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Fonduri europene de aproximativ 43 miliarde de euro pentru perioada 
2014-2020

prima 
versiune a Acordului de Parteneriat 
2014-2020?

Prima versiune a Acordului de 
parteneriat 2014-2020 este rezultatul 

rii tuturor ministerelor implicate în
atragerea fondurilor europene. 

Ministerele responsabile cu 
elaborarea strategiilor sectoriale au 
transmis rezultatele analizelor socio-
ecomice pe domenii, prin care au fost 
identificate nevoile de dezvoltare ale 

n perioada 2014-
2020.

Ministerul Fondurilor Europene 
ia care a integrat documentele 

de programare primite de la ministerele 

întregului proces de programare 2014-
2020.

Documentele de programare au 

n cadrul Comitetului 
ional pentru elaborarea 

Acordului de Parteneriat (CIAP), for 
consultativ constituit în acest scop. CIAP 
e

ii 
reprez i
social, ale sindicatelor, mediului 

iilor

ii civile. 
Prima versiune a Acordului de 

Parteneriat 2014-
membrilor CIAP în data de 27 septembrie 
2013. 

Ulterior, în data de 1 octombrie 
2013, prima versiune a Acordului de

pe pagina 
web a Ministerului Fondurilor Europene. 

Documentul a fost analizat recent, 
în data de 7 octombrie, în cadrul celei de 
a cincea reuniuni CIAP.

Ministerul Fondurilor Europene 
ur serviciilor Comisiei 
Europene, informal, prima versiune a 
Acordului de Parteneriat 2014-2020. 

În continuare, negocierile cu 
ura 

î la aprobarea 
regulamentelor europene pentru perioada 
2014-2020. 

Prima versiune a Acordului de
parteneriat 2014-
modalitatea în care vor fi concentrate 

iile din Fondurile Europene 

de programare pentru a 
promova competitivitatea, c

.

niei pentru 
perioada 2014-2020 sunt în valoare de 
aproximativ 43 miliarde de euro, suma 

uri curente 2012. 
valoare s-a ajuns prin 

actualizarea sumei comunicate anterior, 
de circa 39 miliarde de euro, care era 

uri curente aferente 
anului 2011. 

(Sursa:www.fonduri-structurale.ro)
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Documentul nu prezint
a fondurilor 

ilor 
identificate, deoarece aspectele 
financiare nu au fost definitivate la nivelul 
regulamentelor europene. 

rora nu s-a ajuns la un acord 
final la nivel european, cum ar fi: 

rile financiare la nivelul 
fi

rile europene,
ile ex-ante,

privind 
Ocuparea Tinerilor,

Fondul de Ajutor European 
pentru Persoanele cele mai Defavorizate,

cuantumul rezervei de 
.

Cu toate acestea, în procesul de 
elaborare a Acordului de Parteneriat 

i aprobarea 
cadrului financ

.
Cum va atrage România 

fondurile europene în perioada 2014-
2020?

Prima versiune a Acordului de 
Parteneriat 2014-2020 descrie cadrul 
general pentru atragerea fondurilor 
europene alocate pentru perioada 2014-

reformarea 
actualului sistem prin simplificarea 

rii. Sistemul va fi mult mai bine 
co ii de 
autoritate de management numai la 
nivelul a trei ministere: 

Ministerul Fondurilor Europene 
pentru managementul a patru programe 

ionale: Infrastructura mare 
i energie); 

Competitivitate (cercetare - dezvoltare, 

;
rii Regionale

iei Publice pentru 
managementul programelor de dezvoltare 

i a 
progr ;

Dezvol rii Rurale pentru managementul 
programelor dedicate agriculturii, 

i
acvaculturii.

Româ obiectivul tematic
Competitivitatea:

i a inovarii,

i de comunicare,

i mijlocii, a sectorului 
i

acvaculturii.
i societatea:

Pr

Promovarea incluziunii sociale 
ciei,

are pe tot parcursul 
ii.

Infrastructura:

tehnologiilor informatice 
i de comunicare,

Promovarea transportului 
i eliminarea blocajelor aparute în 

elelor importante.
Resursele:

Sprijinirea trecerii la o 

carbon în toate sectoarele,

i
gestionarea riscurilor,

i
rii eficiente a 

resurselor.
i guvernarea:

,

i de comunicare.
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Într-

de securitate, statele membre fac eforturi 
mari pentru a-

u vederea 

economic. În 2012, acest sector oferea 400 

circa 96 de miliarde de euro. 
Europa trebuie

-numitele 

resurse acestui domeniu. 

Reducerea costurilor

sunt extrem de costisitoare, iar bugetele 

cheltuieli publice, sunt afectate de reduceri. 
În perioada 2001-2010, cheltuielile UE în 

miliarde de euro la 194 de miliarde. 

