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Portalul	„Vocea	ta	în	Europa”	gestionat	de	Comisia	Europeană,	constituie	punctul	unic	de	acces	la	numeroase	consultări,	discuţii	
şi	alte	opţiuni	prin	care	puteţi	juca	un	rol	activ	în	procesul	de	elaborare	a	politicilor	europene.

CUPRINS

Antreprenoriatul: dialogul între mediul 
academic şi cel al afacerilor

	 Ce	este	antreprenoriatul?	Este	un	proces	care	constă	în	deru-
larea	unei	serii	de	activităţi	al	căror	scop	este	crearea	unei	afaceri	menite	
să	aducă	profit	prin	valorizarea	clienţilor.	Procesul	antreprenorial,	potri-
vit	lucrării	lui	Hisrich,	Peters	şi	Shepherd:	Entrepreneurship,	cuprinde	cin-
ci	etape	esenţiale	 (identificarea	şi	evaluarea	oportunităţilor;	obţinerea	
resurselor	 necesare;	 elaborarea	 planului	 de	 afaceri;	 înfiinţarea	 firmei;	
asigurarea	managementului),	care,	puse	în	practică,	sunt	benefice	atât	
pe	plan	personal,	vizând	satisfacţia	antreprenorului,	cât	şi	pe	plan	social,	
vizând	dezvoltarea	afacerilor	şi	creşterea	gradului	de	bunăstare	al	unei	
localităţi	sau	regiuni.
	 Care	sunt	motivele	pentru	care	o	persoană	s-ar	putea	implica	
într-un	astfel	de	proces?	Antreprenorul	îşi	asumă	riscul	unei	noi	afaceri	
pentru:

-	 promovarea	unei	idei	de	afaceri	originale	prin	viziunea	pe	care	
o	are	şi	obiectivele		pe	care	şi	le	stabileşte;
-	 punerea	 în	practică	 a	 acestei	 idei	 inovatoare	prin	 înfiinţarea	
întreprinderii	sale;
-	 asigurarea	 independenţei	 sale	 sociale,	 el	 fiind	 acela	 care	 îşi	
alege	 produsele	 sau	 serviciile	 pe	 care	 le	 va	 oferi	 în	 urma	 testării	
pieţii	de	desfacere;
-	 planificarea	 şi	 (re)organizarea	 tuturor	 activităţilor	 în	 vederea	
obţinerii	profitului	constant	în	creştere	pentru	beneficiul	personal	
şi	al	angajaţilor	săi	şi	pentru	creşterea	bunăstării	unei	comunităţi;
-	 a	contribui	la	consolidarea	procesului	antreprenorial	la	nivelul

regiunii	din	care	face	parte.					
	 Când	 şi	 unde	 poate	 începe	 cultivarea	 spiritului	 antre-
prenorial?	 Răspunsul	 este	 simplu:	 manifestarea	 acestui	 spirit	 de	
antreprenor	 poate	 începe	 din	 copilărie,	 în	 familie	 sau	 în	 mediul	
instituţional	de	învăţământ.	
	 Mediul academic	 însă	 	 se	 află	 în	 cea	 mai	 privilegiată	
poziţie	pentru	că	în	acest	spaţiu	sunt	îmbinate	expertiza,	experienţa,	
creativitatea	şi	entuziasmul	cu	sprijinul	oferit	de	autorităţile	locale,	
de	 industriile,	 de	 oamenii	 de	 afaceri	 din	 regiune	 şi	 de	 proiecte	
naţionale	 şi	 europene	 pentru	 încurajarea	 tinerilor	 care	 doresc	 să	
iniţieze	şi	să	investească	în	propria	afacere.	
	 Un	 astfel	 de	program	de	dezvoltare	 a	 abilităţilor	 antre-
prenoriale	 în	 rândul	 tinerilor	 şi	 facilitarea	 accesului	 acestora	 la	
finanţare	este	Start-up	Europe	în	universităţi	(Startup Europe Comes 
to Universities - SEC2U),	o	iniţiativă	sprijinită	de	Comisia	Europeană		
şi		activă	în	întreaga	Europă,	prin	programul	Startup Europe. 
	 Obiectivul	 acestui	 proiect	 paneuropean	 este	 crearea	
unei	culturi	puternice	de	antreprenoriat	şi	inovare	în	universitățile	
din	întreaga	Europă.	35	de	universităţi	din	Austria,	Belgia,	Croaţia,	
Cipru,	Germania,	Grecia,	Ungaria,	 Irlanda,	Italia,	Lituania,	Portuga-
lia,	România	(Universitatea	Politehnică	Bucureşti,	Universitatea	de	
Vest	 din	 Timişoara,	 Universitatea	„Alexandru	 Ioan	 Cuza”	 din	 Iaşi,	
Universitatea	„Ștefan	cel	Mare”	din	Suceava),	Spania,	Olanda,	Marea	
Britanie	şi,	din	afara	Uniunii	Europene,	Albania	şi	Israel,	au	organizat	
deja	evenimente	prin	care	sunt	vizate:	 transformarea	 	studenţilor		
în		antreprenori,		crearea		de		legături		durabile		între	mediul	de	afa-
ceri	şi	cel	academic,	realizarea	unui	dialog	constant	între	autorităţile	
locale,	 instituţiile	 de	 învăţământ,	 antreprenoriatele	 existente	 şi	
cetăţenii	care	doresc	să	 iniţieze	şi	să	dezvolte	noi	oportunităţi	de	
afaceri	în	beneficiul	comunităţii	din	care	fac	parte.	Existenţa	acestui	
dialog	constituie	motivaţia	tinerilor	pentru	a	se	angaja	 în	etapele	
premergătoare	deschiderii	unei	afaceri	proprii	şi	în	realizarea	unui	
plan	de	afaceri	eficient.
Sursă	1,	Sursă	2,	Sursă	3

