
La 16 martie, Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO)  lanseaza o procedură modernizată 
și simplificată de selecție a funcţionarilor UE, odată cu primul concurs pentru administratori, care se va 
desfășura conform noilor reguli. Noul sistem va fi mai bun, deoarece se vor organiza concursuri anuale 
pentru profilurile profesionale cel mai des întâlnite, ceea ce le va permite candidaților să își programeze 
candidaturile în mod mai eficace și va contribui la planificarea strategică a resurselor de către instituțiile 
UE. Va fi mai rapid și mai eficient, întrucât va avea mai puține etape, comparativ cu actualul sistem. Și va 
fi mai relevant, deoarece accentul nu se va mai pune pe cunoștințe, ci pe evaluarea competențelor, care 
s-a dovedit a fi unul dintre cei mai buni indicatori ai viitoarei performanțe profesionale. 
 „În contextul unei piețe a locurilor de muncă din ce în ce mai competitive, este necesar ca instituțiile eu-
ropene să poată atrage o gamă largă de candidați de cel mai înalt nivel”, a declarat Maroš Šefčovič, 
vicepreședinte al Comisiei, responsabil pentru relații interinstituționale și administrație. „De asemenea, 
este important să nu îi pierdem, iar acest lucru îl putem realiza doar dacă aceștia au perspectiva de a 
găsi un loc de muncă atractiv, fără întârzieri nejustificate. Noul sistem se bazează pe cele mai 
bune practici la nivelul sectorului public. Acesta va oferi instituțiilor UE oamenii potriviți la mo-
mentul potrivit, rămânând, în același timp, fidel principiului unei concurențe deschise și echitabile.”  
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Cel mai mare proiect energetic european 

   2,3 miliarde de euro pentru 43 de proiecte în domeniul aprovizionării cu gaz şi energie - investiţie euro-
peană fără precedent în domeniul infrastructurii energetice  

Gazoductele se află în centrul a 31 de proiecte, printre care Nabucco (pentru 
transportul de gaz dinspre regiunea Mării Caspice către Austria, trecând prin 
Turcia) şi Galsi (o conductă din Algeria către Italia, trecând prin Sardinia). 
Celelalte 12 proiecte vizează dezvoltarea conexiunilor dintre reţelele electrice 
pentru a include în reţeaua energetică a UE ţări aflate la graniţa Uniunii, pre-
cum Irlanda, Malta, Lituania, Letonia şi Estonia.  

Mai mult decât atât, aceste proiecte vor diversifica importurile de gaz şi vor 
îmbunătăţi fluxul de energie la graniţele europene, a declarat Günther Oet-

tinger, noul comisar pentru energie. 

„Este pentru prima dată când Comisia ia decizia de a aloca o sumă atât de mare pentru proiecte din sec-
torul energiei”, a subliniat comisarul. Acesta a adăugat că finanţarea oferită va ajuta la menţinerea în 
echilibru a investiţiilor în domeniul energiei pe parcursul perioadelor dificile. 
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Comisia Europeană a elaborat o strategie pe zece ani, menită să revigoreze economia şi să facă posibilă 
o creştere „inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii”, printr-o mai bună coordonare a politicilor naţion-
ale şi europene. 
Mult aşteptata strategie Europa 2020 vine după cea mai lungă şi gravă recesiune din istoria UE şi iden-
tifică imensele provocări cărora va trebui să le facem faţă. Criza economică a scos în evidenţă deficien-
ţele unei economii care se confruntă deja cu efectele globalizării, cu creşterea presiunii asupra resurselor 
şi cu fenomenul de îmbătrânire a populaţiei. Comisia consideră că toate aceste probleme pot fi rezolvate 
dacă Europa este dornică să opteze pentru o piaţă mai ecologică şi mai inovatoare, care să consolideze 
bunăstarea socială.  
Strategia se axează pe promovarea industriilor cu emisii scăzute de dioxid de carbon, pe încurajarea 
elaborării de noi produse, pe dezvoltarea unei economii digitale şi pe modernizarea sectorului educaţiei şi 
formării. Strategia fixează cinci obiective precise, printre care se numără creşterea ratei de ocupare a 
forţei de muncă până la cel puţin 75% (de la nivelul actual de 69%) şi creşterea cheltuielilor în domeniul 
cercetării şi dezvoltării până la 3% din PIB - în prezent, bugetul alocat acestui sector reprezintă doar 2% 
din PIB, fiind mult mai scăzut decât cel din SUA şi Japonia.  
Planul reia şi obiectivul „20/20/20” în materie de schimbări climatice - unul dintre cele mai ambiţioase 
obiective din lume - şi propune o reducere cu 25% a nivelului sărăciei, procent care s-ar putea traduce 
prin îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru circa 20 de milioane de persoane.  
Documentul invită guvernele să stabilească obiective naţionale care să ţină cont de condiţiile existente în 
fiecare ţară şi să contribuie, în acelaşi timp, la realizarea obiectivelor globale ale UE. Comisia va moni-
toriza derularea acţiunilor propuse şi va emite avertismente în cazul eventualelor „reacţii neadecvate”.  
UE ţine deja sub observaţie finanţele publice pentru a evita producerea unor dezechilibre care ar putea 
submina zona euro. Noul plan va merge şi mai departe, propunând extinderea monitorizării şi la alte 
domenii care ar putea avea consecinţe negative asupra competitivităţii europene.  
 

