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Cei mai buni inovatori aflați la început de drum, din Europa și nu numai, au fost 
premiați marți, 19 septembrie, la Dublin, Irlanda. La gala Concursului UE pentru 

tineri cercetători 2018 (EUCYS), au urcat pe podium, alături de echipe din diferite 
colțuri ale lumii, trei elevi români cu vârste între 17 și 18 ani. 
 

450 de milioane de hard disk-uri de 1TB, stocate într-un gram de ADN, 

totul la un cost de întreținere de doar 10 euro pe an - este alternativa la 
serviciile de stocare digitală propusă de Alexandru Liviu BRATOSIN, Petru 

MOLLA și Mihnea Vlad BOJIAN, elevi care urmează cursurile Liceului Francez din 
București. Proiectul intitulat „DNAdrive”, care le-a adus locul al doilea, 

propune exploatarea sistemului imunitar al unei anumite tulpini bacteriene pentru a 

„scrie” informație în genomul bacterian. 
 

Premiul I le-a revenit echipelor: 
Adrian și Anna Amelie Fleck din 

Germania (cu un proiect privind 
utilizarea amidonului în crearea 

costumelor de protecție folosite în 
motorsport și nu numai), Nicolas 

Fedrigo din Canada (îmbunătățirea 

procedurii medicale de 
fuziune spinală) și Brendon Matusch 

din Canada (pentru utilizarea 
conceptului de învățare automată în 

construirea unei mașini autonome de 

nivel 2).  
 

Carlos Moedas, comisarul european pentru cercetare, știință și inovare, a 

declarat: „Felicit călduros câștigătorii concursului de anul acesta pentru realizările 
lor fantastice. Este încurajator să vad atât de mult talent la acești tineri cercetători 
și inovatori. Ei reprezintă viitorul Europei – cu descoperirile și inovațiile lor 
extraordinare vom putea să răspundem mai bine la marile provocări și să asigurăm 
prosperitatea și bunăstarea Europei ”. 
 

Cele trei echipe de pe locul 1 primesc fiecare câte 7.000 euro, următoarele trei, de 
pe locul secund, primesc fiecare 5.000 euro, în timp ce echipele de pe ultima 

treaptă a podiumului au asigurat câte un premiu de 3.500 euro. 
 

Alte premii oferite includ excursii la Forumul științific internațional pentru tineret de 
la Londra și la Seminarul științific internațional pentru tineret de la Stockholm, 

precum și premii de la sponsori privați. Tinerii vor mai putea vizita Centrul Comun 

de Cercetare (serviciul științific intern al Comisiei Europene), Eiroforum (grupul 

 

ȘTIRI 
 

  Trei elevi români, printre cei mai talentați tineri cercetători din UE 

Trei elevi români, printre 

cei mai talentați tineri 

cercetători din UE  

1 

Inițiativă cetățenească 
europeană: „Eat 

ORIGINal! Unmask your 
food” 

2 

Înapoi la școală: elevii 
vor primi lapte, fructe și 
legume cu sprijinul UE 

2 

87 milioane de euro - 
finanțare europeană 

pentru fermierii români  
3 

Airbnb se angajează să 
respecte cerințele 

Comisiei Europene și ale 
autorităților UE pentru 

protecția consumatorilor  

4 

Noaptea Cercetătorilor 
Europeni 2018  

5 

Premiile europene 
pentru competențe 

digitale 2018 
5 

În acest număr: 



  

 

2 

 

paneuropean al organizațiilor de cercetare) sau Intel ISEF din SUA. 
 

EUCYS a fost înființată de Comisia Europeană în 1989 pentru a încuraja cooperarea și schimbul de informații între 

tinerii oameni de știință, care au astfel ocazia de a fi ghidați de unii dintre cei mai importanți cercetători din Europa. 
 

