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Extinderea UE: priorități pentru 2014 
 

 
În cadrul unei serii de rapoarte 

anuale, Comisia Europeană recomandă 
acordarea statutului de țară candidată în 
cazul Albaniei și, pentru a cincea oară 
consecutiv, deschiderea negocierilor de 
aderare cu fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei.  

De asemenea, Comisia evaluează 
progresele realizate, în ultimul an, de 
celelalte țări din Balcanii de Vest și de 
Turcia, în direcția aderării la UE.  

Având în vedere decizia Guvernului 
Islandei de a suspenda negocierile de 
aderare, un raport simplificat privind Islanda 
face bilanțul stadiului actual al situației din 
perspectiva alinierii la UE. 

în opinia oficialilor europeni, 
extinderea este un proces în derulare și, în 
pofida crizei economice, este o politică 
benefică — aceasta constituie o parte a 
soluției.  

În plus, extinderea este, în 
continuare, una dintre cele mai eficiente 
politici ale UE.  

Căci, prin abordarea „principiilor 
fundamentale” – ca, de exemplu, lupta 
împotriva corupției, buna guvernanță 
economică, libertatea de exprimare și 
mass-media, drepturile omului și protecția 
minorităților etc. - această politică întărește 
stabilitatea politică și economică în țările 
care doresc să adere la UE, precum și în 
Uniune, în ansamblu. 

Strategia de extindere confirmă 
relevanța continuă a principiilor 
fundamentale care stau la baza criteriilor de 
aderare de la Copenhaga, convenite în 
urmă cu 20 de ani.  

Acestea includ statul de drept, care 
rămâne ferm ancorat în centrul procesului 
de extindere.  

 

Țările vizate trebuie să abordeze 
aspecte precum reforma sistemului judiciar 
și lupta împotriva criminalității organizate și 
a corupției, la începutul negocierilor de 
aderare, pentru a demonstra evidențe 
solide în materie de rezultate sustenabile. 

Criza economică mondială a 
subliniat necesitatea ca toate țările să își 
consolideze guvernanța economică și să 
amelioreze competitivitatea.  

Comisia a prezentat o serie de 
propuneri pentru a sprijini acest obiectiv, 
inclusiv introducerea unor strategii 
naționale de reformă economică și a unor 
planuri de acțiune pentru gestionarea 
finanțelor publice. 

Evenimentele recente dintr-o serie 
de țări implicate în procesul de aderare au 
subliniat importanța consolidării instituțiilor 
democratice și a promovării unor procese 
democratice cu un caracter mai favorabil 
incluziunii.  

Toate țările din Balcanii de Vest și 
Turcia trebuie să efectueze reforme 
suplimentare pentru a se asigura că sunt 
respectate în practică principiile libertății de 
exprimare, precum și drepturile persoanelor 
care aparțin minorităților, inclusiv drepturile 
romilor.  

Sunt necesare măsuri mai solide 
pentru a proteja alte grupuri vulnerabile 
împotriva discriminării, în special din motive 
de orientare sexuală. 

În procesul de aderare, Comisia va 
acorda o prioritate mai mare acestor 
aspecte, inclusiv printr-o mai bună orientare 
a finanțării pentru preaderare și prin 
asistența sporită pentru a sprijini 
incluziunea romilor prin intermediul unui 
„mecanism” care vizează romii. 

 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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SITUAȚIA PE ȚĂRI 
 
MUNTENEGRU: țară candidată – a 

depus cererea de aderare în 2008, iar 
negocierile de aderare au început în iunie 
2012, două capitole de negociere fiind 
deschise și închise provizoriu. 

Reuniunile de examinare analitică s-
au încheiat, iar în iunie Muntenegru a adoptat 
planuri de acțiune privind capitolul de 
negociere 23 (sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale) și capitolul 24 (justiție, libertate 
și securitate).  

În urma unei evaluări pozitive, din 
septembrie 2013, din partea Comisiei, UE a 
cerut Muntenegrului să își prezinte pozițiile de 
negociere cu privire la aceste capitole. 

SERBIA - țară candidată - și-a depus 
cererea de aderare în 2009 și a obținut 
statutul de țară candidată în martie 2012.  

Dialogul dintre Belgrad și Pristina, 
facilitat de UE, s-a lansat în martie 2011, iar 
în aprilie 2013, s-a ajuns la primul acord, cu 
Kosovo, privind principiile care 
reglementează normalizarea relațiilor.  

Dinamismul reformelor a fost, de 
asemenea, revigorat în Serbia, motiv ca, în 
iunie 2013, Consiliul European să decidă 
începerea negocierilor de aderare, prima 
conferință interguvernamentală privind 
negocierile urmând să aibă loc cel mai târziu 
în ianuarie 2014. 

Între timp, în septembrie 2013 a 
început procesul de examinare analitică, iar 
Acordul de stabilizare și de asociere (ASA) a 
intrat în vigoare. 

FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A 
MACEDONIEI și-a depus cererea de aderare 
în 2004, continuând să îndeplinească, într-o 
măsură suficientă, criteriile politice.  

Criza politică ce a survenit la sfârșitul 
anului trecut este dovada necesității unei 
politici caracterizate printr-un grad mai mare 
de incluziune și constructivism.  

În cadrul dialogului la nivel înalt 
privind aderarea, s-a pus un accent mai mare 
pe reformele legate de UE și pe obținerea de 
rezultate în acest sens, în special în domeniul 
libertății de exprimare și al independenței și 
competenței instanțelor.  

Deși Comisia a recomandat, 5 ani la 
rând, lansarea negocierilor, Consiliul nu a 
adoptat încă o decizie, deși ea ar contribui la 
crearea condițiilor pentru a găsi o soluție la 
problema denumirii țării și pentru a îmbunătăți 
relațiile de bună vecinătate. 

ALBANIA - țară potențial candidată - 
și-a depus candidatura în 2009, iar alegerile 
parlamentare din iunie 2013 au fost 
efectuate, în ansamblu, în mod ordonat.  

Albania a adoptat o serie de 
instrumente juridice importante, inclusiv 
principalele cerințe pentru acordarea 
statutului de țară candidată, și a continuat 
eforturile de combatere a corupției și a 
criminalității organizate.  

Înainte ca Comisia să poată 
recomanda deschiderea negocierilor de 
aderare, Albania va trebui să își intensifice 
reformele în domeniile prioritare esențiale, în 
special în ceea ce privește statul de drept. 

BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA - țară 
potențial candidată - are o perspectivă 
europeană, la fel ca restul țărilor din Balcanii 
de Vest, anul trecut lansându-se dialogul la 
nivel înalt, deși rezultatele obținute până în 
prezent rămân sub așteptări. 

Nu s-au înregistrat evoluții în ceea ce 
privește relațiile cu UE, fiind necesare eforturi 
considerabile pentru îndeplinirea condițiilor 
care permit intrarea în vigoare a ASA și 
pentru o cerere de aderare credibilă. 

KOSOVO - țară potențial candidată – 
are și ea o perspectivă europeană, mai ales 
în condițiile unui dialog dintre Pristina și 
Belgrad și ale semnării, în aprilie 2013, a 
primului acord cu Serbia privind principiile 
care reglementează normalizarea relațiilor.  

În iunie 2013, Consiliul a autorizat 
inițierea negocierilor pentru un acord de 
stabilizare și de asociere cu Kosovo. 

TURCIA - țară candidată – a depus 
cererea de aderare în 1987, iar negocierile au 
început în octombrie 2005 (13 capitole fiind 
deja deschise, iar unul închis provizoriu).  

În iunie 2013, Consiliul a convenit să 
deschidă capitolul de negociere 22 privind 
politica regională și coordonarea 
instrumentelor structurale, poziția comună 
urmând a face obiectul confirmării de către 
Consiliul Afaceri Generale, după prezentarea 
de către Comisie a raportului anual. privind 
progresele înregistrate.  

ISLANDA - țară candidată - și-a 
depus cererea de aderare în 2009.  

Negocierile de aderare au început în 
iunie 2010 și au fost suspendate de către 
Islanda în mai 2013, 27 de capitole fiind 
deschise, din care 11 sunt închise provizoriu.  

Întrucât Islanda este deja membră a 
SEE și a spațiului Schengen, o mare parte a 
legislației sale este deja aliniată la cea a UE. 
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EURO-FONDURI 
 

1,6 miliarde EURO pentru 
proiectele majore de 
infrastructură TEN-T 

 

Comisia Europeană a selectat 172 
de proiecte care vor primi aproape 1,6 
miliarde EURO reprezentând cofinanțare 
UE în cadrul programului privind rețeaua 
transeuropeană de transport (TEN-T), 
pentru îmbunătățirea infrastructurii de 
transport din toată Europa.  

89 de proiecte selectate în cadrul 
programului multianual pentru 2012 și 83 
în cadrul programului anual pentru 2012 
vor folosi acest sprijin financiar pentru 
realizarea rețelei TEN-T, pornind de la 
studii preliminare pentru proiecte noi 
până la granturi complementare, care să 
sprijine inițiativele de construcție pentru 
toate modurile de transport. 

Cererea de propuneri din 
programul multianual pentru 2012 a 
oferit 1,348 miliarde EURO pentru 
proiectele din prioritățile rețelei TEN-T, cu 
accent pe șase zone modale: 

1. Managementul traficului 
aerian (ATM) - 3 proiecte, de 58,8 
milioane EURO. 

2. Sistemul European de 
Management al Traficului Feroviar 
(ERTMS) - 14 proiecte, de 68,33 milioane 
EURO. 

3. Sisteme inteligente de 
transport/Sistemul european de taxare 
electronică (ITS/EETS) - 2 proiecte, de 
3,58 milioane EURO. 

4. Autostrăzile maritime (MoS) - 
13 proiecte, de 169,37 milioane EURO. 

5. Servicii de informații fluviale 
(RIS) - 4 proiecte, de 3,43 milioane 
EURO. 

6. Proiecte prioritare (PP) - 53 de 
proiecte (39 noi, 14 în derulare), de 1,044 
miliarde EURO. 

Apelul din cadrul programului 
anual pentru 2012 a acordat o finanțare 
totală de 247,20 milioane EURO în patru 
domenii prioritare principale: 

· Prioritatea 1 - 
Acccelerarea/facilitarea implementării 
proiectelor TEN-T (căi navigabile 
interioare, transport multimodal, 
maritim, feroviar și rutier) - 67 de 
proiecte selectate, finanțare în valoare de 
211,36 milioane EURO. 

· Prioritatea 2 - Măsuri pentru 
promovarea inovării și a noilor 
tehnologii pentru infrastructura de 
transport - 6 proiecte selectate, finanțare 
în valoare de 13,74 milioane EURO. 

· Prioritatea 3 - Sprijin pentru 
parteneriatele de tip public-privat 
(PPP) și pentru instrumentele 
financiare inovatoare: 3 proiecte, în 
valoare de 5,75 milioane EURO. 

Prioritatea 4 - Sprijin pentru 
implementarea pe termen lung a TEN-
T, pe anumite coridoare: 7 proiecte, în 
valoare de 16,35 milioane EURO. 

 

 
 

Deciziile individuale de finanțare 
vor fi adoptate treptat de Comisia 
Europeană între lunile octombrie - 
decembrie 2013.  

În cadrul zilelor TEN-T 2013 din 
Tallin, 32 dintre aceste decizii individuale 
vor fi înmânate oficialilor prezenți. 

Proiectele vor fi monitorizate de 
Agenția Executivă TEN-T, în colaborare 
cu beneficiarii proiectelor din statele 
membre și sub auspiciile Direcției 
Generale Mobilitate și Transporturi a 
Comisiei Europene. 

(sursa:http://ec.europa.eu/) 
 

Buletin elaborat de: 
Lia Ioana CRIȘAN 

Consilier pentru Afaceri Europene 
e-mail: lia.crisan@prefecturatimis.ro 
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Fondul de solidaritate al UE 
 

Comisia Europeană a propus, 
recent, alocarea a peste 360 de milioane 
de euro Germaniei, ca urmare a 
inundațiilor grave suferite în lunile mai și 
iunie ale acestui an.  

Țările învecinate, Austria și 
Republica Cehă, care au suferit daune 
mai mici, vor beneficia de 21,6, respectiv 
15,9 milioane de euro.  

În plus, România va primi peste 
2,4 milioane de euro pentru acoperirea 
costului daunelor produse de seceta și de 
incendiile de păduri din vara anului 2012. 

Sprijinul financiar, oferit din Fondul 
de solidaritate al Uniunii Europene, nu a 
fost încă aprobat de Parlamentul 
European și de Consiliu.  

Dacă va primi aprobarea acestora, 
sprijinul va ajuta la acoperirea costurilor 
de urgență suportate de autoritățile din 
cele 4 state membre, în urma dezastrelor.  

Pentru a răspunde la situația de 
urgență, fondurile alocate vor contribui la 
refacerea infrastructurii și a serviciilor 
esențiale, la rambursarea finanțării 
operațiunilor de urgență și de salvare, la 
acoperirea unei părți din costurile pentru 
curățarea regiunilor afectate de 
dezastrele naturale. 

Decizia arată modul în care 
Europa poate ajuta țările și regiunile ei să 
își revină în urma unor dezastre naturale.  

Fondul de solidaritate al UE oferă 
sprijin țărilor atunci când au nevoie mare 
de ajutor, pentru ca acestea să își 
redobândească stabilitatea economică în 
urma unor dezastre naturale.  

Reamintim faptul că, în mai și iunie 
2013, o mare parte din Europa Centrală a 
fost afectată de inundații de proporții, 
care au provocat daune în multe domenii: 
locuințe, infrastructură și servicii, dar cu 
prejudicii mai mici ca în anul 2012 (în 
special în Austria și în Republica Cehă).  

Această situație se datorează, 
parțial, eficacității măsurilor de protecție 
împotriva inundațiilor și de control al 
riscurilor implementate din 2002, însă 
sunt necesare mai multe eforturi în viitor. 

(sursa:http://ec.europa.eu/) 

În vara anului 2012, zone 
semnificative din România au avut de 
suferit de pe urma temperaturilor extrem 
de ridicate care au provocat secetă.  

Aceasta a avut drept consecințe 
pierderea unei părți semnificative a 
recoltelor, numeroase incendii de păduri 
și de vegetație și grave penurii de apă la 
nivelul populației. 

Cât privește Germania, reamintim 
că în lunile mai – iunie 2013, în zone 
extinse din Germania s-au înregistrat 
precipitații extreme și inundații pe scară 
largă, provocând daune grave.  

Cererea Germaniei de obținere a 
unui ajutor din partea Fondului de 
solidaritate a fost întemeiată pe criteriile 
pentru „catastrofe majore”, daunele 
directe totale, de 8,1 miliarde de euro, 
fiind cu mult peste pragul de acordare de 
sprijin din Fondul de solidaritate 
(propunerea de a aloca 360 de milioane 
se bazează pe costul total al operațiunilor 
eligibile - 3,2 miliarde de euro). 

Austria și Republica Cehă au 
depus cereri pe baza criteriilor de „țară 
învecinată”, conform cărora o țară 
afectată de aceeași catastrofă majoră, 
poate primi ajutor din Fond, chiar dacă nu 
a atins pragul normal de prejudiciu pentru 
mobilizarea fondului. 

