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ŞTIRI DE INTERES EUROPEAN

Un miliard de euro pentru supercalculatoare europene

Materiale plastice recuperabile/reciclabile 100%

declarația EuroHPC și membrii privați din mediul 
academic și sectorul industrial. Alți membri se pot alătura 
în orice moment, furnizând o contribuție financiară.

Printre avantajele supercalculatoarelor se numără:
· HPC este un instrument esențial pentru a înțelege 

și răspunde la marile provocări societale și ș�ințifice, cum 
ar fi depistarea precoce, tratamentul bolilor și 
dezvoltarea de noi terapii, prevenirea și ges�onarea 
catastrofelor naturale de mare amploare etc.;

· infrastructura EuroHPC va facilita accesul 
industriei europene, în special a IMM-urilor, la 
supercalculatoare pentru a dezvolta produse inovatoare;

· HPC este esențială pentru sistemele naționale de 
securitate și apărare.

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

Recent, Comisia Europeană a prezentat o serie de 
măsuri având ca scop construirea unei infrastructuri de 
supercalculatoare europene de talie mondială. Iniția�va 
prevede inves�ții din partea UE și a statelor membre și 
este esențială pentru compe��vitatea și independența 
UE în domeniul economiei datelor, în condițiile în care 
supercalculatoarele pot aduce beneficii pentru societate 
în multe domenii.

Întreprinderea comună EuroHPC, o nouă structură 
juridică și de finanțare, va crea o infrastructură pentru 
tehnica de calcul de înaltă performanță (High-
Performance Compu�ng - HPC), pe care o va exploata pe 
plan european. Ea va sprijini un program de cercetare și 
inovare pentru dezvoltarea de tehnologii și echipamente, 
precum și  aplicații le  necesare pentru aceste 
supercalculatoare. 

Contribuția UE la EuroHPC va fi de aproxima�v 486 
milioane de euro în baza actualului cadru financiar 
mul�anual, statele membre și țările asociate urmând să 
aloce și ele o sumă similară. EuroHPC va funcționa în 
perioada 2019-2026, iar infrastructura prevăzută va fi 
deținută și exploatată în comun de către membrii săi, 
aceș�a fiind, într-o primă etapă, țările care au semnat 

· un cadru de monitorizare privind economia 
circulară; 

· o nouă direc�vă privind instalațiile portuare de 
preluare.

Strategia va transforma modul în care produsele 
sunt concepute, fabricate, folosite și reciclate în 
Uniunea Europeană. Obiec�vul este de a proteja mediul 
și, în același �mp, de a pune bazele unei noi economii a 
materialelor plas�ce, bazată pe metode de concepție și 
producție care să respecte pe deplin necesitățile de 
reu�lizare, reparare și reciclare și pe elaborarea unor 
materiale durabile.

Prin noua strategie, Uniunea Europeană:
· va face ca reciclarea să devină profitabilă pentru 

Prima strategie la nivel european privind 
materialele plas�ce, adoptată în luna ianuarie, se înscrie 
în eforturile de tranziție către o economie mai circulară. 
Aceasta va proteja mediul de poluarea cu plas�c și, în 
același �mp, va s�mula creșterea și inovarea. Conform 
noilor planuri, toate ambalajele din plas�c de pe piața 
UE vor deveni reciclabile până în 2030, consumul de 
ar�cole din plas�c de unică folosință va fi redus, iar 
u�lizarea intenționată a microplas�cului va fi limitată.