Prof.univ.dr.	Doina	Cmeciu
Coordonator

Centrul	de	Informare	Europe	Direct	Bacău

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_ro.htm
http://www.scoalaedu.ro/news/1148/39/Antreprenoriatul-se-invata
https://books.google.ro/books?id=hwhVBQAAQBAJ&pg=PT837&lpg= PT 837&dq=Robert+D.+Hisrich,+Michael+P.+Peters,+Entrepreneurship,+2002&source
startupeuropeclub.eu
http://startupeuropeuniversities.eu/
http://startupeuropeclub.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/startup-europe
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	 În perioada 2 – 3 noiembrie 2016,	comisarul	european	
pentru	economie	şi	societatea	digitală,	Günther	H.	Oettinger,	a	
efectuat	o	 vizită	oficială	 în	România	 şi	 a	participat	 la	Forumul 
Internațional România Digitală – Industrie 4.0.	 În	 cadrul	discur-
sului	său,	comisarul	a	exprimat	viziunea	UE	privind	Europa	di-
gitalizată:	„Uniunea	 Europeană	 Digitală.	Maşini	 fără	 şofer,	 fişe	
medicale	online,	internet	de	mare	viteză	pe	agenda	UE.”	Pentru	
atingerea	unui	astfel	de	obiectiv,	este	nevoie	de	o	„piaţă	digitală	
comună,	de	un	parteneriat	public-privat	în	domeniul	cercetării,	
de	o	infrastructură	digitală	şi	de	o	strategie”,	a	adăugat	politici-
anul.	Concluziile	lui	Günther	H.	Oettinger	s-au	concretizat	într-o	
invitaţie:	„Invit	ţara	dumneavoastră,	universităţile	recunoscute	şi	
institutele	dvs	de	cerectare	să	se	 implice	în	continuare	în	pro-
iectele	europene	de	interes	comun,	în	proiecte	industriale	şi	să	
participe	la	acestea	activ”.
Sursă,	 Link	către	Directiva	UE	privind	 securitatea	 rețelelor	 şi	 a	
sistemelor	informatice	(Directiva	NIS)	

©	TVR

Evenimente	de	marcă

	 Pe data de 9 noiembrie 2016, comisarul	 european	
pentru	 politică	 regională,	 Corina	 Crețu,	 l-a	 primit	 la	 Bruxelles	
pe	 	 Radu	 Boroianu,	 preşedintele	 Institutului	 Cultural	 Român.	
Discuțiile	 purtate	 s-au	 concentrat	 pe	 relațiile	 dintre	 Institutul	
Cultural	Român	şi	 instituțiile	europene	şi	pe	oportunitățile	de	
finanțare	a	proiectelor	de	patrimoniu	cultural	cu	ajutorul	 fon-
durilor	europene,	având	în	vedere	că	în	perioada	2014	–	2020	
sunt	alocate		peste	390	de	milioane	de	euro	proiectelor	de	patri-
moniu	cultural	din	România	din	Fondul european de dezvoltare 
regională.	Prin	aceste	investiții	se	urmăreşte,	pe	lângă	creşterea	
gradului	de	conservare	a	obiectivelor	de	patrimoniu	şi	a	numă-
rului	de	vizitatori,	conservarea	 identităţii	culturale	şi	dezvolta-
rea	economică	locală.	
	 Sursă