În aceste condiții, la daune totale 
de 866 de milioane de euro (din care 350 
reprezintă costul total al operațiunilor 
eligibile), s-au propus 21,6 milioane de 
euro pentru Austria, iar pentru Republica 
Cehă, la daune de 637 de milioane de 
euro (din care 416 milioane de euro cost 
total al operațiunilor eligibile) o valoare de 
de 15,9 milioane de euro. 

Comisia a primit o cerere din 
partea autorităților române pentru 
secetele din vara anului 2012, cu daune 
de 806,7 milioane de euro, la o valoare 
de 2,4 milioane de euro (cost total al 
operațiunilor eligibile). 

La 6 octombrie 2011, Comisia a 
prezentat viitorul Fondului de 
solidaritate, iar la 25 iulie 2013, o 
propunere de modificare a 
Regulamentului acestuia. 
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Grant de 4 milioane EURO pentru 
mobilitatea urbană sustenabilă 

Comisia Europeană a semnat un 
acord de grant în valoare de 4 milioane 
EURO cu un consorțiu de 14 institute de 
cercetare, asociații și societăți de 
consultanță europene — inclusiv 10 IMM-
uri — pentru un proiect pe trei ani 
cunoscut sub denumirea de „CIVITAS 
Capital”. 

Grantul demonstrează 
angajamentul continuu al UE în ceea ce 
privește mobilitatea urbană sustenabilă. 

CIVITAS este una dintre cele mai 
importante inițiative ale UE în acest 
domeniu, care va contribui la dezvoltarea 
dimensiunii urbane a politicii UE în 
domeniul transporturilor.  

În acest scop, Comisia va 
prezenta, spre sfârșitul acestui an, un 
pachet cuprinzător de măsuri privind 
mobilitatea urbană.” 

În cadrul proiectului CIVITAS 
Capital:  

· se vor pune pune în comun 
cunoștințele existente, prin intermediul 
unor grupuri axate pe teme specifice care 
vor elabora ghiduri de bune practici; 

· se vor emite recomandări 
privind viitoarele priorități în domeniul 
C&D, pe care Comisia le va integra în 
programul său de cercetare pentru 
perioada 2014-2020; 

· vor fi dezvoltate pachete de 
formare profesională și se vor organiza 
schimburi de profesioniști din domeniul 
mobilității urbane, precum și stagii 
destinate acestora — în jur de 500 de 
profesioniști vor beneficia de formare 
profesională sau de stagii; 

· va fi gestionat un fond de 
activitate în valoare de aproximativ 
500 000 EUR, destinat sprijinirii 
transferului de măsuri în alte orașe, ceea 
ce va permite mai multor orașe să 
implementeze măsurile de succes privind 
mobilitatea urbană; 

· vor fi create cinci rețele 
naționale și regionale suplimentare și se  

va continua gestionarea celor cinci rețele 
existente — aceste rețele permit o mai 
largă diseminare a know-how-ului și a 
celor mai bune practici în cadrul grupului 
lor lingvistic sau geografic; 

· va fi dezvoltat un centru de 
cunoștințe care vor fi puse la dispoziția 
tuturor părților interesate prin intermediul 
site-ului internet al proiectului CIVITAS — 
un ghișeu unic prin care toate materialele 
realizate pentru proiect și în cadrul 
acestuia vor fi accesibile tuturor celor 
care doresc să învețe din această 
experiență și să aplice mai departe cele 
învățate. 

Reamintim că Proiectul CIVITAS 
— un acronim pentru „cities, vitality, 
sustainability” („orașe, vitalitate, 
sustenabilitate”) — este finanțat prin 
Programul-cadru pentru cercetare al UE 
pentru a sprijini eforturile orașelor de a 
inova în vederea unei mobilități urbane 
mai sustenabile.  

De la lansarea sa, în 2002, 
CIVITAS a sprijinit peste 700 de activități 
demonstrative în aproximativ 60 de orașe 
(în cadrul unei rețele formate din 200 de 
orașe care învață din aceste activități 
demonstrative), investiția totală a UE 
depășind 200 de milioane EURO.  

Aceasta a atras investiții 
suplimentare de aproape 1 miliard EURO 
din partea autorităților locale și regionale, 
cât și a partenerilor din sectorul privat. 

În 2009, Comisia a adoptat Planul 
de acțiune privind mobilitatea urbană 
care include 20 de acțiuni, ale căror 
rezultate se află în curs de evaluare.  

În 2011, Comisia a publicat Cartea 
albă privind transporturile care 
stabilește două obiective specifice 
pentru mobilitatea urbană, și anume: 

· renunțarea treptată la utilizarea 
vehiculelor cu combustibil convențional în 
zonele urbane până în 2050. 

· realizarea unei logistici urbane 
practic lipsite de CO2 în marile centre 
urbane până în 2030. 
 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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Prima versiune oficială a 
Acordului de Parteneriat 2014-

2020 
 

Ministerul Fondurilor Europene a 
publicat recent prima versiune a 
Acordului de Parteneriat 2014-2020.  

Astfel, Ministerul Fondurilor 
Europene a supus consultării publice un 
document care stabilește modalitatea în 
care vor fi concentrate investițiile din 
fondurile europene pentru a promova 
competitivitatea, convergența și 
cooperarea, în vederea încurajării 
obținerii unei dezvoltări inteligente, 
bazate pe creștere economică și 
incluziune socială. 

Documentul a fost transmis 
membrilor Comitetului Interinstituțional 
pentru Acordul de Parteneriat (CIAP) în 
data de 27 septembrie 2013. 

Dupa consultarea partenerilor de 
dialog în cadrul reuniunii CIAP, Ministerul 
Fondurilor Europene urmează să 
transmită serviciilor Comisiei Europene, 
informal, prima versiune a Acordului de 
Parteneriat 2014-2020.  

Documentul va fi transmis informal 
deoarece, la nivelul Uniunii Europene, nu 
au fost adoptate încă regulamentele care 
vor stabili modul în care vor fi 
implementate fondurile europene în 
viitoarea perioada de programare. 

Prima versiune a Acordului de 
Parteneriat detaliază cadrul 
instituțional – Autoritățile de 
Management și Organismele 
Intermediare, respectiv prezintă principiile 
implementării efective a fondurilor în 
conformitate cu prevederile pachetului 
legislativ al Uniunii Europene. 

În acest sens, implementarea 
Fondurilor Europene Structurale și de 
Investiții 2014-2020 se va realiza într-un 
sistem mult mai bine coordonat, fiind 
stabilite atribuții de autoritate de 
management numai la nivelul a trei 
ministere:  

· Ministerul Fondurilor Europene 
pentru managementul a patru programe 

operaționale: Infrastructura mare 
(transport, mediu și energie); 
Competitivitate (cercetare - dezvoltare, 
Agenda Digitala); Capital Uman și 
Asistența Tehnică; 

· Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice pentru 
managementul programelor de dezvoltare 
regională, a programelor dedicate 
cooperării teritoriale europene și a 
programului Capacitate Administrativă; 

· Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale pentru managementul 
programelor dedicate agriculturii, 
dezvoltării rurale și pescuitului și 
acvaculturii. 

Coordonarea va ține seama pe de 
o parte, de lecțiile învățate în perioada 
2007-2013, și va urmări eficientizarea 
procesului de implementare și reducerea 
poverii administrative, iar pe de altă parte, 
concentrarea tematică a fondurilor va 
asigura obținerea unui impact 
semnificativ al investițiilor, respectiv 
continuitatea intervențiilor sustenabile din 
actuala perioadă de programare. 

Ministerul Fondurilor Europene, în 
spiritul principiului parteneriatului și al 
transparenței instituționale, încurajează 
partenerii de dialog să contribuie cu 
propuneri și observații asupra acestui 
prim proiect al acordului de parteneriat, 
astfel încât documentul să reflecte opiniile 
naționale, dar și să răspundă exigențelor 
tehnice ale CE, în scopul utilizării 
eficiente a Fondurilor Europene 
Structurale și de Investitii.  

Prima versiune a Acordului de 
Parteneriat 2014-2020 a fost elaborată în 
urma unui amplu proces de consultare a 
partenerilor de dialog.  

Sub coordonarea Ministerului 
Fondurilor Europene au fost organizate 
patru reuniuni ale CIAP și 21 focus-
grupuri la nivel local sau regional.  

În acelasi timp, la nivelul 
ministerelor de linie coordonatoare ale 
comitetelor consultative subsecvente 
CIAP au fost organizate grupuri de lucru 
dedicate aspectelor sectoriale. 

(Sursa: www.fonduri-ue.ro) 
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Program Guvernamental de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri 
 

Ministerul Finanțelor Publice a 
publicat proiectul unei Ordonanțe de 
Urgență privind instituirea unui nou 
Program de Garantare a Creditelor 
pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii.  

Conform proiectului, plafonul de 
garantare a noului program este de 2 
miliarde de lei, valoarea maximă a unui 
credit garantat fiind de 5.000.000 lei/IMM, 
pe o perioadă de maxim 24 luni, cu 
posiblitatea prelungirii cu maxim 12 luni.  

Potrivit notei de fundamentare a 
actului normativ, față de Programul Mihail 
Kogălniceanu – program de garantare a 
creditelor pentru IMM-uri instituit în 2011 
și derulat de Ministerul Economiei - s-a 
urmărit crearea unei flexibilități mai mari 
în dorința scurtării timpului necesar 
acorării finanțărilor garantate de stat și 
implicit crearea unui acces mai rapid al 
IMM-urilor la capitalul de lucru.  

De asemenea, programul vizează 
IMM-urile care au un business sustenabil 
și a căror activitate are un efect 
multiplicator mai mare în economia reala.  

Mecanismul Programului este 
similar cu cel al Programului Prima Casa.  

Proiectul de Ordonanță de Urgență 
mai prevede ca sumele existente în 
Fondul de risc pentru Programul Mihail 
Kogălniceanu să fie transferate într-un 
fond de risc care va funcționa în mod unic 
pentru ambele programe.  

 
Ca și în cazul Programului 

Kogălniceanu, noua schema de garantare 
va fi derulată prin intermediul Fondului 
Național de Garantare a Creditelor pentru 
IMM-uri, în calitate de mandatar al 
statului. 

Conform informațiilor existente pe 
site-ul Direcției Implementare Programe 
pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, încă se 
pot transmite aplicații în cadrul 
Programului Kogălniceanu. 

(Sursa:www.fonduri-structurale.ro) 

 
  

Noua schemă de minimis adoptată de Guvern 
 
Recent, Guvernul a adoptat 

Proiectul de Hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
274/2013 privind acordarea ajutoarelor 
de minimis pentru investițiile realizate de 
întreprinderile mici și mijlocii. 

Câteva dintre modificările aduse 
prin actul normativ sunt: 

· pe noua schemă de minimis 
vor fi eligibile doar firmele cu vechime de 
minim 1 an, care au obtinut profit din 
exploatare; 

· codul CAEN pe care depune 
IMM-ul proiect trebuie să fie înscris în 
activitatea firmei cu minim 3 luni înainte 
de depunerea proiectului; 

· se va acorda punctaj 
suplimentar pentru firmele care își propun 

să angajeze tineri sub 25 de ani, iar 
acesta va fi și criteriu de departajare dacă 
vor exista mai multe proiecte cu același 
punctaj, dar nu vor mai exista fonduri 
suficiente pentru finanțarea tuturor; 

· se renunța la principiul „primul 
venit-primul servit”; 

· deschiderea liniei va fi 
anunțată cu 5 zile înainte, iar IMM-urile 
vor avea la dispoziție 10 zile pentru 
depunerea online a proiectelor; 

· evaluarea proiectelor va fi 
făcută automat, printr-o aplicație 
informatică ce va acorda punctaje în mod 
obiectiv pe baza unor criterii bine-definite 
(sector de activitate, număr de locuri de 
muncă create etc.). 
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EURO – VIZITE 

 

 
NEELIE KROES 

vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru Agenda Digitală 
 
Prezentă în România, vicepreședintele CE a participat la 

conferința Biblionet pe tema "Comunităților viitorului/Future 
Communities" pentru a discuta modalitățile în care Agenda Digitală 
poate sprijini cetățenii și firmele românești în a obține maximum de 
beneficii din utilizarea tehnologiilor digitale în contextul unei creșteri 
economice inteligente, durabile și favorabile incluziunii.  

Comisarul european responsabil pentru Agenda Digitală a vizitat și expoziția 
organizată în cadrul evenimentului, expoziție ce aduce în prim plan companiile de top din 
România care desfășoară proiecte emblematice în ceea ce privește punerea în practică a 
diferiților piloni ai Agendei Digitale în România. 

În timpul vizitei, vicepreședintele Kroes s-a întâlnit cu primul-ministru Victor Ponta 
și cu ministrul societății informaționale Dan Nica. 

De asemenea, a discutat și cu reprezentanți ai actorilor importanți din sectorul TIC 
din România, cât și cu tinerii antreprenori și cu reprezentanții companiilor de tip start-up. 
 

CONNIE HEDEGAARD 
Comisarul european pentru combaterea schimbărilor climatice 

 

În vizita sa oficială la București , Comisarul Hedegaard a discutat cu autoritățile 
române, cu reprezentanți ai mediului de afaceri și cu societatea civilă despre rezolvarea 
unor probleme încă existente cât și despre viitorul politicii Uniunii Europene în domeniul 
schimbărilor climatice. 

 

Înaltul oficial european s-a întâlnit cu prim-
ministrul Victor Ponta, cu ministrul delegat pentru 
buget Liviu Voinea și cu ministrul mediului Rovana 
Plumb.  

De asemenea, comisarul Hedegaard a participat 
la un prânz de lucru alături de reprezentanți ai 
comunității de afaceri, precum și la o masă rotundă cu 
organizațiile neguvernamentale din domeniul mediului. 

 
 

 
Michel Barnier, 

comisar european pentru piața internă și servicii 
Comisarul Barnier s-a întâlnit cu dl. Traian Băsescu, președintele României, cu dl. 

Victor Ponta, prim-ministru al României, dl Daniel Chițoiu, viceprim-ministru și ministru al 
Finanțelor Publice, precum și cu alți reprezentanți ai autorităților române.  

Discuțiile cu oficialii români s-au concentrat pe tema integrării economice și 
relansării pieței interne, a reformei reglementărilor din sectorul bancar și al serviciilor 
financiare, precum și pe preocupările partenerilor români în sectoarele relevante. 
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Dacian Cioloş 
Comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală 

 

Înaltul oficial european a participat, în perioada 28-30 
octombrie 2013, la o serie de evenimente importante, precum 
deschiderea celui de-al XI-lea Congres Horticol, Centenarul Societății 
Române a Horticultorilor, Forumul Anual al Strategiei UE pentru 
regiunea Dunării 2013.  

De asemenea, a fost prezent la conferința Biblionet "Future 
Communities", cu o intervenție despre rolul Agendei Digitale a UE în 
dezvoltarea agriculturii și mediului rural. 

