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Celebrarea cooperării teritoriale europene - patru frontiere, patru 
probleme, patru soluții 

Provocările specifice cu care se 
confruntă o treime din cetățenii UE care 
trăiesc și muncesc în regiunile de frontieră 
ale Europei au fost evidențiate în cadrul 
unui eveniment care a urmărit să 
demonstreze modul în care politica 
regională a UE ajută populația locală să 
găsească soluții prin intermediul 
cooperării teritoriale europene. 

Peste 8 000 de proiecte de 
cooperare teritorială europeană au fost 
sprijinite în regiunile Europei în perioada 
2007-2013 — atât în statele membre ale 
UE, cât și în țări terțe.  

Cele mai multe dintre acestea s-au 
concentrat asupra celor 60 de frontiere 
interne ale UE și asupra cetățenilor care 
trăiesc acolo.  

În pofida unui buget relativ redus, 
proiectele au înregistrat rezultate 
concrete, printre altele, în înlăturarea 
barierelor pentru o securitate mai bună, 
transport, educație, energie, asistență 
medicală, formare profesională și crearea 
de locuri de muncă etc. 

În acest sens, recent, la Bruxelles a 
avut loc întâlnirea anuală a autorităților de 
management al programelor privind 
cooperarea teritorială europeană (CTE) 
care monitorizează aceste proiecte.  

Acestora li s-au alăturat participanții 
la 4 proiecte transfrontaliere regionale 
emblematice, dar și reprezentanții 
regiunilor frontaliere, printre care se află și 
Asociația regiunilor frontaliere 
europene, pentru a-și împărtăși 
experiența privind contribuția la abordarea 
provocărilor reprezentate de exodul de 
inteligență, securitate, sănătate, șomaj și 
de lipsa calificărilor profesionale. 

Sărbătorind 25 de ani de existență 
în 2015, Fondul de cooperare teritorială 
europeană, cunoscut și ca Interreg, a 
devenit o piatră de temelie importantă a 
politicii regionale europene. 

În fapt, în opinia oficială, cooperarea 
teritorială constituie nucleul idealului 
european, iar proiectele de acest gen 
arată o Europă în acțiune, întrucât 
colaborarea are loc nu numai la nivel 
interguvernamental, ci și la nivel local.  

Aceste proiecte reprezintă un  
exemplu concret a ceea ce face Europa 
pentru cetățeni — în domeniul sănătății, al 
securității, educației sau cu privire la 
păstrarea tradițiilor și culturii.  

Mai mult, cooperarea teritorială 
europeană înseamnă instaurarea unui 
climat de încredere între vecini, prin 
apropierea oamenilor în viața de zi cu zi și 
oferirea garanției că problemele comune 
sunt soluționate împreună. 

Pe de altă parte, un element 
important al acestor proiecte a fost rolul 
pe care l-au jucat în integrarea celor mai 
noi state membre ale UE.  

Dat fiind faptul că frontierele externe 
ale UE sunt în continuă evoluție, 
cooperarea cu țările vecine care nu sunt 
membre ale UE a jucat - și continuă să 
joace - un rol esențial în procesul de 
extindere și în crearea unor legături mai 
puternice pentru continuarea integrării. 

De aceea, pentru perioada 2014-
2020, aproape 10 miliarde de euro vor fi 
alocați pentru cooperarea teritorială 
europeană, din care aproximativ 6,6 
miliarde de euro vor fi direcționați către 
regiunile transfrontaliere.  

(Sursa: http://ec.europa.eu/) 
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Deși programele Interreg au avut 

rezultate semnificative de-a lungul anilor, 
noua perioadă de programare va dispune 
ca fiecare dintre cele 91 de programe să 
se concentreze mai mult pe rezultate și 
priorități, în conformitate cu noua reformă 
a politicii de coeziune a UE.  

Acest lucru ar trebui să asigure un 
impact maxim și o utilizare și mai eficientă 
a investițiilor. 

În cadrul reuniunii de la Bruxelles s-
a lansat și un concurs video intitulat 
„Probleme la frontiere, soluții la frontiere” 
pentru a scoate în evidență rezultatele și 
avantajele cooperării regionale.  

Câștigătorii vor fi anunțați în cursul 
Zilelor cooperării europene care vor 
avea loc la mijlocul lui septembrie la 
Milano (Italia). 

 Participanții la proiect și 
reprezentanții locali vor fi, de asemenea, 
disponibili pentru a discuta cu jurnaliștii pe 
durata evenimentului. 

 
Cele 4 proiecte prezentate la 

Bruxelles sunt: 
 
Proiectul "Universitatea Marii regiuni" 

– BE/DE/FR/LUX 
În timp ce cheltuielile publice alocate 

învățământului superior se reduc în multe 
state membre, 6 universități - Universität des 
Saarlandes, Université de Liège, Université de 
Luxemburg, Technische Universität 
Kaiserslautern, Universität Trier, Université de 
Lorraine -  din patru țări învecinate și-au unit 
forțele pentru a menține excelența în 
standardele academice și din domeniul 
cercetării pentru cei peste 125.000 de studenți 
și 6.500 de cercetători și cadre universitare.  

Această cooperare a crescut mobilitatea 
transfrontalieră prin punerea în contact a 
studenților și a cercetătorilor și va dezvolta în 
continuare Marea regiune, transformând-o 
într-un motor de creștere economică. 

 
Proiectul "Deminare" – HU/HR 
În 2011, de-a lungul frontierei dintre 

Croația și Ungaria au fost descoperite mine 
explozive care fuseseră îngropate în timpul 
conflictului din fosta Iugoslavie din anii 1990.  

Autoritățile maghiare au declarat o parte 
din zona de frontieră ca zonă cu acces interzis 
din cauza pericolului pe care îl prezintă.  

Fondurile UE au contribuit la eliminarea 
minelor, având ca rezultat protejarea 
populației și deschiderea drumurilor către 
multe zone protejate transfrontaliere din cadrul 
rețelei „Natura 2000”, care stimulează turismul 
durabil.  

Proiectul face parte din strategia UE 
pentru regiunea Dunării  - SUERD. 

 
Proiectul "Telediag" – RO/SR 
Datorită sprijinului sub formă de investiții 

din partea UE, instituțiile din domeniul sănătății 
din România și Serbia se numără în prezent 
printre cele mai importante centre medicale 
mondiale de telemedicină.  

Proiectul implică utilizarea în comun a 
unui sistem unic de telemedicină, ceea ce 
permite medicilor să folosească tehnologiile 
inovatoare din domeniul datelor electronice 
pentru a oferi pacienților asistență medicală la 
distanță.  

Acest lucru a redus costurile medicale, a 
oferit servicii de diagnosticare mai bune, mai 
rapide și mai sigure, cu o îmbunătățire reală a 
serviciilor de asistență medicală la granița 
româno-sârbă. 

 
Proiectele „Academia de artizanat” – 

SI/HU 
La originea proiectului se află o 

amenințare la adresa tradiției artizanatului în 
anumite părți ale Sloveniei și Ungariei.  

Din ce în ce mai puține persoane urmau 
cursuri de formare profesională, ceea ce a 
însemnat că unele școli de arte și artizanat s-
au văzut nevoite să își închidă porțile.  

Proiectul „Academia de artizanat” 
(Academy of Crafts) a contribuit la inversarea 
acestei tendințe și astfel a creat noi 
oportunități pentru tineri și a ajutat la ocrotirea 
patrimoniului cultural, aproximativ 1.000 de 
antreprenori participând la acest 
proiect.Reamintim că politica de cooperare 
teritorială europeană este unul dintre principalele 
obiective ale politicii regionale a UE, care se 
concretizează prin câteva tipuri de programe - 
pentru cooperare transfrontalieră, de-a 
lungul frontierelor interne ale UE, de cooperare 
transnațională, care acoperă zone extinse de 
cooperare, și cele  de cooperare interregională, 
care oferă un cadru pentru schimbul de experiență 
între autoritățile locale și regionale din întreaga 
Europă. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/crossborder/doc/grande_university.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/crossborder/doc/grande_university.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/crossborder/doc/demining.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/crossborder/doc/telediag.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/crossborder/doc/academy_crafts.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/crossborder/doc/academy_crafts.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/crossborder/index_en.cfm
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Parlamentul European 
 

Aleşi prin vot direct de cetăţenii 
europeni, o dată la 5 ani, membrii 
Parlamentului European sunt 
reprezentanţii popoarelor Uniunii. 
Parlamentul este una dintre principalele 
instituţii europene cu puteri legislative, 
alături de Consiliul Uniunii Europene 
(„Consiliul”). 
Parlamentul are trei roluri esenţiale: 
• dezbate şi adoptă legislaţia UE, 
împreună cu Consiliul 
• monitorizează alte instituţii europene, 
în special Comisia, pentru a se asigura că 
acestea funcţionează în mod democratic 
• dezbate şi adoptă bugetul UE, alături 
de Consiliu. 

 
Adoptarea legislaţiei europene 

În multe domenii, precum protecţia 
consumatorilor şi a mediului, Parlamentul 
colaborează cu Consiliul (instituţia 
reprezentând guvernele naţionale) pentru 
a decide asupra conţinutului actelor 
legislative şi pentru a le adopta. Acest 
proces poartă numele de „procedură 
legislativă ordinară” (fosta „codecizie”). 

În baza Tratatului de la Lisabona, 
a crescut numărul domeniilor politice care 
fac obiectul codeciziei, ceea ce îi conferă 
Parlamentului European mai multă putere 
de a influenţa conţinutul actelor legislative 
în sectoare care includ agricultura, 
politica energetică, migraţia şi fondurile 
europene. 

De asemenea, este nevoie de 
avizul Parlamentului pentru o serie de 
decizii importante, precum aderarea unor 
noi state la UE. 
 
Controlul democratic 

Parlamentul îşi exercită influenţa 
asupra altor instituţii europene în mai 
multe moduri. 

Când se formează o nouă 
Comisie, cei 28 de membri ai săi (câte 
unul pentru fiecare stat membru) nu îşi 
pot intra în atribuţii fără aprobarea 
Parlamentului. Dacă nu sunt de acord cu 
candidatura unuia dintre comisarii 

nominalizaţi, membrii Parlamentului pot 
respinge întreaga echipă propusă. 

De asemenea, Parlamentul poate 
solicita demisia Comisiei în exerciţiu. 
Procedura poartă numele de „moţiune de 
cenzură”. 

Parlamentul îşi menţine controlul 
asupra Comisiei prin examinarea 
rapoartelor pe care le redactează aceasta 
şi prin interpelarea comisarilor. Comisiile 
parlamentare joacă un rol important în 
acest sens. 

Membrii Parlamentului analizează 
petiţiile primite din partea cetăţenilor şi 
formează comisii de anchetă. 

Când liderii naţionali se întrunesc 
în cadrul Consiliului European, 
Parlamentul trebuie să îşi dea avizul cu 
privire la tematica inclusă pe agendă. 
 
