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Nou Program Economic pentru România

Echipele Fondului Monetar 

au efectuat 
în

Misiunea a ajuns, la nivel tehnic, la 

nou program economic ce ar putea fi 
Acord Stand-By (ASB) pe 

24 de luni cu FMI

-ar 
putea situa la 

-se o consolidare 

din 2013 e a 
PIB-ului real de 2 - 2¼ %

cererii interne în anul 2014. 

-2½ procente din PIB, 
intrând la finele lui 

2013 .
Un nou program economic se va 

avansat pe calea reformelor structurale, 
inclusiv prin introducerea unui nou cadru 

sectorul energetic. 

fiabi

Pentru a realiza aceste obiective, 

2,3 procente din PIB în 

în termeni ESA (Sistemul European de 

deficit structural de maximum 1 procent 

reforme i

asigure un mai bun control al arieratelor. 

avanseze cu implementarea agendei de 

Alte reforme structurale vor viza 
reforma întreprinderilor de stat ineficiente 

pentru 

Politicile sectorului financiar vor 

prin abordarea problemei împrumuturilor 
neperformante bancare, în vederea 

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

central al strategiei 2020, UE având 
obiectivul de a fi 

inovare al UE, Orizont 2020, care se va 
derula în perioada 2014-2020, se va 

inovare, de exemplu pe crearea de 
infrastructuri pentru cercetare.

spus, a „iCapitalei”. 
Premiul oferit va recompensa 

c

sunt zonele care vor contribui cel mai 

novarea 
prin prestare de servicii, dar important 

pentru a permite realizarea de conexiuni 

Un comitet 
va alege - în -

va primi 500 000 
EURO
a-

Termenul pentru depunerea 
candidaturilor este 3 decembrie 2013.

Comisie întrucât o oare 
pentru economia Europei, 7 din 10 
europeni locuind în zone urbane, care 

2/3 din PIB-ul UE. 

viitoare legate de 
cr ea novare. 

Ele trebuie
:

Inovatoare - în concepte, 
,

Mobilizatoare -
,

implicarea ,
-

obiectivul fundamental al Strategiei 
Europa 2020 - c

-

al

-cadru de cercetare 
al UE. 

peste 100

ianuarie 2010. 

peste 100

site-ul 
dedicat com pentru a se informa în 

participare. De asemenea, se pot trimite 

rtd-i-
capital@ec.europa.eu.

(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 FONDURI

Au
lista de proiecte selectate în cadrul 

– Întruniri ale 

În faza a 2-a, ce a avut ca termen-
iunie 2013, au fost 

selectate 74 de proiecte, dintre care 7 au 

anume: municipiul Gheorgheni (HR), 

Lazuri (SM), comuna Remetea Chioarului 
(MM), As –
Atid (HR). 

Patru dintre proiectele selectate 
din România au beneficiat de suma 

respectiv 25.000 de euro.
Programul "Europa pentru 

instituie cadrul juridic necesar 
sprijiniri

civile (ONG-
europene.

Programul este pus în aplicare prin 
intermed

•
pentru Europa

,
•

[sprijin pentru proiecte 

(ONG-
,

•
Europa (evenimente cu vizibilitate 

,

• unea 4: Memorie 

-
pentru Europa

Europa” are ca scop apropierea 

Ea încura

europeni din state diferite, prin diferite 
mijloace.

 

–

europeni, prin participarea acestora în 

prin încurajarea le

Tipuri de activitate acoperite de 

(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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13,7 milioane de euro pentru 
sprijinirea serviciilor publice 

digitale transfrontaliere

statele membre ale UE, întreprinderile, 

locale cu privire la o serie de proiecte 

milioane de 
euro pentru a dezvolta în continuare 
serviciile publice digitale transfrontaliere. 

Noul proiect „e-SENS” (Electronic 
Simple European Networked Services) va 
contribui la dezvoltarea de servicii publice 

i în alte state membre ale UE - inclusiv 

publice. 
De asemenea, proiectul va 

stat membru în scop turistic, pentru a 
munci sau a studia.

În opinia oficialilor europeni, 
conectarea multitudinii de servicii publice 
digitale de care dispunem în Europa în 

duce avantaje 
tuturor: guvernele pot eficientiza la 
maximum strategiile lor online, 

Europa.

în care e-

i

Prin intermediul punctului unic 
de contact SPOCS disponibil 100% 

efectua procedurile de înregistrare online.
De a

natal al acestuia, în Spania. Anja va 

de la domiciliul din Lituania, prin modulul 
STORK, folosindu- te 
electronic.

Lui Karel i s-au pierdut bagajele 
când a zburat de la Bruxelles la Atena. 

în conformitate cu drepturile conferite 
. Prin 

intermediul e-

-ar afla în 
Europa.

Sabrina
-au

terminat medicamentele pentru diabet. 

erviciilor publice digitale 

mult atunci când acestea vor fi bazate pe 

un element al viitorului pachet al Comisiei 

conectat.

cu statele membre ale UE, întreprinderile, 

-pilot de mari 
dimensiuni vizând servicii publice digitale 

digitale transfrontaliere. 
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Ca parte a proiectului e-SENS, 
peste 100 de parte

unor servicii interoperabile privind actele 

documentele electronice, pe care actori 

publice digitale, contribuind la 

Europei.

