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Parlamentul European a aprobat în noiembrie 2013 cadrul finan-
ciar multianual pentru perioada 2014-2020: 960 de miliarde de 
euro pentru cei șapte ani. Dar care este valoarea adăugată a in-
vestițiilor din bugetul UE în statele membre? Ce valori ar trebui să 
susțină aceste investiții? Aceste întrebări au fost abordate pe 5 
decembrie la Frankfurt pe Main, în Germania, în cadrul confe-
rinței ReAct. Dosarul de față vă prezintă dezbaterile legate de 
buget. 
Cea mai mare parte a bugetului UE este reinvestit în statele 
membre pentru încurajarea economiei locale. Vorbitorii de la 
conferința din Frankfurt au arătat că fondurile trebuie adminis-
trate bine și au spus că UE nu se reduce la economie, ci înseamnă 
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UE investește aproape 83 de milioane de euro 

pentru îmbunătățirea 

conexiunilor rutiere din 

centrul Românie  

Comisia Europeană a 

aprobat o investiție de 

82,7 milioane de euro 

din Fondul European de 

Dezvoltare Regională 

(FEDR) pentru construcția unei șosele de centură 

de 18,5 km la Brașov, cel de-al șaptelea oraș al 

țării. Proiectul va îmbunătăți condițiile de acces în 

zona orașului Brașov și va aduce beneficii pentru 

industrie, mediul de afaceri și turism. De ase-

menea, de această investiție vor beneficia și cei 

320.000 de locuitori ai Brașovului, prin reducerea 

zgomotului și poluării în zona centrală a orașului. 

Se estimează că proiectul va crea aproximativ 740 

de locuri de muncă în timpul perioadei de imple-

mentare.   

Disparitatea salarială de gen: raportul Comisiei constată că, în continuare, femeile din Europa lucrează 59 de 
zile „gratis”  

Potrivit ultimelor cifre publicate de Comisia Europeană, disparitatea salarială de gen, respectiv diferența medie înregistrată 
în UE între câștigul salarial orar al femeilor și cel al bărbaților, este de 16,2%. Cifra nu a evoluat deloc în decursul unui an. 
Conform unui raport publicat de Comisia Europeană, diferența de remunerare dintre femei și bărbați este, în continuare, o 
realitate în toate țările UE, nivelul său variind de la 27,3% în Estonia, la 2,3% în Slovenia. Cifrele globale confirmă o ușoară 
tendință descrescătoare în ultimii ani, respectiv o scădere de 1,1% între 2008 și 2011. Raportul arată că problemele cele 
mai mari în combaterea disparității salariale în UE sunt aplicarea în practică a normelor privind remunerarea egală și lipsa 

și 

Parlamentul îl comemorează pe Nelson Mandela 

Steagurile UE din fața Parlamentului European au fost coborâte 
în bernă după anunțul morții lui Nelson Mandela. „Africa de Sud 
își pierde astăzi tatăl, lumea pierde un erou. Aduc tribut unuia 
din cei mai mari oameni ai timpului nostru”, a spus președintele 
Parlamentului European, Martin Schulz. Nelson Mandela, care a 
murit la vârsta de 95 de ani, a primit primul Premiu Saharov 
pentru libertatea de gândire. 

Nelson Mandela a vizitat Parlamentul European în iunie 1990, la 
câteva luni de la ieșirea din închisoare, pentru a-și primi Premiul 
Saharov ce îi fusese acordat în 1988. Ca alți laureați ai Premiului 

de
ReAct la Frankfurt: valoarea investițiilor în valorile euro-
pene 

http://ec.europa.eu/romania/news/09122013_disparitatea_salariala_de_gen_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/12122013_ue_contribuie_la_imbunatatirea_conexiunilor_rutiere_din_centrul_romaniei_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20131202STO29504/html/ReAct-la-Frankfurt-valoarea-investi%C8%9Biilor-%C3%AEn-valorile-europene
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20131206STO30002/html/Parlamentul-%C3%AEl-comemoreaz%C4%83-pe-Nelson-Mandela


 

 

Comisia Europeană a propus miercuri, 4 decembrie, orientări 

care să le permită stagiarilor să dobândească o experiență de 

muncă de înaltă calitate, în condiții sigure și echitabile și care 

să le crească șansele de a găsi un loc de muncă de bună cali-

tate. Scopul Propunerii de Recomandare a Consiliului privind 

un cadru de calitate pentru stagii va solicita în special statelor 

membre să se asigure că legislația sau practicile naționale 

respectă principiile enunțate în orientări și să își adapteze le-

gislația acolo unde este necesar. Stagiile sunt un element 

cheie al inițiativei Garanția pentru tineret propuse de Comisia 

Europeană în decembrie 2012 și adoptate de Consiliul de Mi-

niștri al UE în aprilie 2013. Actualmente, unul din trei stagii nu 

corespunde standardelor în ceea ce privește condițiile de 

muncă sau conținutul didactic, conform unui sondaj recent al 

Eurobarometru (IP/13/1161). Multe dintre aceste stagii care nu corespund standardelor sunt utilizate de către 

angajatori pentru a înlocui locurile de muncă pentru începători. 