Controlul bugetar 

Parlamentul adoptă bugetul anual 
al UE împreună cu Consiliul Uniunii 
Europene. 
În cadrul Parlamentului, există o comisie 
care monitorizează modul în care este 
cheltuit bugetul. În fiecare an, 
Parlamentul ia o decizie cu privire la 
modul în care Comisia a gestionat 
bugetul în exerciţiul financiar anterior. 

Componenţă 
Numărul parlamentarilor provenind 

din fiecare ţară este aproximativ 
proporţional cu numărul locuitorilor ţării 
respective. În baza Tratatului de la 
Lisabona, nici o ţară nu poate avea mai 
puţin de 6 reprezentanţi sau mai mult de 
96. 

Componenţa actuală a 
Parlamentului a fost stabilită, totuşi, 
înainte de intrarea în vigoare a Tratatului. 
Numărul deputaţilor europeni se va 
modifica în viitoarea legislatură. De 
exemplu, numărul deputaţilor din 
Germania va fi redus de la 99 la 96, iar 
cel al deputaţilor din Letonia va scădea 
de la 9 la 8. 

Membrii Parlamentului European 
sunt repartizaţi în funcţie de afilierea 
politică, nu de naţionalitate. 

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

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/0080a6d3d8/Ordinary-legislative-procedure.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/0080a6d3d8/Ordinary-legislative-procedure.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/search.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/search.html
http://ec.europa.eu/
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Locaţii 
Parlamentul European îşi 

desfăşoară activitatea la Bruxelles 
(Belgia), Luxemburg şi Strasbourg 
(Franţa). 

Birourile administrative 
(„Secretariatul General”) se află la 
Luxemburg. 

Reuniunile întregului Parlament, 
cunoscute sub denumirea de „sesiuni 
plenare”, au loc la Strasbourg şi la 
Bruxelles. Reuniunile comisiilor 
parlamentare au loc şi la Bruxelles. 

 
Alegerile europarlamentare au 

trecut: ce urmează? 
 
Alegerile europene au trecut, dar 

mai sunt multe întrebări la care trebuie să 
se răspundă. În următoarea perioadă ar 
trebui să se decidă care va fi următorul 
președinte al Comisiei Europene și care 
este terenul comun pe care grupurile 
politice vor forma ordinea de zi a noului 
Parlament. Iată o scurtă trecere în revistă 
a următoarelor etape. 
 
Noul Președinte al Comisiei 

Conferința președinților, la care 
participă liderii grupurilor parlamentare și 
președintele Parlamentului European, a 
avut loc marți, 27 mai 2014. S-a discutat 
despre ceea ce rezultatele alegerilor 
europene înseamnă pentru peisajul politic 
din Europa și pentru Parlamentul 
European, precum și despre modul în 
care acestea vor influența alegerea 
președintelui Comisiei Europene. 

Pentru prima dată, partidele 
politice europene au prezentat candidați 
oficiali pentru poziția cea mai înaltă  a 
Comisiei Europene, organul executiv al 
UE responsabil de formularea și aplicarea 
politicilor UE, care trebuie să fie aprobat 
de Parlament și de guvernele naționale. 
În noaptea alegerilor, cei mai mulți dintre 
acești candidați au declarat că noul 
președinte al Comisiei ar trebui sa fie 
unul dintre ei. 
Nominalizarea oficială ar trebui să vină în 
săptămânile următoare din partea 

Consiliului European, ce reunește șefii de 
stat sau de guvern. Primul pas pentru ei 
este cina informala la Bruxelles, pentru a 
discuta acest aspect. Conform Tratatului 
de la Lisabona, la alegerea candidatului, 
aceștia ar trebui să ia în considerare 
rezultatele alegerilor. 

Candidatul desemnat va încerca 
apoi să obțină sprijinul din partea 
grupurilor politice din Parlamentul 
European, iar votul acestora va fi 
exprimat in sesiunea plenară din perioada 
14-17 iulie 2014. Candidatul nominalizat 
are nevoie de cel puțin 376 de voturi 
 “pentru” pentru a obține aprobarea PE, 
ceea ce reprezintă mai mult de 
jumătate din numărul total al deputaților. 

Principalii candidați sunt Jean 
Claude Juncker, din partea PPE, și Martin 
Schulz, din partea socialiștilor europeni. 
PPE a obținut câteva mandate in plus 
fata de PES la alegerile 
europarlamentare din 25 mai 2014. 
 
Noi grupuri politice 

O altă problemă ce trebuie 
urmărită este dacă vor apărea noi grupuri 
parlamentare în urma alegerilor . În 
conformitate cu normele procedurale ale 
PE , e nevoie de un număr de cel puțin 
25 de deputați dintr-un sfert din numărul 
total al tarilor UE ( cel puțin șapte țări) 
pentru a forma un nou grup . Grupurile 
politice oficiale din PE ar trebui să fie 
stabilite înainte de prima sesiune plenară 
care va avea loc la data de 1 iulie. 

În timpul primei sesiuni plenare din 
iulie, deputații europeni vor alege un nou 
președinte și vicepreședinții 
Parlamentului .  

Rezultatele provizorii publicate , 
luni 26 mai 2014, au arătat ca PPE a 
câștigat 213 de locuri în noul Parlament , 
înainte de S & D ( 190 de locuri ) , ALDE ( 
64 de locuri ) și Grupul Verzilor ( 53 de 
mandate). ECR va câștiga, probabil, 46 
de locuri, GUE / NGL și EFD 42 -38 . 
Numărul deputaților neafiliați este de 41, 
în timp ce alte 64 de locuri au fost 
câștigate de noi partide / candidați care 
încă nu sunt afiliate la grupurile existente.  

(Sursa: www.europedirect-tm.ro) 

http://www.europedirect-tm.ro/stiri/alegerile-au-trecut-ce-urmeaza
http://www.europedirect-tm.ro/stiri/alegerile-au-trecut-ce-urmeaza
http://juncker.epp.eu/
http://juncker.epp.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/1911/MARTIN_SCHULZ_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/1911/MARTIN_SCHULZ_home.html
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EURO – MEDIU 
 

Calitatea apei din majoritatea 
zonelor pentru scăldat din 

Europa este excelentă 
 

În anul 2013, calitatea apei mării, a 
râurilor și a lacurilor din Europa a fost în 
general foarte bună, în contextul în care 
peste 95 % din aceste zone au îndeplinit 
cerințele minime în materie.  

Din datele prezentate rezultă că 
gradul de calitate a apelor costiere a fost 
ușor mai ridicat decât în cazul apelor 
pentru scăldat interioare. 

Toate zonele pentru scăldat din 
Cipru și Luxemburg au fost considerate ca 
având o calitate a apei „excelentă”, 
acestea fiind urmate de Malta (99 % 
„excelent”), Croația (95 %) și Grecia 
(93 %), la polul opus - cea mai mare 
pondere de zone pentru scăldat cu un 
grad calitativ „slab” -  fiind Estonia (6 %), 
Țările de Jos (5 %), Belgia (4 %), Franța 
(3 %), Spania (3 %) și Irlanda (3 %).  

Raportul anual privind calitatea 
apei pentru scăldat, elaborat de Agenția 
Europeană de Mediu (AEM), conține 
informații cu privire la calitatea apei din 
22.000 de zone pentru scăldat din UE, 
Elveția și, pentru prima oară, din Albania.  

Pe lângă raport, AEM a publicat și o 
hartă interactivă care arată situația, în 
2013, afiecărei zone pentru scăldat.  

Calitatea apelor pentru scăldat din 
Europa continuă să se afle la un standard 
înalt, dar este nevoie ca acestea și apa 
potabilă, precum și ecosistemele acvatice 
europene să fie protejate pe deplin.  

Provocarea actuală provine din 
nivelurile de poluare pe termen scurt, în 
timpul ploilor torențiale și al inundațiilor, 
care pot duce la revărsarea sistemelor de 
canalizare și la contaminarea apei râurilor 
și a mărilor cu bacteriile fecale provenite 
din terenurile agricole. 

Autoritățile locale monitorizează 
eșantioanele în zonele locale, acestea 
fiind prelevate primăvara și pe durata 
sezonului de scăldat, calitatea apelor 

pentru scăldat putând fi clasificată ca fiind 
„excelentă”, „bună”, „suficient de bună” 
sau „slabă”.  

Chiar dacă cele mai multe zone 
pentru scăldat sunt suficient de curate 
pentru a proteja sănătatea umană, multe 
dintre ecosistemele corpurilor de apă din 
Europa se află într-o stare îngrijorătoare.  

Acest lucru este evident în ceea ce 
privește mările din Europa: conform unei 
evaluări recente, ecosistemele marine 
europene sunt amenințate de schimbările 
climatice, de poluare, de pescuitul excesiv 
și de acidificare.  

În prinicipiu, principalele concluzii 
privind apa pentru scăldat  pot fi: 

• În peste 95 % din zonele pentru 
scăldat au fost respectate cerințele minime de 
calitate a apei, iar în 83 % din aceste zone au 
fost îndeplinite cerințe mai stricte, acestea 
obținând calificativul „excelent”.  

Proporția zonelor pentru scăldat cu 
un nivel slab al calității apei a fost de 2 %. 

•  Proporția zonelor în care au fost 
respectate cerințele minime în 2013 a fost 
aproximativ la același nivel ca în 2012.  

Cu toate acestea, proporția zonelor 
pentru scăldat care au obținut calificativul 
„excelent” a crescut de la 79 %, în 2012, la 
83 % , în 2013. 

• În zonele costiere calitatea apei a fost 
ușor mai bună, 85 % din aceste zone obținând 
calificativul „excelent”.  

Toate zonele costiere din Slovenia și 
Cipru au fost clasificate ca fiind excelente. 

• Calitatea apei interioare pentru 
scăldat s-a situat cu puțin sub nivelul mediu.  

Luxemburgul a fost singura țară 
care a primit calificativul „excelent” pentru 
toate zonele interioare pentru scăldat, fiind 
urmată de Danemarca, unde 94 % din aceste 
zone au fost considerate „excelente”.  

În Germania, 92 % din cele 
aproximativ 2 000 de zone interioare pentru 
scăldat au obținut calificativul „excelent” în 
ceea ce privește calitatea apei. 
 

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

Buletin elaborat de: 
 

Lia Ioana CRIȘAN 
Consilier pentru Afaceri Europene 

e-mail: lia.crisan@prefecturatimis.ro 

http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-in-2013/
http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-in-2013/
http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters
http://www.eea.europa.eu/highlights/ten-things-everyone-should-know
http://ec.europa.eu/
mailto:lia.crisan@prefecturatimis.ro
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EURO – JOB 
 
 

Adoptarea de către Consiliu 
a directivei de punere în aplicare 

privind detașarea lucrătorilor 
 
Comisia Europeană a salutat 

adoptarea definitivă de către Consiliul de 
Miniștri al UE a unor măsuri noi având 
rolul să garanteze aplicarea normelor UE 
privind detașarea lucrătorilor.  

Noua directivă va asigura 
respectarea în practică a drepturilor 
lucrătorilor detașați și consolidarea 
cadrului legal pentru prestatorii de 
servicii, statele membre trebuind să 
transpună în legislația națională noua 
document în cel mult 2 ani și 20 de zile 
după publicarea în Jurnalul Oficial al UE. 

