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Artiști și profesioniști din domeniul culturii, care se confruntă cu 
dificultăți financiare în climatul economic dur de astăzi, vor putea 
obține fonduri mai ușor datorită unui nou program de garantare a 
obținerii de împrumuturi, ce face  parte din inițiativa ”Europa 
Creativă”, aprobată de Parlamentul European și de Consiliu și 
semnată recent de către Comitetul pentru Cultură . 
Dispunând de un buget de peste 1.4 bilioane de euro, programul 
va promova mobilitatea artiștilor și distrubuția lucrărilor audio-
vizuale în întregul spațiu european. ”Europa Creativă” va aduna și 
încorpora programele deja existente Cultura, MEDIA și MEDIA 
Mundus , pentru perioada 2014 - 2020. 
Garantarea împrumuturilor pentru micro-întreprinderi  
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VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA! 

UE contribuie cu 35 de milioane EUR la promovarea 

produselor 

agricole în 

Uniunea Euro-

peană și în 

țările terțe  

Comisia Euro-

peană a apro-

bat 22 de pro-

grame desti-

nate 

promovării 

produselor 

agricole în Uni-

unea Europeană și în țările terțe. Programele, care în 

marea lor majoritate au o durată de trei ani, sunt 

prevăzute cu un buget total de 70 de milioane EUR, la 

care UE contribuie cu 35 de milioane EUR. Programele 

selectate vizează produse de calitate înregistrate și 

protejate ca DOP-uri (denumiri de origine protejate), IGP

-uri (indicații geografice protejate) și STG-uri (specialități 

tradiționale garantate), vinuri, carne produsă în cadrul 

sistemelor naționale de calitate, produse ecologice, 

lapte și produse lactate, fructe și legume proaspete, 

horticultură ornamentală, miere și produse apicole, 

carne de vită, de mânzat și de porc, precum și carne de 

pasăre de calitate. 

Mediu: 12 orașe candidează pentru premiul „Capitala europeană verde” 2016  

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor la titlul de Capitală europeană verde în 2016 a expirat și în competiție au 
intrat următoarele 12 orașe din 11 țări diferite: Dabrowa Gornicza (Polonia), Essen (Germania), Larissa (Grecia), Ljubljana 
(Slovenia), Nijmegen (Olanda), Oslo (Norvegia), Reggio Emilia (Italia), Santander (Spania), Tours (Franța), Umeå (Suedia), 
Zaragoza (Spania), Pitești (România). 

Premiul „Capitala europeană verde” este acordat unui oraș care ocupă o poziție de lider în materie de management urban 
ecologic. Aceste orașe urmăresc să instituie standarde mai înalte în domeniul dezvoltării urbane durabile, ascultând 
dorințele cetățenilor și promovând soluții inovatoare la provocările din domeniul mediului.  

IM

Comisia Europeană—Prioritate maximă pentru ocuparea 
forței de muncă și creșterea economică 

Economia europeană a reînceput să crească în al doilea trimestru 
al acestui an. În ultimele luni, au existat semne încurajatoare că 
redresarea economică va continua. 

Se estimează că în UE, în a doua jumătate a anului 2013, 
creșterea va fi de 0,5 % comparativ cu aceeași perioadă a anului 
2012. De asemenea, se preconizează că PIB-ul va rămâne 
neschimbat în UE și va scădea cu 0,4 % în zona euro în 2013. În 
viitor însă, creșterea se va accelera treptat, ajungând până la 
1,4 % în UE și la 1,1 % în zona euro, în 2014 (1,9 % și 1,7 % în 
2015). 

Cif
Programul Europa Creativă: facilitează accesul la finanțate pentru ac-
tivități culturale    

http://ec.europa.eu/romania/news/06112013_12_orase_candideaza_pentru_premiul_capitala_europeana_verde_2016_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/07112013_ue_contribuie_la_promovarea_produselor_agricole_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20131104IPR23608/html/Creative-Europe-programme-easier-access-to-funding
http://ec.europa.eu/news/economy/131105_ro.htm


 

 

 

In perioada 20-22 octombrie a avut loc la Sofia, in 

Bulgaria, Intalnirea Generala Anuala (AGM) a 

Centrelor  de informare EUROPE DIRECT din 

intreaga Uniune Europeana, in numar de cinci sute. 

Centrul Europe Direct Nord-Est a fost reprezentat la 

aceasta intrunire, impreuna cu celelalte treizeci de 

organizatii de acest fel din Romania si coordona-

toarea retelei, doamna Ioana Marchis, din cadrul Re-

prezentantei  Comisiei Europene in Romania.  

