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cu

ministrul

Justiţiei

din

Româ-

nia, Raluca Prună. Cei doi înalţi
oficiali au discutat pe marginea problemelor serioase cu care se confruntă sistemul de penitenciare din România și a oportunităţilor de inves-

tiţii în eficienţa energetică a clădirilor publice, inclusiv a celor din subordinea Ministerului Justiţiei.
Comisarul european pentru politică regională Corina Creţu a declarat: ,,O sumă importantă, 439 de milioane de euro din Fondul
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energetice a clădirilor publice în cadrul Programului Operațional Regi-
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a României cum alege să prioritizeze și să utilizeze acești bani pentru

giunea Ilfov, iar 398 de milioane sunt puse la dispoziția celorlalte regiuni de dezvoltare. Sunt bani care pot fi folosiți în România pentru

reabilitarea termică a tuturor clădirilor publice. Este decizia suverană
perioada 2014-2020".
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cu întregul consum de electricitate al Maltei în 2010. De asemenea, până la finalul anului 2013,
emisiile de gaze cu efect de seră au fost reduse cu peste 826 kilotone pe an.
Pagini Utile
Portalul de Date Deschise pentru fondurile ESI 2014-2020
Twitter: @EU_Regional, @CorinaCretuEU, #ESIFunds

România: aproximativ 31 de milioane de euro
pentru reabilitarea unor porţiuni din DN 1C şi
DN 19
Comisarul european pentru politică regională Corina Creţu a aprobat
marţi, 7 iunie 2016, finanţarea proiectului retrospectiv privind reabilitarea legăturilor rutiere Baia Mare – Livada şi Livada – Halmeu,
parte a Drumului Naţional 1C, respectiv Satu Mare – Livada, parte
a Drumului Naţional 19.
Valoarea eligibilă a proiectului se ridică la peste 37 de milioane de
euro. Cofinanţarea din partea Uniunii Europene, prin Fondul european de dezvoltare regională, este de peste 31 de milioane de euro. P roiectul vizează reabilitarea a aproape 77
de km din DN 1C şi DN 19, între localităţile Baia M are și Halmeu, respectiv între Satu
Mare și Livada.
Comisarul pentru politică regională, Corina Creţu, a declarat: ,,I nfrastructura de transport
rutier este un domeniu-cheie pentru dezvoltarea României, iar Comisia Europeană susține prin
fonduri nerambursabile acest sector. Prin reabilitarea unor secțiuni de drum între județele Satu
Mare și Baia Mare se creează premisele pentru un transport mai sigur și mai rapid între județele
limitrofe de nord-vest ale țării, cu efect direct asupra creșterii economice din zonă."
Lucrările de reabilitare sunt aproape de finalizare, iar costurile pentru acestea au fost suportate
iniţial de către statul român, banii provenind din alte surse de finanţare. Decizia vizează cofinanţarea proiectului prin Programul Operaţional Sectorial „Transport”, în cadrul Axei prioritare 2
„Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în scopul dezvoltării unui sistem de transport durabil” în perioada 2007-2013.

Dana BERINDE - Membru de cabinet
email: dana.berinde@ec.europa.eu , telefon: +32 2 229 88 365
Pagini Utile
Comunicat de presă integral (format PDF)

[149 KB]
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Flexibilitate pentru plăţile directe
Comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală Phil Hogan a
confirmat prelungirea termenului până la care statele membre pot efectua plăţi directe, fără reduceri ale ratei de rambursare. Astfel, noul termen-limită pentru plăţile directe este 15 octombrie, în loc de 30 iunie.
Oficialul european a subliniat că aceasta este "o măsură excepțională,
care reflectă dificultățile cu care unele agenții de plăți s-au confruntat în
primul an de implementare a noii politici agricole comune (PAC). Ea înseamnă o flexibilitate fără precedent din partea Comisiei Europene și, pe baza nivelurilor actuale
de plăți, ar putea genera economii în valoare de milioane de euro pentru acele state membre sau
regiuni, și agricultorii lor, care nu au efectuat plățile până la data de 30 iunie. Pornind de la discuțiile avute cu un număr de state membre și regiuni, am încrederea că această măsură, care folosește toate mijloacele posibile la dispoziția Comisiei, îndeplinește în totalitate nevoile acestora în
termeni de flexibilitate maximă și garantarea rambursării integrale a valorii plăților."
Iniţiativa comisarului Hogan vine ca răspuns la dificultăţile cu care unele state membre sau regiuni se confruntă în finalizarea plăţilor, înainte de data-limită de 30 iunie. Î n conformitate
cu normele europene, pentru plăţile efectuate după această dată se aplică reduceri ale ratei de

