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Echipele Fondului Monetar 

(CE) au efectuat 
perioada 15 – 29 ianuarie 2013 pentru a 

-

economic al României. 
La nivelul staff-ului, s-a ajuns la un 

acord cu priv
care sunt necesare pentru a îndeplini 

buget pe anul 2013. 
Având în vedere timpul necesar 

luni a programului încheiat cu FMI. 
Acest lucru ar trebui, de asemenea,

%, în principal 
crescut la 

5 % la finele anului 2012, în parte din cauza 
,

-se 

5 %
finele anului. 

% din 
PIB în anul 2013.

Dezechilibrele fiscale acumulate 

fost în cea mai mare parte corectate. 

deficitul bugetar în anul 2012 a fost redus, 

angajamente, la sub 3 % din PIB –
fusese planificat. 

dintre proiectele 

de audit. 

deficit de 2,4 % din PIB în termeni de 
% în termeni cash. 

Bugetul permite majorarea salariilor 

% a pensiilor, 

facturilor în sistemul de 

(7/2011/EU). 

unele reduceri ale deducerilor fiscale, 

impozitului de 3 % la cifra de afaceri pentru 
segmentul întreprinderilor mici. 

50 lei de la 1 iulie. -au angajat 
rilor de stat: 
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capitalul companiei Transgaz se va finaliza 

investitor strategic. 

Se vor accelera eforturile de numire 

teja consumatorii casnici 
cei mai vulnerabili.  

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

i Košice - Capitalele Europene ale Culturii în 2013

(Slovacia) sunt noile Capitale Europene 
ale Culturii pentru anul 2013. 

Programele culturale au început, în 
mod oficial, la 12 ianuarie 2013 în Marsilia 

2013 în Košice.
Androulla Vassiliou, comisarul 

penstru 
site- : „Este 

s- – - –

Capitale Europene ale Culturii pentru 

ambele 
marca începutul unui an extraordinar al 

un succes r
de peste 25 de ani. Titlul 

pentru turism, crearea de l

succes ambelor Capitale ale Culturii din 
2013!”

Lansarea Capitalei Marsilia-

ianuarie 2013, cu patru evenimente 

deschidere la Marsilia, la care a participat
dl. José 

-en-Provence, 
-

ri de 
artificii în Arles, care a încheiat weekendul 
de inaugurare.

-

2013, în mai multe puncte 

2013 –

În toamna anului 2012, Comisia 

din 2013 premiul Melina Mercouri (în 
valoare de 1,5 milioane EURO) pentru 

angajamentelor asumate de acestea în 
ie.

sub egida Capitalei Europene a Culturii 
sunt printre cele mai mediatizate 
evenimente culturale din Europa. 

baza unor programe culturale care trebuie 

a
integreze în parcursul de dezvoltare pe 

(sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO – JOB

decalajului în materie de 

Europa

În sectorul TIC (tehnologia 

prezent 700 

anual în timpu

Tinerii au nevoie de fapte, nu de 

competent, în caz contrar f

guvernelor, cadrelor didactice, partenerilor 
sociali, furnizorilor de servicii de ocupare a 

apel 
, pentru a- le într-un

Comisia va centraliza 
angajamentele exprimate cu privire la 

întreprinderile nou-

altele. 
Companiile mari precum Nokia, 

Telefónica, SAP, Cisco, HP, Alcatel-
Lucent, Randstad, ENI, Telenor Group, 

(Council of European Professional 

-au 

2013, pe baza 

Comisia

, sensibilizarea 

beneficia întreprinderile nou-

-numitele 
bonuri valorice pentru formare. 

Modelele de succes bazate pe 

60-

va f

materializa probabil sub forma unor cursuri 

dru 

toate cele 23 de limbi oficiale ale UE. 

nou-

Startup Europe,

dezvolte noi întreprinderi web.
(sursa: http://ec.europa.eu/)

Buletin elaborat de:

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

2013 - Anul european al 

Cu ocazia trecerii în anul 2013, 
a lansat Anul 

un an dedicat 
i drepturilor acestora.

Acesta coincide cu un moment de 
e al procesului de integrare 

de la introducerea, în 1993, prin Tratatul 

Comisiei Europene, dl. José Manuel 
misiei

Europene, d-na Viviane Reding, s-au
dl.

afacerilor europene, d-na Lucinda 
Creighton, pentru a lansa Anul 2013 –

Dublin. 

Dublinului au participat la o dezbatere 

viitorul Uniunii Europene. 
În opinia oficialilor europeni, este 

pentru a construi o Uniune

concept, fiind deja o realitate care se 
traduce în beneficii concrete. 