- proiectul STORK 
2.0 contribuie la

nivelul UE a actelor de identitate 

juridice.
Proceduri judiciare mai rapide -

proiectul e-CODEX

întreprinderilor la servicii juridice în 

din domeniul juridic din 
UE.

Servicii medicale mai bune -
epSOS

-
rezultatele proiectului PEPPOL privind 

-profit „OpenPEPPOL”) 

-
rezultatele proiectului SPOCS permit 

Un s
acestora alternative electronice 
transfrontaliere continue la procedurile 
administrative lungi pe care întreprinderile 

Proiectul e-SENS se bazeaz

digitale transfrontaliere vor fi pe deplin 
disponibile. 

Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, 
Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, 
România, Slovacia, Slovenia, Spania, 

Institutul European de 

uie în mod 
semnificativ la acest proiect. e-SENS a 

lansat oficial.

euro pentru a sprijini e-SENS pe o 
pe %
din bugetul de 27,4 milioane de euro), 
prin intermediul Programului de sprijin 
pentru politica privind tehnologia 

-PSP).
Proiectul e-SENS va analiza, de 

sigura 
fiabilitatea pe termen lung a 
componentelor e-
publice digitale transfrontaliere, pe baza 
rezultatelor unui studiu publicat recent.

Începând din 2014, sprijinul UE ar 
putea proveni din infrastructurile de 
servicii digitale, parte a mecanismului 

la un

servicii publice în Europa.

(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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Premiile RegioStars 2014 – cele mai 
bune proi

a UE 

RegioStars 2014, pentru cele mai 

Juriul premiilor RegioStars a ales 
19 finaliste din cadrul celor 80 de proiecte 
sprijinite prin intermediul Fondului 

European (FSE), pe baza a patru criterii 
caracterul inovator, impactul, 

Conform oficialilor europeni, cele 

,

dinamismul cu care regiunile europene 
pentru 

Acesta este obiectivul Strategiei 
Europa 2020 -

.
De aceea, succesul politicii 

instan ectele propriu-zise.

din 17 state membre: Belgia, Republica 

Grecia, Ungaria, Italia, Irlanda, 
Luxemburg, Olanda, Polonia, Portugalia, 
România
Britanie.

În data de 8 octombrie, în cadrul 
celei de-

Regiunilor, dl Luc Van den Brande. 
La

ocazia ceremoniei de decernare a 
premiilor, de la Bruxelles, din 31 martie 
2014.

—
inovare în cadrul IMM-urilor: sprijinirea 

.
—

bioeconomie:
sectorul bioeconomiei.

incluziunii — crearea de locuri de 
o

rândul tinerilor.
CityStar — proiecte de 

transport public urban: sprijinirea 

problemele de transport cu care se 
oastre.

Precedenta decernare a premiilor 
RegioStars pentru anul 2013 a 
recompensat proiecte emblematice la 
Porto (Portugalia), în nord-vestul Angliei 

-
Mazurskie (Polonia), la Berlin (Germania) 

Categoriile au fost axate pe 

-urilor, 

obiectivul 
premiilor RegioStars este de a 

modele pentru alte regiuni.

din 7 - 10 octombrie 2013, de la 
Bruxell
de a- -
proiectele

ai 
politicii regionale. 

În acest an, evenimentul are loc 
într-un moment în care
or vor 

UE, pentru perioada 2014-2020.
(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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Cea de-a 50-
industrial european

ordat a 
50-
programului Doctorat industrial european 
(EID), în valoare de 1,5 milioane de euro, 

vor elimina tumorile prin distrugerea 

-numitul proiect VAMPIRE 
(Vascular Antibody-Mediated 
Pharmaceutically Induced tumour 
Resection -

anticorpi”) este coordonat de 

biotehnologie, cu sediul în Utrecht. 
Proiectul de cercetare este 

de cercetare europene asociate, precum 

Programul de doctorat industrial 

proiecte cu parteneri din mediul 

fiind cel mai bun exemplu de colaborare 

tor  

universit
Doctoratul industrial european 

t

Doctoratul industrial european a 
fost lansat ca proiect-pilot în 2012 în 
cadrul (MCA), 
programul european de burse de 
cercetare. 

cadrul unor proiecte de cercetare 

mediul
Bursele EID - acordate pe trei ani - permit 

în sedii de întreprinderi, sub îndrumarea 

din univers

- când parte din noul 
program „Orizont 2020” al UE pentru 

ianuarie anul viitor.
De a , care 

promovea

peste 60

sprijinite prin intermediul programului sunt 
dedicate problemelor societale, precum 

penuria de energie. 
-

Curie (MSCA) vor deveni principalul 

doctorale excelente, iar în perioada 2014-

25 i doctoranzi sub 
forma „doctoratelor industriale europene”, 
a programelor comune de doctorat (care 

.

membre au convenit recent asupra 
faptului % din 
totalul bugetului dedicat programului 
Orizont 2020, decizie care trebuie 
adopt

(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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sa MEDIA în lumina 
reflectoarelor

pentru cinema MEDIA al Uniunii 
Europene au fost prezentate în cadrul 
celei de-a 66-

-17 august 2013). 
Cinci dintre aceste filme au fost în 

Piazza Grande, cu o capacitate de 8 000
de locuri, pe unul dintre cele mai mari 
ecrane cinematografice în aer liber. 