rambursare de 10% (pentru cele efectuate în luna iulie), 25% (august) și 45% (septembrie).
Prezenta derogare, care poate fi aplicată numai la nivelul statelor membre, înseamnă că plăţile
pot fi făcute și după 30 iunie, fără reducerile sus-menţionate.
Comisarul european a adăugat, luând în considerare dependenţa de plăţile directe pe care mulţi
fermieri o au, în special din cauza dificultăţilor actuale de pe piaţă cu privire la fluxul de numerar,
că această derogare nu trebuie să fie folosită ca o scuză pentru a încetini ritmul de efectuare al
plăţilor și a cerut agenţiilor de plăţi să acorde prioritate celor restante, în scopul de a maximiza
efectuarea lor până la 30 iunie.
Persoane de contact pentru presă:
Daniel Rosario – Tel: +32 2 29 56185;
Clémence Robin – Tel: +32 229 52 509
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Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini Utile
Comunicat de presă (în engleză)

Fondurile europene structurale şi de investiţii
susţin tehnologia de înalt nivel din România
Comisia Europeană a aprobat a doua fază a proiectului „Extreme
Light Infrastructure – Nuclear Physics” (ELI-NP), care se derulează la Măgurele, în România. Astfel, peste140 de milioane de
euro din Fondul european de dezvoltare regională sunt alocate continuării lucrărilor începute în 2013. ELI-NP face parte din proiectul de
cercetare paneuropean în domeniul laserelor de foarte mare intensitate ,,Extreme Light Infrastructure" (ELI), derulat în România, Cehia și Ungaria.

Comisarul european pentru politică re-

gională Corina Creţu a declarat: „ELI este un simbol pentru Europa, fiind prima investiție a UE în
infrastructura de cercetare a noilor state membre, un produs al excelenței europene care redesenează frontierele cunoașterii prin utilizarea tehnologiei de înalt nivel. Cu ajutorul fondurilor europene, în doar câțiva ani, UE va avea o infrastructură și echipamente de cercetare de ultimă generație, iar rezultatele viitoarelor cercetări vor oferi produse și servicii noi, contribuind astfel la dezvoltarea economică a țării și a învățământului românesc."
A doua etapă a proiectului ELI-NP de la Măgurele este cofinanţată prin Programul Operaţional,,Competitivitate" 2014-2020 și presupune finalizarea, până în 2018, a lucrărilor de construcţie, precum și achiziţionarea și instalarea echipamentelor necesare pentru cercetare știinţifică, între care un sistem laser de mare putere și un sistem de raze gamma.
La începutul lunii februarie anul curent, comisarul european Corina Creţu a aprobat prima fază a
proiectului laserului de la Măgurele, ce este cuprinsă pentru finanţare în perioada de programare
2007-2013. Valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru prima fază este de 136,4 milioane de
euro, din care 116,3 milioane de euro (85% ) provin din Fondul european de dezvoltare
regională.
Context
ELI este un proiect de cercetare paneuropean, găzduit de România, Cehia și Ungaria, al cărui scop
este să promoveze cercetarea naţională și europeană prin crearea unei infrastructuri de cercetare
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de reputaţie internaţională, deschisă specialiștilor din mediul știinţific universitar și privat, precum
și din mediul de afaceri. ELI a fost identificat în 2006 de Forumul strategic european privind infrastructurile de cercetare (ESFRI), instrument strategic al UE pentru dezvoltarea integrării știinţifice a Europei, drept unul dintre proiectele de infrastructură de cercetare prioritare pentru Europa.
Proiectul din România, ELI-NP, reprezintă al doilea pilon al unei structuri paneuropene
pentru lasere. În aprilie 2011, Comisia a aprobat deja o finanţare în valoare de 236 de milioane
de euro pentru primul pilon al ELI, în Cehia.
Pagini Utile
Portalul deschis al FESI 2014-2020
Politica de coeziune în Romania 2014-2020
Twitter: @EU_Regional, @CorinaCretuEU,
Comunicat de presă integral (în format PDF)