În acest context, Comisia 
-i ajute pe oameni 

viitorul Europei. 

pentru alegerile europene viitoare. 
Pentru a marca Anul european al 

- 2013, vor fi organizate în 
întreaga UE o serie de evenimente, 

ii, atât la nivelul 

sau local. 
Comisia va asigura, de asemenea, 

o mai mare vizibilitate a portalurilor web 

ca elemente-cheie ale unui punct unic de 

vizibilitatea instrumentelor de s
problemelor, cum ar fi SOLVIT, pentru a le 

-

eficient.
De-a lungul anului 2013, 

v

cestora. 

organizat deja dezbateri la Cadiz (Spania), 

Napoli (Italia). 
Multe alte astfel de dezbateri vor fi 

organizate în 2013 în d

Europei, indiferent de statutul lor social. 
În vederea rii terenului

pentru Anul european, Comisia a 
organizat, în perioada 9 mai – 9

-au 
confruntat în exercitarea drepturilor de 

ai UE, în special de dreptul la libera 

-ar dori crearea 

cu

sau cu acte de discriminare. 
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acest stadiu. 

diverselor probleme existente, în special 
cele legate de respectarea drepturilor UE 
la nivel local, chestiuni pe care Comisia le 

anului 2013.

d – care nu 
î

–

de drepturi suplimentare. 

rile 

Parlamentului European, de a înainta o 
plângere Ombudsmanului European sau 
de a lua parte, începând din 2012, la o 

Un sondaj din 2010

drep doar 43 % din 

drepturile lor. 

va consta tocmai în explicarea acestor 

În fapt, 

Într-

locui într-un alt stat membru. 

considerare posibilitatea de a accepta un 

eforturi 
pentru a elimina aceste obstacole.

2010 a preze

-

ul lor 

Pe durata Anului european al 

care va servi drept 

Prin desemnarea anului 2013 drept 

asumat în cadrul Raportului privind 
apelului 

Parlamentului European în acest sens.
(sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO-BUSINESS

antreprenorial al Europei pentru 

de mai 

Creând 4 milioane de noi locuri de 

(IMM-urile), sunt principalele furnizoare de 
locu

Ca urmare, dl Antonio Tajani, 
Europene, a 

Europa. 

Planul pune accent pe rolul 

femei, vârstnici

ilor. 

succes pentru transferurile de proprietate 
asupra întreprinderilor

de ameliorare a accesului la 

-cheie în care sunt necesare 
crearea unui mediu în 

prospera:
–

consolidarea instrumentelor financiare 

pentru a le permite IMM-

(precum mini-

întreprinderii – cum circa 50% dintre 
ii cinci ani, 

multe resurse pentru a ajute noile 

în domeniul managementului, îndrumare 

de afaceri ale erei digitale - IMM-urile 

întreprinderil

atât 

întreprinderile 

transferul simplificat al 
– în 

fiecare an, circa 450 000 de firme cu 2 

proprietarul în Europa, ceea ce duce la 
pierderea a aproximativ 150 000 de firme 
i 600 
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De aceea, Comisia propune 

eliminarea barierelor din calea 
transferurilor transfrontaliere;

– majoritatea (96%) falimentelor se 

întârziate sau altor probleme practice. Iar 
cei care în
succes. 

Prin urmare, Comisia tocmai a 
propus deplasarea accentului de pe 
lichidare pe asistarea întreprinderilor în 

–

fermitate reducerea poverii legate de 

De asemenea, Comisia 

antreprenorial în rândurile unor segmente 

femeilor –
doar 3

nevoie de 
mult sprijin pentru a deveni 

– oamenii 

tfel 

sprijinul pentru dezvoltarea 

mentorate.
Comisia va colabora îndeaproape 

.

o foaie de 

concrete.
-ar putea valorifica acest 

-
întreprinderi noi la cele aproape 21 de 

(IMM-uri) din UE. 

În calea alegerii de

multe obstacole, printre care teama de 

neregulate. 
Eurobarometrul Flash 

2009, e

pentru întreprinderi.
Cu toate aceste, exis

posibilitatea de a-

În viziunea oficialilor europeni, mai 

De aceea, antreprenoriatul 
constituie

ntreprenorial, se poate 
.

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

-
perioada medie de amortizare 

te 50 de ani

Costul consumului crescut de 
energie, epuizarea rezervelor de 
combus

la nivel mondial sunt vectori ai politicilor 

Începând cu anul 2000, Uniunea 

coeziune, a cheltuit aproximativ cinci 

statele membre. 

At
statele membre sunt responsabile de 

fonduri.
Curtea de Conturi a 

coeziune prezentau un bun raport 
cost-eficacitate.

statelor membre nu aveau obiective 
-

Obiectivele proiectelor erau 

confortului, dar proiectele nu erau 

financiare prin economisirea de energie.

De altfel, conform opiniilor oficiale, 

anal

Mai mult decât atât, statele 
membre utilizau acest tip de resurse în 

poate reprezenta, în cel mai bun caz, o 
preocupare de ordin secundar.

ii era, în medie, de 50 de 
la 150 de ani, 

reprezentând o pierdere din punctul de 

De

s

care au ca obiect domenii specifice ale 
bugetului UE sau aspecte specifice legate 
de gestiune.

Raportul prezentat, de tip special 
(RS nr. 21/2012), intitulat „Raportul cost-
e

efectuate în cadrul politicii de coeziune 
prezentau un bun raport cost-eficacitate. 

Pent
Curtea a întrebat:

adecvate pentru a permite realizarea unor 

raport cost-eficacitate
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un bun raport cost-eficacitate.
Auditul a fost realizat în Republica 

–

european d

perioada de programare 2007-
care au alocat cele mai mari sume pentru 

2009. 
Auditul a inclus o examinare a 

patru 
antion de 24 de 

publice.

bun raport 
cost-

publice nu prezentau un bun raport cost-
eficacitate. 

adecvate ale nevoilor pentru a identifica 

-un mod 
-

cestora.
Conceptul de cost-eficacitate sau 

cel mai bun raport între resursele utilizate 

determinant în momentul în care statele 

pentru proiecte concrete. 
De asemenea, acest concept nu a 

sa

costul raportat la eventualele economii de 
energie era ridicat. 