Adoptarea Directivei de punere în 
aplicare a normelor UE privind lucrătorii 
detașați transmite un semnal clar că 
Europa nu acceptă frauda și abuzurile 
împotriva lucrătorilor detașați sau a altor 
forme de dumping social.  

Măsuri solide de protejare a 
drepturilor lucrătorilor detașați și de 
prevenire a „dumping-ului social” sunt 
prevăzute în Directiva privind detașarea 
lucrătorilor (96/71/CE) din 1996, care 
conține un nucleu de norme obligatorii în 
ceea ce privește termenii și condițiile de 
muncă aplicabile unui salariat detașat la 
lucru într-un alt stat membru. 

Noua directivă va contribui la o mai 
bună aplicare a normelor în practică, în 
special în anumite sectoare, cum ar fi 
construcțiile și transportul rutier, unde, de 
exemplu, întreprinderi de tip „cutie 
poștală” (fără o activitate economică 
reală) au utilizat „detașări” false pentru 
eludarea normele naționale.  

De asemenea, aceasta va 
îmbunătăți protecția drepturilor lucrătorilor 
detașați prin prevenirea fraudei, în special 
în ceea ce privește lanțurile de 
subcontractare, în care drepturile 
lucrătorilor detașați nu sunt întotdeauna 
respectate. 

În mod special, directiva de punere 
în aplicare: 

• sporește gradul de sensibilizare 
al lucrătorilor și al întreprinderilor cu 
privire la drepturile și obligațiile ce le revin 
privind termenii și condițiile de încadrare 
în muncă; 

• îmbunătățește cooperarea 
dintre autoritățile naționale însărcinate 
cu detașarea (obligația de a răspunde 
urgent cererilor de asistență din partea 
autorităților competente ale altor SM); 

• clarifică definiția detașării, 
făcând să crească certitudinea juridică 
pentru lucrătorii detașați și prestatorii de 
servicii, abordând și problema 
întreprinderilor de tip „cutie poștală”; 

• stabilește responsabilitățile 
statelor membre privind verificarea 
conformității cu normele prevăzute în 
directiva din 1996 (statele membre 
desemnează autorități specifice de 
punere în aplicare, responsabile cu 
verificarea conformității, iar cele în care 
sunt stabiliți furnizorii de servicii trebuie 
să ia măsurile de supraveghere și de 
aplicare necesare); 

• obligă întreprinderile care 
efectuează detașări: 

o să desemneze o persoană 
de contact pentru asigurarea legăturii cu 
autoritățile de aplicare a legii; 

o să declare identitatea, 
numărul lucrătorilor care urmează a fi 
detașați, datele de început și de încheiere 
ale detașării, adresa locului de muncă și 
natura serviciilor; 

o să pună la dispoziție 
documentele de bază, cum ar fi 
contractele de muncă, fișele de salariu și 
fișele de pontaj ale lucrătorilor detașați; 

• îmbunătățește controlul aplicării 
drepturilor și tratarea plângerilor, 
obligând atât statul membru gazdă, cât și 
pe cel de origine să garanteze că 
lucrătorii detașați, cu sprijinul sindicatelor 
și al altor părți terțe interesate, pot să 
înainteze plângeri și să intenteze acțiuni 
juridice și/sau administrative împotriva 
angajatorilor lor în cazul în care nu le sunt 
respectate drepturile; 

https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0071&rid=6
https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0071&rid=6
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• garantează că sancțiunile și 
amenzile administrative impuse 
prestatorilor de servicii de un stat 
membru pentru nerespectarea cerințelor 
directivei din 1996 pot fi impuse și 
recuperate într-un alt stat membru.  

Sancțiunile pentru nerespectarea 
directivei trebuie să fie eficiente, 
proporționale și cu efect de 
descurajare. 

Reamintim faptul că dreptul 
întreprinderilor de a oferi servicii într-un 
alt stat membru al UE și de a detașa 
temporar lucrători pentru a furniza 
serviciile respective se bazează pe 
articolul 56 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

Directiva privind detașarea 
lucrătorilor (Directiva 96/71/EC) 
stabilește măsuri de protecție a 
drepturilor sociale ale lucrătorilor detașați 
și de prevenire a dumpingului social, 
prevăzând obligația statelor membre de a 
se asigura că actele cu putere de lege și 
actele administrative ale țării-gazdă sunt 

aplicabile lucrătorilor detașați în ceea ce 
privește: 

• perioadele maxime de lucru și 
perioadele minime de odihnă; 

• durata minimă a concediilor 
anuale plătite; 

• salariul minim, inclusiv plata 
orelor suplimentare; 

• condițiile de punere la dispoziție a 
lucrătorilor, în special de către 
întreprinderile cu încadrare în muncă 
temporară; 

• securitatea, sănătatea și igiena la 
locul de muncă; 

• măsurile de protecție în ceea ce 
privește condițiile de muncă și de 
încadrare în muncă aplicabile femeilor 
însărcinate sau celor care au născut de 
curând, copiilor și tinerilor; egalitatea de 
tratament între bărbați și femei, precum și 
alte dispoziții în materie de 
nediscriminare. 

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

 

 
 
 

Burse pentru doctoranzi  
 

20 de doctoranzi și post-doctoranzi 
din cadrul Universități de Vest primesc un 
sprijin financiar consistent, în cadrul unui 
proiect european ce se desfășoară pe o 
perioadă de 18 luni.  

Bursierii plănuiesc să folosească 
banii pentru a finanța activităţi de 
cercetare sau pentru a participa la 
conferințe internaționale. 

Sumele se ridică la 3.700 lei în 
cazul celor care au deja titlul de doctori și 
la 1.800 de lei pentru cei care încă nu au 
absolvit studiile respective.  

Doctoranzii nu vor mai primi şi 
burse de la stat, însă avantajele sunt 
multiple. 

Pe de altă parte, există 
posibilitatea finanțării unor mobilități, cum 
ar fi deplasarea la conferințe 
internaționale sau chiar participarea la 

diverse stagii de cercetare la diverse 
Universități din țară sau din străinătate. 

Astfel, în cazul unui post-
doctorand cu experienţă în domeniul în 
care activează, posibilităţile de dezvoltare 
sunt multiple. 

În esență, o cercetare în domeniu 
înseamnă acces la una dintre cele mai 
mari baze documentare; ori, prin acest 
proiect se asigură posibilitatea de a 
beneficia de fondul documentar al celor 
mai mari biblioteci (ex. Drept penal) din 
Europa, funcție de tematica de studiu 
aleasă. 

Beneficiarii proiectului sunt cinci 
doctoranzi şi zece post-doctoranzi de la 
Facultatea de Drept şi alţi cinci doctoranzi 
de la Facultatea de Științe Economice.  

Pentru cele 18 luni cât durează 
programul, Universitatea de Vest a primit 
un buget de aproape un milion de lei. 
 
 

(Sursa: www.uvt.ro) 
 

https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0071&rid=6
https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0071&rid=6
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Timisoara/Stiri/Universitatea+de+Vest+din+Timisoara+in+Top+200+mondial
http://www.uvt.ro/


BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 8 
 

Primăriile au depus proiecte pentru reabilitarea școlilor din Regiunea Vest 
 

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Vest (ADR Vest), în calitate de 
Organism Intermediar pentru 
implementarea Regio - Programul 
Operațional Regional (Regio-POR) în 
Regiunea Vest, a anunțat încheierea 
perioadei pentru depunerea proiectelor 
în vederea obținerii de finanțare 
nerambursabilă în cadrul celui de-al 
doilea apel de proiecte al domeniului 
major de intervenție 3.4 Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru 
formare profesionala continuă al Regio - 
Programul Operational Regional.  

Astfel, până în data limită pentru 
depunerea cererilor de finanțare (5 mai 
2014), în Regiunea Vest au fost depuse 
spre finanțare 40 de proiecte cu o 
valoare a finanțării nerambursabile de 
27,51 milioane euro. Dintre acestea, 38 de 
proiecte cu o valoare a finanțării 
nerambursabile de 27,20 milioane euro 
se află în etapa de evaluare iar 2 proiecte 
cu o valoare a finanțării nerambursabile 
de 0,31 milioane euro au fost respinse. 
În consecință, finanțarea nerambursabilă 
solicitată în Regiunea Vest - în cadrul 
celui de-al doilea apel de proiecte – 
depășește cu 51,13% alocarea regionala.  

Lista proiectelor depuse spre 
finanțare în cadrul celui de-al doilea apel 
de proiecte, locul de implementare al 
acestora și stadiul lor sunt prezentate pe 
pagina web a ADR Vest, la secțiunea POR 
2007 – 2013/Proiectele depuse în cadrul 
Regiunii Vest în cadrul POR 2007-2013 
(http://www.adrvest.ro/attach_files/situatia%
20proiectelor%20depuse%20la%20nivelul
%20Reg%20Vest_07.05.2014.pdf).  

Organizarea celui de-al doilea apel 
de proiecte în cadrul domeniului major de 
intervenție 3.4 a venit ca urmare a 
realocării de fonduri nerambursabile din 
cadrul Programului Operațional Sectorial 
Mediu și a Programului Operațional 
Sectorial Transport. Ca urmare a acestei 
realocări (din Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională și din Bugetul de 
stat) – de 17,88 milioane euro pentru 

Regiunea Vest si 172,95 milioane euro la 
nivel național – a fost lansat cel de-al doilea 
apel de proiecte în data de 12 martie 2014, 
având ca termen limită pentru depunerea 
cererilor de finanțare data de 5 mai 2014.  

Solicitanții eligibili pentru finanțare, 
conform prevederilor din Ghidul 
Solicitantului, au fost Unităţile administrativ-
teritoriale (administraţii publice locale) și 
parteneriatele dintre unităţile administrativ-
teritoriale şi unităţi de învățământ pre-
universitar de stat ce își desfășoară 
activitatea în imobile aflate în domeniul 
public al acestora. Acest al doilea apel de 
proiecte a fost dedicat solicitanţilor care, în 
calitate de autoritate contractantă, aveau 
încheiat un contract de lucrări pentru 
activitatea ce face obiectul cererii de 
finanțare și care propun proiecte ce vizează 
reabilitarea, modernizarea și echiparea 
infrastructurii educaţionale pre-
universitare sau crearea şi dezvoltarea de 
campusuri preuniversitare.  

Evaluare proiectelor depuse spre 
finanțare se va face de către experții ADR 
Vest iar prioritizarea acestora în vederea 
obținerii finanțării nerambursabile va fi 
realizată la nivel național, de către 
Autoritatea de Management a Programului 
Operațional Regional, în funcție de 
punctajul obținut de proiecte în urma 
evaluării – nu conform principiului „primul 
venit, primul servit”.  