©	Institutul	Cultural	Român

	 Pe 17 noiembrie 2016,	Orchestra	Barocă	a	Uniunii	Eu-
ropene	(European	Union	Baroque	Orchestra	-	EUBO)	a	susținut	
un	concert	public	în	Studioul	de	Concerte	al	Societăţii	Române	
de	Radiodifuziune	din		Bucureşti.	Evenimentul	s-a	desfăşurat	cu	
sprijinul	Reprezentanței	Comisiei	Europene	în	România.	
	 Condus	de	violonista	Margaret	Faultless,	una	dintre	cele	
mai	cunoscute	interprete	şi	specialiste	în	domeniul	muzicii	ba-
roce,	muzicienii	EUBO	au	interpretat	piese	din	creațiile	celebri-
lor	Jean-Baptiste	Lully	(1632	-	1687),	Henri	Purcell	(1659	-	1695),	
Arcangelo	Corelli	(1653	-	1713)	şi	ale	contemporanilor	lor.
	 Pagini	utile:
	 Pagina	de	Facebook	dedicată	evenimentului
	 Canalul	oficial	de	YouTube	al	orchestrei	baroce	a	Uniunii		
																Europene	
	 Pagina	oficială	de	Facebook	a	orchestrei

http://stiri.tvr.ro/manifest-pentru-o-romanie-digitala--250-de-specialisti-in-domeniul-it--la-forumul-organizat-la-palatul-victoria_80108_video.html#video130108
http://stiri.tvr.ro/manifest-pentru-o-romanie-digitala--250-de-specialisti-in-domeniul-it--la-forumul-organizat-la-palatul-victoria_80108_video.html#video130108
http://stiri.tvr.ro/manifest-pentru-o-romanie-digitala--250-de-specialisti-in-domeniul-it--la-forumul-organizat-la-palatul-victoria_80108.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive
http://media.tvrnews.ro/video_local/201611/previews/comisar-untitled-project-1-export-pentru-site-16x9-98606000_98606000.jpg
https://ec.europa.eu/romania/news/20160911_intalnire_corina_cretu_radu_boroianu_ro
http://icr.ro/pagini/intalnirea-comisarului-european-corina-cretu-cu-presedintele-institutului-cultural-roman-radu-boroianu
https://www.facebook.com/events/307825892936481/
https://www.youtube.com/user/EUBaroqueOrchestra
https://www.youtube.com/user/EUBaroqueOrchestra
https://www.facebook.com/EUBaroqueOrchestra
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	 Pe	data	de	16	noiembrie	2016,	Centrul	Europe	Direct	Bacău	a	organizat	focus-grupul	cu	tema:	„Cine	sunt	EU	
–	cetățeanul	digital	?”.			Participanţilor	–	studenţi	şi	elevi	–	le-a	fost			prezentată	tema	dezbaterii	şi	motivația	pentru	
care	se	consideră	necesară	abordarea	acestei	probleme.	Având	drept	suport	politicile	europene	cuprinse	în	por-
tofoliul	comisarului	european	pentru	economie	şi	societatea	digitală,	Günther	H.	Oettinger,	şi	Strategia	Naţională	
privind	Agenda	Digitală	pentru	România,	s-au	luat	în	discuţie	aspecte	privind:	definirea	conceptului	de	cetăţean	
digital;	 rolul	 internetului	 în	viaţa	cetăţeanului	obişnuit;	dezvoltarea	abilităţilor	digitale	ale	cetăţenilor	băcăuani;	
importanţa	 sectorului	 IT	 în	dezvoltarea	 sectorului	privat	 şi	public	 românesc;	 creşterea	competitivităţii	 forţei	de	
muncă	din	România	şi	Europa;	factorii	care	au	condus	la	dezvoltarea	industriei	IT	pe	plan	naţional.	Două	probleme	
au	fost	ridicate	de	participanţii	la	acest	focus-grup:	dezvoltarea	sistemului	IT	în	şcolile	din	mediul	rural	şi	alocarea	
resurselor	financiare	pentru		comunităţile	rurale	sărace.

