
BULETIN	  DE	  AFACERI	  EUROPENE	   	  Pagina	  1	  
  

 
 

 
Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene  
Carta st

 
În octombrie 2010, Comisia a adoptat o strategie pentru punerea în aplicare 

  a elaborat o  
pentru a consolida evaluarea impactului pe care propunerile sale legislative îl au asupra 
drepturilor fundamentale.  

De asemenea, Comisia s- referitoare 

publice un raport anual privind aplicarea cartei, pentru a monitoriza progresele realizate. 

-
 

 
portalului european e-jus  

tratarea plângerilor în materie de drepturi fundamentale, cu ombudsmani, organisme 
 

 
 

drepturile fundamentale stabilite în cadrul acestora.  

 
-a lungul procesului decizional al UE, inclusiv 

 
 

Cel de al IV-lea raport anual 
privind aplicarea Cartei drepturilor 
fundamentale a UE, publicat de Comisia 

d
 

ce în ce mai mult prevederile Cartei în 

din p  

 
Începând din 2010, Comisia 

tituit o 

fundamentale” 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ro:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ro:PDF
https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0573&rid=1
https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0573&rid=1
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=ro&init=true


BULETIN	  DE	  AFACERI	  EUROPENE	   	  Pagina	  2	  
  

încalca vreun drept fundamental.  
Raportul anual privind aplicarea 

 problemele, 

 
La aproape 4 ani de la prezentarea 

strategiei sale pentru punerea în aplicare 
a Cartei UE, s-
culturi a drepturilor fundamentale în 
cad  

pe Carta drepturilor fundamentale, se 

standardele europene. 
Iar Carta a devenit un punct de 

 

i, în timp, chiar 
legea Europei privind drepturile. 

 

 
 

ansamblu a modului în care drepturile 
fundamentale au fost puse în aplicare cu 
succes în UE în cursul anului trecut.  

aplicabilitatea cartei în punerea în 
aplicare a drept  

aplice carta doar când pun în aplicare 
 

cazuri în care drepturile fundamentale 
consacrate în Carta UE au jucat un rol în 

Comisie împotriva unor state membre. 

le de contact 

consumatorului (12%), cooperare 

datelor (4%). 

  

a promova carta  
În domeniile în care UE are 

Comisia poate 
apere 

ca de exemplu cele din cursul lui 2013: 
 

a stimula 
în cadrul procedurilor penale). Acestea 

speciale pentru copii în cadrul 

a
în primele etape ale procedurii, în special 

-
a emis un mandat european de arestare. 

 

deja în vigoare (cum ar fi mandatul 



BULETIN	  DE	  AFACERI	  EUROPENE	   	  Pagina	  3	  
  

standarde ferme la nivelul întregii UE 

drepturile victimelor 
pentru consolidarea încrederii reciproce 

privind dreptul de a avea acces la un 
avocat  

 integrarea romilor este un alt 

romilor iar toate statele membre s-au 

rome, prin adoptarea în unanimitate a 

Comisia a prezentat-o în iunie 2013. 
În continuare sunt prezentate 

exemple de 

 luate în cursul 
anului 2013. 

Comisia s-
Austria nu mai face 

Ungaria a luat 

 
  

aplicabilitatea acesteia.  

crescut de la 43 în 2011 la 87 în 2012.  

 

e 

2011, mai exact de la 27 la 41.  
În 2013, 

fost tot 41, ca în 2012.  

earea 
unui sistem mai coerent 
drepturilor fundamentale, care 

câte ori este pus în aplicare dreptul UE. 

 dus la o mai mare 
sensibilizare cu privire la aceasta. 

În 2013, Comisia a primit 4 000 de 
scrisori de la publicul larg legate de 
drepturile fundamentale.  

Dintre acestea, doar 31% se 

 
 % în 2012).  

Comisiei de sensibilizare cu privire la 

dau rezultate.  
Comisia a primit, de asemenea, 

peste de la Parlamentul 
i în jur de 120   

asupra progreselor cu privire la aderarea 

omului.  
În aprilie 2013 a fost finalizat 

proiectul de acord privind aderarea UE la 
pturilor 

procesului de aderare.  

la proiectul de acord. 
 

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

Buletin elaborat de: 
 

 
Consilier pentru Afaceri Europene 

e-mail: lia.crisan@prefecturatimis.ro 

 

http://ec.europa.eu/
mailto:lia.crisan@prefecturatimis.ro
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EURO-FONDURI 
 

al politicilor climatice 
 

de 2,1 miliarde EURO pentru perioada 2007-2013.  
Comisia a lansat în fiecare an câte o cerere de propuneri de proiecte LIFE+.  
Programul LIFE va continua în perioada 2014-2020 în cadrul noului Regulament 

 

subprogram pentru politici climatice.  
 

 

programului LIFE+, fondul pentru mediu al 
Uniunii Europene.  

transmise de beneficiari din toate cele 28 
de stat

în întreaga UE.  

EURO, din care 282,6 milioane EURO vor 
 

capacitatea de a furniza un sprijin financiar 

conservare a naturii cu o valoare 
 

Cele mai recente proiecte 

-o 
economie cu emisii reduse de dioxid de 

resurselor.  
Succesul larg recunoscut al 

dus la adoptarea unui nou Regulament 

pentru perioada 2014-2020, care va 
beneficia de un buget majorat, de peste 
850 de milioane EURO, pentru 

atice triplu 
 

În urma celei mai recente cereri de 
propuneri, din iunie 2013, Comisia a primit 
1 468 de propuneri, din care 225 au fost 

celor trei componente ale programului: 

 
1) 

biodiversitate vi

  
Dintre cele 342 de propuneri 

parteneriate create între organisme de 
conservare a naturii, a

 
cu 

coordonatori din 25 de state membre, 

milioane EURO, din care 147,9 milioane 
EURO vor fi furnizate de UE.  