[197 KB]

Idei inovatoare pentru economia circulară
Comisia Europeană a lansat joi, 26 mai,Innovation deals,
o nouă schemă-pilot pentru sprijinirea ideilor inovatoare
din domeniul mediului. Ea va încerca să găsească soluţii
optime pentru ca acestea să ajungă pe piaţă cât mai rapid, fără a fi împiedicate de reglementările în domeniu.
Toţi cei ce au în vedere proiecte ce ar putea contribui în

mod esenţial la planul de acţiune pentru economia circulară au fost invitaţi să își exprime interesul. Proiectele selectate vor beneficia de acces la un cadru de cooperare strânsă, ce reunește organisme de reglementare naţionale, locale și europene. Astfel, cerinţele de reglementare nu vor constitui o piedică
în implementare. Termenul-limită pentru exprimarea interesului este 15 septembrie 2016.
Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, a declarat: „Lansarea proiectului
Inovation Deals reprezintă un nou mod de lucru care aduce laolaltă obiectivele economiei circulare
și mai bunei legiferări. Testăm un nou mod de a oferi sprijin practic și pragmatic unui număr mic
de inovatori care doresc să aducă pe piață proiecte valoroase, în beneficiul cetățenilor noștri și me-

diului. Abordarea barierelor de reglementare și asigurarea stabilității cadrului legal sunt esențiale
pentru a menține Europa în fruntea economiei ecologice."
Orice inovator sau grup de inovatori care dorește să introducă un produs sau serviciu din sfera
economiei circulare pe piaţă poate participa la schema-pilot, trecând în revistă obstacolele de natură juridică cu care se confruntă.
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Context
Interpretările diferite și/sau modurile de transpunere a legislaţiei naţionale, locale și UE, precum
și ritmul rapid de inovare, au condus la politici și cadre legislative care nu sprijină întotdeauna în
mod adecvat inovaţiile și adoptarea lor pe piaţă.
Iniţiativa Innovation deals, introdusă în P achetul pentru o economie circulară adoptat de
Comisia Europeană în decembrie 2015, are scopul de a ajuta la rezolvarea acestei probleme, fără a
submina în vreun fel obiectivele de mediu stabilite de comun acord. Pachetul include un plan de
acţiune, ce stabilește un program concret și ambiţios de măsuri care acoperă întregul ciclu: de la
producţie și consum la gestionarea deșeurilor și piaţa pentru materiile prime secundare.
Persoane de contact pentru presă:
Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini Utile
Comunicat de presă integral
Pagina dedicată Innovation deals
Pachetul pentru o economie circulară
Planul de acţiune al UE pentru economia circulară

Agenda urbană a UE: Oraşele au un cuvânt
important de spus în elaborarea politicilor
Uniunii Europene
Comisia Europeană a participat luni, 30 mai, la Amsterdam la întâlnirea informală a celor 28 de miniștri responsabili de probleme
urbane, împreună cu reprezentanţi ai altor instituţii UE și ai

orașelor europene, pentru a discuta despre Agenda urbană a UE.
Scopul întâlnirii este de a sprijini Pactul de la Amsterdam, ce stabilește această Agendă și prezintă principalele sale principii.