Un criteriu mai important decât 

confortului, acestea nu au generat un bun 

Perioada medie de amortizare 
ii era de 

aproximativ 50 de ani, interval care este 
mult prea lung având în vedere durata de 

le.
Auditurile energetice fie nu erau 

obligatorii (Italia, Lituania), fie, în cazul în 

cadrul acestora erau mult prea 
costisitoare. 

În 18 dintre cele 24 de proiecte 
auditate, nu au putut fi verificate 
economiile reale de energie deoarece 

a unor costuri standard de 

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

Obstacolele juridice în calea 

domeniul as

transfrontalier cu produse de asigurare, 

contractual al statelor membre ale UE, 
ansarea unei cereri de exprimare a 

interesului în vederea constituirii unui grup 

contractual constituie un obstacol în calea 
de 

consumatorii europeni. 

-

se poate confrunta cu probleme legate de 

acesta într-

încheie contracte de asigurare distincte, în 

toate bunurile lor. 
Grupul va prezenta un raport la 

El va reuni princ

juridic. 

materia dreptului contractelor de asigurare 

consumatori. 
În cazul în care acestea constituie, 

într-
va identifica, de asemenea, tipurile de 
asigurare care sunt cel mai afectate. 

mare, cum ar fi:
,

transfrontalier; 

Comisiei 

va prezenta un raport cu privire la 

Pe baza acestui raport, Comisia va 

supl
11

alte domenii decât cel al serviciilor 
financiare, iar la 21 septembrie 2011, 

-a

a
ar putea-o avea un 

asigurare.
În acest context, î

tocmai rezultatul 

„Cartea verde privind 

drept european al contractelor pentru 
”, care a 

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

680 milioane EURO

Consiliul European pentru 
Cercetar
EURO

recent concurs, „Advanced Grants”,
vizând prestigioasele sale granturi pentru 

.
per 

fenomene fizice, precum 
superconductivitatea. 

dispozitivelor cuantice. 
Un alt grant se duce la un 

modele existente. 

CEC de a identifica cei mai buni 

pentru competitivitatea Europei, acesta 
fiind motivul pentru care s-a propus 
majorarea bugetului CEC la peste 13 
miliarde EURO, în cadrul programului 
«Orizont 2020.

În cadrul acestui concurs, CEC a 
primit aproximativ 2300 candidaturi, ceea 

%)
bugetul cererii de propuneri sau n

(de la 294 la 302).

rezultate de cercetare 

domeniile lor respective.
ranturile CEC se 

se mute în Europa. 
Fiind printre cele mai mari 

de cercetare al UE. 

tare (statele 

Programul-cadru pentru cercetare), din 
care 3 americani. 

În cadrul acestui apel la 
candidaturi, 45% din propunerile 

% în domeniul

Beneficiarii granturilor au fost 
inter 

pares realizate de 25 de comisii formate 

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

Comisia
patrulea pachet feroviar

feroviar în Europa. 

a sectorului transporturilor în UE, având 

probleme precum cererea de 
transport, congestionarea traficului, 

decarbonizarea. 
Cu toate ace

pentru a încuraja inovarea în sectorul 

concu

domenii-cheie: 
.

costurile administrative ale întreprinderilor 

unor operatori noi. 

la nivelul întregii UE, care 
va elibera autoriz

reducere de 20% a perioadei de timp 

În total, economiile pentru 
întreprinderi s-ar ridica la 500 de milioane 
EUR0,

C

noi la furnizarea serviciilor de transport 
feroviar.

Pentru a încuraja inovarea, 
-

t

decembrie 2019.

ofere servicii de transport feroviar intern 

comerciale competitive, fie prin
pentru contracte de serviciu public în 

Propunerile ar aduce avantaje clare 
pentru c -ar traduce în servicii 

Combinate cu reformele structurale, 

financiare de peste 40 de miliarde EUR0
te

traficului feroviar -
km,

-au

Aust

-au

iar nu
cazuri cu peste 50% în 10 ani. 

contracte de serviciu public au generat 
economii de 20-30%, reinvestite pentru 
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O st .
Pentru a asigura accesul egal al 

tuturor la liniile ferate, administratorii 

-
coordoneze activitatea la nivelul UE pentru 

consolidarea rolului administratorilor de 
infrastructur

curente,

cu numeroase plângeri din partea 

le conflicte de interese 

nediscriminatoriu la liniile ferate. 

obiectiv. 
Întreprinderile feroviare care 

Cu toate acestea, Comisia poate 

sau „o structu

Pen
rii 

2019, s-ar putea ca întreprinderilor 

feroviare care fac parte dintr-

-un stat membru 

dispun de toate mecanismele necesare 

.
Dinamismul sectorului feroviar 

ransportul 

complexe: de a atrage personal nou,

-se

-

În conformitate cu cadrul de 
reglementare al UE, statele membre vor 
avea posibilitatea de a-
obligându- -i preia 
în caz de transfer al contractelor de 

generale ale UE privind transferul de 
întreprinderi. 

Înainte de a fi adoptate, propunerile 

statelor membre. 

