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A doua versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 în dezbatere 
!

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

a acestui document 
ile 

are din Fondurile Europene 

cooperarea, pentru a încuraja dezvoltarea 

.
Propunerea de Acord de 

Parteneriat a fost 
itul lunii. 

Conform celei de a doua versiuni a 
Acordului de Parteneriat, propunerile de 

ri financiare indicative la nivelul 

România va atrage fondurile alocate 
pentru politica de coeziune sunt 

):

Mare - 9,07 mld. Euro.
ional 

Regional - 6,47 mld. Euro.
ional Capital 

Uman - 3,44 mld. Euro.
Pro ional 

Competitivitate - 1,26 mld. Euro.

- 0,52 mld. 
Euro.

- 0,3 mld. Euro.
Programele de cooperare 

- 0,45 mld. Euro.

Conform comunicatului transmis 
de MFEur, sistemul de implementare a 
fondurilor europene va fi mult mai eficient 
în perioada 2014-

ionale. 
, sistemul va fi mai bine 

co ii de 
autoritate de management numai la 
nivelul a trei ministere: 

1. Ministerul Fondurilor 
Europene va fi Autoritate de 
Management pentru:

Mare, 
ional 

Capital Uman, 
ional 

Competitivitate 

2. Ministe
iei Publice va 

fi Autoritate de Management pentru: 
ional 

Regional, 

,
programele de cooperare 

;

3. Minist i
Dezvol rii Rurale va fi Autoritate de 
Management pentru:

,
ional 

pentru Pescuit.
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- ri 
eficientizarea procesului de implem i reducerea poverii administrative, iar 

inerea unui impact semnificativ al 
iilor, r iilor de

programare.
În perioada 2014-2020, România are alocate fonduri europene în valoare de 

aproximativ 21 de miliarde de euro pentru politica de coeziune. 
rul de locui din 

UE: de aproximativ 1.000 de euro/ locuitor – 2000 (un buget de 20,5 
miliarde euro), Ungaria - 2.000 (20,4), Portugalia - 1.900 (19,6), Slovacia - 2.200 (13,1 ), 
Polonia - 1.900 (72,7), Lituania - 2.200 (6,4 ia - 1.900 (8,0) (sume exprimate 

uri curente 2011).
(Sursa: www.fonduri-ue.ro)

i AM POSCCE la Ministerul Fondurilor Europene!

Începând cu data de 1 martie 
2014, Ministerul Fondurilor Europene 
preia, de

suri de 
eficientizare a sistemului de gestionare a 
instrumentelor structurale, 

ilor de 
management aferente Programelor 

Dezvoltarea 
Resurselor Umane (POSDRU

ii Economice 
(POSCCE).

AM POSDRU va fi prel de la 
Ministerul Muncii,

rstnice, iar AM 
POSCCE de la Ministerul Economiei.

un pas 

important pentru reformarea întregului 
sistem de implementare.

Ministerul Fondurilor Europene

i obligatiile acestora,
inclu ii 
acestora.

De asemenea, actul normativ 
prevede ca în perioada de programare 
2014-2020 Ministerul Fondurilor 
Europene va fi autoritate de management 
i ional 

C

.
(Sursa: www.fonduri-ue.ro)

Auditarea fondurilor cu membrii CAFR

Camera at pe site-ul propriu 
încheierea unui protocol cu Ministerul Fondurilor Europene privind auditarea 
fondurilor europene. 

Potrivit CAFR data de 22 ianuarie 2014, la 
participa numai auditorii financiari activi, care sunt 

membri ai CAFR tre
.

ie fi urmat cursurile organizate în 
i CAFR i promov

nd certificatul de absolvire a cu ate din 
fonduri europene. (Sursa:www.fonduri-structurale.ro)
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ru 

în centrul procesului de elaborare a 
politicilor UE –
dintre obiectivele-cheie ale forumului 
CITIEs 
Europa”,

Manifestarea a reunit figuri 
importante ale peisajului politicii urbane, 
într-un efort de a trasa calea de urmat 

-a propus 

contextul politicii europene, pentru a 

lor
Forumul a vrut 

atingerea unor obiective europene, cum 

în jurul unui 
al Comisiei

Europene.
De asemenea, au avut loc o serie 

de evenimente cu participarea unor 
actori-

-
Uniunii (Roma, Viena, Sofia, Zagreb, 

Riga, Helsinki, Ljubljana, Lisabona, 
,

la forum, s- turat apelurilor
SM

a
, mult prea importante 

pentru a fi tratate ca un aspect secundar. 
Ele trebuie transformate în locuri 

, iar vocea lor trebuie 
t mai tare, astfel încât realitatea 

pe deplin 
.

Prin intermediul reuniunilor la nivel 

sale plenare principale, forumul a anlizat 
le de extindere a unei 

nivelurile procesului european de 
elaborare a politicilor. 

o serie de 

-Habitat) 

2016, iar factorii de decizie au prezentat 
re a unei noi 

altora drept model, în întreaga lume.
o

Strategiei Europa 2020.
De altfel, r

regionale a UE pune un accent sporit pe 
-

pean de 

2014-
zonelor urbane, iar statele membre sunt 

rima reuniune 
dintre primarii capitalelor, ca grup distinct, 

-a concretizat printr-

ale UE –
Strategiei Europa 2020”. 

