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În cadrul politicii agricole 
comune

Pentru perioada 2007-2013, 

partea sectorului public ridicându-se, 
miliarde de euro.

Cu toate acestea, Curtea 

fost stabilite doar obiective generale, care 

valori

În pofida acestei lipse de 
specificitate, Comisia a aprobat 
programele. 

programe 

regionale, selectate în principal d
dimensiunii lor -

România.

sectorului public.
devine o 

întreprinderilor care investesc în sectorul 

unor fonduri publice limitate.
Aproape 20 % din bugetul UE 

agroalimentare, dar mecanismele de 

perioada 2014-2020.

pertinente.

programele care îndeplinesc aceste 

(sursa: http://ec.europa.eu/)
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un sprijin general 
oferit întreprinderilor din sectorul 

.

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

În raportul special (RS nr. 1/2013), 
intitulat „Sprijinul acordat de UE pentru 
industria de prelucrare a produselor 
agroalimentare a contribuit în mod 

Curtea 

-
demonstrarea rezultatelor sale.

În contextul acestui audit, s-a
consider

realizarea unor obiective specifice ale 

S-

justificate. 
Activitatea de audit a inclus o 

examinare a programelor de dezvoltare 

vizite separate de audit pentru 
24 de proiecte finalizate din domeniul 

inclusiv pentru 4 proiecte desemnate ca 
exemple de bune practici. 

Restul proiectelor au fost selectate 
de C

statele membre vizate.

contribuit în principal la ameliorarea 

proiecte

utilizate de statele membre. 
Nu existau suficiente probe care 

beneficiat de sprijin aveau într-

specifice care ar fi trebuit atinse cu 

programele elaborate de 

mod clar nevoile d

numai programele care îndeplinesc 

identificarea celor mai eficace proiecte. 

eligibile;

tr
bune practici cu privire la atenuarea 

a efectului de dislocare;

pentru ur
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EURO-FISCALITATE

Ca parte a eforturilor sale 
concertate de combatere 
fraudei fiscale, Comisia a

.
Platforma va monitoriza progresele 

a paradisurilor fiscale, în conformitate cu 

trecut 

eficace pentru a rezolva aceste probleme, 
într-un cadru coordonat la nivelul UE. 

-o
a

întreprinderi, academicieni, ONG-
actori interesa .

De asemenea, platforma va facilita 

contribuind la o abordare mai coord

fiscale. 
De altfel, în opinia oficialilor 

europeni, lupta  împotriva fraudei fiscale 
este lupta pentru protejarea corectitudinii 
sistemelor fiscale, pentru competitivitatea 

membre ale UE. 

când este vorba despre combaterea 
fraudei fiscale.

este 

împotriva fraudei fiscale prezentat în 
decembrie 2012. 

Ea 
de membri: un delegat la nivel înalt din 

at 

neguvernamentali. 

de Comisie pe baza unui proces deschis 
de selectare a candidaturilor. 

cererea de candidaturi, în 

participante. 

câte un mandat de 3 ani, care poate fi 
reînnoit prin selectarea unei noi 

Platforma va continua mai ales 

d

Prima recomandare prevede o 

Utilizând criterii comune, statele 
membre sunt încurajat

-

-abuz din 
cadrul tratatelor fiscale bilaterale, al 

în vederea comiterii evaziunii fiscale ar fi 

-zise.
Prima reuniune a platformei este 

iunie 2013.

(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-JOB

digital

Manuel Barroso, a lansat un apel 
întreprinderilor europene din sectorul 

în 

parea unui 
000 de locuri de 

În ciuda nivelurilor actuale ale 

sectorul di
100.000 pe an. 

cererea.

pentru o parte dintre cei 

eforturile 

centralizarea angaj

întreprinderile nou-

exprimate de întreprinderi tehnologice, 

parteneri sociali, furnizori de servicii legate 

Economic Mondial de la Davos..

interesate au fost adoptate, peste 15 

î deja la 

Printre primele angajamente 

Academia Cub

energetice inteligente.

Formare pentru domeniile digitale 
– pentru a 

asigura adaptarea comp
nevoile din domeniile respective;

Mobilitate – pentru a-i ajuta pe cei 

locul în care este nevoie de ei, pentru a evita 
deficitul sau surplusul de personal calificat în 

Certificare – pentru ca, indiferent 

Sensibilizare – pentru ca oamenii 

i; 
–

îndemnat organiz
-au asumat deja 

angajamente. 

elor 

pentru întreprinderile nou-

entru 

dezvolte noi întreprinderi în sectorul 
internetului în Europa.

