
Raportul economic pentru membrele estice ale UE, publicat de Banca Mondială, arată 

că economia acestor ţări va creşte mai încet decât indicau estimările anterioare crizei 

iar şomajul va fi mai ridicat şi va afecta gospodării din multe ţări. România s-ar afla în 

grupul celor cinci tări cu cea mai bună crestere anul acesta.  

Cele mai noi state membre UE – tările UE10 – urmează să revină la creştere în 2010 

şi 2011, dar este probabil ca rata de creştere să fie mai scazută decât înainte de criză. 

Potrivit noului 'EU10 Regular Economic Report' al Băncii Mondiale, după ce economiile 

din Est s-au contractat 3.6 procente în 2009, ultimele previziuni guvernamentale indică 

o dezvoltare cu un procent modest de 1.6 în 2010 şi 3.6 procente în 2011.  

În timp ce se anticipează că regiunea UE10 va surclasa în privinta creşterii regiunea UE15 atât în 2010 cât şi în 

2011, recuperarea este slabă în comparaţie cu predicţiile anterioare crizei, şi pentru ca randamentul real să îşi 

recapete nivelul anterior crizei va dura până în a doua jumatate a anului 2011. “În timp ce redresarea în economia 

globală se află în curs de desfaşurare, perspectiva pentru regiunea EU10 rămane nesigură. Şomajul 

creste incă şi se asteaptă să intre în declin doar în 2011”, a spus Kaspar Richter, Senior Economist 

pentru Regiunea Europa şi Asia Centrală a Băncii Mondiale şi autor principal al acestui raport.  

Economia Estului îşi revine slab, în 2010 şi 2011 
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   Comisia Europeană a lansat o cerere de propuneri de proiecte pentru ecoinovare în valoare 

de 35 de milioane de € care urmează să fie finanțate prin Programul pentru Competitivitate și 

Inovare. În baza cererii de propuneri pentru ecoinovare din 2010, prevăzută de Programul 
pentru Competitivitate și Inovare, fondurile sunt disponibile pentru proiecte noi din domeniul 
materialelor reciclabile, din cel al materialelor de construcții durabile, din sectorul alimentelor 
și băuturilor și din cel al practicilor de afaceri ecologice. Sunt binevenite propunerile din partea 
întreprinderilor mici care oferă produse sau servicii ecologice care necesită sprijin pentru in-

trarea pe piață. Perioada de depunere a proiectelor începe pe 13 aprilie și se termină pe 9 septembrie 2010. 
Aproximativ 50 de proiecte pot fi alese pentru finanțare.Cererea de proiecte se referă la patru domenii principale: 

 reciclarea materialelor 

 materiale de construcții durabile 

 sectorul alimentelor și băuturilor 

 afaceri ecologice 
Janez Potočnik, Comisarul european pentru mediu, a declarat: „Această cerere de propuneri de proiecte inovatoare 
oferă talentului antreprenorial european o șansă enormă de a prezenta idei noi pentru reducerea amprentei 
ecologice. Programul CIP pentru ecoinovare dovedește că protecția mediului este o afacere profitabilă iar nu-
meroase produse și servicii demonstrează că creșterea competitivității și protecția mediului pot merge mână în 
mână.”  

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. 

 
 

