
 

Buletin informativ pentru jurnalişti (26 ianuarie – 9 februarie) 
 

Toate materialele ale acestui Buletin informativ pot fi folosite în mod liber şi reproduse în 

format electronic şi în mass-media scrisă, precum şi în orice alte proiecte informative.  

 

Retipărirea acestor materiale trebuie să indice o trimitere la Delegaţia Uniunii Europene în 

Republica Moldova.  

 

Delegaţia încurajează pe deplin diseminarea produselor de informare în rândul Mass - Mediei 

din Moldova, autorităţilor centrale şi locale, organizaţiilor publice, universităţilor, etc. 

 

Anunţuri 

 

Februarie 10 – Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti va găzdui o dezbatere privind 

procesul de tranziţie de la căderea Cortinei de Fier la cele mai recente tendinţe democratice. Mai 

multe detalii>>> 

 

Februarie 11 – Comisia Europeană va prezenta ultimele evaluări ale eforturilor ţărilor UE de a 

creşte gradul de cunoaştere de către populaţie a numărului unic de urgenţă 112. Mai multe 

detalii>>> 

 

 

Februarie 15 – Consiliul pentru Educaţie, Tineret şi Cultură va organiza dezbateri publice şi 

schimb de opinii cu privire la rolul educaţiei şi formării în eforturile depuse de Europa în 

promovarea creşterii economice şi creării noilor locuri de muncă. Mai multe detalii>>> 

 

 

Februarie 16-17 – Va avea loc cea de-a 6-a Reuniune Anuală a Organizaţiei pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică, Forumul Economic Local şi de ocupare a forţei de muncă privind 

dezvoltarea parteneriatelor de guvernare locală. Mai multe detalii>>> 

 

Februarie 18 - Ziua finanţărilor UE pentru întreprinderile mici şi mijlocii va avea loc în Olanda 

în scopul informării publicului despre instrumentele financiare pentru dezvoltarea IMM, 

implementate de către UE în comun cu instituţiile financiare intermediare care le aplică la nivel 

local. Mai multe detalii>>> 

 

Februarie 23 – Comisia Europeană organizează conferinţa anuală la nivel înalt Tehnologiile 

Informaţionale pentru eficienţa energetică. Mai multe detalii>>> 

 

 

Noutăţi (26 ianuarie - 9 februarie)  

 

Relaţii internaţionale 

 

Comisia Europeană este satisfăcută de desfăşurarea scrutinului electoral din Ucraina 

 

 

La 8 februarie, Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri 

Externe şi Politica de Securitate, Vice Preşedinte al Comisiei Europene, a făcut o declaraţie pe 

marginea desfăşurării alegerilor prezidenţiale din Ucraina, salutând încheierea celui de-al doilea 

tur electoral. 

http://ec.europa.eu/romania/news/agenda/10_februarie_2010_dezbatere_caderea_cortinei_de_fier_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/agenda/10_februarie_2010_dezbatere_caderea_cortinei_de_fier_ro.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/events/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/events/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/App/TransparencyCouncil/default.aspx?lang=en&id=1
http://www.oecd.org/document/24/0,3343,en_2649_34455_43973976_1_1_1_1,00.html
http://www.sme-finance-day.eu/index.php?id=36
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict4ee/2010/index_en.htm


 

Potrivit documentului, alegerile s-au desfăşurat, în general, într-o atmosferă calmă, iar faptul că a 

fost asigurată campania deschisă în mass-media şi faptul că electoratului i s-a oferit posibilitatea 

de alegere reală, reprezintă realizări importante în dezvoltarea democratică a Ucrainei. Mai multe 

detalii>>> 

 

Comisia Europeană lansează consultaţii publice privind regiunea Dunării 

La 2 februarie, în cadrul unei conferinţe ce a avut loc în oraşul german Ulm, Paweł Samecki, 

Comisarul European pentru Politică Regională, a ţinut un discurs dedicat regiunii Dunărea. Acest 

eveniment a marcat lansarea unei serii de evenimente de consultare ce vizează elaborarea unei 

strategii europene pentru regiunea Dunării. Iniţiativa urmăreşte valorificarea potenţialului 

economic uriaş al celui mai lung fluviu din Europa, şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu al 

Dunării şi din regiunea dunăreană. 

