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Starea Uniunii Europene 2017

Alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc 
la doar câteva săptămâni distanță, în luna mai a anului 
2019. Europenii vor avea atunci o întâlnire cu 
democrația. Ei trebuie să meargă la vot, înțelegând clar 
modul în care Uniunea Europeană se va dezvolta în anii 
următori.

De aceea, transmit o invitație președintelui Tusk și 
României, țara care va deține Președinția în prima 
jumătate a anului 2019, să organizeze un Summit 
special în România, în data de 30 mar�e 2019. (...) 
Acesta ar trebui să fie momentul în care ne vom reuni 
pentru a lua deciziile necesare pentru o Europă mai 
unită, mai puternică și mai democra�că.”

Discursul președintelui Juncker în Parlamentul 
European a fost însoțit de adoptarea unor iniția�ve 
concrete ale Comisiei Europene în materie de comerț, 
verificare prealabilă a inves�țiilor, securitate 
ciberne�că și transfer de date și democrație.

Sursa: h�ps://ec.europa.eu/romania/news_ro

În luna septembrie, președintele Comisiei 
Europene, Jean-Claude Juncker, a pronunțat în fața 
membrilor Parlamentului European, discursul privind 
starea Uniunii Europene 2017, în care și-a prezentat 
prioritățile pentru anul următor și viziunea asupra 
modului în care ar putea evolua Uniunea Europeană 
până în 2025. Președintele a prezentat o Foaie de 
parcurs pentru o Uniune Europeană mai unită, mai 
puternică și mai democra�că.

„Pe parcursul anului 2018, pe măsură ce 
dezbaterile se vor intensifica, voi acorda atenție în 
special Estoniei, Letoniei, Lituaniei și României. Acesta 
este anul în care aceste state vor sărbători împlinirea a 
100 de ani de existență. Cei care vor să creioneze viitorul 
con�nentului nostru ar trebui să înțeleagă și să onoreze 
istoria noastră comună. Aceasta include și aceste patru 
țări - Europa nu ar fi completă fără ele", a spus 
președintele Jean-Claude Juncker.

În ceea ce privește contribuția României în Uniune, 
președintele Comisiei Europene a declarat: „O Uniune 
mai unită trebuie să fie și mai incluzivă. Dacă vrem să 
consolidăm protejarea granițelor noastre externe, 
atunci trebuie să deschidem imediat spațiul de liberă 
circulație Schengen, aderării Bulgariei și României. 
Dacă vrem ca euro să unească, în loc să divizeze, 
con�nentul nostru, atunci ar trebui să devină mai mult 
decât moneda unui grup select de țări. Scopul euro este 
de a deveni singura monedă a Uniunii Europene ca 
întreg. (...) În data de 30 mar�e 2019, vom fi o Uniune cu 
27 de state membre. Trebuie să ne pregă�m temeinic 
pentru acest moment, atât la nivelul celor 27 de state 
membre, cât și în cadrul ins�tuțiilor UE.
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Fermierii din România primesc sprijin pentru combaterea
problemelor climatice

 Această măsură a fost luată în luna septembrie 
pentru 10 state: Belgia, Cehia, Spania, Italia, Letonia, 
Lituania, Ungaria, Polonia, Portugalia și Finlanda. 
Acestora li se adaugă acum alte cinci țări: România, 
Croația, Irlanda, Grecia și Marea Britanie, state care au 
cerut mai târziu acest sprijin și care au reacționat după 

Comisia Europeană a inclus alte cinci state, printre 
care și România, pe lista celor care pot crește suma 
plă�tă în avans fermierilor afectați de condițiile 
clima�ce dificile din prima jumătate a acestui an. În 
urma acestei decizii, fermieri din 15 state membre sunt 
acum eligibili pentru a primi în avans plăți mai mari.



Connecting (social) start-ups – cum să devii antreprenor

condiții clima�ce dificile să crească nivelul acestor plăți 
până la 70% și respec�v 85%. 

De acum statele eligibile au posibilitatea să decidă 
singure dacă vor profita sau nu de această facilitate 
legată de normele pentru acordarea în avans a plăților.