Iniția�vele adoptate includ:
· o comunicare privind o strategie europeană 

pentru materialele plas�ce într-o economie circulară;
· o comunicare privind interfața dintre legislațiile 

referitoare la substanțe chimice, produse și deșeuri;
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Călătorie prin Europa

Alături de consilierii Europe Direct Argeș, la eveniment a 
luat parte și voluntara centrului de informare europeană, 
Iulia Manda, care le-a vorbit elevilor despre propria 
experiență cu privire la locurile minunate văzute în cadrul 

unui tur al Europei. 
Prin intermediul unei hărți cu țări europene, 

par�cipanții la ac�vitate ”au călătorit” și au descoperit cele 
mai cunoscute obiec�ve turis�ce, pornind de la 
monumentul din Italia, Colosseum care este vechi de milenii 
și care a fost martorul la cele mai importante evenimente din 

Fie că vorbim despre monumente vechi de secole, 
parcuri neobișnuite sau muzee faimoase, Europa poate oferi 
chiar și celui mai pretențios vizitator un obiec�v turis�c care 
să îl impresioneze.

În acest sens, în luna ianuarie 2018, Centrul Europe 
Direct Argeș din cadrul Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” 
Argeș a organizat pentru elevii de clasa a V-a, de la Școala 
Gimnazială ”Ion Pillat” din Piteș� ac�vitatea ”Călătorie prin 
Europa”, care a avut drept scop cunoașterea unor obiec�ve 
turis�ce din țări europene.

ACTIVITĂȚILE EUROPE DIRECT ARGEȘ

· va pune capăt poluării cu deșeuri a mărilor, prin 
noi norme privind instalațiile portuare de preluare, 
măsuri de ges�onare pe uscat a deșeurilor generate sau 
acumulate pe nave și  de reducere a sarcinii 
administra�ve a porturilor, navelor și autorităților 
competente;

· va s�mula inves�țiile și inovarea, prin elaborarea 
de orientări privind reducerea la minimum a deșeurilor 
din plas�c și prin majorarea sprijinului pentru inovare;

· va încuraja schimbarea în întreaga lume, prin 
colaborarea cu parteneri de pe întregul glob pentru 
găsirea de soluții la nivel mondial și dezvoltarea de 
standarde internaționale.

În 2018, Comisia va prezenta, de asemenea, o 
propunere privind ar�colele din plas�c de unică 
folosință.

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

companii, prin intermediul unor noi norme privind 
ambalajele, modernizarea instalațiilor de reciclare și 
ins�tuirea unui sistem op�mizat de colectare selec�vă;

· va reduce deșeurile din plas�c, prin planuri axate 
pe alte �puri de materiale de unică folosință, campanii 
de sensibilizare, limitarea u�lizării microplas�cului și 
stabilirea sferei de aplicare a viitoarelor norme UE;
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 În luna ianuarie 2018, consilierii Centrului Europe 
Direct Argeș din cadrul Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” 
Argeș au fost prezenți la Școala Gimnazială Ion Pillat, unde au 
organizat o ac�vitate interac�vă referitoare la drepturile 
copiilor în Uniunea Europeană.  

Convenția privind Drepturile Copilului încorporează, mai 
mult decât oricare alt document, întreg spectrul drepturilor 
omului – civile, poli�ce, economice, sociale și cultural, și 
prevede o dezvoltare completă a potențialului copilului într-o 
atmosferă de libertate, demnitate și jus�ție.

Drepturile copilului în Uniunea Europeană
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Spania, care încântă oamenii pasionați de arhitectură, 
ajungând până la cultura și modernismul ins�tuțiilor 
europene care se regăsesc în Bruxelles și care încântă fiecare 
cetățean care pășește în Belgia.

Ac�vitatea s-a bucurat de un real succes, �nerii 
împărtășind cu bucurie din experiențele pe care le-au avut în 
călătoriile lor prin bătrânul con�nent, Europa.

istoria Europei; Turnul Eiffel, simbolul cel mai important al 
Parisului și al Franței, care a devenit o locație favorabilă 
pentru toți cei care doresc să admire din vârful său 
panoramele Orașului Luminii; Palatul Westminster, care este 
foarte popular în Marea Britanie, grație turnului cu ceas 
poreclit „Big Ban”; fascinanta Catedrală Sagrada Familia și 
Parcul Guell cu forme ciudate și terase cu mozaicuri din 



Erasmus+: Formarea adulților, educație oricând și pentru toți!

