
tNoul Institut European pentru Inovare şi Tehnologie va sprijini acest proces, promovând parteneriatele 
care creează o punte între cele trei laturi ale „triunghiului cunoaşterii”: ştiinţă, inovare, cercetare. 

Eurodeputaţii au aprobat pe 9 februarie noua Comisie Europeană, formată 
din 26 de membri, în frunte cu preşedintele Barroso: 488 voturi pentru (cu 
mult peste majoritatea necesară), 137 împotrivă şi 72 abţineri. 

Acest vot vine după ce, în septembrie 2009, dl José Manuel Durão Barroso 
a obţinut sprijinul Parlamentului European pentru un al doilea mandat la 
cârma Comisiei. 

Noua Comisie ar fi trebuit să intre în funcţie în noiembrie 2009, însă 
numirea a fost amânată din cauza ratificării întârziate a Tratatului de la 
Lisabona şi a retragerii candidatei bulgare din cursa pentru postul de 
comisar, după audierile în faţa Parlamentului European, din luna ianuarie - 
Rumiana Jeleva a fost înlocuită de Kristalina Georgieva, vicepreşedinte al 
Băncii Mondiale, care a fost audiată săptămâna trecută. 

Împreună cu dl Barroso, noua echipă numără 27 de membri, câte unul din 
fiecare stat membru. Dintre aceştia, paisprezece au făcut parte din colegiul 
anterior. Membrii Comisiei Europene au un mandat de cinci ani. 

În urma aprobării exprimate de catre Parlamentul European, Consiliul 
European a numit o noua Comisie Europeană pentru perioada 10 februarie 
2010 - 31 octombrie 2014. 

Noua Comisie a intrat în funcţie 
Anul 2, Numărul 2, Februarie 2010 

Săptămâna competenţelor digitale  

Internetul şi noile tehnologii ne-au revoluţionat stilul de viaţă. Cu toate 
acestea, potrivit rezultatelor unui sondaj recent, în 2005, peste o treime 
dintre europeni nu aveau niciun fel de cunoştinţe informatice. 

Chiar dacă este vorba, în primul rând, despre persoane în vârstă, peste 
10% dintre tinerii cu vârstele cuprinse între 16 şi 24 de ani au recunoscut că 
nu dispun de cunoştinţe în domeniu. Pe de altă parte, numărul persoanelor 
care aleg să facă studii în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicării 
(TIC) este în scădere, ceea ce înseamnă că mâna de lucru calificată în 
acest domeniu este insuficientă. 

TIC sunt prezente în toate activităţile economice. Ele contribuie la creşterea 
performanţelor întreprinderilor şi a productivităţii, fiind şi surse de inovare.  

Pentru dezabonare, click aici 

Sugestii sau propuneri? Vă rugăm trimiteţi-ne un e-mail la europedirect@adrnordest.ro sau sunaţi-ne la numărul de telefon 

0233 222 432. 

La începutul primului mandat al Comisiei Barroso, starea economiei era 
bună şi rata şomajului în scădere. Cinci ani mai târziu, după cea mai gravă 
recesiune din ultimele decenii, mandatul 2010-2014 este pus în faţa unor 
noi provocări. 

În toamna trecută, cu ocazia prezentării priorităţilor sale pentru noul 
mandat, preşedintele Barroso a declarat că se va axa pe redresarea 
economică şi pe reinserarea pe piaţa muncii a milioanelor de cetăţeni care 
şi-au pierdut slujbele. Totodată, a promis că va lua măsuri pentru 
reformarea sectorului financiar, pentru a evita o nouă criză. 

Ca prioritate pe termen lung a UE, Strategia de la Lisabona, plan decenal 
pentru creştere economică, expiră anul acesta. În prezent, se lucrează la  
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Competenţele informatice 
permit obţinerea unor lo-
curi de muncă stimulante, 
într-un mediu dinamic. 

Pentru a-şi menţine competitivitatea şi pentru a atrage investitori, UE are nevoie de personal calificat în 
acest domeniu.  

Prin urmare, Comisia Europeană a adoptat, în 2007, un program de acţiune pe termen lung, menit să 
încurajeze dobândirea competenţelor digitale. A fost organizată şi o campanie de sensibilizare, pentru 
a le oferi studenţilor, tinerilor şi IMM-urilor informaţii despre numeroasele posibilităţi pe care le oferă 
familiarizarea cu TIC. Campania se va încheia cu săptămâna europeană a competenţelor digitale (1-5 
martie). 