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

Buletin elaborat de:

Lia Ioana CRI AN
Consilier pentru Afaceri Europene

e-mail: lia.crisan@prefecturatimis.ro
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EURO – PROTECT

Primul raport al UE privind 
combatere

Raportul UE privind combaterea 

membre ale UE. 
Raportul cuprinde:

Un capitol general care 

28 de capitole consacrate 
o

Raportul include, de asemenea, 

Eurobarometru 

provocare pentru Europa, fiind un

de euro pe an. 
Statele membre au avut 

Acestea sunt câteva dintre 
concluziile acestui prim raport al UE 

Raportul UE privind combaterea 

dintre acestea, 
cele care sunt eficiente, aspectele care 

linkul: http://ec.europa.eu/anti-corruption-
report.

acesteia variaz
altul. 

Acest lucru este ilustrat de 
rezultatele unui sondaj Eurobarometru 

D

ultimii trei ani. 

a f
ultimul an.

general, c

venitul fiscal de care este mare nevoie. 
tatele membre au depus 

foarte multe eforturi în ultimii ani pentru 

acestea nu sunt suficiente. 
El

întreprinde
transpunere a
pe care le cuprinde.

1. Mecanisme de control
Aplicarea politicilor de prevenire 

sensibilizare, facilitarea accesului la 
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În timp ce în unele state membre 

politicile de prevenire au fost puse în 

Mecani
intern. În multe state membre, controalele 

Conflicte de interese. Normele 
e

teritoriul UE, mecanismele pentru 

conflictele de interese sunt insuficiente,
iar s a normelor 

În materia dreptului penal au fost 

-cadru 2003/568/JAI 

sectorul priv inegal de
statele

mod considerabil în interiorul UE. 
Rezultate deosebite se pot 

observa în unele state membre.
În alte state membre, cazurile rare 

În majoritatea statelor membre nu 

Norme procedurale, inclusiv 

.

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

3
Integritatea 

multe state membre ale U
adeseori,
pentru partidele politice sau pentru 

ori sunt ineficiente.

multe state membre au adoptat norme 

4. Domenii de risc
În interiorul statelor membre s-a

mai slabe decât la nivel central.

, e
supravegherii

companiilor de stat (
), iar 

f
.

publice: un domeniu 

Raportul cuprinde un capitol 
, care 

publi
1/ 5 din PIB-

ul UE în fiecare an, fiind astfel un

de a se institui norme de integritate mai 
stricte în dom

mecanismelor de control într-o serie de 
state membre.

publice, propuse a fi analizate în 
continuare.
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Schimb de bune practici privind 

peste 14

-un alt stat membru, libera 
- altfel spus, posibilitatea de a 

de studia oriunde 
- este dreptul cel 

Europene, principiul fiind consacrat la 
Roma, în 1957, de primul tratat european.

- ea
,

-

-le 

recruteze personal dintr-

statele membre contribuie la reducerea 

, în contextul 

În pofida crizei economice, în 
2 milioane de 

.
În fine, normele UE în materie de 

exprimate în unele state membre UE cu 

pen

: Comisia va ajuta 

eventualele abuzuri legate de dreptul la 
ghid

:
Comisia a colaborat îndeaproape cu 
statele membre pentru 

utilizat în normele UE privind 

(Regulamentul 883/2004/CE) în cadrul 
unui ghid practic publicat la data de 13 
ianuarie 2014;

din domeniul incluziunii sociale

continuare Fondul social european
- de 

la 1 ianuarie 2014, minimum 20 % din 
fondurile FSE ar trebui cheltuite pentru 

:

elabora, în colaborare cu statele membre, 
un modul de , pentru a 

:

în

inclusiv prin organizarea 
primarilor.

-au întâlnit la Bruxelles 

Comitetul Regiunilor, a reprezentat pentru 

(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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Primarii au discutat despre 
le existente la nivel local care 

-a înscris în 

n

avantajele pe care le presupune 
exercitarea acestui drept. 

, 2/3 dintre europeni 
afirm
lor, motiv pentru a fi 

În acest context, a
în prima linie atunci când 

.

optime 
din partea UE, în scopuri de integrare 

ori de câte ori este nevoie.

e

oamenii 

Cu toate acestea, în cazul unor 

sosesc din alte state membre ale UE, 

supuse unor presiuni puternice. 

se limita .

modul de a cheltui sumele alocate din 
7 ani. 

minimum 20% din fonduri vor fi alocate 

statele membre vor trebui consiliate 

resurse financiare.

Reaminti
anului 2013, Comisia a prezentat cinci 

al 

trebui sprijinite, în special în ceea ce 

existente în Europa pentru punerea în 
aplicare a normelor privind libera 

În acest sens, 
primarilor a reprezentat un bun prilej de a 

în interiorul UE la nivel local.

publicarea, la data de 13 ianuarie 2014, a 
unui ghid practic referitor la „testul 

utilizat în 
normele UE privind coordonarea 

.
Criteriile stricte ale acestui test 

sociale într-un alt stat doar -au 
transferat centrul de interes (de exemplu, 
familiile lor) în statul respectiv.

De asemenea, Comisia a realizat 

.

exemple de bune practici pentru 
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Problemel

ltuit 16,5 de miliarde de euro pe jocuri online. 

efectuate pentru utilizarea aplic -au dublat în perioada 2012-2013, atingând 240 de 
milioane de euro. 

