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21,82 miliarde euro - niei în cadrul Politicii de 
Coeziune 2014 – 2020

În perioada 7-8 februarie 2013 a 
avut loc, la Bruxelles, Summit-ul 
european privind Cadrul Financiar 
Multianual (CFM) al Uniunii Europene 
pentru perioada 2014-2020.

asigure pre
în acelasi timp, respectarea unei 
discipline bugetare stricte. El nu

te 
sumele maxime („plafoanele”) pentru 
fiecare domeniu de cheltuieli majore din 

reprezentând, prin urmare, atat un cadru 

Noul Cadru Financiar Multianual 

i a fost elaborat 
care 

cuprinde 28 de state membre, pornind de 
la ipoteza ia va adera la 
Uniune.

Consiliul a convenit asupra unui 
plafon global de cheltuieli de 959,988 
miliarde Euro, alocat pe cinci capitole:

incluziunii - 451,194 miliarde 
Euro (47%),

: Resurse 
naturale - 374.395 miliarde Euro (39%),

Europa în lume - 57.599 
miliarde Euro (6%),

ie - 57.599 
miliarde Euro (6%),

enie -
19.200 miliarde (2%).

Aceste cifre nu includ o serie de 
instrumente de flexibilitate care sunt în
mod tra onal în afara CFM, deoarece 
nu sunt „programabile” (Rezerva pentru 

, Fondul european de 
ajustare la globalizare, Fondul de 
solidaritate, Instrumentul de flexibilitate).

Principalul instrument de reducere 
a decalajelor dintre regiunile Europei este 
Politica de Coeziune (PC), care, prin 
intermediul Fondului European de 

(FEDR), Fondul 
i Fondul de 

i regiunile membre: 
ii pentru 

"
i

" at doar de FEDR).
Fondul de Coeziune va sprijini 

i de 
transport trans-europene.

Sprijinul necesar pentru 
dezvoltarea capitalului uman va fi 
asigurat, în cadrul Politicii de Coeziune, 
de FSE, printr- :

in dezvoltate (7 
din cele 8 regiuni de dezvoltare ale 
României),

40 % din alocarea fi
ti 

Ilfov),
52 % în regiunile mai 

dezvoltate.
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Pentru capitolul Coeziunea 

(la nivel european) este de 
325,149 miliarde euro din care:

Alocarea financia pentru 
Obiectivul 

", se va 
ridica la un total de 313,197 miliarde 
euro:

o 164,279 miliarde Euro 
in dezvoltate 

(regiunile ce au PIB sub 75% din media 
se 

7 din cele 8 regiuni de 
dezvoltare ale României),

o 31,677 miliarde Euro 

care au PIB între 75% si 90% din media 

ti Ilfov),
o 49,492 miliarde Euro 

pentru regiunile mai dezvoltate (regiuni 
care au PIB peste 90% din media 

),
o 362,66 miliarde Euro 

pentru Fondul de coeziune.
Resursele financiare 

alocate pentru Obiectivul "Cooperare 
" se vor ridica la un 

total
:

o 6,627 miliarde euro pentru 
,

o 1,822 miliarde euro pentru 
,

o 500 milioane Euro pentru 
.

Un procent de 0,35% din alocarea 

pentru a

ii administrative a statelor, 

i realizarea de proiecte 
prioritare, în cadrul programelor 

rilor economice actuale.
iativa Comisiei, pentru 

rii 
urbane durabile, vor fi alocate 330 
milioane euro.

Prin CFM 2014 – 2020 România 
are a , pentru Politica de Coeziune, 
suma de 21,825 miliarde Euro, suma 

-a lungul 
apte ani.
Pentru c -un

ional, va beneficia de o 

are de 85% 
ate din Fondurile 

Structurale va putea ajunge la 95%.
Noul Cadru Financiar Multianual, 

inclusiv 
pentru România, va in

tre 
Parlamentul European.

(sursa: www.fonduri-structurale.ro)
(sursa: http://ec.europa.eu/)

5 /201(
granturi, în valoare 

de 150.000 euro fiecare

Consiliul European pentru Cercetare 
(CEC) a publicat deja lista celor 27 de granturi 
(din totalul de 60) reprezentând rezultatul 
ultimei runde a principalei sale scheme de 

teme, precum terapiile medicamentoase 

Validarea de concept poate acoperi 

Granturile sunt 

-cadru de 
cercetare). 
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Fondurilor Europene

În Monitorul Oficial nr. 98 din 19 
februarie 2013 au fost publicate 

i modificarea OUG nr. 
96/2012

i pentru modificarea 

organizar ionarea Ministerului 
Fondurilor Europene (MFE).

privi i modificarea OUG
nr. 96/2012, MFE coordoneaz , potrivit 

elor sale, atât structurile care 

managemen i ale organismelor 
ia celor din 

i pisciculturii, 
i

iile operatorului de 
program, potrivit prevederilor anexei B la 

elegere privind 
Implementarea Mecanismului financiar 
norvegian 2009 – i ale anexei B la 
Memorandum elegere privind 
Implementarea Mecanismului financiar al 

iului Economic European 2009 –
2014.