Aproximativ 300 000 de persoane sunt aşteptate să participe la numeroasele evenimente care vor fi 
organizate în cursul acestei săptămâni pe tot teritoriul Uniunii. Cu această ocazie, Comisia va prezenta 
rezultatele programului său de acţiune privind dezvoltarea competenţelor digitale. Noile tehnologii se 
vor afla, de asemenea, în centrul viitoarei strategii economice europene („Europa 2020”), axată pe o 
creştere economică „ecologică”, bazată pe cunoaştere şi inovare.  

Redresarea economică este în curs, dar rămâne fragilă 

Economia UE a început să se redreseze treptat, deși încă se confruntă cu vânturi 
potrivnice. PIB-ul real a reintrat pe o pantă ascendentă în al treilea trimestru din 
2009, punând capăt celei mai lungi și mai profunde recesiuni din istoria Uniunii 
Europene. Măsurile anticriză excepționale adoptate la nivelul UE au jucat un rol 
crucial în îmbunătățirea situației economice. Cu toate acestea, conform 
previziunilor din toamna anului 2009, ritmul de creștere a încetinit în trimestrul al 
patrulea, odată cu dispariția progresivă a impactului unor factori temporari. 
Conform celor mai recente date, perspectivele economice ale UE rămân în linii 
mari neschimbate. În 2010, PIB-ul ar trebui să crească cu 0,7% în UE și în zona  
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euro. Proiecțiile de inflație rămân la rândul lor în mare măsură neschimbate, la 1,4% pentru UE, 
respectiv 1,1% pentru zona euro. Incertitudinile legate de aceste proiecții rămân numeroase, așa cum a 
arătat-o evoluția recentă a piețelor financiare.  
Comisarul pentru Afaceri Economice și Monetare, Olli Rehn, a declarat: „ Redresarea economiei UE se 
concretizează, dar este încă fragilă. Reașezarea economiei europene pe o traiectorie puternică și 
sustenabilă ar trebui să fie principalul nostru obiectiv. Pentru aceasta, trebuie să acționăm pe două 
fronturi: relansarea economică și consolidarea finanțelor publice. Noua strategie Europa 2020 pentru 
modernizarea economiilor noastre ar trebui să meargă mână în mână cu consolidarea finanțelor 
publice. Acest lucru este necesar pentru o creștere sustenabilă și pentru crearea de locuri de muncă”. 
Previziunile de creștere pentru primul semestru al acestui an au fost revizuite ușor în sens crescător în 
prognoza Comisiei atât pentru UE, cât și pentru zona euro. Însă din cauza unor revizuiri marginale în 
sens descrescător pentru cel de-al doilea semestru al lui 2010, rata de creștere a PIB-ului preconizată 
pentru 2010 în ansamblu rămâne relativ neschimbată, la 0,7%, pentru ambele zone. Acest calcul s‑a 
realizat pe baza previziunilor actualizate pentru Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Polonia, Spania 
și Regatul Unit, care reprezintă împreună aproximativ 80% din PIB-ul UE.  

Comisia Europeană a anunţat oficial câştigătorul concursului de design 
pentru logo-ul ecologic al UE. În ultimele două luni, circa 130 000 de votanţi 
s-au pronunţat online, alegând noul simbol ecologic dintre cele trei proiecte 
finaliste. Învingătorul este un student din Germania, Dusan Milenkovic, a 
cărui „Euro-frunză” a întrunit 63% din sufragii. De la 1 iulie 2010, logo-ul 
ecologic al UE va figura obligatoriu pe toate produsele ecologice 
preambalate produse în statele membre şi care respectă standardele 
necesare. Pentru produsele de import, noul simbol va fi facultativ. Pe lângă „Euro-frunză", se vor putea 
aplica şi alte logo-uri ecologice ale diferitelor întreprinderi private ori folosite la nivel regional sau 
naţional. În următoarele săptămâni, regulamentul cu privire la agricultura ecologică va fi modificat 
pentru inserarea noului logo într-o anexă. 

