
Resursă de cercetare şi instruire  

BULETIN INFORMATIV nr. 1, 2021 

AL CENTRULUI DE INFORMARE AL UNIUNII EUROPENE 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f59f7b32-8084-11eb-9ac9-

01aa75ed71a1?pk_campaign=Newsletter_March2021 

The EU in 2020 
General report on the activities of the European Union/UE în 2020 
 
2020 a fost un an foarte special pentru întreaga omenire. Vrei să știi ce a 

făcut UE în cursul anului pentru a combate pandemia și efectul acesteia, 

dar și ce progrese a realizat în îndeplinirea celorlalte priorități ale sale? 

Măsurile luate pentru a stimula locurile de muncă, creșterea și investițiile? 

Sau cum au beneficiat cetățenii de la Uniunea Europeană? Puteți găsi 

răspunsurile la toate aceste întrebări și multe altele în UE în 2020, 

Raportul general privind activitățile Uniunii Europene. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/58e65632-7198-11eb-9ac9-

01aa75ed71a1?pk_campaign=Newsletter_March2021 

How Covid-19 changed the future 
Geopolitical implications for Europe 
 
Covid-19 a izbucnit într-un peisaj al schimbării: chiar înainte de declanșarea 

pandemiei, lumea se confrunta deja cu provocări majore și cu apariția unor 

noi fisuri și tendințe geopolitice. În fața schimbărilor economice și societale 

aduse de coronavirus, precum și a fragilităților structurale pe care le-a expus, 

unii susțin că pandemia va accentua doar tendințele și dinamica preexistentă, 

în timp ce alții consideră că criza va crea o lume profund diferită decât înainte. 

Lucrarea ,,Cum a schimbat viitorul Covid-19,Implicații geopolitice pentru 

Europa, examinează ambele dimensiuni: evaluează tendințele geopolitice pe care pandemia este 

percepută ca accelerându-le, precum și domeniul de aplicare pentru inovație și schimbări de amploare 

induse de criză. În secțiunea finală, explorează interacțiunea dintre tendințe și incertitudini în trei scenarii 

distincte. Concluzia este că, pentru a modela în mod proactiv viitorul, factorii de decizie din UE au de făcut 

alegeri strategice - rolul pe care Europa dorește să îl joace într-o lume modelată de antagonismul sino-

american fiind cel mai important. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3e1e2228-7c97-11eb-9ac9-

01aa75ed71a1?pk_campaign=Newsletter_March2021 

Union of equality.Strategy for the rights of persons with disabilities 2021-2030 
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Prin Strategia pentru drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030, 

Comisia își propune să ofere îmbunătățiri semnificative suplimentare în 

toate domeniile vieții persoanelor cu dizabilități din UE și nu numai. 

CERCETARE ȘI INOVARE 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication 

 The landscape of hybrid threats 
A conceptual model : public version 
 
În ultimii ani, tema amenințărilor hibride a dominat peisajul de securitate 

din Europa. Nu este o surpriză faptul că amenințările hibride de astăzi aparțin 

sferei amenințărilor grave și acute reprezentate de UE, NATO și statele membre ale acestora și sunt 

recunoscute ca atare de către factorii de decizie politică din întreaga Europă și nu numai. În acest scop, se 

desfășoară o activitate semnificativă la nivel academic unde se produc noi cunoștințe științifice. În UE și 

în NATO statele au făcut deja schimbări semnificative la nivel național, dar 

necesar. La nivel operațional, UE a desfășurat cel mai mare exercițiu de 

masă vreodată asupra amenințărilor hibride (exerciții paralele și 

coordonate, PACE 18) în colaborare cu NATO. Aceste eforturi nu lasă nici 

o îndoială cu privire la importanța amenințărilor hibride pentru UE. O 

analiză atentă a acestor acțiuni relevă faptul că înțelegerea noastră despre 

amenințările hibride și modul în care se exprimă se bazează încă foarte 

mult pe experiența din trecut. Pentru a remedia acest decalaj, Centrul 

Comun de Cercetare al Comisiei Europene (CCR) și Centrul European de 

Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride (Hybrid CoE) din 

Helsinki și-au unit forțele pentru a dezvolta un model conceptual pentru 

caracterizarea amenințărilor hibride însoțit de un cadru pentru analiză. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0c001712-4598-11eb-b59f-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-197947574 