Evenimentele importante ale 
festivalului din acest an au inclus 
parti
Christopher Lee, Faye Dunaway, Anna 
Karina, Werner Herzog, Sergio Castellitto 

Jacqueline Bisset, care a primit un premiu 

industrie a fil

realizatori de film în cadrul noului 

În perioada festivalului au fost 
000 

de cin 000 de 

1

unor filme prezentate la festival, 

pentru „Zilele industriei” din cadrul 
festivalului (10-1

cel mai recent atelier din seria 
„PUENTES”, în cadru

continente. 

Programul PUENTES este sprijinit 
de MEDIA Mundus, versiunea 

Printre proiectele dezvoltate în 
urma unor ateliere PUENTES anterioare 

-

a Festivalul de 
film de la Berlin din acest an.

Lansat în 1991, MEDIA (acronim 
pentru „Mesures pour encourager le 
développement de l´industrie 
audiovisuelle” –

audiovizuale”) a investit peste 1,6 
miliarde de euro pentru a sprijini crearea 

domeniu, în scopul de a spori diversitatea 

audiovizuale.

 

În prezent, la programul MEDIA 

-
(din luna iulie 2013), 

.
În cadrul bugetului UE pentru 

perioada 2007-2013, prin programul 
MEDIA s-
de 755 de milioane de euro. 
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% a 

pentru dezvoltarea unor noi proiecte 
cinematografice. 

din industria filmului.

de 50 000 de euro.

alte continente.
Pentru perioada 2011-2013 

dispune de un buget de 15 milioane de 
euro.

– viitorul 
programului MEDIA

Media Mundus, care devin parte a 

profe
crea un nou fond de garantare a 
împrumuturilor care va facilita accesul la 

total de circa 1,3 miliarde de euro în 
perioada 2014-
aproape 9

va face obiectul procedurii finale de 

pene.

Filme prezentate la Locarno care 

Con

Gare du Nord de Claire Simon 
-

35 000 EURO,

L'Etrange Couleur des 
Larmes de Ton Corps de Hélène Cattet 

( -
MEDIA: 33 063 EURO,

Mary, Queen of Scots de
-

500 EURO,

evening falls on Bucharest or 
metabolism) de Corneliu Porumboiu 

-
24 000 EURO.

Con :

The Special Need de Carlo 
Zoratti (Germania/Italia) -
MEDIA: 23 000 EURO.

În afara concursului –
Mare:

ÎnVijay and I de Sam 
Garbarski (Belgia/Luxemburg/Germania)
- 000 EURO,

Kvinden I Buret (Keeper of 
Lost Causes) de Mikkel Norgaard 
(Danemarca/Germania/Suedia) -

000 EURO,

Les Grandes Ondes (à 
l'ouest) de Lionel Baier 

-
MEDIA: 66 000 EUR),

Mr Morgan's Last love de
Sandra Nettelbeck 

-
000 EURO.

(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO –

apelurilor telefonice la nivelul UE

Utilizatorii telefoniei mobile de pe 

%. 

ceea ce pri
consumatorilor.

Din aceste cifre reiese clar faptul 

le-

la nivelul întregii UE pentru a realiza o 

conectare la nivelul întregului continent.

Tariful mediu pe minut (în 

mobile

servicii d

mai mici - de exemplu, un litru de lapte 
-0,99 EURO oriunde în 

%, iar în 

11 % la nivelul UE.

minut)

În septembrie 2013
Comisiei Europene, doamna Neelie Kroes, va 

co . 

(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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Proiectul „CURVACE” a primit 2 
milioane EURO din fonduri UE pentru a 

care au u
domeniul roboticii mobile, al 

medicale.În viitor, ochiul compus artificial 
ar putea fi utilizat în domenii în care 

De exemplu, un ochi compus 
artificial flexibil ar putea fi fixat pe 

obstacolelor (de exemplu, în timpul 
manevrelor de parcare, pentru ghidarea 

autovehiculelor sau a pietonilor care se
apropie prea mult) sau ar putea fi instalat 
în microvehiculele aeriene (Micro Air 
Vehicles - MAV
coliziuni, bazate pe vedere (de exemplu, 

obstacolelor, cum ar fi în cadrul 
salvare). 

fabricarea hainelor inteligente, cum ar fi 

pentru autonomie la domiciliu sau pentru 
copii, cu un rol de prevenire a 
accidentelor).

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

În opinia oficialilor europeni, 
p

În acest context, ochiul compus 

de Drosophila melan
artropode. 