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

rziate !

mijlocii (IMM), întrucât facturile pe care le 

afaceri, iar revenirea la cr

adoptat Directiva 2011/7/UE privind 
combaterea întârzierii în efectuarea 

16 martie 2013 a fost
care statele membre erau

revizuit al directivei privind întârzierea 

publice trebuie

Întreprinderile trebuie

se stabilesc
în cazul în care termenul nu este în mod 

Noile 
din directiv

sunt simple:

calendaristice.
Libertatea contra

facturile în termen de 60 de zile 

cazul în care termenul nu este în mod

Întreprinderile au automat 

recuperare a sumelor. Ele pot solicita, de 
asem
costurile de recuperare rezonabile 
restante.

8 puncte procentuale peste dobânda de 

Întreprinderile pot contesta mai 

statele membre treb

informate.
Statele membre sunt încurajate 

Statele membre pot continua 

pentru întreprinderi întrucât acestea 

obligatorii 
.

Legea care a stat la baza 
directivei, Small Business Act (SBA),

-urilor în 

-urile.

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

rutiere grave

În timpul ultimei perioade de strategie 
2001-
din UE a fost redus cu un total de 43 %, fiind 
aproape de, dar nerealizând complet 

Cu toate acestea, pentru fiecare 

de impresionante. 
Datele raportate de statele membre 

suportate sunt estimate la aproximativ 2 %
din PIB-ul anual al UE.

Din aceste motive, Comisia 

nte rutiere
grave
parcurs în vederea unei strategii UE 

accidente rutiere grave, în special: 

corporale în accidente rutiere grave, 
o cale de urmat pentru statele 

date cu privire la accidentele rutiere grave, 

accidente rutiere grave.

grave 

250 anual 
în accidente rutiere —
28.000 de accidente mortale în 2012. 

permanent. 

vârst — —

rutiere grave. 

Care este problema cu datele 

grave sunt insuficiente, deoarece sunt 

În prezent, statele memb
-medicale, ale 

de colectare a datelor.
De exemplu, unele state membre au 

altel
în spital pentru mai mult de 24 de ore; iar 

pe diagnostice. 

Rap
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Î

din spitale. 
O mare parte din accidentele 

nesoldate cu deces nu sunt raportate deloc 

privire la accidente). 

aproximativ 70 % din accidentele grave sunt 
de fapt raportate . 

conseci

Ce propunem?

Comisia a prezentat 3 etape pentru a 
permite dezvoltarea unei strategii EU 

1.
în accidente rutiere

semnificative 

Pentru a înainta acest aspect, 

cadrul unei întâlniri, în iunie 2012, a 

Scala traumelor „Maximum 
Abbreviated Injury Score” (MAIS– Scorul 

,

înalt în cadrul întâlnirii sale din ianuarie 
2013.

mai exact al persoanelor care 

specifice. 

,
Co

din spital,
.

Cel mai important -

din cele trei metode pentru culegerea de 
date fo

primul set de date în cursul anului 2015.

3. Stabilirea unui obiectiv 

tuala 

Comisiei pentru perioada 2011-2020. 
Un obiectiv la nivelul UE ar putea fi 

Statele membre ar putea, de 

secundare, de exemplu pentru anumite 

trafic.
or primite 

de colectare a datelor, Comisia va propune 

de exemplu, pentru perioada 2015-2020. 

pentru a reduce gravitatea accidentelor.

detaliu toate costurile legate de accidentele 
rutiere. 
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Costurile nu includ numai cheltuielile 
pentru tratamentul medical, reabilitare,

în care 

aproximativ 2 % din PIB-ul anual al UE.
Aceasta ar însemna aproximativ 250 

miliarde EUR pentru 2012.

uare?
vor discuta în 

iunie 2013 abordarea Comisiei cu privire la o 

accidente rutiere grave. 
Fiecare stat membru va decide 

area datelor. 
Statele membre vor putea începe 

procedurilor de colectare a datelor pentru 
anul 2014 publice în 2015. 

Cu sprijin politic puternic (de la 

r primite, Comisia va 

adoptat, de exemplu, pentru perioada 2015-
2020. 

pentru a reduce gravitatea accidentelor, 
aceasta ducând la adoptarea în viitor a unor 

lemei. 

date comparabile va contribui la 

include: 
Impactul coliziunii: completarea 

curs pentru prevenirea 

evitate (atât design-
infrastructurii).

Ajutorul primit în cursul primei ore 

grave. S-

15 mi
o treime.

pentru a 

grave?

sensibilizare, punere în aplicare, inginerie, 

intermediul Observatorului European pentru 

pentru cercetare. 

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

 

Noi progrese în securitatea 

 

Criminalitatea informa

în raportul anual al Comisiei privind 
punerea în aplicare a Strategiei de 

a fost dat recent 

-

na 

negative ale acesteia asupra economiei 

europeni. 

De aceea, depistarea sumelor de 

-cheie al 
strategiei UE.