0
(65% din cea a transportului aerian)

N
, iar c

l traficului de 

estimate de 13 miliarde EURO.
Europa se 

transporturilor cererea de 
transport tot mai mare, comparativ cu cel 

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



BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 14 

 

EURO-ENERGIE

proie

lua în calcul , iar 
m insuficiente 

lipsite de coordonare.

obstacole principale: costul ridicat al 

Ele se înscriu, practic, într-un cerc 
vicios: n
realimentare d
vehicule, v
competitive, iar c

Prin urmare, Comisia propune 
stabilirea unui pachet de obiective 
obligatorii pentru statele membre în ceea 

pentru echipamentele necesare. 
De altfel, în viziunea liderilor 

europeni, dezvoltarea unor combustibili 
alternativi inovatori este o modalitate 

promova un sector al transporturilor la 
nivelul ui al XXI-lea. 

Cu atât mai mult cu cât, p

.
Pachetul privind energia 

-o
comunicare privind o strategie europea

dezvoltarea de gaz natural lichefiat (GNL) 
în sectorul transportului maritim. 

ri propuse sunt 

Propunerea 

.

suficient de puncte de în

-

, motiv ca
priza de „tip 2” drept 

Hidrogen: Conform prezentei 

standarde comune, asigurând mobilitatea 

Biocombustibili:
, iar o provocare 

comprimat (GNC): Comisia propune ca, 

e cu GNL în 

GNL: 

de transport. 
GNC: Propunerea Comisiei va 

accesibile publicului, cu standarde 
comune, la intervale de maximum 150 km. 

Sprijinul din partea UE este deja 
disponibil prin fondurile alocate TEN-T, 

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

uman”- premii de vârf în cercetare

i unui concurs de mai multe 
miliarde de euro dedicat tehnologiilor 

.
I -

„creierul uman” – vor beneficia fiecare de 
-se astfel 

aproape 200 de institute de cercetare.

Grafenul este caracterizat de o 

mult mai bun decât cuprul; de asemenea, 
este de 100-300 de ori mai rezistent decât 

unice. 
europeni 

materialul minune al secolului al XXI-lea, 
inclusiv prin înlocuirea siliciului în 
produsele TIC. 

Proiectul „creierul uman” va crea 

model al creierului, pentru a studia 

bazele 

- timp de 
zece ani -
uman” ca proiecte emblematice FET. 

programelor-cadru de cercetare ale UE, în 
principal a programului Orizont 2020 
(2014-2020), care este în prezent negociat 
în Parlamentul Europea

Proiectul „grafenul” este condus de 
profesorul Jari Kinaret de la Universitatea 
Chalmers din Suedia. 

100 de grupuri de cercetare, cu 136 de 

ai premiului Nobel. 

condus de profesorul Henry Markram de 
la École Polytechnique Fédérale din 
Lausanne.

FET constituie un efort la nivel mondial în 
ac

emblematice a încurajat colaborarea la o 

-patru ani, durata de zece 

ridicat niv

ce va genera beneficii mai mari pentru 
Europa pe termen lung, inclusiv noi 

Orizont 2020
este noul program al UE pentru cercetare 

a bugetulului UE în perioada 2014 - 2020. 

emblematice.

milioane EURO
lucru TIC 2013 al Comisiei Europene. 

Alte fonduri vor proveni din viitoare 
programe-cadru de cercetare ale UE, de 

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

Premiul Uniunii Europene pentru 
„Mies van der 

Rohe”,
În total, au fost nominalizate 335 de 

ne care 

mai, iar ceremonia de decernare va avea 

Pavilionul Mies van der Rohe din 
Barcelona, Spania. 

tehnologii în 
domeniul urbanismului contemporan. 

Fundació Mies van der Rohe, premiul, în 
valoare de 60.000 EUR0, este cea mai 

Mies van der Rohe, care este considerat 
unul dintre pionierii arhitecturii moderne a 
secolului XX, printre cele mai apreciate 

-se pavilionul 

din 1929, Villa Tugendhat din Brno, 

Ceremonia de anul acesta este a 
13-a de la lansare.

Cele cinci proiecte finaliste sunt 

, Ghent, Belgia,

Marie-José Van Hee architecten

Superkilen (parc urban 
intercultural), Copenhaga, Danemarca,
BIG Bjarke Ingels Group; Topotek1; 
Superflex

Harpa –
,

Reykjavik, Islanda, Batteríid Architects; 
Henning Larsen Architects; Studio Olafur 
Eliasson
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,
Alcácer do Sal, Portugalia, Aires Mateus 
Arquitectos

Metropol Parasol 
comercial), Sevilla, Spania, J. Mayer H.

(foto: David Franck)

rhitectura este un 
element central în cadrul dinamicului 
sector al

De altfel, în domeniul arhitecturii 

oameni, iar peste 12 milioane sunt 

creative contribuie -
ul UE.

comitetul consultativ al premiului. 
Cele provin, printre 

altele, Albania, Austria,
Belgia, Bosnia-Her , Bulgaria,
Croa , Cipru, ,
Danemarca, Estonia, Finlanda, Fran ,
Germania, Grecia, Ungaria, Islanda,
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta,
Muntenegru, Norvegia, Polonia,
Portugalia, România, Serbia, Republica 

, Slovenia, Spania, Suedia,
de Jos, Turcia Regatul Unit.