Ochiul, un obiect cilindric minuscul 
(diametru de 12,8 mm, 1,75 grame), este 

coloane cu câte 15 senzori fiecare. 

dintr-o
cu un pixel electronic (30 de microni). 

avansate, precum un câmp vizual 
panoramic neîntrerupt de 180°x60°, cu o 

luminozitate.

prin intermediul programului FET-Open 
(Future and Emerging Technologies) al 
Comisiei Europene. 

Ca parte din componenta 

Orizont 2020, programul-cadru al UE 
pentru cercet -Open 

în stadii incipiente.

-
Marseille

Universitatea din Tübingen (Germania), 

luni (1.10.2009-30.6.2013). 
Bugetul întregului proiect este de 

2,73 milioane EURO, dintre care 2,09 
milioane EURO provin din fonduri UE.

Rezultatele au fost publicate în 
revista Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the USA.
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Europei îi place conexiunea Wi-Fi

Un nou studiu al Comisiei 
joritate a 

conexiunea Wi-
va continua. 71 % din volumul total al 

conexiunea Wi-

udiul 

conexiunea Wi-Fi, care are un succes 

fr
stricte.

a le folosi (în roaming, de exemplu), iar 

p

-Fi 

care, prin crowdsourcing, se poate 

lumea. 

factorii de decizie europeni.

Wi- ri microcelulare 

operato

unu
consumatorii ar face economii prin 
utilizarea conexiunii Wi-

Microcelulele pot, de asemenea, 

este dificil de ajuns, inclusiv în interiorul 

5150
-Fi;

GHz 
GHz pentru utilizare mo

banda de 3,5

administrative legate de crearea de 

publice.
Conexiunea Wi-

mai multe dispozitive printr-un singur 
abonament de internet. 
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Conexiunea Wi-
din ce în ce mai frecvent în locurile 

3G congestionate. 
Acest lucru le permite operatorilor 

%
pe an, a traficului mobil de date pentru 
perioada 2012-2017.

Microcelulele sunt noduri de acces 

macrocelulele cunoscute în prezent drept 

Microcelulele vor juca un rol din ce 

mobile. 

2 aza poate 
aj
Microcelulele devin astfel mult mai 

de a degaja ocazional traficul.
În cadrul studiului, degajarea 

traficului de date a fost 

-

-Fi). 

se pot conecta la astfel de tehnologii 

Alte concluzii ale studiului:
Între Wi-

c
Combinarea ambelor tehnologii 

poate facilita exploatarea la maximum a 

permite o reutilizare mult mai mare a 
-

Noile echipamente Wi-Fi vor 
permite asigurarea unor viteze mai mari 
prin utilizarea unor canale mai largi 
(80 MHz sau 160 MHz).

Procesele de autentificare 
-

-

autentificare.

ban -
serii de agregatori de roaming, accesul la 

-

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

cel 
mai recent sondaj la nivelul UE. 

Rezultatele preliminare ale acestui sondaj au fost prezentate anterior, în luna iulie
2013

conexiune mai mare.

anual începând din 2006. 
(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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Obiectivul sondajului este de a sprijini elaborarea de politici în domeniul 

ipalelor servicii de 

Ancheta pe teren pentru acest sondaj s-a încheiat în martie 2013. 

Întrucât ancheta pe ter

a efectua un apel telefonic sau de a se conecta la internet, din cauza costurilor aferente 
acestor servicii.
„inteligente”.

ntelor în Suedia, Danemarca, Marea Britanie, Finlanda, 
România,

în multe 
petrecut online — Ungaria (35%), Portugalia 

România (45%). 
În prezent, din cauza grijilor legate de costuri, 

în Grecia 
(81%), P România (71%).

,
at). 

În România a fost de 20 de puncte 

internetul pentru a efectua apeluri vocale (Voice over Internet Protocol sau „VOIP”), în 

Serviciile V
%), dar devin mai populare, utilizarea acestor servicii înregistrând o 

conectate la internet a crescut cu 11%, iar utilizarea serviciilor VoIP a crescut cu 16 
puncte.

pot fi transformate în realitate la 

prezentat de Comisie în septembrie 2013.
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EURO – PROTECT

de 1 miliard EURO

Serviciile v
aproape 40 de milioane de produse 

potrivit raportului anual al Comisiei privind 

aproape 1 miliard EURO. 
Raportul

metoda de transport ale produselor 
E. 

%), 

-a
%), 

%). 
rat au 

reprezentat în continuare aproximativ 
70
cu 23

celelalte categorii, 

alimente, Hong Kong pentru CD-uri/DVD-

materiale de ambalaj. 
Aproximativ 90 % din totalul 

distru

Strategia UE 2020
minant pentru 

produse

într-un mediu nereglementat, pot 

rol extrem de important în ceea ce 

Începând cu anul 2000, Rapoartele 

vamale legate de protejarea drepturilor de 
proprietate intel

a
sprijin vine

În luna iunie 2013, s-a adoptat un 
nou regulament privind respectarea 

La 10 decembrie 2012, Consiliul a 

UE pentru a com

pentru anii 2013-2017, care are 

monitorizarea cu eficacitate a noii 

ale;

Drepturilor d
cu auto

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



BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 16 

 

gratuit rezultate
cititorilor - - a

accesul liber este în curs de a atinge un 
punct critic, aproximativ 50 % dintre 

în prezent disponibile în mod gratuit. 
Acest nivel este de 2 ori mai mare 

decât cel estimat în studii, lucru explicat 
prin utilizarea unei metodologii 

.