Codul european al vizelor a intrat în vigoare de la 5 aprilie şi va asigura, printre altele, un tratament egal 
solicitanţilor de vize pentru spaţiul Schengen, informează un comunicat al CE. Documentul anuntă un formular de 
cerere de viză simplicat şi noi categorii de persoane care vor fi scutite de la plata taxei de viză. Codul vizelor 
reuneşte toate dispoziţiile legale existente în materie de vize şi stabileşte norme comune privind condiţiile şi 
procedurile de eliberare a acestora. Acesta cuprinde dispoziţii generale, precum şi norme de determinare a statului 
membru responsabil pentru o cerere de viză, armonizand dispoziţiile privind prelucrarea cererilor şi a deciziilor. 
Potrivit comunicatului CE, formularul european unic de cerere de viză a fost simplificat. Conţinutul câmpurilor 
individuale a fost clarificat atât în beneficiul solicitanţilor, cât şi al personalului consular.  
Categorii suplimentare de persoane vor fi exonerate de taxa de viză, iar copiii între 6 şi 12 ani vor plăti o taxa de 
viză de numai 35 de euro (taxa generală rămânând 60 de euro).  
Resortisanţii ţărilor terţe cu care Uniunea a încheiat acorduri de facilitare a eliberării vizelor continuă să plătească o 
taxă de viză de 35 de euro.  
De asemenea, Codul sporeşte gradul de transparenţă şi securitatea juridică. Codul prevede motivarea respingerii 
cererilor de viză şi oferă posibilitatea contestării deciziilor negative.  
În plus, acesta prevede un rol mai mare pentru delegaţiile Uniunii în coordonarea cooperării statelor membre în 
cadrul „cooperării locale Schengen” în statele terţe, fapt ce va contribui la o mai bună armonizare a procedurilor.  
 
Pentru a asigura un tratament egal al solicitanţilor de viză, Comisia a redactat manualul pentru prelucrarea cererilor 
de viză, care a fost adoptat pe 19 martie 2010, urmând a fi pus la dispoziţia personalului consular al statelor 
membre.  

GUVERNARE EUROPEANĂ 

Europe Direct Nord-Est 

Vă facem legătura cu Europa! 

POLITICI EUROPENE 

Dacian Cioloş, membru al Comisiei Europene responsabil cu agricultura şi dezvoltarea rurală, lansează o dezbatere 
publică despre viitorul politicii agricole comune (PAC) în Uniunea Europeană. Încă de la crearea sa, PAC a fost 
permanent adaptată ca să răspundă mizelor actualităţii. În ultimii ani, în special în 2003 şi cu ocazia Bilanţului de 
sănătate al PAC din 2008, s‑au întreprins reforme semnificative, destinate să modernizeze sectorul şi să-l orienteze 
mai temeinic către piaţă. Strategia „Europa 2020” deschide o nouă perspectivă. În acest context, PAC poate să-şi 
sporească contribuţia la realizarea unei creşteri inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, răspunzând noilor 
provocări, în special provocărilor economice, sociale, ecologice, climatice şi tehnologice cu care se confruntă 
societatea noastră.  

Dacian Cioloş a anunţat inaugurarea unui site web (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate), care va fi deschis 
până în iunie 2010 pentru a aduna contribuţiile la dezbatere. Acestea vor fi sintetizate apoi de un organism 
independent. În iulie 2010, Comisia Europeană va organiza o conferinţă de sinteză a rezultatelor dezbaterii publice, 
de unde speră să-şi extragă ideile de bază pentru comunicarea cu privire la PAC după 2013, care ar urma să fie 
prezentată la sfârşitul acestui an. 

Dezbaterea publică va fi structurată în jurul a patru teme principale:  

 Pentru ce este nevoie de o politică agricolă comună a Europei?  

 Care sunt obiectivele pe care societatea le alocă agriculturii în întreaga ei diversitate?  

 De ce trebuie reformată PAC şi cum trebuie procedat pentru ca ea să răspundă aşteptărilor societăţii?  

 Care vor fi instrumentele de mâine ale PAC? 

 Peste 51 000 de persoane și-au depus candidatura pentru primul concurs de selecție a funcționarilor UE 
desfășurat în cadrul noului sistem, lansat luna trecută de Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO). 
Testarea candidaților a început la 6 aprilie și va continua până la 21 mai . 

 Noua procedură de selecție a EPSO îmbunătățește calitatea și fiabilitatea procesului. Un principiu esențial este 
trecerea de la evaluarea candidaților în funcție de cunoștințe, la evaluarea acestora în funcție de competențe.  