Scopul acestor intruniri este asigurarea construirii 

activitatii centrelor de informare in conformitate cu 

prioritatile de comunicare si cu politicile europene, 

anuntarea ultimelor noutati in legatura cu aceste poli-

tici, intarirea legaturii actorilor locali cu stakeholderi 

cheie ai U.E. si, nu in ultimul rand, schimbul de expe-

rienta si de bune practici necesar unor organizatii 

care actioneaza in tari diferite, dar cu obiective 

comune.  

Pe agenda de lucru a acestui AGM s-au aflat subiecte precum : Politica Agricola Comuna, cu o noua campanie de 

comunicare, ~Taking care of our roots~/~Avand grija de radacinile noastre~; Programul educational Erasmus 

Plus, ce va incorpora cele 7 programe existente; Noua politica de mediu impreuna cu campania ~Generation 

Awake~, concentrata pe eficientizarea resurselor ; Piata Unica Europeana ; Viitorul cercetarii europene ; Initiati-

va EURAXESS ; Accesul la statistici europene ; Masuri de intr-ajutorare a victimelor dezastrelor si Alegerile Euro-

parlamentare 2014. Aceste subiecte au constituit temele atelierelor de lucru ce au insotit si completat prezenta-

Intalnirea Generala Anuala a Centrelor EUROPE DIRECT din Europa 
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Programul Erasmus + 

Va regrupa  următorele programe deja existente în domeniile  educație și 
tineret, cultură, formare profesională și sport: Leonardo, Grundtvig, Co-
menius, Jean Monnet,  Erasmus, Transversal. 

 Cu fonduri considerabil sporite  și deschidere și pentru spațiul extra-
european, Erasmus Plus  promite  să sprijine atât studenții, cât și forma-
torii și să rămână cea mai populară inițiativă a U.E. 

Noul pachet de măsuri se bazează pe un buget de 14.5 miliarde euro 
pentru 7 ani, cu 1.5 miliarde de euro în plus , și intenționează să an-
treneze cu 40% mai mulți participanți ca până acum. Birocrația din 
spatele aplicațiilor va fi redusă, iar  categoriile de potențiali beneficiari 
extinse prin implicarea țărilor din afara U.E. (precum Republica Moldova, 
de exemplu) și posibilitatea și pentru masteranzi de a participa, ceea ce 

nu se întâmpla  cu vechiul Erasmus.   

Ca parte a strategiei Europa 2020, Erasmus + își propune să contrinbuie la creșterea șanselor tinerilor de a se integra 
pe piața muncii, fiind mai bine pregătiți și mai apți  pentru a face față provocărilor unui mediu de lucru internation-
al.  După cum spunea și Comisarul European pentru Educație, Androulla Vasiliou,  în discursul de prezentare a 
pachetului Erasmus +,  educația formală nu face față nevoii sporite de abilități transversale cerută  de globalizare; 
tocmai aici intervin experteințe  de învățare precum  cele oferite de un astfel de program.  

 

http://ec.europa.eu/education/news/20130719-erasmus-plus-preparation_en.htm
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.464507340336264.1073741844.307821942671472&type=1


 

Cu scopul de a promova cât mai eficient noua reformă PAC, Direcția Generală pen-

tru Agricultură (DG AGRI) a Comisiei Europene a lansat o nouă campanie de comu-

nicare, cu sloganul ”Pentru rădăcini mai puternice”/”Taking care of our roots”.   

Pentru România, noua PAC înseamnă finanțări mai consistente pentru micii fermieri, 

însumând 25% spor la subvenții în primii 5 ani de la instalare, și pentru agricultură 

ecologică există o subvenție de 600 euro la hectar; Ajutorul financiar per suprafață va continua să fie aplicat, 

însemnând subvenții de 147 euro/hectar. De asemenea, vor putea fi puse în practică cu ajutorul fondurilor de-

dicate, cursuri de instruire precum și cercetare, destinate fermierilor cu întreprinderi mici. Programul Național 

de Dezvoltare Rurală va pune la dispoziție finanțare pentru subprograme sectoriale precum cele de reconver-

sie în pomicultură. 

Concepută pentru a fi mai ecologică, mai corectă şi mai eficientă, reforma PAC are ca scop consolidarea 

parteneriatului între Europa şi fermieri şi asigurarea de beneficii reale celor peste 500 de milioane de 

consumatori din UE. 

De asemenea, oferă o oportunitate excelentă de a reuni cetăţenii, fermierii, ONG-urile, alţi actori rurali, auto-

rităţile naţionale, regionale, locale din UE şi Comisia Europeană pentru a înţelege mai bine şi a dezbate impor-

tanţa agriculturii în vieţile noastre şi ale generaţiilor viitoare. 