 

În timpul vizitei, comisarul UE pentru agricultură și dezvoltare rurală Dacian Cioloș 
s-a întâlnit și cu președintele Camerei Deputaților Valeriu Zgonea, cu viceprim-ministrul 
Liviu Dragnea, ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu ministrul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale Daniel Constantin, cu ministrul Afacerilor Externe Titus 
Corlățean și cu ministrul-delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Științifică și 
Dezvoltare Tehnologică, domnul Mihnea Costoiu. 
 
 

Johannes Hahn 
Comisarul european pentru politică regională 

 

Johannes Hahn a efectuat o vizită oficială la București, în 
perioada 28 – 29 octombrie 2013, întâlnindu-se cu prim-ministrul 
Victor Ponta, cu viceprim-ministrul și ministrul dezvoltării 
regionale Liviu Dragnea și cu membrii comisiilor de afaceri 
europene ai Parlamentului României pentru a discuta despre 
creșterea capacității de absorbție în cadrul exercițiului bugetar 
curent și despre perioada de programare 2014 – 2020. 

De asemenea, comisarul Hahn a participat la deschiderea lucrărilor celui de-al 
doilea forum anual al Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării.  

În marja forumului, comisarul Hahn a participat și la reuniunile miniștrilor de externe 
și miniștrilor dezvoltării regionale ai statelor implicate în Strategia Dunării, precum și la 
întâlniri cu reprezentanții punctelor naționale de contact și coordonatorii domeniilor 
prioritare în cadrul strategiei Dunării. 
 

 

Máire Geoghegan-Quinn, 
comisar european pentru cercetare, inovare și știință 

 

Oficialul european a efectuat, în perioada 3-4 octombrie 2013, o vizită de 2 zile în 
România, participând la primul dintr-o serie de evenimente, organizate în statele membre 
ale UE, în vederea lansării Orizont 2020 (viitorul program de cercetare și inovare al UE), 
respectiv o conferință ce a reunit actorii esențiali din domeniul CDI. 

În timpul vizitei, comisarul Geoghegan-Quinn s-a întâlnit cu dl Victor Ponta, prim-
ministru al României, a participat la vernisajul unei expoziții despre realizările sectorului de 
cercetare românesc și a expus programul Orizont 2020, ale căror prime apeluri de 
propuneri de proiecte vor avea loc în decembrie. 

Comisarul a vizitat  și centrul românesc de cercetări în domeniul fizicii nucleare de 
la Măgurele, centru ce găzduiește viitorul proiect ELI NP (Extreme Light Infrastructure), 
finanțat parțial prin intermediul fondurilor structurale și de investiții ale UE. 

(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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EURO-TRANSPORT 
 

Consolidarea Parteneriatului 
estic prin intermediul transportului 

Miniștrii de resort din UE și cei din 
cadrul Parteneriatului estic s-au reunit în 
Luxemburg pentru a evalua progresul și a 
aproba următoarele etape privind 
îmbunătățirea legăturilor de transport.  

Cu doi ani în urmă, Comisia 
Europeană a prezentat un plan de 
acțiune în domeniul transporturilor 
destinat să-i apropie de UE pe cei din est, 
aprobat în 2011 de miniștrii de transport, 
în cadrul reuniunii de la 
Cracovia.Cooperarea în domeniul 
transporturilor cu țările din cadrul 
Parteneriatului estic este esențială pentru 
consolidarea legăturilor comerciale și 
pentru apropierea regiunilor din est de 
cele din vestul continentului european.  

Îmbunătățirea legăturilor de 
transport creează oportunități pentru 
întreprinderi și cetățeni deopotrivă.  

 
Acesta este un exemplu concret 

de avantaj pe care UE îl poate aduce 
țărilor din cadrul Parteneriatului estic.  

Obiectivul UE este de a sprijini 
țările partenere în a-și apropia normele 
de cele ale UE în cazul tuturor 
modalităților de transport, precum și în 
procesul de dezvoltare a infrastructurii de 
transport și a conexiunilor dintre UE și 
vecinii săi cei mai apropiați. 

Cu ocazia reuniunii de la 
Luxemburg, miniștrii au aprobat 
principalele rezultate și au stabilit orientări 
pentru cooperarea viitoare. 

 Primele rezultate ale consolidării 
cooperării în domeniul transporturilor cu 
țările din cadrul Parteneriatului estic pot fi 
rezumate după cum urmează: 

Armonizarea cu legislația UE și 
integrarea progresivă a pieței:  

Țările partenere au început 
reforme pentru a-și alinia sistemele de 
transport la standardele UE.  

Acordurile de asociere negociate 
de UE cu mai multe țări partenere prevăd 
o mai mare convergență a reglementărilor 
în materie de transport.  

Cele mai importante realizări ale 
integrării pieței sunt semnarea și punerea 
în aplicare a unor acorduri cuprinzătoare 
în domeniul aviației, pe care UE le-a 
negociat cu Georgia și Moldova. 

Rețeaua de transport regional în 
cadrul Parteneriatului estic:  

Țările partenere au convenit 
asupra conexiunilor prioritare în cadrul 
transportului rutier, feroviar, aerian și 
maritim din regiunea Parteneriatului estic.  

Cel mai important, această rețea 
este conectată la rețeaua transeuropeană 
de transport (TEN-T) și va reprezenta 
baza pentru investițiile viitoare. 

Proiecte de infrastructură 
privind rețeaua regională de transport:  

Proiecte precum reconstrucția 
drumului Krakovits-Lviv-Brody-Rivne din 
Ucraina și modernizarea liniei de cale 
ferată dintre Georgia și Azerbaidjan se 
numără printre prioritățile identificate de 
țările partenere pentru îmbunătățirea 
legăturilor cu UE și în interiorul regiunii.  

Aceste proiecte ar putea beneficia 
de finanțare din fondurile existente ale 
UE, precum și de împrumuturi din partea 
instituțiilor financiare internaționale. 

Următoarea etapă este aprobarea 
anumitor obiective concrete și realizabile 
care rezultă din cooperarea în domeniul 
transportului, în cadrul Summitului 
Parteneriatului estic, de la Vilnius, din 28 
- 29 noiembrie 2013.  

În urma summitului, Comitetul 
privind transporturile al Parteneriatului 
estic va monitoriza continuarea cooperării 
tehnice pentru a promova convergența în 
materie de reglementare și punerea în 
aplicare a unor proiecte specifice. 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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Noua politică de infrastructură 
 

În cadrul celei mai radicale revizuiri 
a politicii UE în domeniul infrastructurii de 
la lansarea sa în anii ’80, Comisia a 
publicat noi hărți care arată cele nouă 
coridoare principale care vor acționa ca o 
coloană vertebrală a transporturilor în 
cadrul pieței unice europene și vor 
revoluționa conexiunile est–vest.  

Pentru a atinge acest nivel, 
finanțarea UE pentru infrastructura de 
transport se va tripla pentru perioada 
2014–2020 la 26 de miliarde EURO. 

Noua politică a UE în domeniul 
infrastructurii va transforma mozaicul de 
drumuri, căi ferate, aeroporturi și canale 
într-o rețea transeuropeană unificată de 
transport (TEN-T). 

Transportul, de altfel, este vital 
pentru economia europeană, iar fără 
conexiuni bune, Europa nu se va dezvolta 
și nici nu va prospera.  

Noua politică instituie, în premieră, 
o rețea centrală de transport bazată pe 
nouă coridoare principale: 2 coridoare 
nord–sud, 3 coridoare est–vest și 4 
coridoare diagonale.  

Rețeaua centrală va transforma 
conexiunile est–vest, va înlătura 
blocajele, va moderniza infrastructura și 
va eficientiza operațiunile transfrontaliere 
de transport pentru călători și pentru 
companii în întreaga UE.  

Ea va îmbunătăți conexiunile dintre 
diferitele moduri de transport și va 
contribui la obiectivele UE privind 
schimbările climatice.  

Rețeaua centrală urmează să fie 
realizată până în 2030.  

Disponibilitatea finanțării va 
depinde de încheierea cu succes a 
negocierilor privind cadrul financiar 
multianual 2014-2020, finanțarea pentru 
infrastructura de transport triplându-se la 
26 de miliarde EURO, ea urmând a se va 
concentra asupra rețelei centrale de 
transport, care are cea mai mare valoare 
adăugată în UE.  

Pentru a acorda prioritate 
conexiunilor est–vest, aproape jumătate 
din finanțarea pentru infrastructura de 

transport (11,3 miliarde EURO din cadrul 
mecanismului Conectarea Europei, MCE) 
va fi alocată pentru țările beneficiare ale 
politicii de coeziune. 

Noua rețea centrală de transport 
va fi susținută de o rețea cuprinzătoare 
de rute la nivel regional și național care 
aduc trafic în rețeaua centrală.  

Rețeaua afluentă globală va 
asigura acoperirea completă a UE și 
accesibilitatea tuturor regiunilor.  

Scopul este ca treptat, până în 
2050, cea mai mare parte a cetățenilor 
și a întreprinderilor din Europa să se 
afle la cel mult 30 de minute distanță, 
ca timp de deplasare, de această rețea 
globală. 

Luată în ansamblu, noua rețea de 
transport va oferi călătorii sigure și mai 
puțin aglomerate, fluente și rapide. 

Cele 26 de miliarde EURO (prețuri 
curente) alocate transporturilor în cadrul 
mecanismului „Conectarea Europei” 
(FCE) al CFM (cadrul financiar 
multianual) vor servi drept „capital inițial” 
pentru stimularea investițiilor 
suplimentare din partea SM, în vederea 
finalizării conexiunilor și legăturilor 
transfrontaliere dificile.  

Costul implementării primei faze 
de finanțare a rețelei centrale pentru 
perioada 2014–2020 este estimat la 250 
de miliarde EURO.  

Rețeaua centrală urmează să fie 
finalizată până în 2030 și va conecta: 

· 94 de porturi europene 
principale cu legături feroviare și rutiere; 

· 38 de aeroporturi principale cu 
legături feroviare cu orașe mari; 

·  15 000 de km de linii de cale 
ferată modernizate pentru circulația de 
mare viteză; 

· 35 de proiecte transfrontaliere 
pentru reducerea blocajelor. 

Aceasta va fi forța motrice 
economică a pieței unice care va permite 
o liberă circulație reală a mărfurilor și a 
persoanelor în întreaga UE. 

 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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EURO-CONTEST 
 

Concursul „Migranții în Europa 
Recent au fost anunțate numele 

câștigătorilor concursului multimedia 
„Migranții în Europa”, lansat pentru a-i 
invita pe studenții de la facultățile de artă, 
grafică și comunicare din toate cele 28 de 
state membre ale Uniunii Europene să 
reflecte asupra contribuției pe care o au 
migranții în societățile europene. 

Concursul i-a provocat pe studenţi 
să elaboreze lucrări de artă prin care să 
își exprime opiniile cu privire la rolul pe 
care migranții îl au în Europa. 

În urma invitației de a prezenta 
una sau mai multe lucrări, care să se 
încadreze într-una sau mai multe 
categorii (Poster, Fotografie și Video), s-
au înscris 777 de instituții din 
învățământul superior, din toate cele 28 
de state membre ale Uniunii Europene. 

Câștigătorii au fost:  
· Cel mai bun poster: Better 

together, Andrea Raia, Fondazione 
Accademia di Comunicazione, Italia.  

· Cea mai bună fotografie: Rue 
des Palmiers 80, Romy Cordivani, Institut 
des Hautes Etudes des Communications 
Sociales, Belgia.  

· Cel mai bun video: My family's 
migrations, Nadja Haugas, Martin Siilak, 
Kuressaare Ametikool, Estonia.  
· Premiul publicului: My 
family's migrations, Nadja Haugas, Martin 
Siilak, Kuressaare Ametikool, Estonia. 

Pe baza celor 1 500 de lucrări de 
artă primite, comisiile de evaluare de la 
nivel naţional au efectuat o primă selecţie 
pe țară, în urma căreia un juriu european 
a selectat 27 de lucrări finaliste și a 
decis trei câștigători, unul pentru fiecare 
categorie (Video, Poster și Fotografie). 

Cetățenii europeni au fost invitați și 
ei să consulte lucrările de artă ale 
finaliștilor și să voteze pentru lucrarea lor 
preferată, care a câștigat premiul 
publicului. 

Ceremonia de decernare a 
premiilor, la care a participat doamna 

Cecilia Malmström, comisarul european 
pentru afaceri interne, a avut loc la 14 
octombrie, în clădirea Berlaymont a 
Comisiei Europene (Presidents' Gallery), 
unde vor fi expuse, până la 31 
octombrie, lucrările tuturor finaliștilor. 

Valoarea premiului acordat 
facultăților din care provin studenții 
câștigători la cele trei categorii ale 
concursului și a premiului publicului a fost 
de 10 000 de euro, pentru fiecare premiu, 
folosit în scopuri educaționale. 

Membrii juriului european au fost 
dl Dagmawi YIMER (regizor de film) - 
președintele juriului, dna Fernanda 
FREITAS (jurnalist TV), dna Annemie 
GOEGEBUER (profesionist în 
publicitate), dl Jakub JANISZEWSKI 
(jurnalist), dl Laurent MUSCHEL 
(Comisia Europeană), dna Jelena 
SILAJDŽIĆ (director al unei organizații 
neguvernamentale) și dl Valerio 
VINCENZO (fotoreporter).  

În aceeași zi, Comisia a organizat 
și o conferință pe tema imaginii 
migranților în mass-media, la care au 
participat jurnaliști, reprezentanți ai 
societății civile, academicieni și factori de 
decizie politică. 

Reamintim, în context, câteva cifre 
cheie: 

· Potrivit datelor Eurostat, la 1 
ianuarie 2012, populația totală a UE era 
de 503,7 milioane de locuitori, iar 
populația UE de vârstă activă (15-64 de 
ani) era de 335,4 milioane de persoane în 
2012. 

· Raportul de dependență a 
persoanelor vârstnice a atins 26,8% în 
2012 și va crește brusc până la 52,6% 
până în 2060. 

· Numărul resortisanților din țări 
terțe care locuiesc în UE (20,7 milioane) 
reprezintă 4,1% din totalul populației UE. 

În 2012, numărul total de cereri 
de azil a crescut cu 9,7% în comparație 
cu 2011, înregistrându-se peste 330 000 
de cereri. 

(sursa:http://ec.europa.eu/) 



BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 13 

 

 

Câștigătorii concursului de 
desene „Ziua Europei 

 

Festivitatea de premiere a ultimei ediții 
a concursului de desene „Ziua Europei” a avut 
loc, recent, la Spațiul Public European. 

Organizat în perioada 15 martie – 15 
iunie 2013, concursul s-a desfășurat la nivel 
național și s-a adresat elevilor din ciclul primar 
și gimnazial, în cadrul campaniei „Europa, 
casa noastră”.  

Cele 60 de lucrări finaliste au fost 
selectate din de 870 de desene înscrise la ciclul 
primar, respectiv 940 la cel gimnazial.  

 
Premiile vor consta în materiale de 

pictură, iar finaliștilor, câștigătorilor și 
profesorilor îndrumători le vor fi înmânate 
diplomele în cadrul ceremoniei de premiere.  

