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Prima ediție din acest an a buletinului nostru informativ aduce o selecție de publicații UE 

despre sănătate, schimbările climatice, comunicare ştiinţifică, proiecte inovatoare, 

strategie pentru un internet mai bun şi priceperea de utilizare a internetului .  

Health at a glance. Europe 2022 : state of health in the EU cycle 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4aae3db8-7c34-11ed-9887-

01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_January2023&pk_source=EUP 

Europa examinează provocările cheie pe care țările europene trebuie să le abordeze 

pentru a dezvolta sisteme de sănătate mai puternice și mai rezistente în urma fazei acute 

a pandemiei de COVID-19. Un accent special este pus asupra modului în care pandemia 

a afectat sănătatea mentală și fizică a tinerilor. 

Raportul subliniază necesitatea unor măsuri suplimentare 

pentru a preveni  pandemia de COVID-19 care  a  afectat o 

generație de tineri. Această ediție abordează o serie de factori 

de risc comportamentali și de mediu importanți care au un 

impact major asupra sănătății și mortalității oamenilor, 

subliniind necesitatea de a pune un accent mai mare pe 

prevenirea bolilor transmisibile și a bolilor 

netransmisibile.Raporutul evaluează progresul UE a  sistemei 

de sănătate eficiente, accesibile și rezistente.  E o evaluare 

echilibrată și descriptivă a tuturor țărilor UE, bazată pe date și 

indicatori disponibili public. Ediția din 2022 examinează 

provocările cheie pe care țările europene trebuie să le facă în 

urma fazei acute a pandemiei de COVID 19. Un accent special 

este pus asupra modului în care pandemia a afectat sănătatea 

mentală și fizică a tinerilor. 

 
 

EU global health strategy. Better health for all in a changing world 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c32fc28c-80e0-11ed-9887-

01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_January2023&pk_source=EUP 

Ceea ce se întâmplă într-o parte a lumii afectează sănătatea în 

altă parte. Mai mult decât oricând, sănătatea globală este afectată 

de tripla criză globală a schimbărilor climatice, a biodiversităţii 

şi a poluării. Strategia de sănătate globală a UE, adoptată în 

noiembrie 2022, reprezintă o nouă modalitate de a aborda 

provocările de sănătate la nivel global și într-o lume în 

schimbare. Această publicație stabilește schița și principiile 

dimensiunii externe a Uniunii Europene a sănătății. Mai mult 

decât oricând, sănătatea globală este afectată de tripla criză 

planetară a schimbărilor climatice, a biodiversităţii şi a poluării. 

Strategia de sănătate globală a UE, adoptată în noiembrie 2022, 

reprezintă o nouă modalitate de a aborda provocările de sănătate 

la nivel global, într-o lume în schimbare. Strategia reprezintă 

dimensiunea externă a Uniunii Europene a sănătății, care 

protejează bunăstarea europenilor și reziliența sistemelor lor de sănătate. Este, de asemenea, o 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4aae3db8-7c34-11ed-9887-01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_January2023&pk_source=EUP
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4aae3db8-7c34-11ed-9887-01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_January2023&pk_source=EUP
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c32fc28c-80e0-11ed-9887-01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_January2023&pk_source=EUP
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c32fc28c-80e0-11ed-9887-01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_January2023&pk_source=EUP
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componentă cheie a Global Gateway, care construiește parteneriate între egali bazate pe comun 

în mod responsabil. 

 

 

 

Climate change as a threat to health and well-being in Europe 

Focus on heat and infectious diseases 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e97e00b-662c-11ed-9f85-

01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_January2023&pk_source=EUP 

Acest raport se concentrează pe două  amenințări: căldura - cea mai mare amenințare directă 

legată de climă pentru sănătatea umană - și bolile infecțioase sensibile la climă. 

Schimbările climatice reprezintă amenințări multiple la adresa 

sănătății umane și a bunăstării în Europa. Evenimentele 

meteorologice extreme, cum ar fi inundațiile devastatoare, 

incendiile extinse sau valurile de căldură intense și de lungă 

durată, care sunt mai probabile și mai severe din cauza 

schimbărilor climatice, devenite parte din realitatea noastră în 

ultimii ani. Cea mai mare amenințare directă legată de climă la 

adresa sănătății umane din Europa este căldura, iar numărul 

mare de decese în exces atribuite temperaturilor extrem de 

ridicate și valurilor de căldură prelungite din vara anului 2022 

este un exemplu concret. În ciuda standardelor medii de trai 

ridicate, societatea europeană îmbătrânită și prevalența bolilor 

cronice fac populația sa deosebit de vulnerabilă la căldură. 