Al doilea raport anual eviden

organizate: de exemplu, Comisia a 
propus noi norme pentru o confiscare mai 

terori : un 
exemplu al eforturilor de prevenire a 

comercializarea precursorilor de 
explozivi. 

ac
produse chimice împiedicând astfel 

unor lacune juridice;
: un 

pas important în lupta împotriva 
-a constituit 

crearea Centrului european de combatere 

Europol, la începutul anului 2013. 

sexual asupra copiilor pe internet, alian
-

gestionarea frontierelor: în 
decembrie 2011, Comisia a prezentat o 

european de supraveghere a frontierelor 
(EUROSUR). 

La începutul anului 2013, 
Comisia a adopta
legislative pentru un sistem de 

-
numitul „pachet privind frontierele 
inteligente”; 

dezastrelor: în decembrie 2012 a fost 
prezentat
punere în aplicare a clauzei de 
solidaritate (articolul 222 din TFUE). 
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Aceasta va oferi un cadru pentru 

(statelor) membru (membre) afectat(e).

În 2013, pentru a da curs în mod 

de s
va lua, printre alte

va publica primul Raport 

pentru statele membre;

banilor; 
va pune în aplicare Strategia de 

abuzului sexual asupra copiilor pe 
internet;

onal;
va adapta abordarea UE în 

extremismului violent, prin dezvoltarea 
unui „set de instrumente” european care 

statele membre;

vederea combaterii traficului ilicit de arme 
de foc. 

online cu privire la 

riscurile legate de armele de foc.
noiembrie 2010, 

de securitate int

comun pentru statele membre, 

faptele grave d

În 2011, Comisia a adoptat primul 

.

2014.

adoptate în cadrul Strategiei de securitate 

Începând cu 2007, Comisia a 
fina programul de cercetare în 

cu o 
miliarde EUR. 

biologice, ra
explozive (CBRNE) sau a dezastrelor 

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

de aprobare,
re
membru al UE a documentelor oficiale 

într-

ele 
lor oficiale (de exemplu certificatul de 

eliberate de statul membru de origine sunt 
autentice. 

Pentru aceasta este nevoie de 

documente sunt veritabile. 
Sunt afectate, de asemenea, 

De exemplu, pentru a dovedi 

documente oficiale legalizate. 

într-un document oficial numai atunci când 
provenea de la Ministerul de Externe din 

statul 

unei serii de cerin

documentelor oficiale ale persoanelor care 

lui
întâmple nici pentru un act c

Conform propunerilor Comisiei, 

costisitoare sau traduceri „autentificate” 
ale documentelor oficiale atunci când, de 

documente oficial (privind numele, 

întreprinderi, drepturile de proprietate 

lipsa cazierului judiciar etc.) vor fi 

— impuse, în 
prezent, pentru aproximativ 1,4 milioane 
de documente în cadrul UE pe an. 

milioane de euro pentru ce

evitate.
Cu toate acestea, noile norme nu 

vor avea niciun impact asupra 
sau a efectelor

Noile norme vor contribui doar la 

documentul. 
(sursa: http://ec.europa.eu/)
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Acest demers va trebui acceptat 

Comisia propune, de asemenea, un 
-

formulare standardizate multilingve
facultative în toate limbile oficiale ale UE

-ar 

unei alte întreprinderi. 
Aceasta ar contribui, în special, la 

economisirea costurilor cu traducerea, dat 

preocupe de traduceri.
Formatul acestor formulare are la 

-
CIEC).

Propunerea prevede, de 

În cazul în care o autoritate 

membre vor putea verifica autenticitatea 

intermediul Sistemului de informare al 

potrivit sondajului Eurobarometru din 
octombrie 2010, 73 % dintre europeni 

Carte verde privind promovarea liberei 

organizat o cu privire 
la mijloacele posibile de facilitare a 

oficiale. 
De asemenea, 

depune importante eforturi pentru a 

2010

-

Prin propunerea sa, Comisia pune 

2012, Comisia a organizat o 

pe care le-au întâmpinat în exercitarea 
ai UE.

Procesul de acceptare a unui 
document ca fiind autentic în alt stat 
membru a fost una dintre problematicile 

Noile norme vor simplifica 

elimin

documentul oficial original, oferirea, în 

originale;

acceptate traduceri necertificate ale unor 

facultative;

administrative între statele membre pentru 
a contribui la lupta împotriva fraudei.

pentru a 
dobândi statutul de act legislativ, 

De asemenea, la 8 mai 2013, în
contextul anului 2013 desemnat ca An 

Comisia a
publicat un al doilea raport privind 

t 12 noi 
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EURO - MEDIU

T
privind 

mediu

întrep

spectarea 
drepturilor omului, aspectele legate de 

diversitatea în cadrul consiliilor de 

vorba de

sectoarele. 
Ea 

t pe 

mult timp. 

lung. 
De asemenea, acestea au costuri de 

fin

mai mult succes. 
Aceste aspecte sunt importante 

Noile reguli se vor aplica numai 
întreprinderilor mari, cu peste 500 de 

mijlocii (IMM-uri) de a aplica noile reguli ar 
putea de

În temeiul propunerii, întreprinderile 

în rapoartele lor anuale. 

minim al sarcinii administrative. 

propriu-
„sustenabilitate”. 