Concursul urmărește să sprijine, la nivel național, eforturile de atragere a tinerilor către știință, tehnologie, inginerie 
și matematică (STEM) și, în cele din urmă, să-i încurajeze să aleagă cariere în acest domeniu. Numărul tinerilor 

oameni de știință participanți în această competiție a crescut la circa 150 la fiecare ediție, de la 53 în 1989, când a 
avut loc primul concurs. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu  
 

 

Inițiativă cetățenească europeană: „Eat ORIGINal! Unmask your food”      
 

Colegiul comisarilor a decis, în 19 septembrie, înregistrarea inițiativei cetățenești europene intitulată „Eat 
ORIGINal! Unmask your food”. Obiectivul său este de a impune declararea obligatorie a originii pentru toate 

produsele alimentare, în scopul de a preveni fraudele, de a proteja sănătatea publică și de a garanta dreptul 
consumatorilor de a fi informați. 
 

Decizia Comisiei de a înregistra inițiativa se referă doar la 

admisibilitatea juridică a propunerii. Comisia nu a analizat conținutul 
inițiativei în această etapă. 
 

Înregistrarea inițiativei va avea loc la 2 octombrie 2018 și este punctul 

de plecare al unui proces care va dura un an, timp în care organizatorii 
vor strânge semnături în sprijinul inițiativei. Dacă, după un an, inițiativa 

va beneficia de un milion de declarații de susținere din cel puțin șapte 

state membre, Comisia va avea la dispoziție trei luni pentru a lua o 
decizie: fie să dea curs solicitării, fie să o respingă, în ambele cazuri 

trebuind să își argumenteze decizia. 
 

Inițiativele cetățenești europene au fost introduse de Tratatul de la 
Lisabona, fiind lansate ca instrumente prin care cetățenii pot contribui la stabilirea agendei de lucru în aprilie 2012, 

odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană, care pune în aplicare 
dispozițiile din tratat. 
 

Odată înregistrată oficial, o inițiativă cetățenească europeană dă posibilitatea ca un număr de un milion de cetățeni 

din cel puțin un sfert din statele membre ale UE să invite Comisia Europeană să propună un act juridic în domeniile 
în care Comisia are competența de a acționa. 
 

Condițiile de admisibilitate, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul privind inițiativa cetățenească europeană, 

sunt: acțiunea propusă să nu se afle în mod vădit în afara sferei de competență a Comisiei în ceea ce privește 
prezentarea unei propuneri de act legislativ, să nu fie în mod vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie și să nu 

contravină în mod vădit valorilor Uniunii. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu  
 
 

Înapoi la școală: elevii vor primi lapte, fructe și legume cu sprijinul UE 
 

Programul UE de încurajare a consumului de fructe, legume și lapte în școli se reia odată cu începerea anului școlar 
2018-2019 în statele membre participante, printre care și România. Având ca obiectiv promovarea obiceiurilor 

alimentare sănătoase în rândul copiilor, programul derulat de UE va include, pe lângă distribuirea de alimente, 
programe educaționale specifice dedicate copiilor. 
 

În anul școlar 2017-2018, datorită numărului de școli participante în creștere, inițiativa pentru o alimentație 

sănătoasă a vizat peste 30 de milioane de copii din întreaga Uniune Europeană.  

http://www.ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu
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Comisarul european Phil Hogan, responsabil pentru agricultură și dezvoltare rurală, a declarat: „Este important să 
cunoaștem proveniența produselor noastre alimentare și eforturile intense depuse pentru acestea. Programele 
derulate de UE în școli permit copiilor nu numai să 
dobândească cunoștințe privind agricultura și producția 
alimentară, ci și să încerce produse de calitate și să 
beneficieze de pe urma valorilor lor nutriționale.” 
 

Alocările naționale pentru toate cele 28 de state membre 

care participă la programul pentru anul școlar 2018-2019 
au fost aprobate și adoptate de către Comisia Europeană 

în martie 2018. Astfel, României i-au fost alocate 17,6 
milioane euro. 
 