Participanții care nu s-au calificat în 
finală, precum și profesorii 

Premiile au constat în materiale de 
pictură, iar finaliștii, câștigătorii și profesorii 
îndrumători au primit diplome.  

Participanții necalificați în finală și 
profesorii îndrumători, au primit diplomele de 
participare în format electronic. 

Finaliștii concursului vor fi contactați în 
scurt timp de organizatori pentru stabilirea 
detaliilor legate de transport, precum și despre 
programul festivității de premiereîndrumători ai 
acestora, vor primi diplomele de  

Reprezentanța Comisiei Europene în 
România a selectat finaliștii celei de- a IV-a 
ediții a concursului”Ziua Europei”.  

În etapa de evaluare, juriul a apreciat 
originalitatea și impactul asupra privitorilor al 
desenelor care au înfățișat tematica Europa 
mea.  

Câștigătorii vor fi anunțați la festivitatea 
de premiere de la București, lista desenelor din 
finală fiind: 

Ciclul Primar: 
 

1. Moș Miruna – Copii ai viselor în floare 
uniți de-al Europei soare, 8 ani, Liceul cu 
program sportiv ,,Bihorul'' din Oradea. 

2. Bala L.G. Carolina – Călătorie prin 
Europa, 11 ani, Liceul de Arte ,,Sabin 
Pauța'' din Reșița. 

3. Corneliu Mariana Roxana – Porturi 
populare europene, 10 ani, Școala 
Gimnazială ,,Avram Iancu'' din București. 

4. Guțescu Robert – Europa mea de vis, 8 
ani, Clubul copiilor din București. 

5. Cârstea Ana Maria - Copiii Europei în 
trenul prieteniei, 7 ani, Școala cu clasele I 
– VIII din Poiana Lacului, Argeș. 

6. Grecu Ștefania, Ziua Europei, 7 ani, 
Școala nr. 31 din București. 

7. Ciontu Ada Maria, 9 ani, Porțile prieteniei, 
Școala 12 Herăstrău din București. 

8. Ciontu Ada Maria, 9 ani, Stelele strălucesc 
pentru toți: studenți, îndrăgostiți, 
călători sau doctori, Școala 12 Herăstrău 
din București. 

9. Buriu Daria Virginia, Europa, casa mea, 7 
ani, Școala Gimnazială ,,Sfântul Andrei'' din 
București. 

10. Grigore Codrin Alexandru, Prietenii mei 
europeni, 8 ani, Școala Gimnazială nr. 27 
din București. 
 

Ciclul gimnazial: 
1. Eșanu Mădălina Georgiana, 12 ani, 

Toamnă europeană, 12 ani, Școala 
Gimnazială Albeștii de Argeș. 

2. Decsei Barbara, Ce am învățat despre 
Uniunea Europeană, 12 ani, Liceul 
Teoretic Brassai Samuel din Cluj- Napoca. 

3. Roatiș Cristiana, Europa, diamantul 
Terrei, 12 ani, Școala ,,Dimitrie Cantemir'' 
din Baia Mare, Maramureș. 

4. Constantinescu Andreea, Europa în 
natură, 13 ani, Școala Gimnazială nr.1, din 
Râmnicu Sărat, Buzău. 

5. Comșa Andra, Mozaic European, 12 ani, 
Școala Gimnazială ,,George Bacovia'' din 
București. 

6. Ciuvăț Alexandra Victoria, 13 ani, Europa, 
casa mea, Școala Gimnazială nr. 96 din 
București. 

7. Bucur Diana, Doamna Europei, 13 ani, 
Școala Gimnazială nr. 29 ,,Mihai Viteazul'' 
din Constanța. 

8. Bîrliba Teodora, Reprezentanții Europei, 
13 ani, Școala Gimnazială nr. 4 din Moreni, 
Dâmbovița. 

9. Banu Ioana, Copiii Europei, 12 ani, Școala 
Gimnazială ,,Singidava'' din Cugir, Alba-
Iulia. 

10. Bănică Ștefania Violeta, Europa mea, a ta, 
a noastră, 14 ani, Școala Gimnazială 
Albeștii de Argeș. 

 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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EURO – ITC 
 

Sporirea numărului de femei în 
sectorul digital al UE 

 
Un mai mare interes în rândul 

tinerelor pentru o carieră în sectorul 
digital și sporirea numărului de femei care 
lucrează în sectorul digital ar aduce 
beneficii industriei digitale, femeilor înseși 
și economiei Europei – este concluzia 
studiului realizat de Comisia Europeană 
privind femeile active în sectorul TIC, 
conform căruia, în prezent, prea puține 
femei lucrează în sectorul TIC: 

· Din 1.000 de femei cu o diplomă 
de licență sau cu o altă diplomă universitară 
de ciclul I, numai 29 dețin o diplomă în 
domeniul tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC) (în comparație cu 95 de 
bărbați) și doar 4 din 1.000 de femei vor lucra 
în cele din urmă în sectorul TIC. 

· În comparație cu bărbații, există 
un număr mai mare de femei care părăsesc 
acest sector la mijlocul carierei, acestea fiind 
subreprezentate și în poziții de conducere și 
funcții de decizie.  

Astfel, în timp ce 20 % dintre femeile 
în vârstă de 30 de ani cu diplome de studiu 
legate de TIC lucrează în acest sector, acest 
procent scade la 9 % pentru femeile cu vârsta 
de peste 45 de ani. 

· Numai 19,2 % din lucrătorii din 
sectorul TIC se află în subordinea unei femei, 
în comparație cu 45,2 % din alte sectoare.  

Pe de altă parte, femeile reprezintă 
31,3 % din europenii care desfășoară 
activități independente și doar 19,2 % din 
antreprenorii din sectorul TIC. 

Conform studiului, în cazul în care, 
însă, tendința s-ar inversa și femeile ar 
ocupa locuri de muncă în sectorul digital 
la fel de frecvent ca bărbații, PIB-ul 
european ar putea să crească anual cu 
aproximativ 9 miliarde EURO. 

Acest fapt ar fi benefic pentru 
sectorul TIC deoarece organizațiile cu 
femei la conducere obțin o rentabilitate a 
capitalurilor proprii cu 35 % mai mare și 
un randament general pentru acționari 
sporit cu 34 % față de alte organizații 
comparabile. 

Studiul sugerează și că femeile 
care lucrează în sectorul TIC câștigă cu 
aproape 9 % mai mult decât femeile din 
alte sectoare ale economiei, beneficiază 
de o flexibilitate mai mare în ceea ce 
privește organizarea programului de lucru 
și sunt mai puțin expuse șomajului (până 
în 2015, vor exista în UE 900.000 de 
posturi vacante în sectorul TIC). 

Studiul sugerează patru direcții 
prioritare în care ar trebui luate măsuri: 

· oferirea unei imagini reînnoite a 
sectorului în rândul femeilor și în cadrul 
societății, prin acțiuni cum ar fi sensibilizarea 
tinerelor femei la aspecte legate de TIC care 
prezintă un mai mare interes pentru acestea 
(caracterul captivant, variat, profitabil etc.); 

· consolidarea potențialului de 
afirmare al femeilor în cadrul sectorului, prin 
promovarea unor programe educaționale 
armonizate la nivel european, pentru a 
stimula parcursuri profesionale clare și 
simple; 

· creșterea numărului de femei 
antreprenor în domeniul TIC, prin 
îmbunătățirea accesului la programe privind 
capitalul inițial și capitalul de risc pentru 
femeile antreprenor; 

· îmbunătățirea condițiilor de 
muncă în acest sector, prin punerea în 
evidență a performanțelor îmbunătățite ale 
întreprinderilor care angajează femei. 

De asemenea, studiul indică factorii 
care împiedică femeile să participe pe 
deplin în acest sector:  

(a)tradițiile culturale și stereotipurile 
legate de rolul femeilor, 

(b)obstacolele interne și factorii 
sociali și psihologici, cum ar fi lipsa de 
încredere în sine, lipsa de competențe de 
negociere, reticența față de riscuri și 
atitudinile negative privind concurența și  

(c)obstacolele externe, cum ar fi un 
mediu puternic dominat de bărbați, 
dificultățile în găsirea unui echilibru între viața 
personală și profesională și lipsa de modele 
de urmat în acest sector. 

Studiul prezintă o varietate de 
profiluri ale femeilor care lucrează în 
domeniul tehnologiei digitale: de la 
dezvoltator de jocuri video și specialist în 
comunicații digitale până la factor de 
decizie în domeniul TIC.  

(sursa:http://ec.europa.eu/) 
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Promovarea cloud computingului 
Comisia Europeană a constituit 

un grup de experți pentru elaborarea unor 
clauze sigure și echitabile pentru 
contractele de cloud computing, pe baza 
unui instrument opțional.  

Obiectivul este acela de a 
identifica cele mai bune practici pentru a 
răspunde preocupărilor exprimate de 
consumatori și de întreprinderile mici, 
care, adeseori, din cauza lipsei de 
claritate a contractelor respective, sunt 
reticenți atunci când e vorba să 
achiziționeze servicii de cloud computing.  

Crearea acestui grup de experți 
se înscrie în eforturile Comisiei de a spori 
încrederea în serviciile de cloud 
computing și de a valorifica la maximum 
potențialul acestora, în vederea stimulării 
productivității economice în Europa.  

Aceasta este una dintre acțiunile 
principale inițiate de Comisie în cadrul 
Strategiei sale în materie de cloud 
computing adoptate anul trecut și are 
rolul de a aborda aspecte legate de cloud 
computing situate în afara sferei de 
aplicare a legislației europene comune în 
materie de vânzare, care este în prezent 
în curs de negociere. 

Aceste preocupări sunt justificate 
de faptul că dacă s-ar crea o piață unică 
pentru serviciile de gen și dacă s-ar 
exploata la maximum avantajele cloud 
computingului, ar putea fi generate 2,5 
milioane de noi locuri de muncă în 
Europa, iar PIB al UE ar crește, până în 
2020, cu aproximativ 1% pe an. 

De aceea, este necesar un set 
echilibrat de clauze contractuale, astfel 
încât consumatorii să utilizeze aceste 
servicii cu mai multă încredere.  

Din Grupul de experți fac parte 
reprezentanți ai furnizorilor de servicii de 
cloud computing, consumatori și IMM-uri, 
dar și cadre universitare și profesioniști 
din domeniul juridic, care se vor întâlni, 
într-o primă reuniune, în 19-20 noiembrie 
2013, grupul urmând să prezinte, în 
primăvara anului 2014, un raport privind 
activitatea sa.  

Contribuțiile primite vor sta la 
baza unui document de politică ce va 
lansa o amplă consultare cu privire la 
opțiunile de acțiune legate de contractele 
pentru consumatori și IMM-uri. 

Reamintim faptul că, în 2012, 
Comisia Europeană a adoptat strategia 
„Valorificarea potențialului cloud 
computingului în Europa”, menită să 
sporească utilizarea cloud computingului 
în toate sectoarele economiei.  

Grupul de experți constituie un 
element-cheie în cadrul acestei strategii 
(și al eforturilor Comisiei de a încuraja 
dezvoltarea pieței unice digitale), care se 
bazează și pe alte inițiative legislative 
prezentate deja, cum ar fi reforma UE în 
materie de protecție a datelor și 
propunerea de legislație europeană 
opțională în materie de vânzare. 

„Cloud computing” înseamnă 
stocarea de date (cum ar fi fișiere text, 
imagini și fișiere video) și de software pe 
computere aflate la distanță, accesate pe 
internet, folosind orice dispozitiv doresc - 
metodă mai rapidă, mai ieftină, mai 
flexibilă și potențial mai sigură decât 
soluțiile informatice locale. 

Motiv de a fi folosită și de 
serviciile de maxim interes precum 
Facebook, Spotify și poșta electronică 
bazată pe internet. 

Strategia Comisiei în materie de 
cloud computing cuprinde trei acțiuni-
cheie, dintre care una vizează 
identificarea unor clauze și condiții 
contractuale sigure și echitabile pentru 
contractele de cloud computing, care ar 
putea contribui la facilitarea încheierii de 
acorduri contractuale între furnizorii de 
servicii de cloud computing și 
consumatori sau întreprinderile mici. 

Aceste clauze pot înlesni și 
aplicarea normelor UE în materie de 
protecție a datelor, în măsura în care sunt 
relevante pentru contracte, iar legislația 
europeană opțională în materie de 
vânzare, aplicabilă în întreaga UE, 
îmbunătățește cadrul juridic pentru 
contractele de cloud computing. 

(sursa:http://ec.europa.eu/) 
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Integrarea amprentelor 
digitale în pașapoarte 
 

Chiar dacă prelevarea și stocarea 
amprentelor digitale în pașaport constituie 
o atingere adusă dreptului la respectarea 
vieții private și dreptului la protecţia 
datelor cu caracter personal, aceste 
măsuri sunt totuși justificate pentru a 
împiedica utilizarea frauduloasă a 
pașapoartelor. 

Regulamentul nr. 2252/2004 
prevede că pașapoartele includ un suport 
de stocare de înaltă securitate care 
conține, în afară de o fotografie facială, 
două amprente digitale. 

Acestea din urmă pot fi utilizate 
numai pentru a verifica autenticitatea 
pașaportului şi identitatea titularului său. 

Reamintim că un cetățean german 
a solicitat autorităților administrative ale 
orașului Bochum (Germania) eliberarea 
unui paşaport, refuzând însă prelevarea 
amprentelor sale digitale. 

Întrucât autoritățile menționate au 
respins cererea, acesta a introdus o 
acțiune la Tribunalul Administrativ din 
Gelsenkirchen (Germania), solicitând ca 
respectivele autorități să fie obligate să îi 
elibereze un paşaport fără prelevarea 
amprentelor sale digitale. 

În acest context, tribunalul 
administrativ a fost pus să stabilească 
dacă regulamentul - în măsura în care 
obligă solicitantul unui pașaport să 
furnizeze amprentele sale digitale și 
prevede stocarea acestora în pașaport - 
este valid, prin raportare la Carta 
drepturilor fundamentale a UE.  

Printr-o hotărâre pronunțată 
recent, Curtea de justiție dă un răspuns 
afirmativ la această întrebare. 

Chiar dacă prelevarea amprentelor 
digitale şi stocarea lor în pașaport 
constituie o atingere adusă dreptului la 
respectarea vieţii private şi dreptului la 
protecţia datelor cu caracter personal, 
aceste măsuri sunt justificate de 
obiectivul de a asigura protecţia 
paşapoartelor împotriva utilizării lor 
frauduloase. 

(sursa:http://ec.europa.eu/) 

Curtea constată, în această 
privință, că măsurile contestate urmăresc 
obiectivul de interes general constând în 
prevenirea intrării ilegale a persoanelor 
pe teritoriul UE, iar reclamantul nu a 
susținut că ele nu ar respecta substanța 
unor drepturi fundamentale în cauză. 

În continuare, Curtea constată că 
măsurile contestate sunt apte să atingă 
obiectivul privind protecția 
pașapoartelor împotriva utilizării lor 
frauduloase, reducând considerabil 
riscul ca persoane neautorizate să intre, 
în mod greșit, pe teritoriul Uniunii. 