Sursa: h�ps://ec.europa.eu/romania/news_ro

ce procedurile pentru primele 10 state erau deja 
demarate. As�el, pentru a evita îngreunarea întregului 
proces, Comisia a decis să abordeze separat cererile 
celor două grupuri de state.

Diferitele condiții clima�ce dificile, de la secetă la 
ploi puternice, pe care au trebuit să le înfrunte anul 
acesta, i-au pus pe fermieri în fața unor dificultăți 
financiare. Permiterea creșterii nivelului plăților 
efectuate în avans de autoritățile naționale către 
fermieri, conform poli�cii agricole comune, are ca scop 
ameliorarea problemelor care țin de fluxul de numerar.

Acordul acoperă plățile directe către fermieri și 
anumite plăți pentru dezvoltarea rurală, care sunt de 
regulă efectuate de statele membre în perioada 1 
decembrie – 30 iunie. Până acum statele membre 
puteau alege să efectueze în avans, începând cu 16 
octombrie, în fiecare an, până la 50% din totalul plăților 
directe, respec�v 75% din cele des�nate dezvoltării 
rurale. Decizia Comisiei le permite statelor afectate de 

ACTIVITĂȚILE EUROPE DIRECT ARGEȘ

Tema acestui eveniment a derivat din dorința 
�nerilor români de a încuraja compe��vitatea, 
reducerea șomajului, inves�țiile, și nu în ul�mul rând 
ideile de afaceri care să contribuie la dezvoltarea 
economiei sociale.

În cadrul atelierelor de lucru, formatorul a lansat 
discuții și dezbateri pe teme diverse precum: profilul 
antreprenorului în contextul actual, antreprenoriat 
social, modalități și �puri de finanțare, cea mai densă 
parte a ac�vității sale concentrându-se pe creionarea 

În perioada 11-14 septembrie 2017, Centrul 
Europe Direct Argeș a organizat, în colaborare cu 
centrele Europe Direct Bacău și Europe Direct Bucureș�, 
Școala de vară despre ecosistemul stat-up-urilor 
(sociale) în Uniunea Europeană și în România. As�el, în 
cadrul sesiunilor au fost discutate ap�tudinile necesare 
pentru un (e)pitch de impact după pornirea unui start-
up (social) și dezvoltarea acestuia cu anumite surse de 
finanțare.
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Școala de vară organizată de către cele trei centre de 
informare europeană a condus la familiarizarea �nerilor 
cu  domeniul  antreprenor iatu lu i ,  au  s�mulat 
crea�vitatea și au sprijinit ideile acestora.

cadrului logic de desfășurare al unui proiect de afacere. 
Par�cipanții au fost provocați la o simulare a dezvoltării 
planurilor proprii de afaceri și au stabilit obiec�ve prin 
analiză de �p SMART.

Europe Direct Arges la Conferința ANBPR BIBLIONEXT

La secțiunea de prezentare a posterelor, 
par�cipanții au fost întâmpinați cu surprize dulci care să 
facă asimilarea informațiilor mai ușoară și atmosfera un 
pic mai des�nsă. 

Promovarea Rețelei Europe Direct reprezintă una 
dintre cele mai importante priorități de comunicare ale 
Uniunii Europene. Existența centrelor de informare 
europeană facilitează accesul cetățenilor la informații 
pe teme europene chiar în regiunile de unde aceș�a 
provin.

Sub egida Zilei Educației, reprezentanții Centrului 
Europe Direct Argeș au par�cipat în luna octombrie 
2017 la Conferința anuală BIBLIONEXT a Asociației 
Naționale a Bibliotecilor Publice din România cu tema 
„Inovație. Crea�vitate. Leadership”. Evenimentul a avut 
loc la Cluj-Napoca, cu sprijinul și în coordonarea 
Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj. 

Programul conferinței a inclus, pe lângă sesiunile 
de prezentări în plen, ateliere paralele despre proiecte 
inedite derulate în biblioteci și o sesiune de prezentare a 
unor postere care să reflecte proiectele inovatoare și 
crea�ve desfășurate în bibliotecile publice româneș�. 
Cu această ocazie, au fost menționate misiunea și 
viziunea centrului de informare europeană din județul 
Argeș dar și avantajele derulării unui as�el de proiect în 
cadrul Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș. 