% din articolele validate de 

prezent accesibile online în mod liber. 

Accesul liber la rezultatele 

Studiul a analizat disponibilitatea 

ce
Statele Unite. 

discipline, peste 50 % dintre documente 
sunt disponibile în mod gratuit. 

Accesul liber este cel mai limitat în 

Europene a identificat accesul liber drept 

Prin urmare, accesul liber va fi 
obligatoriu

2014-2020. 

accesul liber în Europa, inclusiv în ceea 
ce p
din fonduri proprii.

Contribuabilul european nu ar 
pentru 

fonduri publice.
Din acest motiv, accesul liber la 

acces în cadrul Orizont 2020, programul 

Studiul a fost realizat de Science-

Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Turcia, 
edoniei, 

Statele Unite ale Americii. 

au fost, de asemenea, publicate recent.
iticile privind 

ambele forme de acces liber: accesul 
liber la articole publicate în reviste 

autoarhivarea (abordarea de tip „green”). 
Peste 75

acceptat perioade de embargo -

gratuit -

(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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Cel de-

-
-

În cadrul Orizont 202
perioada 2014-2020, Comisia va demara de asemenea un proiect pilot privind accesul 

luând în conside

Comisia va face din accesul liber principiu general al 
programului Orizont 2020. 

Începând din 2014, 

„hibrid”); costurile de publicare anticipate v

liber (acces liber de tip „green”).

Te
tratare a apelor urbane reziduale

Conform celor mai recente date pe 
-au realizat o serie de 

rtante între statele 
membre. 

Statele cu rezultate deosebite în 
acest domeniu, precum Austria, 

UE cu privire la tratarea apelor reziduale, 
alte câteva state membre având rezultate 
foarte apropiate. 

Statele membre mai noi, care au 

-
tratare a apelor reziduale, în pofida 
ratelor mai mici de conformare. 

Aceste progrese au fost realizate 
cu un ajutor 
partea UE, în valoare de 14,3 miliarde 
EUR pentru perioada 2007-2013.

Tratarea apelor reziduale 
constituie, în opinia oficialilor europeni,  
un test fundamental pentru societate -

ge
depindem?

materie de tratare a apelor reziduale sunt 

Europei.

(91

din raportul precedent (77 %).
În plus, o mai bu

.
La începutul anilor ’90, calitatea 

60

78
În temeiul UE adoptate 

în 1991, statele membre au 

„secundare” adecvate, pentru a se 
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Apele reziduale care ajung în zone
sensibile (

suplimentare, mai riguroase.
Ultimul raport (2009-2010) are 

Ratele de colectare se situau 
la niveluri foarte ridicate, 15 state 
membre colectând 100 %

-au 
-au ameliorat rezultatele 

anterioare
% în Bulgaria, Cipru, 

Ratele de conformare în ceea 

82 %, cu patru puncte procentuale mai 
mult decât în raportul precedent. 

între statele UE-15, în care ratele medii
de conformare se situau în intervalul 90-
100 -12, unde era de 39 %.

Ratele de conformare în ceea 

apelor uzate în vederea combaterii 

nivel global, la 77 %.
Rata medie de conformare 

în -12 era de numai 
14 %, în timp ce în Austria, Germania, 

%.

precedent, ajungând la aproape 75 %. 

europene include un avertisment: doar 11 

apelor uzate.
UE au

obliga Directivei 
privind tratarea apelor urbane reziduale în 

apelor lor urbane reziduale. 
Apele netratate pot fi contaminate 

Ele 

mediul marin pri

cunoscut sub numele de eutrofizare.
Directiva prevede tratarea 

hidrografice ale apelor din zonele 

Pentru statele UE-15, toate 

expirat, dar statele membre ale UE-12 au 
prelungit aceste termene, ultimul urmând 

Fondurile de coeziune

un rol decisiv în aplicarea directivei. 
În 2009, au fost alocate 3,5 

miliarde EURO, iar în 2010 - 9,7 miliarde 
EURO
legate de epurarea apelor uzate, Polonia 
beneficiind de 3,3 miliarde EURO,
România de 1,2 miliarde EURO, iar 
Ungaria de 600 de milioane EURO.

-

aproximativ 14,3 miliarde EURO.
Ratele de conformare au fost mai 

ridicate atunci când au putut fi recuperate 
-a respectat principiul 

printr-un dialog continuu cu statele 

proceduri în constatarea neîndeplinirii 

Astfel de proceduri în constatarea 

împotriva a zece state membre.