Tineret, ocuparea forței de muncă 
Comisia propune standarde pentru îmbunătățirea calității stagiilor  
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Raport cu privire la situația școlară din UE: progrese în domeniul științelor și al lecturii, nivel 
insuficient la matematică  
Cel mai recent raport al OCDE cu privire la competențele elevilor de 15 ani la matematică, științe și lectură a produs rezultate 
diferite de la un stat membru la altul. UE în ansamblu are restanțe grave în ceea ce privește matematica, însă rezultatele sunt 
mai încurajatoare la științe și lectură, materii la care Europa se află pe drumul cel bun în sensul atingerii obiectivului din strategia 
Europa 2020 referitor la reducerea procentajului elevilor cu rezultate slabe1 la mai puțin de 15%. Rezultatele au fost prezentate 
la Bruxelles de către Yves Leterme, secretar general adjunct al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), și 
de către Jan Truszczynski, Director general pentru educație și cultură la Comisia Europeană. 

Raportul arată că zece state membre (BG, CZ, DE, EE, IE, HR, LV, AT, PL și RO) au înregistrat începând cu 2009 progrese semnifica-
tive în diminuarea procentajului elevilor cu nivel scăzut al competențelor în toate cele trei domenii care fac obiectul analizei. 
Cinci state membre (EL, HU, SK, FI, SE) au înregistrat însă o creștere a numărului de tineri cu rezultate slabe. Alte state membre 
au avut rezultate mixte (a se vedea tabelul). În general, rezultatele înregistrate în UE sunt ceva mai bune decât în Statele Unite, 
însă atât UE, cât și SUA se situează în urma Japoniei.  

Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, a declarat pe marginea acestui subi-
ect: „Felicit statele membre care și-au îmbunătățit rezultatele, însă este clar că UE în ansamblu trebuie să-și intensifice eforturile. 
Statele membre trebuie să găsească în continuare soluții pentru a combate rezultatele școlare slabe și pentru a-i ajuta pe elevi să
-și dezvolte competențele necesare pentru a reuși în lumea modernă. Aceste rezultate ne reamintesc faptul că a investi într-o 
educație de calitate este fundamental pentru viitorul Europei.”  

Aceste opinii sunt împărtășite și de Yves Leterme: „Studiul PISA arată ce cunoștințe au elevii de 15 ani și ce pot face ei cu aceste 
cunoștințe. Într-o economie globală, succesul nu se mai măsoară numai în funcție de standardele naționale, ci și în raport cu cele 
mai performante sisteme de învățământ. Rezultatele obținute de UE subliniază faptul că ritmul progreselor trebuie accelerat 
dacă statele membre doresc să nu rămână în urma altor economii”, a adăugat fostul prim-ministru al Belgiei.  

Studiul PISA a fost efectuat o dată la fiecare trei ani de la lansarea sa în anul 2000. La ediția 2012 a studiului PISA au participat 
toate cele 34 de țări membre OCDE și 31 de țări partenere, reprezentând peste 80% din economia mondială. La teste au luat 
parte aproximativ 510.000 de elevi cu vârste cuprinse între 15 ani și 3 luni și 16 ani și 2 luni. Elevii au fost testați la matematică, 
lectură și științe, cu accent pe matematică. 

 

http://ec.europa.eu/romania/news/03122013_raport_situatia_scolara_din_ue_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/04122013_incadrarea_in_munca_a_tinerilor_ro.htm


 

Comisia Europeană a prezentat pentru prima dată miercuri, 11 decembrie, cereri de 

proiecte din cadrul Orizont 2020, programul de cercetare și inovare cu un buget de 80 de 

miliarde euro al Uniunii Europene. Finanțarea, care în primii doi ani ai programului se 

ridică la suma de 15 miliarde euro, este destinată stimulării economiei din Europa bazate 

pe cunoaștere și abordează aspecte care vor avea un impact asupra vieții cetățenilor. 

Aceasta include 12 domenii în care se concentra acțiunile în 2014-2015, inclusiv sectoare 

precum asistența medicală personalizată, securitatea digitală și proiectele urbane inteli-

gente (a se vedeaMEMO/13/1122).  

Máire Geoghegan-Quinn, comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, a declarat: „Este timpul să trecem la 

acțiune. Finanțarea din cadrul Orizont 2020 este esențială pentru viitorul cercetării și inovării în Europa și va contribui la 

creștere, la crearea de locuri de muncă și la îmbunătățirea calității vieții. Am conceput programul Orizont 2020 pentru a 

obține rezultate și am eliminat obstacolele birocratice pentru a facilita participarea la program. Așadar, fac un apel la 

cercetători, la universități, la întreprinderi, inclusiv la IMM-uri, precum și la alte entități, să se înscrie în program!”  