Expunerea grupurilor vulnerabile la căldură este în creștere, 

cauzată nu numai de valuri de căldură mai frecvente și mai intense, ci și de urbanizarea în curs 

și efectul asociat de insulă de căldură urbană, faptul că clădirile și orașele din cea mai mare 

parte a Europei nu au fost construite pentru a proteja oamenii de temperaturi ridicate sau practici 

de lucru învechite care ignoră pericolele expunerii la căldură pentru sănătatea umană. Grupurile 

socio-economice vulnerabile sunt afectate în special de căldură. Această vulnerabilitate 

ridicată, combinată cu încălzirea globală substanțială proiectată, creează o imagine îngrozitoare 

a unui viitor cu un număr tot mai mare de decese și boli legate de căldură, precum și o 

productivitate redusă a muncii, care afectează bunăstarea și prosperitatea în întreaga Europă. 

Bolile infecțioase sensibile la climă sunt un alt tip de amenințare emergentă discutată în acest 

raport. Adecvarea tot mai mare a climei pentru diverși agenți patogeni sau vectori ai acestora 

se poate traduce printr-o probabilitate mai mare de transmitere a bolii în părți mai mari ale 

Europei. Sosirea călătorilor și a mărfurilor în Europa din regiunile în care dengue sau malaria 

este endemică, combinată cu adecvarea tot mai mare a condițiilor climatice pentru țânțarii care 

poartă aceste boli, care devin permanente în anumite părți ale Europei, crește probabilitatea de 

apariție a bolii. 

 

 

  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e97e00b-662c-11ed-9f85-01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_January2023&pk_source=EUP
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Forced displacement from and within Ukraine 

Profiles, experiences, and aspirations of affected populations 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e2ee24d-649a-11ed-92ed-

01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_February2023&pk_source=EUP 

La începutul acestui an, în urma războiului pe scară largă din 

Rusia împotriva Ucrainei, un număr fără precedent de oameni 

au fost forțați să-și părăsească casele în căutarea unui refugiu 

sigur. Acest raport reunește rezultatele cercetării documentare 

și ale proiectelor de anchetă implementate de Agenția Uniunii 

Europene pentru Azil (EUAA), Organizația Internațională 

pentru Migrație (OIM) și Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică (OCDE) pentru a detalia strămutarea 

forțată din și în cadrul Ucrainei, cu scopul de a oferi 

practicienilor și factorilor de decizie politică o imagine clară  din 

perspectiva populațiilor afectate înseși. 

 

 

The European strategy for a better internet for kids (BIK+) 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0bbf001c-f041- 

https://data.europa.eu/doi/10.2759/93436 

 

Uniunea Europeană (UE) este un grup de 27 de țări care 

lucrează împreună. Comisia Europeană ajută la crearea 

regulilor și legilor UE, iar aceasta include elaborarea de noi 

planuri și politici (pe care le numim strategii). Ca parte a 

planurilor noastre de a face din Europa un loc minunat și 

sigur de locuit, inclusiv online, a fost  lansat o nouă strategie 

pentru un internet mai bun pentru copii (numită BIK+). 

 

 

 

 

 

 

 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e2ee24d-649a-11ed-92ed-01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_February2023&pk_source=EUP
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e2ee24d-649a-11ed-92ed-01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_February2023&pk_source=EUP
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0bbf001c-f041-
https://data.europa.eu/doi/10.2759/93436
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Miraculosul univers online, ghidul copilului isteț 

Un set de poțiuni și instrumente magice pe care le pot folosi copiii pe internet 

https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/ddf757c8-53ea-11ec-91ac-

01aa75ed71a1/language-

ro?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=7137&WT.ria_ev=se

arch&WT.URL=https%3A%2F%2Fop.europa.eu%2Fro%2Fweb%2Fgeneral-

publications%2Feducation 

Intră în lumea minunată și neobișnuită a internetului cu ajutorul acestui ghid, care te invită  să 

te informezi despre cum funcționează internetul, magia programării și cum să explorezi liber 

acest peisaj într-un mod sigur și securizat. 