În sfârșit, măsurile contestate nu 
depășesc ceea ce este necesar pentru 
realizarea respectivului obiectiv, respectiv 
în ceea ce privește prelevarea 
amprentelor digitale, Curtea nu știe de 
existența unei alte măsuri mai eficiente și 
care să afecteze mai putin drepturile 
persoanelor vizate.  

Curtea constată că nivelul de 
maturitate tehnologică al metodei 
întemeiate pe recunoaşterea irisului nu 
atinge nivelul celei întemeiate pe 
amprentele digitale și că, din cauza 
costurilor semnificativ mai ridicate pe care 
le implică, aceasta este mai puţin 
adaptată unei utilizări generalizate. 

În ceea ce privește prelucrarea 
amprentelor digitale, Curtea subliniază 
că amprentele digitale joacă un rol 
deosebit în identificarea persoanelor, 
mai ales în cadrul anchetelor penale sau 
al supravegherii indirecte a persoanelor. 

Curtea constată că regulamentul 
precizează expres că amprentele digitale 
sunt utilizate numai pentru a verifica 
autenticitatea pașaportului şi identitatea 
titularului său, iar regulamentul nu 
prevede stocarea amprentelor digitale 
decât în paşaport, care rămâne în 
posesia exclusivă a titularului său. 

Curtea de Justiție constată și că 
adoptarea regulamentului a avut un temei 
juridic corespunzător și că procedura - 
care a dus la adoptarea măsurilor 
aplicabile în speță nu este afectată de 
niciun viciu, Parlamentul European  
participând în calitate de colegiuitor. 
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Identificare individuală 
electronică pentru ovine şi 

caprine 
 

Prin adoptarea acestei măsuri de 
identificare, menită să prevină eficient 
epizootiile, legiuitorul nu a încălcat 
libertatea crescătorilor de animale de a 
desfăşura o activitate comercială și nici 
principiul egalităţii de tratament. 

Până la importanta epizootie de 
febră aftoasă din 2001, crescătorii de 
ovine şi de caprine își marcau animalele 
numai cu ajutorul unei crotalii sau al unui 
tatuaj care să permită asocierea acestora 
exploataţiei lor și trebuiau să ţină un 
registru în care era înscris numărul total 
de ovine şi de caprine.  

Or, în timpul acestei epizootii, a 
fost necesară sacrificarea sistematică a 
mai multor milioane de animale, din 
cauza unor ovine neidentificate și a lipsei 
trasabilităţii, pentru a descoperi ulterior că 
un mare număr nu erau infectate. 

Pentru a preveni mai eficient astfel 
de epidemii şi pentru a ameliora 
funcţionarea comerţului cu ovine şi cu 
caprine între statele membre, legiuitorul 
Uniunii a introdus un nou sistem, potrivit 
căruia fiecare animal trebuie identificat 
individual cu ajutorul a două mijloace de 
identificare, printr-o crotalie tradiţională, 
precum şi printr-un aparat electronic.  

Acesta din urmă poate lua forma 
unei crotalii electronice, a unui 
transponder tip bolus, a unui transponder 
electronic sau a unei mărci pe copită.  

Identitatea fiecărui animal trebuie 
înregistrată într-un registru de exploataţie.  

În plus, în cazul în care animalele 
părăsesc exploatația, circulația trebuie 
înregistrată într-un document însoțitor.  

Mai mult decât atât, fiecare stat 
membru este obligat să înființeze un 
registru central sau o bază de date 
electronică în care se înregistrează toate 
exploatațiile situate pe teritoriul său, 
precum și să întreprindă cu regularitate 
recensământul animalelor deținute în 
exploatațiile respective. 

(sursa:http://ec.europa.eu/) 

Nemulțumit de aceste măsuri, un 
cetățean german, crescător de ovine, a 
introdus o acțiune la Tribunalul 
Administrativ Stuttgart, căruia i-a solicitat 
să constate faptul că nu face obiectul 
obligațiilor de identificare individuală sau 
electronică a animalelor sale și nici de a 
ține un registru al exploatației.  

La rândul lui, Tribunalul 
Administrativ a solicitat Curţii de Justiţie 
să verifice dacă aceste obligaţii sunt 
valide sau dacă încalcă libertatea de a 
desfăşura o activitate comercială şi 
principiul egalităţii de tratament. 

Prin hotărârea pronunţată, Curtea 
a constatat că obligaţiile de a identifica 
animalele individual şi electronic, precum 
şi de a ţine la zi un registru de exploataţie 
nu încalcă libertatea de a avea o 
activitate comercială și nici principiul 
egalităţii de tratament.  

Deşi aceste obligaţii pot limita 
exercitarea libertății de a desfășura o 
activitate comercială, ele sunt justificate 
de obiective de interes general legitime, 
şi anume protecția sanitară, combaterea 
epizootiilor și bunăstarea animalelor, 
precum şi finalizarea pieţei interne în 
sectorul acestor animale. 

Într-adevăr, facilitând trasabilitatea 
fiecărui animal şi permiţând autorităţilor 
competente să ia măsurile necesare 
pentru evitarea propagării unor boli 
contagioase la ovine şi caprine, obligaţiile 
sunt corespunzătoare, nedisproporționate 
şi necesare atingerii obiectivelor.  

În privința sarcinilor financiare 
pentru crescătorii de animale, Curtea 
evidenţiază mai multe elemente:  

(i) că aceste sarcini pot fi mai 
reduse decât costurile unor măsuri 
neselective precum interdicţia exporturilor 
sau sacrificarea preventivă a şeptelului în 
cazul apariţiei unei boli. 

(ii) că noul sistem prevede mai 
multe excepţii, iar obligaţia de identificare 
electronică a fost introdusă progresiv.  

(iii)  că există posibilitatea pentru 
crescătorii de a obţine un ajutor financiar 
destinat compensării unor costuri 
suplimentare.  
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Acoperire de 100 % a serviciilor 
în bandă largă de bază 
 

În prezent, fiecare gospodărie din 
UE poate avea o conexiune în bandă 
largă de bază, datorită disponibilității, la 
nivel paneuropean, a serviciilor în bandă 
largă prin satelit.  

Conexiunile prin satelit sunt acum 
disponibile în 28 de state membre, ceea 
ce înseamnă că orice european poate 
contracta un abonament prin satelit, 
inclusiv cele trei milioane de persoane 
pentru care nu există încă acoperire prin 
rețelele în bandă largă fixe și mobile. 

În acest fel este atins unul din 
obiectivele principale ale Agendei digitale 
pentru Europa, motto-ul «Informatica la 
îndemâna tuturor europenilor» devenind 
o realitate, chiar dacă mai sunt multe de 
făcut pentru a îmbunătăți rețelele și a 
asigura că cetățenii au oportunități și 
șanse egale de a se conecta la internet. 

De menționat, în context, că până 
la sfârșitul anului 2012, 99,4% din 
gospodăriile din UE aveau acces la 
servicii de bază în bandă largă, fixe sau 
mobile, inclusiv 96,1% din zonele rurale 
(în schimb, din cele 0,6 procente rămase, 
adică 3 milioane de cetățeni, făceau parte 
numeroase familii și întreprinderi din zone 
izolate sau rurale, unde desfășurarea 
serviciilor fixe sau mobile în bandă largă 
era dificilă și costisitoare). 

 

Pe de altă parte, mulți europeni nu 
își dau seama că serviciile în bandă largă 
prin satelit reprezintă o opțiune pentru ei, 
motiv care a fost lansat 
broadbandforall.eu („servicii în bandă 
largă pentru toți”), dezvoltat de Asociația 
Europeană a Operatorilor de Satelit 
(ESOA). 

 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 

Acesta permite cetățenilor să 
verifice rapid ce opțiuni au în privința 
serviciilor în bandă largă, asigurate de 
apropoape 150 de sateliți.  

Cu toate acestea, se apreciază, la 
nivel oficial, că serviciile în bandă largă 
de bază nu sunt suficiente și că viteza 
mai mare a acestora este esențială 
pentru realizarea obiectivului unui 
continent cu adevărat conectat: 

În acest sens, oficialii europeni din 
domeniu consideră că Europa are nevoie 
de o conectivitate cu viteza luminii și că, 
odată realizat obiectivul privind banda 
largă de bază, atenția trebuie concentrată 
pe investiții în rețele noi de mare viteză. 

De altfel, se consideră că accesul 
la servicii în bandă largă fiabile și cu 
prețuri accesibile, cu viteze mai mari, de 
30 Mbps și 50 Mbps, este esențial 
pentru dezvoltarea economică a 
Europei și pentru următoarea generație 
de produse și servicii digitale - 
televiziunea conectată, e-sănătatea, 
cloud computing și automobile conectate. 

Reaminim faptul că pachetul „Un 
continent conectat” al Comisiei, menit 
să consolideze piața unică a 
telecomunicațiilor, își propune să creeze 
campioni în alte domenii ale 
ecosistemului digital.  

Iar măsuri precum un regim unic 
de autorizare vor asigura că dreptul de a 
opera într-un stat membru va fi valabil în 
toate celelalte state, ceea ce este un 
impuls pentru tehnologiile transfrontaliere 
gen comunicațiile prin satelit.  

Cu un cadru comun și o 
guvernanță bazată pe colaborare, nu ar 
trebui să fie necesar să se urmeze 
multiple proceduri birocratice separate. 

Sateliții moderni bidirecționali în 
bandă largă de frecvența KA pot furniza o 
viteză de descărcare de până la 20 de 
megabiți pe secundă, iar societăți cum ar 
fi Eutelsat și Astra sunt lideri mondiali în 
domeniul serviciilor în bandă largă.  

În prezent, peste 250 de sateliți 
oferă peste 20.000 de programe de 
televiziune din orbita geostaționară (148 
fiind exploatați de membrii ESOA). 
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În plus, Comisia a finanțat două 
inițiative pentru a sprijini desfășurarea 
serviciilor în bandă largă prin satelit în 
regiunile Europei la care au participat 43 
de parteneri din 16 state membre.  

Proiectele SABER și BRESAT 
reunesc autoritățile naționale și regionale 
care colaborează cu reprezentanți de 
frunte ai sectorului comunicațiilor prin 
satelit în scopul de a sensibiliza opinia 
publică, a face schimb de bune practici în 
privința utilizării fondurilor, a analiza 
obstacolele, dar și a găsi soluții. 

Conectivitatea este esențială 
pentru ecosistemul digital al UE, 
compus din producătorii de echipamente, 
antreprenorii din domeniul internetului, 
obiectele inteligente, comerțul cu ridicata, 
comerțul cu amănuntul și logistica, 
conținutul creativ european, educația și 
serviciile publice digitale.  

În luna septembrie, Comisia a 
prezentat un pachet menit să consolideze 
piața unică a telecomunicațiilor și să 
stimuleze, în special, investițiile în servicii 
în bandă largă de mare viteză. 

Ce este, în fapt, rețeaua în bandă 
largă prin satelit?  

Internetul prin satelit, denumit și 
rețea în bandă largă prin satelit, este o 
conexiune internet bidirecțională de mare 
viteză efectuată prin intermediul sateliților 
de comunicații în loc de linia de telefon fix 
sau alte mijloace terestre.  

În prezent, rețeaua în bandă largă 
prin satelit este în mare măsură 
comparabilă cu rețeaua în bandă largă 
DSL în privința costurilor și a 
performanței, fiind disponibile pachete de 
bază începând de la 10 EURO pe lună.  

Deși fibra optică și cablul oferă o 
performanță la o viteză superioară, ele nu 
sunt disponibile pentru toți utilizatorii, cum 
este în prezent cazul satelitului.  

Din acest motiv, satelitul devine o 
opțiune atractivă în special în zonele 
izolate, în care acoperirea rețelelor fixe și 
mobile este slabă sau inexistentă. 

Ce tip de sprijin public există 
pentru continuarea extinderii rețelelor 
în bandă largă în zonele rurale?  

Finanțarea publică continuă să 
joace un rol în asigurarea conexiunilor în 
bandă largă pentru gospodăriile și 
întreprinderile din UE, în special cele 
aflate în zonele rurale.  

Comisia dispune de orientări 
privind ajutoarele de stat generoase, 
menite să sprijine statele membre să 
asigure servicii în bandă largă într-un 
mod favorabil concurenței. 

Va fi disponibil un sprijin pentru 
serviciile în bandă largă prin intermediul 
mecanismului Conectarea Europei, 
tehnologiile informației și comunicațiilor 
constituind în prezent o prioritate a 
fondurilor structurale ale UE, și se vor 
elabora noi orientări privind ajutoarele de 
stat pentru banda largă. 

Care sunt următoarele obiective 
ale Comisiei în materie de bandă 
largă?  

Serviciile digitale de mâine — de la 
televiziunea conectată la cloud computing 
și e-sănătate — depind tot mai mult de 
conexiuni în bandă largă rapide și 
eficiente.  

Aceste conexiuni devin esențiale 
pentru economia noastră și se estimează 
că o creștere cu 10% a răspândirii 
serviciilor în bandă largă ar duce la o 
majorare de 1-1,5% a PIB-ului.  

Agenda digitală pentru Europa 
(ADE) și-a stabilit obiectivul de a oferi 
fiecărui cetățean european posibilitatea 
de a avea acces la tehnologiile digitale și 
de a asigura competitivitatea Europei în 
secolul al 21-lea.  

Conectivitatea rapidă este un 
element esențial pentru realizarea acestui 
obiectiv, iar componenta „bandă largă” 
a Agendei digitale pentru Europa 
vizează: 

· asigurarea accesului la servicii 
în bandă largă de bază pentru toți până în 
2013; 

· asigurarea accesului la rețele de 
generație următoare (30 Mbps sau mai 
mult) pentru toți până în 2020; 

· garantarea faptului că 50 % din 
gospodării sunt abonate la internet cu 
viteză de 100 Mbps sau mai mare. 
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EURO – LEX 
 

Aplicarea dreptului UE 
 
Punerea în aplicare corectă a 

legislației UE este o piatră de temelie a 
tratatelor UE și stă la baza Programului 
privind o reglementare adecvată și 
funcțională (REFIT).  

Ca răspuns la cererea formulată 
de Parlamentul European, Comisia 
prezintă, în fiecare an, cu începere din 
1984, un raport anual cu privire la 
monitorizarea aplicării dreptului comunitar 
în anul anterior. 

Parlamentul European adoptă, în 
fiecare an, la rândul său, un raport pe 
marginea raportului anual întocmit de 
Comisie, explicând poziția sa cu privire la 
principalele aspecte. 

Al 30-lea raport anual privind 
monitorizarea aplicării dreptului UE 
evidențiază rezultatele obținute de statele 
membre în materie de punere în aplicare 
a dreptului Uniunii Europene.  

Procedurile de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor care erau în curs 
la sfârșitul anului 2012 au fost mai puține 
decât în anii precedenți.  

Numărul procedurilor înregistrate 
în cadrul mecanismelor de soluționare a 
problemelor, cum ar fi EU Pilot, a crescut, 
lucru care reflectă hotărârea fermă a 
Comisiei Europene de a coopera cu SM 
în vederea rezolvării problemelor și a 
creșterii gradului de conformitate. 