În perioada 8-10 februarie 2018, Centrul Europe 
Direct Argeș din cadrul Bibliotecii Județene Argeș va 
găzdui atelierul MobilitatE+, care face parte din oferta de 
formare a Agenției Naționale pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educației și  Formării 
Profesionale (ANPCDEFP) pentru organizațiile sau 
ins�tuțiile eligibile și este susținut de membrii rețelei de 
formatori E+.

Atelierul este dedicat dezvoltării de proiecte de 
mobilitate în cadrul Programului European pentru 
Educație, Formare Profesională și Tineret Erasmus+, 
domeniul Educația Adulților.

Scopul atelierului este să ofere un cadru adecvat 
de interacțiune și sprijin personalizat în vederea finalizării 
etapei de proiectare și completării unui formular de 

candidatură pentru un proiect de mobilitate în cadrul 
programului Erasmus+. În cadrul atelierului vor alterna 
etapele de lucru individual pe formularul de candidatură 
cu etapele de discuții de grup și clarificare a întrebărilor 
specifice ale par�cipanților. 

Acest curs de formare se adresează managerlor 
sau personalului unor organizații sau ins�tuții eligibile 
care nu au mai coordonat proiecte de mobilitate 
aprobate în România prin programul Erasmus+, 
domeniul Educația Adulților.

La finalul atelierului par�cipanții vor avea un grad 
crescut de înțelegere a programului Erasmus+ și a 
Acțiunii cheie 1 – proiecte de mobilitate pentru inovare și 
schimb de bune prac�ci și a domeniului Educația 
Adulților, vor ș� cum să completeze corect și complet 
formularul de canditatură pentru proiecte de mobilitate 
Erasmus+ și, de asemenea, vor avea o mo�vație crescută 
în ceea ce privește depunerea proiectelor de mobilitate 
Erasmus+.
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Protagoniș�i principali ai evenimentului au fost elevi de 
clasa a IV-a, care s-au implicat ac�v și au rezolvat în echipă 
exercițiile propuse, descoperind rând pe rând noțiuni 
interesante despre dreptul de a avea un nume și o 
naționalitate, dreptul la educație, libertatea de expresie, 
dreptul de a fi protejat de orice formă de violență, abuz sau 
neglijență, dreptul la îngrijire medicală, dreptul la protecție 
față de agresarea pe Internet, dreptul la asistență pentru 
copiii aflați în conflict cu legea și dreptul copiilor la protecție 
specială.

Aceș�a au dat dovadă de mult entuziasm și dorință de 
cunoaștere, demonstrându-și spiritul compe��v pe întreaga 
durată a ac�vității. 

Argeş
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SEV în Franța

învățare și dezvoltare personală, un cer�ficat Youthpass, care 
să ateste experiența ta SEV ca experiență de învățare, 
cer�ficat medical și un training care te va pregă� pentru 
această experiență.

Pentru a putea par�cipa trebuie să trimiți un 
CV și o scrisoare de mo�vație în limba engleză 
sau o prezentare video despre �ne și mo�vația ta 
la adresa de e-mail: .remus@t4uth.ro

Perioada în care se desfășoară ac�vitatea:   
1 septembrie 2018 – 30 iunie 2019.

Termen limită: 15 februarie 2018. 
Mai multe informații:

h�p://www.t4uth.ro/evs/evs-opportuni�es/sev-
quin�n-trebeurden/

Ai între 18 și 30 de ani și doreș� să îți petreci toamna într-
un cadru non-formal și plin de jocuri, cu un accent pe învățare 
interculturală? O as�el de oportunitate te așteaptă anul acesta 
în Qui�n, Franța! 

Pentru a candida în acest program trebuie să 
fii cetățean român, deschis spre experiențe noi, 
orientat spre învățare și dezvoltare personală, să 
îți doreș� să înveți limba franceză și să ai 
cunoș�nțe minime de limba engleză. 

