri de identitate în cetățenii UE: sunteți pentru sau împotrivă? Nu vă speriați, nu este vorba de o lege, 
ci de ficțiune. Întrebarea a fost în centrul dezbaterii unor elevi, care au vizitat Parlamentarium - centrul pentru vizitatori al 
Parlamentului - și au participat la un joc de roluri, învățând cum e să fii eurodeputat. De Ziua Europei, 9 mai, urmăriți clipul 
care vă arată cum învață viitorii cetățeni europeni despre UE, procesul democratic și arta compromisurilor.  

La joc au participat elevi de la o școală belgiană. În fiecare an, 400 de grupuri - aproximativ 10.000 de elevi - fac același lu-
cru. Jocul se organizează la cererea școlilor (gimnaziu) ce vizitează Parlamentarium, în cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii 

Consolidarea drepturilor cetăţenilor  

Noile propuneri vor elimina ultimele obstacole care îi împiedică 
pe cetăţenii europeni să trăiască, să lucreze şi să cumpere 
produse în UE. Încercând să-şi exercite drepturile, cetăţenii UE se 
confruntă zilnic cu o serie de obstacole. Comisia propune noi 
măsuri de eliminare a acestora, printre care: extinderea peste 
termenul actual de 3 luni a dreptului persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă în străinătate de a beneficia de 
ajutorul de şomaj acordat de ţara lor de origine;clarificarea 
normelor referitoare la stagiari, astfel încât aceştia să nu fie 
exploataţi prin prestarea de activităţi neretribuite;facilitarea 
acceptării documentelor de identitate şi de rezidenţă eliberate 
de alte ţări din UE, precum şi a recunoaşterii certificatelor de 

ins

„Europe on Track“ câștigă Premiul Charlemagne 
pentru tinerii europeni 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/content/20130506STO08023/html/9-mai-1950-9-mai-2013-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C3%A2nd-despre-Europa-la-Parlamentul-European
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/130501_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/content/20130503STO07938/html/%E2%80%9EEurope-on-Track%E2%80%9C-c%C3%A2%C8%99tig%C4%83-Premiul-Charlemagne-pentru-tinerii-europeni
http://ec.europa.eu/news/justice/130508_ro.htm


 

 

eu-LISA: o nouă agenție pentru gestionarea sistemelor IT în domeniul afacerilor interne 
 

Libera circulație a bunurilor, persoanelor și serviciilor este percepută de ma-
joritatea europenilor ca fiind cea mai importantă realizare a UE. Pentru evi-
tarea problemelor de securitate, UE a dezvoltat sisteme informatice care fa-
cilitează schimbul de informații între state. Acestea vor fi gestionate de o 

nouă agenție UE: eu-LISA. „În sfârșit avem un instrument comunitar și asigurarea că datele sunt folosite în in-
teresul Europei“, ne-a spus portughezul Carlos Coelho de la Grupul PPE.  

Domnul Carlos Coelho a condus o delegație de deputaţi europeni de la comisia pentru libertăți civile care a mers 
la Tallinn pe 29 și 30 aprilie, înainte ca agenția să preia pe 9 mai responsabilitatea gestionării operaționale a Sis-
temului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II), unul din cele mai mari sisteme informatice din 
lume.Gestionarea sistemelor la nivel UE 

Sistemele informatice UE permit poliției de frontieră, vameșilor și autorităților judiciare să schimbe și să compare 
informații din bazele de date proprii. Acestea trebuie să funcționeze fără întrerupere.   