Prioritizarea se va face după cum 
urmează:  
• dacă valoarea solicitată a tuturor 
cererilor de finanţare admise la finanţare în 
regiune va fi mai mare decât alocarea 
financiară regională, se va efectua un 
clasament al acestora, în funcţie de 
punctajul obţinut. Clasamentul astfel obţinut 
va reprezenta ordinea de admitere la 
finanţare in regiune, până la epuizarea 
alocării regionale  
• proiectele admise, dar care depăşesc 
alocarea regională, vor intra într-o fază de 
prioritizare la nivel naţional, în funcţie de 
punctaj şi vor putea intra la finanţare în 
măsura fondurilor ramase neacoperite din 
alte regiuni.

(Sursa:www.adrvest.ro) 

http://adrvest.ro/attach_files/situatia%20proiectelor%20depuse%20la%20nivelul%20Reg%20Vest_07.05.2014.pdf
http://adrvest.ro/attach_files/situatia%20proiectelor%20depuse%20la%20nivelul%20Reg%20Vest_07.05.2014.pdf
http://adrvest.ro/attach_files/situatia%20proiectelor%20depuse%20la%20nivelul%20Reg%20Vest_07.05.2014.pdf
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Vizita reprezentanţilor reţelei ERNACT în Regiunea Vest, România şi 

Regiunea Banat, Serbia 
 
 

În perioada 19-20 mai 2014a avut loc vizita reprezentanţilor Reţelei Regiunilor 
Europene pentru Aplicarea Tehnologiei Comunicaţiilor (ERNACT), în Regiunea Vest, 
România şi în Regiunea Banat, Serbia.  

Vizita a presus discuţii despre priorităţile digitale ale Regiunii Vest din România în 
contextul strategiei de “Specializare Inteligentă”, actualizarea clusterului regional TIC 
(Clusterul Regional de Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – Regiunea Vest) şi B2B 
Cooperation (Business-to-Business Cooperation), oportunităţile de cooperare cu Atlantic 
Canada şi Republica Moldova, proiectul Innovation Norway finanţat de către Asociaţia 
Tehimpuls, alte idei pentru proiecte ERNACT. De asemenea au loc vizite la membrii 
clusterul-ui regional TIC.  

Regiunea Vest este membră ERNACT începând cu data de 1 ianuarie 2012, iar 
Regiunea Banat din Serbia a devenit membră din aprilie 2014.  
Reţeaua ERNACT este o reţea europeană înfiinţată în 1990 şi este alcătuită din autorităţile 
locale şi regionale din 8 regiuni europene din Cehia, Irlanda, România, Spania, Suedia şi 
Serbia.  

Obiectivul principal al Reţelei ERNACT îl reprezintă promovarea economiei bazate 
pe cunoaşterea societăţii informaţionale la nivelul regiunilor partenere, cu precădere prin 
dezvoltarea şi implementarea de proiecte transfrontaliere inter-regionale şi trans-naţionale 
care să contribuie la definirea unor modele de dezvoltare regională bazate pe tehnologia 
informaţiei şi a comunicaţiilor.  

(Sursa:www.adrvest.ro) 

 

Prima sesiune de depunere de proiecte pentru PNDR 2014-2020 

 
Marți, 20 mai 2014, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a avut loc 

deschiderea primei sesiuni de cereri de proiecte pentru modernizarea exploatațiilor 
agricole prin Măsura 121 a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. 

Daniel Constantin, viceprim-ministru, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a 
prezentat astfel criteriile și condițiile solicitării fondurilor europene acordate pentru fermele 
de familie și exploatațiile agricole. De asemenea, a fost prezentată și modalitatea de 
depunere a cererilor de finanțare prin PNDR 2014 (depunerea on-line a cererilor de 
finanțare). 

Alături de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la eveniment au participat: 
- Secretarul de stat pentru dezvoltare rurală din cadrul MADR, George TURTOI; 
- Directorul General al APDRP, David Eugen POPESCU; 
- Directorul General al AM PNDR, Mihai HERCIU 

(Sursa:www.apdrp.ro) 
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EURO-INIȚIATIVE 
 

Comisia Europeană răspunde 
inițiativei „Unul dintre noi” 

  
 
Comisia Europeană a răspuns 

inițiativei cetățenești europene (ICE) 
intitulate „Unul dintre noi”.  

După ce s-a întâlnit cu organizatorii 
inițiativei și după ce a analizat cererea 
acestora, Comisia a decis să nu înainteze 
o propunere legislativă, având în vedere 
faptul că, recent, statele membre și 
Parlamentul European au discutat și au 
decis cu privire la politica UE în acest 
domeniu. 

Susținătorii inițiativei „Unul dintre 
noi” au solicitat UE să înceteze finanțarea 
activităților care presupun distrugerea de 
embrioni umani, în particular în domeniile 
cercetare, ajutoare pentru dezvoltare și 
sănătate publică.  

După înregistrarea propunerii lor, 
organizatorii inițiativei au colectat un 
număr mai mare de semnături decât 
milionul de semnături necesare din cel 
puțin șapte state membre ale UE. 

Organizatorii s-au întâlnit cu 
reprezentanții Comisiei în data de 9 
aprilie, iar ulterior au participat la o 
audiere publică în Parlamentul European 
în data de 10 aprilie.  

Comisia a concluzionat că actualul 
cadru de finanțare, care a fost recent 
dezbătut și aprobat de statele membre 
ale UE și de Parlamentul European, este 
cel adecvat, iar statele membre și 
Parlamentul European au convenit să 
continue finanțarea cercetării în acest 
domeniu în mod justificat.  

Celulele stem embrionare au 
caracteristici unice și ar putea fi la 
originea unor tratamente prin care se 
salvează vieți, ceea ce în prezent se 
studiază deja în cadrul unor trialuri 
clinice.  

De aceea, Comisia va continua să 
aplice cercetării finanțate de UE normele 
și restricțiile etice stricte aflate în vigoare, 

incluzând faptul că nu se vor finanța 
distrugerea embrionilor.”  

Cu toate acestea, se apreciază că 
inițiativele cetățenești europene permit 
cetățenilor să participe direct la 
elaborarea politicilor UE 

Cercetarea care implică celule 
stem embrionare umane (human 
embryonic stem cells – hESC)  

Comisia Europeană aplică un sistem 
detaliat, „cu trei lacăte”, oricărei activități 
de cercetare care implică celule stem 
embrionare umane (human embryonic 
stem cells – hESC), un sistem pe care 
Comisia îl consideră în deplină 
conformitate cu tratatele UE și cu Carta 
drepturilor fundamentale a UE.  

Sistemul – care s-a aplicat deja în 
precedentul program de cercetare al UE 
– a fost convenit de statele membre ale 
UE și de Parlamentul European în 
contextul aprobării legislației privind 
programul Orizont 2020, în 2013.  

Regulile sunt următoarele: 
• Legislația națională este 

respectată – proiectele UE trebuie să 
respecte legile țării în care se desfășoară 
cercetările. 

• Toate proiectele trebuie să fie 
validate din punct de vedere științific prin 
evaluare inter pares și trebuie să facă 
obiectul unei evaluări etice riguroase. 

Fondurile UE nu pot fi utilizate 
pentru a se obține linii noi de celule stem 
sau pentru cercetări în cursul cărora se 
distrug embrioni – inclusiv în scopul 
obținerii de celule stem embrionare 
umane. 

Comisia Europeană nu prevede în 
mod explicit finanțarea activităților de 
cercetare care implică celule stem 
embrionare umane.  

Comisia finanțează cercetarea 
tratamentelor unor boli sau a unor 
aspecte ale asistenței medicale, de 
exemplu terapii pentru bolile Parkinson și 
Huntington sau pentru diabet.  

Cercetarea poate implica celule 
stem embrionare umane în cazul în care 
acestea fac parte din cele mai bune 
propuneri de proiecte.  
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În perioada 2007 – 2013, UE a 
finanțat 27 de proiecte de colaborare în 
cercetarea medicală care a implicat 
utilizarea de celule stem embrionare 
umane, contribuția de la bugetul UE fiind 
de 156,7 milioane EURO.  

Cheltuielile totale cu cercetarea 
medicală în cursul aceleiași perioade au 
fost de aproximativ 6 miliarde EUR. 

 
Asistența UE în domeniul 

sănătății destinată țărilor în curs de 
dezvoltare  

 
Cooperarea pentru dezvoltare în 

domeniul sănătății materne și infantile se 
bazează pe: 

• Obiectivele de dezvoltare ale 
mileniului (ODM), prin care se abordează 
sărăcia la nivel mondial, includ obiectivele 
specifice de reducere a mortalității 
materne cu 75% până în 2015 și de 
asigurare a accesului universal la 
sănătatea reproducerii. 

Programul de acțiune al Conferinței 
internaționale pentru populație și 
dezvoltare (CIPD), în care se stipulează 
că în niciun caz avortul nu trebuie 
promovat ca o metodă de planificare 
familială, că tratamentul avortului trebuie 
să se aplice în contextul juridic din fiecare 
țară și că, dacă nu este ilegal, avortul ar 
trebui să fie efectuat în condiții de 
siguranță.  

Prioritățile finanțării de către UE în 
domeniul sănătății sunt stabilite împreună 
cu guvernele țărilor partenere, accentul 
fiind pus pe îmbunătățirea și facilitarea 
accesului la sistemele lor naționale de 
sănătate.  

Între 2008 și 2012, UE a cheltuit în 
domeniul sănătății 3,2 miliarde EURO din 
fondurile de dezvoltare.  

Din această sumă, 1,5 miliarde 
EURO au fost cheltuite în domeniul 
sănătății materne, neonatale și pediatrice, 
87 milioane EURO în domeniul sănătății 
reproducerii, iar 17 milioane EURO în cel 
al planificării familiale. 

Instrumentul de cooperare pentru 
dezvoltare (ICD) este unul dintre 

principalele instrumente de finanțare ale 
UE destinate ajutorului pentru dezvoltare.  

El oferă sprijin bilateral pentru țările 
în curs de dezvoltare care nu sunt vizate 
prin Fondul european de dezvoltare, 
precum și sprijin tematic pentru toate 
țările partenere vizând aspecte prioritare 
cum ar fi drepturile omului, democrația și 
buna guvernanță, creșterea sustenabilă și 
favorabilă incluziunii.  

În plus față de evaluarea impactului 
și de alte evaluări interne, în perioada 
2010 – 2011 Comisia a realizat o 
consultare publică cu privire la viitoarea 
finanțare destinată acțiunii externe a UE.  

Regulamentul privind ICD a fost 
adoptat în martie 2014, după ratificarea 
de către Parlamentul European și 
Consiliul European.  

ICD va primi 19,7 miliarde EURO de 
la buget pentru perioada 2014 – 2020. 

© 
Reamintim faptul că inițiativele 

cetățenești europene (ICE) au fost 
lansate în aprilie 2012, având rolul unui 
instrument la îndemâna cetățenilor pentru 
a influența agenda de lucru. O ICE 
permite unui număr de 1 milion de 
cetățeni din cel puțin un sfert dintre 
statele membre ale UE să invite Comisia 
Europeană să ia măsuri în domeniile care 
țin de competența acesteia. 

Așa-numita hotărâre Brüstle a Curții 
Europene de Justiție (cauza C-34/10) a 
fost citată de către organizatori atunci 
când și-au prezentat inițiativa.  