Europa 2020: Comisia propune o nouă strategie economică 
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EU PILOT - răspunsuri prompte la plângerile cetăţenilor şi întreprinderilor  

Comisia Europeană a prezentat  primul său raport de evaluare privind funcționarea „EU Pilot” - metoda 
introdusă pentru a îmbunătăți asistența către cetățeni și întreprinderi cu privire la aplicarea legislației UE. 
Raportul arată modul în care Comisia și cincisprezece state membre își îmbunătățesc cooperarea pentru 
a reduce numărul de proceduri oficiale de încălcare și pentru a obține mai rapid rezultate pentru cetățeni 
și întreprinderi. 

Președintele Barroso a declarat: „Asigurarea că statele membre aplică în mod corect legislația UE este 
esențială pentru buna funcționare a Uniunii Europene. EU Pilot a fost creat pentru a asigura că 
problemele cetățenilor și întreprinderilor sunt rezolvate cât mai rapid, mai ușor și mai eficient posibil. EU 
Pilot și-a dovedit deja utilitatea cu rezultate pozitive clare și propun acum ca acesta să fie extins la toate 
statele membre” . 
Ideea proiectului EU Pilot a fost lansată în Comunicarea Comisiei din 2007 privind „O Europă a 
rezultatelor” [COM (2007) 502]. Conform comunicării, EU Pilot este conceput pentru a face față 
solicitărilor de informații și plângerilor cetățenilor și întreprinderilor care ridică o problemă legată de 
aplicarea corectă a legislației UE. EU Pilot este utilizat atunci când este necesară o clarificare, din partea 
statelor membre, a situației de fapt sau de drept. Statele membre trebuie să furnizeze explicații sau 
soluții într-un interval de timp scurt, inclusiv acțiuni de remediere pentru remedierea încălcării legislației 
UE. Serviciile Comisiei analizează toate răspunsurile statelor membre și pot fi adoptate măsuri 
suplimentare pentru a pune în aplicare legislația UE, dacă este necesar.  

 Un Fond Monetar European? Chiar daca trebuie schimbat tratatul UE?  

  

CE sprijina ideea unui Fond Monetar European. Un organism de acest gen ar putea preveni situatiile de 
criza, precum cea din Grecia. Desi Berlinul a venit cu ideea si a obtinut sprijinul Bruxelles-ului si al 
Parisului, Banca Centrala Europeana nu vede cu ochi buni ideea infiintarii acestei institutii. Va infiinta 
Uniunea Europeana un Fond Monetar European, dupa modelul Fondului Monetar International, pentru a 
face fata unor crize interne precum cea din Grecia ?Europenii incearca sa imagineze acum un antidot 
pentru noi situatii de acest gen, intr-un moment cand scenariul dezastrului bugetar din Grecia risca sa 
produca o reactie in lant si sa se reproduca in Spania, Italia, Portugalia si Irlanda. Deci, europenii 
reflecteaza acum la crearea unui Fond Monetar European. 

Unele voci considera ca Uniunea Europeana ar trebui sa creeze si inca foarte repede, poate pana la 
vara, un Fond Monetar European. Altii se tem insa ca discutiile in jurul acestui mecanism de interventie si 
solidaritate ar putea dura ani si ani de zile. Pentru ca ideea nu este suficienta in sine, detaliile conteaza in 
contextul acestei initiative.  

                
  

Doi tineri romani au castigat locul I in competitia 'Go Digital' de 

la Bruxelles 

 

Proiectul unei echipe din Romania a fost desemnat castigator la sectiunea "Antreprenoriat si Competente 
Digitale" in cadrul concursului "Go Digital" - parte integranta a campaniei "eSkills Week 2010". Proiectul 
"Incarcatorul ecologic de telefon mobil", o "talpa electrica" ce alimenteaza terminale mobile, a fost clasat 
inaintea altor zece lucrari ce au intrat in competitie la aceasta categorie. Proiectul tinerilor Cezar Ursan si 
Adrian Brudaru, "Incarcatorul ecologic de telefon mobil" reprezinta ideea unei afaceri pe care vor sa o 
demareze in viitorul apropiat, urmand sa ofere utilizatorilor o metoda ecologica de incarcare a 
telefoanelor mobile. Mai exact, este vorba de un dispozitiv ce transforma, prin atasarea la pantof, energia 
mecanica in energie electrica, suficienta pentru a incarca o baterie de 3,7 V, folosita la majoritatea 
telefoanelor mobile.                                                                                                                         