Neues Museum, Berlin, 
Germania, realizat de David 
Chipperfield/David Chipperfield Architects, 
în colaborare cu Julian Harrap

Norvegia, Oslo, Norvegia, realizat de 
SNØHETTA / Kjetil Trædal Thorsen, 
Tarald Lundevall, Craig Dykers

Berlin, Germania, realizat de OMA / Rem 
Koolhaas, Ellen van Loon

Centrul Kursaal, San Sebastián, 
Spania, realizat de Rafael Moneo

Hoenheim Nord, 
realizat de Zaha Hadid/ Zaha Hadid 
Architects

Kunsthaus Bregenz, Austria, 
realizat de Peter Zumthor

,

Perrault
Aeroportul Stansted, Londra, 

Regatul Unit, realizat de Norman Foster / 
Norman Foster + Partners

Banco Borges e Irmão, Vila do 
Conde, Portugalia, realizat de Álvaro Siza 
Vieira.

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

mari de excluziune pe termen 
lung 1/2013 11:28:37

ani, veniturile 

2012 a analizei „
”.

sociale a devenit acum mai acut, ca 

-

-

prot

anul 
defavorabil pentru Europa din punct de 

în curs de deteriorare, dar prin 
intermediul unor reforme adecvate ale 

-

i, conform 
oficialilor europeni

la nivel socioeconomic în 

mod credibil a crizei monedei euro, al 

atât de necesare, inclusiv în planul 

zona euro
UE a 

crescut %. 

-un contrast 
foarte evident partea de nord cu cea de 
sud ale zonei euro. 

3,5 puncte în 20
2007, dar apoi s-a adâncit rapid la 7,5 
puncte în 2011. 

mod semnificativ mai mici. 

ca 
mecanisme mai eficiente de stabilizare 

dezbaterea în curs cu privire la o uniune 

.

statele membre care au pus în aplicare 
-

-

inclusiv în perioada crizei. 

reforme în cadrul Pachetului privind 
din aprilie 

2013, acestea urmând a fi examinate în 
detaliu în cadrul semestrului european 
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termen lung

membre. 

p

creat o presiune asupra veniturilor 

pe termen lung. 
Venitul real brut disponibil al 

200

termen lung.
Pentru a preveni agravarea 

excluziunii, politic

expuse la riscuri. 
La începutul anului 2013, Comisia 

va emite un 
sociale
membre privind punerea în aplicare a 

vedere presiunile tot mai mari la care sunt 

R

organizarea 

lor – state membre cu niveluri similare ale 

semnificativ rezultatele în domeniul 

um ar fi furnizarea de servicii de 
îngrijire a copiilor, ca factor puternic în 

special în rândul femeilor. 
Organizarea componentei de 

t. 
Reorientarea sarcinii fiscale, astfel 

Pachetului 
privind ocup

membru din 2012, imp

aspectelor privind repartizarea sarcinii 

alternative pentru compensarea 
pierderilor de venituri generate de

organizarea ad

Salariile nu sunt numai un factor 

Reducerea salariilor poate 

pentru care în cadrul Pachetului privind 
din 2012 s-a

stabilirea unor niveluri adecvate ale 
salariilor minime.

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

Noi 
privind

de droguri

-

ilegale –
tuale în 

materie. 

UE al Observatorului European pentru Droguri 

recent la Bruxelles. 
-au unit 

f

-a
concentrat asupra anumitor droguri traficate 
de operatori -a lungul unor rute 

devine tot mai diversificat, atât în ceea ce 

tipurile de droguri transportate de-a lungul lor, 

inten
transport comercial, cum ar fi containere, 

permite deplasarea drogurilor prin puncte 
multiple de tranzit, îngreunând interceptarea. 

, în 
-cheie la nivel 

e psihoactive. 
Acest lucru este cu atât mai pregnant 

producere a drogurilor ilegale în apropierea 

reduse, este din ce
Potrivit raportului, globalizarea este, la 

rândul ei, un factor favorizant important al 

prezent ca puncte de tranzit, depozitare sau 

Mai mult, internetul are un impact 
considerabil, atât ca instrument de 

–cheie 
-how” în ceea ce 

cocainei. 

în care grupurile 
-vestul 

întreaga UE a, practic, tuturor tipurilor de 
droguri. 

propuse este acela ca actorii din domeniul 

-plan. 

înregistrate în domeniul drogurilor sintetice 
i intensifice capacitatea 

inclusiv prin adoptarea unei abo

 

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

pentru Programul Orizont 2020

013 12:32:11

eniile 
solicitându-
agendei programului Orizont 2020, viitorul 

favoarea programului ei de cercetare. 
Grupuri de consilieri vor oferi 

proiecte în cadrul programului Orizont 
2020. 

Grupurile vor fi constituite în jurul 
unor teme de interes major pentru 

climatice, ieftinirea energiei din surse 

Ele vor încuraja dialogul între toate 

coopta 

Printr-

an, oferind consiliere pentru primele 
cereri de propuneri din cadrul programului 

Cei care

2013, ora 17.00 ora Bruxelles-ului. 
Cererea de exprimare a interesului 

programului Orizont 2020, pentru a

-

grupurilor de interese colective sau ca 

viitorul Europei. 

-un singur program 

.

Programului-cadru pentru competitivitate 

a

competitive într-
Comisia propune un buget de 80 de 

miliarde EUR pentru programul Orizont 
2020, care se va derula în perioada 2014 
– 2020.