	 Pe data de 24 - 25 noiembrie,	pentru	a	marca	aniversa-
rea	a	10	ani	de	la	organizarea	primului	seminar	pentru	societa-
tea	civilă	şi	mass-media,	Comitetul	Economic	şi	Social	European	
(CESE)	a	organizat	la	Viena	ediţia	2016	a	acestui	eveniment.	
	 Scopul	acestui	eveniment	a	fost	acela	de	a	pune	în	dez-
batere	rolul	pe	care	 l-au	avut	 instrumentele	de	comunicare	 în	
transmiterea	fenomenelor	migraţiei,	 refugiaţilor	şi	 integrării	 în	
întreaga	 Europă	 şi	 influenţa	 exercitată	 de	mass-media	 asupra	
opiniei	publice,	a	guvernelor,	a	societăţii	civile	 în	soluţionarea	
crizei	miranţilor.	
	 Sursă

Focus-grupuri Europe Direct Bacău

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-media-seminar-2016
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	 Pe	data	de	23	noiembrie	2016,	Centrul	Europe	Direct	Bacău	a	organizat	o	dezbatere	pe	tema	antrepre-
noriatului:	„Cine	sunt	EU	–	tânărul	antreprenor	?”.	Participanţii	au	fost	studenţi,	cetăţeni	băcăuani	şi	tinerii	care	au	
beneficiat	de	training-ul	din	cadrul	Școlii	de	vară	pe	tema	antreprenoriatului	în	industrii	creative,	„Extraordinar	de	
creativi,	dar	nu	suficient	de	antreprenori”,	activitate	organizată	prin	proiectul	CIED	Bacău	(în	colaborare	cu	CIED	
Bucureşti),	în	perioada		28	–	31	august	2016.	Acest	microdialog	a	fost	moderat	de	2	antreprenori	tineri:	Andreea	
Botez	şi	Cătălin	Popovici,	care	au	prezentat	aspecte	privind	realizarea	unui	plan	de	afaceri,	dificultăţile	întâmpinate	
privind	derularea	activităţii	antreprenoriale	 (fie	ele	de	ordin	 legislativ,	financiar	 sau	al	 resurselor	umane),	admi-
nistrarea	afacerii,	caracteristicile	unui	antreprenor	de	succes.	Discuţiile	au	circumscris	câteva	probleme	esenţiale	
pentru	dezvoltarea	antreprenoriatului	în	Bacău:	cum	se	realizează	studiul	pieţii	şi	studiul	concurenţilor	potenţiali;	
ce	 înseamnă	competiţia	 între	antreprenori;	care	este	viabilitatea	unor	activităţi	antreprenoriale,	sau	aspecte	re-
feritoare	 la	neseriozitatea	şi	 lipsa	de	pregătire	a	 resursei	umane;	capacitatea	mediului	antreprenorial	 local	de	a	
angaja	membri	ai	grupurilor	defavorizate;	strategiile	de	promovare	a	afacerii	pentru	atragerea	clienţilor;	investirea	
în	pregătirea	personalului;	dezvoltarea	viitoare	a	afacerii	pentru	creşterea	profitului;	cum	se	relaţionează	afacerea	
individuală	la	mediul	larg	de	afaceri	din	Bacău;	care	este	relaţia	mediu	de	afaceri	privat	–	public	în	Bacău.			
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	 Pe 13 noiembrie 2016,	municipiului	Bacău	 i	 s-a	acordat	 titlul	de	Capitala Tineretului din 
România	pentru	perioada	2	mai	2017	–	1	mai	2018	şi	premiul	de	50.000	de	euro	(acordat	de	iniţi-
atori).	Iniţiatorii		programului		au		fost		Consiliul		Tineretului	din	România	(CTR),	Federaţia	SHARE	
Cluj-Napoca,	Grupul	PONT	şi	Banca	Comercială	Română	(BCR).	Criteriile	care	au	stat	la	baza	jurizării	
au	fost:	motivația	fundamentării	candidaturii;	coerenţa	viziunii,	a	misiunii	şi	a	obiectivelor;	core-
larea	proiectelor	propuse	cu	strategii	şi	documente	de	politici	publice	de	tineret	la	nivel	local	şi	
european.
	 Obiectivele	programului	Capitala Tineretului din România	sunt:	

-	 elaborarea	strategiilor	de	dezvoltare	pentru	tineri		la	nivel	local;
-	 implicarea	activă	a	tinerilor	în	procesele	decizionale	din	oraşele	lor	pe	teme	ce	ţin	de	
						educaţie,	cultură,	politica	demografică	şi	alte	domenii	de	interes	pentru	ei;
-	 stimularea	autorităţilor	publice	locale	şi	a	companiilor	private	pentru	susţinerea	şi	
						implicarea	acestora	în	implementarea	proiectelor	propuse	în	cadrul	programului.

	 Cele	 28	de	 capitole	 ale	documentului	municipiului	 Bacău	 reprezintă	o	mini-strategie	de	
dezvoltare	a	 sectorului	de	 tineret	pe	 termen	mediu	 şi	 scurt,	 structurată	pe	cinci	mari	domenii:	
educaţie,	cultură,	participare	publică,	antreprenoriat	şi	sport.