În cazul în care prezentarea de 
infor

include în raport, ci numai de a explica de 

relevante. 

mai degr

grupului.

rele
mai util. 
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„Global Compact” a ONU, ISO 26000 sau 
Codul german de sustenabilitate).

În ceea c
materie de diversitate în consiliile de 

localiz

refere la obiectivele politicii, modul în care 

Întreprinderile care nu au o p

explice motivele pentru care nu au 

al UE.

e în 
comunicarea referitoare la Actul privind 

(2011-2014) pentru responsabilitatea 

decembrie 2012.
Comisia s-a implicat într-o consultare 

interesate, care a început printr-o
mbrie 

2010. 
S-a realizat o evaluare a impactului 

în 2012, în care au fost analizate diverse 

realizarea de progrese semnificative în 
utile 

privind dreptul 
,

-
un mod care permite în

referitoare la aspectele de mediu, sociale 

-au dovedit a fi 
aplicate în 

moduri diferite în diversele state membre. 
% din cele mai 

În timp, unele state membre au 

de A Patra Directive privind dreptul 

materie de
pentru întreprinderile mari sunt 

complexitatea întreprinderilor respective.
La 6 februarie 2013, Parlamentul 

(„Resp
întreprinderilor: un comportament 

” „
întreprinderilor: promovarea intereselor 

ec ”), 

(sursa: http://ec.europa.eu/),
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consumatorilor pentru a se 
descurca în labirintul ecologic

metode cu aplicabilitate în întreaga UE 

adopte. 
A

Ele au de ales dintre mai multe 

suporte costuri multiple pentru a furniza 

Conform ultimului sondaj 
Eurobarometru referitor la produsele 
ecologice, 48 % dintre consumatorii sunt 

impactul asupra mediului. 

realizate în întreaga UE. 

în statele

crescând costurile pentru industrie. 

se asigure 

favorabil impact asupra mediului sunt 
de recunoscut. 

caracteristicile 

uniformizeze metodele, reducem costurile 

În acest context, propunerea - o

Recomandare privind utilizarea metodelor
-
impactul asupra
fiabile, sporind încrederea consumatorilor, 

întreprinderilor. 

definitorii:

de mediu de-a lungul 

acestor metode;

de trei ani pentru a elabora norme 

e principii pentru 
,

claritatea;

de metodologii

perioada de 
testare 

recrutare de voluntari pe site-urile dedicate 
amprentei de mediu a produselor (AMP) 

(AMO), invitând actorii principali 
participe la elaborarea de norme specifice 
produselor si sectoarelor. 
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O telor cu 

ribuie la implementarea 
din punct de ,

produselor.
-cheie în Actul 

din 2011 privind politica 
.

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene. 

prime la eliminarea unu
(sursa: http://ec.europa.eu/)

În preze

Circa 6 milioan

uri (în tone-km) în 

cea mai mare 

-

În UE, sectorul transpo
satisfacerea a aproximativ 90% din nevoile sale. Reducerea consumului de combustibil 

diului 

Normele actuale 

fost stabilite în anii 1980 (Directiva 96/53/CE) în vederea îndeplinirii a trei obiective cheie: 
protejarea infrastructurii, asigurarea s
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La momentul respectiv, normele nu 

tra

acestora la 18,75m. 

derogare de la aceste dimensiuni, dar este 

designuri inovatoare -
- care sunt 

În UE, aproximativ o cincime din 
totalul de emisii de CO2 sunt generate de 
transportul rutier, iar vehiculele grele 

responsabile pentru un sfert din emisiile 
acestuia.

aduse randamentului energetic în ultimii 
ani, emisiile vehiculelor grele pentru 

Normele existente au nevoie 

cu progresul tehnologic.
Dintre cele 6,5 milioane de 

— care 

— ar putea beneficia de pe 
urma unei forme mai aerodinamice.

Propuneri
Ameliorarea aerodinamicii:

introducerii vehiculelor mai aerodinamice, 
-

deflectoare aerodinamice în spatele 
remorcii. 

un impact considerabil asupra 

are a 

Ele 
5 000 de euro pe an din cheltuielile cu 
combustibilul aferente unui camion de 

de 100 000 de km.

de utilizatorii drumurilor, în caz de 
coliziune.

De asemenea, ea reduce câmpul 

vizibilitate a

impactul asupra unui utilizator vulnerabil 
al drumurilor, contribuind astfel în fiecare 

de utilizatori vulnerabili ai drumurilor, 
precum pietoni ceea ce ar 

de decese înregistrate în UE din cauza 
accidentelor rutiere în care sunt implicate 
camioanele.