ii:

ional necesar pentru 
realizarea obiectivelor strategice în 

rii fondurilor europene
de Autoritate pentru 

Coordonarea Instrumentelor Structurale
de Autoritate de management

(PO-AT)

i elor sale, 
privind procesul de coordonare a 

rii corecte.
n

comun cu ordonatorii principali de credite 

responsabili, sunt obligatorii pentru 
stru

iilor care au obiect de activitate 
i gestionarea fondurilor 

europene.
rea nr 43/13.02.2013 

ionarea MFE,
rul maxim de posturi este stabilit 

la 304 i posturile 
aferente cabinetului.

rui PO în parte:

i Implementare Programe 
ii Majore:

Unitatea Coordonare POS T,
Unitatea Coordonare POS M.

de 
Coordonare Implementare Programe 
Resurse Umane:

Unitatea Coordonare POS 
DRU,
Unitatea Coordonare PODCA.

de 
Coordonare Implementare Programe 

ii:
Unitatea Coordonare POR,
Unitatea Coordonare POS 
CCE.

i Instrumente Financiare 
Nerambursabile:

ia Instrumente 
Financiare Nerambursabile,

ia SEE.
Autoritatea de Management 

pentru PO-AT.
MFE iile legii,

i cu celelalte 
organe

ri 
periodice privind utilizarea fondurilor 
europene pe care le supune 

caz. 
(sursa: www.fonduri-structurale.ro)

 

 

Buletin elaborat de:
Lia Ioana CRI AN

Consilier pentru Afaceri Europene
e-mail: lia.crisan@prefecturatimis.ro
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EURO-DIALOG

2/Te
se va reduce la 10 zile 2

013 11:30:00

banilor europeni, Eugen Teodorovici -
a s

Minister condus de Leonard Orban? ...

acest capitol?
o

punctuale pentru a atinge aceste obiective 
va ce 

Eugen Teodorovici: Nu zic eu 
nimic nou, sunt lucruri foarte bine 

-ne la trecut 
d

o A fost un program coordonat de 

Eugen Teodorovici: Da, e cel pe 
care l-
aduc am

fi atins.

o

Eugen Teodorovici:
simplificarea de care tot spun de ani de 

pe etape de verificare, de para-verificare 

reducerea foarte mult a timpului alocat 

-un termen cât mai 

acestor sume. Ceea ce vr
primului-

acest aspect.
-

maxim 
10 zile

e la nivel 

sus, direct în contul companiei care a 

-mi asum foarte des 

A Management(AM) se tem 
-

eligibile.

o De ce anume se tem?

Eugen Teodorovici:
a -ul, DNA-

-un mod 

În momentul în care o Autoritate 

-mi asum o 
decizie într-un sens sau altul.
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o Ministerul Fondurilor Europene 

obligatorii pentru structurile din cadrul 

Fondu
practic Ministerul Fondurilor Europene 

Eugen Teodorovici:
este o Autoritate de Management, dar 

unifica structura de management. Este o
-o în acest 

Minister tocmai pentru a avea acest 

mp real.

o

din cadrul celorlalte ministere?

Eugen Teodorovici: 

o

fostul Minister al Afacerilor Europene va 
avea Ministerul Fondurilor Europene?

Eugen Teodorovici: Este 
posibilitatea de a emite ordine aplicabile 

Organismelor Intermediare, este

structurilor de management pe fonduri 

aproape de lucrul cu aceste structuri, un 
micro-management. Nu va mai exista 
acea separare „noi suntem aici, voi 

o

din interiorul aparatului guvernamental?

Eugen Teodorovici: Se va organiza 

Minister. Doresc o p

de vedere sau participarea Comisiei 

Minister. Am vorbit cu cei de la Bruxelles 

abordare. Inclusiv examenul va fi stabilit 
de comun acord, un tip de examen 

cheie din Ministerul pe care îl coordonez. 

din afara sistemului
Ministerul Fondurilor Europene.

o Va fi salarizarea suficient de 
ionari 

Eugen Teodorovici:

structurile de fonduri europene. Vom 

o e

Eugen Teodorovici: 
aceasta vom trimite Comisiei Europene 

a

propus. 
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acest su

acordul de parteneriat. În paralel, are loc 

o

pe domenii preferate de România 

Eugen Teodorovici: Sunt mai multe 
domenii identificate de Comisie la nivel 
european.

o Dar pentru noi, ce cerem noi? 

Eugen Teodorovici: 

-

at în fiecare domeniu. 

va avea loc în acest an în mod continuu 

o

Eugen Teodorovici:

acele proiecte 

e

o

Organism Intermediar?