Reducerile au afectat în mod special 

-a

în perioada 2005-2010. 

putea contribui la reducerea costurilor. De 

pentru fregate sau orice alt echipament, s-

Propunerile Comisiei

Europene es
cooperarea la nivelul UE în ceea ce 

materiile prime vitale. 
Elaborarea politicilor în domeniul 

intermediul 
a UE pentru

de acoperire a acestei politici.

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

Buletin elaborat de:

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

–
pledoarie pentru utilizarea 
mijloacelor alternative de 

transport urban

Se 000 de 
au participat la cea de-a

12-
mobil .

s-a derulat sub sloganul „Clean air — it's 
your move!” (Un aer mai curat -

). 
Campania -a propus 

sensibilizarea publicului larg cu privire la 

aer a încurajat 
,

schimbându-

le revine un rol important în ceea 

transport existente. 

locuitorii lor. 
-a derulat în 

politici europeni, a politicii privind calitatea 
aerului, urmând ca, ulterior în cursul 

c

asemenea, mediul, ducând la acidifiere, la 

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

— în 
special ca urmare a emisiilor de pulberi în 

care au responsabilitatea de a elabora 

Sub deviza „Un aer mai curat —
—

a subliniat 

deplasare, încurajând oamen

se poate ameliora calitatea 

anual în 
perioada 16-22 septembrie, cu rolul de a 

apli
transporturi

, cu 
proclamarea unei zile 

, care s-a bucurat de 
,

ajungând în 2012, la 2.
echivalând cu .

publice 
programele pe site-ul 
www.mobilityweek.eu
evenimente .
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entru protejarea 

specii invazive problematice

(15 % din 
cele peste 12.000 de specii alogene).

pe plan economic: pagube în 
miliarde EURO

sunt provocate anual în Europa de specii 
alogene invazive; este vorba de pericole 

-tigru), daune aduse 

ierderi 

exemplu, culturile distruse de nutrii);
pe plan ecologic: speciile 

echilibrului mediului nostru natural.

nivel mondial;
pe plan politic: numeroase 

Combaterea speciilor alogene 
invazive este un principal exemplu al unui 
domeniu în care Europa este mai eficace 

Actul legislativ va ajuta la 
special 

conceput pentru a permite o concentrare 

Prin intermediul lui, se va contribui 

avantajos mod din punct de vedere 
economic.

motive de îngrijorare la nivelul Uniunii.

,
urmând 

companie, , prin 3 

prevenire: statele membre vor 
organiza controale pentru a preveni 

orare.

„pasageri clandestini” în containere. Va 

introdu

:

-a naturalizat 

pentru eradicarea speciei respective;
gestionarea speciilor alogene 

îngrijorare - va trebui ca statele membre 

minimum a prejudiciilor cauzate de 
speciile respective.

o abordare 
.

gestionarea speciilor alogene invazive are 

UE pentru 2020 în 

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

Cele mai mari 5 porturi 
maritime din UE sunt c
navigabile interioare.

În fiecare an, 140 de miliarde 
de tone-
navigabile interioare ale UE.

-
230 de porturi interioare, din care 

. Circa 40 dintre aceste porturi au 

maritim.

emisiile de CO2 ale unei nave mari de 

din nivelurile specifice transportului rutier.
Rotterdam, cel mai mare port 

maritim din UE, a transferat în 2010 1/3 

navigabile interioare.

000 de 
kilometri. 

un mod de t

energetic. 

transportarea bunurilor din porturile 

acestui mod de transport nu este utilizat 
integral. 

mai mari de bunuri, atenuând astfel traficul 

congestionate din unele dintre cele mai 
dens populate zone. 

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

Folosirea acestui mod de transport 

În plus, o mare parte a sectorului 

e. 
iar ce 

care se traduce prin dezechilibre între 

Care sunt politicile actuale?

finalizate, iar programul trebuie actualizat. 

as

de mediu a sectorului. 
Ce se propune?
Comisia propune un nou program 

-cadru ale sectorului 
ioneze 

acestui mod de transport. 
Programul NAIADES II va facilita 

transportul bile interioare. 

termen scurt întreprinse de Comisie pentru 

infrastruc

bine

conectate cu alte moduri de transport, 
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Prin mecanismul Conectarea 
Europei, Comisia va oferi sprijin pentru 

acestora cu alte moduri de transport. 
Implementarea coridorului TEN-T

va garanta dezvoltarea coridoarelor 
luându-se în considerare toate modurile 
de transport, în mod coordonat. 

Comisia va reexamina 

fluviale, luând în considerare necesitatea 

tuturor modurilor de transport.

acoperirea nevoilor în materie de 

mice dificile. 
Fragmentarea în acest sector este 

armatori-transportatori. 

armonizarea cererii cu oferta, iar 

Se e

10 %, iar s - în 
- va duce, în 

,

50 %

sprijini restructurarea sectorului. 
De asemenea, Comisia ana

gaz natural lichefiat (GNL) pe post de 
combustibil alternativ. 