Agenția a devenit operațională la 1 decembrie 2012 și are sediul la Tallinn, în Estonia (cu gestionarea 
operațională la Strasbourg și sediul de rezervă la Sankt Johan im Pongau, Austria). Parlamentul European a in-
sistat încă din 2001 ca aceste sisteme să fie gestionate la nivel UE (SIS era gestionat de Franța la cererea celorlalte 
state membre). 

eu-LISA gestionează trei sisteme informatice în domeniul afacerilor interne: Sistemul de informaţii Schengen de a 
doua generaţie (SIS II), EURODAC - pentru amprentele solicitanților de azil și Sistemul de Informaţii privind Vizele.
 mai multe informatii:  

Societatea informaţiei  
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eGuvernanța se îmbunătățește, dar cetățenii cer mai mult  

Aproape jumătate din cetăţenii UE (46%) folosesc spatial virtual (web) pentru a căuta un loc de muncă, pentru a 
utiliza biblioteca publică, înregistrarea unei nașteri, aplicare pentru un paşaport sau utilizarea altor servicii de 
eGuvernanță . 80% spun că serviciile publice online îi ajută să economisească timp, 76% dintre utilizatori apreciază 
flexibilitatea acestor servicii, în timp ce 62% spun că economisesc bani. Utilizatorii sunt însă cel mai multumiți de 
online banking (8,5 evaluarea satisfactiei pe o scară de la 0 la 10), şi comerț on-line (7.6), decât de serviciile publice 
on-line (6.5). 

Vicepreşedintele Comisiei Europene, Neelie Kroes, a răspuns la rezultate spunând: "Acestea sunt tendinţe 
promiţătoare pentru eGuvernanța din Europa. Cu toate acestea, atunci când utilizatorii sunt mai degrabă satisfăcuți 
de serviciile bancare online decât de serviciile publice online, aceasta arată că administraţiile publice trebuie să lu-
creze la îmbunătățirea serviciilor de guvernare electronica, pentru a veni mai bine în întâmpinarea nevoilor utiliza-
torilor. Trebuie să mai lucrăm, de asemenea, la eGuvernanța transfrontalieră." 

Agenda digitală pentru Europa își propune să sporească utilizarea de servicii de e-guvernare la 50% din cetăţenii UE 
până în 2015. 

Raportul ”EGovernment Benchmark 2012” a intervievat 28 000 de utilizatori de internet din 32 de tari. Printre con-
statările cheie: 

Cele mai populare servicii au fost declararea impozitelor pe venit (73% dintre utilizatori declară impozitele on-line), 
schimbarea adresei (57%) şi înscrierea în învăţământul superior sau solicitarea acordării burselor studențești (56%). 

În timp ce 54% dintre cei intervievati încă preferă contactul direct de sau alte canale traditionale, cel puţin 30% din 
ei au spus că ar putea deveni utilizatori de eGovernanță dacă le-ar fi accesibile astfel serviciile mai relevante. 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/content/20130426STO07652/html/eu-LISA-o-nou%C4%83-agen%C8%9Bie-pentru-gestionarea-sistemelor-IT-ale-Uniunii
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-466_en.htm


 

Jurnaliștii sunt gardienii democrației. Această profesie suferă însă din cauza 
crizei economice actuale și trebuie să facă față provocărilor precum publi-
carea digitală și rețelele de socializare. De Ziua libertății presei, vă 
prezentăm într-un infografic câteva informații relevante despre jurnalism. 

Parlamentul European examinează în momentul de față două rapoarte 
privind libertatea presei, care doresc o mai mare transparență și mai multă 
libertate a informației în contextul în care peste jumătate din europeni con-
sideră că televiziunea și presa scrisă nu sunt de încredere (conform unui 
sondaj Eurobarometru). 

Reforma protecției datelor în UE: de ce este importantă 
Protecția vieții private este o îngrijorare majoră a multor europeni în epoca tele-
foanelor inteligente și a rețelelor sociale. Parlamentul European lucrează în mo-
mentul de față asupra unor reguli care doresc siguranța datelor personale ale eu-
ropenilor atât online cât și offline. Urmăriți în direct seminarul din 14-15 mai, care 
reunește deputaţi europeni și experți în domeniu! 
Comisia pentru libertăți civile își pregătește poziția asupra unui pachet legislativ 
care va înlocui legislația în vigoare, ce datează din 1995. Reforma regulilor include 

dreptul la ștergerea datelor, necesitatea unui consimțământ explicit pentru folosirea datelor personale și cerința 
la adresa companiilor de a explica politicile proprii de protecție a datelor. 