Totuși, Curtea a remarcat în 
respectiva hotărâre, care se referea la 
Directiva privind biotehnologiile 
(98/44/CE), că scopul legislației europene 
în cauză nu este acela de a reglementa 
utilizarea embrionilor de origine umană în 
contextul cercetării științifice; hotărârea s-
a limitat la posibilitatea de brevetare a 
invențiilor biotehnologice și nu a avut 
drept obiectiv formularea unui răspuns la 
întrebarea dacă astfel de cercetări pot fi 
efectuate și dacă pot fi finanțate. 

 
(Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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EURO-TRANSPORT 
 
Aplicarea drepturilor pasagerilor 
care utilizează transportul aerian 

 
Comisia Europeană a publicat un 

document care analizează modul în care 
au fost tratate plângerile privind drepturile 
pasagerilor, precum și modul în care a fost 
aplicată legislația în sectorul european al 
transportului aerian între 2010 și 2012.  

Analiza arată că plângerile adresate 
autorităților naționale, prin care se solicitau 
compensații și asistență, au revenit la 
nivele mai scăzute după anul 2010, care a 
reprezentat o excepție (în contextul crizei 
provocate de norul de cenușă vulcanică, 
al întreruperilor datorate ninsorilor).  

De asemenea, companiile aeriene 
sunt sancționate în numai 1 % din cazuri, 
majoritatea plângerilor fiind soluționate 
fără să se recurgă la astfel de măsuri 
pentru a asigura aplicarea legislației.  

În general, numărul plângerilor din 
partea persoanelor cu handicap și a 
persoanelor cu mobilitate redusă cu privire 
la problemele în materie de transport 
aerian este în continuare foarte redus și 
nu au fost aplicate sancțiuni companiilor 
aeriene pentru astfel de cazuri.  

Cu toate acestea, Comisia va urmări 
în continuare cu atenție să se asigure că 
pasagerii sunt pe deplin conștienți de 
drepturile lor și că știu cum să depună o 
plângere, dacă este necesar.  

Revizuirea drepturilor pasagerilor 
care utilizează transportul aerian, aflată în 
curs de desfășurare, are ca principal 
obiectiv îmbunătățirea modului de aplicare 
a drepturilor și asigurarea respectării lor. 

Statisticile se bazează pe datele 
furnizate de către organismele naționale 
de asigurare a aplicării legii (ONA) din cele 
28 de state membre, precum și din 
Islanda, Norvegia și Elveția.  

Principalele constatări ale raportului 
sunt următoarele: 

• Numărul de plângeri primite de 
către ONA în temeiul regulamentului de 
stabilire a compensațiilor și a asistenței 

acordate pasagerilor în eventualitatea 
refuzului la îmbarcare și a anulării sau a 
întârzierii prelungite a zborurilor 
[Regulamentul (CE) nr. 261/2004] a fost 
de 91.726 în 2010, de 52.675 în 2011 și 
de 56.478 în 2012. 

• În perioada de raportare, ONA au 
fost reticente în ceea ce privește 
sancționarea transportatorilor aerieni care 
nu au respectat legislația.  

S-au aplicat sancțiuni doar în puțin 
mai mult de 1 % din cazuri.  

Acest lucru arată că sancțiunile 
reprezintă în continuare ultima soluție, 
după ce toate celelalte mijloace de a 
asigura conformitatea au eșuat. 

Cu toate acestea, sancțiunile 
impuse de către ONA companiilor aeriene 
care nu au respectat legislația sunt tratate 
și aplicate cu mai multă rigurozitate.  

Prin urmare, în ciuda numărului 
redus de sancțiuni, acestea sunt mai mult 
decât un simplu avertisment pe hârtie.  

• Numărul plângerilor primite de 
către ONA în temeiul regulamentului care 
stabilește drepturile persoanelor cu 
handicap și ale persoanelor cu mobilitate 
redusă pe durata călătoriei pe calea 
aerului [Regulamentul (CE) nr. 1107/2006] 
a fost de 128 în 2010 și de 111 în 2011.  

Numărul a crescut la 275 în 2012, 
însă această creștere reprezintă doar 
efectul statisticilor utilizate – începând cu 
acel an, au fost incluse și datele pentru 
Regatul Unit – și nu reflectă o tendință.  

Nu au fost impuse sancțiuni 
transportatorilor aerieni. 

Datele vizează ambele regulamente 
privind drepturile pasagerilor care 
utilizează transportul aerian - 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004 de 
stabilire a unor norme comune în materie 
de compensare și de asistență a 
pasagerilor în eventualitatea refuzului la 
îmbarcare și anulării sau întârzierii 
prelungite a zborurilor și Regulamentul 
(CE) nr. 1107/2006 privind drepturile 
persoanelor cu handicap și ale 
persoanelor cu mobilitate redusă pe 
durata călătoriei pe calea aerului.  

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

https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0261&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1107&qid=1399991537308&from=RO
https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0261&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1107&qid=1399991537308&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1107&qid=1399991537308&from=RO
http://ec.europa.eu/
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Comisia este hotărâtă să se asigure că cetățenii își pot exercita efectiv drepturile 

atunci când călătoresc pe calea aerului.  
În același timp, Comisia este hotărâtă să promoveze concurența echitabilă între 

transportatorii aerieni din UE, încurajând, printre altele, publicarea sancțiunilor impuse de 
autoritățile statelor membre.  

Documentul statistic răspunde cererilor primite din surse diverse (printre altele, cereri 
din partea Parlamentului European, a statelor membre, a sectorului transportului aerian) 
privind date fiabile referitoare la modul în care statele membre își îndeplinesc obligațiile în 
materie de tratare a plângerilor și de asigurare a aplicării legislației. 

Următoarele etape 
La 13 martie 2013, Comisia a propus un pachet de măsuri pentru a se asigura că 

pasagerii care utilizează transportul aerian au drepturi noi și îmbunătățite la informații, la 
îngrijire și la redirecționare atunci când sunt blocați în aeroporturi și, în același timp, pentru a 
ameliora procedurile de reclamație și măsurile de asigurare a aplicării legislației. 

În prezent, propunerea este dezbătută în cadrul Parlamentului European și al 
Consiliului. 
 

 
O strategie pentru limitarea 

emisiilor de CO2 provenind de la 
camioane, autobuze și autocare 

 
Emisiile vehiculelor grele reprezintă 

aproximativ un sfert din emisiile generate 
de transportul rutier și 5 % din totalul 
emisiilor de gaze cu efect de seră din UE. 

Evaluarea impactului care stă la 
baza strategiei privind vehiculele grele 
arată că emisiile de CO2 generate de 
transportul vehiculelor grele a crescut cu 
aproximativ 36 % între 1990 și 2010.  

Estimările bazate pe scenariul 
menținerii politicilor actuale sugerează că, 
în perioada 2030-2050, emisiile totale 
generate de vehiculele grele din UE vor 
rămâne aproape de nivelurile actuale, 
fiind, prin urmare, cu aproximativ 35 % mai 
ridicate decât în 1990.  

Acest lucru este în mod clar 
incompatibil cu obiectivul de reducere, 
până în 2050, a emisiilor de gaze cu efect 
de seră generate de transporturi cu 
aproximativ 60 % față de nivelurile din 
1990, astfel cum se prevede în Cartea 
albă a Comisiei din 2011 privind 
transporturile și în Foaia de parcurs pentru 
trecerea la o economie competitivă cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon până în 
2050.  

În cadrul strategiei adoptate recent 
de Comisia Europeană, camioanele, 
autobuzele și autocarele ar urma să 
utilizeze mai puțin combustibil și să emită 
cantități mai reduse de dioxid de carbon 
(CO2).  

Aceste vehicule grele generează 
aproximativ un sfert din emisiile de CO2 
rezultate din transportul rutier din UE.  

Dacă nu se iau măsuri, se estimează 
că emisiile produse de vehiculele grele în 
perioada 2030-2050 vor rămâne aproape 
de actualele niveluri, care sunt 
nesustenabile.  

De aceea, la nivelul Comisiei se 
continuă eforturile în  direcția reducerii 
emisiilor de carbon generate de 
transportul rutier, începând cu cadrul de 
reglementare pentru autoturisme și 
camionete, cu rezultate vizibile în prezent - 
emisiile au fost reduse, poluarea 
atmosferică în orașe este în scădere și 
vehicule mai inovatoare, care consumă 
mai puțin combustibil, sunt acum 
disponibile pentru consumatori.  

În prezent, se trece, pentru prima 
dată, la vehiculele grele, la camioane și 
autobuze, strategia definind noi măsuri 
care, în timp, vor reduce emisiile de CO2 
ale acestor vehicule, vor reduce 
cheltuielile operatorilor și vor face ca UE 
să fie mai puțin dependentă de importurile 
de petrol. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-219_ro.htm
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Astfel, strategia se concentrează asupra acțiunilor pe termen scurt pentru a certifica, a 
raporta și a monitoriza emisiile vehiculelor grele.  

Aceasta este o primă etapă esențială în direcția reducerii emisiilor, un domeniu în care 
comparația între vehiculele grele a fost dificilă până în prezent, în mare parte din cauza 
numărului considerabil de modele și dimensiuni ale camioanelor disponibile, care sunt 
concepute pentru a se adapta perfect nevoilor pieței și produse în cantități mult mai mici 
decât autoturismele și camionetele.  

Comisia a elaborat și un instrument informatic de simulare, VECTO, pentru a măsura 
emisiile de CO2 generate de noile vehicule.  

Cu ajutorul acestui instrument, Comisia intenționează să prezinte anul viitor propuneri 
legislative care să impună certificarea, raportarea și monitorizarea emisiilor de CO2 generate 
de noile vehicule grele.  

Acest demers va contribui la creșterea transparenței și a competitivității pieței și la 
adoptarea tehnologiilor celor mai eficiente din punct de vedere energetic.  

Pe termen mediu, în momentul în care acest act legislativ va intra în vigoare, Comisia 
va putea lua în considerare unele măsuri suplimentare în vederea reducerii emisiilor de CO2 
generate de vehiculele grele.  

Opțiunea cea mai evidentă este stabilirea de limite obligatorii pentru emisiile medii de 
CO2 generate de vehiculele grele nou înmatriculate, cum este deja cazul autoturismelor și al 
camionetelor.  

Alte opțiuni ar putea include dezvoltarea unei infrastructuri moderne de sprijinire a 
combustibililor alternativi pentru vehiculele grele, optimizarea tarifării utilizării infrastructurii, 
utilizarea eficace și coerentă a impozitării vehiculelor de către statele membre, precum și 
alte mecanisme de piață.  

Pentru identificarea opțiunii/opțiunilor celei/celor mai eficiente din punctul de vedere al 
costurilor, se va realiza o evaluare a impactului. 

Studiile realizate în pregătirea strategiei sugerează că cele mai recente tehnologii pot 
realiza reduceri eficiente din punctul de vedere al costurilor de cel puțin 30 % ale emisiilor de 
CO2 generate de noile vehicule grele.  