Majoritatea proiectelor (79) se 

contribui la implementarea directivelor 

elei Natura 2000.  
Celelalte 13 sunt proiecte privind 

„Biodiversitatea”, o categorie de proiecte 
-pilot care 

biodiversitate.  
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2) Proiectele 

 sunt 
proiecte-pilot care contribuie la 

inovatoare.  
Dintre cele 961 de propuneri 

 

de beneficiari ai proiectelor din 22 de state 
membre, reprezi
318,5 milioane EURO, din care UE va 
furniza aproximativ 130,8 milioane EURO.  

În cadrul acestei componente, 
Comisia va contribui cu peste 41,2 
milioane EURO la 33 de proiecte care 

climatice,cu un buget total de 109,4 
milioane EURO.  

în Austria, Belgia, Germania, Spania, 

 

În plus, numeroase alte proiecte 

impact indirect asupra emisiilor de gaze cu 
 

Printre alte domenii importante de 

chimice.  
3) Proiectele 

comunicare 

mediu.  
Dintre cele 165 de propuneri 

) proiecte depuse de 

imp
mediul.  

state membre (Austria, Cipru, Grecia, 
România

 milioane EURO, 
din care UE va furniza aproximativ 3,9 
milioane EURO: 4 din cele 8 proiecte sunt 
campanii privind politica de mediu a UE, 3 

pe prevenirea incendiilor forestiere. 
(Sursa: http://ec.europa.eu/)  

 
 

Harta ajutoarelor regionale 2014-2020 pentru România 
 

perioada 2014-2020, 
Comisie în luna iunie 2013.  

, obiectivul fiind de a 
 

2014-2020. 
Harta ajutoarelor regi

-
le ajutorului”) care pot fi acordate întreprinderilor din regiunile 

eligibile.  
1 iulie 2014-31 decembrie 2020.  

 
 

http://ec.europa.eu/
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Nivelurile maxime ale ajutoarelor 
care pot fi acordate proiectelor regionale 

, pentru 
-uri, aceste 

procente putând fi majorate. 

regiunile care au un PIB pe cap de 
locuitor sub 75% din media UE sunt 
eligibile în mod prioritar pentru ajutoarele 

principal al ajutoarelor regionale este 
acela de a promova dezvoltarea 
regiunilor defavorizate din Europa.  

pentru ajutoare regionale 

50% din costurile eligibile ale proiectelor 
 

-

îndeplin
criteriul acoperirii demografice totale.  

Statele membre pot astfel gestiona 
 

un PIB pe cap de locuitor sub 75% din 
media UE, atât domeniul de aplicare 

sunt limitate.  

pentru inv
 

-ul pe cap 
de locuitor în regiunea din jurul 

i sunt 
 

În restul regiunilor asistate, 

singure regiuni (Vest) care va înregistra o 

B-ul acesteia a 

 
 Articolul 107 

alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind 

pentru 
a regiunilor în care nivelul de trai este 

 
 

întreprinderi a unor ajutoare de stat 

Europei sau pentru a extinde ori 
 

Scopul final al ajutoarelor de stat 
regionale este de a sprijini dezvoltarea 

 
d ajutoarele 

ajutoarelor regionale valabile pe întreaga 
, 

care întreprinderile pot primi ajutoare de 

reprezentat de ajutoare din costurile 
 

Articolul 107 alineatul (3) litera (c) 

iuni 
economice, în cazul în care acestea nu 

schimburilor comerciale într-
care contravine interesului comun.  

stat regionale definesc aceste regiuni ca 
zone ale statelor membre care sunt 

 
A

de criterii socio-

 nal.  
 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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318 milioane EURO recuperate 
de la Statele Membre drept 

cheltuieli în cadrul PAC 
 

Statele membre sunt responsabile 

cadrul PAC, în principal prin intermediul 
a  

De asemenea, statele membre 
sunt responsabile cu controalele, de 
exemplu cu verificarea cererilor pentru 

 

membru nu sunt suficiente pentru a 
ost cheltuite 

în mod adecvat. 
Pentru detalii privind modul în care 

închidere a conturilor anuale se poate 
„Pentru o 

agricol”, la adresa:  
http://ec.europa.eu/agriculture/fin/c

learance/factsheet_en.pdf. 

 
-numitei proceduri de 

unei sume totale de 318 milioane EURO, 
reprezentând fonduri din cadrul politicii 
agricole a UE, cheltuite în mod incorect 
de statele membre.  

Cu toate acestea, deoarece unele 
dintre aceste sume au fost deja 
recuperate de la statele membre, 

impactul financiar al deciziei va fi de 
aproximativ 315 milioane EURO.  

Banii revin la bugetul UE deoarece 

 procedurile de control al 
cheltuielilor agricole au fost 

 
Statele membre sunt responsabile 

cheltuielilor efectuate în cadrul politicii 
agricole comune (PAC), iar Comisia are 

membre au utilizat fondurile în mod 
corect. 

  
Vor fi recuperate fonduri de la 11 

state membre: Danemarca, Germania, 

România
Britanie.  

 

  
  

individuale sunt: 
 238,90 milioane EURO 

(impact financiar 237,83 milioane 
EURO) imputate pentru 

. 
 12,94 milioane EURO (impact 

financiar 12,04 milioane EURO) 
imputate Portugaliei 

. 
 10,03 milioane EURO 

imputate  pentru defici

 

-267/07) împotriva 
unei decizii anterioare a Comisiei, Italiei i 
se va rambursa suma de 2,11 milioane 
EURO. 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf
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74 milioane de euro pentru 
decontaminarea ariilor poluate 

cu petrol 
 

cadrul Fondului European de Dezvoltare 
 mai multor 

arii contaminate cu produse petroliere din 
 

-se la remedierea 
daunelor sev

 
În plus, vor fi reduse riscurile 

ecologice implicate de poluarea cu astfel 
de produse.  

lung a locuitorilor din zonele aflate în 
 

 
Proiectul 

ameliorarea co
 

Prin reabilitarea ariilor contaminate 
de-a lungul timpului cu petrol, acest 

aducând beneficii din punctul de vedere 

  

însuma 74,3 milioane de euro dintr-o 
 

 prin FEDR în 
cadrul axei prioritare 2 "Dezvoltarea 

contaminate istoric", 

României.  

pâ  

TVA) ridicându-se la peste 50 milioane de 
euro. În acest context, el face obiectul 
unei decizii specifice a Comisiei 

 alte tipuri 

sau regional. 
 