Eugen Teodorovici:

sectorul nu va avea 

mod evident, foarte clar, ca fiind o 
prioritate pentru noi România. Dar noi am 

ei 

Intermediar(OI)
proiecte.

o vor 

Eugen Teodorovici: Cele mai 

undeva prin luna martie cel târziu, apoi 

martie- -iunie 
Transporturi.

o

Eugen Teodorovici:
la o parte în a-

nu am 

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

Management defectuos la 

fonduri UE

Autoritatea de Audit (AA) din 

76 de misiuni de 
audit asupra procesului de atragere a 
fondurilor europene nerambursabile, fiind 
auditate peste 1.500 de 

bani comunitari, în sfera auditului fiind 

private.
Potrivit Sintezei Raportului Public 

al ii publicat în 2012, printre 
altele, au fost identificate o serie de 

derulate în vederea atragerii de fonduri 
structural

confirmate ulterior de misiunile de audit 

totdeauna 
tor, 

În acest context, Comisia 

adopta

func
mecanismului ex- -post al 

(ANR

Publice (UCVAP),

formale a acestora în cadrul sistemului de 

-
de atribuire au vizat formularea unor 

-au formulat 

fost în final remediate.
-post, s-a

constatat includerea în Planul de control 

unei proceduri de atribuire în detrimentul 
alteia.

e
identificate la nivelul UCVAP s-

cadrul comisiilor de evaluare.
Autoritatea de Audit a inclus 

misiuni suplimentare de audit, 
asigurându-
din punct de vedere legal, au fost 
responsabilizate cores
procesul de verificare ex- -post 

control.
În vederea emiterii unei concluzii 

consolidate în ceea

procedat la reverificarea procedurilor de 

verificat 357 de proceduri, aferente unor 
contracte cu o valoare de 671 milioane de 
euro.

i, a aplicat 

milioane de euro, reprezentând un 
procent de aproximativ 8% din valoarea 
contractelor verificate.

europeni pentru proiectele des
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Dezvoltarea Resurselor Umane 

-o
-suspendare, în urma 

cadrul procesului de accesare a banilor 
europeni.

dintre cele 150 de proiecte prioritare pe 
fonduri str

majoritatea dintre acestea este de 5-20%, 

Europene.
Domnia s

95%, dând ca exemplu, în primul rând, 

în special pe cele derulate de CFR. 

POS-Mediu

Sectorial Mediu (POS-Mediu), au fost 

A Management(AM),
nivelul Organismului Intermediar(OI).

management privind procedurile de 

care 

neregulilor, completarea registrului de 

fost constatate abateri de la prevederile 
ale 

pentru contracte cu o valoa
peste 157,6 milioane de euro, pentru care 
Autoritatea de Audit(AA)

milioane de euro, impactul financiar al 
ile declarate în 

anul 2011 fiind de aproximativ 2,5 
milioane de euro.

POS-Transport
În cadrul auditului referitor la func-

Transport (POST), la nivelul AM au fost 
constatate aspecte privind realizarea unor 

rezonabilitatea valorilor cuprinse în 
bugetele orientative din 

beneficiarilor. 
Potrivit Raportului, mecanismul de 

constatare a neregulilor, stabilirea 

nivelul POS-

termenelor de emitere a proceselor 
verbale de constatare. 

fost constatate abateri pentru contracte 

euro, pentru care AA

milioane de euro, impactul financiar în 
cheltuielile declarate în anul 2011 al 

euro. 

POR

management atât la nivelul AM
nivelul Organismelor Intermediare care 

În acest segment, au fost 
constatate abateri de la prevederile 

pentru contracte c
187,38 milioane de euro, AA aplicând 

22,9 milioane de euro, impactul financiar 
în cheltuielile declarate în anul 2011 al 

euro.
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POS CCE 
Programul Oper

(POS 
constând, printre altele, în procedurile de 

s-a constatat lipsa 
revizuirii procedurilor specifice în vederea 

realizate în etapa de verificare 
adminis

La nivelul OI, au fost identificate 

an

acestea, înregistrarea de întârzieri în 

unei erori 
sistematice ca urma
valutar mai mare decât cel corect.

de 3 milioane de euro, pentru care AA a

de 2,67 milioane de euro, impactul 
financiar în cheltuielile declarate în anul 
2011 fiind de 1,7 milioane de euro. 

POS DRU

Dezvoltarea Resurselor Umane (POS 

care nu s-au efectuat într-

realizarea misiunilor de ve
locului, neres

privind debitele. 

unor proiecte de grant, aprobarea 
iecte, întârzieri în 

fost constatate abateri de la prevederile 

peste 2 milioane de euro, pentru care AA

al acestora în cheltuielile declarate pe 
2011 ajungând la 159.000 euro. 

De asemenea, au fost identificate 
nereguli rezultate din decontarea unor 
cheltuieli neeligibile 
milioane de euro, astfel încât valoarea 

cheltuielile aferente anului 2011 a fost de 
2 milioane de euro. 

PODCA
În derularea Programului 

Administrative (PODCA) au fost 

ne

ve datorate 

cu sarcini a personalului. 

fost constatate abateri de la prevederile 

pentru care AA

euro, impactul financiar în cheltuielile 
declarate în 2011 fiind de 574.000 euro.

