
CENTRUL DE INFORMARE AL UNIUNII EUROPENE
DIN CADRUL BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE 

A UNIVERSITĂŢII DE STAT „ALECU RUSSO” DIN  BĂLŢI

INSTRUMENT DE CERCETARE ŞI INSTRUIRE

BULETIN INFORMATIV nr. 2, 2022

STAYING ON COURSE IN TROUBLED WATERS EU FOREIGN POLICY IN 
2021: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/07da
3776-c699-11ec-b6f4-01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_
May2022&pk_source=EUP

Cartea conține o colecție de articole adunate de pe blog, articole de opinie 
și discursuri  a lui Josep Borrell Fontelles, Înaltul Reprezentant al Uniunii 
pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate și Vicepreședinte al Comisiei 
Europene. Sunt abordate principalele întrebări pe care Politica externă și de 
securitate a UE se confruntă. Cum poate UE să devină un actor global de 
securitate mai credibil? Cum ar trebui să acționeze UE în fața „noilor imperii” 
care încearcă să ne destabilizeze vecinătatea? Și în ce moduri concrete putem 
consolida parteneriatul transatlantic și să ne consolidăm angajamentul cu 
Africa, regiunea Indo-Pacific și America Latină?

GLOBAL SOLUTIONS, INTERNATIONAL PARTNERSHIPS THE EUROPEAN
INVESTMENT BANK DEVELOPMENT REPORT 2021: https://op.europa.
eu/en/publication-detail/-/publication/b9f4c9d0-1698-11ec-b4fe-
01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_May2022&pk_source=E-
UP

Criza climatică și pandemia de COVID-19 ne amintesc că nu putem face 
față singuri provocărilor noastre - soluțiile noastre trebuie să fie globale. 
Banca Europeană de Investiții se află în centrul eforturilor de a transforma 
inițiativele politice ale UE în soluții reale de dezvoltare pe teren. Acest raport 
oferă perspective asupra proiectelor și inițiativelor vitale din afara Uniunii 
Europene, date despre impactul acestora și idei pentru viitorul dezvoltării 
printr-o serie de eseuri de experți.

THE EU AND THE WORLD: PLAYERS AND POLICIES POST - LISBON: A 
HANDBOOK: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/
c8e50392-f34a-11e6-8a35-01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewslet-
ter_May2022&pk_source=EUP

Acest volum are scopul de a oferi cititorilor interesați un portret al modului 
în care Uniunea Europeană conduce diplomația – precum și politicile de 
apărare, dezvoltare și alte politici conexe. Oferă o imagine de ansamblu 
asupra modului în care UE a evoluat ca actor de politică externă, în special 

Această ediție a buletinului  informativ conține publicații ale UE privind acțiunea UE ca actor 
global. Sunt incluse publicații pe diverse subiecte interesante, de la cercetare și inovare la 

jurnalism și povești ilustrate pentru copii.
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de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, și include analize ale principalilor actori din sistemul UE 
și interacțiunea acestora, transmițând atât dinamica trecută, cât și tendințele prezente. Cartea examinează 
atât contextul instituțional mai larg (Comisia Europeană, Parlament și Consiliu), cât și configurația specifică 
PESC/PSAC (Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Serviciul 
European de Acțiune Externă și alte organisme) cu scopul de a evidenția provocările și oportunitățile pe 
care le creează pentru politica externă a Europei. De asemenea, descrie politicile care stau la baza acțiunii 
externe a UE, precum și acoperă dimensiunea geografică și analizează gama de „parteneriate strategice” a 
Uniunii în întreaga lume.

THE FUTURE OF CONFLICT PREVENTION PREPARING FOR A HOTTER, 
INCREASINGLY DIGITAL AND FRAGMENTED 2030: https://op.euro-
pa.eu/en/publication-detail/-/publication/5ac0a9f4-f014-11eb-a
71c-01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_May2022&pk_
source=EUP

Privind spre orizontul anului 2030, această lucrare analizează necesitatea 
unei abordări de prevenire a conflictelor în fața a trei megatendințe 
care vor avea repercusiuni globale de amploare. Cele trei tendințe – 
schimbările climatice, digitalizarea și fragmentarea autorității – nu 
numai că vor avea multiple implicații de mediu, sociale și politice, dar 
pot avea și un impact considerabil asupra dinamicii păcii și conflictelor. 
Volumul explorează modul în care fiecare megatrend este probabil să 
influențeze procesele de escaladare a conflictelor în următorul deceniu. 
De asemenea, analizează modul în care investițiile în mecanismele de 

prevenire a conflictelor pot întări reziliența societății și pot ajuta comunitatea internațională să gestioneze 
mai bine o lume mai fierbinte, din ce în ce  mai digitalizată și fragmentată.

CERCETARE ȘI INOVARE.

RESEARCH*EU. #108, December 2021/January 2022: https://op.eu-
ropa.eu/en/publication-detail/-/publication/4ab73e30-7355-11ec-
9136-01aa75ed71a1/language-en

Cele șapte proiecte prezentate în acest număr  special prezintă 
cercetarea practică care îi ajută pe fermieri să obțină profituri mai mari, 
deșeuri reduse și practici mai durabile. Acestea includ un sistem de 
management în stil SCADA pentru protejarea livezilor de aluni, perechi 
de robot și rover alimentate de AI care lucrează împreună pentru a 
gestiona microferme, un centru de partajare a cunoștințelor în Serbia, 
detectarea rapidă a bolilor la porci și vaci echipate cu senzori pentru 
efective mai sănătoase. Cercetarea și inovarea susținute de finanțarea 
UE deschid noi oportunități în sistemele agricole, permițându-ne să ne 
susținem industria agricolă și sistemele alimentare și să concuram pe o 
piață globală, fără a pune în pericol sănătatea și bunăstarea fermierilor 

noștri, a animalelor lor sau a mediu inconjurator. Această problemă plină de funcții include patru pagini 
suplimentare privind realizările Research*eu de-a lungul anilor.

NATURA 2000. NATURE AND BIODIVERSITY NEWSLETTER. NUMBER 
50, JULY 2021: https://cordis.europa.eu/article/id/135965-special-is-
sue-natura-2000-appropriate-assessment-and-derogation-proce-
dure-legal-requirements-

Cu peste 27 500 de situri, Natura 2000 este cea mai mare rețea de 
conservare a naturii din lume. Acoperă mai mult de 18% din suprafața 
terestră din Uniunea Europeană și aproximativ 395, 000 km2 din teritoriul 
său marin.
Cu toate acestea, în conformitate cu principiul european al 
proporționalității, Directiva Habitate nu intenționează să interzică orice 
activitate umană în siturile Natura 2000. Acesta este motivul pentru care, 
pe de o parte, sunt relevante doar efectele negative semnificative asupra 
integrității unui sit Natura 2000 și, pe de altă parte, în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (4) din Directiva Habitate, este posibilă o autorizație 

derogatoare în favoarea publicului. Interesat.Sunt incluse articole scrise de dr. Stefan Möckel de la 
Helmholtz-Centre for Environmental Research GmbH, Germania, un specialist de lungă durată în dreptul 
european și german de conservare a naturii. În cele patru articole , el analizează domeniul de aplicare, 
etapele procedurale și cerințele evaluării corespunzătoare și procedurii de derogare. 
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