Pe lângă concursul de cultură generală și 
prezentarea ac�vităților centrului, coordonatorul 
Europe Direct Argeș a adus în discuție și cele 5 scenarii 
expuse de președintele Jean - Claude Juncker în fața 
Parlamentului European cu privire la starea Uniunii 
Europene. 
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Organizator/beneficiar: Prof. Robert Beloiu - 
președinte în cadrul Fundației Compar�r; Moika de Salas 
– manager de proiect; Mihai Bulea – voluntar responsabil 
de ac�vitățile fundației.

Parteneri: Direcția Județeană pentru Sport și 
Tineret.

Tipul de proiect: Local.
I. Locul de desfășurare:  Sediul Fundației 

Compar�r, Drăganu, Argeș.
II. Perioada desfășurării: 7 – 12 august 2017 .
III. Obiec�ve:
- creșterea numărului de �neri care prac�că un 

sport și/ sau mișcare în mod obișnuit.
- realizarea educației prin sport și ac�vitate fizică, 

pentru formarea unui s�l de viață sănătos și reducerea 
�mpului petrecut la TV și/sau calculator;

- îmbunătățirea oportunităților de petrecere a 
�mpului liber, prac�când sportul și mișcarea în grup, 
pentru ca �nerii să se încurajeze unii pe alții și să se 
bucure de ac�vități în echipă;

- s�mularea interesului �nerilor de a par�cipa la 
ac�vități de educație non-formală și în proiecte europene 
Erasmus+.

IV. Conținutul  proiectului: 
Proiectul a constat în organizarea unui stagiu pentru 

28 de �neri, cu vârste între 13 – 35 ani, pe parcursul a 6 zile, 
în perioada 7-12 august. Programul par�cipanților a fost 

între orele 10:00 – 18:00, la sediul Fundației Compar�r, în 
localitatea Drăganu din județul Argeș (acesta este localizat 
la 9 km de Piteș�, la strada principală, unde are o ieșire spre 
pădure).

O caracteris�că importantă a acestui proiect a fost 
organizarea unui Schimb Internațional de Tineri prin 
programul Erasmus+ (acesta promovează comunicarea 
între �neri, incluziunea socială și interculturalitatea, 
precum și a�ngerea obiec�velor prin ac�vități non-formale 
care să ajute par�cipanții să învețe).

V. Resurse umane și materiale: 
Pe teren sunt amplasate mai multe construcții:
· sală mul�funcțională cu toate echipamentele 

necesare pentru grupuri de 30/40 de persoane; 

· grupuri sanitare (pentru fete si băieți), dușuri și 
ves�are; 

· mese și bănci pentru ac�vitățile programate; 
· un autoturism disponibil pentru ac�vitățile din 

tabără și pentru asigurarea măsurilor de siguranță; 
· teren de sport, fileu de volei, mingi pentru 

ac�vități; 
· materiale pentru diverse jocuri.
VI. Rezultate: 
Rezultatele proiectului au constat în faptul că cei 

20 de �neri implicați în proiect, au desfășurat �mp de 6 
zile, diferite ac�vități spor�ve în aer liber, s-au bucurat de 

VIAȚA SĂNĂTOASĂ INCLUDE SPORT ȘI MIȘCARE

PROIECTE DE SUCCES, DERULATE ÎN 
JUDEȚUL ARGEȘ
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A urmat diseminarea proiectului în cadrul unor 
evenimente, desfășurate în județul Argeș, prin intermediul 
cărora au aflat și alți �neri cum pot să se implice în proiecte 
de mobilitate Erasmus+. 

beneficiile mișcării, au discutat despre s�lul de viață 
sănătos, s-au integrat într-un grup de �neri cu care au 
comunicat,  au conversat în limba engleză,  au 
experimentat metode non-formale de învățare și au aflat 
cum pot par�cipa și în cadrul altor proiecte de acest gen.