Următoarele etape - Strategia este adresată Parlamentului European și Consiliului, 
care sunt invitate să o aprobe și să contribuie la realizarea acțiunilor definite. 

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

Pistă de biciclete din Timișoara până 
în Serbia 

 
Timișorenii vor putea merge pe 

bicicletă până în Serbia, pista de 
cicloturism urmând să aibă o lățime de 
aproximativ 4 metri, lucrările de 
construcție urmând a fi finalizate până la 
finalul anului 2014.  

Bicicliștii vor pleca din Timișoara și 
vor trece prin Sânmihaiu Român, Uivar 
și Otelec, până la graniță, iar pe traseu 
vor fi amenajate și refugii pentru odihnă. 

Iubitorii mersului pe două roți vor 
avea astfel posibilitatea să pedaleze pe o 
distanță de aproximativ 37 de 
kilometric, chiar pe malul râului Bega. 

Reprezentanții Poliției de frontieră 
vor avea asigurat și un punct de trecere 
a graniței. 

Reprezentanții autorităților județene 
și constructorul speră că, odată lucrările 
finalizate, să lege capitala Banatului de 
Dunăre, în Serbia.  

Nu este singura intenție în acest 
sens, existând un proiect de execuție (dar 
nu și banii pentru construcție) și pentru 
bucata de 43 de kilometri de-a lungul 
Canalului Bega de pe teritoriul sârbesc, 
până la Dunăre. 

Valoarea totală a proiectul este de 
peste două milioane de euro, bani care 
provin din fonduri europene.  

(Sursa: www.fonduri-structurale.ro)
 

http://ec.europa.eu/
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EURO-VACANȚE 
 

Sugestii utile pentru o vară fără griji 
 
Odată cu începutul perioadei vacanțelor, 

când milioane de europeni își planifică 
călătoriile în Europa și pe alte continente, sunt 
necesare câteva informații și sugestii utile. 

 
Contacte în afara Europei, în 

absența unor reprezentanțe 
diplomatice 

Un cetățean al unui stat membru al 
UE este, automat, și cetățean al Uniunii 
Europene și are dreptul la asistență 
consulară în afara UE (chiar și în cazul în 
care țara în cauză nu este reprezentată).  

În acest sens, se poate cere ajutor 
la consulatul sau ambasada oricărui stat 
membru al UE pentru cazul unei arestări, 
al unui accident grav sau al pierderii unor 
documente importante.  

De asemenea, dreptul la asistență 
există și în situații de criză, statele 
membre ale UE având obligația de a 
ajuta  la evacuarea cetățenilor la fel ca și 
în cazul propriilor cetățeni. 

Pentru a afla dacă există o 
reprezentare în țara de destinație, se 
consultă site-ul internet al Comisiei 
Europene dedicat protecției consulare. 

 
Dispariția copilului 
UE a stabilit un număr unic pentru 

Europa pentru apelurile de urgență - 
116 000 vizând raportarea copiilor 
dispăruți.  

Același număr poate fi format atât 
de părinții unui copil care a dispărut, care 
s-a pierdut sau care a fugit de acasă, cât 
și de către o persoană care deține 
informații despre un copil dispărut.  

Prin acest număr se poate lua 
legătura cu o organizație cu experiență în 
măsură să ofere sprijin și asistență 
practică de natură psihologică, juridică 
sau administrativă.  

 
Probleme cu diverși operatori 

turistici 

Datorită normelor UE privind 
drepturile pasagerilor, dacă zborul sau 
călătoria are întârziere de câteva ore, 
societatea de transport trebuie să ofere o 
despăgubire în mod echitabil.  

În cazul în care călătoria este anulată 
și trebuie asigurată o cazare într-un hotel 
aflat într-un alt loc decât destinația finală, 
compania aeriană sau operatorul feroviar 
suportă costurile aferente.  

Înainte de călătorie, trebuie 
consultate modalitățile de revendicare a 
drepturilor în aeroporturile, porturile, 
autogările și gările din Europa, inclusiv din 
aplicații pentru smartphone. 

. 
Drepturile călătorilor cu handicap 
Normele UE privind drepturile 

pasagerilor protejează persoanele cu 
handicap și cele cu mobilitate redusă 
împotriva discriminării în timpul călătoriilor 
cu avionul sau cu trenul și le conferă 
dreptul de acces la mijloacele de transport 
ca și ceilalți cetățeni. 

Pentru a avea acces la locurile de 
parcare destinate persoanelor cu 
handicap  - în timpul călătoriilor cu mașina 
în Europa – este nevoie de modelul 
standardizat de card de parcare pentru 
persoanele cu handicap. 

 
Rambursarea serviciile turistice 

ne-efectuate 
Directiva privind pachetele de 

servicii turistice protejează consumatorii 
europeni care pleacă în vacanță și 
acoperă pachetele prestabilite pentru 
vacanță, care combină cel puțin două 
dintre următoarele servicii: (1) transportul, 
(2) cazarea și (3) alte servicii turistice. 

Protecția oferită de directivă include 
informațiile din broșuri, dreptul de a anula 
fără penalități, răspunderea în ceea ce 
privește serviciile (de exemplu, hoteluri 
de calitate nesatisfăcătoare) și protecție 
în caz unui faliment. 

În viitor, această protecție va fi 
extinsă și la consumatorii care rezervă 
pachete personalizate online (oferite fie 
de un singur agent comercial, fie de mai 
mulți agenți aflați în relații de afaceri). 

http://ec.europa.eu/consularprotection
http://ec.europa.eu/consularprotection
http://www.hotline116000.eu/
http://www.hotline116000.eu/
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/index.html
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/index.html
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/ro/30-disabled-persons-and-persons-with-reduced-mobility.html
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/ro/30-disabled-persons-and-persons-with-reduced-mobility.html
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/parking-card
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/parking-card
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A31990L0314
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A31990L0314
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Dreptul de folosință pe durată 

limitată în aceeași stațiune 
Datorită normelor UE, vânzătorii de 

drepturi de folosință pe durată limitată 
trebuie să ofere clienților informații 
detaliate în timp util, înainte de a obliga 
clientul prin orice formă de contract, 
inclusiv cu privire la prețul care trebuie 
plătit, descrierea produsului și perioada și 
durata exactă a sejurului la care clientul 
are dreptul în temeiul contractului. 

Aceste informații ar trebui să fie 
oferite în limba maternă a clientului, la 
cererea sa. 

De asemenea, normele asigură 
posibilitatea clienților de a se retrage 
dintr-un contract într-o perioadă de 
„reflecție” de 14 zile calendaristice și 
faptul că agenții comerciali nu au dreptul 
să solicite din partea clienților nicio formă 
de plată în avans sau garanție în cursul 
perioadei respective.  

Înainte de încheierea unui contract, 
agentul comercial este obligat să atragă 
în mod explicit atenția clientului asupra 
existenței dreptului de retragere, asupra 
duratei perioadei de reflexie și asupra 
interzicerii plăților în avans în cursul 
acestei perioade.  

 
Tarifele telefonice  
Datorită UE se pot economisi bani în 

cursul călătoriilor, în această vară având 
loc încă o scădere a prețurilor - cea mai 
pronunțată fiind reducerea prețului la 
comunicațiile de date în roaming: de la 45 
de cenți/MB la 20 de cenți/MB (tarif 
perceput per kilobyte utilizat).  

În plus, de la 1 iulie 2014, anumiți 
furnizori de servicii de telefonie mobilă din 
Europa permit alegerea unui contract 
separat de roaming înainte de plecare și, 
în cazul în care este disponibil, alegerea 
unui furnizor local de servicii de 
comunicații de date mobile în roaming în 
țara vizitată.  

O veste și mai bună este faptul că 
UE elaborează în prezent noi norme care 
au ca scop eliminarea totală a tarifelor de 
roaming!  

 

 
Prezența alături, în vacanță, a 

animalului de companie  
În cazul unei călătorii în interiorul 

UE, animalele de companie pot fi 
prezente, dacă sunt respectate anumite 
reguli.  

Astfel, în cazul în care este vorba de 
un câine, o pisică sau un dihor domestic, 
animalul trebuie supus unei vaccinări 
antirabice, iar informație în cauză trebuie 
înscrisă în pașaportul animalului de 
companie. 

În cazul unei călătorii în Irlanda, 
Finlanda, Malta sau Regatul Unit, 
animalul de companie trebuie supus și 
unui tratament antiparazitar.  

În cazul în care câinele sau pisica 
are o vârstă mai mică de 3 luni sau dacă 
animalul de companie nu este câine, 
pisică sau dihor domestic, se pot aplica 
normele specifice fiecărei țări.  

Invers, la întoarcerea acasă din 
afara UE a unui cetățean al UE, animalul 
de companie trebuie să aibă pașaport, să 
prezinte vaccinarea antirabică și să fie 
supus unor teste suplimentare plecare.  

 
Aducerea din străinătate a unor 

alimente  
La întoarcerea acasă din majoritatea 

țărilor din afara UE, este ilegală aducerea 
de produse din carne sau produse 
lactate, indiferent dacă produsele 
respective sunt pentru consum propriu 
sau cadouri.  

La întoarcerea din Insulele Feroe, 
Groenlanda sau Islanda, se pot aduce 
maximum 10 kilograme de anumite 
produse de origine animală, lapte praf 
pentru sugari, alimente pentru sugari, 
produse alimentare speciale sau hrană 
specială pentru animale de companie, 
care sunt necesare din motive medicale.  

Pentru alte produse de origine 
animală, cum ar fi mierea, limita este de 
asemenea două kilograme. 

La transportul produselor de origine 
animală între țări din interiorul UE, aceste 
norme nu se aplică.  

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

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-528_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/
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UE poate introduce restricții 
suplimentare în cazul apariției unor boli 
infecțioase la animale în țări terțe. 

 
Apelarea la un credit pentru a 

plăti un pachet de servicii turistice 
Directiva privind creditul de consum 

garantează anumite drepturi la 
cumpărarea pe credit. 

Înainte de semnarea unui contract, 
trebuie analizate suficiente informații, 
pentru compararea diferitelor oferte de pe 
piață, iar după semnare, există 
posibilitatea retragerii în maximum 14 zile  

La rambursarea unui credit înainte 
de termenul stabilit, se poate cere o 
compensație echitabilă.  

 
Probleme cu cumpărăturile în 

vacanță în străinătate 
Dacă reședința este în UE, Norvegia 

sau Islanda, se poate beneficia gratuit de 
asistență la întoarcere, prin Centrul 
european pentru consumatori (ECC) 
din țara proprie atunci cînd apar ați avut 
probleme la închirierea unui autoturism, 
la rezervarea unui pachet de servicii 
turistice sau a unui bilet de avion 

Personalul centrului poate ajuta și la 
rezolvarea problemelor cu rezervarea 
online a unor servicii turistice auxiliare 
într-o altă țară europeană.  

 
Recuperarea banilor pentru 

mărfurile în garanție 
Indiferent unde se fac cumpărăturile 

în UE, sunt asigurate drepturile de bază - 
în calitate de consumator – timp de 2 ani 
garanție - vânzătorul trebuind să repare / 
înlocuiască gratuit marfa cu defecte.  