 
 
Proiectul prevede aplicarea unor 

m
tipuri de arii contaminate: 

 

fosfoamoniacale; 
 Petrobrazi, subdivizat în 2 

afara acesteia; 
 Arpechim, subdivizat în 2 

(A
reabilitarea iazurilor de decantare a 

 
 

 
 

 de comercializare a 
produselor petroliere (MKT), amplasate în 

 
României i-au fost alocate fonduri 

în valoare de aproximativ 20 miliarde de 
euro în cadrul politicii de coeziune, în 
perioada 2007-2013.  

Pentru perioada 2014-2020, 
a

 
 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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viitoare a UE 
 
Grupul la nivel înalt privind 

resursele proprii s-a reunit recent, 
Bruxelles.  

de dl Mario Monti, fost prim-ministru 
 

Instituirea acestui grup a fost 
25 februarie 2014, la 

Martin Schulz, 

Antonis Samaras
José Manuel Barroso, 

 

salutat numirea lui Mario Monti în calitate 
 

Deciz
 

negocierilor privind cadrul financiar 
multianual, va efectua o revizuire 

  

 

 

ocazia de a discuta rezultatele acestor 

interparlamentare din anul 2016.  
Pe baza acestor rezultate, Comisia 

va determina, în paralel cu procesul de 
-

reforme ale sistemului actual de resurse 

 

i, 

Comisia au acceptat 

getului UE.  

mai multor rapoarte excelente în trecut, 
nu s-au înregistrat progrese semnificative 

 
Sprijinindu-

institu
argumentate pentru viitoarele decizii care 
trebuie adoptate în vederea instituirii unui 
sistem mai simplu, mai transparent, mai 

vedere democratic.  
  

  
 

-ministru al 
 

Membri:  

Parlamentul European:  
 Dl Ivailo Kalfin (S&D), 
 Dl Alain Lamassoure (PPE), 
 Dl Guy Verhofstadt (ALDE); 

re Consiliu:  
 

 
 Dl profesor Clemens Fuest, 

(Centre for European Economic 
Research - ZEW), Germania; 

 
mini  

  
 Dl Janusz Lewandowski, 

comisar european pentru programare 
 

 

 
 Dl Algirdas Šemeta, comisar 

 
 

(Sursa:http://ec.europa.eu/romania/index_
ro.htm) 
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 de aplauze pentru 
proiecte europene de succes! 

 

î i Structural Consulting™ 
Group - www.fonduri-structurale.ro - 
www.proiecte-structurale.ro au lansat 

 de aplauze pentru 
proiecte europene de succes!  

 
organizate sub motto-ul SUCCESUL este 
MOLIPSITOR, 

i Dan Barna, 
parteneri Structural Consulting™ Group 
au dat startul procesului de descoperire 

ate prin 
fonduri europene i de apreciere a 
eforturilor celor care le-au implementat.  

 
marcheaz  începutul unei serii de 
evenimente 

i implementarea 

ss 

n perioada 
2007-2013.  

 

 
 

 
Repornim motorul rii 
regionale prin fonduri structurale va 

n care 
beneficiari ai fondurilor europene vor fi 

 despre proiectele pe 
care le-

necesit

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

 accesarea 
fondurilor structurale.  

Scopul proiectului este – în opinia 
Angelei Filote, 
Comisiei Europene în România - ”

 a 
paharului, 

tor de energie de care are nevoie 
i 

mult România  ”.  
ele vor mai include 

de

ile de finan are existente 
pentru 2014-2020, fiind organizate în 
perioada mai-  torul 
program: 10 mai, Brasov – regiunea Centru, 
15 mai, Cluj Napoca – regiunea Nord-Vest, 3 

oara – regiunea Vest, 10 iunie, 
ti – regiunile Bucuresti- i Sud-

Muntenia, 19 iunie, Craiova – regiunea Sud-
i – regiunea Nord-Est, 

a – regiunea Sud-Est. 
Evenimentele se vor încheia cu 

Gala Fo  
pe 9 decembrie 2014 reia 
i ate din fonduri 
structura i 
recompensate. 

 la 
finalul lunii septembrie, beneficiarii vor 

-una din 
iuni ale Galei la adresa de e-

mail proiecte-structurale@fonduri-
structurale.ro:  

1. Scoala face omul OM,  
2. Cu impact INCLUS!  
3. Administratie user-friendly 
4. Impact Macro la nivel Micro  

i de oaspeti! 
6. Out of the (innovation) box  
7. Verde la proiecte!  
8. Infrastructura...pe catwalk! 
9. Schuman-ul european in Poiana lui 

Iocan! 

rilor 
Proiectele vor fi analizate tre 

n 
dome

e recunoscute 
in domeniile care fac obiectul sectiunilor.  

mailto:proiecte-structurale@fonduri-structurale.ro
mailto:proiecte-structurale@fonduri-structurale.ro
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EURO – TRANSPORTURI 
 

 
 

tablou de bord al UE în 
domeniul transporturilor.  

embre, grupate în 22 de categorii legate de 
- pentru cele mai multe dintre aceste categorii - 

 
oarte bune la 11 

 
Obiectivul acestui prim tablou de bord al UE în domeniul transporturilor este 

 

 
 

 -
 

membre constituie   

 
reglementare), , Impactul asupra mediului, , Transpunerea 

, , ,  

 
Tabloul de b
ponderea diferitelor moduri de transport, cheltuieli din fondurile UE în transport).  

 (Sursa: http://www.eca.europa.eu) 
 

t subutilizate 
 
Un raport de Conturi 

Europene 2/3 din proiectele de 

structurale ale UE sunt subutilizate.  

erie de mobilitate sunt 

 
Majoritatea proiectelor auditate au 

 
-a constatat o subtilizare 

serviciilor furnizate, 

treimi dintre proiecte.  

traficului. 
Într-  constrângeri 

bugetare, fiecare euro cheltuit din bugetul 

 

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard/index_en.htm
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Cur
de proiecte de transport public urban, din  
11 5 state membre - Spania, 

.  
Pentru fiecare proiect, echipa de 

audit s-
relevante implicate în implementarea 
proiectelor -a , 
pentru a v

 

lipsa de coordonare între modurile de 
transport, politicile privind parcarea 

ate 
dus la subutilizarea serviciilor. 