DESCOPERIȚI CÂTEVA DINTRE PERIODICELE PUBLICATE DE INSTITUȚIILE, AGENȚIILE ȘI ORGANISMELE 

UE, CARE SE OCUPĂ DE NUMEROASE PROBLEME ȘI SUBIECTE DIFERITE 

În repozitoriul CORDIS, Serviciul de informare comunitară în 

domeniul cercetării și dezvoltării https://cordis.europa.eu/ 

puteţi consulta, cerceta online revista Research EU, privind 

rezultatele unui proiect dintr-o serie de domenii, cu accent 

pe o anumită temă în fiecare număr în limbile engleză, germanâ, 

spaniolă, franceză,italiană şi poloneză .  

Research*eu. #98, December 2020 – January 2021 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/0c001712-4598-11eb-b59f-01aa75ed71a1/ 

Revista conține informații privind tehnologii și soluții inovatoare 

pentru protejarea confidențialității datelor, o nouă descoperire 

COVID-19 și robotică prietenoasă cu IMM-urile.  
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Research*eu. #99, February 2021 

https://op.europa.eu/en/search-

results?p_p_id=eu_europa_publications_portlet_search_executor_SearchExecutorPortlet_INSTANCE_

q8EzsBteHybf&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&queryText=Research*eu.+%23100%2C+March+20

21&facet.collection=EULex%2CE 

Acest număr al revistei este dedicat viitorului aviației în Europa. În 

perioada de pandemie COVID-19, închiderea țărilor, oamenilor din în 

martie 2020, una dintre industriile cele mai afectate a fost, fără îndoială, 

industria aviației. Potrivit Asociației Internaționale a Transportului Aerian 

(IATA), transportul aerian de pasageri măsurat ca venituri kilometri 

pasageri (RPK) a scăzut cu 90% față de anul anterior în aprilie 2020 și a 

scăzut cu încă 75% în luna august. Cele șapte proiecte prezentate în 

această revistă evidențiază în mod clar și pozitiv modul în care industria 

aeronautică poate și va evolua în următorii ani, ghidată de o cercetare 

excelentă finanțată de UE și în ciuda pandemiei industria aeronautică va 

funcționa. Pentru UE, aviația este o industrie importantă din punct de 

vedere strategic, unde pre-COVID a contribuit cu 300 miliarde EUR (sau aproximativ 2,1% din PIB) la 

economia europeană, precum și a sprijinit aproape 5 milioane de locuri de muncă. Și pentru că este o 

industrie atât de strategică, UE a investit foarte mult în viitorul aviației. În special, Strategia aeriană a UE 

este o inițiativă importantă pentru a genera creștere pentru întreprinderile europene, pentru a încuraja 

inovația și pentru a permite pasagerilor să profite de zboruri mai sigure, mai curate și mai ieftine. 

Research*eu. #100, March 2021 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c186e855-

8151-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/ 

În acest număr din luna martie autorii scriu despre noile sinergii de 

cumpărături din comerțul electronic, explorările sinergiilor în evoluție ale 

cumpărăturilor, modul în care IMM-ul finanțat de UE a respins tendința 

anului 2020 cu soluția lor inovatoare de transport feroviar și de a face față 

înțelegerii cuantice. 

Research*eu. #101, April 2021 

https://op.europa.eu/ga/publication-detail/-

/publication/a58cc4b6-903e-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-ga 

Articolele inserate în acest număr al revistei Research*eu. #101 din 

luna aprilie 2021 se referă la transformarea sistemelor europene de 

sănătate în urma COVID-19. 
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