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

Noul permis european de 
conducere

Începând cu 19 ianuarie 2013, toate 
noile permisele de conducere eliberate în 
UE se vor prezenta sub forma unui „card 
de credit” din plastic, având un format 

securitate mai bune.
Noul permis european va înlocui 

treptat cele peste 100 de modele diferite 

întreaga UE. 
-un

-a
treia

sunt concepute pentru a ameliora libera 

teritoriul UE.

din Europa
100 de tipuri diferite de permise de 

De asemenea, fotografiile de 

permis erau fi neclare, iar documentul 
putea fi u

În acest context, principalele 
- care au intrat în vigoare la 19 

ianuarie 2013 -
Un format european standard
Toate noile permise europene de 

conducere vor fi eliberate în conformitate 
cu un nou format, un „card de credit” din 

standard –
întreaga UE.

Permisele existente nu sunt afectate, 
dar vor fi înlocuite cu noul format în 

în 2033. 

Permisul european de conducere 

Noul permis de conducere include o 

urajeze 
falsificarea acestuia.

de crearea unui sistem de schimb de date 
electronice la nivel european, pentru a 

Procesul de gestionare a permiselor 
de c

astfel simplificat. 
De asemenea, aceasta va contribui 

în mod semnificativ la descurajarea 

pu

permis a fost deja retras, suspendat sau 

Reînnoirea period

Conform noilor norme, permisele de 
conducere trebuie reînnoite, pentru 

-15 ani
membre. 

-

efectueze un control medical pentru 
reînnoirea acestuia.

Este vorba despre o reînnoire 
nicio 

fotografiile, etc. înscrise pe permise sunt 
actualizate, elementele de securitate ale 
cardurilor pot fi actualizate periodic pentru 

.
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De asemenea, statele membre vor 
avea 

Regimul specific permisului european 

categoriilor celor mai vulnerabile de 
trafic. 

24 de ani în loc de 21 de ani cât este în 
prezent.

cadrul accesului treptat. 
Noul regim impune acumularea 

loc de doi) de conducere a unor 

sului de conducere 
pentru motocicletele cele mai puternice.

Statele membre pot introduce, de 

permisele sunt recunoscute reciproc de 

membre pot coborî acest nivel la 14 ani pe 

Standarde minime pentru 
examinatori

cadrul noului sistem.
Directiva 2006/126/CE privind 

European în 2006.

a devenit
ianuarie 2013.

de conducere?

ului de 

permisele eliberate începând de la data 

a. 
Înainte de expirare, titularul va trebui 

un control medical

unui permis de conducere. 

conducere eliberate înainte de data 

înlocuite cu un nou permis de conducere 

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

Reforma PAC nu va întârzia

Conform Agerpres, 

, a decla
dl. 

-
acum -
pentru 1 ianuarie 2015”.

-

plan alternativ”, a precizat Roger Waite. 

-
formulare, programele software folosite, informarea beneficiarilor -

a
al comisarului

arlamentului European a
votat recent patru seturi de amendamente la reforma PAC, stabilind astfel mandatul de 
n

(sursa:www.agerpres.ro)

EURO-TOP

Premiile European Border Breakers -
C2C câ

Câ
European Border Breakers („premiile 
EBBA”), care aduc în centrul aten iei cele 
mai bune piese nou-lansate în muzica 

transfrontalier, au fost recompensa i în 
cadrul Festivalului Eurosonic Noorderslag, la 
Groningen, în 

Marele câ fost grupul 
francez de DJ, C2C, care i-a adjudecat 
premiul publicului, anun at în direct, în cadrul 

vot online a „celor mai buni dintre cei buni”. 

Câ
campionatelor mondiale ale DJ-ilor, grupul 

blues, electro i hip-hop. 
Originar din Nantes, grupul este 

format din patru DJ - 20Syl, Greem, Pfel i
Atom, iar albumul lor de debut, Tetra, a fost 
plasat în fruntea clasamentelor, primind 

În cadrul ceremoniei au fost 
prezentate piese ale grupului C2C i ale 
altor 6 din 10 câ BB:
Nabiha (Danemarca), Ewert and The Two 
Dragons (Estonia), French Films (Finlanda), 
Dope D.O.D. (
(Portugalia) i Juan Zelada (Spania).

partea programului „Cultura” al Uniunii 
Europene.

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

Premiul european pentru jurnalismul 
în 

-
Premiului european pentru jurnalism în 

Tonio Borg, comisarul european pentru 

cadrul ceremoniei de decernare a 
premiil

- cu un „premiu special” suplimentar 
pentru cel mai bun articol pe tema 

Premiul I:
pentru revista Respekt

salon de spital de psihiatrie unde sunt 

produs o schimbare.
Premiul II: Ailbhe Jordan, care 

scrie pentru Medical Independent
(Irlanda), pentru articolul ei „Este 
depistarea can
(„Is screening a waste of cash?”). 

special a cancerului de sân.
Premiul III: Daniela Cipolloni, care 

scrie pentru revista Oggi Scienza (Italia), 
pentru articolul ei „Toate minciunile spuse 

cordoane ombilicale” („Tutte le bugie delle 
banche private del cordone”). 

ontroversat 

copilului pentru tratamente medicale 
viitoare.

Tobias Zick, care scrie pentru revista 
NEON (Germania), pentru articolul „Aer 
închis" („Dicke Luft”). 