(CPC) (CE nr. 2006/2004)

-
-

nivel transfrontalier a normelor UE în

diverse domenii, precum Directiva privind practicile comerciale neloiale sau Directiva 
privind clauzele contractuale abuzive.

publicate la 30 ianuarie 2014 de Office of Fair Trading 

 

va atinge 63 de miliarde de euro în 

Potrivit platformei externe de 

din veniturile unui singur furnizor 
(estimate la peste 10 miliarde de euro pe 

consumatori în cadrul u

sub numele de 

ive. 
Adesea, consumatorii nu sunt pe 

sunt debitate implicit.
În special copiii sunt vulnerabili la 

promovarea jocurilor care pot fi 

jucate gratuit. 
În urma primirii de plângeri de pe 

întreg teritoriul Europei, Comisia 
-a întâlnit 

tehnologiei, pentru a discuta aceste 
probleme. 

Industriei d
-un 
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Conform oficialilor europeni 
i
enorm, atât p

tehnologii inovatoare. 

Inducerea în eroare a 
consumatorilor este în mod evident un 

se opune spiritului normelor UE în 

De aceea, 

consumatorii minori, copiii, care trebuie 

ute pentru utilizarea 

submina credib

În cadrul reuniunii cu industria de 

cu aplicarea legii din întreaga UE au

în acest domeniu normele relevante 

referitoare la pr –

consumatori din Danemarca. 

dar 

ia consumatorilor (CPC), care este 

consumatorilor în întreaga UE.
Cele mai importante patru 

probleme semnalate de consumatori
care vor fi discutate în cadrul reuniunilor 

jocurile promovate ca „gratuite” 

consumatorii cu privire la costurile 
reale implicate;

jocurile 

în cadrul 
unui joc sau pentru a convinge un adult 

nu ar 

implicite
consumatorilor;

l -mail prin 

consumatori 

A

ajunge la un acord comun cu industria de 

semnalate de consumatori. 

responsabile cu aplicarea drepturilor 

ezolvarea acestor probleme, 

(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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Directiva UE privind instituirea unor norme minime pentru victime 
Comisie în mai 2011.

Parlamentului European. 

ajuns la un acord

tot teritoriul UE:

propriul caz într-o
toate statele membre dispun de servicii de sprijinire a victimelor;

victimele vulnerabile – precum copiii, victimele violurilor sau persoanele cu 
handicap –  

 

Cu prilejul Zilei europene a 
victi în 22
februarie 2014

at exercita 

Noile norme privind drepturile 
minime ale victimelor în cadrul UE 
(Directiva 2012/29/UE) au fost adoptate 
la 25 octombrie 2012. 

minime pentru victime oriunde s-ar afla în 
UE, inclusiv un nivel adecvat de 

16 noiembrie 2015, statele 

oces. 

devi
UE.Directiva privind drepturile victimelor 

milioane de persoane din UE devin 

De aceea, drepturile consolidate -
-

fiecare dintre aceste victime are dreptul la 

tratament echitabil, iar c

Directiva privind 
nu

o , iar onvenite la 
nivelul UE transpuse în dreptul 

,

termenului de 16 noiembrie 2015.

punerea în pract a diferitelor drepturi 

De exemplu, dreptul la informare 
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Prin urmare, statele membre t

unor sisteme electronice.
De asemenea, la 28 martie 2014 Comisia va organiza la Bruxelles un atelier 

Instituirea unor norme minimale în sprijinul victimelor face parte din obiectivul mai 

oriunde s-ar afla în UE. 

care le-

le se vor aplica pe întreg teritoriul UE.

-se într-o
- este concluzia unui sondaj efectuat în 

ianuarie 2014, a determinat o solicitare din partea Comisiei Europene 

Marea Britanie (18%), iar cele mai ridicate în 
Luxemburg (80%), România

( fiind 
disponibil - - pretutindeni în UE), prin intermediul 
lu , în mai multe limbi europene, 

Ziua de 11 februarie este , un eveniment prin 
, prilej 

pentru Comisie de a colabora cu operatorii de transport , inclusiv 
prin 
copii etc.) or a altor interesate.

Serviciul 112 este disponibil acum în toate statele membre 
(precum 

999 sau 110) Danemarca, Finlanda, Malta, Olanda, Portugalia, 
România )

(n precu

Potrivit unui Raport privind modul în care fiecare st
112, (

), în timp ce 

Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, România .
În schimb, -

Ungaria, Italia, Lituania, Olanda, Norve România
.

l de limbi.
(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO-

economice în majoritatea statelor 

-ului real de 
2014, 

intensifica în 2015, atingând 2,0% în UE 

din toamna anului 2013. 

Trebuie remarcat

de-a zecea revizuiri a programului de 

celei de-a unsprezecea revizuiri. 

Previziunile pentru Cipru au fost 
finalizate la începutul lunii februarie 2014,

-a treia revizuire a 

-ului pentru 
cel de-al patrulea trimestru.

