
  

1. Concurs de soluții în domeniul economiei circulare - 12 -13 iunie 2021 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi 

Mediu “Ernest Lupan”, vă invită să participați la Circular Economy Hackathon – un concurs de soluții 

în domeniul economiei circulare, organizat online în perioada 01.04 – 12.06.2021. 

Circular Economy Hackathon este un concurs național de soluții ce abordează economia circulară, cu 
accent pe schimbări climatice, consum excesiv, producția iresponsabilă și gestionarea resurselor. 
Hackathon-ul se adresează echipelor de studenți, absolvenți și doctoranzi de la orice universitate din 
România, iar scopul acestuia este de a da naștere unor noi proiecte inovatoare și de a extinde 
cunoștințele și cultura în domeniul economiei circulare. Participanții vor avea ocazia să-și pună în 
practică cunoștințele, dar și să aplice principiile economiei circulare pentru a reproiecta contextul 
urban, lucrând la provocări predefinite. 

Premii: Un juriu va desemna câte un câștigător pentru fiecare categorie, iar premiul va fi în valoare 
de 600 Euro/categorie. Se va acorda și o mențiune specială pentru o idee semnificativă care poată să 
provină de la oricare din cele 8 categorii, în valoare de 500 Euro. Pentru cea mai inovativă soluție  
premiul va consta într-un stagiu de 2 zile la Bruxelles. Fondul total de premiere e de aproximativ 5000 
EURO. 

Cum puteți participa: Pentru înscrieri (termen inscriere-8 iunie)  vă rugăm să accesați link-urile 
pentru participanți: http://shorturl.at/eDRVW. Mai multe informații despre cerințe și proceduri pot fi 
găsite pe site-ul proiectului http://www.circularhackathon.ircem.ro/. 

  

2. Chestionar: Ce îmbunătățiri sau probleme de mediu ați identificat în 

comunitatea dumneavoastră?  Termen completare – 8 iunie! 

https://docs.google.com/forms/d/1wUynQII_68zlg8ruvNFJp7StTIq3eMOhNGw-SBUmHvY  

  

3. În 26 mai, Comisia a confirmat oficial că Parchetul European (EPPO) își va 

începe activitatea la 1 iunie.  

  
Parchetul European este responsabil cu anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează 

bugetul UE. Este primul parchet supranațional care investighează și urmărește penal următoarele tipuri 

de fraudă și alte infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale UE: 

 frauda în materie de cheltuieli și venituri; 

 frauda în materie de TVA (dacă implică două sau mai multe state membre și un prejudiciu de cel 

puțin 10 milioane EUR); 

 spălarea de bani aferentă activelor provenite din fraudarea bugetului UE; 

 corupția activă și pasivă sau deturnarea de fonduri care afectează interesele financiare ale UE; 

 participarea la o organizație criminală în cazul în care scopul principal al activităților acesteia este 

săvârșirea de infracțiuni împotriva bugetului UE. 

  
Detalii în comunicatul de presă. 
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4. Tot din 26 mai, CE a lansat noi acțiuni de sprijinire a sectoarelor culturale și 

creative din Europa și din afara acesteia, în urma adoptării programului de lucru 

pentru primul an al programului Europa creativă 2021-2027.  

În 2021, programul Europa creativă va aloca un buget de aproximativ 300 de milioane EUR pentru a 

ajuta profesioniștii și artiștii din toate sectoarele culturale să colaboreze la nivel interdisciplinar și 

transfrontalier, pentru a găsi mai multe oportunități și a ajunge la noi categorii de public. Adoptarea de 

astăzi pune bazele primelor cereri de propuneri din cadrul noului program. Aceste cereri vor fi 

deschise tuturor organizațiilor active în sectoarele culturale și creative relevante. Bugetul total al 

programului, de 2,4 miliarde EUR pe o perioadă de șapte ani, a crescut cu 63 % în comparație cu 

bugetul precedent. Programul Europa creativă vizează, de asemenea, creșterea competitivității 

sectoarelor culturale, sprijinind totodată eforturile acestora de a deveni mai ecologice, mai digitale și 

mai favorabile incluziunii. Se acordă o atenție deosebită consolidării rezilienței și redresării sectoarelor 

culturale și creative în contextul pandemiei de COVID-19. 
  
Printre acțiunile acoperite de programul Europa creativă se numără: 

1. Un sistem de sprijinire a traducerii operelor literare și a dezvoltării parteneriatelor în domeniul 

editorial;  

2. Premiile UE în domeniile literaturii, muzicii, arhitecturii și patrimoniului cultural, precum și 
inițiativele „Capitalele europene ale culturii” și „Marca patrimoniului european”;  

3. Consolidarea accesibilității și vizibilității operelor audiovizuale europene dincolo de platforme 

și frontiere;  

4. Laboratorul pentru inovare creativă — încurajarea abordărilor inovatoare în ceea ce privește 
crearea, distribuția și promovarea conținutului în diferite sectoare;  

5. Promovarea alfabetizării mediatice, a pluralismului și a libertății ca valori europene. 

  
Detalii în comunicatul de presă. 

  

5. EUROPE DIRECT Regiunea Centru continuă evenimentele și acțiunile de 

informare a cetățenilor până în 2025. Consultați activitățile pe care le propunem.  

http://europedirect-adrcentru.ro/index.php/stiri/stiri-regiunea-centru/1449-vesti-bune-europe-
direct-regiunea-centru-continua-evenimentele-si-actiunile-de-informare-a-cetatenilor-pana-in-2025  
  

6. Comisia Europeană a lansat o platformă Europeană VIitorul Eurpopei, pe care 

puteți organiza evenimente. Consultați plaftorma și vom reveni cu informații 

punctuale legat de modul in care puteti promova sau participa la evenimente, 

puteti propune idei.    

Platformă este punctul central al Conferinței privind viitorul Europei. Aceasta este ocazia 

dumneavoastră de a vă exprima, de a spune în ce fel de Europă doriți să trăiți, pentru a ne ajuta să ne 

modelăm viitorul.  

 https://futureu.europa.eu/?locale=ro  
  

7. Apel proiecte The Committee of the Regions (CoR) launched a call for proposals “From local 
to European: citizens’ dialogues and panels on the Conference on the Future of Europe” 
addressed to organisations which are interested in taking part in the joint project of the 
European Committee of the Regions and the Bertelsmann Stiftung to provide expertise and 
other support for citizen's dialogues and panels related to the Conference on the Future of 
Europe. 

The application deadline is 4 of June. The information webinar on the project will take place on 28 of 
May. If you are interested in participating in the webinar, please register on the CoR website. You can 
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https://ec.europa.eu/romania/news/20210526_europa_creativa_ro
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http://europedirect-adrcentru.ro/index.php/stiri/stiri-regiunea-centru/1449-vesti-bune-europe-direct-regiunea-centru-continua-evenimentele-si-actiunile-de-informare-a-cetatenilor-pana-in-2025
https://futureu.europa.eu/?locale=ro


find more information on the project and the webinar on 
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/CoR-Bertelsmann-Stiftung-project.aspx 

  

https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/CoR-Bertelsmann-Stiftung-project.aspx