Conferinţa de două zile a oferit oportunitate pentru reprezentanţi ai guvernelor, ai autorităţilor 

locale, ai mediului de afaceri, ONG-urilor şi mediului academic de a efectua un amplu schimb de 

opinii cu privire la planurile şi perspectivele de dezvoltare. În cadrul evenimentului, de 

asemenea, au fost organizate trei ateliere de lucru privind îmbunătăţirea conexiunilor şi 

sistemelor de comunicare, conservarea resurselor de apă şi de prevenire a riscurilor naturale şi 

consolidarea dezvoltării socio-economice, umane şi instituţionale. Mai multe detalii>>> 

 

Economic 

 

Comisia Europeană a limitat până la €15,000 ajutorul pentru fermierii ungari 

 

 

La 3 februarie, Comisia Europeană a autorizat acordarea ajutorului de stat, în conformitate cu 

normele unei scheme pentru Ungaria, în valoare de aproximativ 18.2 milioane euro, care vizează 

sprijinirea agricultorilor care se confruntă cu dificultăţi, ca urmare a crizei economice actuale. 

 

Schema maghiară reprezintă aplicarea în practică a viziunilor temporare ale Comisiei Europene 

privind accesul la finanţe şi ajutoare în contextul actualei crize, care introduce posibilităţile de 

reducere a ajutoarelor acordate fermierilor. Mai multe detalii>>> 

 

Comisia Europeană susţine acţiunile României de corectare a deficitului bugetar 

La 8 februarie, Comisia Europeană a ajuns la concluzia că România a luat măsuri eficiente 

pentru a corecta deficitul bugetar. Dar, în contextual unei recesiuni mai profunde în 2009, 

Comisia propune extinderea cu un an a termenului limită, până în 2010, pentru a reduce deficitul 

sub 3% din PIB. 

"Eforturile de consolidare a bugetului trebuie să continue - în conformitate cu condiţiile anexate 

la pachetul multilateral de asistenţă financiară - pentru a asigura corectarea deficitului până în 

2012”, a declarat Comisarul pentru Afaceri Economice şi Monetare, Joaquín Almunia. 

http://eu2010.es/comun/descargas/Declaraciones_PESC/FEB08_DECLARACION_HR_IRAN_EN.pdf
http://eu2010.es/comun/descargas/Declaraciones_PESC/FEB08_DECLARACION_HR_IRAN_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/110&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/121&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


România a redus în 2009 cheltuielile publice pentru salarizare, precum şi cheltuielile pentru 

bunuri şi servicii, în conformitate cu recomandarea CE. Bugetul 2010 include, de asemenea, un 

pachet de măsuri de reducere a cheltuielilor cu aproximativ 2% din PIB şi creşterea veniturilor 

cu aproximativ ½% din PIB. Mai multe detalii>>> 

Banca Europeană de Investiţii va elibera un împrumut de 115.5 milioane EUR pentru investiţii 

în Ucraina 

 

Banca Europeană de Investiţii (BEI) va acorda un credit de 15.5 milioane EUR pentru 

modernizarea staţiei de epurare a apelor reziduale din oraşul Nikolayev.  

 

Acest proiect vine în susţinerea autorităţilor ucrainene pentru îndeplinirea angajamentelor 

asumate în conformitate cu Convenţia privind protecţia Mării Negre, orientate împotriva poluării 

şi reprezintă un pas important în direcţia realizării acţiunilor de protecţie a mediului în regiunea 

Mării Negre.  

 

Un alt împrumut de 100 de milioane EUR va fi acordat prin intermediul Băncii Comerciale 

FORUM şi va sprijini în mod indirect investiţiile, prin subcreditarea întreprinderilor mici şi 

mijlocii, precum şi a proiectelor de sporire a eficienţei energetice şi de protecţie a mediului, 

implementate de către întreprinderile mijlocii şi autorităţile publice ucrainene. Mai multe 

detalii>>> 

 

Social 

 

Agenţia UE pentru Droguri a semnat un acord de colaborare cu Ministerul Ucrainean al 

Sănătăţii 

 

Uniunea Europeană şi Ucraina vor efectua un schimb permanent de informaţii cu privire la 

droguri, graţie încheierii unui memorandum de înţelegere (MoU), semnat la Kiev între Agenţia 

Europeană pentru Droguri (OEDT) şi Ministerul Ucrainean al Sănătăţii. 

