
Vă aducem în atentie Lansarea Atlasului demografiei, in data de joi, 29 aprilie 2021.  

Pandemia Covid-19 ne-a reamintit că sistemele noastre de bunăstare, ocupare și sănătate se 
bazează pe un echilibru demografic delicat, subliniind necesitatea unei mai bune înțelegeri a 
dinamicii demografice din Europa. Împreună cu tranzițiile ecologice și digitale, schimbările 
demografice modelează viitorul Europei. Pe data de 29 aprilie 2021, vicepreședintele Comisiei 
europene dna Dubravka Šuica (vicepreședinte pentru democrație și demografie) și comisarul 
european dna Mariya Gabriel (comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret) vor 
lansa prima ediție a Atlasului demografiei al UE într-o discuție cu președintele Comitetului 
Regiunilor dl Apostolos Tzitzikostas (TBC) și ministrul de stat portughez dna Mariana Vieira da Silva. 

În cadrul discuției, moderată de dl Stephen Quest, directorul general al Centrului Comun de 
Cercetare (CCR) al Comisiei, vorbitorii vor discuta despre natura transversală a demografiei și 
relevanța înțelegerii și anticipării dinamicii demografice pentru toate nivelurile de elaborare a 
politicilor. 

Dezbaterea va fi urmată de o prezentare a Atlasului demografiei, un instrument nou, 
interactiv și multidimensional dezvoltat de CCR pentru a vizualiza, monitoriza și anticipa schimbările 
demografice la o rezoluție spațială foarte mare. Acesta vizează informarea mai multor domenii de 
politică - cum ar fi sănătatea, forța de muncă, educația, accesul la servicii și facilități, politicile 
teritoriale și de coeziune, pentru a numi doar câteva - cu date și cunoștințe demografice robuste, 
comparabile și cunoștințe la cel mai înalt nivel de detaliere geografică (până la nivelul unei singure 
municipalități) pentru a ajuta la orientarea politicilor UE cât mai aproape de nevoile cetățenilor. 

Evenimentul online va avea loc sub auspiciile Președinției portugheze a Consiliului UE. 

Urmăriți http://webcast.ec.europa.eu/atlas-of-demography-launch-event în direct pe 29 aprilie 2021, 
între orele 10: 00-11: 00 (CET). Înregistrarea prealabilă nu este necesară. 

      Proiect de agendă 

 10:00 - 10:10  Introducere în Atlasul demografiei 
Cuvânt de bun venit: Stephen Quest, directorul general al CCR 
Lansarea videoclipului Atlasului demografiei 

  
10:10 - 10:30   Panel de discuții 

Sesiune de întrebări și răspunsuri moderată de dl Stephen Quest, directorul general 
al CCR 

Intervenții: 
Vicepreședintele CE dna Šuica (vicepreședinte pentru democrație și demografie) 
Dna Mariya Gabriel (comisar pentru inovare, cercetare, cultură, Educație și Tineret) 
Dl Apostolos Tzitzikostas (Președintele Comitetului Regiunilor) (tbc) 
Dna Mariana Vieira da Silva (ministrul de stat portughez pentru președinția 

Consiliului UE) 
  
10:30 - 10:45   Sesiune tehnică 

Prezentarea Atlasului demografiei, Dario Tarchi și Francesco Sermi (CCR) 
  
10:45 - 11:00   Sesiune de închidere 

Sesiune deschisă de întrebări și răspunsuri cu publicul  
 

Contact: ec-kcmd@ec.europa.eu 
 

http://webcast.ec.europa.eu/atlas-of-demography-launch-event
mailto:ec-kcmd@ec.europa.eu

