
 

 

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 (9 – 23 MARTIE) 

 

8 martie Pretutindeni 

Deja al patrulea an Comisia Europeană lansează concursul de desene la tema egalităţii genurilor 

sub patronajul Comisarului pentru Dezvoltare, Andris Piebalgs. Concursul a fost lansat de Ziua 

Internaţională a Femeilor. Mai multe informaţii>>> 

 

9 Martie, Brusseles, Belgia 

Comisia Europeană lansează „Patrimoniul simbolului european” - ca o iniţiativă la nivelul UE. 

Obiectivul acestei iniţiative este de a evidenţia site-uri care sărbătoresc şi simbolizează 

integrarea europeană, idealurile şi istoria UE. Mai multe informaţii  >>> 

 

10-11 Martie, Brusseles, Belgia 

Comisia Europeană organizează o conferinţă pentru a discuta despre implicarea minorităţii 

romilor şi impactul programelor UE asupra vieţii lor. Mai multe informaţii  >>> 

 

11 Martie, Ţările UE 

Ziua Memorială dedicată exprimării solidarităţii tuturor victimelor terorismului. Parlamentul 

European a decis să desemneze această zi, ca urmare a atacurilor teroriste din Spania (2004) şi 

Marea Britanie (2005). Mai multe informaţii  >>> 

 

18 Martie, Bucureşti, România 

Ziua finanţărilor UE pentru întreprinderile mici şi mijlocii va avea loc în România 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 

informaţii  >>> 

 

22-26 Martie, Ţările UE 

În cadrul Săptămânii energiei durabile, se vor desfăşura evenimente ce se încadrează în 

campania europeană de promovare a energiei durabile. Evenimentul atinge obiectivele Uniunii 

Europene în materie de politică energetică în domeniul surselor de energie regenerabile,eficienţei 

energetice, de transport ecologic şi a combustibililor alternativi. Mai multe informaţii  >>> 

http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/drawing-competition_en.htm
http://europa.eu/eucalendar/eventpopup.shtml?eventId=1253120
http://roma-conference.eu/web/roma/home
http://europa.eu/eucalendar/eventpopup.shtml?eventId=1248101
http://europa.eu/eucalendar/eventpopup.shtml?eventId=1252134
http://europa.eu/eucalendar/eventpopup.shtml?eventId=1252134
http://www.eusew.eu/


 

 

 

 

 

NOUTĂŢI (22 FEBRUARIE – 9 MARTIE) 

 

UE A APROBAT UN AJUTOR DE URGENŢĂ PENTRU CHILE 

La 28 februarie, Comisia Europeană a aprobat acordarea unui ajutor de urgenţă pentru Chile în 

mărime de trei milioane de euro, ca răspuns la situaţia creată în urma cutremurului devastator ce 

s-a produs la data de 27 februarie şi a provocat peste 300 de decese. 

Finanţarea va fi gestionată de către Oficiului de Ajutor Umanitar al UE (ECHO). Preşedinţia 

spaniolă a Uniunii Europene, de asemenea, a activat mecanismele UE de coordonare a 

catastrofelor. Mai multe informaţii  >>> 

 

 

INTERNAŢIONAL 

 

UE SUSPENDĂ INTERDICŢIA DE CĂLĂTORIE PENTRU LIDERII REGIUNII 

TRANSNISTRENE 

La 22 februarie, Consiliul European a adoptat o decizie de prelungire a măsurilor restrictive 

împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova pentru douăsprezece luni, 

până la 27 februarie 2011. 

Decizia prevede o suspendare, până la 30 septembrie 2010, a interdicţiei de a deţine viză, pentru 

a încuraja progresul în găsirea unei soluţii politice a conflictului transnistrean, pentru a aborda 

problemele rămase în privinţa utilizării grafiei latine în şcoli şi de restabilire a liberei circulaţiei a 

persoanelor. Mai multe informaţii  >>> 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN RECUNOAŞTE ASPIRAŢIILE EUROPENE ALE 

UCRAINEI  

La 25 februarie, Parlamentul European a votat o rezoluţie de recunoaştere a aspiraţiilor europene 

ale Ucrainei, observând faptul că „Ucraina poate aplica pentru aderarea la UE, la fel ca orice stat 

european care aderă la principiile libertăţii, democraţiei, respectării drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale, precum şi a statului de dreptul”. 

Parlamentul recomandă Comisiei să revizuiască acordul existent de facilitare a vizelor cu 

Ucraina pentru a lucra în baza unei foi de parcurs care prevede călătorii fără viză pentru cetăţenii 

Ucrainei, inclusiv obiectivul intermediar de eliminare a taxelor de viză existente, se afirmă în 

rezoluţia adoptată. Mai multe informaţii  >>> 

 

UE ÎNTĂREŞTE POLITICA DE VECINĂTATE PRIN FINANŢĂRI SPORITE 

La 2 martie, Comisia Europeană a anunţat alocarea a peste 5,7 miliarde EUR în următorii trei ani 

pentru consolidarea cooperării politice şi pentru a promova integrarea economică între UE şi 

vecinii săi. 