În opinia oficialilor europeni, 
r

anului trecut. 
Consolidarea cererii interne în 

S-au înregistrat progrese în ceea 

se
momentul cel mai dificil al crizei, acest 
lucru nu pasivitate, 

reformelor economice.

intensi

semne importante de ameliorare în 

Cu toate acestea, la fel ca în cazul 

crizelor

constrângerile în

întreprinderi de diferite dimensiuni. 
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re 
- care a persistat timp de mai 

multe trimestre -

analizate în previziuni, inclusiv în 

r

-

-ului.
În conformitate cu acest model, se 

c

aproximativ ¼ puncte procentuale în 

statelor membre vulnerabile s-au
ameliorat în ultimii ani, în urma unor 

aceste economii vor înregistra excedente 

zultate

euro, în timp ce ponderea datoriei în 
raport cu PIB-ul va ajunge la aproape 

Riscurile devin mai echilibrate
Riscurile sunt mai echilibrate decât 

el mai mare risc de

climatului de încredere, care ar putea fi 

Acest lucru ar spori probabilitatea 
unei perioade prelungite de 

u impact negativ 

euro ar implica riscuri pentru 
reechilibrarea economiei. 

Cu toate acestea, având în vedere 

ernice pentru 

nivelul întregii UE.

-a estimat, 
ceea ce s-
puse în aplicare noi reforme structurale 

-
-

bancar de a acorda împrumuturi.
(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO-MOBILITATE

O abor

general al politicii externe a UE în materie 

afara UE. 

cooperarea pentru dezvoltare.

 

AGMM are drept scop încurajarea 

partenere din afara UE în patru domenii: 
mai

gestionate; 

traficului de persoane; 
valorificarea la maximum a 

promovarea pr

externe a azilului.

precum parteneriatele pentru mobilitate); 
instrumente juridice, cum ar fi acordurile 

re 

Ce progrese au fost realizate 

-un mediu 
sigur?

Într-un raport adoptat în 21 
februarie 2014

La doi ani de la lansarea versiunii 

sunt prezentate realiz

pentru progrese suplimentare.

utilizare a instrumentelor existente, 

normele comune în materie de vize.
Este, de as

intensifice participarea statelor membre 
ale UE, acolo unde este posibil, la 
punerea în aplicare a politicilor UE.

Succesul 
depinde, ,

Parteneriatele pentru mobilitate, 

eadmisia, 

importante. 
Dar ar trebui depuse 

aborda - -
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aspe

.
Parteneriatele pentru mobilitate

s-au dovedit a fi instrumente utile pentru 

azil într-un mod reciproc avantajos. 
Acestea stabilesc un set de 

-au încheiat 

Georgia (2009), Armenia (2011), Maroc 
djan (2013). 

S-
parteneriat pentru mobilitate cu Tunisia 
(noiembrie 2013), iar semnarea acestuia 

În plus, s-
Iordania (decembrie 2013).

În total, în perioada 2012-2013, 
Comisia a sprijinit peste 90 de proiecte 

200 de milioane EURO în toate regiunile 

Mai mult, statele membre ale UE 
au investit resurse financiare 
suplimentare pentru punerea în aplicare a 
AGMM.

Totod

De exemplu, Biroul European de 
Sprijin pentru Azil (EASO) poate avea un 

materie în contextul 
parteneriatelor pentru mobilitate. 

De asemenea, poate fi 

-un angajament 

de relocare 

-

partea UE pentru a sprijini mai multe 

AGMM la un nivel superior

instrumentele aferente acesteia ar putea 

conso

ar putea fi intensificat rolul 
parteneriatelor pentru mobilitate (de 
exemplu, prin facilitarea schimburilor de 

i vizelor de 

contactelor interpersonale. 
de politica 

UE în domeniul vizelor ar trebui folosit la 

timp, un nivel ridicat de securitate a UE.
În ultimii ani, s-a accentuat 

comune de combatere a traficului de 

cum s-

(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO - EGALITATE

Conform ultimelor statistici 

zile „gratis”. 

femei -

economii - nu s-au schimbat aproape 

16,4%). 
reiese din datele cele 

mai recente, 

al doilea an consecutiv.

noul an calendaristic de la care femeile 
e în mod real pentru munca 

riale la 

martie 2011, în timp ce a doua Zi a 
a avut loc la 2 martie 

2012, iar a treia la 28 februarie 2013.

salariale ne reamint

or

tul 

veniturile femeilor nu au crescut.

fundamentale ale UE, dar acesta nu este 
a. 

-

.

femei sunt prezentate ca procentaj din 

.

femei de 16,4% pe întreg teritoriul UE.
o

, de aproximativ 17% sau 
mai mare în anii anteriori. 

Danemarca,
Olanda Cipru
(Polonia, Lituania

, iar în
Ungaria, Portugalia, Estonia, Bulgaria, 
Irlanda Spania

.

cu 
ajutorul mai multor factori - ponderea 

mare al recesiunii economice asupra unor 
ii sunt majoritari

( . în sectoarele tehnologice).
(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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pentru femei.
Într-un raport din decembrie 2013 

al Comisiei Europene privind punerea în 

Directiva 2006/54/CE) se 

, printre 
care

Printre aceste obstacole se pot 

la nivel european în scopul de a 

galitatea de 
gen este un principiu fondator al Uniunii 
Europene, iar p
remunerare a fost consacrat în tratate în 

Directiva 
2006/54/CE privind egalitatea de 

La data de 9 decembrie 2013, 
Comisia a adoptat un raport de evaluare 
a punerii în aplicare e
privind egalitatea de remunerare, care 

este

normelor din Directiva 2006/54/CE.

pentru identificarea de s

Equality Pays Off 
(egalitatea este în perioada 
2012 -

organizarea de 
formare; prin 

, emise în cadrul 
semestrului european, prin Zilele

,
prin schimbul de cele mai bune practici;

prin SM,
prin intermediul Fondurilor structurale
prin .