©	Bacău,	Capitala	Tineretului	din	România

https://www.facebook.com/tineribacau
https://www.facebook.com/tineribacau/


6

Centrul de Informare
Europe Direct Bacău
www.europedirectbacau.ro
0234/530.255

Nr.11, Vol.4, 2016

	 Pe data de 16 noiembrie 2016,	 	 la	 festivitatea	de	 la	 sediul	Parlamentului	European	din	
Bruxelles,	municipiul	Bacău	a	primit,	din	partea	European	Capitals	and	Cities	of	Sport	Federation	
(ACES	Europe),	 titlul	de	„Oraş	European	al	Sportului”	 în	2017.	Semnificaţia	acordării	acestui	 titlu	
este	explicată	de	primarul	Cosmin	Necula:	„Primind	acest	titlu,	strategia	pe	sport	este	validată	de	
reprezentanții	Comisiei	Europene.	Sunt	două	componente	ale	acesteia:	investițiile	în	infrastructura	
sportivă	şi	cea	a	sportului	de	masă.	Va	creşte	cu	circa	20-30%	bugetul	alocat	sportului	veritabil”.	Un	
astfel	de	oraş	european	primeşte	finanţări	între	50.000	şi	5000.000	de	mii	de	euro.
	 Titlul	de	„Oraş	European	al	Sportului”	este	acordat	anual	mai	multor	oraşe	de	pe	continent.	
Pentru	2017,	alături	de	Bacău,	titlul	de	„Oraş	European	al	Sportului”	a	fost	acordat	şi	oraşelor	Bristol	
(Marea	Britanie),	Caligari	(Italia)	şi	Marsilia	(Franța).

	 Pe data de 18 noiembrie 2016,	primarul	Cosmin	Necula	şi	viceprimarul	Dragoş	Ștefan	au	
inaugurat	40	de	noi	locuri	în	două	creşe	din	Bacău,	prin	folosirea	unor	spaţii	neutilizate	din	interio-
rul	grădiniţelor.	„Este	o	investiție	în	copiii	noştri,	care	sunt	viitorul,	şi	este	o	soluție	pe	care	o	oferim	
părinților	care	aveau	această	problemă”,	a	declarat	primarul	Cosmin	Necula.
	 Sursă	ştire:	Ziarul	de	Bacău,	Image	Credit:	Ziarul	de	Bacău	şi	Deşteptarea

http://zdbc.ro/primaria-bacau-a-inaugurat-40-de-noi-locuri-in-crese/
http://www.desteptarea.ro/40-de-noi-locuri-in-cresele-bacauane/
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Ziua Europeană a Egalităţii Salariale

	 Pe 3 noiembrie s-a	celebrat	Ziua	Europeană	a	Egalității	Salariale,	prilej	cu	care	DG	Justiție	a		
publicat			broşura			„Combaterea			diferenței			de			remunerare		între		bărbați		şi		femei		în		Uniunea	
Europeană”	(Sursa	3),	care	conține	date	statistice	actualizate,	acțiuni	ale	Comisiei	şi	exemple	de	
bune	practici	din	statele-membre.	În	România,	diferența	de	salarizare	orară	brută	dintre	femei	şi	
bărbați	este	de	4,5%,	în	favoarea	celor	din	urmă.	Ea	este	de	patru	ori	mai	mică	decât	media	eu-
ropeană	(16,7%),	care	favorizează	bărbații,	valoarea	maximă	(28,1%)	fiind	înregistrată	în	Estonia.	
În	ceea	ce	priveşte	diferența	anuală	dintre	câştigurile	globale	brute,	defalcate	pe	sexe,	incluzând	
muncile	din	gospodărie	(cum	ar	fi	întreruperea	carierei	pentru	creşterea	unui	copil	sau	îngrijirea	
unei	rude),	România	înregistrează	o	valoare	în	favoarea	bărbaților	de	26,9%,	la	o	medie	europeană	
de	39,8%.
	 Sursa	1,	Sursa	2,	Sursa	3	(pdf )

Sursă:	One	Europe

https://ec.europa.eu/romania/news/03112016_gender_equality_gap_ro
     http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_ro.htm
          http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_ro.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/infographs/equal-pay-day-2015/equal-pay-day/index_en.html
http://one-europe.info/eurographics/european-gender-pay-gap
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Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei 
împotriva Femeilor

