
 

 

Buletin informativ pentru jurnalişti  
 

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 

 

23-24 Februarie 

Prima Conferinţă Anuală a Platformei Tehnologice Europene privind sursele regenerabile de 

încălzire şi răcire va reuni comunitatea europeană industrială şi părţile interesate de cercetare în 

domeniile de biomasă, sectoare de energie geotermală, solară şi termică. Mai multe 

informaţii>>> 

 

23-24 Februarie  

Comisia Europeană lansează Conferinţa dedicată aplicării Tehnologiilor Informaţionale şi de 

Calcul în sporirea eficienţei energetice. Acest eveniment reprezintă o modalitate de a progresa în 

tranziţia spre eficienţa energetică şi un nivel redus al emisiilor de carbon, fiind o continuare a 

paşilor întreprinşi în această direcţie pe parcursul anului trecut. Mai multe informaţii>>> 

 

25 Februarie 

Banca Europeană de Investiţii va susţine conferinţa anuală de presă, care va avea loc la Centrul 

Internaţional de presă la Bruxelles. Preşedintele băncii, Philippe Maystadt, şi vicepreşedintele, 

Philippe de Fontaine-Vive, vor trece în revistă activităţile BEI în 2009, vor prezenta 

perspectivele pentru 2010 şi alte elemente de interes comun. Mai multe informaţii>>>  

 

1-5 Martie 

În premieră va avea loc Săptămâna e-cunoştinţelor, având ca scop atragerea atenţiei asupra 

cererii tot mai mare de utilizatori calificaţi în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de calcul 

şi de profesionişti care să conducă o Europă competitivă şi inovatoare. Această campanie are ca 

scop informarea studenţilor, tinerilor profesionişti şi întreprinderilor mici şi mijlocii despre o 

gamă largă de oportunităţi de angajare în domeniul tehnologiilor informaţionale. Mai multe 

informaţii>>> 

 

5 Martie 

Vicepreşedintele CE, Comisarul pentru Justiţie, Drepturi Fundamentale şi Cetăţenie, Viviane 

Reding, va prezenta unele aspecte ale sondajului Eurobarometru cu privire la atitudinea 

cetăţenilor privind egalitatea de gen. Mai multe informaţii>>> 

http://www.rhc-platform.org/cms/index.php?id=56
http://www.rhc-platform.org/cms/index.php?id=56
http://europa.eu/eucalendar/eventpopup.shtml?eventId=1247146
http://www.eib.org/about/events/conference-de-presse-annuelle-2010.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/10/7&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/10/7&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/10/7&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


 

 

 

Noutăţi (9-23 Februarie) 

Relaţii Internaţionale 

UE şi Moldova au lansat dialogul privind drepturile omului 

Miniştrii UE au convenit să lanseze dialogul cu Republica Moldova privind drepturile omului. 

Întrunirile vor avea loc cel puţin o dată pe an, ca parte a dialogului politic mai larg între Uniunea 

Europeană şi Republica Moldova. 

Consiliul pentru Educaţie, Tineret şi Cultură a adoptat concluziile pe marginea stabilirii cadrului 

acestui dialog.  

În nota Consiliului se menţionează că „obiectivele dialogului cu Republica Moldova urmează să 

fie focusate, pe de-o parte, asupra ridicării la un nivel nou de abordare a problemei drepturilor 

omului, inclusiv prin prezentarea cazurilor individuale din Republica Moldova şi Uniunea 

Europeană şi, pe de altă parte, asupra consolidării dialogului privind drepturile omului, subiecte 

ce vor fi abordate în cadrul forumurilor multilaterale”. 

Reuniunile vor avea loc cel puţin o dată pe an, iar locul desfăşurării va fi stabilit pe principul 

parităţii, adică odată în Republica Moldova şi odată pe teritoriul UE. „Dialogul va integra o 

componentă a societăţii civile şi, pe principii ad-hoc, presupune schimb de experienţă cu 

organizaţiile internaţionale şi regionale, cum ar fi ONU, OSCE şi Consiliul Europei”, se 

menţionează în concluziile Consiliului. Mai multe informaţii>>> 

 

 

UE a dat o apreciere acţiunilor poliţiei în Belarus 

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Catherine Ashton, a 

condamnat acţiunile poliţiei împotriva Uniunii polonezilor din Belarus, menţionând că evoluţiile 

de acest gen subminează eforturile UE de a consolida relaţiile cu Belarus. 