Exemplele de bune practici care 
, , egalitatea 

de remunerare includ:
Parlamentul Belgiei a adoptat 

în 2012 o lege care ob

Belgia a fost, de asemenea, prima 

Guvernul a consolidat 
nte impuse firmelor care 

privind 

Legea din Austria privind 

privind egalitatea de remunerare, norme
obligatorii pentru întreprinderile cu peste 

(cele cu 

prezinte rapoarte începând din 2014). 

Portugalia la 8 martie 2013 include 

salariale

pe sectoare economice.
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EURO-STRATEGII 

recent noua strategie de sprijinire a 

în cadrul unei organizate în 
martie 2014, la Atena.

la nivelul UE care 

care 

acest sector. 

UE, statele membr
interesate din industrie.

interesate din domeniul turismului în 
-

privat,

-line 

fil vor avea un 

În fapt, 
– ce include turismul pe 

- a fost identificat în strategia 
ca 

numeroase regiuni costiere din UE, este 

acestui sector.
De altfel, oficialii europeni 

o pârghie fundamental

integrate. 
Noua strategie -

-
sector important al turismului, 
rolul pe care îl poate juca în combaterea 

Dar, în 

unele în 

instabilitatea cererii, caracterul intens 

sprijinirea 

ea va face ca 

eco la 

sectorului.
În principiu, t

este un factor economic 

, însemnând 
un sector în care
milioane de persoane, care 

miliarde de euro pentru economia UE, 
reprezentând peste o treime din produsul 
brut al economiei maritime.

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

Proceduri în constatarea 

atelor membre 

numeroase sectoare, au scopul de a 

al întreprinderilor.
Recent, în luna februarie 2014,

Comisia a luat 121 de decizii (incluzând 
18 avize motivate

3
referitoare la România:

privin
.

România

În pofida avertismentelor 
anterioare, cele mai recent

le în acest domeniu, 
Comisia trimite un aviz motivat. 

Tot în domeniul mediului, un al 
doilea aviz motivat este transmis 
României pentru a-i solicita 

Iazurile

preveni abandonarea siturilor, motiv 

octombrie 2012. 

a pulberilor toxice 

corect

a administratorului infrastructurii sale.

îngrijorarea cu privire la echilibrul 
financiar al principalului administrator al 
infrastructurii din România, cu atât mai 
mult cu cât
este una dintre cele mai extinse din UE, 

sunt printre cele mai mari din Europa. 

semnificative tot mai mari, în timp ce 
tronso

, iar 
administratorul infrastructurii nu a fost 

Cu toate acestea, Directiva privind 
SM

al 
administratorului infrastructurii prin 
intermediul unor stimulente eficiente, în 

Mai mult, în timp ce toate 
coridoarele feroviare principale din 
România sunt electrificate, trenurile diesel 

serviciilor de transport feroviar, Comisia 
aceste 

tarife trenurilor diesel.
(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO - MEDIU

Campania Generation Awake -

campaniei „Generation Awake”, 
, se 

-un 
mod nesustenabil. 

Campania are drept obiectiv 

lor pe care tiparele lor de 
consum le au asupra resurselor naturale, 
prezentând beneficiile deciziei de a 

pagini de internet total interactive, 

oficiale ale UE, unde personaje de 

care îl au asupra mediului deciziile de 

În ciuda obiectivelor de reciclare 
stabilite la nivelul UE

Un studiu elaborat pentru Comisie 

ar conduce la economii de 72 de miliarde 

iliarde de 
euro

Pagina de internet Generation 
Awake 

care ele pot fi reutilizate, reciclate, 
fie 

aruncate. 

-

în plus.
În spatele tonului senin al 

sistemul economic. 
În prezent, din cau

economia Uniunii Europene pierde o 

materii prime secundare. 

-a ridicat la 2.520 de 
milioane de tone, o medie de 5 tone pe 
cap 

se poate contribui la 

econom

produsele prin repararea, reutilizarea, 

ni, în 

De la lansarea sa în octombrie 
2011, pagina de internet a campaniei a 

materialele video au fost vizionate de 
peste 4,5 milioan
Facebook 
(www.facebook.com/generationawake) a
atras aproape 100.000 de fani. 

include un concurs de fotografie pentru 
prezentarea de sugestii cu privire la 

o excursie la Copenhaga, „Capitala 

(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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Comisia a lansat o consultare 

poate fi mai eficace în combaterea 

precedent pentru unele specii. 
De exemplu, în 2013 în Africa de 

cornul de rinocer este acum mai valoros 
decât aurul. 

pentru produsele ilegale din specii 

În opinia oficialilor europeni,

În ultimul deceniu, UE s-a implicat 
activ în lupta împotriva c

comerciale stricte pentru speciile pe cale 

dezvoltare pentru combaterea traficului 
30 de 

ani, UE a alocat peste 500 de milioane de 

Africa, având un portofoliu de proiecte 
aflate în derulare în valoare de 
aproximativ 160 de milioane de euro).