Slogan sau moto firmă
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Agenda urbană a UE se concentrează pe dezvoltarea a 12 parteneriate axate pe 12 provocări urbane
(1) Incluziunea migranţilor și refugiaţilor; 2) Calitatea aerului; 3) Sărăcia urbană; 4) Locuinţe; 5)
Economia circulară; 6) Locuri de muncă și competenţele forţei de muncă în economia locală; 7)
Adaptarea la schimbările climatice; 8) Tranziţia energetică; 9) Utilizarea durabilă a terenurilor și a
soluţiilor bazate pe natură; 10) Mobilitatea urbană; 11) Tranziţia digitală; 12) Achiziţii publice inovatoare și responsabile) . Parteneriatele vor permite orașelor, statelor membre, instituţiilor UE și
părţilor interesate, precum ONG-uri sau parteneri de afaceri, de a lucra împreună la același nivel
pentru a găsi soluţii comune pentru îmbunătăţirea zonelor urbane ale Uniunii Europene.
În conformitate cu angajamentul Comisiei Europene pentru O mai bună legiferare, planurile de acţiune pregătite de parteneri se vor concentra pe implementarea mai eficientă și coerentă a politicilor
UE existente pentru orașe în domenii precum mediu, transport sau ocuparea forţei de muncă. De
asemenea, acestea vor viza facilitarea accesului la fondurile UE, promovarea combinării diferitelor
tipuri de astfel de fonduri și lărgirea sferei de cunoștinţe privind problemele urbane și schimbul de
bune practici.
Patru parteneriate-pilot au început deja: unul dedicat incluziunii migranţilor, coordonat de municipalitatea din Amsterdam; un altul privind calitatea aerului, coordonat de Olanda; un parteneriat dedi-

cat locuinţelor, coordonat de Slovacia; și un parteneriat pe tema sărăciei urbane, coordonat de Belgia și Franţa. Celelalte parteneriate vor fi lansate la sfârșitul lui 2016 și la mijlocul anului 2017.
Maroš Šefčovič, vicepreședintele Comisiei Europene pentru Uniunea Energetică, a declarat:,,Orașele sunt laboratoarele vii ale tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Comisia Europeană lucrează împreună cu primarii și autoritățile regionale pentru a permite
acestora să prezinte exemple pozitive și de inspirație pentru alții, din Europa sau din afara continentului". Comisarul pentru politică regională, Corina Creţu, a adăugat: ,,Orașele sunt noduri de creativitate și motoare pentru dezvoltarea economică a Europei, dar se confruntă cu provocări majore,
precum excluziunea socială, poluarea aerului sau lipsa locurilor de muncă. Trebuie să soluționăm

aceste probleme împreună. Angajamentul nostru pentru Agenda urbană demonstrează că noi acordăm atenția cuvenită problemelor urbane și că suntem pregătiți să ascultăm ce au de spus orașele
noastre cu privire la soluțiile care funcționează pentru ele și ce anume trebuie îmbunătățit".
Cadru general
O Comunicare a Comisiei din anul 2014 a pus bazele pentru Agenda urbană a UE. O consultare publică ulterioară a relevat dorinţa cetăţenilor către nevoia de implicare a Comisiei Europene în tematica urbană.

Prin Declaraţia de la Riga

, statele membre și-au exprimat susţinerea pentru Agenda urbană a

UE, așa cum au făcut și instituţiile UE, precum și multe dintre orașele Europei.
Pactul de la Amsterdam se va afla pe agenda reuniunii Consiliului pentru afaceri generale din 21 iunie 2016.
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Program de lucru
Ilustraţii privind Agenda urbană a UE
Portalul politicii urbane