Finanţarea va fi direcţionată pentru susţinerea reformelor politice şi economice, cooperării 

regionale şi transfrontaliere între ţările partenere care cad sub incidenţa Instrumentului European 

de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP). De asemenea, vor fi susţinute proiecte în aşa domenii 

precum schimbările de climă, transport, energie şi mediu. Republica Moldova va primi, în cadrul 

programului IEVP, un ajutor de 273.1 milioane EUR Mai multe informaţii  >>> 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ SPRIJINĂ SOLUŢIONAREA CONFLICTULUI DINTRE 

ARMENIA ŞI AZERBAIDJAN 

La 3 martie, Ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Miguel Ángel Moratinos, a vizitat Armenia, 

în timpul turneului său în Caucaz, exprimând disponibilitatea UE de a oferi Armeniei şi 

Azerbaidjanului susţinerea necesară pentru rezolvarea crizei din Nagorno-Karabaj. În Armenia, 

ministrul spaniol, de asemenea, s-a pronunţat în favoarea posibilităţii de aderare în viitor a   

 

http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/feb28_ayuda.html
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/112999.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/030-69477-055-02-09-903-20100224IPR69476-24-02-2010-2010-false/default_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/221&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


 

 

 

 

Turciei la Uniunea Europeană, afirmând că statutul său de membru ar fi, de asemenea, pozitiv 

pentru dezvoltarea întregii regiuni a Caucazului. Mai multe informaţii  >>> 

 

 

POLITIC 

 

UE LANSEAZĂ NEGOCIERILE DE ADERARE CU ISLANDA 

La 24 februarie, Comisia Europeană a recomandat iniţierea negocierilor de aderare cu Islanda în 

baza aplicării acestei ţării pentru aderarea la Uniunea Europeană. 

Pentru a deveni membru al UE, ţara candidată trebuie să întrunească criteriile politice şi 

economice stabilite de Consiliul European, şi să adopte întregul corp de legislaţie a UE.  

Raportul Comisiei identifică domeniile în care autorităţile islandeze trebuie să facă eforturi 

serioase pentru a realiza alinierea deplină cu legislaţia UE, în special pescuitul, agricultura şi 

dezvoltarea rurală, mediu, libera circulaţie a capitalurilor şi a serviciilor financiare. Mai multe 

informaţii  >>> 

 

UE A APROBAT PROPRIA STRATEGIE DE SECURITATE 

La 25 februarie, Consiliul Uniunii Europene a aprobat Strategia de securitate internă pentru 

Uniunea Europeană - una dintre priorităţile Preşedinţiei spaniole. Strategia stabileşte un model 

european de securitate, care integrează, printre altele, o serie de acţiuni privind aplicarea legii şi 

cooperarea judiciară, gestionarea frontierelor şi de protecţie civilă, cu respectarea valorilor 

comune europene, cum ar fi drepturile fundamentale. Unul dintre obiectivele sale principale este 

de a prezenta publicului instrumentele existente ale UE, care contribuie la garantarea securităţii 

cetăţenilor UE. Mai multe informaţii  >>>  

 

 

ECONOMIC  

 

COMISARUL HAHN PROMOVEAZĂ STRATEGIA DUNĂREANĂ 

La 25 februarie, comisarul European pentru politică regională, Johannes Hahn, a susţinut o 

conferinţă în Budapesta, axată pe Strategia europeană pentru regiunea Dunării. 

Organizată de Comisia Europeană şi Ministerul ungar al Afacerilor Externe, conferinţa 

reprezintă cel de-al doilea eveniment dintr-o serie de evenimente de consultare. 

Vorbind înainte de conferinţă, comisarul Hahn a declarat: “Este clar că împărtăşim cu toţii un 

obiectiv comun - de a îmbunătăţi calitatea vieţii a 115 milioane de oameni care trăiesc în 

regiunea Dunării“. 

Regiunea Dunării cuprinde 14 ţări (inclusiv Republica Moldova), de la Germania, în Occident 

până în Ucraina în Est. Mai multe informaţii  >>> 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ LANSEAZĂ DEZBATERI PUBLICE CU PRIVIRE LA 

PROTECŢIA PĂDURILOR 

La 1 martie, Comisia Europeană a adoptat o Carte verde, care stabileşte opţiuni pentru abordarea 

de către Uniunea Europeană a aspectelor de protecţie a pădurilor şi de oferire a informaţiilor 

despre resursele forestiere şi starea lor. O consultare publică cu privire la Cartea verde va demara 

la 31 iulie 2010. De asemenea, ca parte a consultaţiei, Comisia va organiza un atelier de lucru şi 

o reuniune cu părţile interesate de la Bruxelles.  

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Pădurile din Europa sunt o 

resursă preţioasă care trebuie protejate împotriva efectelor nocive ale schimbărilor climatice şi a 

pierderii biodiversităţii. Gamă largă de funcţii, atribuite acestor resurse - sociale, economice şi de 

mediu, ne confirmă că mizele sunt mari. Trebuie să explorăm instrumentele pe care UE le poate 

adăuga la eforturile naţionale pentru a proteja pădurile şi să le menţină fiabile şi coerente. Mai 

multe informaţii  >>> 

http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/mar2_moratinos_caucaso.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/186&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/186&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/113055.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/191&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/207&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=uk
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/207&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=uk


 

 

 

 

 

UE PROPUNE O STRATEGIE ECONOMICĂ NOUĂ 

La 3 martie, Comisia Europeană a lansat Strategia europeană 2020, care prevede acţiuni de ieşire 

din criză şi de pregătire a economiei UE pentru următorul deceniu. 

Comisia identifică trei factori cheie pentru creşterea economică, care urmează să fie puse în 

aplicare prin acţiuni concrete la nivelul UE şi la nivel naţional: creştere inteligentă (promovarea 

cunoştinţelor, inovaţiilor, educaţiei şi societăţii digitale), creştere durabilă (sporirea 

competitivităţii produselor europene prin utilizarea mai eficientă a resurselor disponibile) şi 

creşterea incluzivă (creşterea implicării pe piaţa forţei de muncă, dobândirea de competenţe în 

lupta împotriva sărăciei). Mai multe informaţii  >>>  
 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/225&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