 Ca voluntar, beneficiezi de rambursare 
costuri de transport, bani de buzunar și de 
mâncare, cazare, suport logis�c pentru ac�vități, 
un mentor care se va asigura de procesul tău de 

Platforma Youth Wiki

Detalii: h�ps://eacea.ec.europa.eu/na�onal-
pol…/youthwiki/countries

Youth Wiki este prima enciclopedie online despre 
structuri, poli�ci și acțiuni naționale în sprijinul �nerilor.

Youth Wiki oferă informații din 27 de țări europene, 
iar scopul acestei pla�orme este de a ajuta Comisia 
Europeană și statele membre în luarea deciziilor prin 
furnizarea de informații privind stadiul actual al 
reformelor și iniția�velor. De asemenea, pla�orma 
permite schimbul de informații și sprijină ac�vitățile de 
învățare reciprocă.

TÂNĂR ÎN EUROPA 

Cascais: Capitala europeană a tineretului 2018

organiza evenimente și proiecte menite să demonstreze 
rolul ac�v, esențial pe care �nerii și organizațiile de 
�neret îl pot juca în societate.

Mai multe informații: h�ps://jovem.cascais.pt/

Cascais, municipalitate din suburbiile orașului 
Lisabona, capitala Portugaliei, este Capitala europeană 
a �neretului pentru anul 2018. Titlul este acordat anual 
unui alt oraș european de către Forumul European al 
Tineretului.

Având tema „Glocal Youth”, Cascais urmărește să 
contribuie la creșterea coerenței la nivel european, 
crearea de noi oportunități care să conducă la creșterea 
importanței cetățeniei globale, cu accent pe dialogul 
între generații.

Capitala europeană a �neretului 2018 va încuraja 
par�ciparea �nerilor prin promovarea unor idei noi și a 
unor proiecte inovatoare. Cu această ocazie se vor 

mailto:remus@t4uth.ro
http://www.t4uth.ro/evs/evs-opportunities/sev-quintin-trebeurden/
http://www.t4uth.ro/evs/evs-opportunities/sev-quintin-trebeurden/
https://eacea.ec.europa.eu/national-pol�/youthwiki/countries
https://eacea.ec.europa.eu/national-pol�/youthwiki/countries
https://jovem.cascais.pt/
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Scriitori

Primul său roman a câș�gat pres�giosul premiu 
literar José Saramago. Romanele sale au fost traduse în 
20 de limbi și este renumit la nivel internațional.

Opere semnifica�ve: „Nenhum Olhar”, „An�doto”, 
„Hoje Não”, „Morreste-me”, „Livro”, „Minto Até ao Dizer 
que Minto”, „Uma Casa na Escuridão”.

A câș�gat numeroase premii printre care amin�m: 
Premiul José Saramago (2001), Premiul pentru poezie al 
lui Daniel Faria (2008); Premiul Cálamo Another Look 
(2007); Premiul „Cartea europeană” (2013); Societatea 
portugheză a autorilor (2013); Oceans Award (2016).

România - Mircea Cărtărescu
(1 iunie 1956, Bucureș�)

Una dintre cele mai 
importante personalităţi 
a le  l i teratur i i  române 
contemporane, Mircea 
Cărtărescu a urmat studiile 
l a  U n i v e r s i t a t e a  d i n 
Bucureş�. 

Fiind poet, prozator, 
publicist român şi cri�c 
literar, acesta a cunoscut 
succesul la început prin 
poeziile „Cenaclul de Luni” 

şi „România Literară” în anul 1978. 
Cariera sa a con�nuat prin publicarea de versuri 

cuprinse în mai multe volume, printre care se remarcă 
„Poeme de amor” sau „Totul”. Fiind considerat un 
teore�cian al  postmodernismoului,  adept al 
roman�smului, al literaturii fantas�ce, dar şi prozator, 
acesta a scris opere ca: „Levantul”, „Orbitor” (Aripa 
stângă, Corpul, Aripa dreaptă), „Enciclopedia zmeilor”. 
La capitolul eseuri şi publicis�că, au devenit renumite 
opere ca: „Visul chimeric” sau „De ce iubim femeile”.