Noile cabine vor spori de 

utilizarea de 
airbaguri.

intermodal: pentru facilitarea transportului 

administrative în vederea înlesnirii 
transferului containerelor de 45 de picioare 
— cele mai utilizate containere pentru 

— între diversele moduri de 

De exemplu, nu va mai fi necesar 
un permis special. 
(sursa http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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Avantaje pentru întreprinderile 

autovehiculelor:

din 
marii

Conceperea noilor vehicule grele 
pentru transpor

cererii mondiale de vehicule grele de 

mai redus de carburant.

În prezent, aproape o treime din 

aproximativ 950 de milioane de euro / an.

drumurile principale vor permite 
detectarea în mod automat a vehiculelor 

Dezvoltarea sistemului de 
evitarea 

opririi inutile a aproximativ 75 000 de 
vehicule pe an. 

economisi aproximativ 140 000 de ore de 

just-in-time 
deliveries) vor ben
sistem, fiind eliminate opririle inutile. 

Elementul principal al acestor 

statele membre decid cu privire la 
autorizarea camioanelor mai lungi, în 

Niciun stat membru nu este obligat 
vehiculelor mai 

lungi este adecvat. 

numa

În câteva cifre 

spatele remorcii ar putea determina 
000 de euro pe an 

de 100 000 de km.
Dintre cele 6,5 milioane de 

—cu 
curse relate regulate —

Utilizarea 
deflectoarelor aerodinamice posterio
a ca

, ce reduce consumul 
%.

Modificarea designului cabinei 
vehiculelor grele pentru transportul de 

vehicule grele pentru transportul de 

aproximativ 75.000 de astfel de vehicule 

ce „cos 000 
de ore de lucru.
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EURO – TRADE

Modernizarea instrumentelor de 

adaptarea normelor UE în materie de 

de importurile care fac obiectul unui 
du

din UE. 

împotriva practicilor neloiale ale 

risc de retorsiune. 

bucura de o mai mare predictibilitate în 
schimbarea nivelurilor 

taxelor, 
afacerilor. 

Întregul sistem va deveni mai 
transpar

Pachetul este considerat echilibrat 
propune 

— .

În acest fel, el ofer întreprinderilor 
din UE mijloace pentru a lupta mai eficient 
împotriva practicilor comerciale neloiale 

consumatorilor sau a întreprinderilor din 
U

În conformitate cu propunerea 
:

pentru întreprinderi, informându-le în 

le va oferi importatorilor 
rambursarea taxelor colectate în cursul 
unei anchete de reexaminare în 

va proteja industria UE prin 

(„ex officio

le 
neloiale prin instituirea de taxe mai mari la 

În astfel de cazuri, UE se va 

celei mai mici

strictului necesar pentru a preveni un 
prejudiciu pentru o industrie din UE.

2014. 
Propunerile nelegislative 

complementare: 
vor facilita cooperarea cu 

implicate în anchete, prin prelungirea 
anumitor termene pe durata anchetelor;

fluxurilor comerciale;
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vor autoriza posibilitatea de a 
deschide din oficiu anchete antieludare 

În paralel, un document de lucru al 
„proiecte de 

în patru domenii complexe:
reexaminarea în perspectiva 

ontinue 

„testul de examinare a 

economice generale ale UE, inclusiv 
interesele industriei europene vizate, ale 
importatorilor, ale industriilor care 

cazul, ale consumatorilor. 

calcularea „marjei de 

impactului acestora asupra industriei UE.

dumpingului pentru produsele provenind 
dintr-

procedurale vor face acum obiectul unei 

axele 

singura modalitate prin care UE poate 

cauzate de practicile comerciale neloiale 

—
—

Propunerea Comisiei vine în urma 
unei ref
special a unei privind 

le rezolve atunci când se 

De asemenea, propunerea ia în 
considerare concluziile unui studiu 
independent

este un utilizator moderat al instrumentelor 

0,25 % din importurile realizate de UE.

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

serialele de televiziune favorite pe un 

levizorul 

„aparate TV conectate” în Europa, iar 

UE. 

pe
consumatori în Europa (în special pentru 

fi copiii). 
Relativ la acest subiect, oficialii 

televiziunea 

în lumea 

De aceea, este nevoie de o 
a nivelul întregii 

UE, pentru a contribui la abordarea 

valorile.
Cartea verde pe care Comisia a 

adoptat-

1. Regulile jocului. Promovarea 

special 

diferite; 
2. Protejarea valorilor 

europene
intereselor utilizatorilor (de exemplu, 

utilizato
oamenii la un nivel mai ridicat de 

linia?
3.

Aparent, unele dispozitive nu 

statele membre. Cum putem promova 
mediul tehnologic potrivit? 