TÂNĂR ÎN EUROPA 

Cursul de formare "SOHO - for EVS Support People"

Data limită pentru înscrierea online este: 1 
decembrie 2017.

Rezultatele selecţiei vor fi comunicate tuturor 
candidaţilor de către Agenţia Naţională din UK. 
Condiții de par�cipare:

a. Numărul maxim de par�cipanți din România: 2  
 b. Preselecția națională se realizează de către 
ANPCDEFP.

c. Selecția finală la nivel european se realizează de 
către Agenția Națională din UK.  

Mai multe informații: 
h�p://www.eurodesk.ro/evenimente-det/vrs/IDev/1104
h�ps://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/soho-european-training-course-for-evs-
support-people.6903/
h � p s : / / w w w . s a l t o -
youth.net/mysalto/login/?pfad=/tools/european-
t r a i n i n g - c a l e n d a r / a p p l i c a � o n -
procedure/7462/applica�on/

Scopul cursului este de a ajuta la îmbunătățirea 
c a l i t ă ț i i  p ro i e c t e l o r  S E V  p r i n  d e z v o l t a r e a 
competenţelor esenţiale ale persoanelor-suport 
(mentori, coordonatori SEV).  Cursul oferă şi informaţii 
actualizate despre oportunităţile oferite prin programul 
Erasmus+ în domeniul �neretului. 

Profilul candidatului:
- este lucrător de �neret implicat part-�me/full-

�me în cadrul unei organizații de trimitere/ găzduire/ 
coordonare în calitate de mentor/coordonator 
voluntari SEV;

- sau este membru al unei organizaţii acreditate 
SEV şi are experienţă pe SEV;

- sau este membru în echipa de implementare a 
unui proiect SEV de găzduire sau de trimitere; 
- este mo�vat în implementarea unui proiect de 
voluntariat şi dezvoltarea de parteneriate viitoare, fiind 
obligatorie depunearea unui proiect la unul din 
termenele limită din 2017/2018;

- deţine cunoş�nţe avansate de limba engleză 
(scris, vorbit);

- are vârsta minimă de 18 ani.

http://www.eurodesk.ro/evenimente-det/vrs/IDev/1104
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-european-training-course-for-evs-support-people.6903/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-european-training-course-for-evs-support-people.6903/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-european-training-course-for-evs-support-people.6903/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-european-training-course-for-evs-support-people.6903/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-european-training-course-for-evs-support-people.6903/
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D i n  2 0 0 2 ,  e l 
publică în mod regulat 
cri�ci literare în diferite 
rev iste  a le  prese i 
letoniene, precum: 
Literatura un Maksla 
Latvija,   Luna .  De 
asemenea, începe să 
realizeze și traduceri 
din limba franceză.

„Jelgava 94”, publicat la sfârșitul anului 2012, primul 
roman al lui Janis, este un tablou al orașului său - Jelgava, 
în perioada anilor '90 și un omagiu al pasiunii sale pentru 
cultura alterna�vă. 

Lituania – Jus�nas Marcinkevičius
(10 mar�e 1930, Važatkiemis – 16 ianuarie 2011, Vilnius, 

Lituania)

P o e t ,  s c r i i t o r  ș i 
dramaturg  l ituanian,  a 
studiat între 1949 - 1954 
fi l o l o g i a  ș i  i s t o r i a  l a 
Universitatea din Vilnius.

 Între 1953 - 1957 a 
fost secretar la magazinul 
pentru copii „Genys“, iar din 
1954 a fost membru al 
uniunii scriitorilor sovie�ci-
lituanieni. Între 1957 - 1959 a 
fost secretar la magazinul 
„Pergalė“, iar din 1965 
scriitor liber profesionist. 
Jus�nas a fost membru al 

mișcării pentru independența Lituaniei, iar din 1990 
membru al Acadmiei lituaniene.

Printre operele sale, enumerăm: Poezija, Devyni 
broliai: baladžių poema. Carmina minora, Pažinimo 
medis, Dienos drobulė: eilėraščiai, Grybų karas, Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla, Poemos.