2050.  

unor politici locale de mobilitate.  
Fondul european de dezvoltare 

în regiunile eligibile ale statelor membre.  

 
Fondurile alocate de UE pentru 

transportul urban în perioada 2000-2006 
-2013 au fost de 

10,7 miliarde de euro (din care 
7,8 miliarde de euro în a  

 
apoartele 

ot anul 
unor audituri selectate. 

În cadrul raportului special (RS 
nr. 1/2014), intitulat „Eficacitatea 
proiectelor de transport public urban 

 Curtea a evaluat 

de transport 
fondurile structurale ale UE.  

De asemenea, Curtea a evaluat 

-au atins obiectivele 
stabilite cu privire la gradul de utilizare. 

Audit de 
26 EDR sau 
de Fondul de coeziune în perioadele de 
programare 2000- -2013. 

Fondurile pentru transportul urban 
în cele 5  miliarde de euro) 

(10,7 miliarde de euro).  

vizau crearea, extinderea sau 
modernizarea de 3 
proiecte), de linii de metrou (8 proiecte), a 

4 proiecte), a 
unor linii de tramvai (6 proiecte), un 
proiect vizând un traseu de autobuz, cât 

4 proiecte IT de dimensiuni mai mici, 
legate de sistemele de operare, de 

 
 în cazul 

vehiculele au fost furnizate în 
conformitate  

În cazul a 4 proiecte de transport 
urban, au existat întârzieri semnificative, 
iar 3 proiecteau au avut 
considerabile ale costurilor.  

majoritatea 
, dar, cu 

toate 

cea 2/3 din proiecte 
erau subutilizate.  

 nu 

 
 

sustenabilitatea mijlocului de transport 
urban respectiv.  

Subutilizarea transportului public 

politicii în materie de mobilitate.  
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M puteau fi remediate în etapa de planificare. 

 
 

op  
 

-   
 

mai rig
 

 includerea proiectelor de transport urban într-
mobilitate;  

 
statele membre,  

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

 
 

 
Parl

eficiente  

, cum ar fi cablurile, conductele, 
 

i, contribuind astfel la o 
 

impune o planificare mai b  

 

 

, fiind un pas important în crearea 
-

 
Numai prin coordonarea diverselor activ

accesul la sp  se va putea reduce, , 
iului.  

 

 

care o activitate poate avea loc.  
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economice, de 
regenerabi
peste 600 de milioane EURO  

 

 
  

 

 
Statele membre au libertatea de a ad

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

 
 

 
 

Comisiei Europene, responsabil pentru 
tr
clarificarea normelor UE în domeniul 

 

  a transportului rutier, care 
-au realizat 

 
În fiecare zi, aproape un sfert din 

întorc la ba
transporturi.  

Potrivit raportului, deschiderea 

 
Normele 

 

raportului sunt:  
 

intensifice eforturile pentru a aplica 
-un mod mai 
 

 
prin clarificarea normelor care sunt 

mod diferit în diverse state membre. 
 Normele sociale trebuie s

mai bine aplicate în transportul rutier 

 

http://ec.europa.eu/
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emisiile de gaze c
generate de sectorul transporturilor. 

F   
 

deplasarea a aproape trei sferturi (72%) 

300 de miliarde de euro, reprezentând 
aproximativ 2% din PIB-ul UE. 

 Transportul terestru, din care 
face parte transportul rutier, este singurul 
mod de transport în care productivitatea 

-0,2%). 
 

67% din transportul rutier din UE. Cu 
toate acestea, accesul transportatorilor 

 
 

 
 În sectorul transportului rutier 

dintre care o mare parte sunt IMM-uri, în 

milioane de persoane. 

 Transportul rutier se va 

auto în 

prevederi sociale în mod consecvent. 
 Potrivit unui studiu recent 

realizat de Parlamentul European, costul 

cabotajul este de aproximativ 50 de 
milioane de euro pe an. 

 
cabotaj ar contribui la reducerea 
n

 

logistice generale a economiei UE, lucru 
ce 

 
    

Raportul va fi transmis spre 

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

  
 
EURO-JOBS 
 

 

 
 

 %) 

majoritatea (57 
s-au deteriorat 
reiese dintr-un sondaj Eurobarometru, 

 

medie 77 % l

variind de la 94 % în Danemarca la 38 % 
în Grecia.  

lucru (80 i de modul în care 

 %).  
Rezultatele Eurobarometrului au 

dezbaterilor pe tema perspectivelor 

-a 
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la 

interesate, s-

 
În cadrul a cinci ateliere au avut loc 

dezbateri aprofundate pe teme ca 

restructurarea, echilib

 

 
un patrimoniu remarcabil în 

 

se produce o deteriorare a 
 

Eurobarometrul, realizat în cele 28 
 

 peste 80 

 bune. La nivel 

nou, pe primul loc, 94 
declarându-

 
Estonia (ambele cu 88 %); 

 

 

 %); 
 într-

(18 %), Spania (20 %), Italia (25 %), 

Bulgaria (31 %), 
România (32  %) 
sau Polonia (38 %). 

determinate de o multitudine de factori.  

socio-
anumite elemente de na

 
Pornind de la alte concluzii 

 
 

Stresul este perceput ca fiind cel mai 

53 
sondaj)

 
 În 

 % dintre 
au posibilitatea 

de a utiliza regimuri de lucru flexibile; 
 

(provocate, de exemplu, de nanotehnologii 

onic. 

 % 

adre
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cest sondaj 
a fost realizat în cele 28 de state membre, 

, iar la studiu au 
participat 26. , din 

 
În cadrul acestui Eurobarometru, 

gramul de lucru, 

 
Strategia Europa 2020 

 
La rândul lor, Semestrul 

european, Pachetul privind ocuparea 
  Pachetul privind 

 contribuie la 

legate de 

într- -

paneuropean.  

bune în UE, inclusiv a unor standardele 
minime în dreptul muncii 

.  