„Este minunat să vezi cât de mulți oameni și-au depus candidatura pentru o carieră în instituțiile europene”, a 
declarat Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei, responsabil pentru relații interinstituționale și administrație. 
EPSO a introdus un program de trei ani, în cadrul căruia instituțiile își evaluează în mod regulat necesarul de 
personal. Vor exista concursuri anuale, în trei cicluri, pentru administratori, asistenți și lingviști, completate de 
concursuri individuale pentru specialiști.  

                
  

Atragerea atenției mijloacelor media asupra sărăciei în Europa  
 

 Sub egida Anului european 2010 pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, 

Comisia Europeană a lansat astăzi un concurs pentru jurnaliștii care scriu articole pe 
teme care fac obiectul Anului european. Premiul Anului european pentru jurnalism se 

adresează jurnaliștilor din presa scrisă, din presa online și din domeniul audiovizual, 

iar premiile vor fi acordate la nivel național (800 EUR sau suma echivalentă) și european (4 500EUR, 3 000EUR și 2 

000 EUR) pentru reportajele cele mai originale și mai edificatoare. Câștigătorii concursului european vor fi anunțați 
în cursul unei ceremonii care va avea loc la Bruxelles pe data de 17 decembrie 2010. 
Pentru mai multe detalii privind concursul pentru jurnalism, vă rugăm să consultați site-ul internet dedicat Anului 
european 2010: http://www.2010againstpoverty.eu/?langid=ro și să vizitați secțiunea dedicată Premiului pentru 
jurnalism.                                                                                                  

Oportunităţile de finanţare ale lunii mai 

PARLAMENTUL EUROPEAN 

 
PE cere finanţări europene mai mari, mai rapide, mai simple 
 
Procedura de acordare a fondurilor regionale de dezvoltare trebuie să fie mai simplă şi mai flexibilă, au 
spus deputaţii europeni, care au cerut intrarea urgentă în vigoare a noilor reguli pentru combaterea crizei şi 
crearea de locuri de muncă.  
Cu 350 de miliarde de euro prevăzute pentru perioada 2007-2013, politica europeană de coeziune primeşte peste o 
treime din bugetul UE. Aceasta ajută ţările ce au dificultăţi din cauza crizei economice şi reduce disparităţile dintre 
noile şi vechile state membre. Însă până la 1 aprilie 2010 - mijlocul perioadei 2007-2013 - doar 27% din aceste 
fonduri au fost alocate, din cauza procedurilor greoaie şi prea complicate. În contextul dificultăţilor economice şi 
sociale cărora trebuie să le faca faţă Europa, aceşti bani trebuie să fie disponibili cât mai curand posibil. O 
propunere a Comisiei Europene, dezbătută la Parlamentul European, vizează facilitarea intervenţiilor Fondului 
social european, Fondului de dezvoltare regională şi Fondului de coeziune. 

Mai mult, mai repede, mai simplu                                                                                                                    
Reforma se bazează pe trei mari priorităţi: creşterea sumelor deblocate în 2010, acordarea unei perioade mai lungi 
statelor membre pentru folosirea fondurilor şi simplificarea accesului.Conform eurodeputatei Sophie Auconie 
(Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat), Franţa), „au fost luate măsuri exceptionale, precum 
consolidarea pre-finanţării şi un nou sistem de calcul, pentru combaterea crizei economice“. Astfel, Ungaria, 
România şi statele baltice vor putea beneficia în 2010 de avansuri de 2% din Fondul social european şi 4% din 
Fondul de coeziune. 