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



BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 19 

 

Produsele biocide ameliore

mediului
 

Un nou regulament privind 

septembrie 2013

în UE. 
Biocidele sunt produse chimice 

utilizate pentru eliminarea organismelor 

microorganismele nocive (cu alte cuvinte 

chimice industriale cum ar fi vopselele 

pentru materiale.

produsele biocide, care va permite 

Economiile totale pe care se 

miliarde EURO într-un interval de 10 ani.

i autorizate. 

autorizare, asigurându-se un nivel ridicat 

animal

„Registrul produselor 
biocide”

pentru înregistrarea 

Noul regulament va reprezenta, de 
asemenea, primul text legislativ în care 

Comisie nanomaterialelor. 
În conformitate cu acest 

Produse Chimice (ECHA) va acorda sprijin 

emiterea de avize privind aprobarea 

produselor biocide la nivelul Uniunii. 

în 2014 la 300 în 2020.
(Sursa: http://ec.europa.eu/)

EURO - MARKET

Deduceri din cotele de pescuit 
pentru 2013

Comisia
deduceri din cotele de pescuit 

pentru 2013 în cazul statelor membre 
-

2012. 

daunele provocate stocurilor pescuite 
excesiv î

membre a resurselor comune de pescuit.
Deoarece la nivelul UE, se 

comune reformate în domeniul 
pescuitului, prioritatea este asigurarea 
faptulu

parte din eforturile continue de 

sust
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Deducerile cotelor sunt aplicate 
pentru stocurile care au fost pescuite 
excesiv în anul precedent, deduceri 

cesiv 

face obiectul unui plan multianual.

are cote disponibile pentru a-

dintr-
ându-se cont de 

necesitatea de a se evita aruncarea 
înapoi în mare a capturilor în cadrul 

Deducerile din stocurile alternative 
sunt decise prin consultare cu statele 

-
un regulament separat mai târziu în 
cursul acestui an.

Temeiul juridic pentru deduceri 
este Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Acest regu
Comisiei mandatul de a aplica deduceri 
din cotele viitoare ale statelor membre 
care au pescuit în exces. 

multiplicare, în conformitate cu 
articolul 105 alineatele

situri istorice

În septembrie 2013, în cadrul unei 

Consiliului Europei denumite Zilele 
europene ale patrimoniului, milioane de 
persoane vor beneficia de acces liber la 

deschise publicului, .
2013 a avut 

loc Zilelor europene 
ale patrimoniului 2013 la Erevan, în 

Consiliului Europei. 

De asemenea, un nou site internet
interact
acesta va oferi detalii privind siturile care 

i

patrimoniului. 
Ca de obicei, Zilele europene ale 

istorice. 
De exemplu, în Irlanda de Nord, 

martorii a 400 de ani de istorie. 
Tema din Suedia, „Locuri de 

de-a lungul secolelor spre locuri de 

tema din 

Zilele europene ale patrimoniului 

din medii diferite, fiind o modalitate 

locale, prin dezvoltarea turismului.
Lansate în 1985, Zilele europene 

ale patrimoniului au fost organizate 
în

Europei. 

iau parte la 
Zilele europene ale patrimoniului.

Evenimentele culturale organizate 
pe parcursul unei luni aduc în prim-plan 

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



BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 21 

 

Fonduri UE pentru pierderile 
agricultorilor

 

În ciclul financiar 2014-2020, 
România va putea folosi, pentru prima 

europene pentru acordarea de 

„pierderi economice“, inclusiv în cazul 

Fondurile alocate României de 

financiar, 2014-2020, sunt de 19,49 
miliarde de euro, cu circa 5 miliarde de 
euro mai mari decât cele alocate pentru 
perioada 2007-

-2013, România a 

de consistente, fonduri care se vor epuiza 

-
7,1 miliarde de euro sunt destinate pentru 
Pilonul II-

perioada 2007-201
euro pentru Pilonul I-
circa 6 miliarde de euro mai mult decât în 
actualul ciclu financiar). 

vor putea beneficia de fonduri europene 
pentru acoperirea riscurilor. 

Pentru aceasta, Guvernul a 
adoptat deja actele normative privind 

-3 astfel de 

financiare fermierilor „pentru pierderile 
economice“, printre care, pierderi de 

plante, pierderi economice din activitatea 

plantelor etc. 

acordate agricultorilor prin fondul mutual 
vor proveni de la UE, restul de la bugetul 

stabilit de consiliul de conducere al 
fondului, conform legii. 

procedurile se vor derula 

interprofesionale, fondul mutual ar putea 

cel mai târziu la începutul anului viitor. 

ând din 
anul 2014, fermierii ar putea beneficia, ca 

agricole, î

-
n.red.). 

Pentru aceasta, Guvernul, prin 

anciar 
de la bugetul UE. 

fondurile 
europene alocate României pentru 

-2020 
19,49 miliarde de euro.
(sursa:www.capital.ro,www.madr.ro)
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EURO –SONDAJ

optimism 

Conform rezultatelor unui sondaj 
Eurobarometru, 
UE se simt „europeni”

drepturi.
Aceste rezultate trebuie interpretate în 

contextul 
—

i UE 
sunt cel mai semnificativ rezultat pozitiv 
din partea UE —

cel mai semnificativ rezultat pozitiv din partea 
UE.