 
În data de 7 ap

-OSHA) a lansat campania 

Stress” (Gestionarea stresului într-un loc 

sensibiliza publicul cu privire la riscurile 

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

 
 

 

 
 

 

a lucra într-un alt stat membru.  
Noile norme, propuse de Comisie în 

aprilie 20

 vor de lucru în 
- e  

doi ani pentru a transpune directiva în 
le  

26 aprilie 2013, 
vrea , 

, obstacolele existente, precum 
lipsa de informare a angajatorilor publici 
priva

 mobile, 
-

 

preveni discriminarea, directiva va impune 
 

 unul sau mai multe organisme la 
 

privind respectarea drepturilor acestora; 
 

, 
care doresc urile ); 

 
multe limbi ale UE, cu privire la drepturile 

 
De aceste norme vor beneficia 

tot mai 
info când . 

Independent de acest nou act 
legislativ, Comisia, în calitatea sa de gardian 

membre a 

în temeiul dreptului Uniunii. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157&amp;langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&langId=ro
http://ec.europa.eu/
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n 

Europene (TFUE) 

când vine vorba despre accesul la locurile de 

 
Regulamentul (UE) nr 492/2011 

descrie în detaliu drepturile derivate din libera 

specifice în care discriminarea pe motiv de 

 
 , 
 , 
 , 
 , 
 , 
 , 
  

În prezent, 8 milioane de persoane, 
reprezentând 3,3 

lt stat membru UE. 
Alte 1,2 milioane de persoane 

locuiesc într-
alta.  

 

 
 
Ades

statul membru-

de acele
 

În plus, de multe ori angajatorii (atât 

orii mobili.  

-

 
Printre practicile discriminatorii cel mai 

 
 

posturi, 
 

(precum remunerarea, perspectivele de 
 

 probleme legate de accesul la 

, 
 f

profesionale dobândite în alte state membre 
nu sunt luate în considerare sau sunt luate în 
considerare în mod diferit. 

 
Mobilitatea poate contribui la 

 

EURES, astfel încât mai multe de locuri de 

UE). 
Studiile în domeniu au demonstrat, în 

-  

 întrucât majoritatea au 

-

public.  
 din 

asemenea, în mod semnificativ la cererea 

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

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:141:0001:0012:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:141:0001:0012:RO:PDF
https://ec.europa.eu/eures/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=457&newsId=1980&furtherNews=yes
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- o nou

descurajarea acestei practici 
 

crearea unei platforme europene care 

nivelul UE, pentru 
 

Platforma va reuni diferitele 

implicate în combaterea muncii 

 

e pune în 

 

 
 -a luat 

angajamentul ferm de a sprijini statele 
membre în combaterea acestui flagel, 

se asigure 
se creeze 

se 
protejeze veniturile fiscale. 

va reuni toate 
organismele de aplicare a legii implicate 
în combaterea muncii nedeclarate - 

interesate (ex. 
angajat ).  

Propunerea prevede ca toate 
statele din Uniune 
ale Platformei, deoarece munca 

 
Platforma va umple un vid existent 

la nivelul UE  ar urma: 
 

contactele limitate din prezent. 

 

lul UE ar putea ajuta la 

comune, gen 

. 
 

transfrontaliere, gen 

. 
 

. 
 

e privind 
combaterea muncii nedeclarate. 

 

strategii regionale sau la nivelul UE. 
Propunerea de decizie de instituire 

a unei platforme europene va fi 
, pentru adoptare, 

 
 m  

este orice activitat
ei, dar nu 

. 

 destinate statelor membre.  

 at 

legale ar putea contribui la reducerea 
subliniat necesitatea unei 

SM. 
La mijlocul anului 2013, Comisia a 

i, la nivelul UE, ai 

le viitoare ale UE  de o a 
doua consultare, la începutul anului 2014. 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:ro:HTML
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes
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EURO-VISA 

 
 

Norme mai flexibile în materie de 
acordare a vizelor 

 

proceduri de acordare a vizelor 

costisitoare.  
Propunerile prezentate recent de 

Comisiei vor simplifica procedurile 

considerabil durata procedurilor, 
conducând la realizarea unui nivel mai 

r
 

  
 
Prin facilitarea accesului la 

le 

 
Acest lucru va stimula activitatea 

tur
activitate conexe, cum ar fi sectorul 

 

2012, s-

greoaie de acordare a vizelor. 
De asemenea, studiul a relevat 

accesibile ar putea duce, doar pentru 

pân  
 

Acest lucru ar putea reprezenta o 
130 de miliarde de 

euro 

divert
putea duce la crearea a aproximativ 1,3 

 în 

conexe. 

 

culturii.  

dimensiunii economice a politicii 
europene în domeniul vizelor, 

 
Propunerile vor facilita în mod 

considerabil procedurile de acordare a 
vizelor pentru persoanele care se 

 
 sectorul 

turismului european într-

mult
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important bastion al economiei 
 

Pentru a stimula economia 

în materie de vize.  
Principalele elemente ale acestui 

pachet sunt: 
 reducerea, de la 15 la 10 zile, 

a termenului-
  

 posibilitatea de a depune 

membre ale UE, în cazul în care statul 
membru competent pentru procesarea 

nu este reprezentat în statul în care 
 

 
considerabile persoanelor care 

rarea 

valabile timp de trei ani; 
 introducerea unui formular de 

de a depune cereri „on-line”; 
 posibilitatea ca statele 

de acordare a vi
-un 

singur stat Schengen; 
 posibilitatea ca statele 

scopul de a participa la evenimente 
importante; 

 introducerea unui nou tip de 

de zile într-un interval de 180 de zile). 
Concret, Comisia propune acum: 
 Simplificarea cererilor de 