Twitter: @MarosSefcovic @CorinaCretuEU

Lansarea ediţiei 2016 a concursului REPORTER
şi BLOGGER EUROPEAN
Reprezentanţa Comisiei Europene în România a lansat o no-

uă ediţie a concursului REPORTER şi BLOGGER EUROPEAN. Jurnaliștii și bloggerii sunt invitaţi să înscrie în
competiţie analize şi articole de opinie pe teme europene, publicate în perioada 1 ianuarie - 31
octombrie 2016. Participanţii se pot înscrie și la categoria „Social media admin”, pentru a administra, timp de o zi, conturile de Facebook și Twitter ale Reprezentanţei Comisiei Europene.
"Europa se vrea vorbită, dezbătută, pusă sub semnul întrebării, asumată. Și cine să facă asta mai
bine decât jurnaliștii, bloggerii, acei europeni cărora le pasă de ce se întâmplă în jurul lor, pe continent și în lume?" a declarat Angela Filote, șeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
În cadrul evenimentului de lansare a noii ediţii a concursului, au fost premiaţi și câștigătorii de
anul trecut: Mircea Oprea, Martin Matei, Liviu Iancu, Claudiu Zamfir, Călin Hera și Răzvan Cârcu.
Context
Competiţia din 2016 este deschisă tuturor jurnaliștilor și bloggerilor care sunt preocupaţi de temele europene și care au publicat de la începutul anului cel puţin 3 materiale. Nu sunt acceptate
articole de știri, ci numai comentarii, analize, reportaje, interviuri, editoriale, articole de opinie și
imagini ilustrative (infografice originale sau fotografii care au fost publicate, însoţite de comentarii relevante).

Concurenţii pot participa la una dintre următoarele categorii:
1.

Presă audio (comentariu/analiză)

2.

Presă video (comentariu/analiză)

3.

Presă scrisă şi online (comentariu/analiză)
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4.

Opinie / editorial (orice mediu: audio, video sau presă online)

5.

Reportaj, anchetă, interviu (orice mediu: presă sau blog)

6.

Blog (text comentariu/analiză/opinie publicat pe blogul personal sau pe o platformă co-

mună)
7.

Galerie (imagine ilustrativă – fotografie, infografic original – publicată cu un comentariu

relevant pentru tematica de concurs, din orice mediu – presă sau blog) – minimum 3 materiale
8.

Social media admin (concurenţii vor avea prilejul să-și aleagă o zi, între 15 martie și 31

octombrie, în care să administreze conturile deFacebookși Twitterale Reprezentanţei Comisiei
Europene).
Categoriile 1, 2, 3 și 4 se adresează exclusiv jurnaliștilor. Categoria 6 se adresează exclusiv
bloggerilor. La categoriile 5, 7 și 8 vor concura atât jurnaliști cât și bloggeri.
Fiecare categorie va avea un singur câștigător, iar premiile constau în tablete iPad.
Condiţiile de înscriere și criteriile de evaluare sunt detaliate în pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene http://ec.europa.eu/
romania/09032016_concursul_reporter_si_blogger_european_2016_ro.htm).Termenul limităpentru participare este 31 octombrie 2016.
Contact
Detalii suplimentare și înscrierea în concurs: Răzvan Szabo, concurs@spatiuleuropa.eu, 021 203
54 08.
Pagini Utile
Pagina dedicată ediţiei 2016 a concursului „REPORTER și BLOGGER EUROPEAN”
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Oportunităţi europene pentru tineri

European Funding Guide ofera burse „Dream
New” în Noua Zeelandă
Dacă vrei să cunoști lumea și să îţi
împlinești visurile atunci ești candidatul
potrivit pentru bursele „Dream new”.
European Funding Guide este o platforma
a burselor de studiu care ofera elevilor
și studenţilor posibilitatea de a găsi
rapid, ușor și în mod gratuit burse care
să corespundă cât mai bine profilului
lor.
Fiecare dintre cele 8 burse acordate, în
valoare de aproximativ 7.500 de euro fiecare, oferă oportunitatea de a studia pentru un semestru în străinătate într-una dintre cele 8 universităţi din Noua Zeelendă.
Criterii
-

să

de
fii

cetăţean

al

UE

sau

să

ai

eligibilitate:
statutul

de

rezident

de

cel

puţin

2

ani;

- în prezent, să fii înscris într-o instituţie de învăţământ superior într-una din cele 28 de state
membre

UE;

- să ai cel puţin 18 ani.
Sunt admiși candidaţi în orice domeniu de studiu. Aceștia trebuie să facă dovada competenţelor
lingvistice de limbă engleză.