	 Pe data de 25 noiembrie	 este	celebrată	Ziua	 Internaţională	pentru	Eliminarea	Violenţei	
împotriva	Femeilor.	
	 Cu		acest		prilej,		comisarii		Frans		Timmermans,		prim-vicepreşedinte		al		Comisiei,	Federica	
Mogherini,	 Înalt	 Reprezentant	 al	 Uniunii	 pentru	 afaceri	 externe	 şi	 politica	 de	 securitate	 şi	
vicepreşedinte	al	Comisiei,	Johannes	Hahn,	comisar	pentru	politica	europeană	de	vecinătate	şi	ne-
gocieri	privind	extinderea,	Neven	Mimica,	comisar	pentru	cooperare	internațională	şi	dezvoltare,	
Dimitris	Avramopoulos,	comisar	pentru	migrație,	afaceri	interne	şi	cetățenie,	Christos	Stylianides,	
comisar	pentru	ajutor	umanitar	şi	gestionarea	crizelor,	Věra	Jourová,	comisar	pentru	justiție,	con-
sumatori	şi	egalitate	de	gen,	Tibor	Navracsics,	comisar	pentru	educație,	cultură,	tineret	şi	sport,	şi	
Julian	King,	comisar	pentru	uniunea	securității,	au	făcut	următoarea	declaraţie	comună:
Astăzi, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, spunem: „Ajunge!”.
Multe femei şi fete din Europa şi din lume sunt în continuare agresate: poate fi vorba despre violență 
domestică, exploatare sexuală şi economică, atacuri pe străzi sau la locul de muncă, hărțuire în mediul 
on-line sau atunci când fac sport, viol, mutilare ori căsătorie forțată. În UE, una din trei femei s-a aflat 
într-o astfel de situație. Nu putem ignora enormele consecințe pe care acest lucru îl are asupra familii-
lor, comunităților, societăților şi economiei.
Trebuie să luăm mai multe măsuri pentru a combate eficient violența împotriva femeilor. Aproape un 
sfert din femeile şi fetele din UE cu vârsta de peste 15 ani au fost agresate fizic şi/sau sexual de către un 
partener. Mai mult de 25 % dintre europeni consideră că relațiile sexuale fără consimțământul femeii 
sunt uneori justificabile. Peste 20 % dintre europeni cred că deseori femeile inventează sau exagerează 
faptele de abuz sau viol. În realitate, de multe ori, victimele actelor de violență nici măcar nu depun 
plângere, iar martorii ezită uneori să intervină. Împreună trebuie să punem capăt acestei situații, să eli-
minăm stereotipurile care nu lasă femeile să se facă auzite şi să arătăm că violența împotriva acestora 
este inacceptabilă şi că nimeni nu o va mai tolera. …..
… În cadrul Planului de acțiune al UE pentru egalitatea de gen în relațiile externe (2016-2020), investim 
în continuare în femei şi tinere din toată lumea cărora li se încalcă drepturile, care sunt excluse din siste-
mul de educație, de pe piața muncii şi din viața politică şi care se confruntă cu reguli şi legi discrimina-
torii în materie de moştenire, cetățenie sau proprietate. În 2017, vom încerca să oferim sprijin victimelor 
actelor de violență din zonele cele mai retrase şi fragile….
… Comisia Europeană lansează astăzi o serie de acțiuni pentru 2017, menite să combată toate formele 
de violență împotriva femeilor şi fetelor. Am alocat 10 milioane de euro pentru a susține măsurile locale 
de prevenire a violenței împotriva femeilor şi pentru a oferi sprijin victimelor din Uniunea Europeană. 
Vrem să aducem în prim-plan subiectul violenței împotriva femeilor. Ne adresăm atât publicului larg, 
cât şi profesioniştilor care pot contribui la schimbarea acestei situații: polițişti, profesori, medici, jude-
cători şi nu numai.
Trebuie să spunem NU, o dată pentru totdeauna, acestei forme clare de încălcare a drepturilor noastre 
fundamentale. Din acest motiv luăm astăzi poziție. Ne vom uni forțele cu statele-membre pentru a 
pune capăt violenței împotriva femeilor. Toate femeile şi fetele din Uniunea Europeană şi din întreaga 
lume au dreptul la o viață care să nu fie marcată de frică şi violență.
	 Sursă
	 Image	credit:	Global	Observatory	for	Inclusion

https://ec.europa.eu/romania/news/20162511_declaratie_comuna_eliminarea_violentei_impotriva_femeilor_ro
http://www.globi-observatory.org/gender-based-violence-in-domestic-space/
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Cursul de formare Embracing Diversity