În pofida crizei, persoanele care 

UE sunt mai numeroase decât cele care se 
,

iar pesimismul legat de impactul crizei asupra 

(67

spus la nivel global.
%) a 

europenilor sunt în favoarea monedei 
euro, iar în cadrul zonei euro o majoritate de 

foarte apropiate de cele maxime (între 68 %
%) în patru din ultimele cinci state care 

au aderat la zona euro (Estonia, Malta, 

Sondajul Eurobarometru standard din 
ui 2013 a fost realizat pe baza 

perioada 10–26 mai 2013. 
În total, au fost intervievate 32 694 de 

1. Cele mai semnificative rezultate pozitive ale UE

(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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5. Viitorul UE

da euro
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EURO-

2 din 

012 înregistrându-se 15 

.

de origine. CEASS nu poate fi utilizat pentru a acoperi tratamentel

ndu-

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

— — unei afaceri 
este un lucru dificil, în special în climatul 
economic actual.

În UE, 200.000 de firme dau faliment 
anual, ceea ce duce la pierderea a 1,7 

falimente având un element transfrontalier.

prezentat în decembrie 2012 un pachet de 

elemente ale pachetului au fost o propunere 
de modificare a Regulamentului privind 

Sediul materiei este Regulamentul 
(CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de 

orme în materie de 

prevede coordonarea procedurilor de 

are active sau creditori în mai multe state).
sat o 

creditorilor de a-

furnizori s

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

pot crea incertitudine 

Problemele principale sunt perioada 

pentru deschiderea procedurii, depunerea 

restructurare, care pot avea un efect negativ 

Consultarea va solicita punctele de 

Europa are nevoie de o 
pentru 

încât, în cazul în care apar probleme, 

cu cât mai mult cu cât IMM-urile constituie 

Propunerea de modernizare a 
— care 

— este un prim pas 

fundamentale ale cazurilor transfrontaliere de 

ra 

afaceri în lumina normelor divergente, la nivel 

Una din problemele ridicate în cadrul 

(perioada

închiderii unei întreprinderi falimentare 

de la patru luni în Irlanda la

me legate de 

evitarea unui act al unui debitor insolvent 
care este în detrimentul creditorilor.
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EURO - DOCUMENTE

Reforma Politice Agricole Comune (PAC)

European au ajuns la un acord politic cu 
privire la reforma PAC. 

Pe baza propunerilor Comisiei din 

PAC privind:
1. ,
2.

unice (OCP),
3. ,
4. un regulament orizontal privind 

O serie de aspecte vor fi tratate 
separat în cadrul negocierilor pentru cadrul 
financiar multianual pentru perioada 2014-
2020 – în special privind transferul fondurilor 

Obiectivul este ca toate noile 

-se din 
2015).

Elementele principale ale propunerilor 
pot fi rezumate astfel:

- pentru fiecare agricultor 
—

„verzi”, pentru practici agricole durabile —
reia un procentaj de 30 % din 

legat de asigurarea anumitor practici 
agricole durabile —

furnizarea de bun

Statele membre vor consacra 70 %

fermie

defavorizate, schema pentru micii fermieri, 

„cuplate”. 
Pentru UE-

pentru 

Statele membre care în prezent 

optarea pentru o

administrative sau agricole); atingerea 

-
fiecare fermier va ajunge 

Sumele disponibile pentru fermierii 
care /

.
Statele membre au dreptul de a 

utiliza o 
primele hectare -
un procent de 30 % din pachetul financiar 

-l redistribuie agricultorilor 
pentru primele 30 hectare ale acestora
( iv de 
redistribuire
la hectar.
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Tinerii fermieri:
Pentru a stimula reînnoirea 

25 % în primii 5 ani de la instalare. 
%

toate statele, venind în completarea altor 
i.

Schema pentru micii fermieri:

SM la o 
-1.250 EURO, 

indiferent de dimensiunea fermei.
Statele membre pot alege între 

.

severe legate de eco-

Costul total al schemei pentru micii 
% din 

rurale, va exista o 
consilierea micilor fermieri în materie de 

de granturi pentru restructurare.

Pentru a contracara eventualele 

pentru sectoare specifice în anumite 

existente, statele membre vor avea 

prezent un sprijin cuplat de 0-5 %, sau 

sprijinului cuplat este mai mare de 5%. 

furniza un sprijin „cuplat” de 2% pentru 
culturile proteice.