POAT

Valoarea neregulilor cu impact 
financiar în cheltuielile anului 2011 

de 84.000 de euro. 
(sursa:www.curteadeconturi.ro) 
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S-a redus fumatul pasiv in UE
 

-a

raport al Comisiei Europene. În 2012, 28 % 
v

în baruri -

de cele 27 de state membre în urma 

fum de tutun din 2009 (2009/C 296/02), care 

aplicare legi pentru a-

mijloacele de transport în comun. 

fuma 

-a lungul timpului. 

respective.
Tonio Borg, comisarul european pentru 

declarat pentru site-ul Comisiei Europene : 
„Raportul
realizat progrese constante în a-

-

eze exemplul”.
Expunerea la fumatul pasiv

o
în UE. Potrivit 

peste 70 000 de 

la fumul de tutun în 2002, mu

-cadru pentru controlul 

„împotriva expunerii la fumul de tutun în 

-
De aceea, Consiliul European a 

adoptat o
fum de tutun în 2009

fumatul pasiv cel târziu din noiembrie 2012.

rap

-
expunerea la fumul de tutun.

aplicare le 
-au consolidat 

prezent. De asemenea, multe state membre au 
început înainte de 2009.

compl -a
dovedit deosebit de greu de pus în aplicare.

Per ansamblu, ratele efective de 

2009-
rata 

% la 28 %). 

membre.
sunt 

-

deri foarte semnificative ale ratelor de 
expunere.

Efectele pozitive
sunt 

aparatului respirator.

împotriva fumatului este foarte puternic în 

majoritatea europenilor sunt de acord. De 

la adresa:
http://ec.europa.eu/health/tobacco/smoke-
free_environments/index_en.htm

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



BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 11 

 

EURO-DEZVOLTARE

Eforturi în vederea atingerii 
obiectivelor de dezvoltare 

dezvoltare ale mileniului (ODM) se vor 

a fost lansat procesul de definire a 

un instrument puternic de mobilizare a 

constituie o prioritate 

diminuarea resurselor, degradarea 

- eradicarea 

durabile - sunt interconectate, iar 
comunicarea Comisiei, 

propune 
un cadru global vizând abordarea ambelor 

comune a UE pentru a alimenta 

mondial.
Oficialii europeni, prin vocea dlui.

Andris Piebalgs, comisarul european 
, pentru siteul 

CE,

, nefiind 
vorba doar de 

adecvat.

doi ani vor fi cruciali pentru comunitatea 

În acest context, 
trebuie , iar 

eforturile 

, în interiorul unui
coerent, viz

anul 2030.
Acest cadru 

calitative, cum ar fi standardele în materie 

curate.

Cadrul respect

resurselor naturale, aspectele privind 
echitatea, egal

nal, cât 

ultimul 
deceniu, obiectivele de dezvoltare au 
reprezentat un instrument puternic de 
mobilizare a lumii întregi în lupta 

De altfel, în 2012, la nivelul ONU a 
fost a desemnat un grup la nivel înalt 

pentru dezvoltare pentru perioada de 

privind principalele pr

de definire a obiectivelor de dezvoltare 
.

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

Ajutoare de stat regionale 
coerente cu politica de coeziune 

post-2014

Între mecanismul ajutoarelor de 

UE pentru perioada 2014-2020 trebuie 

categoria zonelor eligibile
ilor. 

ajutoarele de stat regionale (ASR) 
pentru perioada 2014-2020 are loc în 

privitoare la ajutoarele de stat. 

d

dezvoltate pot produce efecte 

private. 

mecanismul ASR, pentru ca acest tip de 
a

recuperare a decalajului economic, în 
unei

, CoR 

favoarea marilor întreprinderi, astfel de 
.

executivul european, constând în
obligarea marilor întreprinderi de a 

-a
primit ajutorul. 

regulamentul general privind fondurile 

o c

, în 
,

beneficia de fonduri structurale.
Pentru a absorbi mai bine 

, în 
plus,

acestui tip de ajutoare. 

CoR Comisiei de a 

la 45% pro

Ridicarea pragurilor de minimis

a
000 

EURO
acor
instituirea unui tratament special pentru 
regiunile cu handicapuri naturale, 
geografice sau socio-demografice fac 
de asemenea parte din principalele 

Comisia a 
lansat o pentru a 

ASR pentru 2014-2020, 
implicarea în 

procesul de revizuire a noului 

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

– aplicare

monetare 

-
într-

2013 - necesitatea

realizarea UEM. 
Pentru a atinge acest scop, este 

nile cu 

Comitetul Regiunilor(CoR)

ind contractele între 

consolideze punerea în aplicare a 
reformelor structurale. 

Aceste acorduri ar trebui încheiate 

specific.
De

Avertismentele CoR sosesc la scurt 

Parlamentului European cu membri ai 
-au

semestrului european.