Expresivitatea şi originalitatea scriitorului a fost 
premiată cu următoarele dis�ncţii: Premiul Uniunii 
Scriitorilor din România,  Premiul Academiei Române, 
Premiul Uniunii La�ne, Premiul Revistei Flacăra, 
Premiul ASPRO, Premiul Uniunii Scriitorilor din 

Polonia – Malgorzata Rejmer
(6 septembrie 1985, Warszawa)

Malgorzata Rejmer este unul 
dintre cei mai s�mați prozatori și 
jurnaliș� ai Poloniei. 

A b s o l ve ntă  a  S t u d i i l o r 
Individuale Interdisciplinare 
Umaniste și Sociale în cadrul 
Univers i tăț i i  din  Varșov ia , 
laureată a unui premiu în cadrul 
Fes�valu lu i  P L A N E T E  D O C 
REVIEW pentru reportaj scris, își 

face debutul în literatură în anul 2009 cu romanul 
Toksymia, nominalizat la Premiul Literar GDYNIA și la 
Premiul Asociației Editorilor de Carte din Polonia.

În anul 2013, Editura Czarne i-a publicat seria de 
reportaje despre România de astăzi: Bukareszt. Kurz I 
krew (,,Bucureș�. Praf și sânge”), carte considerată de 
cri�ci drept una dintre cele mai importante apariții ale 
aceluiași an în Polonia, primind deja 3 premii: Premiul 
Teresa Toranska, decernat de revista Newsweek, 
Premiul Warszawska și Premiul Gwarancja Kultury 
2014, oferit de televiziunea TVP Kultura. 

De asemenea, a fost nominalizată la numeroase 
dis�ncții, printre care Premiul Na�onal Geographic 
Traveler la categoria Cartea Anului.

Portugalia – José Luís Marques Peixoto 
(4 septembrie 1974, Galveias, Ponte de Sor)

J o s é  L u í s  M a rq u e s 
Peixoto, unul dintre cei mai 
a p r e c i a ț i  s c r i i t o r i  d i n 
P o r t u g a l i a ,  a  a b s o l v i t 
U n i ve rs i tate a  N ova  d e 
Lisboa, obținând diplomă în 
d o m e n i u l  l i m b i l o r  ș i 
literaturii moderne. A fost 
profesor de câțiva ani în 
Portugalia și în Cabo Verde, 

înainte de a deveni scriitor profesionist în 2001.

CALEIDOSCOP EUROPEAN 
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Scriitorul contemporan român Mircea Cărtărescu 
se bucură de un succes considerabil în urma ul�melor 
sale opere („De ce iubim femeile”, „Frumoasele 
străine”) datorită contractelor de exclusivitate semnate 
cu editurile care îi publică operele. Acesta ocupă funcția 
de conferențiar universitar la Catedra de literatură 
română în cadrul Facultății de Litere a Universității din 
Bucureș�. 

Republica Moldova, traducerea în limba franceză a 
romanului „Orbitor” nominalizat pentru Premiul 
Uniunii La�ne, Premiul AER, Premiul literar „Giuseppe 
Acerbi”, Premiul Internațional pentru Literatură de la 
Vilenica, Premiul Internațional pentru Literatură „Haus 
der Kulturen der Welt 2012”, Berlin, Premiul Spycher - 
Literaturpreis Leuk în Elveția, Marele Premiu al 
Fes�valului Internațional de Poezie de la Novi Sad, 
Premiul de stat al Austriei pentru literatură europeană.

Fondul de Securitate Internă, cooperare polițienească

proiecte care vizează testarea și validarea rezultatului 
proiectelor de cercetare în domeniul securității 
finanțate de Uniune;

e) studii. 
Solicitanți eligibili:
Autorități publice de la nivel local, regional și 

național, en�tăți private nonprofit, organizații 
internaționale.