4.

comportamentului consumatorilor modul 

5.
pluralismul mijloacelor de informare în 

Mecanismele de filtrare 
predefinite, de exemplu în motoarele de 

nte la 
nivel wholesale 
premium — de exemplu, principalele 

succes—

platformele suficient de deschise?
te face deja 

mite pentru 
moment de starea de fapt, în timp ce altele 

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

o
-

dispozitive inovatoare, 

constitu
a oferi 

servicii cu 

pentru a-
zi este în 

principal Directiva serviciilor mass-media audiovizuale,

mijlocele audiovizuale la cerere. 

De asemenea, Comisia a lansat recent cons

de reglementare în domeniul mass-mediei audiovizuale.

EURO-BUSINESS

Antr

simte în toate actele normative date în România în ultimii ani.
La reuniunea

Romconstruct, Romenergo, Albalact, Class, Vincon, Armax Gaz Sibiu, Paralela 45, 

problemele investi

(sursa:www.fonduri-structurale.ro)
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EURO-STUDIU

Lansarea primelor cursuri MOOC 
paneuropene la nivel universitar

-au unit 

MOOC (Massive Open 
Online Courses, cursuri online 

cu sprijinul 
Comisiei Europene. 

MOOC sunt cursuri universitare 

Aproximativ 40 de cursuri, care 

fi disponibile, în mod gratuit, în 12 limbi 
diferite. 

de

(European 
Association of Distance Teaching 
Universities -

le de Jos, Portugalia, Slovacia, 

disponibile pe portalul 
http://www.openuped.eu/.

vorba de o 

adopte metode de predare mai 

-a dovedit deja 

lansarea sa la nivel paneuropean va 
marca trecerea la un nou nivel. 

diversitatea, iar

este un element central al strategiei de a 

p
grupului de lucru al EADTU privind 

deschise.

de oferit în Europa, 
explorând pe deplin po

sale. 
Cursurile MOOC europene vor 

oferi materiale de studiu individual, 
calitatea lor asigurând o punte între 

formal. 
O parte dintre cursuri vor oferi 

credite oficiale, care vor fi luate în 
unei 

diplome universitare, de exemplu. 

continuarea procesului de inovare

fost l

pu .
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În prezent, se alege din cele 11 

Cursurile pot fi urmate fie într-o

al studentului. 
În general, acestea cuprind între 

iu. 
Toate cursurile pot fi recunoscute, 

-se un 
certificat de absolvire, un atestat sau un 
certificat de credite care poate fi luat în 

diplome universitare. 

pentru certificat, costurile variind între 25 

Parteneri de lansare:

TR Universitatea Anadolu -
Cengiz Hakan Aydin / +90 222 3201304 

LT Universitatea de 
tehnologie Kaunas - Gytis Cibulskis /
+37 037300611 

- Anne Boyer
RU Universitatea de stat de 

Moscova - Maria Tatarinova / skype -
mary1621

NL Open Universiteit din 
- Marga Winnubst / +31 45 

5762646 

Israel - Naama Eliyahu / +972 52 
7448889 

ES Universidad Nacional de 
Educación a Distancia - Dr. Timothy 
Read / +34 619 292 575 

PT Universidade Aberta - Dr. 
Antonio Teixeira / +351 963 055965 

IT Università Telematica 
Internazionale UNINETTUNO - Nicola 
Paravati / +39 3393366208 

UK The Open University -
Open University Media Relations / +44 
1908 654316 

SK Universitatea de 

- Prof. Peter Ballo / +421 260291516 
UE EADTU - Darco Jansen /

+31 6 1482 9106 
Acest parteneriat informal le 

permite i

Printre membrii EADTU care 

Cipru, DAOU/Universitatea Aarhus 
(Danemarca), Universitatea Tallinn 
(Estonia), Universitat Oberta de 
Catalunya (Spania), FIED Fédération 
Interuniversitaire de l’Enseignement à 

din Grecia, AGH-

Online (Polonia), Universitatea Maria 

Universitatea din Ljubljana (Slovenia).

pot contacta EADTU -

– care constituie 

nt sprijinite 

- „Deschiderea 
-

Scopul acesteia este de a 

 

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

Politica de coeziune a UE-

UE în statele membre. 
„Raportul strategic” privind implementarea programelor din cadrul politicii de 

coeziune pentru perioada 2007-2013

Cu patru ani înainte de încheierea program

1,9 milioane ;
2,6 milioane 

5,7 milioane care sunt vizate de proiecte de tratare a apelor uzate;
460 -T;

2,4 milioane
nou loc de m

s-a investit în 53
16 000 de proiecte de colaborare între întrepr

au fost sprijinite 53 .
:

de la aproximativ 10 milioane pe an înainte de 
2010 la aproximativ 15 milioane

acordat IMM-urilor: aproape 400
2010/2011), inclusiv 15 167 000 de 

-uri.
politici 

unde acest lucru este cel mai necesar. 
Politica s-

-se la evol

-
vor avea cel mai puternic impact. 

sectoare strategice.