Pentru prima dată, Comisia a precizat prioritățile de finanțare pe o perioadă de doi ani, oferind cercetătorilor și întreprinderi-

lor mai multă certitudine decât oricând cu privire la direcția politicii de cercetare a UE. Majoritatea cererilor din bugetul pe 

anul 2014 sunt deja deschise începând de miercuri, 11 decembrie, pentru depunerea de proiecte , iar alte cereri vor fi lan-

Finanțare 
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Orizont 2020 a fost lansat cu un buget de 15 miliarde euro pentru primii doi 

Ghidul Erasmus+ a fost publicat, 
fondurile disponibile în 2014 fiind 

 Organizațiile care doresc să solicite finanțare în 
2014 în cadrul Erasmus+, noul program al Uniunii 
Europene pentru educație, formare profesională, 
tineret și sport, pot începe pregătirea cererilor lor 
de grant începând de joi, 12 decembrie. Noul ghid 

al programului Erasmus+, care conține informații detaliate privind modalitățile de solicitare a finanțării, este 
disponibil aici . Programul este deschis organizațiilor din domeniul educației, formării profesionale, tineretului și 
sportului. Ele pot solicita finanțarea online, începând cu sfârșitul lunii ianuarie. Persoanele fizice nu pot solicita 
direct un grant, ci trebuie să ia legătura cu universitatea, cu colegiul sau cu organizația de care aparțin, care se 
vor solicita grantul.  

În 2014 vor fi disponibile, în cadrul programului Erasmus+, fonduri în valoare de 1,8 miliarde euro pentru: 
1.a promova oportunitățile de mobilitate deschise studenților, stagiarilor, cadrelor didactice și altor categorii de 
personal implicat în învățământ, tinerilor care participă la schimburile destinate lor și voluntarilor. Termenul 
pentru depunerea cererilor vizând proiecte care implică mobilitate este 17 martie 2014; 
 
2.a crea sau a consolida parteneriate între instituțiile și organizațiile din domeniul învățământului, formării 
profesionale și tineretului, pe de o parte, și operatorii economici, pe de altă parte. Termenul pentru depunerea 
cererilor este aprilie 2014; 
 

http://ec.europa.eu/romania/news/11122013_orizont_2020_buget_15_miliarde_euro_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/12122013_erasmus_plus_fonduri_disponibile_2014_ro.htm


Programul de burse Bogliasco  15 ian 2014   

PROGRESS (2007-2013) - Program pentru ocuparea fortei de munca 
si solidaritate sociala  

15 ian 2014   

 Vulcanus in Japonia 20 ian 2014  

 Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni  20 ian 2014  

 Premiile Innovact  21 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  

Stagii de practica la Banca Mondiala  31 ian 2014  

 Concurs international de scenarii radiofonice   31 ian 2014   

Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European  1 feb 2014   

Programe de formare UE-Japonia  13 feb 2014  

Stagii de traducere la Parlamentul European  15 feb 2014   

 Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie  1 mar 2014   

 Programul Fulbright-Schuman 1 mar 2014   

Oportunități pentru 
următoarea perioadă. 

Sursa  http://
www.eurodesk.ro/
termene_limita.php 
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Centrul Europe Direct Nord-Est 

 găzduit de  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 9 

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 211510 
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Retrospectiva activităților Centrului Europe Direct Nord-Est pentru 2013 

Anul care a trecut a fost bogat în activități și reușite pentru Centrul Europe Direct Nord-Est.  Au 

fost organizate 13 evenimente pe teme europene, implicând un număr de  peste 900 de parti-

cipanți, de toate vârstele.  Modulul de evenimente ”Școala de Afaceri pentru Copii” a fost pre-

miat și desemnat cel mai bine organizat eveniment din Rețeaua Centrelor Europe Direct Ro-

mânia, pe anul 2013. Centrul a emis 12 buletine informative lunare și 12 ediții ale catalogului 

cu surse de finanțare, în format digital, care au fost distribuite publicului din regiunea de nord

-est. Au fost publicate  și distribuite 8000 de exemplare din insert-ul INFO Nord-Est, 3 publicații cu tematică europeană în 

câte 500 de exemplare, precum și 400 de articole promoționale.  Centrul Europe Direct Nord-Est a devenit mai vizibil și mai 

implicat în comunitatea locală și regională. Pentru 2014, ne propunem o agendă la fel de încărcată. Vă dorim un An Nou plin 

de realizări! Echipa Centrului Europe Direct Nord-Est. 

 

 

http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000413
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000064
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000386
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000260
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000389
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000225
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000263
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000412
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000004
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000028
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000178
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000210
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000349
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
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