În cadrul acestui program, în fiecare an școlar se alocă 

150 de milioane euro pentru fructe și legume și 100 de 
milioane euro pentru lapte și alte produse lactate. Deși 

participarea este benevolă, toate statele membre ale UE 

au ales să participe, integral sau parțial, la program. 
Statele membre au, de asemenea, posibilitatea de a completa ajutorul UE cu ajutor național pentru finanțarea 

programului. 
 

Produsele distribuite se aleg pe criterii de sănătate și de mediu, de anotimp, de soi și de disponibilitate. Statele 
membre pot încuraja achizițiile locale sau regionale, produsele ecologice, lanțurile de aprovizionare scurte, 

beneficiile pentru mediu și sistemele agricole de calitate. 
 

Distribuirea de fructe, legume și lapte este însoțită de o varietate de activități educaționale pentru școlari. Aproape 
toate țările au instituit comitete cu participarea autorităților și a părților interesate din sectorul agriculturii, al 

sănătății și al învățământului, multe dintre care s-au reunit în cursul anului școlar pentru a supraveghea activitățile.  
 
Sursa: www.ec.europa.eu 

 
 

87 milioane de euro - finanțare europeană pentru fermierii români 

 

Fondul European de Investiții (FEI) a selectat patru bănci din România în cadrul primului acord de finanțare în 
domeniul agricol din România. Cele patru bănci - Banca Comercială Română, ProCredit Bank, Raiffeisen Bank și 

UniCredit Bank vor acorda finanțări în valoare de peste 150 milioane de euro, din care 87 milioane de euro de la 
bugetul Uniunii Europene, pentru peste 1.300 de fermieri și întreprinzători din mediul rural. 
 

Cu această ocazie, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, a declarat: „Accesul la 
creditare este esențial pentru ca agricultorii să-și modernizeze și să-și dezvolte afacerile în domeniul agricol. 
Investind pentru a-și face fermele mai competitive și mai eficiente, fermierii își pot îmbunătăți perspectivele de 
afaceri. Felicit FEI pentru această inițiativă și aștept cu nerăbdare să văd modul în care fermierii români și 
întreprinzătorii din mediul rural vor profita din plin de această finanțare.” 
 

Reprezentantul Guvernului României, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Petre Daea, a declarat: „După 
semnarea primului Acord de Finanțare cu FEI pentru sprijinirea fermierilor și a antreprenorilor din zona rurală, mă 
bucur să văd că această inițiativă prinde contur, fiind pusă în practică prin semnarea acordurilor cu băncile care vor 
acorda credite finanțate din PNDR. Instrumentul financiar se va adresa inclusiv unor categorii de beneficiari cu un 
risc mai ridicat de creditare, cum ar fi fermele mici sau tinerii fermieri iar costurile de finanțare vor fi reduse. Având 
patru intermediari financiari selectați, beneficiarii noștri pot acum să acceseze împrumuturi în condiții mai favorabile, 
care țin cont de nevoile de finanțare specifice acestui sector de activitate. Felicit reprezentanții FEI și intermediarii 
financiari care au participat în procesul de selecție și îi încurajez pe fermierii din România să profite de acest 
instrument dedicat lor.”  
 

Referitor la semnarea acordurilor operaționale, Secretarul General al FEI, Maria Leander, a declarat: „Suntem 
încântați să alegem primele patru bănci care să acorde finanțare de peste 150 de milioane de euro în cadrul primului 
acord în domeniul agricol sprijinit de UE în România. Suntem convinși că împreună cu aceste bănci vom putea crea 

https://ec.europa.eu/romania/news/20180315_program_european_lapte_fructe_legume_scoli_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20180315_program_european_lapte_fructe_legume_scoli_ro
http://www.ec.europa.eu
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mai multe oportunități pentru fermierii români, în special pentru fermele mici, pentru a-și extinde producția și pentru 
a spori competitivitatea sectorului în România.” 
 