Centrul Europe Direct Nord-Est 

 găzduit de  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 9 

Noutăţi legislative 

2010/227/UE: Decizia Comisiei din 19 aprilie 2010 cu privire la Banca europeană de date referitoare la dispozitivele 

medicale (Eudamed) [notificată cu numărul C(2010) 2363] (Text cu relevanță pentru SEE)  

Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții 

stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass

-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale)  

2010/C 103/01: Avizul Băncii Centrale Europene din 31 martie 2010 cu privire la o propunere de Regulament al Consiliului 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 479/2009 în ceea ce privește calitatea datelor statistice în contextul procedurii 

aplicabile deficitelor excesive (CON/2010/28)  

Regulamentul de procedură al Curții de Conturi a Uniunii Europene  

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE 

EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Tax and Development Cooperating with Developing Countries on 

Promoting Good Governance in Tax Matters  

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE 

EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A twelve-point 

EU action plan in support of the Millennium Development Goals  

GRANTURI 
 

IMM 

 

            18 mai 2010 Marco Polo II   @ 

            20 mai 2010 
 
Finanţarea nerambursabilă pentru programe, proiecte, acţiuni culturale 2010   @ 

            27 mai 2010 Safer Internet 2010   @ 

            31 mai 2010 Cooperare bilaterală România-China în domeniul ştiinţei şi tehnologiei   @ 

APL  

            17 mai 2010 
Acţiunea 3.2 - "Tineretul în lume": Cooperarea cu alte ţări decât ţările vecine Uniunii Europene   
@ 

            18 mai 2010 Marco Polo II   @ 

            20 mai 2010 Finanţarea nerambursabilă pentru programe, proiecte, acţiuni culturale 2010   @ 

            27 mai 2010 Safer Internet 2010   @ 

            28 mai 2010 Împreună pentru fiecare   @ 

            31 mai 2010 Cooperare bilaterală România-China în domeniul ştiinţei şi tehnologiei   @ 

                  ONG  

            17 mai 2010 
Acţiunea 3.2 - "Tineretul în lume": Cooperarea cu alte tări decât ţările vecine Uniunii Europene  
@ 

            20 mai 2010 Finanţarea nerambursabilă pentru programe, proiecte, acţiuni culturale 2010   @   

            27 mai 2010 Safer Internet 2010   @ 

            28 mai 2010 Împreună pentru fiecare   @ 

  

FONDURI  
STRUCTURALE 

 

14 mai 2010  
Masura 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistentă" 
PNDR: AP 1 "Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier"   @ 

31 mai 2010 

Op. "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi 
intangibile în întreprinderi mari" 
POSCCE: AP 1 " Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient", DMI 1.1 "Investiţii productive 
şi pregatirea pentru competiţia pe piată în special al IMM-urilor"   @ 

REDRESARE ECONOMICĂ 

EVENIMENTE EUROPENE 

Codul european al vizelor a intrat în vigoare de la 5 aprilie 

Comisia lansează o cerere de propuneri de proiecte în valoare de 35 milioane € care 