Mai multe informații :
h�p://ec.europa.eu/research/par�cipants/p

ortal/desktop/en/opportuni�es/isfp/topics/isfp-
2017-ag-corrupt.html

Prezenta cerere de propuneri urmărește 
finanțarea proiectelor în domeniul informării și 
comunicării pentru combaterea corupției, prin 
dezvoltarea unor instrumente adecvate. Corupția 
este considerată un fenomen complex cu dimensiuni 
economice, sociale, poli�ce și culturale.

Sunt vizate următoarele arii de interes: 
corupția în bugetare și achiziții publice la nivel local; 
evaluarea riscurilor și prevenirea corupției în 
sectoarele cu risc ridicat; prevenirea u�lizării 
serviciilor financiare și profesionale pentru a corupe 
și împotriva spălării veniturilor provenite din 
corupție; sprijin pentru societatea civilă și cetățeni 
pentru a expune prac�ci corupte.

Ac�vități eligibile:
a) proiectele care promovează crearea de 

rețele, parteneriatele public-privat, punerea în 
aplicare a celor mai bune prac�ci și abordărilor 
inovatoare la nivelul Uniunii, programele de formare 
și de schimb;

b )  p r o i e c t e  c a r e  s u s ț i n  d e z v o l t a r e a 
metodologiilor, în special sta�s�ce, instrumentelor și 
indicatorilor comuni;

c )  a c h i z i ț i o n a r e a ,  î n t r e � n e r e a  ș i /s a u 
modernizarea ulterioară a echipamentelor tehnice, a 
exper�ze i ,  precum ș i  a s i stemelor T I C  ș i  a 
componentelor acestora la nivelul Uniunii;

d) proiecte inovatoare care dezvoltă noi 
metode și/sau desfășoară noi tehnologii cu potențial 
de transferabilitate în alte state membre, în special 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-corrupt.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-corrupt.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-corrupt.html


(municipalitate, administrație 
provincială specială, districte, 
etc.), să fie o autoritate locală din 
statele membre ale UE sau dintr-o 
țara eligibilă în conformitate cu 
Regulamentul IAP.

M a i  p o t  p a r � c i p a  c a 
beneficiari: universități, federații, 
asociaț i i , camere de comerț, 
agenții de dezvoltare, etc. 

Această schema de finanțare este cofinanțată 
de UE și de Turcia în cadrul Programului anual de 
acțiune pentru Turcia în cadrul Instrumentului de 
asistenta pentru preaderare (IAP II).

Proiectele se implementează pe o perioada de 
minimum 9 și maximum 12 luni. Propunerile trebuie 
redactate în limba engleză.

Termen limită: 9 mar�e 2018.
Mai multe informații:
h�p://www.finantare.ro/

C o m i s i a E u ro p e a n ă ,  p r i n 
d i r e c ț i a  g e n e r a l ă  E u r o p A i d , 
responsabilă pentru implementarea 
programelor și proiectelor de ajutor 
extern în întreaga lume, a deschis 
recent o cerere de propuneri de 
proiecte în cadrul IAP II (2014-2020) 
„Instrumentul pentru Asistență de 
Preaderare”.

 O b i e c � v u l  s p e c i fi c  a l 
prezentei cereri de propuneri este de a crea structuri 
durabile pentru s�mularea schimburilor între 
administrațiile locale din Turcia și autoritățile locale 
din statele membre ale UE în domenii relevante 
pentru aderarea la UE prin acțiuni de infrățire între 
orașe.

Pentru a fi eligibil, solicitantul principal trebuie 
să fie: o persoană juridică sau/și nonprofit, stabilită 
într-un stat membru al Uniunii Europene, în Turcia sau 
într-o țară eligibilă în conformitate cu Regulamentul 
I A P, să fie o administraț ie locală din Turcia 
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Programul IAP 2014-2020
Instrumentul pentru Asistență de Preaderare, 

înfrățirea orașelor Turcia-UE

Legislație comunitară

posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de 
pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele 
Uniunii și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în 
anumite ape din afara acesteia, și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2017/127.