La sfârșitul anului 2012, numărul 
procedurilor de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor aflate în curs s-a redus cu 
25%, în comparație cu anul precedent.  

Acest fapt se datorează, parțial, 
utilizării mai frecvente a platformei EU 
Pilot – care constă într-o bază de date și 
un instrument de comunicare (proiect 
conceput pentru a îmbunătăți 
comunicarea și soluționarea problemelor 
între serviciile Comisiei și autoritățile 
statelor membre, cu privire la aplicarea 
legislației UE sau la conformitatea 
normelor de drept intern ale unui stat 

membru cu legislația UE într-un stadiu 
incipient - și a altor mecanisme de 
soluționare a problemelor (precum 
SOLVIT - rețea online de soluționare a 
problemelor în cadrul căreia SM 
conlucrează pentru a rezolva, fără a 
recurge la proceduri judiciare, probleme 
cauzate de aplicarea incorectă de către 
autoritățile publice a legislației în materie 
de piață internă), care au scopul de a 
rezolva problemele și de a promova 
conformitatea: 

 
Mediul, transporturile, 

impozitarea și piața internă și serviciile 
au fost cele patru domenii în care s-au 
înregistrat cele mai multe cazuri de 
neîndeplinire a obligațiilor, reprezentând 
împreună peste 60% din numărul lor total. 

Cele mai multe proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor au 
fost lansate împotriva Italiei (99), a Belgiei 
(92) și a Spaniei (91).  

La fel ca în 2011, Letonia a 
înregistrat cele mai bune rezultate, cu 
numai 20 de cazuri, urmată de Lituania și 
Estonia (22 și 24 de proceduri).  

 
Transpunerea tardivă a 

directivelor - mai multe propuneri de 
sancționare  

Rapoartele anuale anterioare au 
evidențiat transpunerea tardivă a 
directivelor de către statele membre.  

Rezultatele slabe înregistrate anul 
trecut s-au îmbunătățit semnificativ.  

La sfârșitul lui 2012, numărul 
procedurilor de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor lansate din cauza transpunerii 
tardive a fost cu 45% mai redus decât 
anul trecut.  

(sursa:http://ec.europa.eu/) 
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În decursul ultimului an, majoritatea procedurilor de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor din cauza transpunerii tardive au fost inițiate împotriva Italiei (36), a Portugaliei 
(34) și a Ungariei (26), în timp ce Estonia (5), Olanda (6) și Suedia (6) au obținut cele mai 
bune rezultate în această privință. 

Pentru a descuraja transpunerea tardivă, Comisia a continuat să utilizeze pe deplin 
sistemul de sancțiuni introdus prin Tratatul de la Lisabona, deferind Curții de Justiție a 
Uniunii Europene („Curtea”) 35 de cauze, solicitând impunerea de sancțiuni financiare 
(Polonia - 10, Slovenia - 5,Olanda - 4, Finlanda - 4, Cipru - 3, Belgia - 3, Germania, 
Bulgaria, Slovacia, Luxemburg, Portugalia și Ungaria -1, fiecare). 

 
Plângerile: reacții cruciale din partea publicului  
În 2012 au fost înregistrate 3.141 de plângeri, cetățenii, întreprinderile și părțile 

interesate oferind Comisiei informații importante pentru monitorizarea aplicării corecte a 
normelor UE.  

Cele mai multe plângeri înaintate de cetățeni au vizat domeniul mediului, al justiției 
și al pieței interne și serviciilor (588, 491 și, respectiv, 462), țările implicate cel mai frecvent 
fiind Italia (438), Spania (306) și Franța (242).   

Anexele la raport analizează rezultatele fiecărui stat membru și progresele obținute 
în domenii de politică specifice și prezintă cazuri ilustrative și evidențiază aspecte-cheie. 

De la 23 octombrie 2013, versiunea integrală a raportului va fi disponibilă la 
următoarea adresă: 
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_ro.htm  

 
 

Procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor  
 

În cadrul pachetului lunar de decizii privind procedurile de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor potrivit legislației comunitare, Comisia Europeană inițiază acțiuni în justiție împotriva 
statelor membre care nu și le îndeplinesc în mod corespunzător, decizii care acoperă un 
număr mare de sectoare și vizează garantarea aplicării corecte a legislației UE în beneficiul 
cetățenilor și întreprinderilor. 

În acest se sens, în luna octombrie Comisia a adoptat 108 decizii, printre care se 
numără 12 avize motivate și 5 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, unul din 
acestea referindu-se la România, care, alături de Republica Cehă, sunt invitate să adopte 
măsuri naționale privind eficiența energetică a clădirilor  

Atfel, Comisia a solicitat să i se notifice toate măsurile de armonizare legislativă cu 
normele europene, directiva menționată trebuind să fie transpusă în legislația națională, în caz 
contrar Comisia putând decide sesizarea Curții de Justiție. 

În temeiul acestei directive, statele membre trebuie să instituie și să aplice cerințe 
minime privind performanța energetică a clădirilor, să se asigure că este realizată certificarea 
performanței energetice a clădirilor și să solicite inspecția periodică a sistemelor de încălzire și 
de aer condiționat.  

De asemenea, directiva solicită statelor membre să se asigure că, începând din 2021, 
toate clădirile noi vor fi „clădiri cu consum de energie aproape de zero”.  

În septembrie 2012, Comisia a inițiat proceduri de încălcare a legislației UE împotriva a 
24 de state membre (respectiv toate SM, exceptând Danemarca, Irlanda și Suedia), care nu 
au notificat măsuri naționale de transpunere a directivei.  

Au fost trimise deja avize motivate Italiei, Greciei, Portugaliei și Bulgariei în ianuarie 
2013, Spaniei și Sloveniei în aprilie 2013, Belgiei, Germaniei, Finlandei, Franței, Letoniei, 
Poloniei și Olandei în iunie 2013 și Austriei, Ciprului, Estoniei, Lituaniei, Luxemburgului, 
Ungariei și Marii Britanii în septembrie 2013.  

(sursa:http://ec.europa.eu/) 
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Dreptul cetățenilor de a fi asistați 
de un avocat 

 

Propunerea Comisiei Europene 
care garantează dreptul tuturor 
cetățenilor din UE de a fi asistați de un 
avocat în cadrul procedurilor penale a 
fost adoptată în mod oficial, după 
primirea aprobării Consiliului de Miniștri.  

Aceasta a urmat votului 
Parlamentului European din 10 
septembrie prin care a fost aprobată 
directiva respectivă. 

În practică, acest lucru înseamnă 
că, în viitor, tuturor persoanelor 
suspectate, indiferent de locul în care se 
află pe teritoriul Uniunii Europene, le va fi 
garantat dreptul de a fi asistate de un 
avocat încă din etapele inițiale ale 
procedurii și până la încheierea acesteia.  

În cazul în care o persoană 
suspectată este arestată, noile norme vor 
garanta că persoana respectivă are 
posibilitatea de a comunica cu familia sa.  

În cazul în care cetățenii suspectați 
se află în afara țării lor de origine, ei vor 
beneficia de dreptul de a lua legătura cu 
consulatul țării din care provin. 

Legea reprezintă o victorie pentru 
justiție, cât și o victorie pentru drepturile 
cetățenilor în UE, fiind a treia propunere 
din partea Comisiei Europene privind 
garantarea drepturilor la un proces 
echitabil pentru toți cetățenii, din întreaga 
UE, indiferent dacă se află în țara lor de 
origine sau în străinătate.  

Rămâne doar ca statelor membre 
să pună, cât mai curând, în aplicare 
această lege în sistemele lor naționale, în 
beneficiul tuturor cetățenilor. 

După adoptarea propunerii, legea 
va fi publicată peste câteva săptămâni în 
Jurnalul Oficial al UE, după care statele 
membre vor avea la dispoziție 3 ani 
pentru aplicare în legislația națională.  

Odată intrată în vigoare, noua lege 
se va aplica, în fiecare an, în cadrul unui 
număr de aproximativ 8 milioane de 
proceduri penale, în toate cele 28 de 
state membre ale UE. 

Așa cum spuneam, Directiva este 
a treia dintr-o serie de propuneri care au 
fost deja adoptate, prin aceasta 
garantându-se drepturile minime la un 
proces echitabil în întreaga Uniune 
Europeană.  

Celelalte directive sunt cea privind 
dreptul la traducere și interpretare, 
adoptată în 2010, și cea privind dreptul la 
informare în cadrul procedurilor penale, 
adoptată în 2012.  

Comisia este decisă să urmeze 
foaia de parcurs asumată, propunând un 
alt set de drepturi la un proces echitabil 
pentru cetățeni, preconizat pentru 
această toamnă. 

Dreptul de a fi asistat de un avocat 
este esențial pentru stabilirea unui climat 
de încredere în spațiul unic de justiție al 
UE, în special când persoanele 
suspectate sunt arestate în baza unui 
mandat european de arestare. 

Comisia depune eforturi pentru 
realizarea unor standarde comune 
minime pentru drepturile procedurale în 
cadrul procedurilor penale, pentru a se 
asigura că drepturile fundamentale ale 
persoanelor suspectate și inculpate sunt 
protejate suficient în întreaga UE. 

Dreptul la apărare al oricărei 
persoane suspectate de comiterea unei 
infracțiuni este recunoscut ca un element 
fundamental al unui proces echitabil.  

Cu toate acestea, condițiile în care 
persoanele suspectate pot consulta un 
avocat diferă de la un stat membru la altul 
(există situații în care persoana 
suspectată de comiterea unei infracțiuni 
să nu poată fi asistată de avocat pe 
parcursul interogatoriilor poliției).  

Există posibilitatea să nu fie 
respectată confidențialitatea contactelor 
dintre persoanele suspectate și avocatul 
lor sau ca persoanele aflate în urmărire - 
în temeiul unui mandat european de 
arestare - să nu poată beneficia de un 
avocat în țara în care a fost emis 
mandatul, până în momentul în care sunt 
predate acestei țări. 
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Există și divergențe în ceea ce privește dreptul persoanelor suspectate de a 
comunica unei rude, angajatorului sau consulatului țării lor faptul că au fost arestați, 
aceștia nebeneficiind în mod sistematic de acest drept, pe care îl obțin într-o etapă 
ulterioară a procesului. 

Directiva va garanta aceste drepturi în practică, prin faptul că: 
· acordă dreptul de a fi asistat de un avocat încă din prima etapă a 

interogatorului întreprins de poliție și apoi pe tot parcursul procedurilor penale; 
· permite ca suspecții să aibă dreptul la întrevederi adecvate și confidențiale cu 

avocatul lor, astfel încât aceștia să își poată exercita în mod efectiv dreptul la apărare; 
· permite avocatului să joace un rol activ pe durata interogatoriului; 
· asigură că, atunci când o persoană suspectată este arestată, această arestare 

este adusă la cunoștința unei persoane terțe, cum ar fi un membru al familiei, precum și că 
persoana suspectată are posibilitatea de a lua legătura cu familia sa; 

· permite persoanelor suspectate aflate în afara granițelor țării lor să ia legătura 
cu consulatul țării lor și să primească vizite; 

· oferă persoanelor care fac obiectul unui mandat european de arestare 
posibilitatea de a fi asistate juridic atât în țara în care a avut loc arestarea lor, cât și în 
țara emitentă a mandatului european de arestare.  

Dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare sunt consacrate în articolele 47 și 
48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și la articolul 6 din 
Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), iar dreptul de a lua legătura cu un terț 
reprezintă una dintre măsurile importante de protecție împotriva relelor tratamente, 
interzise de articolul 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

 

Inițiative cetățenești europene 
 

Pe 1 noiembrie 2013 expiră termenul de care dispuneau organizatorii primelor opt 
inițiative cetățenești europene (ICE) pentru colectarea declarațiilor de susținere.  

Trei grupuri afirmă că au atins obiectivul de colectare a unui milion de semnături, lucru 
ce presupune obținerea de semnături din cel puțin șapte state membre.  

Printre inițiative se numără Right2Water, al cărei credo este că „apa este un bun public 
și nu un bun comercial”, One of Us, al cărei obiectiv este oprirea finanțării de către UE a 
activităților care presupun distrugerea embrionilor umani, și Stop Vivisection, care urmărește 
încetarea experimentelor pe animale vii. 

Reușita organizatorică a celor trei inițiative cetățenești diferite, care au putut depăși 
pragul de reușită, dovedesc că acest experiment unic și ambițios de democrație participativă 
la nivel transnațional este interesant și util pentru populația Europei.  

Pe de altă parte, chiar și celalalte cinci inițiative cetățenești europene, care nu îndeplinit 
condițiile pentru a fi susținute la nivel comunitar, au reprezentat exerciții democratice extrem 
utile, facilitând stabilirea de legături între persoane care gândesc la fel în întreaga Europă, dar 
și inițierea unor adevărate dezbateri paneuropene privind aspecte foarte importante pentru cei 
interesați, ceea ce poate constitui, în viitor, temelii solide, pe baza cărora se pot continua 
promovarea unor campanii. 

Acum, autoritățile naționale au la dispoziție trei luni pentru a valida semnăturile, după 
care Comisia dispune apoi de trei luni pentru a analiza inițiativa și a decide cum să procedeze 
în privința acesteia.  

Comisia îi va întâlni pe organizatori pentru explicații asupra aspectelor semnalate în 
cadrul ICE - aceștia având și posibilitatea de a-și prezenta inițiativa în cadrul unei audieri 
publice la Parlamentul European – după care va adopta o comunicare cu concluziile privind 
inițiativa, acțiunile pe care intenționează să le întreprindă și, dacă este cazul, motivele care au 
stat la baza deciziei sale. 

 (sursa:http://ec.europa.eu/) 
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EURO - BUSINESS 
 

Declarația standard privind TVA 
În decembrie 2011, Comisia 

Europeană a adoptat o comunicare 
privind viitorul TVA, care stabilește 
caracteristicile fundamentale ale noului 
sistem TVA – în special pentru ca acesta 
să devină mai simplu, mai eficient și mai 
robust împotriva fraudei, precum și mai 
bine adaptat la piața unică. 

Ideea unei declarații TVA standard 
a fost promovată de Grupul la nivel înalt 
privind sarcinile administrative, iar o 
consultare publică a confirmat interesul 
major și sprijinul pentru inițiativă. 

Comunicarea privind 
reglementarea inteligentă a evidențiat, de 
asemenea, directiva TVA, și declarația 
TVA în special, ca al doilea dintre cele 
mai împovărătoare acte legislative ale 
UE.  

În aceste condiții, Comisia a 
propus o nouă declarație standard de 
recuperare a TVA, care poate reduce 
costurile pentru întreprinderile din UE cu 
până la 15 miliarde de euro pe an.  

Obiectivul acestei inițiative este 
reducerea birocrației pentru întreprinderi, 
facilitarea respectării obligațiilor fiscale și 
ameliorarea eficienței administrațiilor 
fiscale din Uniune.  

Ea reflectă angajamentul Comisiei 
privind reglementarea inteligentă și este 
una dintre inițiativele recentului Program 
privind o reglementare adecvată și 
funcțională (REFIT), pentru simplificarea 
normelor și reducerea sarcinilor 
administrative pentru întreprinderi.  