e lucrative, iar cazurile 

sunt rare, motiv pentru care 

devastatoare pentru o serie de specii 

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

UE poate fi mai eficace în combaterea 

Prin urmare, Comisia este 

aspecte referitoare la 

actual, instrumentele care ar putea 
consolida eforturile existente pentru 
combaterea fenomenului, modul în care 

contr

(o utând 10
aprilie 2014 la adresa: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/).

din 10 aprilie 2014 vor 

cu scopul ca 
mai eficace în rezolvarea problemei.

nu este un fenomen nou, dar amploarea, 
tuia s-au schimbat 

considerabil în ultimii ani, devenind unul 
dintre cele mai profitabile tipuri de 

nivel global. 
Gradul redus de sensibilizare, 

din afara acesteia.
T

marginalizate popoare ale lumii, inclusiv 

, iar l
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Noi norme pentru 
produsele din tutun

Parlamentul European a aprobat o 

tutun, care 
referitoare la modul în care produsele din 

produse derivate din tutun. 

UE pentru produsele din tutun, asigurând în 

în care 
Parlamentul European au solicitat, în mod 
repetat, o revizuire a directivei din 2001, din 

domenii principale.

ii în 

produsele din tutun puternic aromate.

nivel in

la -cadru a OMS pentru controlul 
tutunului (CCCT), care are caracter juridic 
obligatoriu, fiind în vigoare în februarie 2005.

Unul dintre cele mai importante 
motive pentru ca normele privind produsele 

negativ al consumului de tutun asupra 

fiecare an, aproximativ 700.000 de decese 
evitabile în UE.

– 70% înainte de 

tractive, în special 
pentru tineri.

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

pachete vor fi acoperite în mod obligatoriu,
cu avertismente referito

, pe 65% din partea 

- de amplasat pe marginea 

avertismente refe
exemplu, „Fumatul ucide –

înlocuind 

Dimensiunile minime ale 
a
asigura vizibilitatea, iar pachetele suple de 

Pentru a asigura vizibilitatea 

oblig

un .
Pe pachete 

.
Acestea includ, de exemplu, referiri la 

Norme similare se vor aplica 
tutun de rulat, care vor

avertismente 
,

avertismentele
text (ambalajele având 

re pachet va 
).
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Dar despre etichetarea produselor 
din tutun mai rare?

produsele din tutun, statele membre dispun 

normele de etichetare a produselor care, în 

semnificative, cum ar fi 
produsele din 

.

stricte de etichetare, de exemplu, de 

Produsele din tutun care nu se 
,

, mai 
mari ale pachetului
normele
dimensiunile tuturor avertismentelor.

ambalaje neutre?

în mod
specific,
suplimentare privind standardizarea 
pachetelor – ambalajele neutre – în cazul în 
care ele sunt justificate din motive de 

lui dintre statele membre.
Vor fi interzise aromele? Dar 

aditivii, etc.?

,
Directiva interzicând ferm altfel de arome.

consulta cu un comitet consultativ european 
independent înainte de a lua decizii în 

Mentolul

produse din tutun pe parcursul 
unei perioade de patru ani –

de peste 3% în UE.

Alte produse din tutun - trabucurile, 
etc. - care 

sunt exceptate de la 

caracteristice, exceptare care 

volumului
ei în rândul tinerilor). 

Tutunul pentru uz oral (tutunul snus) 

la ingrediente.
Aditivii necesari pentru fabricarea 

în timpul procesului de prelucrare, vor putea fi 
ontinuare. 

de tutun, precum Virginia, Burley sau oriental.

Raportarea obligatorie a
ingredientelor entru toate 
produsele din tutun, într-un format electronic 
standardizat or intra în 

.
Acestea vor permite autorit

Raportarea va fi obligatorie pentru 

cât 
emisii

De asemenea, SM pot solicita 

continuare disponibile pentru a fi 

Da, dar cu toate acestea, noile norme 

, ele 
fiind concepute pentru a asigura un tratament 
egal - în întreaga UE - electronice 

reumplere (prin intermediul unui recipient de 
reumplere).
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De ce sunt necesare norme noi 

ele pot avea un rol în

acestuia, efectele pe termen lung asupra 

ele electronice care o

multe despre aceste produse. 

itudinea statelor 
membre, de exemplu, reglementarea 

Noile norme nu se vor aplica 

se prevede în Directiva 2001/83/CE) sau 
dispozitivelor medicale (Directiva 93/42/CEE), 

Ce se va schimba pentru 

electronice?

electronice:
vor beneficia de pe urma 

calitatea produselor

pentru a limita riscul de expunere a 
consumatorilor – în special a copiilor – la 
riscul de manipulare sau de ingestie. 