transformă provocările în materie de mediu în oportunități de afaceri 

Cum să fie agricultura Europei de mâine? Apel la dezbatere publică  

INSTITUŢII 

Lansare reuşită de către EPSO a noii proceduri de selecţie a funcţionarilor UE 

mailto:mailto:europedirect@adrnordest.ro?subject=Dezabonare
mailto:mailto:europedirect@adrnordest.ro?subject=Propuneri,%20sugestii%20newsletter
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate
http://www.2010againstpoverty.eu/?langid=ro
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_19969/PE-cere-finantari-europene-mai-mari-mai-rapide-mai-simple.html
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=centru_ED
http://www.adrnordest.ro/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:102:0045:0048:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:103:0001:0005:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:103:0001:0006:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0163:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0159:FIN:EN:PDF
http://www.finantare.ro/program-1433-Marco-Polo-II.html
http://www.finantare.ro/program-1433-Marco-Polo-II.html
http://www.finantare.ro/program-1452-Finantarea-nerambursabila-pentru-programe,-proiecte,-actiuni-culturale-2010.html
http://www.finantare.ro/program-1452-Finantarea-nerambursabila-pentru-programe,-proiecte,-actiuni-culturale-2010.html
http://www.finantare.ro/program-1426-Safer-Internet-2010.html
http://www.finantare.ro/program-1426-Safer-Internet-2010.html
http://www.finantare.ro/program-1432-Cooperare-bilaterala-Romania_China-in-domeniul-stiintei-si-tehnologiei.html
http://www.finantare.ro/program-1432-Cooperare-bilaterala-Romania_China-in-domeniul-stiintei-si-tehnologiei.html
http://www.finantare.ro/program-1428-Actiunea-3.2-_-Tineretul-in-lume_-Cooperarea-cu-alte-tari-decat-tarile-vecine-Uniunii-Europene.html
http://www.finantare.ro/program-1428-Actiunea-3.2-_-Tineretul-in-lume_-Cooperarea-cu-alte-tari-decat-tarile-vecine-Uniunii-Europene.html
http://www.finantare.ro/program-1433-Marco-Polo-II.html
http://www.finantare.ro/program-1433-Marco-Polo-II.html
http://www.finantare.ro/program-1452-Finantarea-nerambursabila-pentru-programe,-proiecte,-actiuni-culturale-2010.html
http://www.finantare.ro/program-1452-Finantarea-nerambursabila-pentru-programe,-proiecte,-actiuni-culturale-2010.html
http://www.finantare.ro/program-1426-Safer-Internet-2010.html
http://www.finantare.ro/program-1426-Safer-Internet-2010.html
http://www.finantare.ro/program-1450-Impreuna-pentru-fiecare.html
http://www.finantare.ro/program-1450-Impreuna-pentru-fiecare.html
http://www.finantare.ro/program-1432-Cooperare-bilaterala-Romania_China-in-domeniul-stiintei-si-tehnologiei.html
http://www.finantare.ro/program-1432-Cooperare-bilaterala-Romania_China-in-domeniul-stiintei-si-tehnologiei.html
http://www.finantare.ro/program-1428-Actiunea-3.2-_-Tineretul-in-lume_-Cooperarea-cu-alte-tari-decat-tarile-vecine-Uniunii-Europene.html
http://www.finantare.ro/program-1428-Actiunea-3.2-_-Tineretul-in-lume_-Cooperarea-cu-alte-tari-decat-tarile-vecine-Uniunii-Europene.html
http://www.finantare.ro/program-1452-Finantarea-nerambursabila-pentru-programe,-proiecte,-actiuni-culturale-2010.html
http://www.finantare.ro/program-1452-Finantarea-nerambursabila-pentru-programe,-proiecte,-actiuni-culturale-2010.html
http://www.finantare.ro/program-1426-Safer-Internet-2010.html
http://www.finantare.ro/program-1426-Safer-Internet-2010.html
http://www.finantare.ro/program-1450-Impreuna-pentru-fiecare.html
http://www.finantare.ro/program-1450-Impreuna-pentru-fiecare.html
http://www.finantare.ro/program-1446-Masura-141-Sprijinirea-fermelor-agricole-de-semi_subzistenta.html
http://www.finantare.ro/program-1446-Masura-141-Sprijinirea-fermelor-agricole-de-semi_subzistenta.html
http://www.finantare.ro/program-1427-Op.-Sprijin-pentru-consolidarea-si-modernizarea-sectorului-productiv-prin-investitii-tangibile-si-intangibile-in-intreprinderi-mari.html
http://www.finantare.ro/program-1427-Op.-Sprijin-pentru-consolidarea-si-modernizarea-sectorului-productiv-prin-investitii-tangibile-si-intangibile-in-intreprinderi-mari.html
http://www.finantare.ro/program-1427-Op.-Sprijin-pentru-consolidarea-si-modernizarea-sectorului-productiv-prin-investitii-tangibile-si-intangibile-in-intreprinderi-mari.html
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_19807/Economia-Estului-isi-revine-slab-in-2010-si-2011.html
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_19783/Codul-european-al-vizelor-intra-in-vigoare-la-5-aprilie.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/420&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/419&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/416&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/452&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en