Propunerea prevede un set 
uniform de cerințe pentru întreprinderi la 
depunerea declarațiilor de recuperare a 
TVA, indiferent de statul membru în care 
se face acest lucru.  

Declarația standard de recuperare 
a TVA – care va înlocui declarațiile 
naționale de recuperare a TVA – va 
asigura necesitatea furnizării de către 
întreprinderi a acelorași informații de 

bază, în aceleași termene, pe întreg 
teritoriul UE.  

Deoarece procedurile mai simple 
sunt mai ușor de respectat și mai ușor de 
aplicat, propunerea ar trebui, de 
asemenea, să contribuie la o mai bună 
respectare a legislației în materie de TVA 
și la creșterea veniturilor publice.  

În opinia oficialilor europeni, 
Declarația TVA standard prezintă o 
situație avantajoasă pentru ambele părți - 
intreprinderile vor beneficia de proceduri 
mai simple, de reducerea costurilor și de 
mai puțină birocrație, iar guvernele vor 
avea un nou instrument care să faciliteze 
respectarea obligațiilor privind TVA și 
care ar trebui să sporească veniturile 
colectate.  

Prin urmare, propunerea susține 
angajamentul pentru o piață unică 
propice mediului de afaceri, cât și 
eforturile de îmbunătățire a respectării 
normelor fiscale în UE. 

Reamintim că, în fiecare an, 150 
de milioane de declarații TVA sunt 
depuse de contribuabilii din UE la 
administrațiile fiscale naționale.  

În prezent, informațiile solicitate, 
formatul formularelor naționale și 
termenele de raportare variază 
considerabil de la un stat membru la altul, 
ceea ce face ca recuperarea TVA pentru 
întreprinderile cu activități transfrontaliere 
complexe să reprezinte o procedură 
costisitoare și greoaie.  

Întreprinderile care își desfășoară 
activitatea în mai multe state membre s-
au plâns și că este dificil să se 
conformeze normelor în materie de TVA, 
din cauza complexității procesului. 

Declarația TVA standard simplifică 
informațiile pe care întreprinderile vor 
trebui să le furnizeze autorităților fiscale, 
conținând numai 5 rubrici obligatorii de 
completat de către contribuabili.  

Statele membre au o marjă de 
manevră pentru solicitarea unui număr de 
elemente standardizate suplimentare, de 
până la 26 de rubrici informative – față de 
situația actuală când anumite state 
membre solicită completarea a până la 
100 de rubrici informative. 
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Întreprinderile vor depune lunar declarații standard de recuperare a TVA, în timp ce 

microîntreprinderile vor face asta numai trimestrial.  
Obligația de a prezenta o declarație recapitulativă anuală de recuperare a TVA, pe 

care unele state membre o solicită prezent, va fi eliminată.  
Propunerea încurajează și depunerea pe cale electronică, în întreaga Uniune, a 

declarației standard de recuperare a TVA.  
Această simplificare majoră a procesului de recuperare a TVA sprijină 

angajamentele mai ample ale Comisiei în ceea ce privește reducerea obligațiilor 
administrative și a obstacolelor în calea comerțului în cadrul pieței unice. 

Propunerea este, de asemenea, o contribuție importantă la crearea unui sistem 
TVA mai eficient și mai rezistent la fraudă, astfel cum este prevăzut în strategia de reformă 
a TVA a Comisiei (care reprezintă aproximativ 21% din veniturile SM). 

Prin crearea unui sistem mai simplu pentru contribuabili și pentru administrații, 
declarația standard de recuperare a TVA poate să îmbunătățească respectarea normelor 
fiscale și să reducă decalajul în materie de TVA, ceea ce înseamnă o contribuție 
importantă la consolidarea fiscală în UE, prin creșterea veniturilor la bugetul public. 
 

Îmbunătățirea protecției transfrontaliere a consumatorilor 
 

Europa are 500 de milioane de cetățeni, care ar trebui să beneficieze de aceleași 
drepturi în calitate de consumatori, indiferent dacă își fac cumpărăturile acasă, în altă țară a 
UE, motiv ca la nivelul Comisiei să se inițieze o consultare online, până la 31 ianuarie 2014, 
pentru a identifica cele mai bune modalități de consolidare a protecției consumatorilor la nivel 
transfrontalier. 

Această consultare va sta la baza activităților curente ale Comisiei, care nu au limite 
temporale, dedicate îmbunătățirii rețelei paneuropene de autorități însărcinate cu aplicarea 
legislației în materie de protecție a consumatorilor.  

În fapt, această rețea are un rol vital în garantarea faptului că cetățenii din întreaga UE 
beneficiază de drepturi egale fără discriminare în funcție de unde sau de la cine își fac 
cumpărăturile.  

Consultarea urmărește obținerea de feedback cu privire la aspecte precum: 
· De ce mijloace de investigație și de intervenție au nevoie autoritățile naționale 

însărcinate cu aplicarea legislației pentru a coopera mai bine în lupta împotriva încălcărilor 
legislației în materie de protecție a consumatorilor care sunt constatate în mai multe țări? 

· Ce sancțiuni sunt necesare pentru a lupta mai bine împotriva practicilor ilicite? 
· Cum pot autoritățile însărcinate cu aplicarea legislației să acționeze mai eficient și 

să combată mai bine practicile frauduloase care sunt foarte răspândite în UE sau care sunt 
săvârșite de același operator în mai multe state membre? 

Având în vedere constrângerile actuale privind finanțarea publică, o problemă 
fundamentală abordată în consultare este dacă - și în ce mod - o eventuală abordare 
coordonată la nivelul UE ar putea contribui la punerea în comun a resurselor și a expertizei și 
la găsirea de răspunsuri comune eficiente în materie de aplicare a legislației, care să combată 
practicile ilicite ce aduc prejudicii consumatorilor și întreprinderilor. 

La nivel practic, revizuirea ar trebui să contribuie la dezvoltarea de indicatori mai buni și 
la identificarea oportunităților de punere în comun a datelor, ducând la ameliorarea 
metodologiilor de aplicare a legislației. 

Regulamentul UE privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului (CPC) 
pune în legătură autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor prin intermediul unei 
rețele paneuropene de asigurare a respectării legislației, care abordează încălcări ale 
legislației UE care implică cel puțin două țări din UE.  

(sursa:http://ec.europa.eu/) 
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Dezbatere online privind 

comerțul electronic  
 
 
Recent s-a deschis, în cadrul Lunii 

dedicate Pieței Unice, a patra și ultima 
rundă de dezbateri online interactive în 
direct la care participă cetățeni, 
întreprinderi, organizații, factori de decizie 
de la diverse nivele.  

De data aceasta, dezbaterile au ca 
temă, printre altele, comerțul electronic.  

Cetățenii și părțile interesate au 
avut și au ocazia să facă propuneri pentru 
viitorul UE și să le dezbată online, în timp 
real, cu alți cetățeni, părți interesate, 
reprezentanți ai autorităților, lideri și 
experți din toată Europa.  

Comisia a ales din nou să 
folosească internetul pentru a implica 
cetățenii și grupări din societatea civilă în 
agenda sa de politici.  

Forumul online oferă părților 
interesate o linie de comunicare unică și 
imediată cu factorii de decizie de la 
Bruxelles.  

De-a lungul Lunii dedicate Pieței 
Unice, forumul a găzduit dezbateri 
succesive axate pe patru teme: locurile 
de muncă, drepturile sociale, băncile și 
comerțul electronic, în toate cele 24 de 
limbi ale UE. 

Subiectul abordat acum este 
important, întrucât, în opinia oficialilor 
europeni, posibilitatea de a cumpăra, a 
vinde și a comunica online creează 
oportunități pentru firme și consumatori.  

Cu toate acestea, există în 
continuare multe obstacole: vânzătorilor 
online le poate fi greu, de exemplu, să 
afle care le sunt îndatoririle în materie de 
TVA și de protecție a datelor.  

Totodată, cumpărătorii online 
constată mult prea des că sunt 
redirecționați către site-ul internet aferent 
țării lor de origine, pe care nu au acces la 
aceleași oferte sau că, în momentul plății, 
cardul lor bancar străin este refuzat. 

(sursa:http://ec.europa.eu/) 

Ori, toate aceste obstacole, cât și 
altele sesizate online, cât și soluțiile de 
îmbunătățire sugerate de cetățeni pot fi o 
sursă de inspirație pentru legiuitorii 
europeni, eliminarea tuturor barierelor 
rămase în calea pieței unice. 

Dezbaterile au vizat peste 100 de 
propuneri de politici privind comerțul 
electronic din 24 de țări, deja prezentate 
de cetățeni activi pe internet, de la o 
propunere de a permite accesul online 
nerestricționat la muzică, filme și cărți în 
întreaga Uniune Europeană, până la o 
inițiativă care ar crea un mecanism de 
reacție rapidă pentru situațiile în care 
producătorii, furnizorii sau distribuitorii nu 
își îndeplinesc obligațiile privind livrarea 
transfrontalieră de mărfuri în UE. 

În plus, au avut 26 de discuții în 
direct pe internet în 14 limbi diferite, cu 
vorbitori din cadrul societății civile și al 
instituțiilor UE, una din discuții fiind chiar 
moderată chiar de președintele 
Comisiei, José Manuel Barroso. 

După încheierea celor patru 
săptămâni de dezbateri axate pe cele 
patru domenii de politică, s-a desfășurat o 
dezbatere televizată, transmisă pe 
postul Euronews, în care s-au abordat 
concluziile tuturor acestor discuții și la 
care au participat și cinci dintre 
participanții la cele patru săptămâni de 
dezbateri, care își vor prezenta ideile de 
schimbare a Europei. 

Reamintim că Luna dedicată Pieței 
Unice se desfășoară online pe 
http://www.yourideasforeurope.eu/ro și 
oferă cetățenilor europeni activi pe 
internet șansa de a discuta, a critica și a 
îmbunătăți noile idei de politici prezentate 
online de părțile direct implicate. 

Ei pot interacționa cu factorii de 
decizie în diferite moduri, de la a vota și a 
discuta ideile prezentate de cetățeni, 
organizații și întreprinderi, până la discuții 
în direct pe internet, întrebări adresate 
comisarilor, deputaților din Parlamentul 
European, experților UE și personalităților 
naționale sau dezbateri pe viu, inclusiv în 
mass-media 
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Protecția consumatorilor 
europeni în materie de Internet 

 

O „verificare minuțioasă” este o 
examinare a paginilor de internet la 
nivelul întregii UE, cu scopul identificării 
situațiilor de încălcare a legislației privind 
protecția consumatorilor și al asigurării 
respectării ulterioare a acestei legislații.  

O „verificare minuțioasă” este 
coordonată de Comisia Europeană și 
este efectuată simultan de autoritățile 
naționale de aplicare a legii.  

Verificarea minuțioasă a 
conținutului digital a avut loc în 26 de 
state membre ale UE, Norvegia și Islanda 
în iunie 2012, fiind cea de-a șasea 
verificare minuțioasă începând cu 2007. 

Un număr din ce în ce mai mare de 
cetățeni europeni achiziționează conținut 
digital: în medie, 79% dintre consumatorii 
europeni au utilizat serviciile de muzică 
online și 60% au utilizat jocuri online în 
cursul ultimelor 12 luni.  

Potrivit unor surse din sector, 
valoarea tranzacțiilor aferente 
descărcărilor de muzică în UE în 2010 a 
totalizat 677 milioane EURO.  

Potrivit estimărilor, consumatorii din 
Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, 
Spania, Olanda și Belgia au cheltuit 16,5 
miliarde EURO pe jocuri online în 2011.  

Jocurile adresate copiilor, 
prezentate ca „joc gratuit”, au o pondere 
tot mai mare pe piața jocurilor în UE (50% 
din totalul jocurilor în ultimele 12 luni). 

 
Datorită acțiunii întreprinse de 

statele membre ale UE și Comisia 
Europeană, 116 pagini de internet, care 
comercializează jocuri digitale, cărți, 
materiale video și muzică au fost aliniate 
la legislația UE privind protecția 
consumatorilor. 

Această protecție ameliorată este 
rezultatul tocmai al așa-numitei „verificări 
minuțioase” - o examinare la nivelul 
întregii UE a paginilor de internet, cu 
scopul identificării situațiilor de încălcare 
a legislației privind protecția 

consumatorilor și al asigurării respectării 
ulterioare a acestei legislații.  

Verificarea paginilor de internet 
care vând conținut digital a avut loc în 
vara anului 2012. 

Autoritățile naționale au verificat, în 
total, 330 de pagini de internet care 
acoperă o mare parte a pieței, 
declanșând acțiuni de conformare cu 
legislația UE de protecție a 
consumatorilor.  

Ca urmare a acestei intervenții din 
partea autorităților de aplicare a legii în 
statele membre ale UE, 80% din cele 330 
de pagini sunt conforme cu cadrul legal, 
principalele probleme constatate cu acest 
prilej fiind următoarele: 

· Clauze contractuale abuzive prin 
care se elimină dreptul consumatorilor de 
a introduce acțiuni în justiție sau se 
refuză consumatorilor un drept la 
despăgubiri, dacă produsele nu 
funcționează. 

· Informații neclare cu privire la 
dreptul de retragere: datorită 
specificității conținuturilor digitale 
descărcate, comercianții sunt obligați să 
informeze consumatorii înainte de 
cumpărare că nu vor avea posibilitatea de 
a anula o descărcare odată ce aceasta a 
fost inițiată —lucru nevalabil în cazul a 
42% dintre paginile de internet verificate. 

· Lipsa unor informații obligatorii 
privind identitatea comerciantului, în 
special adresa de e-mail, privându-i pe 
consumatori de un canal de contact. 

Pe lângă verificarea minuțioasă, 
Comisia Europeană a comandat un 
studiu complementar, care a arătat că nu 
au fost furnizate informații, sau că 
acestea au fost limitate cu privire la 
restricțiile geografice care s-ar putea 
aplica - informații esențiale pentru 
consumatori atunci când călătoresc în 
alte țări ale UE. 

Procedurile administrative sau 
judiciare naționale continuă pentru cele 
49 de pagini de internet care nu respectă 
încă legislația. 

 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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EURO-JOB 
 

Ocuparea forței de muncă și 
situația socială în UE 

 

Potrivit Buletinului trimestrial al 
Comisiei Europene privind ocuparea 
forței de muncă și situația socială, deși se 
întrevede o redresare economică fragilă 
în UE, persistă divergențe între țări, în 
special în zona euro.  

Buletinul subliniază și faptul că 
piața forței de muncă și condițiile sociale 
rămân critice, iar creșterea favorabilă 
incluziunii va necesita noi investiții 
strategice și reforme structurale. 

Comisia a abordat aceste 
divergențe în Pachetul privind ocuparea 
forței de muncă din aprilie 2012, în 
recomandările specifice adresate fiecărei 
țări cu scopul de a soluționa problema 
segmentării piețelor forței de muncă, de a 
îndemna la adoptarea unor reforme 
fiscale favorabile ocupării forței de 
muncă, de a asigura servicii publice mai 
eficiente în domeniul ocupării forței de 
muncă și de a adapta învățământul și 
formarea profesională la necesitățile 
angajatorilor, în cadrul Garanției pentru 
tineret și al echipelor de acțiune 
destinate să ajute statele membre să își 
redirecționeze cheltuielile din fondurile 
structurale ale UE către măsuri de 
combatere a șomajului în rândul tinerilor 
și de facilitare a liberei circulații a 
lucrătorilor, cum ar fi reforma rețelei de 
căutare de locuri de muncă EURES.  