În declaraţia oficialului UE se spune: “Sunt dezamăgită de recentele arestări a 40 de membri ai 

Uniunii polonezilor şi altor reprezentanţi ai societăţii civile din Belarus. Condamn acţiune 

poliţiei împotriva Uniunii polonezilor şi ceea ce par a fi tentative ale autorităţilor belaruse de a 

impune o nouă presiune asupra comunităţii poloneze”. 

Catherine Ashton a cerut Republicii Belarus „să-şi respecte angajamentele internaţionale şi cele 

asumate faţă de OSCE în ceea ce priveşte protecţia şi promovarea drepturilor minorităţilor”, 

menţionând că va monitoriza îndeaproape evoluţia evenimentelor. Mai multe informaţii>>> 

Economie 

 

Comisia Europeană autorizează limitarea ajutoarelor pentru agricultori până la € 15,000  

Comisia Europeană a aprobat schema belgiană de acordare a ajutorului pentru agricultorii din 

Flandra care se confruntă cu dificultăţi, ca urmare a crizei economice actuale, cu un buget de 

2.73 milioane €. 

Ajutoarele, în cadrul acestei scheme, pot fi acordate până la 31 decembrie 2010 şi vor lua forma 

subvenţiilor la dobândă şi garanţii. 

Sistemul este disponibil pentru agricultorii din toate subsectoarele de producţie agricolă primară, 

cu condiţia că acestea nu au avut dificultăţi financiare până la 1 iulie 2008 (până la declanşarea 

crizei). Subvenţiile vor fi acordate prin intermediul VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds). 

Mai multe informaţii>>> 

 

http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=20751&id_type=1
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=20768&id_type=1
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/160&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


 

 

 

BEI susţine construcţia unei fabrici de biocombustibil în Polonia 

Banca Europeană de Investiţii (BEI) va acorda un împrumut de 20.8 milioane EUR pentru 

construirea şi exploatarea unei noi fabrici de producere a bioetanolului în Goswinowice, sud-

vestul Poloniei. 

D-na Marta Gajęcka, vicepreşedintele BEI responsabilă pentru împrumuturi în Europa Centrală, 

inclusiv Polonia, a menţionat: „Fondurile BEI vor ajuta Polonia în realizarea obiectivului de 

atingere a ponderii de utilizare a energiei regenerabile în sectorul transporturilor până la cota de 

10% în 2020. În plus, acest proiect va face Polonia mai puţin dependentă de importurile de 

energie şi va contribui la crearea de noi locuri de muncă în zona rurală din sudul Poloniei”. 

Noua fabrică va produce anual 139 milioane de litri de bioetanol şi 100 000 de tone de hrană 

pentru animale, utilizând porumbul cultivat la nivel local. 

Misiunea BEI, în calitate sa de bancă a Uniunii Europene, este de a contribui la integrarea, 

dezvoltarea echilibrată şi coeziunea economică şi socială a statelor membre ale UE, prin 

finanţarea investiţiilor în domeniile prioritare. Mai multe informaţii>>> 

 

Social 

 

Comisia Europeană abordează problema securităţii aeroportuare 

La 10 februarie vicepreşedintele CE, comisarul european pentru transport, Siim Kallas, s-a 

adresat Parlamentului European abordând utilizarea tehnologiei de scanare a organismului uman 

ca măsură de sporire a securităţii în aeroporturi. Problema a fost abordată în contextul unei 

dezbateri mai largi privind funcţionarea serviciilor de informaţii în cadrul unei strategiei de 

contra-terorism. 