Dacă acest lucru nu este posibil într-
un interval rezonabil de timp sau e în 
dezavantajul cumpărătorului, se solicită 
rambursarea sau o reducere de preț.  

Garanțiile comerciale nu înlocuiesc 
garanția minimă de 2 ani, însă pot veni în 
completarea acesteia. 

Indiferent de cetățenie, legile UE 
privind protecția consumatorului se aplică 
bunurilor și serviciilor cumpărate de la 
orice magazin de pe teritoriul UE.  

Garanțiile sunt reglementate de 
legislație în întreaga Europă.  

O directivă UE prevede gradul 
minim de protecție a consumatorilor.  

Statele membre sunt obligate să 
pună în aplicare în legislația națională 
cerințele UE, ceea ce poate oferi un nivel 
mai ridicat de protecție. 

De asemenea, datorită procedurii 
europene privind cererile cu valoare 
redusă, la cumpărarea în străinătate a 
unui produs cu defect, se poate solicita o 
rambursare în trei etape simple.  

În numeroase cazuri și în toate 
statele membre ale UE - cu excepția 
Danemarcei – se poate urma o 
procedură, care  reprezintă o alternativă 
rapidă și rentabilă la procedurile juridice 
tradiționale și poate fi utilizată în prezent 
pentru tranzacțiile comerciale, inclusiv 
cele efectuate de consumatori, care nu 
depășesc 2 000 de euro.  

O altă veste nouă pentru 
consumatori este intrarea în vigoare la 13 
iunie 2014 a noilor norme ale UE privind 
drepturile consumatorilor, ceea ce va 
asigura faptul că toți cetățenii UE vor 
dispune de 14 zile dacă doresc să 
returneze mărfurile cumpărate la distanță, 
indiferent dacă acestea au fost 
achiziționate pe internet, prin 
corespondență sau la telefon. 

 
Apelarea la serviciile unui medic 

în străinătate 
La îmbolnăvire sau un accident în 

timpul unei călătorii într-o altă țară din 
UE, există dreptul la îngrijiri medicale 
de urgență.  

În acest scop, este necesar cardul 
european de asigurări sociale de 
sănătate (CEASS).  

Tratamentul va fi oferit în aceleași 
condiții și la același preț ca și în cazul 
cetățenilor asigurați în țara pe care o 
vizitați.  

Pentru cazul unor boli cronice, 
pentru procurarea de medicamente în 
timpul călătoriei în străinătate, este 
necesară eliberarea unei rețete care 
poate fi utilizată transfrontalier.  

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/consumer-credit/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_ro.htm
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_ro.htm
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_topics/buying_goods_services_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_topics/buying_goods_services_en.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/shopping-abroad/guarantees/index_ro.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/shopping-abroad/guarantees/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/rights-contracts/directive/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/l16028_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/l16028_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/l16028_ro.htm
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/2007_small_claims_procedure_en.pdf
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/unforeseen-treatments/short-visit/index_ro.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/unforeseen-treatments/short-visit/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=ro
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EURO-P.A.C. 
 
Preocupările legate de apă  
 
Într-un raport publicat de Curtea de 

Conturi Europeană, aceasta evidențiază 
că UE nu a înregistrat decât un succes 
parțial în integrarea în politica agricolă 
comună (PAC) a obiectivelor politicii în 
domeniul apei.  

Auditul a pus în lumină o serie de 
deficiențe la nivelul celor două 
instrumente (ecocondiționalitatea și 
dezvoltarea rurală) utilizate în prezent 
pentru integrarea în PAC a preocupărilor 
legate de apă și a atras atenția asupra 
întârzierilor și a insuficiențelor în punerea 
în aplicare a Directivei-cadru privind apa. 

În Europa, agricultura este, firește, 
unul dintre principalii utilizatori de apă – 
reprezentând în jur de o treime din 
consumul total de apă – și constituie o 
sursă de presiune asupra resurselor de 
apă, de exemplu prin poluarea cu 
nutrienți a acestora. 

Ori, deși s-au înregistrat unele 
progrese, Comisia și statele membre 
trebuie să asigure o mai bună integrare a 
preocupărilor legate de apă în politica 
agricolă comună, astfel încât să se poată 
garanta utilizarea sustenabilă pe termen 
lung a resurselor de apă.  

 

 
 
PAC reprezintă aproape 40% din 

bugetul UE (beneficiind de o alocare de 
peste 50 de miliarde de euro în 2014).  

Prin intermediul acestei politici, UE 
urmărește să influențeze practicile 
agricole care au un impact asupra apelor. 

Auditorii Curții au examinat dacă 
obiectivele politicii UE în domeniul apei 
sunt reflectate corespunzător și eficace în 
cadrul PAC, atât la nivelul strategiei, cât 
și la cel al punerii în aplicare.  

În acest scop, au fost analizate două 
instrumente care sunt utilizate pentru 
integrarea în PAC a obiectivelor politicii 
UE în domeniul apei: eco-
condiționalitatea, un mecanism care 
corelează o parte din plățile din cadrul 
PAC cu respectarea anumitor norme de 
mediu, și fondul pentru dezvoltare rurală, 
care prevede acordarea unor stimulente 
financiare pentru acțiunile vizând 
îmbunătățirea calității apei care merg mai 
departe decât obligațiile din legislație. 

Auditorii Curții au constatat că 
sistemul de ecocondiționalitate și 
finanțarea acordată pentru dezvoltarea 
rurală au avut, până în prezent, un impact 
pozitiv, sprijinind obiectivele politicii de a 
aduce îmbunătățiri din punctul de vedere 
al calității apei și al cantităților de apă, dar 
că aceste instrumente sunt limitate în 
raport cu ambițiile politice stabilite pentru 
PAC și cu obiectivele și mai ambițioase la 
care se angajează regulamentele privind 
PAC pentru perioada 2014-2020. 

Auditorii au concluzionat și că nu 
sunt suficiente cunoștințele la nivelul 
instituțiilor UE și al statelor membre cu 
privire la presiunile pe care le exercită 
activitățile agricole asupra apelor și la 
modul în care evoluează aceste presiuni. 

Statele membre trebuie să depună 
mai multe eforturi pentru a asigura o mai 
bună coordonare a programelor lor de 
dezvoltare rurală și a acțiunilor pe care le 
implementează în vederea protejării 
resurselor lor de apă și este necesar să 
fie remediate întârzierile în punerea în 
aplicare a Directivei-cadru privind apa. 

De remarcat faptul că Rapoartele 
speciale ale Curții de Conturi Europene 
se publică tot anul și prezintă rezultatele 
unor audituri selectate care au ca obiect 
domenii specifice ale bugetului UE sau 
aspecte legate de gestiune. 
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Acest raport special (nr. 4/2014), 

intitulat „Integrarea în PAC a obiectivelor 
politicii UE în domeniul apei - un succes 
parțial”, a urmărit să evalueze dacă 
obiectivele politicii UE în domeniul apei 
au fost integrate cu succes în PAC și a 
ajuns la concluzia că, până în prezent, 
acest lucru a fost doar parțial realizat.  

Această situație a fost cauzată de 
neconcordanța care există între nivelul de 
ambiție al obiectivelor politicii și 
capacitatea instrumentelor utilizate de a 
determina o schimbare în această 
direcție.  

Auditul a evidențiat o serie de 
deficiențe la nivelul celor două 
instrumente utilizate în prezent de 
Comisie pentru integrarea în PAC a 
preocupărilor legate de apă 
(ecocondiționalitatea și dezvoltarea 
rurală) și a atras atenția asupra 
întârzierilor și a insuficiențelor în punerea 
în aplicare a Directivei-cadru privind apa. 

Deși a concluzionat că 
ecocondiționalitatea și finanțarea 
acordată pentru dezvoltarea rurală au 
condus la rezultate pozitive în direcția 
îmbunătățirii calității apei și a cantităților 
de apă, auditorul extern al UE a remarcat 
totodată că aceste două instrumente sunt 
afectate de anumite limitări, nefiind pe 
măsura ambițiilor politice stabilite pentru 
PAC și a obiectivelor și mai ambițioase la 
care se angajează regulamentele privind 
PAC pentru perioada 2014-2020.  

De asemenea, Curtea a constatat 
că, deși s-au observat unele inițiative 
utile, sistemele de monitorizare și de 
evaluare, atât cele legate în mod direct 
de PAC, cât și cele care furnizează date 
mai generale, nu au pus la dispoziție 
informațiile necesare pentru a facilita un 
proces de elaborare a politicilor în deplină 
cunoștință de cauză a presiunilor 
exercitate asupra apelor de către 
activitățile agricole. 

Pe baza constatărilor sale, Curtea a 
formulat următoarele recomandări: 

• Comisia ar trebui să propună 
aducerea modificărilor necesare 
instrumentelor actuale 

(ecocondiționalitate și dezvoltare rurală) 
sau, după caz, crearea unor noi 
instrumente capabile să atingă obiectivele 
mai ambițioase în ceea ce privește 
integrarea în PAC a obiectivelor politicii în 
domeniul apei; 

 

 
 
• statele membre ar trebui să 

remedieze deficiențele pe care auditul le-
a pus în lumină în ceea ce privește 
ecocondiționalitatea și să aducă 
îmbunătățiri modului în care utilizează 
fondurile acordate în cadrul dezvoltării 
rurale pentru a asigura o mai bună 
îndeplinire a obiectivelor politicii în 
domeniul apei; 

• Comisia și statele membre ar 
trebui să remedieze problema întârzierilor 
survenite în punerea în aplicare a 
Directivei-cadru privind apa și să 
amelioreze calitatea planurilor de 
management al bazinelor hidrografice 
elaborate de statele membre, furnizând o 
descriere pentru fiecare dintre diferitele 
măsuri stabilite în acestea și făcându-le 
suficient de clare și de concrete la nivel 
operațional;  

• Comisia ar trebui să se asigure că 
deține informații cu ajutorul cărora să fie 
capabilă să măsoare cel puțin evoluția 
presiunilor pe care le exercită activitățile 
agricole asupra apelor, iar statelor 
membre li se recomandă ca datele pe 
care le furnizează cu privire la apă să fie 
mai fiabile și mai coerente și să fie 
transmise în timp util. 

(Sursa: 
http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm) 
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Tabloul de bord 2014 al Agendei digitale a UE 
 
Potrivit unor noi date furnizate de Comisia Europeană, 95 din cele 101 obiective 

digitale pentru 2015 sunt în grafic, progresele fiind, așadar, satisfăcătoare.  
Cetățenii și întreprinderile din UE folosesc mai mult internetul, fac mai multe 

cumpărături on-line și au mai multă încredere în TIC, precum și mai multe competențe în 
acest domeniu, însă le lipsește adeseori infrastructura de bandă largă de mare viteză, mai 
ales în zonele rurale, pentru a-și satisface acest apetit digital, iar deficitul iminent în 
materie de competențe digitale constituie în continuare o mare problem. 