, pentru a 

actuale în materie de vize au dat deja 
numeroase rezultate, ceea ce a 

num
milioane în 2009 la 17,2 milioane în 
2013. Cu toate acestea, se poate face 

– prin urmare–, 

ar putea vizita Europa. 
 Stabilirea unui set mai clar 

de norme proc
procesului. S-a propus reducerea, de 
la 15 la 10 zile, a termenului-

luarea unei decizii cu privire la aceasta. 
Termenul maxim pentru depunerea unei 

se luni 

lista documentelor justificative va fi 

la nivel local va asigura un tratament 

 
 

nivel consular. Potrivit propunerii, în 
cazul în care statul membru competent 

este prezent, nici nu este reprezentat 
într-

consulatele prezente („reprezentare 
obligatorie”). 
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 Se va facilita efectuarea de 
vizite repetate 

e sunt înregistrate în 

vize în ultimele 12 luni vor avea de 
i. 

generalizate a 
privind Vizele (VIS), care se 

 
 ar avea posibilitatea 

ar s
 

 Instituirea unei vize de 
circuit

(cu 

zile într-un interval de 180 de zile), cu 
posibilitatea de prelungire pentru o 

de zile într-un interval de 180 de zile în 
-

persona

mult timp în Europa. 

cuprinde: 
 un raport 

rii economice”) de 
evaluare a punerii în aplicare a Codului 

 
 o propunere de reformare a 

Regulamentului privind Codul de vize al 
Uniunii (Codul de vize); 

 o propunere de Regulament 
privind instituirea vizei de circuit; 

 o preze
datelor statistice privind vizele. 

 

  
  

: Ambele 

Parlamentul European, lucru care se va 
întâmpla cel mai devreme în 2015. 

tuturor statelor membre ale UE care 

ngen, 

Schengen (Islanda, Liechtenstein, 

Cipru, România  Marea Britanie nu 
 

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

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system/index_en.htm
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proteja persoanele cele mai 
 

 

 
 000 

 % din victimele 
identificate ale traficului de persoane, iar 

de plasament în  

copiilor? Care sunt cele mai mari 

copilului?  

online cu scopul de a sprijini statele 

UE relevante pentru aceste sisteme.  

context transfro  

participa la consultarea online, 
 2014. 

La trei ani de la prezentarea 
Agendei UE pentru drepturile copilului, 
Comisia a adoptat acte legislative pentru 

 proceduri penale.  

-au derulat cursuri de 
formare a a 

 

e 

interesele copiilor. 

- în domeniul 

sociale
- 

 
În cadrul UE, sistemele de 

 
Cu toate acestea, UE are 

copilului, cum ar fi drepturile copiilor în 
cadrul procedurilor penale, libera 

traficul de persoane 
atunci c

 

în cadrul Agendei UE pentru drepturile 
copilului,  

Trei ani mai târziu, Comisia a 

prioritare stabilite în Agenda UE în 

si
 

Prin consultarea privind sistemele 

acest domeniu adresate statelor 
membre
diferitele instrumente actuale ale UE care 

drepturilor copilului.  

privind modul în care pot utiliza sau pune 
în aplicare aceste instrumente în cadrul 

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

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/opinion/140402_en.htm
http://ec.europa.eu/
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Integrarea romilor 

roade 
 

ferm integr
 

Potrivit unui nou raport privind 
progresele înregistrate de statele membre 
în contextul cadrului UE pentru strategiile 

 de 
 

Cadrul UE, aprobat de liderii UE în 

privind integrarea romilor.  

statele membre au adoptat, în 
unanimitate, primul instrument juridic 

s-

 
 

domeniile în care sunt necesare eforturi 
suplimentare din partea statelor membre.  

ce mai multe programe de mentorat 
pentru a-

 

privind utilizarea fondurilor UE, statele 
m

-
2020, 20% din sumele primite din Fondul 
social european. 

Cadrul UE pentru strategiile 

angajamente din partea guvernelor 

.  
Pentru a schimba  

Europa, trebuie asigurate fonduri 
adecvate, utilizate în mod eficace pentru 

 
De asemenea, statele membre ar 

elor. 

progresele înregistrate în cele 28 de state 
membre.  

Printre principalele concluzii se 
 

 s-au înregistrat progrese 

ciclul primar. 
În Finlanda s-

2% la 60%; în Ungaria

.  
De asemenea; Bulgaria a instituit o 

 iar Irlanda a introdus 

de.  

 
 în ultimii patru ani 

omilor, dar acestea 
nu au fost 

acordarea de stimulente pentru angajatori. 
 amintim 

în Austria formarea de 

. 
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În Finlanda

, iar în Spania
unui program pentru consilieri în domeniul 
muncii. 

 

incluziunii romilor în ambele sensuri, atât 

rezultate, trebuie desf
 

Belgia 
Germania, a 

fost creat un grup operativ local care ia 
a 

 
 -au axat pe 

în cazul romilor celor mai vulnerabili.  

 s-
financiare în ce
medicale, iar România Spania au investit 

 

 
Discriminare: 

s-

 
Organis

 
Slovacia 

 
 alocarea unor fonduri 

suficiente pentru integrarea romilor este, în 
continuare, proble  

membre pentru programele acestora trebuie 

 

2020, Comisia va exam

eficace sprijinul financiar destinat romilor, 
inclusivprintr-  

concomitent cu al treilea summit la 

nivelul UE privind romii
ntegrarea romilor este mai mult decât 

 în special 
 

Politicile eficiente de activare a 

me 

 

 
Pentru aceasta, Comisia 

pentru supravegherea strategiilor 

cele 28 de state membre ale UE pentru a 
 viitoare. 

De asemenea, concluziile 
raportului sunt utilizate în cadrul 
procesului anual de coordonare a 
politicilor socio-economice în contextul 
semestrului european, care poate duce la 

. 
Statele membre au la dispo

 
În perioada 2007-2013, au fost 

alocate în ansamblu aproximativ 26,5 
miliarde EURO pentru proiecte de 

 
În cadrul noii perioade financiare 

2014- ) 
vor fi alocate prin intermediul Fondului 

Fondul social european (aproximativ 16 
miliarde EURO
consacrate incluziunii sociale.  
 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 

http://ec.europa.eu/justice/events/roma-summit-2014/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/events/roma-summit-2014/index_en.htm
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În 2013, C

pensiilor, pentru 
pentru a promova egalitatea în procesul 
de luare a deciziilor.  