Italia – Alessandro Baricco
 (25 ianuarie 1958, Torino)

Este un scriitor italian 
contemporan, licențiat în 
filozofie, autor de romane, 
eseuri, piese de teatru și 
scenarii de film. Cea mai 
cunoscută operă este proza 
scurtă „Novecento”, care a 
stat la baza filmului Legenda 
pianistului de pe ocean 
(1998), regizat de Giuseppe 
Tornatore.

Alessandro Baricco a 
vizitat România pentru prima 

dată pe 18 mai 2016, când a par�cipat la lansarea celui 
mai recent roman al său „Mireasă tânără”.

Acesta s-a mutat în lumea mass-media devenind mai 
întâi editor în cadrul unei agenții de publicitate, apoi 
jurnalist și cri�c pentru revistele italiene. A prezentat 
programe de televiziune italiană (RAI) privind arta și 
literatura lirică. Este unul dintre colaboratorii ziarului La 
Repubblica.

În 1991, la vârsta de 33 de ani, a publicat primul său 
roman ”Castele de furie”(1995), unde a primit un premiu 
în Franța, în 1995. În cursul anului 2006, a publicat un 
serial pe site-ul ziarului La Repubblica, un eseu despre 
mutație „Barbarii”. 

Printre operele sale se numără: Novecento, Mătase, 
Ocean mare, Mr. Gwyn, Barbarii, Castele de furie, Emaus.

Letonia – Jānis Joņevs
(21 mar�e 1980, Jelgava)

Scriitor letonian, Jānis Joņevs este cunoscut în 
special pentru romanul său „Jelgava 94”, roman ce a fost 
remarcat atât în lumea cri�cilor literari cât și de către 
publicul larg.

Este unul dintre laureații Premiului pentru Literatură 
al Uniunii Europene 2014.

 Acesta își petrece copilăria și adolescența în orașul 
său natal. Termină liceul în Jelgava și urmează un master 
de studii franceze al Academiei de cultură al Letoniei.

CALEIDOSCOP EUROPEAN 

Scriitori
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Oportunități de finanțare 

Apel de proiecte ERA-Net Smart Grids Plus 

Tipuri de ac�vități eligibile: cercetare fundamentală; 
cercetare industrială; dezvoltare experimentală; studii de 
fezabilitate; ac�vități de inovare; ac�vități suport.

Par�cipanți: 
- Ins�tu�i de învățământ superior publice și private 

acreditate;
- Ins�tute Naționale de CDI;
- Alte organizații de cercetare de drept public sau privat;
- Agenți economici (IMM-uri și întreprinderi mari);
- Unități de administrație publică locală sau centrală;
- Organizații nonguvernamentale.

Data limită: 14 noiembrie 2017.

Mai multe informații: 
h�ps://uefiscdi.ro/era-net-smart-grids-plus
h�p://www.finantare.ro

ERA-Net Smart Grids Plus cuprinde peste 20 de țări și 
regiuni partenere și urmărește să faciliteze schimbul de 
cunoaștere între iniția�vele europene dedicate rețelelor 
inteligente (smart grids) prin promovarea și finanțarea 
proiectelor comune. 

Prin intermediul acestei colaborări la nivel european, pe 
lângă suportul financiar al proiectelor, se oferă follow-up 
avansat și inova�v, monitorizare și ac�vități de transfer, 
contribuind as�el la crearea unei comunități de cunoaștere – 
ERA-Net Smart Grids Plus Knowledge Community – care să 
ajute la dezvoltarea capacității de replicare la nivel european a 
rețelelor inteligente (smart grids). 

Obiec�ve:
- Consolidarea sistemului național de CDI prin 

intensificarea colaborării în cercetarea europeană de excelență;
- Consolidarea sistemului național de CDI prin 

intensificarea cooperării internaționale – lansarea  de apeluri 
tema�ce comune în parteneriat cu alte țări, ac�vități comune 
de cercetare, echipe de cercetare mixte, în vederea accesării 
altor fonduri disponibile prin programele de cercetare-
dezvoltare la nivel internațional;

https://uefiscdi.ro/era-net-smart-grids-plus
http://www.finantare.ro


ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din 
țări terțe.