„Sunt încântată că avem un proaspăt logo ecologic al UE”, a declarat Mariann Fischer Boel, fostul 
comisar pentru agricultură şi dezvoltare rurală, căreia îi aparţine şi iniţiativa organizării acestui concurs. 
„Competiţia a mărit vizibilitatea alimentelor ecologice şi avem acum un logo cu care ne vom putea toţi 
identifica. Are un design frumos şi elegant şi abia aştept să cumpăr produse cu acest logo începând din 
iulie." 

Proiectul laureat reprezintă stelele Uniunii Europene alcătuind conturul unei frunze pe un fond verde. 
Este un simbol foarte simplu care îmbină două mesaje clare: natura şi Europa.  

S-a ales noul logo pentru produsele ecologice ale UE 

3 martie 2010 Subvenții în favoarea acțiunilor în sprijinul politicii privind integrarea resortisanților țărilor terțe @ 

4 martie 2010 FP7 Cooperare – Energie / FP7-ENERGY-2010-2 @ 

5 martie 2010 INTERREG IV C @ 

5 martie 2010 
MEDIA 2007 – DEZVOLTARE, DISTRIBUIRE, PROMOVARE ȘI INSTRUIRE – EACEA 18/09 – 
Sprijin pentru difuzarea la televiziune a operelor audiovizuale europene @ 

9 martie 2010 
Tempus IV – Reforma învățământului superior prin cooperare universitară internațională 
EACEA/28/09 @ 

9 martie 2010 "Oameni" (PC7) – Acţiunile Marie Curie @ 

12 martie 2010 Rețeaua europeană a ambasadoarelor antreprenoriatului – ENT/CIP/09/E/N08S03 @ 

12 martie 2010 
Programul de învăţare de-a lungul vieţii (LLP) – apel 2010 – Erasmus (Programe intensive (IP), 
Mobilitatea studenţilor pentru studii şi stagii şi Mobilitatea personalului) @ 

15 martie 2010 
Programele de mobilitate ale Fundaţiei Culturale Europene – STEP beyond & Fondul Roberto 
Cimetta @ 

15 martie 2010 Programul de burse "Inventează-ţi viitorul!" @ 

16 martie 2010 Competiţia internaţională de eseuri a Băncii Mondiale @ 

19 martie 2010 
Cerere de candidaturi 2010 – Al doilea program de acțiune comunitară în domeniul sănătății 
(2008-2013) @ 

19 martie 2010 Desenează-mi un drept! Competiţie de afişe @ 

24 martie 2010 
Program de cooperare UE-Canada în domeniul învățământului superior, al formării profesionale 
și al tineretului – Cerere de propuneri 2010 – EACEA/30/09 @ 

25 martie 2010 
FP7 Persoane – Programul internațional de schimb de personal de cercetare / FP7-PEOPLE-
2010-IRSES @ 

25 martie 2010 Programe de stagii UE – Japonia @ 

26 martie 2010 
Cooperare europeană în domeniul cercetării științifice și tehnice (COST) – propuneri preliminare 
@ 

31 martie 2010 
Cerere de propuneri 2010 – Instrumentul financiar de protecție civilă – Proiecte de pregătire și 
prevenire @ 

31 martie 2010 
Programul de învăţare de-a lungul vieţii (LLP) – apel 2010 – Grundtvig (Alocaţii de studiu, 
Proiecte de voluntariat pentru persoane în vârstă) @ 

31 martie 2010 Programul de învăţare de-a lungul vieţii (LLP) – apel 2010 – Programul transversal @ 

31 martie 2010 
Programul de învăţare de-a lungul vieţii (LLP) – apel 2010 – Programul transversal (Activitatea 
cheie 1 - vizite de studiu) @ 

31 martie 2010 Stagii şi Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML) @ 

31 martie 2010 Stagii de practică la Banca Europeană de Investiţii @ 

31 martie 2010 Stagii de practică la Comitetul Regiunilor (CoR) @ 

31 martie 2010 'Fii schimbarea!' (BTC!) – Program de finanţare pentru proiecte coordonate de tineri @ 

31 martie 2010 Premiul european pentru prevenire @ 

31 martie 2010 Premiul Parlamentului European pentru Jurnalism @ 

31 martie 2010 Vizite de studiu pentru specialişti în educaţie şi formare profesională @ 

Oportunităţile de finanţare ale lunii martie 

Uniunea Europeană – Instituţii şi politici Cercetare şi inovare  

Cercetarea şi dezvoltarea (C&D) contribuie la creşterea economică şi la crearea 
de locuri de muncă. Noile tehnologii ajută, de asemenea, la abordarea unor 
provocări sociale precum sărăcia, sănătatea precară şi degradarea mediului. 