-a pierdut imaginea „cool” în 

filosofice ale luptei împotriva tutunului.
Premiul european pentru jurnalism 

u al 
patrulea an consecutiv, are drept obiectiv 
sensibilizarea cu privire la probleme de 

– aspecte pe 

ative. 

campania 
care cuprinde o ga

În plus, pentru al doilea an 
consecutiv, a fost acordat un „premiu 
special” pentru articolele despre 

dintre domeniile prioritare ale Comisiei. 
-a realizat în 

- format din 

–

-a
european au primit 

premii în 
EUR0, respectiv 3000 EURO premiul 
special.

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

RegioStars 2013 – premii pentru 
proiectele emblematice

Proiectele inovatoare care vor 
contribui la crear
pentru viitor s-

a premiilor RegioStars 2013.

dl. Luc Van den Brande, comisarul Hahn a 
decernat premii în cadrul a cinci categorii, 
pentru proiecte din Portugalia, Regatul 

e proiectele care 

economie. 

acest an sunt proiecte model în domeniul 

incluziunii sociale, care au toate ca scop o 

fiind exemple concrete despre cum trebuie 
obiectivele 

europene mai ample definite în Strategia 
Europa 2020.

Astfel, juriul - reprezentând domenii 
- s-a axat pe proiecte 

o

incluziunii. 
Ele dau un bun exemplu al modului 

în care regiunile, indiferent de 
dimensiunea sau amplasarea lor 

Premiile anuale RegioStars sunt 
deschise 
prezinte proiecte ce au beneficiat de 

începând cu 1 ianuarie 2000.
În ultimii cinci ani, cel mai mare 

-au primit din Austria, 
.

cereri – - din care au fost 
.

Cele cinci categorii de premii 
decernate pentru 2013 au fost:

Implicare

IMM-uri 

INCLUZIUNII: 

CITYSTAR: 
pentru dezvo

COMUNICARE: Promovarea politicii 

Ceremonia s-
des Beaux-Arts din Bruxelles, omagiind 

-
„UPTEC –
Universitatea din Porto” - Porto

l local de 

a economiei locale. 
Proiectul este divizat în patru poli 

– Tehnologie, Industrii creative, 

întreprinderi – Incu
Centrele pentru inovare în sectorul 

întreprinderilor. 

firme, inclusiv 95 de start-upuri, cinci mari 
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Proiectul a creat aproximativ 800 
de locuri de munc

în regiune.
-

„ENWORKS – Sprijin pentru utilizarea 
” – nord-vestul Angliei

ENWORKS este un serviciu de 
-urile din nord-

multe alte domenii. 

instrumente on-
resurselor, accesibil gratuit, pentru a-i

economiile pe care le au de gestionat în 
materie de mediu. 

ENWORKS a ajutat IMM-urile din 
zona de nord-

în valoare de 95 de milioane de euro.
-au

economisit peste 47 000 de tone de emisii 
de CO2, 413 000 m3

tone de materiale. 
În plus, progresele în domeniul 

mediului au creat sau au protejat peste 

de peste 136 de milioane de euro.

incluziunii” - „Itinerare individuale de 
angajare” - -Mazurskie

Concentrat în mod special asupra 
e

individuale de angajare” din Elblag, 

Un formator profesionist a întocmit 
un „plan de dezvol

-
majoritatea femei, inclusiv formare 

Aproape 80 -au
, iar 60 % dintre 

au declarat sunt

„CityStar” - „Gestionarea 
cartierelor, Berlin” – Berlin

Proiectul „Gestionarea cartierelor, 
Berlin” (Neighbourhood Management, 
Berlin – NMB) a introdus consilii de 

consolida participarea locuitorilor la 
procesul de luare a deciziilor.

în cooperare cu 

, în 
cadrul unei trategii pe termen lung de 
integrare so

Proiectul face parte dintr-o
„Informarea publicului ” –

„ – dezvoltarea 
unor servicii de mediere pentru angajarea 

”, 
Lituania

dezvoltat servicii de mediere pentru a 

de auz din Lituania. 
Pe mai multe canale TV s-a

centre-

ca unul dintre cele mai de succes proiecte 
.

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

Consolidarea încrederii în 
interiorul

C

a Irlandei.
La finalul lunii ianuarie,  sub 

medierea comisarului pentru politica 

Bruxelles s-
„Bringing Divided Communities Together -
Sharing the Experience of the EU PEACE 
Programme” (Apropierea comuni
divizate –
acumulate în cadrul Programului PEACE 
al UE).

De asemenea, au fost p

-
În acest context, s-a subliniat rolul 

comune, în care fiecare comunitate 
beneficiaz

programul PEACE  este o oportunitate în 
acest sens.

Cele 3 proiecte prezentate cu acest 

Groundwork NI a gestionat 

-

abandonate, aceste proiecte au contribuit 

unor decizii privind domenii locale 

contribuind la crearea unei viziuni 

Theatre of Witness

Theatre of Witness fiind interpretate prin 

cinematografice. 
Unele programe recente ale Theatre 

of Witness

Football for All este angajat în 

prin intermediul fotbalului, cu o serie de 

cluburile din Liga Irla

sale regionale (225 de milioane de euro, la 

suplimentare în valoare de 108 milioane 
de euro) fiind un exemplu de implicare a 
UE în acest gen de probleme. 

Principalele obiective ale 
programului PEACE III sunt consolidarea 

proiectelor care contribuie la apropierea 

comune, a tuturor, punând un accent 
l

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

Combaterea extremismului 
violent

instrumentele Europei de prevenire a 
extremismului violent?