Comisiei prima ocazie de a elabora un raport, în timpul unei perioade de programare, cu 

 

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

– un debut de bun augur
 

Comisia Eu
primul raport intermediar 

privind Strategia Uniunii Europene 
(EUSDR), la doi 

ani de la lansarea acesteia. 

auzate de lipsa 

state membre ale UE. 

cooperare.
raportul Comisiei 

face apel la guvernele din regiunea 

politice prin prioritizarea strategiei în toate 

îndemnând cele 8 state membre ale UE 

planurile lor pentru viitoarele programe ale 
politicii regionale pentru 2014-2020. 

considerate de oficialii europeni ca o 

avea un impact mult 
-ar 

rezolva în mod izolat.

considerare în fiecare domeniu relevant 

d adecvat.” 

progresele concrete înregistrate în cele 
patru domenii principale ale strategiei -

Potrivit raportului, Strategia Uniunii 

contribuit la instituirea unei structuri de 

generat un angajament politic clar în 

clare pentru viitor

face apel la statele membre 

programe din cadrul politicii regionale 
pentru perioada 2014-2020,

î
utilizeze fondurile disponibile în mod 

fondurile structural

cadrul programului Orizont 2020, al 

Conectarea Europei,
f

l adecvat 

ategiei pentru 
,

i
abordeze obiectivele strategiei în cadrul 
reuniunilor sectoriale relevante ale 

mini

proiecte noi

existente prin încurajarea

termen lung al 
UE „Europa 2020”:
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navigabilitatea. Strategia a impulsionat 
finalizarea podului Calafat-Vidin dintre 

– cel de-al doilea pod 

-a lungul fluviului. 
Noi proiecte de cercetare privind 

navele inovatoare, cum este proiectul 

. Proiectul de interconectare 
ria-Serbia

Protejarea mediului în regiunea 
(Calitatea apei, riscuri de 

Proiectul „Danube Floodrisk”
din re

Danube Sturgeon Task 
Force) a fost creat pentru a asigura 

(capacitate de 

competitivitatea întreprinderilor)
Forumul întreprinderilor din 

Danube Region 
Business Forum), coordonat de Camera 
de
de IMM-

Danube Research and 
Innovation Fund

BONUS din 
. O 

Ulm, în Germania, la 9 iulie 2012.

vederea combaterii crimei organizate) 

fluviu

EUROPOL: proiect privind analiza 

, la 

doi ani mai devreme. 

Cele
(printre care 8 state membre) sunt: 
Germania, Austria, Ungaria, Republica 

Moldova.
Primul Forum anual al EUSDR a

avut loc la Regensburg, în Germania, în 

cancelarul Angela Merkel. Cel de-al doilea 
Forum anual va avea loc anul acesta la 

de milioane de locuitori. Prima strategie de 
acest gen a fost cea priv

evaluare a strategiilor macroregionale va fi 
publicat în iunie 2013. În cadrul Consiliului 
European din decembrie 2012, guvernele 

a treia macroregiune adriatico-
(sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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factorul uman -
pentru relansare

stria 

asupra faptul

industriei europene. 

intermediul pactelor teritoriale.
Subliniind efectul de pârghie al 

industriei asupra întregii economii, mai 

relansarea 

angajament politic egal cu coeziunea, 
infrastructura sau agricultura. 

reducerile propuse de Consiliul European 
pentru viitorul buget european în 
sectoarele cele mai sensibile pentru 

inovare sau infrastructuri transeuropene).

ind , fiind primele 

Ca parteneri în procesul de 

sunt de prea multe ori trecute cu vederea,
acest

modurile de v
implantate ecosistemele industriale. 

De aceea, sunt necesare pacte 
teritoriale pentru 

/ locale cu politicile sectoriale /
de coeziune ale Uniunii.

propunerea Parlamentului European de 
grup de coordonare 

crearea unei noi categorii de întreprinderi 
de dimensiune mijlocie, beneficiare de
cuantumuri adaptate ale ajutoarelor. 

sociali la nivelul întreprinderilor, regiunilor 

C

transparente, astfel încât ajutoarele de 
ile 

instabilitate, de protejare a expertizei lor 

ie
propunerea de a se restrânge domeniul 

or la întreprinderile 
ce fac obiectul unor proceduri oficiale de 
insolvabilitate, solicitând ridicarea 
pragului maxim al ajutoarelor acordate 
unei întreprinderi de la 10 la 15 milioane 
EURO. 

ifice 

, prin analogie, a clauzei 
anti-delocalizare

introducerea unor praguri de minimis
specifice pentru notificarea Comisiei în 

(200 000 EUR pentru IMM-
500 000 EUR pentru celelalte 
întreprinderi).