FEI și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale au semnat anul trecut acordul 
de finanțare pentru susținerea fermierilor locali din România, iar aceste patru 

bănci sunt primele care vor oferi finanțare antreprenorilor locali. Acordul face 

parte din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) și este finanțat din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). În conformitate cu 

obiectivele politicii agricole ale Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală 
din cadrul Comisiei Europene – DG AGRI și ale Guvernului României, acordul 

va sprijini cheltuielile de capital ale fermelor mici, ale exploatațiilor agricole 
precum și cofinanțarea proiectelor selectate pentru grant în cadrul PNDR. 
 

Fondul European de Investiții (FEI) face parte din Grupul Băncii Europene de 

Investiții. Misiunea sa principală este de a sprijini microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii din Europa (IMM
-uri), ajutându-le să acceseze finanțarea. FEI creează și dezvoltă capital de risc și de creștere, garanții și 

instrumente de microfinanțare care vizează în mod specific acest segment de piață. În acest rol, FEI promovează 

obiectivele UE în sprijinul inovării, cercetării și dezvoltării, antreprenoriatului, creșterii economice și ocupării forței de 
muncă. Mai multe informații despre activitatea FEI pot fi găsite aici http://www.eif.org/what_we_do/index.htm).   
 
Sursa: www.ec.europa.eu 

  

  

Airbnb se angajează să respecte cerințele Comisiei Europene și ale autorităților UE  
pentru protecția consumatorilor   

 

Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Jucătorii online au 
revoluționat modul în care călătorim, găsim posibilități de cazare și ne bucurăm de vacanțe. Însă, de asemenea, 
aceștia trebuie să respecte pe deplin regulile și să își asume 
responsabilitatea atunci când lucrurile nu merg bine. Consumatorii din UE 
beneficiază de drepturi, atât offline, cât și online. Aș dori să salut 
disponibilitatea societății Airbnb de a face modificările necesare pentru a 
asigura deplina transparență și înțelegere a ceea ce consumatorii plătesc. 
Această acțiune face parte dintr-un efort mai amplu pentru o protecție 
sporită a consumatorilor online. Acesta este motivul pentru care am 
propus cu câteva luni în urmă consolidarea normelor de protecție a 
consumatorilor prin pachetul «Noi avantaje pentru consumatori»”. 
 

Transparența prețurilor și alte practici comerciale neloiale 
Airbnb s-a angajat să prezinte prețul total al rezervărilor, inclusiv taxele 

suplimentare, cum ar fi taxele pentru prestarea de servicii și taxele pentru 

serviciile de curățenie. În cazul în care nu este posibil ca prețul final să fie 
calculat în prealabil, aceasta s-a angajat să informeze consumatorul în mod clar cu privire la faptul că este posibil să 

se aplice taxe suplimentare. 
De asemenea, Airbnb și-a luat angajamentul să indice în mod clar dacă oferta este prezentată de o entitate privată 

sau de una profesională din sectorul serviciilor de cazare, întrucât normele de protecție a consumatorilor sunt 
diferite. 
 

Clarificarea clauzelor și eliminarea clauzelor ilegale 

Airbnb s-a angajat la o serie de schimbări în ceea ce privește clauzele de furnizare a serviciilor pentru a le aduce în 

conformitate cu normele UE de protecție a consumatorilor: 
• se va menționa în mod clar consumatorilor că pot utiliza toate căile de atac disponibile, în special dreptul acestora 

de a acționa în justiție o entitate care a oferit servicii de cazare, în caz de vătămare personală sau de daune; 
• Airbnb va explica în mod clar consumatorilor că au dreptul să introducă o acțiune împotriva Airbnb în fața 

instanțelor din țara lor de reședință; 
• Airbnb va trebui să informeze consumatorii atunci când decide să rezilieze un contract sau să elimine conținut și va 

oferi consumatorilor dreptul la o cale de atac și la despăgubiri, dacă este cazul. 
 

http://www.eif.org/what_we_do/index.htm)
http://www.ec.europa.eu
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Se așteaptă ca societatea să își finalizeze propunerile și să înceapă implementarea modificărilor în toate versiunile 

site-ului său web în limbile oficiale ale UE/Spațiului Economic European până la sfârșitul lunii decembrie 2018. În caz 
de neconformitate, autoritățile pentru protecția consumatorilor ar putea decide să recurgă la măsuri care să 

asigure respectarea legislației. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu  
 