-a
ajuns cu privire la mecanismul unic de 

atea 

-

bugetare. 

la punerea în aplicare a acestor norme. 
De asemenea, CoR este convins de 

u a sprijini reformele 

ciale”,
modelul „Pactului euro plus”. 

Astfel s-

statele membre, în scopul de a atinge 

e Strategiei Europa 2020.
Având în vedere necesitatea 

-

economice a UE.
Acesta este, de asemenea, unul 

dintre mesajele-cheie ale Avizului privind 
crearea unor sinergii mai mari între 

redactat de dl. Rhodri Glyn 
Thomas (UK-

tat cu 

CoR.

-cheie ale 
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Strategiei Europa 202

Pentru a îndeplini obiectivele stabilite de strategie, este nevoie de o coordonare mai 

C

-

De asemenea, r – conform celui de-al treilea Raport de monitorizare privind 
Strategia Europa 2020 al CoR – faptul - it r

Comitetu precum al 
.

Falsificarea monedelor euro în 2012
 

rase din circula ie a crescut cu 17%, de la 
157.000 în 2011, la 184.000 în 2012. 

ie, 

Moneda de 2 euro
infrac

rm cifrelor B Central Europene

analizele tehnice, coordonarea
-

deoarece statele me

Conform normelor
, care 

are. 
(sursa: http://ec.europa.eu/)
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Comisia Eur

euro. 
Propun

penal, respectiv prin consolidarea 

introducerea unor pedepse minime 
(inclusiv cu închisoarea) pentru 

cele mai grave de falsificare.
Propunerea va permite

analizarea falsurilor confiscate în timpul 
procedurilor judiciare, pentru a facilita 

În opinia oficialilor europeni, 
f

încrederea publicului în respectiva 

În fapt este vorba de o

oameni, care atrage puternic infractorii. 
abordare mai 

la 
combaterea 

Directiva –
CE, domnii comisari 

dlui comisar Šemeta –

instrumente eficace de depistare a 
cazurilor de falsificare, echivalente cu 
instrumentele utilizate în combaterea 

Comisia propune introducerea unei 
pedepse minime cu închisoarea de 

pentru cazurile grave de 
.

De asemenea, se prevede 
introducerea unei pedepse maxime cu 
închisoarea de minimum opt ani pentru 

-cadru a 
Consiliului – 2000/383/JHA).

moneda 

Directiva impune statelor membre 

a monedei au capacitatea de a sesiza 
falsurile în timpul procedurilor judiciare, 
pentru a permite depistarea altor falsuri 

bancnotelor e , în 
întreaga lume, este de aproximativ 913 
miliarde euro, iar cea a monedelor de 
16 miliarde euro.

, în 
continuare,

Doar de la introducerea euro în 
2002, falsificarea acestei monede a 

500 de milioane EURO,
de confiscarea unui volum important de 
bancnote

clandestine, E.

-cadru a Consiliului 
a

-cadru, preluând 

cont de elementele noi introduse de 
Tratatul de la Lisabona, care a consolidat 
capacitatea UE de combatere a fraudei, 
conferindu-
texte de lege în domeniul dreptului penal.

La 10 ianuarie 2013, Banca 

O, prima din seria 
ând a fi 

, în 2 mai 2013,
(sursa: http://ec.europa.eu/)
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AGENDA

„112”

operatorilor de turism (ECTAA) au 
solicitat

paneurop
„112” pe site-urile lor web, pe biletele 

turistice.

imi 
ajutor, oriunde s-ar afla în UE.”

Zgomba, a declarat: „

a
-

– care probabil nu cunosc 

.”

persoanele aflate în dificultate. A fost 
cazul unui care 

s-
Ghioroc din România. Unul dintre ei 

la 112.
locul exa

- Un 

pacientul a fost salvat.

se poate 
suna gratuit de pe telefoane fixe sau 
mobile pretutindeni în UE. 112 pune 

limbi europene. Serviciul este disponibil 

sau 110). Danemarca, Finlanda, Malta, 

112 

Turcia.
În urma unui sondaj Eurobarometru

Ca 
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electronice, în revistele distribuite la bord, pe site-

Imagin
Brussels Airlines.

Potrivit unui raport al Comisiei Europene
51 % dintre ce

% în 2012;

-ar afla în UE: Polonia (57 %), Slovacia 
(55 %), Finlanda (54 %), Luxemburg (53 %).

% în 
% în Grecia.

Regatul Unit, Irlanda 

Luxemburg):

În Regatul Unit, centr

limbi.

Linkuri utile
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/about-112

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

de

O

tiv.”

-au colectat cel 
-

posibilitatea de a-

Comisia va adopta apoi o comunicare în care va explica concluziile sale privind 

motivele care au stat la baza deciziei sale.

În iulie 2012, Comisia s-

-
sistemul de colectare onlin

Context
Site-
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=ro

Site-

http://www.right2water.eu/ro

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

 

 

 

necesare. 
Actualizarea normelor juridice 

-

În opinia Comisiei, f
sectorului financiar, iar

- prin 
intermediul sistemului financiar -

Scopul UE este de a propune clare,
nale implicate.

mu ,
indiferent de sursa din care provin -

De aceea, este important ca nu
intermediul sistemului bancar sau al sectorului jocurilor de noroc. 