Noutăți de la Întâlnirea Generală Anuală a Centrelor Europe 
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Reforma Politicii Agricole Comune (PAC) 

Portalul european pentru tineret: http://europa.eu/
youth/ro 
 V-ați gândit vreodata să aplicați pentru un loc de muncă în Japonia?  Daca vă 

surâde ideea, aveți acum  șansa de a participa la programul  Vulcanus, ce 

oferă contact direct cu tehnologia japoneză, prin stagii de practică la o compa-

nie din Japonia, împreună cu un curs de limbă și cultură a acestei țări. 

Pentru mai multe informații, accesați portalul http://europa.eu/youth/eu/

article/vulcanus-contact-direct-cu-tehnologia-japonez%C4%83_ro 

 

Tânăr, cu vârsta între 16-30 de ani, ai ceva de spus? Împreună cu încă nouă prieteni poți să îți exprimi ideile la 

Strasbourg, în cadrul evenimentului ”Europa pentru tineri”, între 9-11 mai, 2014. Aplică aici http://europa.eu/

youth/node/12143_ro 

Doriți să studiați în străinătate, sunteți în căutarea unui stagiu de practică sau, de ce nu, chiar a unui loc de 

muncă în altă țară ?  Poate vă interesează să  vă îmbogățiti experiența prin intermediul unei perioade de volun-

tariat undeva în Europa sau să primiți ajutorul unor voluntari străini în organizația dumneavoastră? Vreți să știți 

pur și simplu care sunt drepturile  unui tânăr european? 

Toate acestea le puteți afla accesând noul portal pentru tineret http://europa.eu/youth/ro 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_ro.htm
http://europa.eu/youth/eu/article/vulcanus-contact-direct-cu-tehnologia-japonez%C4%83_roC:/Users/alexandraa/Documents/Add-in%20Express
http://europa.eu/youth/eu/article/vulcanus-contact-direct-cu-tehnologia-japonez%C4%83_roC:/Users/alexandraa/Documents/Add-in%20Express
http://europa.eu/youth/node/12143_ro
http://europa.eu/youth/node/12143_ro
http://europa.eu/youth/index_ro
http://europa.eu/youth/EU_ro


Stagii de traducere la Parlamentul European  15 nov 2013  

 Programul Parteneriatului pentru formarea lucratorilor 

europeni de tineret  

24 nov 2013  

Stagii de formare la Consiliul Europei  29 nov 2013  

 Your Europe, Your Say 2013 - Implica-te azi! 30 nov 2013  

  Sprijin pentru actiunile de informare privind politica 

agrara comuna 

30 nov 2013   

Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic  1 dec 2013  

  danceWEB - Program european de burse pentru dans 15 dec 2013   

  Tabara internationala de tineret Millennium 2014 15 dec 2013   

Programul de burse Bogliasco  15 ian 2014   

  PROGRESS (2007-2013) - Program pentru ocuparea fortei 15 ian 2014  

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni  20 ian 2014  

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

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

  Concurs international de scenarii radiofonice 31 ian 2014  

   Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European 1 feb 2014   

Oportunități pentru 
următoarea perioadă. 

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

EUROPE DIRECT NORD-EST 

Centrul Europe Direct Nord-Est 

 găzduit de  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

Pentru dezabonare, click aici 

Pagina 4 

Prezentarea ”Oportunități pentru tineri” 

Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est, cu sprijinul structurii gazda, Agentia 

pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, a organizat miercuri, 30 octombrie, 

evenimentul cu titlul ”Platforma informatiilor pentru finantare”, la Complexul 

de Servicii Sociale ”Elena Doamna”, din Piatra-Neamt. Reprezentantii    CEDNE 

s-au intalnit cu tinerii gazduti de aceasta institutie si le-au prezentat acestora pro-

gramele de finantare ale U.E., disponibile pentru categoria de varsta 14-18 ani, 

precum si sprijinul de care pot beneficia in viitor, in viata de student si in demer-

sul pentru gasirea unui loc de munca in spatiul european. De asemenea, au fost 

discutate drepturile cetatenilor europeni si beneficiile unei cetatenii active. Cu 

http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000178
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000138
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000138
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000441
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000084
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000084
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000329
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000302
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000476
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000413
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000040
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000386
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000389
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000225
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000412
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000004
http://www.eurodesk.ro/termene_limita.phpC:/Users/alexandraa/Documents/Cerere%20finantare%20finala.doc
http://www.eurodesk.ro/termene_limita.phpC:/Users/alexandraa/Documents/Cerere%20finantare%20finala.doc
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=centru_ED
http://www.adrnordest.ro/
mailto:europedirect@adrnordest.ro?subject=Dezabonare