Oportunităţile de finanţare ale lunii aprilie 

Uniunea Europeană – Instituţii şi politici                                            Justiţie 

Comisia Europeană ia măsuri pentru a asigura dreptul la un proces echitabil în UE 
 
Comisia Europeană a propus o măsură legislativă care va ajuta cetățenii să își exercite dreptul la un 
proces echitabil peste tot în UE atunci când nu pot înțelege limba în care se judecă procesul. Țările UE 
vor fi obligate să furnizeze persoanei suspectate servicii complete de interpretare și traducere. Aceasta 
este prima etapă dintr-o serie de măsuri prin care se vor stabili standarde UE comune în procesele 
penale. Noul Tratat de la Lisabona permite UE să adopte măsuri pentru a consolida drepturile 
cetățenilor UE, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 
Din ce în ce mai mulți europeni călătoresc, studiază și lucrează în afara țării lor de origine. Prin urmare, 
probabilitatea ca aceștia să fie implicați în proceduri judiciare în alt stat membru este mai ridicată. Este 
posibil ca cetățenii să facă obiectul unei învinuiri penale și să nu fie capabili să înțeleagă și să 
vorbească limba utilizată de autoritățile judiciare. Persoanele nu își pot exercita pe deplin dreptul la 
apărare decât dacă înțeleg limba utilizată în cursul unei audieri, dacă au o traducere completă a tuturor 
probelor și dacă pot comunica cu avocatul lor.  
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Noutăţi legislative 

2010/C 70/01 Rezoluția Consiliului din 26 februarie 2010 privind un model de acord privind constituirea unei echipe 

comune de anchetă (JIT)  

Directiva 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul 

pentru creșterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES și de abrogare a Directivei 96/34/CE 

(Text cu relevanță pentru SEE)  

010/159/UE Recomandarea Comisiei din 11 martie 2010 privind măsurile de autoprotecție și de prevenire a actelor de 

piraterie și a atacurilor armate împotriva navelor (Text cu relevanță pentru SEE)  

(2010/C 57 A/01) Ghid aplicabil concursurilor generale  

2010/164/EC Regulamentul (UE) nr. 164/2010 al Comisiei din 25 ianuarie 2010 privind specificațiile tehnice pentru 

raportarea electronică a navelor în navigația interioară menționate la articolul 5 din Directiva 2005/44/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului privind serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe 

teritoriul Comunității  

L56/16 Acord între Comunitatea Europeană și Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest privind anumite aspecte ale 

serviciilor aeriene  

1 apr 2010    
Activitati internationale de tineret desfasurate in cooperare cu Centrele Europene de 

Tineret @ 

1 apr 2010    Stagii de practica la Comitetul Economic si Social @ 

1 apr 2010    
Fundatia Europeana pentru Tineret - Finantare pentru activitati internationale de 

tineret @ 

1 apr 2010    TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 2: Serviciul European de Voluntariat @ 

1 apr 2010    TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 1: Tineri pentru Europa @ 

1 apr 2010    
TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 3.1: Cooperare cu tarile invecinate ale Uniunii 

Europene  @ 

1 apr 2010    

TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.3. Formare si retele ale celor activi in  

domeniul tineretului si in organizatiile de/pentru tineret @ 

1 apr 2010    
TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 5.1 - Intalniri ale tinerilor si ale responsabililor de 

politici de tineret @ 

7 apr 2010    Granturile Consiliului European pentru Cercetare (CEC) @ 

8 apr 2010    
Cooperare UE-SUA in domeniul invatamantului superior si al formarii profesionale -

ATLANTIS @ 

9 apr 2010    Concursul european de filme pe tema antreprenoriatului @ 

9 apr 2010    Programul de burse YouthActionNetGlobal @ 

11 apr 2010    Cursuri BEST pentru studentii de la politehnica @ 

11 apr 2010    CEDEFOP - Premiul Photomuseum @ 

15 apr 2010    
Stagiu la Delegatia Comisiei Europene la Organizatia Natiunilor Unite din New York 

@  

28 apr 2010    Prevenirea si informarea privind consumul de droguri @ 

30 apr 2010    AEGEE: Universitatea de vara @ 

30 apr 2010    Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului @ 

30 apr 2010    Stagii la Mediatorul European @ 

30 apr 2010    Programul Daphne III @ 

30 apr 2010    Invatare pe tot Parcursul Vietii - COMENIUS @ 

30 apr 2010    Media (2007-2013) - Formare @ 

30 apr 2010    Erasmus Mundus @ 

30 apr 2010    Stagiu la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) @ 

30 apr 2010    Europa pentru cetateni - O societate civila activa pentru Europa (Actiunea 2) @ 
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