	 Scopul	cursului	Embracing Diversity	este	conştientizarea	cu	privire	la	aspectele	diferite	ale	
includerii	şi	diversității	şi	 încurajarea	organizării	de	activități	şi	programe	în	acest	domeniu,	prin	
prezentarea	unor	instrumente	şi	resurse	utile	care	să	ajute	participanții	în	activitățile	lor	viitoare	în	
domeniul	includerii.	Participanţii	eligibili	sunt	aceia	care	:
-	reprezintă	o	organizaţie	non-guvernamentală	activă	în	domeniul	tineretului	sau	o	instituţie				
		şcolară	(este	lucrător	de	tineret,	profesor,	manager	de	proiect,	formator);
-	sunt	motivaţi	să	dezvolte	un	viitor	proiect	Erasmus+,	axat	pe	includere;
-	au	acordul	organizaţiei/instituţiei	pentru	angajarea	într-un	parteneriat	în	numele	acesteia;
-	deţin	cunoştinte	avansate	de	limba	engleză	(scris,	vorbit).		

	 Criteriile	de	selecție:	
-	capacitate	de	multiplicare,	informare	şi	formare;
-	motivație	şi	aşteptări	personale;	
-	intenţia	de	a	dezvolta	un	proiect	Erasmus+	în	domeniul	includerii;
-	distribuție	geografică;	
-	abilități	lingvistice:
-	nu	a	mai	beneficiat	în	ultimele	12	luni	de	o	mobilitate	TCA.

	 Înscrierea	 se	 face	online	prin	completarea	 formularului	de	candidatură	 (este	necesară	 în	
prealabil	înregistrarea	pe	site-ul	SALTO-Youth).

	 Data limită pentru înscriere este: 15 ianuarie 2017
	 Rezultatele	selecţiei	vor	fi	comunicate	tuturor	candidaţilor	de	către	Agenţia	Naţională	din	
Norvegia,	până	pe	25	februarie	2017.
	 Informații	detaliate	cu	privire	la	curs	(scop,	obiective,	profilul	participantului)	
	 Sursa	:	Eurodesk

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application-procedure/6589/application/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/embracing-diversity-training-course-on-diversity-management.6124/
http://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/244
http://quotesgram.com/quotes-about-embracing-diversity/
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Monitorul European al Educaţiei şi Formării

	 Monitorul educației şi formării 2016 al	Comisiei	Euopene	este	cea	de-a	cincea	ediție	a	acestui	
raport	anual,	care	prezintă	modul	în	care	evoluează	sistemele	europene	de	educație	şi	formare,	
prin	reunirea	unei	game	largi	de	date.	El	măsoară	progresele	realizate	de	Europa	în	îndeplinirea	
obiectivelor	principale	ale	Strategiei	Europa 2020	în	domeniul	educației,	care	fac	parte	din	cadrul	
mai	amplu	al	strategiei	pentru	creştere	şi	locuri	de	muncă	în	UE.
	 În	ediția	din	acest	an	sunt	evidențiate	anumite	progrese	 făcute	de	România	 în	2015,	dar	
sunt,	totodată,	menţionate	trei	aspecte	negative:	rata	crescută	de	părăsire	timpurie	a	sistemelor	
de	educație	şi	formare,	ponderea	scăzută	de	absolvenți	de	studii	superioare	şi	 	nivelul	scăzut	al	
cheltuielilor	publice	destinate	educației.	Astfel,	 rata	de	părăsire	 timpurie	a	 şcolii	 a	 continuat	 să	
crească	în	2015	până	la	19,1%	(17,8%	în	2012),	în	timp	ce	media	europeană	a	scăzut	până	la	11.0%.	
România	înregistrează	a	treia	cea	mai	ridicată	valoare	din	UE	în	acest	clasament.	Totodată,	elevii	
din	mediul	rural,	din	familiile	sărace	şi	romii	sunt	cei	mai	expuşi	riscului	de	abandon	şcolar	şi	de	
sărăcie	educațională.
	 Tibor	Navracsics,	comisarul	UE	pentru	educație,	cultură,	tineret	şi	sport,	a	declarat:	„Siste-
mele	educaționale	din	Europa	pot	oferi	un	ajutor	esențial	în	abordarea	unor	chestiuni	importante,	
precum	şomajul	persistent	în	rândul	tinerilor	şi	creşterea	economică	lentă,	cât	şi	a	unor	noi	pro-
blematici,	cum	ar	fi	criza	refugiaților.	Dar	educația	va	juca	un	astfel	de	rol	numai	dacă	se	vor	obține	
rezultate	bune	în	acest	sector.	În	prezent,	trebuie	să	ne	asigurăm,	mai	mult	ca	oricând,	că	educația	
le	permite	tinerilor	să	devină	cetățeni	activi,	independenți	şi	să	îşi	găsească	un	loc	de	muncă	moti-
vant.”
	 Sursă	1,	Sursă	2	(pdf )