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2018/107 al Comisiei din 12 ianuarie 2018 de 
înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor 
de origine protejate și al indicațiilor geografice 
protejate.

5. Decizia (UE) 2018/51 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 2017 
privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în 
vederea furnizării de finanțare pentru Fondul 
european pentru dezvoltare durabilă.

Sursa: h�p://eur-lex.europa.eu/

1. Direc�va (UE) 2018/131 a Consiliului din       
23 ianuarie 2018 de punere în aplicare a Acordului 
încheiat între Asociația Armatorilor din Comunitatea 
Europeană ( E C S A ) ș i Federaț ia Europeană a 
L u c răto r i l o r  d i n Tra n s p o r t u r i  ( E T F )  p e nt r u 
modificarea Direc�vei 2009/13/CE în conformitate 
cu modificările din 2014 la Convenția privind munca 
din domeniul mari�m din 2006, as�el cum au fost 
aprobate de Conferința Internațională a Muncii la    
11 iunie 2014.

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2018/154 al Comisiei din 30 ianuarie 2018 de 
deschidere a unei proceduri de licitație pentru 
achiziționarea de lapte praf degresat în perioada de 
intervenție publică 1 mar�e-30 septembrie 2018.

3. Regulamentul (UE) 2018/120 al Consiliului 
din 23 ianuarie 2018 de stabilire, pentru anul 2018, a 

http://www.finantare.ro/
http://eur-lex.europa.eu/
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Mediul pentru europeni

Milioane de oameni din întreaga lume depind direct de oceane pentru 
supraviețuirea lor. Însă, în cele din urmă, întreaga umanitate are nevoie de 
oceane sănătoase pentru combaterea schimbărilor clima�ce, purificarea 
aerului, reglarea condițiilor meteorologice și asigurarea unei surse esențiale 
de hrană și apă. Acțiunile pentru protejarea oceanelor noastre sunt eficiente 
doar prin cooperare globală puternică, iar la acest capitol Uniunea Europeană 
ocupă un loc fruntaș. 

În această ediție a revistei sunt tratate subiecte de interes pentru 
cetățeni referitoare la reducerea u�lizării pungilor din plas�c, protejarea 
mediului marin, ges�onarea apei în UE, combaterea comerțului ilegal cu 
produse din fildeș și cinege�ce, combaterea poluării aerului și reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon.

La sediul Centrului Europe Direct Argeș există un exemplar al acestei 
reviste, în limba română.

Revistă a Direcției Generale de Mediu, noiembrie 2017, Nr. 64.

BIBLIOTECA DE CARTE EUROPEANĂ

Cadrul financiar mul�anual al Uniunii Europene aferent perioadei 2014-
2020 permite implementarea generațiilor de programme de cheltuieli ale 
Uniunii Europene. 

Prezentul Ghid pentru beneficiari are la bază cadrul strategic comun 
[Anexa 1 la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013], care cons�tuie fundamentul 
unei cooperări consolidate între fondurile ESI și alte instrumente ale UE.

Cuprinsul acestui ghid conține subiecte de interes pentru ci�tori cu privire 
la: fondurile structurale și de inves�ții europene (fondurile ESI), prezentarea 
altor fonduri UE prin programele Orizont 2020 (dedicat cercetării și inovării), 
LIFE (instrument ce pune accent pe mediu și schimbări clima�ce), COSME 
(program pentru compe��vitatea întreprinderilor), EaSI (programul pentru 
ocuparea forței de muncă și inovare socială) și Erasmus+ (sprijină iniția�vele în 
materie de educație, formare, �neret și sport). 

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția celor interesați de aceste 
subiecte un număr mai mare de exemplare, în limba română.

Luxemburg : Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2015.

Ghid pentru beneficiarii fondurilor structurale și de 
investiții europene și ai instrumentelor UE conexe

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.
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