Vicepreşedintele CE a menţionat că “scanarea organismului uman nu reprezintă o soluţie 

universală”, subliniind că problemele referitoare la valoarea adăugată pentru securitatea 

aeroporturilor ca urmare a introducerii acestei tehnologii, precum şi aspectele de sănătate şi a 

vieţii private, este necesar să fie abordate la modul cel mai serios. 

Comisarul va prezenta în luna aprilie Parlamentului European un raport detaliat cu privire la 

utilizarea tehnologiilor de scanare a corpului uman. Mai multe informaţii>>> 

 

Comisia Europeană lansează un centru unic de asistenţă tehnică pentru traseele maritime 

Comisia Europeană a lansat un centru unic de finanţare a proiectelor destinate dezvoltării căilor 

maritime în cadrul Reţelei Trans-Europene de Transport (RTET) şi a programului Marco Polo. 

Iniţiativa extinderii traseelor maritime reprezintă un proiect prioritar al Reţelei Trans-Europene 

de Transport şi are ca scop promovarea transportului maritim ecologic, viabil, integrat în laţul de 

transporturi în totalitatea lor. 

Vicepreşedintele Comisiei Europene, Siim Kallas, responsabil de transport, a declarat: „Salut 

această iniţiativă, care va facilita accesul operatorilor maritimi la fondurile europene pentru 

proiecte de dezvoltare a căilor maritime. Acesta este un alt exemplu al modului în care Comisia 

Europeană ia măsuri concrete pentru a face sistemul nostru de transport mai ecologic şi mai 

eficient.” 

Operatorii maritimi, de asemenea, pot beneficia de alte potenţiale resurse de finanţare, cum ar fi 

Banca Europeană de Investiţii, Fondurile Structurale, Parteneriatul European de Vecinătate, 

instrumentele de asistenţă în procesul de pre-aderare, precum şi fondurile naţionale. Mai multe 

informaţii>>> 

 

Ghid European pentru consumatorii din Ucraina 

O emisiune TV săptămânală, finanţată de UE, vine în ajutorul consumatorilor ucraineni, 

oferindu-le mai multe informaţii despre cumpărăturile lor zilnice. 

În fiecare duminică, proiectul societăţii consumatorilor şi cetăţenilor reuniţi în parteneriat cu 

iniţiativa UE-PNUD, prezintă un nou program TV pentru consumatori, numit SPOZHYTYV 

(consumatorul pozitiv). 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/10/20&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=uk
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/150&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=uk
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/147&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=uk
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/147&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=uk


 

 

 

Patru compartimente ale programului: noutăţile consumatorului, învăţăm să cheltuim, drepturile 

mele, şi supraveghetorul consumatorilor se vor concentra asupra aspectelor de ghidare a 

consumatorului în efectuarea alegerii în favoarea produselor calitative şi sănătoase, precum şi să 

familiarizeze consumatorii cu noile produse apărute pe piaţă. 

Proiectul „Societatea consumatorilor şi cetăţenilor reuniţi” a fost lansat în 2006. Scopul său este 

de a creşte rolul societăţii civile în procesul de guvernare economică solidă în Ucraina, în 

conformitate cu standardele europene, precum şi promovarea discuţiilor largi în societatea civilă 

cu privire la provocările cu care se confruntă societatea de consum din Ucraina. Mai multe 

informaţii>>> 

 

Cultura 

 

Posterul polonez va promova Ziua Europei 2010 

Maria Milenko din Polonia a devenit câştigătoarea concursului posterului european care va 

promova Ziua Europei în anul 2010. 

Locul doi a fost ocupat de către Diana Jung din Portugalia şi Martin Geier din Germania.  

 

La concurs au fost invitaţi să participe tineri la nivel european, cu un interes în design grafic şi 

care s-au născut după 1985. Lucrările lor urmau să reflecte tema concursului – „Eu iubesc 

Europa”, dar ei nu au avut dreptul să includă aceste sau orice alte cuvinte, în poster. Mai multe 

informaţii>>> 

 

 

http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=19440&id_type=1
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=19440&id_type=1
http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=658
http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=658