Află cum să ai o gândire critică față de 

străinii pe care îi întâlnești online, de 

escrocherii, de știrile false și de afirmațiile 

personalităților de pe internet. Inspiră-te 

din poveștile despre viața și munca unui 

expert în securitate și a unui designer de 

jocuri. Iar pe parcurs îți poți îmbunătăți 

priceperea de utilizare a internetului prin 

intermediul unei serii de provocări 

distractive. 

 

 

 

CERCETARE ȘI INOVARE 

CORDIS results pack on viruses 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b305eda3-b753-11ea-bb7a-

01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_January2023&pk_source=EUP 

Europa a susținut întotdeauna cercetarea virologică robustă. 

Acest lucru ajută deja în lupta împotriva pandemiei de COVID-

19 și va fi esențial dacă dorim să abordăm alte provocări virale 

actuale și potențiale noi în viitor. În acest pachet de rezultate, 

întâlnim o serie de proiecte inovatoare finanțate de UE care aduc 

contribuții nu numai la lupta împotriva SARS-CoV-2, ci și la 

domeniul mai larg al virusologiei, care ne va îmbunătăți 

înțelegerea generală a virușilor, precum și a noastră. capacitatea 

de a crea tratamente și vaccinuri antivirale și mai eficiente. 

 

 

 

 

 

https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/ddf757c8-53ea-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-ro?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=7137&WT.ria_ev=search&WT.URL=https%3A%2F%2Fop.europa.eu%2Fro%2Fweb%2Fgeneral-publications%2Feducation
https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/ddf757c8-53ea-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-ro?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=7137&WT.ria_ev=search&WT.URL=https%3A%2F%2Fop.europa.eu%2Fro%2Fweb%2Fgeneral-publications%2Feducation
https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/ddf757c8-53ea-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-ro?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=7137&WT.ria_ev=search&WT.URL=https%3A%2F%2Fop.europa.eu%2Fro%2Fweb%2Fgeneral-publications%2Feducation
https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/ddf757c8-53ea-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-ro?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=7137&WT.ria_ev=search&WT.URL=https%3A%2F%2Fop.europa.eu%2Fro%2Fweb%2Fgeneral-publications%2Feducation
https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/ddf757c8-53ea-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-ro?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=7137&WT.ria_ev=search&WT.URL=https%3A%2F%2Fop.europa.eu%2Fro%2Fweb%2Fgeneral-publications%2Feducation


[ИМЯ АВТОРА] 5 

 

CORDIS results pack on science communication 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/60c45644-6ae8-11ed-b14f-

01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_February2023&pk_source=EUP 

 

O înțelegere solidă a științei este un instrument esențial atât pentru 

cetățeni, cât și pentru societate. Organizarea unei discuții publice 

sănătoase asupra problemelor științifice înseamnă împuternicirea 

oamenilor de știință, autorităților publice, comunicatorilor și 

publicului să se angajeze într-un dialog semnificativ. Acest pachet 

de rezultate privind comunicarea științifică prezintă opt proiecte 

inovatoare care vizează acest obiectiv. 

 

 

 

 

 

 

 

China 2.0 

Status and foresight of EU-China trade, investment, and technological race : executive 

summary 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b3da2778-8d72-11ed-999b-

01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_January2023&pk_source=EUP 

 

Acest raport analizează performanța Chinei pe piețele 

internaționale și de capital, precum și pe evoluțiile tehnologice 

din diferite puncte de vedere, comparând în mod constant China 

față de UE și SUA ori de câte ori este cazul. 