, s-a

2011 de comisarul UE pentru afaceri
interne, doamna Cecilia Malmström.

semnele de radicalizare în extremism 

membrilor 

fac parte.
-

un nivel superior, reunind, în acest sens, 

locale.
De altfel, în opinia ofici

e

important pentru securitate
Cu atât mai mult cu cât, într-o

la persoane, care sunt mai greu de 

În acest context, este nevoie de 
aportul 

combaterea extremismului.

abordeze fenomenul extremismului violent 
sunt cele aflate în contact direct cu 
persoanele sau grupurile vulnerabile.

eficiente.

publicului cu privire la radicalizare –

-se în cadrul a 
8 grupuri de lucru, axate pe chestiuni 
legate de:
legii; vocile victimelor terorismului; internet 

prevenire; deradicalizare;

Grupurile de lucru au elaborat 15 

extremismului violent; rolul diasporei în 
prevenirea extremismului violent;
comunic
prin intermediul internetului.

Printre propunerile aflate în 

referitoare la sprijinirea victimelor 

lucru reprezentând un instrument puternic 

mesaje de contracarare a extremismului 

mesaje alternative online.
(sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO-FONDURI

Raportul S ional 2012, publicat spre consultare!

Ministerul Fondurilor Europene a publicat spre consultare, pe site-ul http://www.fonduri-
ue.ro/ în tre DG Regional and Urban Policy – unitatea pentru 

ional 2012.
Raportul Strate ional 2012 (RSN 2012) a fost elaborat de catre Autoritatea pentru 

Coordonarea Instrumentelor Structurale i la realizarea ile de 
management pentru gestionarea ins ii de 
sp

elor Publice s.a.).
-

ia acestora la realizarea prioritatilor stabilite prin Cadrul 
2007-2013, la implementarea obiectivelor politicii de coeziune 

rile Strategice Comu i la alte 
obiectivestabilite prin Strategia Europa 2020.

Docu -economice relevante înregistrate de la 
rii documentelor de programare, surprinzând inclusiv impactul crizei 

economico-financiare asupra prevederilor CSNR. 
intele stabilite 

rul de pr
i prin proiectele contractate.

ional 2012 a fost elaborat în conformitate cu prevederile 
Regulamentului Consiliului nr. 108 ia Statelor Membre de a

itul ani ii 
privind stadiul i - ate din instrumente 
structurale, cu accent pe stadiul îndeplinirii obiectivelor strategice stabilite prin documentele 
euro ionale de programare.

EURO-ITC

Deschiderea Centrului european 
ii

informatice (EC3)

Începând cu 11 ianuarie, s-a deschis -
în cadrul Oficiului European de Poli ie, 
Europol, la Haga ( - noul Centru 

ii
informatice (EC3), care va contribui la 

enilor i întreprinderilor 
europene fa

în calitate de centru de fuzionare, de 
investiga ii opera ionale i de asisten
domeniul criminalisticii, dar i
toate resursele relevante din statele membre 
UE pentru a atenua i reduce amenin area 
infractorilor informatici. 

Abordarea EC3 va fi 
incluziunii i va pune în comun cuno tin e de 

specialitate i informa ii, va sprijini investiga iile 
penale i va promova solu ii la nivelul UE.

EC3 se va concentra asupra 
activi

atacurile asupra serviciilor bancare electronice 
i financiare online, 

i a 
acelor infrac iuni 

i sistemele de informare din UE.
Centrul va facilita, de asemenea, 

cercetarea i dezvoltarea i va asigura 
ile 

i procurori i va elabora 

tendin elor, previziuni 
(sursa: http://www.fonduri-ue.ro/)

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

acordarea de sprijin deplin programului 
-

printre mesajele politice centrale ale 
sesiunii plenare a Comitetului Regiunilor 
(CoR), d

-PPE), 
alul voievodatului Marea Polonie, a 

cu fermitate apelul lansat de CoR de a se 
aloca politicii de coeziune suficiente 
fonduri pentru perioada 2014-2020. 

a politicii regionale a UE, prezentând o 

aduse propunerilor existente.

ale CoR.
Dezbaterile acestora s-au 

concentrat asupra negocierilor în curs pe 
marginea bugetului UE pentru perioada 
2014- surilor care 

De asemenea, s-au prezentat 

-se 
crearea de 

europeni au abordat aspecte ale

ajutoare de stat regionale. 

ajutoarele de stat regionale în 

dezbaterilor -a
un aviz pe tema reformei 
rivind ajutoarele de stat 

regionale pentru perioada 2014-2020.
În contextul Anului european al 

alegerilor europene din 2014, CoR,
-a

sprijine exer
drepturilor electorale europene.

S-

UE presupun inclusiv crearea unui statut 
juridic la nivel european pentru partidele 
politice europene 
acestora, reliefându-
c
Comisiei Europene în materie.

referitoarele la m
Europei, identificate drept zone de 

-
Europa 2020 - prin crearea de locuri de 

dl. Adam Banaszak (PL-AE), membru al 
Consiliului regional al voievodatului 
Cuyavia-Pomerania.

De altfel, în cadrul reuniunii a fost 
prezentat un aviz privind 

mediului marin 2020”, ambele 

v
la dezbaterile pe acest subiect. 

Nu în ultimul rând, a fost adus în 

regenerabile, în acest sens 
prezentându/se, spre aprobare, avizul pe 
tema „Energia din surse regenerabile: 

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