5. Regulamentul (UE) 2017/1563 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 13 septembrie 2017 privind 
schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de 
exemplare în format accesibil ale anumitor opere și ale altor 
obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe în 
beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere 
sau cu dificultăți de ci�re a materialelor imprimate.

6. Decizia (UE) 2017/1545 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 septembrie 2017 de modificare a Deciziei nr. 
445/2014/UE de ins�tuire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea 
evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 
2020-2033.

7. Decizie (UE, Euratom) 2017/1543 a reprezentanților 
guvernelor statelor membre din 6 septembrie 2017 privind 
numirea unui judecător în cadrul Tribunalului.

Sursa: h�p://eur-lex.europa.eu/

1. Direc�va (UE) 2017/1852 a Consiliului din 10 octombrie 
2017 privind mecanismele de soluționare a li�giilor fiscale în 
Uniunea Europeană.

2. Direc�va (UE) 2017/1572 a Comisiei din 15 septembrie 
2017 de completare a Direc�vei 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului în ceea ce privește principiile și 
orientările vizând buna prac�că de fabricație a medicamentelor 
de uz uman.

3. Direc�va (UE) 2017/1564 a Parlamentului European și 
a Consiliului din 13 septembrie 2017 privind anumite u�lizări 
permise ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției 
prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor 
nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de ci�re 
a materialelor imprimate și de modificare a Direc�vei 
2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale 
dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea 
informațională.

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1862 al 
Comisiei din 16 octombrie 2017 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în 
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Legislație comunitară

http://eur-lex.europa.eu/
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European statistics for European policies
A wealth of data to underpin the Commission's priorities

Această broșură reprezintă o sursă de date fiabile pentru elaborarea, implementarea și 
monitorizarea poli�cilor.

Informațiile și cunoș�nțele reprezintă elemente fundamentale pentru toate societățile 
moderne. Sta�s�cile oficiale oferă o infrastructură informațională care răspunde nevoilor 
mai multor categorii de u�lizatori - cetățeni, factori de decizie, cercetători și jurnaliș�.

Sta�s�cile europene au fost introduse în 1952 cu formele �mpurii ale integrării 
europene și au crescut în �mp pentru a deveni o bază de informare esențială pentru 
funcționarea societăților în Uniunea Europeană.

În acest material informa�v regăsim subiecte de interes despre: locuri de muncă, 
creștere și inves�ții, piața unică digitală, energie și schimbări clima�ce, piața internă, o 
uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă, acordul UE-SUA privind 
comerțul, jus�ție și drepturi fundamentale, migrație.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția celor interesați un exemplar în limba 
engleză.

BIBLIOTECA DE CARTE EUROPEANĂ

Europa 2020 este strategia europeană pentru creșteri inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii începând cu 2010. Aceasta a contribuit la pregă�rea alegerilor 
strategice pentru ac�vitatea Comisiei Europene. Aceasta a dus la crearea semestrului 
european, care a devenit un instrument puternic pentru a oferi orientări statelor membre 
în ceea ce privește reformele lor structurale și poli�cile fiscale durabile.

Publicația de față furnizează date actualizate în domeniile acoperite de Strategia 
Europa 2020, care sunt importante pentru elaborarea poli�cilor noastre și care ajută la 
monitorizarea progreselor înregistrate în a�ngerea obiec�velor.

Acest material informa�v oferă o sta�s�că cu indicatorii principali ai strategiei Europa 
2020 în domenii ca: ocuparea forței de muncă, cercetare și dezvoltare, educație, 
schimbări climba�ce, sărăcie și excluziune socială. La final există, de asemenea, și o 
secțiune care oferă o imagine de ansamblu asupra situației fiecărui stat membru în raport 
cu indicatorii principali ai strategiei Europa 2020 și obiec�vele naționale.

La sediul Centrului Europe Direct Argeș cei interesați pot consulta un exemplar în limba 
engleză.

Smarter, greener, more inclusive ?
Indicators to support the Europe 2020 strategy

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre subiectele tratate în aceste broşuri vă aducem la 
cunoştinţă că le puteţi consulta în cadrul Centrului Europe Direct Argeş.

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017
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