Aceste eforturi dau rezultate: s-au 
realizat progrese concrete în domeniul 

– printr-
Comisiei d
materie de remunerare– sau prin 

 
Acestea sunt principalele concluzii 

ale raportului anual al Comisiei privind 
publicat 

drepturile fundamentale.  

ritmul actual al progreselor, va fi nevoie 
de aproximativ 30 ani pentru a atinge 

 ani 

 

  

 rata de 

în UE a crescut de la 58% în 2002 la 63%. 

-2013, 
aproximativ 3,2 miliarde EURO din fondurile 

 
Reducerea decalajului în materie de 

la nivel european: -a 
intensificat eforturile prin sensibilizarea cu 

salariale 

progrese suplimentare, recomandând statelor 

de remunerare. 
În 2013, 

tici împotriva 

(cu 3,7 milioane EURO

(cu 11,4 milioane EURO). 
Infrastructuri pentru îngrijirea 

copiilor: Începând cu anul 2007, procentul 

infrastructuri formale de îngrijire a copiilor a 
crescut în mod semnificativ (de la 26% în 
2007 la 30% în 2011 pentru copiii sub trei ani, 

obligatorie (IP/13/495). Comisia a adoptat în 
2013 un r
realizarea „Obiectivelor de la Barcelona” 
privind asigurarea serviciilor de îngrijire a 
copiilor.  

  

universitate sunt femei, acestea sunt în 
 

. În plus, acestea sunt mai 

 

 
Prin urmare, decalajul între 

este de 39%
— în special mame singure — 
un grup deosebit de vulnerabil, iar peste 

venit insuficient.  
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-495_ro.htm
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rat

.  

povara muncii neremunerate din cadrul 
Femeile petrec 

  

17,8% dintre 

celor mai 
, 2,8% dintre directorii generali, 

 
Raportul este 

Strategiei Comisiei Europene pentru 
0-

2015: 

femei în cadrul 

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

 

Promovarea produselor agricole 
 

20 de programe 
î

 produse, cum ar fi produsele de calitate 

de dif
Orientul Mijlociu, Asia de Sud-  

Cele 20 de programe selectate — — au fost alese 

promovare, reprezentând primul val de depunere de programe pentru anul 2014. În temeiul normelor 
existente, UE poate contribui la 

programe este de aproximativ 60 de milioane EURO. Potrivit recentului acord politic privind noile 

 

 acoperi, 

  % 

prezentate de consumul excesiv de alco

 
 

membre — - care trimit apoi Comisiei lista propunerilor pe care le-

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

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/strategy_equality_women_men_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/strategy_equality_women_men_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/strategy_equality_women_men_en.pdf
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
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EURO - MEDIU
 

„  
 
În fiecare an, milioane de tone de 

 
n fiecare an, milioane de europeni 

 
 este 

de sensibilizare cu privire la amploarea 

Evenimentul este coordonat de 

(EWWR). 
Pentru a rezolva problema 

-au 
 

 

 
 
„ ” va 

 
„Pentru o 

eveniment care într-

 

e 
 

- 

aceste materiale pot fi reutilizate sau 
 

Astfel se reduce impactul asupra 

transformarea Europei într-o economie mai 
  

 
le, 

ONG-
 

Evenimentele au loc în 15 state 

 

ect LIFE coordonat de 

Resurselor, organiza

  
Un set de instrumente de 

coordonatorilor.  
În 2012, mi Let's Do It! World, 

care a mobilizat 7 milioane de voluntari în 
cadrul a 84 de a
de o zi, a fiind organizate 
ulterior, în 2013.  

colaborarea dintre voluntari prin intermediul 
 atragerea de 

 
 

importante pentru atingerea obiectivelor 

 

t domenii 
prioritare pentru Comisie în 2014, iar în vara 
aceasta Comisia va revizui obiectivele 

gropile de gunoi, ca parte a unui pachet mai 
 

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

http://www.letscleanupeurope.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.letsdoitworld.org/
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EURO-TEHNICA 
 

Centrele europene de vârf în 
domeniul ITC 

 

 

mai mici - Darmstadt, au fost identificate ca 
astfel de exemple într-un nou atlas UE al 
centrelor de vârf în domeniul TIC. 

zonele în care 
tehnologiile digitale p  

 

 

de vârf, precu
cum ar fi capitalul de risc.  

 

întreprinderilor, Darmstadt - cu 150.000 de 
locuitori - 

domeniul TIC, iar printre regiunile de mici 

Leuven, Karlsruhe sau Cambridge. 

 

 

domeniul TIC: 
 sunt, în majoritate, zone cu o 

   
 

-cheie în 
materie de inovare;   

 au politici pe termen lung în 
   

 s-
istorice (de exemplu, sunt capitalele politice 

   
 

sunt regiuni învecinate).   

cum ar fi Silicon Valley (SUA), Bangalore 
(India) sau Changzhou (China). 

strategia UE 

Europei în domeniul TIC.  

utilizate în elaborarea viitoarei politici a UE 
 

De asemenea, acestea vor alimenta 
proiectul EURIPIDIS, 

 
În plus, Centrul Comun de Cercetare 

(JRC) 
act
va contribui la identificarea  regiuni. 

CDI  un  
Raportul a analizat regiunile UE (1303 

de regiuni NUTS3) în activit în 
domeniu
ponderea lor (14% au peste 20 de puncte).  

Raportul a analizat trei elemente 
-

cifra de afacer

întreprinderilor/al centrelor de cercetare/al 

este rolul fiec

 
Concluziile s-au bazat pe un indicator 

sintetic, care a reunit 42 de indicatori pentru 
eval  

de vârf în domeniul TIC din regiune care 

 
Proiectul „Centre europene de 

 este dezvoltat 
de Centrul Comun de Cercetare 
CNECT.  
 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/eipe/atlas.html
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/eipe/atlas.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0116:FIN:RO:PDF
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/EURIPIDIS/EURIPIDIS.index.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/EIPE.html
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/EIPE.html
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/
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EURO-PRACTICI 
 

 
 

complet cu fonduri europ -a ridicat la aproape patru milioane de lei. 
- -un stadiu 

 
 cursuri terapeutice. 