Zone care se c
constrângeri naturale/zone defavorizate

Statele membre (sau regiunile) pot 
-

5 - pentru 

naturale care este .
„În

agricole durabile

hectar pentru respectarea anumitor 

statele membre vor ut
30

plata „verde”.
În acest sens, este nevoie de 

i
diversificarea culturilor (un fermier 

De asemenea, se impune 
nteres 

ecolo -7% din terenul 
pentru fermele cu o 

-
mai exact, marginile câmpurilor, gardurile 
vii, arborii, perdelele forestiere, elementele 
de peisaj, biotopurile, zonele tampon, 

Pentru a evita penalizarea celor 

„înverzire”, în b
aplicarea practicilor benefice pentru mediu 

–
exemplu fiind 
bio/ecologice.
(Sursa:http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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agromediu pot
echivalente, cuprinse în noul regulament.

aduce atingere deciziei separate pentru 
anul bugetar 2014, s- ce 
reducere viitoare a disciplinei financiare cu 

decât bugetul disponibil pentru primul 
pilon), trebuie aplicat un prag de 
2 000 EURO (

2 000 EURO din cadrul 
).

„Fermieri activi”
Pentru a elimina unele lacune 

nu era e
regulile aplicabile fermierilor activi. 

agrement permanente) va fi obligatorie 
pentru statele membre, 

nu pot demonstra 

Hectare eligibile

dar se va face 

directe, pentru a se evita specula. 
Statele membre care ar putea 

se aloce în 2015 la 135% sau 

în 2009.

2. Mecanisme de gestionare a 

lapte în 2015, reforma prevede 
suprimarea sistemului de cote pentru 

în septembrie 2017, fapt ce 
con

2005 acordând

UE atât pe plan inte

normele OMC în cadrul cotelor). 

aduce, de asemenea, beneficii utilizatorilor 

Pentru a asigura un nivel 

Maj
acces 

vin

drepturi referitoare la plantarea vi -de-vie 

, cu o

contextul incertitudinilor externe. 
Sistemele existente de 

pub de sprijin pentru depozitare 
sunt revizuite pentru a fi mai bine 

-se, de 

Pentru produsele lactate, aceste 
„Pachetului 

negociere a fermierilor. 
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În plus, sunt introduse noi clauze 
de salvgardare pentru toate sectoarele,
cu scopul de a permite Comisiei 

pertu
, rezerva pentru 

În caz de dezechilibru grav pe 

sionale, cu 

depozitarea prin intermediul operatorilor 

Programul de încurajare a 
consum
Sistemul de distribuire a laptelui în 

.

câtev

Normele referitoare la 

celor 
interprofesionale cuprind în prezent toate 

lor.
În plus, posibilitatea 

unor negocieri, în mod colectiv, cu

câteva scheme de mai mic
sau neutilizate.

succes: statele membre sau regiunile 

programe multianuale
disponibile, pentru a 

or zone. 

.

.
Va fi la latitudinea statelor 

membre/regiunilor de a decide, pe baza 

generale - încurajarea transferului de 

-

De asemenea, se au în vedere 
zarea, 

gestionarea riscurilor; refacerea, 

cu emisii reduse de carbon; promovarea 

ce rurale. 

5% 
pentru abordarea LEADER.

politici, prin intermediul unui cadru 
strategic comun prin 

fondurilor de 
- European 

Structural and Investment), (FEADR, 

FEPAM) în statul membru.
În decursul noii perioade, statele 

membre / regiunile vor avea posibilitatea 
de a elabora sub-programe tematice.

Ele pot viza tinerii fermieri, fermele 
mici, zonele montane, femeile în zonele 

aprovizionare scurte – beneficiind de rate 
de sprijin mai mari.
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Lista de se va baza pe 
punc curente
disponibile:

Inovarea: proiectul de parteneriat 
european pentru inovare privind 

- EIP 

active fizice”
a resurselor, productivitatea, reducerea 

–

sunt disponibile—cu rate de sprijin mai mari -
legate de EIP sau de proiecte comune.

Tinerii fermieri –
cu 

70.000
.

Micii fermieri: granturi pentru 
000 EUR 

Setul de instrumente pentru 
gestionarea riscurilor:
de asigurare – pentru asigurarea culturilor, 
pentru asigurarea împotriva fenomenelor 

lor animalelor.
: sprijin 

de afaceri, sprijin limitat la IMM-uri.

: contracte comune, legate de formare 

flexibilitate la e
: o

Silvicultura: ajutor 

Zonele montane: în cazul zonelor 
i al terenurilor agricole aflate la 

nord de paralela 62º, cuantumurile ajutoarelor 

constrângeri specifice: noua delimitare a 
zonelor - el târziu -

, statele membre 

având %

cu constrângeri specifice.
Cooperarea: noi de

sprijinire a iale 

de mediu comune, circuite de aprovizionare 
scurte,

:

ru întreprinderi mici.

satelor:

transformarea 
Programul LEADER: un accent 

alte fonduri la nivel local, mai exact: 
cooperarea rural-urban sub responsabilitatea 

duri.

4. Regulament orizontal

câteva elemente de interes:
Controale intensificate în 

regiunile cu probleme.
–

SM 
agricultori ,

a terenurilor
directe, Directiva-

pesticidelor, dezvoltarea .

iilor vor 
depinde 
legale privind mediul
climatice

:

în valoare de 400 milioane 
EURO.

Transpare SM

beneficiarilor — ilor
eligibile în schema pentru micii fermieri. 

:
comisia va elabora un raport 

.
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