După cum arată primul raport emblematic al JRC China, 

îmbunătățirile și performanța Chinei în sectoarele de înaltă 

tehnologie par să provină dintr-o combinație de investiții de 

creștere a productivității și dezvoltări tehnologice, beneficiind în 

același timp de condițiile de adăpostire a investițiilor străine. Al 

doilea raport emblematic  „China 2.0” – adoptă o abordare 

holistică pentru a analiza performanța Chinei pe piețele 

internaționale și de capital, precum și evoluțiile tehnologice. O 

astfel de abordare combină informații pe trei piloni de analiză 

găsiți adesea neconectați în literatură: statisticile economice, 

financiare și comerciale (1); date privind inovația și brevetele (2); 

politica energetică și de mediu (3). În plus, cel de-al doilea raport emblematic cuprinde toate 

nivelurile de (dez)agregare, variind de la statistici macro-țari la sectoare, firme și informații la 

nivel de produs. Cel mai important,se comparâ în mod constant China  față de UE și  SUA ori 

de câte ori este cazul. Amploarea și granularitatea datelor utilizate, precum și abordarea 

analitică multi-țară (China-UE-SUA), -nivel (țară-sector-produs) și -domeniu (economie – 

sistem de inovare – energie și mediu) urmăresc să să ofere dovezi științifice unui public de 

politici cu privire la o gamă largă de probleme și să permită tragerea de concluzii relevante 

pentru politici. 

 

  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/60c45644-6ae8-11ed-b14f-01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_February2023&pk_source=EUP
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/60c45644-6ae8-11ed-b14f-01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_February2023&pk_source=EUP
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b3da2778-8d72-11ed-999b-01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_January2023&pk_source=EUP
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b3da2778-8d72-11ed-999b-01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_January2023&pk_source=EUP
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EU & me                                                                                                                                                

Latest edition 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8deaa14f-7b69-11ed-9887-

01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_January2023&pk_source=EUP 

 

Dacă aveți între 15 și 18 ani și doriți să aflați mai multe despre 

Uniunea Europeană, atunci această broșură este pentru dvs. În 

broşură se  povesteşte despre  cum a fost construită Uniunea 

Europeană – sau „UE” pe scurt. De asemenea, vă va spune ce valori 

împărtășim, cine ce face în UE și cât de relevante sunt toate acestea 

pentru viața de zi cu zi. Veți afla, de asemenea, despre modul în care 

UE abordează marile provocări de astăzi, inclusiv schimbările 

climatice, lumea digitală și COVID-19. Ceea ce face UE astăzi vă 

modela viitorul de mâine. 

 

 

Key publications of the European Union 

Autumn 2022 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/20d7f669-76ac-11ed-9887-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-277378521 

 

Publicațiile cheie ale Uniunii Europene este un catalog care listează 

unele dintre cele mai recente și mai populare titluri publicate de 

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, editorul oficial al 

instituțiilor și organismelor UE. Ca întotdeauna, acest catalog bianual 

vă aduce o selecție de titluri publicate în ultimele luni de Oficiul 

pentru Publicații al Uniunii Europene pe site-ul web Publicații UE, 

unde rămân disponibile pentru vizualizare, descărcare sau comanda 

în diferite formate. Aceste publicații includ rapoarte, broșuri, lucrări 

de studiu și analize, scrise de diferite instituții, organisme și agenții 

ale UE și acoperă un spectru larg și variat de subiecte politice, 

economice și chiar științifice, astfel încât fiecare cititor să poată găsi 

titluri care se potrivesc intereselor particulare. Această ediție a 

catalogului bianual vă oferă o selecție de titluri publicate în ultimele luni pe site-ul Publicațiilor 

UE, unde rămân disponibile pentru vizualizare, descărcare sau comandă în diferite formate. 

Subiectele acoperite de publicațiile din această selecție din toamna anului 2022 includ probleme 

legate de provocările specifice cu care se confruntă Europa și lumea astăzi – și anume 

agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și impactul acestei dezvoltări în mai multe domenii, 

prezența continuă a COVID-19 și efectele schimbărilor climatice asupra mediului și societăților 

noastre – și ce face UE pentru a aborda aceste provocări în diferite domenii. Acest catalog 

conține, de asemenea, o serie de seturi de date UE care pot fi reutilizate în mod liber de 

întreprinderi și persoane fizice pentru a spori inovația. Astfel de date deschise sunt o formă de 

publicare relativ nouă, dar prolifică și un element important al transformării digitale a UE. Ea 

deschide calea către noi cunoștințe și poate ajuta societatea noastră să abordeze provocări 

importante, cum ar fi pandemia sau problemele grave de mediu. Mii de seturi de date 

suplimentare sunt disponibile gratuit pe data.europa.eu. Toate aceste publicații demonstrează 

rezultatele activității instituțiilor UE și contribuie la transparența acestora.  
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