Pachetul propus include:

.

asigura a acestor transferuri.
http://www.fatf-

gafi.org/) ale (GAFI) – organism, la nivel 
mondial, r - converg spre o serie de domenii, pentru a 

Concret, , asupra 
unor obiective precise.

, prin:
oferirea unui mecanism clar de identificare a beneficiarilor efectivi. 

identitat .



BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 20 

 

privind clientela , care 
permit o mai 
acestora.

.
extin persoanele expuse politic, pentru a include 

-un stat membru UE) 

Ea 
, asigurând, de exemplu, acoperirea sectorului jocurilor de noroc (fosta 

fiscale.
Directiva pr ,

,

7 500 EURO.
Aceste persoane vor face obiectul prevederilor directivei, care includ necesitatea 

suspecte. 
Nu în ultimul rând, ea de 

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

EURO-CENTRE 

Mobilizarea capitalelor din UE

mar
îndemnându-

- orin 
ui - sume un rol de lider în efortul de redresare 

În acest sens, a pledat pentru acordarea unui rol mai important capitalelor,
, fiind 

ur

Europa 2020. 
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pentru 
Mediu.

Au fost prez re rimarii din Amsterdam, Atena, Berlin, Bratislava, 
Brux

, 
durabile, – primari 

la reuniune.
apitalele sunt cele în 

mai vizibile.
– locurile unde se pot identifica cele 

Prin urmare, ele au o , 

2020.
Comisarul Hahn, personal, a promovat, în repetate rânduri,

ansamblului politicilor UE.

Parteneriatul european pentru inovare privind 
te (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-

760_en.htm),
putând deveni .

într-o abordare cu 
.

unct, recentul acord asupra bugetului UE pentru 
perioada 2014-
urbane inovatoare.

De asemenea, 
, în toate statele membre, trebuie

integrate sustenabile.
(sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO-LIMITS

„Frontiere inteligente” -

Recent, Comisia a propus un 
„pachet pentru frontiere inteligente” în 

Pachetul cuprinde un program de 

având rolul 

consolida securitatea la frontierele UE.

a

– doar în anul 
2011 –

Modernizarea sistemelor va 
conduce, de asemenea, la un nivel mai 
înalt de securitate, prin prevenirea 

Reglementarea programului UE de 

Un program de înregistrare a 
va permite persoanelor 

,

e (anual, un 
e din 

afara UE vor utiliza acest nou program).
RTP va utiliza sisteme automate 

automate), la punctele importante de 
trecere a frontierei (aeroporturi).

cu contracte 

regiuni învecinate cu UE – susceptibile de 
a trece frontiera de câteva ori pe an – vor 
beneficia de proceduri simplificate de 
intrare în UE, ceea ce

Reglementarea sistemului de 

(EES) va înre

Sistemul va calcula electronic 

atun

-se, astfel, 
problema persoanelor

).

statele membre pentru controlul 

ce 

identificarea într-

eficient în cazurile de pierdere sau de 

Mai mult, sistemele actuale nu 
vor 

EES, iar d
legislative, va avea loc implementarea 

demarate în 2017 sau 2018.
(sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO-ITC Protejarea internetului deschis, 
a libe

-
- o

o propunere de (NIS). 

securizat”,
de a gestion

atacurilor cibernetice. 
Strategia defin

.
.

.

.

UE 
Centru european de combatere a 

, prin propuneri legislative privind atacurile împotriva sistemelor 
i
copiilor comise prin intermediul internetului. 

componenta- e, principalilor 
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Crearea unui mecanism de cooperare între statele memb
-

.
Operatorii de infrastructuri critice din anumite sectoare (servicii financiare, 

drepturile 
,

,
de asemenea, on-line. 

romova drepturile la nivel mondial.
Cu atât mai mult cu cât numeroase state membre ale UE nu dispun de instrumentele 

-un 
nale eficiente de combatere a 

Centrului 
.

ploare 
din ce în ce mai mari, devenind mai complexe.

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

Inform

calculatoare compromise zilnic. 
probabilitate de aproximativ 10 % ca în 

provoca daune de 250 de miliarde de dolari. 

din 2012 a ar %
dintre utilizatorii internetului din - de 

% sunt mai 
% dintre resp

% dintre ei au fost deja victime ale 
fraudei online, iar 89 

iei, 56,8 %

cifrele Eurostat % din 
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EURO-MARKET

produselor nealimentare, inclusiv cele 

Acest lucru va contribui atât la 

echitabile pentru întreprinderi. 
Produsele nesigure n

acestora vor reprezenta un progres major 

, noile reguli vor fi 

care vor beneficia de o cooperare 

pentru realizarea de controale. 

completate de un plan multianual de 

de acum pân

la intrarea în vigoare a noilor reguli. 

ofi
neficiile 

sistem eficace, bine coordonat, la nivelul 

con
produselor, în special la frontierele externe 

europeni, c
produ
sigure.