Numai ingredientele cu puritate mare 

: avertismentele referitoare la 

:

acestor produse. 

a descoperi orice dovezi conf

informeze statele membre 
duse 

noi

raporteze anual statelor 
membre

acestora.
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respecte norme specifice 
privind publicitatea: normele existente 

Este posibil ca normele referitoare 
fie revizuite la o 

electronice –
– au fost 

imagine de ansamblu cu privire la 

va reexamina subiectul.

tutunul snus (tutun pentru uz oral)?
unul pentru uz oral 

– care nu este 
mestecat – a fost interzis din 1992, întrucât 

-
semnificati

împotriv
tutun, astfel încât doar produsele care 

securitate vi

detecteze produsele ilicite. 

contribui la readucerea în legalitate a 

tutunul de rulat fiind primele produse pentru 
care conformarea va fi obligatorie, urmate de 
toate celelalte produse din tutun.

nu vor fi interzise la nivelul UE, dar fiecare 

de

activitatea înai
instituie un sistem de verificare a vârstei, 

Care sunt beneficiile anticipate 

urma noilor norme?

determine o reducere cu 2% a consumului 
de tutun în decurs de 5 ani.

2,4 
.

va transpune în economii anuale 

valoare de 506 milioane EURO.

referitoare la produsele din tutun vor permite 

de produse din tutun vor 

Când se vor aplica noile norme?

de

categoriile de produse, pentru a oferi timp 

veche/ alte acte legislative relevante. 

% în UE, de exemplu pentru 
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EURO – LEGIS

Norme comune pentru 
persoanele condamnate sau 

a unor 

întoarce pentru a lua parte la proces, spre 

-o

Deciziile-cadru trebuie considerate 
drept 
complementar 

reduce e de arest 
preventiv sau de a facilita reintegrarea 

în context transfrontalier.
În iunie 2011, Comisia a prezentat o 

, în care s-a
evaluat modul în ca

Normele comune privind aspecte 
n unanimitate 

de statele membre, au fost transpuse doar 

potrivit unui nou raport al Comisiei 
Europene
3 decizii-cadru distincte ale UE, care 

(2) 

(3) ordinul european de 

Conform acestor 3 acte legislative, 
pedepsele cu închisoarea, deciziile de 

za 

într-
(Sursa: http://ec.europa.eu/)

(respectiv 

).
Normele, convenite în unanimitate 

5
decembrie 2011 (1), 6 decembrie 2011 (2),
respectiv 1 decembrie 2012 (3).

, doar 18 state 
membre au transpus decizia privind 

, 14 au transpus 
i

ordinul 
.

Normele au scopul de a î

— un element 

Cele trei decizii-cadru sunt 
instrumente importante de reintegrare 

, iar 
transpunerea lor 

Netranspunerea sau transpunerea 
cu întârziere a normelor SM este 

-cadru au 

pedepselor cu închisoarea puse de

S-ar putea reduce astfel 
suprapopularea din închisori, 

-
s-ar putea reduce resursele bugetare 

-
motiv pentru care Comisia s

de transpunere a
acestor acte legislative ale UE
stadiu este evaluat în Raport.

În prezent, Comisia nu are 

temeiul articolului 258 din TFUE în ceea ce 
-cadru adoptate înainte de 

intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona ncepând cu 1 decembrie 

demersuri.
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Dreptul contractelor de asigurare 
transfrontalier

la 11 octombrie 2011, 

consumatorii în alte domenii decât în cel al 
serviciilor financiare.

De asemenea, la data de 31 ianuarie 

perspectiva unui drept european al 

întreprinderi”, 

practicieni în domeniul juridic), alese printr-o
-a

întâlnit lunar.

transfrontalier generate de dreptul 
re a
, care 

îngreunarea î

confrunta cu probleme în ceea ce 

cadrul unui plan de pensii private (în 
cazul în care a subscris la un astfel de 

).
În mod similar, întreprinderile care 

fi 
, în 

,

întreaga lor activitate din UE. 
d

transfrontalier în sectoru

–

0,6 % din totalul primelor de asigurare 
cele de bunuri fiind 

oferite în UE la nivel transfrontalier. 
le sunt 

al contractelor

furnizarea de produse de asigurare 
transfrontaliere. 

tul 
european al contractelor de asigurare –

s-a întrunit de zece ori, în 2013 – 2014 - a

ul 

utilizarea la nivel transfrontalier a 
produselor de asigurare. 

raportului
În cazul multor produse de 

as
contractele 

, respectiv 
elaboreze contracte noi pentru a se 
conforma, de exemplu, normelor privind 

Obstacolele generate de dreptul 
contractelor se întâlnesc în sectorul 

,
a cea 
auto, fiind 

,

com
întreprinderi mai mari, cum ar fi domeniul 

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

suplimentare pentru roaming

Conform rezultatelor unui nou 
sondaj de opinie efectuat în rândul a 

precum Facebook, din cauza tarifelor 

pentru serviciile furnizate 
în roaming. 

Conform calculelor efectuate de 

de milioane de utilizatori de servicii de 
telefonie din cauza strategiilor actuale de 

dispozitivele mobile.

elor de date mobile, 

tarife majorate pentru serviciile furnizate 

care:

-ar
accesa la fel de mult e-mailul ca atunci 

-
apeluri.

Persoanel
frecvent –

– sunt 

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

informate cu privire la costurile reale ale 
transferului de date în roaming, în 
Europa, decâ

De aceea, eliminarea tarifelor 
pentru roaming astfel încât consumatorii 

utilizarea telefonului lor mobil a devenit o 
preocupare pentru oficialii europeni.