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

Centru de formare al UE pentru a 
combate traficul ilicit de 

nou Centru european de formare în 

(EUSECTRA) la Karlsruhe. 

în 

nucleare sau de alte materiale radioactive. 

În interior, una dintre zonele de 

formare cu privire la o varietate de 

În ansamblu, mai mult de 30 de 

Centrului Comun de Cercetare (JRC) al 

Situat la sediul Institutului pentru 
Elemente Transuranice (ITU) al JRC, 

Planului de ac

European în 2009.
Programele de formare au fost 

ie al 

au luat parte, de asemenea, la inaugurare. 

instrument d

ionale. 
Au fost deja organizate o serie de 

Asia de Sud- munitatea 

Sediul EUSECTRA include, de 
asemenea, laboratoare noi de formare în 

inspectorii nucleari ai Comisiei Europene 

ultimii 20 de ani de formare din partea 
JRC cu privire la o varietate de tehnici.

European în decembrie 2009. 

rne pentru punerea în 

El a fost implicat, de asemenea, în 

implementarea multor proiecte în 
alisticii 

nucleare în afara frontierelor europene, 
prin programul TACIS (Programul de 

instrumentele de preaderare ale CE.
(sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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EURO-CLIMAT

Cele mai bune practici în domeniul 
00

:00

ale UE au participa la o misiune pe teren, 

rgetice din 
Danemarca. 

primul eveniment în sprijinul campaniei 
emblematice „Lumea pe care o vrei” a

De la lansarea sa în octombrie 
anul trecut, pe
s-

unele dintre acestea vor organiza 

de bune pra
informare cu privire la modurile în care 

într-
punct de vedere energetic” (Engage in 
Energy Efficient Production), este 

Danemarca în sprijinul campaniei „Lumea 
pe care o vrei” a Comisiei Europene, 

re a 

-

Misiunea pe teren include vizite la 
-o varietate de sectoare, de 

la produse alimentare la componente 

beneficiile economice generate de 

Un exemplu este Grundfos, una 
imi 

-a
e cu 

peste 11 %, prin intermediul unor proiecte 
—

corespunzând unui total de peste 14 000 

a crescut cu aproape 20 %. 
Numai în Danemarca, societatea 

anual 2,5 
milioane EURO
energetice.

„Lumea pe care o vrei”:
De la lansarea în octombrie 2012, 

publice, organiza

„Lumea pe care o vrei” are ca scop 

vederea atingerii obiectivului UE de a 
reduce cu 80-95 % emisiile de gaze cu 

încu
-

energetic”:

Particip

Spania, Polonia, Bulgaria, Lituania, 

societatea Danish Crown din sectorul 
-Gobain ISOVER, care 

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



BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 31 

 

EURO - FONDURI

Comisia Europea

sistem de combatere a efectelor acestora, cum ar fi poluarea. 
Proiectul va contribui la

Proiectu

centre
exemplu concret pentru modul în care 

unii 

milioane de euro), care a fost aprobat în urma unei decizii speciale a Comisiei Europene.

35,97 de milioane EUR0 pentru promovarea produselor agricole în UE 12:30:00

în Uniun

total de 71,94 de milioane EUR0, la care UE contribuie cu 35,97 de milioane EURO.

(denumiri de origine pro
garantate).

izate sunt: Rusia, China, America de Nord, Asia de Sud-Est, 

subliniind avantajele produselor din UE, în special în ce

ntru programele de 

profesionale/interprofesionale care le- i de statele membre. 
(sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)



BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 32 

 

DIN SUMAR

– pg.1

– pg.3

torul digital – pg.4
– pg.5

cauzate de accidente rutiere grave –
pg.6

UE – pg.9
–

pg.11
rivind 

– pg.13

consumatorilor pentru a se descurca 
în labirintul ecologic – pg.15
Noi norme UE pentru camioane mai 

– pg.16
Modernizarea instrumentelor de 

– pg.19

mediul audiovizual – pg.21

2013 – pg.22
Lansarea primelor cursuri MOOC 
paneuropene la nivel universitar – pg.23
Politica de coeziune a UE-

– pg.25
– un

debut de bun augur – pg.26

uman -
relansare – pg.28
Centru de formare al UE pentru a 
combate traficul ilicit de materiale 

– pg.29
Cele mai bune practici în domeniul 

– pg.30
Fonduri regionale de 54 milioane de euro 
pentru un proiect de prevenire a 

– pg.31
35,97 de milioane EUR0 pentru 
promovarea produselor agricole în UE –
pg.31 12

C o n t a c t:

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

Web: www.prefecturatimis.ro

e bibliografice 
webologice:

http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/

www.fonduri-structurale.ro

google.com/imagini