, la 
rândul lor,

mod eficient.
Pachetul de propuneri adoptat de 

, astfel încât 
de pe urma unor reguli clare 

,

une 
trasa

.
Actualmente, regulile la 

generând 
Propunerile legislative adoptate de 

Comisie

produselor peste tot în UE.
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ale operatorilor economici cu scopul de a 

consum, cu responsabi

Instrumente mai eficace pentru 

neconforme din toate sectoarele prin 
intermediul unui set unic de reguli 

produselor de consum de-

ile de 
produse). 

sau, în cazul în care dimensiunea ori 
natura produsului nu permite acest lucru, 

ambalaj sau într-un document care 

Pentru produsele fabricate în 

se refere la Uniune sau la un anumit stat 
membru. 

un element su

locul real de fabrica

Crearea unui sistem mai 
cooperant de s
întreg teritoriul UE.

sinergii între Sistemul

(ICSMS).

Cine va beneficia de pe urma 

Consumatorii – Produse sigure 

u un nivel chiar mai ridicat de 
– respectiv un grad mai mare de 

–
Reguli mai coerente în toate sectoarele de 
produse – costuri de conformitate 
mai reduse, în special pentru IMM.

, urmând ca 
intre în vigoare în 2015.

- pe
UE -

AEL
490 de milioane. 

,
ceea ce a impus schimbarea Directivei 

a Directivei 2001/95/CE 
, cu 

noul 
produselor de consum
stadiul actual al tehnologiei, reprezentând 
astfel singurul instrument juridic aplicabil 
tuturor produselor (nealimentare).

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

Lansarea observatorului 
bioeconomic

observator pentru a inventaria 
progresele

i UE.
Observatorul va colecta date pentru 

regionale în materie de bioeconomie, 

, fiind 
coordonat de Centrul Comun de 

Comisiei.
Lansarea observatorului are loc la 

un an de la demararea strategiei privind
bioeconomia r tot 
mai multor state de a profita de ocazia 

-
petrol,

benefic
pentru securitatea alimen

competitivitatea Europei în viitor. 
În acest context, observatorul - care 

va contribui la continuarea,
intensitate, domeniu – este

care va 
debuta în martie 2013, având scopul de a 
pune datele pe care le va colecta la 

portal internet, în 2014. 
În acest mod, observatorul va 

materie de bioeconomie, elaborate de 
ele membre ale UE. 

datelor referitoare la dimensiunea 

incluzând indicatori 
economici, privind ocuparea

El va include un „observator 

tehnologiei, a politicilor de bioeconomie. 
Bioeconomia din Euro

aproximativ 2.

Comisia are în vedere un nou 
parteneriat public-privat în materie de 
bioindustrii, pentru a accelera dezvoltarea 
sectorului (o decizie în acest sens fiind 

).
ermenul „bioeconomie” 

regenerabile, ca materii prime pentru 

produc

pentru industrii sustenabile. 
Strategia UE în materie de 

în februarie 2012, 
are trei piloni principali:

1) ercetare, în inovare 
(ar 

).
2)

i, 
printr-

resurselor (eliminarea d

produce 170 de milioane de tone de CO).
3)

interesate, prin crearea unui grup pentru 
bioeconomie, a unui observator 

interesate.
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mu
O Uniune a 

din cadrul strategiei Europa 

iei intitulat 
„Orizont 2020”: care a propus acordarea a 4,7 miliarde EUR pentru provocarea „Securitatea 

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

144 de milioane EURO
pentru bolile rare

 

recent, cu prilejul Zilei bolilor rare 2013

euro pentru 26 de proiecte de cercetare în 
domeniul bolilor rare, menite a schimba în 

Proiectele selectate reunesc peste 

prestigioase, IMM-

Obiectivul acestui demers este 
mobil

pe copii, iar cele mai multe dintre ele sunt 
boli genetice devastatoare, care reduc 
considerabil calita

spectru larg de boli rare, de exemplu boli 

sistemului imunitar, având ca obiective:

telor 

tratamente,

o mai bu
bolilor rare,

i de îng

sisteme bine dezvoltate de prelucrare a 
d

medicament pentru tratamentul 
care 

Multe dintre noile proiecte vor 

bolilor rare (International Rare Diseases 
Research Consortium - IRDiRC), cea mai 