Informare 
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Libertatea presei în UE 

Simplificând viața călătorilor 

Consolidarea drepturilor pasagerilor care călătoresc cu avionul, creșterea ca-
pacității aeroporturilor Europei și ameliorarea calității serviciilor oferite pasa-
gerilor, introducerea unei competitivități crescute în sectorul transportului 
feroviar și reguli pentru timpul de zbor al piloților îi vor ține ocupați pe deputa-
ţii europeni până la sfârşitul mandatului sau poate chiar mai mult. 

Ameliorarea informațiilor și asistenței oferite pasagerilor, consolidarea regu-
lilor privind compensarea în cazul anulărilor sau întârzierilor curselor, reguli 
privind bagajele de mână și situațiile în care companiile aeriene dau faliment 
fac parte din schimbările propuse la drepturile pasagerilor care călătoresc cu 

avionul, care vor fi examinate de Parlamentul European în următoarele luni. 

Instituţii / Drepturile cetăţenilor  

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/content/20130426STO07649/html/Libertatea-presei-%C3%AEn-UE
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/content/20130507STO08072/html/Reforma-protec%C8%9Biei-datelor-%C3%AEn-UE-de-ce-este-important%C4%83
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/content/20120420FCS43683/html/Simplific%C3%A2nd-via%C8%9Ba-c%C4%83l%C4%83torilor


Premiul Henkel pentru Arta 2013  7 iunie 2013  

 Programe de formare UE-Japonia  10 iun 2013  

Stagii de practica la Agentia Europeana pentru Evaluarea Produselor Medi-
cale 

15 iun 2013  

LIFE+ (2007-2013)  25 iun 2013  

 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.5. Sprijin pentru activitatile de informare desti-
nate tinerilor si lucratori de tineret  

27 iun 2013  

Premiul mediteranean pentru jurnalism  30 iun 2013  

Competitie foto - Life 2.0 Ready for a new start?  30 iun 2013  

Programul Youth Professionals al Bancii Mondiale  30 iun 2013  

Fondul Roberto Cimetta  30 iun 2013  

Concurs international de eseuri pentru tineri  30 iun 2013  

Premiile EUROPRIX Multimedia 1 iul 2013   

Premiul Summitului Mondial al Tinerilor 1 iul 2013  

 Erasmus pentru tineri antreprenori 9 iul 2013   

Prevenirea si informarea privind consumul de droguri  11 iul 2013   

Burse de cercetare doctorala in Noua Zeelanda  15 iul 2013  

Surse de finanțare 
pentru luna Iunie/iulie 

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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Centrul Europe Direct Nord-Est și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează Școala 
de afaceri pentru copii 

În cadrul modulului de evenimente “Children’s Business School”, Centrul Europe Direct Nord-Est, îm-
preună cu structura gazdă, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, a organizat  
concursul ”Târgul de Idei de Afaceri”.  Cincizeci de elevi de clasele I-IV din 7 școli din Piatra Neamț au 
prezentat  proiecte de afaceri, urmând ca cele 10 echipe câștigătoare să participle la două zile de in-
struire in antreprenoriat . Câștigătorii, desemnați de către reprezentanți ai CCI Neamț, Primăria Piatra-
Neamț, precum și ISJ ,  vor fi recompensați, de asemenea, cu o  vizită de studii la Salonul Internațional 
de Inventică, de la Iași, pe 19 iunie., precum și o vizită la o companie de success din același oraș. 

Mai multe informatii: www.adrnordest.ro/cedne 

http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000451
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000332
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000453
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000461
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000227
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000336
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000184
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000416
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000401
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000391
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000351
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=centru_ED
http://www.adrnordest.ro/
mailto:europedirect@adrnordest.ro?subject=Dezabonare
http://www.adrnordest.ro/cedne