 
Centrul de zi „Podul Lung" are în prezent aproape 50 de beneficiari, de la copii cu 

 
 ergoterapie, 

 
 

- cadrar 
 

 

 
 

 

 
 

 
Pentru crearea centrului dedicat tinerilor antreprenori din capitala Banatului 

peste 17 milioane de lei, care provin din fo
guvern. 

, ci doar 
-

 
tea de Vest 

 
-

propriul sediu într-  

 
 i f

echipament  

-
 

 
 

(Sursa:www.fonduri-structurale.ro) 
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EURO-ENERGY 
 

„solar” 
 

Un proiect de 
UE, denumit SOLAR-JET, a permis 

unui combustibil „solar” pentru aeronave 
2).  

 

u 
ajutorul luminii solare simulate, s-
un pahar de combustibil.  

Cu toate acestea, având în vedere 

2   
s-ar putea 

 

putea spori considerabil, iar unul dintre 
principalele gaze c

putea fi transformat într-   
Procesul 
Într- -a utilizat 

– care simula lumina 
- pentru a converti dioxidul de 

singaz) 
într-

de metal, dezvoltate la Universitatea ETH 
Zürich.  

apoi convertit de Shell în kerosen, prin 
procesul „Fischer-Tropsch”. 

-un stadiu incipient de 

dezvoltare, transformarea gazului de 
 

inclusiv de Shell. 

 

„Fischer-

infrastructurii de combustibil.  

  
Reactorul solar conver

carbon (CO2  
 

Proiectul SOLAR-
de patru ani, a fost lansat în iunie 201

milioane EURO 
din PC ) 

industrie [ETH Zürich, Bauhaus Luftfahrt, 
Deutsches Zentrum für Luft- und 

ARTTIC, partenerul responsabil cu 
gestionarea].  

 

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

http://www.solar-jet.aero/
http://ec.europa.eu/
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ÎN SUMAR 

 
– pg.1 

 282,6 milioane EURO pentru 225 de noi 

politicilor climatice – pg.4 
 Harta ajutoarelor regionale 2014 - 2020 

pentru România – pg.5 
 318 milioane EURO recuperate de la 

Statele Membre drept cheltuieli în 
cadrul PAC – pg.7 

 74 milioane de euro pentru 
decontaminarea ariilor poluate cu 
petrol – pg.8 

 

UE – pg.9 
 

proiecte europene de succes! – pg.10 
 

al UE în domeniul transporturilor – 
pg.11 

 
de UE sunt subutilizate – pg.11 

 
– pg.13 

 

pentru mediu – pg.14 
 

 – 
pg.15 

 Adoptarea unei directive pentru 
– pg.17 

 - 

acestei practici – pg.19 
 Norme mai flexibile în materie de 

acordare a vizelor – pg.20 
 

persoanele cele mai vulnerabile 
– pg.23 

 
– pg.24 

 – pg.26 
 Promovarea produselor agricole – pg.27 
 – pg.28 
 Centrele europene de vârf în domeniul 

ITC – pg.29 
 Centru modern pentru copiii cu 

– pg.30 
 – 
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 – 
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C o n t a c t: 
 

 
 

 
 

Tel: 0256-493667, Fax: 0256-493132 
E-mail: contact@prefecturatimis.ro 

Web: www.prefecturatimis.ro 
 

 

webologice: 
http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm 
http://ec.europa.eu/  
www.fonduri-structurale.ro 
http://www.eca.europa.eu 
google.com/imagini 

 

 

mailto:contact@prefecturatimis.ro
http://www.prefecturatimis.ro/
http://ec.europa.eu/
http://www.fonduri-structurale.ro/

	Prima rundă de aplauze pentru proiecte europene de succes!
	Centru modern pentru copiii cu dizabilităţi
	Centrul de zi pentru copiii cu dizabilităţi „Podul Lung" din Timișoara a fost reabilitat complet cu fonduri europene. Investiția s-a ridicat la aproape patru milioane de lei.
	Copiii cu handicap participau la diferite activităţi într-o clădire aflată într-un stadiu avansat de degradare, cu risc de prăbușire.
	Acum au la dispoziție spaţii moderne, unde vor participa la cursuri terapeutice.
	Întreaga clădire a fost consolidată, reabilitată, a fost anvelopată termic, deși acum 3 ani, în urma unei expertize, prezenta un risc de prăbușire la seism.
	Centrul de zi „Podul Lung" are în prezent aproape 50 de beneficiari, de la copii cu handicap în vârstă de 3 ani până la persoane de 18 ani, împărțiți în funcție de dizabilitatea pe care o au, în funcție de vârsta lor, așa cum pot să lucreze împreună l...
	Pe lângă activităţile din cadrul grupei se fac activități individuale: ergoterapie, kinetoterapie, logopedie, sunt mai multe cluburi, de psihomotricitate, de dans, de povești.
	Municipalitatea nu a cheltuit întreaga sumă alocată proiectului.
	Alocația iniţială pentru acest proiect a fost de 5,1 milioane lei, dar s-a reușit încadrar în 3.9 milioane, în urma licitației pentru execuția lucrării.
	Angajaţii centrului urmează să termine de mobilat spațiile în următoarele săptămâni, iar din luna iunie clădirea va fi dată în folosinţă.
	Copiii cu dizabilităţi vor fi aduşi la centru de acasă cu două microbuze puse la dispoziție de administrația locală.

	Incuboxx, cutia cu idei a Timişoarei
	Prima clădire de birouri pentru firme de IT şi Comunicaţii, care aparţine municipalităţii şi nu unui constructor privat, a fost inaugurată la Timişoara.
	Pentru crearea centrului dedicat tinerilor antreprenori din capitala Banatului autorităţile au investit peste 17 milioane de lei, care provin din fonduri europene şi de la guvern.
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