- – peste 
200 de terapii noi pentru b

multe dintre ele.
(sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO-

În cadrul pachetului lunar de decizii privind 

-au îndeplinit 

rii corecte a 

întreprinderilor. 
Comisia a adoptat, pentru luna februarie,  

151 de decizii, între care 15 de avize motivate
2

Mediu: Comisia retrimite GRECIA în 

Grecia

depozitelor ilegale
existând câteva sute de astfel de depozite în stare 

Opt ani mai târziu, având în vedere 
progresele insuficiente realizate de la adoptarea 

celei de-

forfetare calculate pe baza a 7.786 € pe zi pentru 

-a doua 

Transportul rutier: Comisia trimite 
AUSTRIA, FINLANDA POLONIA în

normele UE privind timpul de lucru 

Austria, Finlanda Polonia

UE privind timpul de lucru. 
Au trecut mai mult de doi ani de când 

întreprinse pentru a as

-au notificat 

aplicare integral directiva.
Impozitare: Comisia trimite BELGIA 

torii 

Belgia
normelor fiscale discriminatorii aplicate în Regiunea 

– în temeiul decretului valon 
din 3 aprilie 2009 - impozitul pe venitul personal 

În opinia Comisiei, excluderea de la 

Impozitare: Comisia trimite 
aplicate produsului „pálinka”
Ungariei

(„pálinka”). 
atunci 

distilerii pentru uz personal, în cantitate de 
maximum 50 de litri pe an.

Interoperabilitatea sistemului 
feroviar european: Comisia trimite SLOVENIA în 

Slovenia

interoperabilitatea sistemului feroviar. 
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Directiva 2011/18/UE
2008/57/CE privind interoperabilitatea, care 

procedurile de verificare a acestora.
Avize motivate

Lituaniei
trans

remorcile acestora. 

nu a respectat termenele stabilite în scrisorile 
ulterioare de punere în întârziere. 

testate. 
Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat 

(cea de-

Impozitare: Comisia cere POLONIEI 
reduse de TVA
Poloniei
contra incendiilor ( care 
de aplicare permis în temeiul Directivei TVA).

În temeiul nor

state membre 
ale UE. 

împotriva incendiilor, întrucât aceste produse nu 

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz 
motivat. 

Pensii: Comis

Comisia a cerut României
Regulamentul (

(CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor 
de securitat

România înainte de aderarea acesteia la UE. 

înainte de aderarea României la UE. 

În contextul acordului respectiv, România a 

corespunzând unui nu ani 

15 ani. 

poate fi utilizat pentru a-
drepturile care le sunt acordate în mod direct de 

acestea corespund unor perioade anterioare 

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz 
motivat în cadrul procedurilor UE de constatare a 

punerii integrale în aplicare a regulamentelor.
Impozitare: Comisia cere ROMÂNIEI 

ozitare a 

României

obiectul regimului fiscal al întreprinderilor pentru 
fiecare dintre sedii în mod individual, în pofida 

ele

consolida rezultatele tuturor sediilor sale din
România se traduce printr-un dezavantaj la nivelul 
fluxului de numerar sau prin impozite mai mari 

Potrivit Comisiei, contravine 

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz 
motivat.

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

3 Concentr

:00:00

Într-

coeziunii, 

-

ciale.

utiliza ajutorul financiar acordat de UE, în 
special prin Fondul social european,
pentru a realiza aceste obiective. 

În limita constrângerilor bugetare 
actuale, statele membre trebui -

obiectivele din strategia Europa 2020. 

r

( i
niveluri

,

etc.), ce pun la încercare 

.
El include o recomandare a 

Comisiei privind lu
infantile, 

.
Pachetul este un cadru strategic 

statele membre, concentrându-se pe:
-

r; prin 
suplimentare pentru reducerea riscului de

evitarea unor costuri 
sociale mai mari în viitor.

-
orientate vizând crearea unor sisteme de 

.
- modernizarea strategiilor de 

membre (

serviciilor medicale).

bunelor practici existente, care 

un angajament ferm de a efectua
în domeniul social,

de
.

le
concrete de luat le cu privire la 
utilizarea fondurilor UE, fiind

o recomandare a Comisiei 

.
un document de lucru care 

în formulare
.

un document de lucru care face 

a muncii.
cel de-al III-lea raport bienal 

privind serviciile sociale de interes 
general.

un document de lucru privind 
îngrijirea pe termen lung

un document de lucru care 

din UE
un document de lucru privind 

un document de lucru privind 
modul în care Fondul social european va 
contribui la punerea în aplicare a 

(sursa:http://ec.europa.eu/romania/index_r
o.htm)
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DIN SUMAR

21,82 miliarde euro - alocarea 

Politicii de Coeziune 2014 – 2020 –
pg.1

– pg.2

Europene – pg.3

reduce la 10 zile – pg.4
Management defectuos la verificarea 

– pg.7
S-a redus fumatul pasiv in UE–
pg.10
Eforturi în vederea atingerii 

–
pg.11
Ajutoare de stat regionale coerente 
cu politica de coeziune post-2014 –
pg.12
Uniunea –

– pg.13
Falsificarea monedelor euro în 2012 
– pg.14

– pg.15

– pg.16

– pg.18
Norme mai stricte pentru combaterea 

– pg.19
Mobilizarea capitalelor din UE – pg.20
Frontiere inteligente” - consolidarea 

– pg.22

–
pg.23

–
pg.25
Lansarea observatorului bioeconomic –
pg.27
144 de milioane EURO pentru bolile rare –
pg.28

– pg.29

– pg.31
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