În fapt, nu mai este vorba de o 

suplimentare din cauza roaming-ului, iar 
unele dintre ele -
-

În timp ce 
pentru dispozitive mobile este în plin 
avânt în Europa, barierele de tipul 
tarifelor pentru roaming frân

utilizarea telefonului mobil 

alt
costurilor.

Efectuarea de apeluri în UE
Conform sondajului Comisiei

Europene, 28% dintre persoanele care 

folosesc t

vedere al apelurilor efectuate. 
3 din 10 

mobil pentru a efectua apeluri.
Mai multe SMS-uri decât apeluri
Atunci

-
uri este mai mare decât cel al celor care 

Conform sondajului, doar 2 din 10 
persoane ar trimite la fel de multe SMS-

un s
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Serviciile de internet mobil nu 

atunc
-ar accesa e-

-ar 
accesa e-

folosi 

frecvent sunt mai susceptibile decât 

telefoanelor lor mobile, procentajele fiind 
de 33%, respectiv 16%. 

Conform rezultatelor sondajului, 

frecvent sunt mai bine informate cu privire 
la costurile reale ale transferului de date 
în roaming în Europa decât cele care 

rar.

-a

roaming în UE, comparativ cu anul 2008. 

folosesc mult serviciile de date mobile, 

oportun

UE - accesibile tuturor

de a realiza un continent conectat a 
solicitat organelor legislative ale Uniunii 

pe internet. 
Scopul acestei propuneri este de a 

determine pe operatorii de telefonie 

le 

În temeiul normelor adoptate în 
2012, din iulie 2014 consumatorii vor 

servicii în roaming mai ieftine, oferite de 

ine, 
-

efectuate în roa

Problema tarifelor practicate 
pentru serviciile furnizate în roaming a 

De atunci, consumatorii au 

-
cu 80%;

serviciile de date în roaming 

91%.

suplimentelor de tarif pentru roaming, 
demonstrându-

planuri tarifare valabile în întreaga UE la 
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„
bun!”

Ziua pentru un internet mai 
sigur est în 

(inclusiv, pentru prima 
în SUA). 
În cadrul uneia dintre miile de 

al Comisiei Europene, i-a recompensat
pe creatorii 
online pentru copii
INSAFE, a lansat un manifest al tinerilor 
pentru un internet mai bun, bazat pe idei 

Un manifest în care tinerii vorbesc 
Internet.

Obiectivul Zilei pentru un internet 
mai sigur din 2014 un 

oamenii de

mai au fost 
, din rândul 

Polonia, Portugalia, Marea Britanie, 
România, Rusia, 

Olanda, Ungaria etc., la cele patru 
le:

individual - Jiami Xili Jongejan, de 15 ani 
din Olanda, pentru blogul ei Lifesplash,

Clase/grupuri de tineri - Blog 
video având drept subiect limba 

Jan Kanty din Bestwina, Polonia.
- Paxel 

123 games

- elaborat de profesoara Anna Margrét
Ólafsdóttir din Islanda.

– Creatorii 
paginii de internet Web a Webik – Radio 
Junior

În cadrul Strategiei sale pentru 
un internet mai bun pentru copii,
Co
INSAFE / INHOPE de centre pentru un 
internet mai sigur din toate SM.

,
e firme 

tehnologice de vârf au propus o serie de 
introdus instrumente

,
într-o serie de domenii pentru a 

Astfel, a 

sistemelor informatice, iar Comisia a 
prezentat o E în 

În paralel, la sediul Europol de la 
Haga, s- Centrul european 
pentru criminalitatea -
EC3

organizate online, constând în fraude, 
furturi de date ale cardurilor de credit, 

A fost o direct

sexuale a copiilor

, iar, în
i

o
mpotriva abuzului 

sexual asupra copiilor pe internet, care
s-

de victime un plan de 

e .
(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO - MULTILINGVISM

european pentru tinerii 

„Juvenes 
Translatores” 
UE,

dedicat elevilor de liceu, la care au

ei. 
se 

-a la Colegiul 

de decernare a premiilor de la Bruxelles, 
în data de 8 aprilie 2014, unde va primi 
un trofeu din partea dnei Androulla 
Vassiliou, comisarul european pentru 

În opinia oficialilor europeni, 
c

oamenilor, motiv pentru care tinerii sunt 
, pornind 

vantajelor practice
- de la capacitatea de a vorbi în limba 

(
)

(ceea 
un mare atu într-

).

opularitatea 
concursului a crescut în fiecare an, ca 

geografi , numai în România, la
2013-2014, înscriindu-se aproximativ 150 

din care s-au ales - din motive 
logistice - doar 33, printr-

.

Radu Greceanu - un liceu cu o vechime 
de peste 100 de ani, devenit liceu teoretic 
în 1990 în 1998 – care 
s-a impus prin rezultatele deosebite ale 

concursurile de admitere.

noiembrie 2013 au ales una din sutele de 

oficiale ale UE, în total folosindu-se 157 

- care 
a tradus un text din limba

-

moderne:
„Lectura ca 

, a scris numeroase 

a jucat în piese de teatru în 

În plus, la a 
- – , doi 

ani la rând, premiul I la Olimpiada 

Concursul UE i-
, inclusiv pe Andreea,

, la o facultate, a 
, pentru a deveni 

, astfel încât scopul lui - de a 

- a dat 
roade .
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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