 

Documentul a fost semnat de către ministrul ucrainean al Sănătăţii, Vasyl Mykhailovych 

Knyazevich şi directorul Agenţiei UE pentru Droguri, Wolfgang Götz. La ceremonia de semnare 

a participat, de asemenea, şeful Delegaţiei UE pentru Ucraina, Ambasadorul José Manuel Pinto 

Teixeira. Mai multe detalii>>> 

 

 

Comisia Europeană a selectat un nou logo pentru produsele ecologice din UE 

 

La 8 februarie, Comisia Europeană a anunţat oficial învingătorul concursului de elaborare a 

logo-ului UE pentru produse ecologice. Pe parcursul ultimelor două luni 130,000 de oameni au 

votat online pentru a alege noul simbol organic, optând pentru unul dintre cei trei finalişti. 

Modelul câştigător este elaborat de Dusan Milenkovic, un student din Germania. 

 

Sigla ecologică a UE va fi plasată obligatoriu pe ambalajul tuturor produselor ecologice care au 

fost produse în oricare dintre statele membre ale UE şi întrunesc standardele necesare. Aplicarea 

siglei va fi opţională pentru produsele importate. Concomitent, alături de eticheta UE se va 

permite aplicarea altor sigle private, regionale sau naţionale. Mai multe detalii>>> 

Europenii mulţumiţi, în mare parte, de viaţă 

 

Conform datelor sondajului privind climatul social din UE – Eurobarometrul, majoritatea 

europenilor sunt mulţumiţi de viaţă în general, dar există mari diferenţe între situaţia din statele 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/137&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/10/14&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/10/14&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/10/14&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.emcdda.europa.eu/about/press/fact-sheets/2010
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/142&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en


membre: cel mai înalt grad de satisfacţie a populaţiei a fost raportat în Danemarca, Suedia, 

Olanda şi Finlanda. Cel mai scăzut nivel de satisfacţie a fost raportat în Bulgaria, urmat de 

Ungaria, Grecia şi România. 

 

Când vine vorba de servicii publice, europenii sunt destul de nemulţumiţi de modul în care 

autorităţile publice administrează afacerile. În fiecare ţară, în afară de Luxemburg şi Estonia, 

europenii simt că la acest capitol situaţia s-a înrăutăţit în ultimii cinci ani şi estimează că aceasta 

va continua să se agraveze. Mai multe detalii>>> 

 

 

Comisia Europeană optează pentru perfecţionarea sistemului de protejare a copiilor 

 

 

La 9 februarie, Comisia Europeană a adresat un mesaj către adolescenţi: “Cugetaţi înainte de a 

posta!”. 50% dintre adolescenţii europeni furnizează informaţii cu caracter personal pe web, care 

pot rămâne pentru totdeauna online şi pot fi văzute de oricine. 

 

Comisia a salutat acţiunile pentru protejarea copiilor utilizatori ai reţelelor sociale online, 

implementate de către 20 de companii care au semnat anul trecut Principiile Reţelei Sociale 

Sigure. 

 

Cele mai multe dintre aceste companii au oferit minorilor instrumente care permit reducerea 

riscurilor existente în reţelele online, ei având posibilitatea de a schimba setările de 

confidenţialitate sau de a şterge comentariile nedorite. Cu toate acestea, mai sunt multe de făcut 

pentru a proteja copiii care navighează online. 

 

Mai puţin de jumătate dintre companiile de reţele sociale (40%) creează profiluri utilizatorilor 

sub 18 ani, vizibile doar pentru prietenii lor şi doar o treime au răspuns la solicitările de ajutor. 

Mai multe detalii>>> 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/114&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/144&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en