EVENIMENT 
 

 

Noaptea Cercetătorilor Europeni 2018 
 

În „Campusul Ştiinţei”, de la Facultatea de Inginerie din Galaţi, a avut loc vineri, 28 septembrie 2018, tradiţionalul 
eveniment „Noaptea Cercetătorilor Europeni 2018”. În cadrul evenimentului au avut loc numeroase workshop-uri şi 

lecturi ce s-au derulat în intervalul orar 17:00 - 22:00, pe teme precum: arheologie, inginerie, economie şi 

administrarea afacerilor şi multe altele. „Noaptea Cercetătorilor Europeni” face parte din seria de evenimente 
finanţate de către Comisia Europeană prin Programul Cadru de Cercetare şi Inovare H2020, acţiunile Marie 

Sklodowska-Curie (MSCA) şi îşi propune să arate publicului ce înseamnă să fii cercetător şi cât de interesantă poate 
fi munca de cercetare. 

 

 

CONCURS 
 
 

Premiile europene pentru competențe digitale 2018 
  

Comisia Europeană a lansat în 24 septembrie, cea de-a treia ediție a 

concursului „European Digital Skills Awards”, ce își propune să aducă 
în prim plan inițiative locale de succes care au contribuit la dezvoltarea 

competențelor digitale. 
 

Organizațiile sau instituțiile interesate (autorități publice naționale sau 
locale, companii private, instituții de învățământ, ONG-uri sau asocieri ale 

acestora) își pot înscrie proiectele până în data de 21 octombrie 2018. 

În prezent, 43% dintre europeni nu posedă competențe digitale. Acest 
premiu vine în sprijinul inițiativelor care dezvoltă competențele digitale la 

școală, la locul de muncă și în societate în general. Spre exemplu, la 
ediția de anul trecut, la care au participat 243 de proiecte, printre laureați s-a numărat și un program de mentorat 

pentru elevii de liceu din cele mai sărace regiuni din România. Acesta a fost câștigătorul secțiunii de Competențe 

digitale în educație.  

http://www.ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commissioner-gabriel-launches-first-digital-opportunity-traineeships-and-hands-out-digital
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commissioner-gabriel-launches-first-digital-opportunity-traineeships-and-hands-out-digital


  

 

 

Competiția include cinci categorii: 

• Competențe digitale pentru toți (dezvoltarea competențelor digitale care să le permită tuturor cetățenilor să 
fie activi în societatea digitală); 

• Competențe digitale pentru forța de muncă (dezvoltarea abilităților pentru economia digitală, de exemplu, 
îmbunătățirea pregătirii profesionale și recalificarea lucrătorilor, a persoanelor care caută un loc de muncă, acțiuni 

privind consilierea și orientarea în carieră); 

• Competențe digitale pentru profesioniștii din sectorul IT (dezvoltarea de competențe digitale la nivel înalt 
pentru profesioniștii din domeniul IT în toate sectoarele industriale); 

• Competențe digitale în educație (transformarea învățării competențelor digitale într-un proces de lungă 
durată, desfășurat pe tot parcursul vieții, inclusiv în ce privește formarea cadrelor didactice); 

• Competențe digitale pentru femei și fete (inițiative care să elimine diferențele de gen în privința 
competențelor digitale). 
 

Câștigătorii vor fi premiați, în prezența comisarului european Mariya Gabriel, într-o gală ce va avea loc în 6 

decembrie, la Viena, pe perioada „ICT 2018”, eveniment dedicat cercetării și inovării. Competiția este organizată cu 

sprijinul Coaliției pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital. 
 

Mai multe informații sunt disponibile în anunțul de presă inițial. 

 

Sursa: www.ec.europa.eu  
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-2018-imagine-digital-connect-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-launches-european-digital-skills-awards-2018
http://www.ec.europa.eu