 
 
Veștile bune:  
• Gradul de utilizare regulată a internetului a crescut: din 2010, numărul 

persoanelor care utilizează internetul cel puțin săptămânal a crescut de la 60% la 72%, 
progresele cele mai mari fiind în Grecia, România, Irlanda, Republica Cehă și Croația.  

Țările cu rezultatele cele mai bune (peste 90% din populație utilizează internetul) 
sunt Danemarca, Suedia, Olanda și Luxemburg, în comparație, în SUA 87% dintre adulți 
utilizând internetul. 

• S-au înregistrat progrese semnificative în rândul categoriilor defavorizate: 
utilizarea de către șomeri, persoanele cu un nivel scăzut de educație și persoanele în 
vârstă a crescut la 57% de la 41% în urmă cu patru ani, obiectivul de 60% fiind atins 
înainte de 2015. 

• Numărul neutilizatorilor a scăzut cu o treime: 20% dintre cetățenii UE nu 
au utilizat niciodată internetul (cu o treime mai puțini față de acum 4 ani), procent care se 
poate reduce la 15% până în 2015. 

• Mult mai multe persoane fac cumpărături on-line: 47% dintre cetățenii UE fac, 
în prezent, cumpărături on-line, pondere care a crescut cu 10 puncte procentuale, ceea ce 
înseamnă că obiectivul de a se ajunge la 50% în 2015 va fi probabil atins. 

• Accesul este asigurat: toți cetățenii europeni au acum acces la banda largă, de 
obicei cu mai multe opțiuni (fibră optică, cablu, ADSL sau conexiune mobilă 3G/4G), și toți 
cetățenii europeni au cel puțin acces la tarife convenabile la banda largă prin satelit. 

• Tehnologiile în bandă largă de mare viteză: disponibilitatea conexiunii mobile 
4G în bandă largă a crescut vertiginos la 59%, față de 26% cu un an în urmă.  

• Conexiunea fixă la internet de cel puțin 30 Mbps este disponibilă pentru 62% din 
populația UE, față de 54% cu un an în urmă și 29% în 2010.  

Banda largă cu acces rapid este deja disponibilă pentru cel puțin 90% dintre 
gospodării în Belgia, Danemarca, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda și Marea Britanie 
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Principalele provocări rămase:  
• Întreprinderile mici pierd oportunități: doar 14% dintre întreprinderile cu mai 

puțin de 250 de angajați fac vânzări on-line. În întreaga UE, nici măcar o țară nu se 
apropie de realizarea obiectivului mediu al UE de 33% până în 2015. 

• Zonele rurale ale Europei se confruntă cu riscuri: în UE, numai 18% dintre 
gospodăriile rurale au acces la banda largă de mare viteză. 

• În 2013, serviciile de e-Guvernare au stagnat, fiind utilizate doar de 42% din 
populația UE. Dacă se continuă în acest ritm, statele membre nu vor atinge obiectivul de 
50% stabilit pentru 2015. 

 

 
 
Comisia a publicat, de asemenea, cea de a 11-a ediție a Analizei comparative 

privind e-Guvernarea.  
Raportul arată că cetățenii sunt în continuare mult mai mulțumiți de serviciile private 

on-line (eBanking, de exemplu) decât de serviciile publice on-line (de exemplu, informațiile 
privind ocuparea forței de muncă).  

Există mai multe servicii de e-Guvernare on-line, însă acestea nu sunt întotdeauna 
ușor de utilizat, rapide sau transparente, obstacole care îi împiedică pe cetățeni să 
utilizeze e-Guvernarea într-o mai mare măsură.  

În fapt, Comisia Europeană își propune să creeze un climat legislativ și comercial 
care să favorizeze concurența și investițiile pe piețele tehnologiei digitale din Europa. 

În 2013, Comisia a propus măsuri concrete pentru a crea o piață unică a 
telecomunicațiilor, cu scopul de a aborda multe dintre problemele confirmate în datele de 
care dispunem în prezent. 

Tabloul de bord al Agendei digitale pentru 2014 evaluează progresele înregistrate la 
nivelul UE și la nivel național în ceea ce privește atingerea acestui obiectiv, prin raportare 
la cei 13 indicatori-cheie de performanță.  

Până în prezent, Comisia a finalizat 72 dintre cele 101 acțiuni din cadrul Agendei 
digitale pentru Europa, alte 23 de acțiuni sunt în curs de realizare cu respectarea 
termenelor aferente, iar 6 au fost amânate sau riscă să fie amânate. 

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

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/single-telecom-market-growth-jobs
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/single-telecom-market-growth-jobs
http://ec.europa.eu/


BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 22 
 

 

EURO-AGRO 
 

Modificarea legislației laptelui în 
conformitate cu normativele 

europene 
 

Recent a fost adoptată o Hotărâre  
de Guvern pentru aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr. 297/2013 privind 
stabilirea relaţiilor contractuale din 
sectorul laptelui şi al produselor lactate, 
precum şi recunoaşterea organizaţiilor de 
producători din acest sector. 

Având în vedere că până în 
prezent exista o problemă de repartiție a 
prețului de la un capăt la altul al filierei 
laptelui, situație care afectează în special 
prețurile de la poarta fermei, care, în 
general, nu cresc în funcție de costurile 
de producție din ce în ce mai ridicate, a 
fost elaborat acest proiect. 

A fost luat în considerare și faptul 
că puterea de negociere a producătorilor 
de lapte față de unitățile de prelucrare a 
produselor lactate este redusă, aceștia 
nefiind cuprinși în organizații 
reprezentative care să poată negocia în 
mod colectiv clauzele contractelor, în 
special prețurile cu o fabrică de produse 
lactate, pentru producția totală sau 
parțială a membrilor lor. 

 
Se consideră că utilizarea unor 

contracte scrise care respectă anumite 
condiții de formă, încheiate înainte de 
livrare, conținând elemente de bază, ar 
putea contribui la consolidarea 
responsabilității operatorilor din lanțul 
produselor lactate, la ameliorarea 
repartiției prețurilor și la adaptarea ofertei 
la cerere, precum și la evitarea anumitor 
practici comerciale neloiale. 

De asemenea, se impune 
reglementarea recunoașterii organizațiilor 
de producători constituite numai din 
agricultorii producători de produse lactate 
sau asociațiilor acestora, care să 
negocieze în mod colectiv clauzele 
contractelor, mai ales prețurile, astfel 
încât să se asigure agricultorilor din 
sectorul produselor lactate un nivel de trai 
echitabil, puterea lor de negociere față de 
unitățile de prelucrare a produselor 
lactate ar trebui să fie consolidată, ceea 
ce ar trebui să ducă la o repartizare mai 
echitabilă a valorii adăugate de-a lungul 
lanțului de aprovizionare. 

Prin acest act normativ, se 
creează cadrul juridic pentru elaborarea 
normelor tehnice de implementare a 
prezentei hotărâri referitoare la condițiile 
specifice care trebuie îndeplinite de 
organizațiile de producători din sectorul 
laptelui și al produselor lactate/asociațiile 
organizațiilor de producători în relațiile 
contractuale, precum și la criteriile 
tehnice necesare recunoașterii acestora 
în vederea negocierilor prevăzute prin 
Regulamentul (UE) nr.1308/2013. 

Totodată, se reglementează 
dispozițiile necesare pentru a asigura 
faptul că statul membru transmite 
Comisiei Europene informații în ceea ce 
privește negocierile contractuale, 
recunoașterea organizațiilor de 
producători, a asociațiilor acestora, 
precum și relațiile contractuale în sectorul 
laptelui și al produselor lactate. 

Menționăm că Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură 
elaborează procedurile de 
recunoaştere, monitorizare şi retragere a 
recunoaşterii, modelul avizului de 
recunoaștere, formularistica necesară 
recunoașterii, precum de transmitere a 
informărilor pe care trebuie să le facă 
organizațiile de producători/asociațiile 
organizațiilor de producători recunoscute. 

 
(Sursa:www.fonduri-ue.ro) 
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Modificări în legislația privind 
subvențiile APIA 

 
Guvernul a aprobat o Ordonanță 

de Urgență privind modificarea și 
completarea OUG a Guvernului nr. 
125/2006 pentru aprobarea schemelor de 
plăţi directe şi plăţi naţionale directe 
complementare, care se acordă în 
agricultură începând cu anul 2007, şi 
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 
36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură. 

Actul normativ reglementează o 
nouă schemă de plată, respectiv schema 
de ajutoare naționale tranzitorii, condițiile 
de acordare ale acestora fiind similare 
celor autorizate pentru acordarea plăților 
naționale directe complementare aferente 
anului 2013. 

De asemenea, modul de 
implementare, condiţiile specifice, 
criteriile de eligibilitate şi termenii de 
referinţă pentru aplicarea schemelor de 
ajutoare naționale tranzitorii se aplică în 
mod corespunzător cu cele prevăzute 
pentru plăţile naţionale directe 
complementare aferente anului 2013. 

Plățile Naționale Tranzitorii sunt 
rezultatul negocierilor purtate la nivelul 
Comisiei Europene de ministrul de resort 
și vor fi acordate pe toată perioada de 
programare 2014 – 2020, fiind un sprijin 
de la bugetul de stat care suplimentează 
subvențiile plătite din fondurile europene.  

Astfel, se creează posibilitatea ca 
fermierii români să primească un ajutor 
financiar comparabil cu cel din alte state 
europene. 

 
Ordonanța mai cuprinde 

clarificarea condiției privind normele de 
eco-condiționalitate, responsabilitatea 
privind valabilitatea și legalitatea 
documentelor care dovedesc dreptul de 
folosință și utilizarea terenului agricol 
revenind fermierului/autorității emitente. 

Actul normativ prevede ca 
recuperarea sumelor necuvenite acordate 
sub formă de sprijin din fondurile 
europene şi/sau din fondurile publice 
naţionale aferente acestora se realizează 
cu aplicarea accesoriilor calculate 
conform prevederilor OUG nr.66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora. 

(Sursa:www.fonduri-ue.ro, www.fonduri-
structurale.ro) 

 
 

 

Cel mai mare aqua park din vestul țării 
 

Fondurile europene şi voinţa aduc satele în era civilizaţiei.  
Astfel, la Dudeştii Noi, în judeţul Timiş, s-a făcut canalizare, există iluminat public 

pe toate străzile, s-au creat sute de locuri de muncă, iar autorităţile au în plan să facă şi un 
aqua park care să rivalizeze cu spa-urile din Ungaria. 

Aici va fi amenajat un lac artificial, spaţii pentru distracţie şi pentru cumpărături, 
bazine pentru înot, iar toate acestea au rolul de a atrage mii de turişti în fiecare weekend. 

Localitatea a atras peste 10 milioane de euro și nu duce lipsă nici de angajatori, 
printre cei mai importanţi fiind un mare producător de mobilă.  

Însă planurile nu se opresc aici, existând intenția de a amenaja un bazin olimpic, o 
sală de sport şi multifuncţională, în care să se desfăşoare diferite activităţi, conferinţe, 
activităţi sportive, dar şi concerte. 

Dezvoltarea comunei a atras tot mai multe persoane aici, în intervalul dintre ultimele 
recensăminte înregistrându-se peste 800 persoane.  
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