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016-ro_ro.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_en
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Concursuri

	 Reprezentanța	Comisiei	Europene	lansează	concursul	pentru	un	logo	cu	tema	„România	–	
10	ani	în	Uniunea	Europeană”,	pentru	a	marca	momentul	aderării	la	Uniunea	Europeană.
	 Concursul	presupune	alegerea	unui	logo	pentru	campania	națională	de	comunicare	ce	ur-
mează	a	fi	desfăşurată,	în	2017,	în	parteneriat	cu	autoritățile	naționale.
	 Competiția	este	deschisă	tuturor	românilor	cu	vârsta	peste	18	ani	şi	se	adresează,	cu	precă-
dere,	celor	care	studiază	sau	lucrează	în	domeniul	artelor	plastice	sau	arhitecturii.
	 Termenul	limită	de	înscriere	în	concurs	este	5	decembrie	2016.
	 Detalii	privind	regulamentul	concursului.

Consultare publică

	 Toţi	cetăţenii	UE	sunt	încurajaţi	să	participe	la	consultarea	publică	pentru	evaluarea	inter-
mediară	a	Programului	UE	pentru	ocuparea	forţei	de	muncă	şi	inovaţie	socială	(EaSI),	în	conformi-
tate	cu	Regulamentul	EaSI	din	11	decembrie	2013.	Evaluarea	se	referă	la	cele	3	axe	ale	programului	
EaSI:	PROGRESS,	EURES,	Microfinanțare	şi	antreprenoriat	social,	în	perioada	2014	–	2016.	Este	de	
aşteptat	ca	această	consultare	publică	deschisă	să	ofere	idei	pertinente	pentru	dezvoltarea	viitoa-
re	a		Programului	EaSI.
	 Termenul	limită	este	data	de	11.01.2017.
	 Formularul	este	disponibil	aici.

http://ec.europa.eu/romania/content/concurs_logo_romania_10_ani_in_ue_ro
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/f915a154-5c42-33ff-1b93-d22ed725936b
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Pentru tineri cu idei creative şi  antreprenori care doresc o 
sursă de finanţare rapidă 

Pentru cursuri de formare antreprenorială 

Reţeaua EEN (Enterprise Europe Network) (pentru servicii 
de consultanţă, oportunităţi de parteneriate şi colaborare 
etc.) 

Portalul european pentru tineret (pentru stagii de formare, 
concursuri etc.)

Eurodesk

Europa pentru cetățeni

Informații utile

https://ec.europa.eu/easme/
https://ec.europa.eu/easme/
http://www.i-genius.org/academy-and-courses
www.enterprise-europe-network-romania.ro
www.enterprise-europe-network-romania.ro
www.enterprise-europe-network-romania.ro
https://europa.eu/youth/RO_ro
https://europa.eu/youth/RO_ro
http://www.eurodesk.ro/termene-eurodesk
 www.europapentrucetateni.eu
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Întrebări	despre	Uniunea	Europeană?
Telefonul verde UE:
00 800 6 7 8 9 10 11

-	de	oriunde	din	UE
-	9.00-18.00	CET	(în	zilele	lucrătoare)
-	în	orice	limbă	oficială	a	UE

Europa	-	www.europa.eu
Site-ul	oficial	al	Uniunii	Europene	vă	pune	la	dispoziţie:
-	informaţii	de	bază	cu	privire	la	activitatea	UE
-	cele	mai	noi	ştiri	şi	evenimente	din	UE
-	link-uri	către	informaţii	despre	UE	pe
site-urile	instituţiilor	şi	agenţiilor	UE.

Reţeaua	Europe	Direct
Dacă	doriţi	 să	obţineţi	 consiliere	 sau	 sprijin	 în	 zona	 în	
care	locuiţi	sau	să	găsiţi	un	forum	local	care	promovează	
dialogul	 şi	 informaţiile	 corecte	 privind	 politicile	 UE,	
contactaţi	cel	mai	apropiat	centru	local	de	informare.

Structură-gazdă:
Universitatea	„Vasile	Alecsandri”	din	Bacău

Parteneri:

Municipiul	Bacău

U.A.T.	Județul	Bacău

Pe	noi	ne	găsiți	aici:
Str.	Spiru	Haret,	Nr.8

(în	incinta	Bibliotecii	Universitare)

http://europa.eu/
http://ec.europa.eu/romania/information/centrele_de_informare_europe_direct/index_ro.htm
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