Pentru a rămâne competitivă, UE trebuie să cheltuie mai mult în domeniul 
cercetării şi dezvoltării şi să egaleze investiţiile făcute în aceste sectoare de 
principalii săi concurenţi. Industria europeană trebuie să elimine decalajul care o 
separă de industria japoneză şi de cea americană pentru a se menţine în prima 
linie a tehnologiei şi inovării. Conform estimărilor, este posibil ca UE să nu-şi 
poată atinge scopul investind în cercetare doar 3% din PIB până în 2010. 

De asemenea, UE trebuie să-şi îmbunătăţească rezultatele în ceea ce priveşte 
ransformarea cunoştinţelor ştiinţifice în procese şi produse patentate, care să fie 
utilizate în industriile de înaltă tehnologie.  
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Noutăţi legislative 

Informare privind data intrării în vigoare a Tratatului OMPI privind drepturile de autor și a Tratatului OMPI privind interpretările 
și execuțiile și fonogramele 

Decizia Consiliului European din 9 februarie 2010 de numire a Comisiei Europene 

Directiva 2010/12/UE a Consiliului din 16 februarie 2010 de modificare a Directivelor 92/79/CEE, 92/80/CEE și 95/59/CE 
privind structura și nivelurile accizelor aplicate tutunului prelucrat și a Directivei 2008/118/CE 

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru 
sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor 
pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (JO L 30, 31.1.2009) 

Regulamentul (UE) nr. 127/2010 al Comisiei din 5 februarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2024/2003 privind 
menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a 
personalului cu atribuții în domeniu 

elaborarea unui nou plan în aceeaşi direcţie. Preşedintele Comisiei Europene a publicat deja un 
document de lucru care prezintă obiectivele avute în vedere, propunerea oficială urmând a fi 
prezentată în luna martie. 

Săptămâna trecută, dl Barroso le-a prezentat liderilor UE o versiune preliminară a planului, cunoscut 
sub numele de „Europa 2020”. Această strategie are în vedere promovarea industriilor cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, favorizarea investiţiilor în cercetare şi dezvoltare, crearea unei economii 
digitale şi modernizarea sectorului educaţiei şi formării. 

Potrivit preşedintelui Barroso, această strategie va contribui la consolidarea pieţei comune şi la 
reducerea deficitelor bugetare, promovând o mai bună coordonare a politicii economice. În prezent, 20 
de state membre prezintă un deficit bugetar care depăşeşte pragul maxim stabilit de 3%. 

Noul executiv european va funcţiona în baza dispoziţiilor Tratatului de la Lisabona, care a fost elaborat 
pentru a facilita procesul decizional pe plan european şi pentru a întâri poziţia UE pe scena 
internaţională. În calitate de gardian al tratatelor UE, noua Comisie trebuie să se asigure de buna 
punere în aplicare a noilor dispoziţii din Tratat, o sarcină cu atât mai dificilă cu cât aproape toate 
instituţiile europene sunt vizate de schimbări. 

Evoluţia cercetării şi 
dezvoltării (cheltuielile interne 
brute ca procent din PIB) în 
UE, Japonia şi Statele Unite 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_ro.htm
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http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm
http://euroinphoto.eu/registration/init.shtm?lang=ro&ctry=ro
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/100209_2_ro.htm
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http://ec.europa.eu/economy_finance/%20articles/eu_economic_situation/2010-02-25-eu_interim_economic_forecast_en.htm
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http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm
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http://www.interreg4c.net/application.html
http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/tv/detail/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleCallsPage&id_activity=12
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3917&lang=en
http://www.anpcdefp.ro/
http://www.eurocult.org/we-support-cultural-cooperation/programmes/mobility/apply-step-beyond/
http://www.fundatiadinupatriciu.ro/
http://www.essaycompetition.org/contentm10_1_1
http://ec.europa.eu/eahc
http://www.europayouth.eu/
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm
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