Mai multe detalii @ Education New Zealand – Bourse “Dream NEW” | EFG - Guide de Financement
Européen
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Participarea Marii Britanii la programul
Erasmus+
În urma rezultatului referendumului din Marea Britanie, Directoratul General Educaţie și Cultură,
care este responsabil pentru programele UE precum Erasmus+, Europa creativă și Acţiunile Marie

Skłodowska-Curie, a primit mai multe întrebări din partea partenerilor și a participanţilor.
În conformitate cu Tratatele pe care Marea Britanie le-a ratificat, legislaţia Uniunii Europene continuă să fie aplicată în întregime până când aceasta nu va mai fi membru UE.
Prin urmare, acest lucru se aplică și proiectelor finanţate prin programul Erasmus+.
Detalii @ European Commission - PRESS RELEASES - Press release - UK Referendum on Membership of the European Union: Questions & Answers
European Commission - PRESS RELEASES - Press...Now that the UK has voted to leave the European Union, what happens next? The European Commission takes note of the outcome of the UK
Referendum.
View on europa.eu
Preview by Yahoo
Eurodesk Romania recomandă:
A fost lansat Concursul foto-video #BeActive în cadrul Săptămânii Europene a Sportului care începe în data de 10 septembrie 2016.
Pentru a putea participa candidaţii trebuie:
- să se înscrie în competiţie,
- să fie implicaţi în sport sau activitate fizică,
- să prezinte o fotografie sau un film video în care să arate cum sunt implicaţi in sportul sau activităţile fizice pe care le practică,
- să posteze cel puţin o fotografie sau un film video, folosind hashtag-ul #BeActive, pe Facebook,
Instagram Vine, Youtube or Twitter. Nu există un număr limită al postărilor.
- să invite prietenii să participe la concurs și astfel vor primi o intrare suplimentară pentru fiecare
prieten care se înscrie.
Participă și vei avea ocazia să câștigi unul dintre cele mai surprinzătoare premii pentru sport si fit-

ness.
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Eurodesk România recomandă:
Concursul video la nivel mondial pentru tineri cu privire la schimbările climatice
Tineri din întreaga lume, între 18 și 30 de ani (la 15 noiembrie 2016), sunt invitaţi să realizeze un

film video de trei minute într-una dintre următoarele categorii:
-Combaterea schimbărilor climatice: explicarea modului în care activităţi ale participanţilor au contribuit la combaterea schimbărilor climatice.
- Sensibilizarea publicului: prezentarea eforturilor participanţilor de a sensibiliza publicul cu privire
la schimbările climatice. Fișierul video trebuie trimis la biomovies@tve.org.uk folosind siteul WeTransfer.com [https://www.wetransfer.com/]. Videoclipurile pot fi înregistrate în orice limbă,
dar trebuie să fie subtitrate în limba engleză. O listă scurtă de videoclipuri selectate de către un juriu, incluzând reprezentanţi ai PNUD, UNFCCC și tve vor fi postate online.

Competiţia este gestionată de Televiziunea pentru Mediu (tve) și face parte din Convenţia-cadru a
Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la Acţiunile de Combatere a Schimbărilor Climatice. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc în noiembrie 2016 la Conferinţa ONU privind schimbările
climatic (COP22), în Marrakech, Maroc. Câștigătorul fiecărei categorii va fi cel al cărui film va avea
cele mai multe vizualizări de pe canalul Inspiring Change YouTube al tve. Aceștia vor câștiga o
călătorie dus-întors la COP22 la Marakesh și un loc de reporter pentru tineret.
DL de prezentare a filmelor: 19 august 2016, 23:00 GMT.

Detalii @ http://bit.ly/1TZba
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Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte este un serviciu local care funcţionează în cadrul Bibliotecii
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