Aceste măsuri vor fi completate 
prin dezvoltarea dimensiunii sociale a 
Uniunii Economice și Monetare (UEM), 
printr-o mai bună monitorizare și evaluare 
a dezechilibrelor potențiale din domeniul 
social și al ocupării forței de muncă, care 
constituie tema unei comunicări care 
urmează să fie adoptată de Comisie. 

Oficialii europeni consideră că 
prea mulți oameni sunt afectați de 
consecințele sociale grave ale crizei, 
motiv de intensificare a investițiilor sociale 
și de sprijinire a creării de locuri de 
muncă.  

O redresare sustenabilă necesită, 
însă, realizarea de noi progrese în ceea 
ce privește reformarea UEM, inclusiv prin 
acordarea unei atenții sporite ocupării 
forței de muncă și problemelor sociale și 
prin coordonarea mai strânsă a politicilor 
sociale și a celor din domeniul ocupării 
forței de muncă.  

Este importantă depistarea și 
abordarea din timp a marilor provocări 
sociale și din domeniul ocupării forței de 
muncă, pentru a nu permite adâncirea 
disparităților din interiorul Europei. 

Ori, deși există semnale care 
indică o redresare timidă, buletinul 
trimestrial evidențiază faptul că piața 
forței de muncă și condițiile sociale rămân 
foarte problematice: 

· Rata șomajului în rândul 
tinerilor a atins niveluri fără precedent 
— 23 %, în medie, pentru întreaga UE și 
63 % în Grecia. 

· Șomajul de lungă durată a 
crescut în majoritatea statelor membre, 
atingând un nivel record în UE în 
ansamblul său.  

Șomajul structural și 
neconcordanțele dintre ofertă și cerere în 
ceea ce privește calitatea cât și cantitatea 
forței de muncă sunt în creștere. 

· Pierderea netă de locuri de 
muncă a coincis cu o creștere a 
numărului locurilor de muncă precare 
— numărul locurilor de muncă cu 
jumătate de normă, în special involuntare, 
a crescut chiar dacă ponderea 
contractelor de muncă temporare a 
scăzut în UE, întrucât acestea au fost cel 
mai grav afectate de restructurări. 

· Sărăcia a crescut în UE 
începând din 2007.  

Veniturile gospodăriilor sunt în 
declin și, în prezent, 24,2 % din populația 
UE este expusă riscului de sărăcie sau 
de excluziune.  

Copiii sunt afectați în mod 
deosebit, deoarece atât șomajul și 
numărul gospodăriilor fără venituri din 
muncă, cât și numărul lucrătorilor săraci 
au crescut. 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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Alte investiții sociale și reforme 
 

Politicile active privind piața 
forței de muncă, cum ar fi subvențiile 
pentru angajări, reducerea impozitelor 
pentru lucrătorii slab remunerați, sprijinul 
personalizat pentru căutarea unui loc de 
muncă și formarea profesională, sunt 
esențiale în acest stadiu al redresării 
incipiente, putând să faciliteze accesul la 
locuri de muncă, să prevină șomajul de 
lungă durată și să împiedice absolvenții 
instituțiilor de învățământ să renunțe la 
căutarea unui loc de muncă.  

Creșterea numărului de persoane 
care lucrează contribuie la creșterea 
echilibrului bugetar și a puterii de 
cumpărare a gospodăriilor și permite o 
redresare a producției economice. 

Trebuie depuse eforturi deosebite 
pentru a implementa „Garanția pentru 
tineret”, aprobată de Consiliul European 
în iunie 2013, chiar dacă, pentru multe 
țări, planurile naționale de implementare 
a „Garanției...”. vor impune reforme 
structurale - consolidarea serviciilor 
publice de ocupare a forței de muncă, 
crearea de parteneriate solide între 
autoritățile responsabile cu ocuparea 
forței de muncă și cu educația, precum și 
creșterea investițiilor în programe de 
formare profesională și de ucenicie. 

În plus, statele membre ar trebui 
să continue să își modernizeze 
sistemele naționale de protecție 
socială pentru a spori eficiența resurselor 
disponibile și pentru a obține un impact 
maxim în ceea ce privește incluziunea 
socială și economică.  

Sistemele de protecție socială ar 
trebui să răspundă nevoilor cetățenilor în 
momentele critice din viața lor.  

Comisia a oferit îndrumări privind 
ameliorarea investițiilor sociale în 
Pachetul privind investițiile sociale din 
februarie 2013, care cuprinde 
recomandări specifice pentru soluționarea 
problemei copiilor săraci și a persoanelor 
fără adăpost. 

Pe de altă parte, divergențele 
persistente dintre țări, în special în cadrul 
zonei euro, subminează UEM . 

Ultimul raport trimestrial 
subliniază: 

· În sudul și la periferia zonei 
euro, rata șomajului a atins o medie de 
17,3 % în 2012, față de 7,1 % în nordul și 
în centrul zonei euro. 

· În medie, proporția tinerilor 
care nu sunt nici încadrați profesional, 
nici într-un program educațional sau de 
formare profesională a ajuns la 22,4 % în 
sud și la periferie, față de 11,4 % în nord 
și în centru. 

· Sărăcia a crescut în două treimi 
dintre statele membre, dar nu și în 
cealaltă treime. 

Divergențele economice și sociale 
reprezintă provocări majore pentru UEM.  

Performanțele slabe la nivelul 
pieței muncii și la nivel social nu 
prejudiciază numai statele membre 
afectate în mod direct, ci efectele 
acestora se extind și asupra țărilor cu 
performanțe mai bune, prin reducerea 
cererii globale, scăderea productivității și 
creșterea ratelor dobânzilor, legate de 
instabilitatea politică și de scăderea 
încrederii în moneda euro și în UE. 

O UEM solidă, cu o dimensiune 
socială, are nevoie de o mai bună 
monitorizare și evaluare a principalelor 
dezechilibre potențiale din sectorul 
ocupării forței de muncă și din sectorul 
social ale statelor membre.  

Această măsură ar putea fi 
coroborată cu o coordonare mai puternică 
a politicilor în domeniul ocupării forței de 
muncă și a politicilor sociale pentru a 
asigura reacții prompte și eficace la 
aceste provocări, în interesul întregii 
UEM.  

Recomandarea privind „Garanția 
pentru tineret” și decizia, luată de comun 
acord, de a lansa „Inițiativa privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor”, cu un buget de 6 miliarde 
EURO, sunt exemple de astfel de acțiuni 
colective care se concentrează asupra 
soluționării unei provocări ocupaționale și 
sociale majore, care afectează în mod 
disproporționat anumite părți ale UEM. 
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EURO – ENERGIE  
 

250 de proiecte de infrastructură 
eligibile  

 

O infrastructură modernă cu 
interconectări adecvate și rețele fiabile 
este esențială pentru a realiza o piață 
integrată a energiei în care consumatorii 
să beneficieze de cea mai bună valoare 
pentru banii pe care îi plătesc.  

Recent, Comisia Europeană a 
adoptat o listă de 250 de proiecte-cheie 
de infrastructură energetică, „proiecte 
de interes comun” (PIC) care vor 
beneficia de proceduri accelerate de 
acordare a licențelor și de condiții de 
reglementare îmbunătățite și vor putea 
avea acces la sprijin financiar prin 
intermediul mecanismului Conectarea 
Europei, în cadrul căruia a fost alocat un 
buget de 5,85 miliarde EURO (pentru 
infrastructurile energetice transeuropene 
pentru perioada 2014-2020).  

Astfel, acestea vor putea fi puse în 
aplicare mai rapid și vor fi mai atractive 
pentru investitori iar, odată încheiate, vor 
ajuta statele membre să își integreze 
piețele energetice, le vor permite să își 
diversifice sursele de energie și vor 
contribui la eliminarea izolării energetice 
a anumitor state membre.  

De asemenea, ele vor permite 
rețelei să absoarbă cantități tot mai mari 
de energii din surse regenerabile și vor 
contribui la reducerea emisiilor de CO2. 

Lista cuprinde până la 140 de 
proiecte în domeniul transmiterii și 
stocării energiei electrice, 100 de proiecte 
în domeniul transportului și stocării 
gazelor și al GNL și mai multe proiecte 
privind petrolul și rețelele inteligente.  

Proiectele vor beneficia de o serie 
de avantaje: 

· proceduri accelerate de 
planificare și de acordare a 
autorizațiilor (termene maxime 
obligatorii de trei ani și jumătate); 

· o singură autoritate națională 
competentă va acționa în calitate de 

ghișeu unic pentru procedurile de 
acordare a autorizațiilor; 

· mai puține costuri 
administrative pentru promotorii 
proiectelor și autorități datorită 
raționalizării procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, respectându-
se totodată cerințele prevăzute în 
legislația Uniunii; 

· creșterea transparenței și a 
participării publicului; 

· vizibilitate și atractivitate 
sporită pentru investitori datorită unui 
cadru de reglementare consolidat, în care 
costurile sunt atribuite țărilor care profită 
de pe urma unui proiect finalizat; 

· posibilitatea de a primi 
sprijin financiar în cadrul mecanismului 
Conectarea Europei. 

Pentru ca un proiect să fie inclus în 
listă, trebuie să ofere beneficii 
semnificative pentru cel puțin două state 
membre, să contribuie la integrarea pieței 
și la intensificarea concurenței, să 
sporească siguranța aprovizionării și să 
reducă emisiile de CO2. 

Comisia va monitoriza 
îndeaproape punerea în aplicare a 
măsurilor de acordare a autorizațiilor și 
execuția proiectelor.  

Lista proiectelor de interes comun 
va fi actualizată la fiecare doi ani, pentru 
a include alte proiecte necesare și a 
elimina pe cele învechite. 

Nevoia uriașă de investiții în 
infrastructurile energetice a fost unul 
dintre motivele care au stat la baza 
propunerii de regulament privind liniile 
directoare pentru infrastructurile 
energetice transeuropene (liniile 
directoare TEN-E – care oferă un cadru 
strategic pentru viziunea pe termen lung 
a Uniunii Europene în materie de 
infrastructuri energetice și introduc 
conceptul de proiecte de interes 
comun.  

Ele identifică nouă coridoare 
prioritare pentru infrastructuri strategice 
în domeniile energiei electrice, gazelor și 
petrolului, precum și trei domenii de 
infrastructuri prioritare la nivelul UE 
pentru autostrăzile electricității, 
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rețelele inteligente și rețelele de transport de dioxid de carbon. 
Aprobarea listei finale de către Comisie este rezultatul unui proces minuțios de 

identificare și de evaluare, 12 grupuri de lucru regionale ad hoc - câte unul pentru fiecare 
domeniu sau coridor prioritar strategic - evaluând proiectele propuse și  stabilind o listă 
regională a proiectelor de interes comun.  

Au participat la pregătirea listei finale - ca membri ai grupurilor regionale - 
reprezentanți ai SM, Rețeaua europeană a operatorilor sistemelor de transport de energie 
electrică și gaz (ENTSO-E și ENTSO-G), operatorii naționali ai sistemelor de transport și 
promotorii proiectelor, autoritățile naționale de reglementare, precum și Agenția pentru 
Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER). 

 

Cote de pescuit 
 

Comisia Europeană a propus cotele 
de pescuit pentru 2014 în Oceanul Atlantic 
și în Marea Nordului, precum și în apele 
internaționale, respectiv cantitățile de pește 
care pot fi capturate anul viitor de pescarii 
din UE.  

Propunerea stabilește nivelurile 
capturilor totale admisibile (TAC) și efortul 
de pescuit, atât pentru stocurile gestionate 
exclusiv de UE, cât și pentru stocurile 
gestionate în colaborare cu țări terțe sau 
prin intermediul organizațiilor regionale de 
gestionare a pescuitului. 

Negocierile internaționale pentru 
multe dintre stocurile vizate sunt încă în 
curs de desfășurare, astfel că, în acest 
stadiu, propunerea cuprinde cifre numai 
pentru jumătate din TAC, care vor fi 
completate după finalizarea negocierilor cu 
terții și cu organizațiile respective. 

Pentru stocurile care nu sunt 
exploatate în comun cu țări terțe, Comisia 
propune creșterea sau menținerea TAC-
urilor în cazul a 36 de stocuri și reducerea 
TAC-urilor pentru alte 36 de stocuri, în 
conformitate cu avizele științifice. 

Obiectivul final urmărit de Comisie, 
ca unul dintre pilonii reformei politicii 
comune în domeniul pescuitului (PCP), 
este ca toate stocurile să fie exploatate la 
niveluri durabile, conform conceptului de 
producție maximă durabilă (Maximum 
Sustainable Yield - MSY).  

Ori de câte ori este posibil, oamenii 
de știință oferă avize științifice privind 
modul în care stocurile exploatate pot fi 
aduse la niveluri MSY (în acest an, pot fi 
emise „avize MSY” pentru 22 de stocuri de 
pește din UE). 

Prezenta propunere va fi discutată 
de către miniștrii statelor membre în cadrul  

 
Consiliului Pescuit din decembrie 2013 și 
se va aplica de la 1 ianuarie 2014. 

Pentru unele stocuri exploatate la 
nivelul producției maxime durabile - 
heringul din Marea Irlandei, stocurile de 
merluciu nordic, speciile de cardină din 
apele iberice sau cambula de Baltica din 
Marea Celtică - TAC-urile pot fi majorate. 

În același timp, pentru unele stocuri 
aflate într-o stare precară, din păcate 
situația nu s-a îmbunătățit foarte mult - 
stocurile de cod din Marea Irlandei și din 
Kattegat sunt într-o stare gravă, stocurile 
de limbă-de-mare din Marea Irlandei au 
atins niveluri extrem de scăzute, iar avizele 
științifice privind eglefinul din Marea Celtică 
impun o reducere considerabilă a TAC-
urilor. 

În cazul stocurilor a căror 
dimensiune nu poate fi estimată propunerile 
Comisiei reflectă avizul Consiliului 
Internațional pentru Explorarea Apelor 
Maritime (ICES), iar variațiile trebuie să se 
încadreze în marja de 20%.  

În cazul unui număr limitat de stocuri 
din UE, avizele științifice au fost furnizate 
doar recent iar pentru  stocurile de pește 
exploatate în comun cu țări terțe (Norvegia, 
Insulele Feroe, Groenlanda, Islanda, 
Rusia), Comisia Europeană negociază în 
numele UE cu țările respective, spre 
sfârșitul fiecărui an, cantitățile de pește 
care pot fi capturat. 

Pentru stocurile din apele 
internaționale și pentru speciile de pești 
mari migratori, precum tonul, Comisia 
Europeană, în numele UE, negociază 
cotele de pescuit în cadrul organizațiilor 
regionale de gestionare a pescuitului.  

 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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