Ecologizarea prin reducerea 

interioare sunt eficiente din punct de 

Utilizarea combustibililor alternativi 

recupereze decalajul existent în raport cu 
alte moduri de transport. 

Comisia va reexamina nivelurile 
permise ale emisiilor pentru noile motoare,
analizând posibilitatea introducerii unor noi 
limite pentru cele existente. 

De asemenea, Comisia va modifica 
normele pentru a permite utilizarea GNL
drept 

navigabile interioare
servicii, dar, c

impuls puternic. 

Comisia va oferi sprijin pentru 

Orizont 2020 

propunere cu scopul de a permite fondului 

ile pentru reducerea emisiilor,
sprijin completat prin programe specifice la 
nivelul statelor membre.

interioare, primii fiind realizarea unui 
acord administrativ între serviciile Comisiei 

, ca 
parte a pachetului NAIADES II.
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EURO-BANK

Abordarea riscurilor 
inerente sistemului bancar 

paralel
 

Comisia a adoptat recent o
comunicare privind sistemul bancar paralel 

urile de 

Comunicarea este urmare a
verzi de anul trecut privind sistemul bancar 
paralel. 

ulterioare în acest domeniu important.

ulterioare - noile norme propuse pentru 
–are scopul 

in consolidarea 

sistemul bancar paralel are un rol 
,

transparent, iar 

anumi

sec
În principiu, sistemul bancar paralel 

este sistemul de intermediere a creditelor 

sistemului bancar clasic. 

Consiliul pentru Stabilitate 

dimensiunea sistemului bancar paralel 
mondial la aproximativ 51 de bilioane 
EURO în 2011. 

-
30

Prin urmare, sistemul bancar 

pentru sistemul financiar european.

financiare în Europa, obiectivul fiind de a 

permis ca riscurile 
leze în sectorul bancar 

paralel deoarece, ca urmare a noilor 

ar putea fi transferate spre sectorul bancar 

În Europa, 22 % din instrumentele 
de datorie pe termen scurt emise de 

de FPM, care % din datoria pe 
termen scurt a sectorului bancar. 

sistemice între FPM, sectorul bancar, 

bancar paralel.
Principalele elemente privind 

proiectului de regulament privind 

aspecte

sistemului bancar paralel, cum ar fi 

torii care nu fac 

capital).

identificate pentru care Comisia 
i precum:



BULETIN DE AFACERI EUROPENE  Pagina 9 

 

Oferirea unui cadru pentru 
noile 

Ge FPM 

10 % din portofoliul lor în active care au 
- % în active cu 
-

restituie investitorilor fondurile când doresc 

valoarea activului net (VAN) a unui FPM, 

% din portofoliul unui FPM 
(din punct de vedere valoric).

Pentru FPM standard, un emitent 
unic poate reprezenta 10 % din portofoliu. 

Stabilitate:

solicita sprijinul sponsorului în vederea 

ale 

bancar paralel: pentru a monitoriza 

detaliate privind acest sector.

instrumente financiare (în principal 

înd
al sistemului financiar, care apoi devine 

la reducerea gradului de îndatorare. 

drepturilor de proprietate (cine este 
proprietarul a ce?), monitorizarea riscului 

contrapartidelor (care parte are expunere 

Oferirea unui cadru pentru 
: nivelul ridicat 

de interconectare între sistemul bancar 

Aceste riscuri ar putea fi abordate, 

în 

nereglementate.

specifice sunt tratate în mod adecvat. 
Anumite domenii, cum ar fi crearea 

clarificate mai târziu.

asigura
sistemice pentru sectorul financiar sunt 

normativ sunt limitate în vederea 

Comunicarea Comisiei este 

au fost
adoptate de liderii G20 la Sankt 
Petersburg în 5-6 septembrie 2013.

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

drepturilor sociale în UE
 

Recent a demarat, în cadrul Lunii 

dezbateri online interactive în direct la

De data aceasta, dezbaterile au 
avut 

au 
avut 

în timp 

agenda sa de politici. 
Forumul online a oferit 

Bruxelles. 
De-

succesive axate pe patru teme: locurile de 

limbi ale UE. 

În acest fel, s-a putut auzi mesajul 
transmis de tineri, sunt 

– tema d

a normelor 
existente, care duc, de exemplu, la ceea 

sociale sau dumping social. 
Dezbaterile de 

libertatea de a primi 
,

facilita fluxul de 

Dezbaterea privind drepturile 
sociale are loc într-

devin din ce în ce mai vagi în ceea ce 
e furnizarea serviciilor sociale 

În principiu, l

http://www.yourideasforeurope.eu/ro,
:

23-25 septembrie - locurile de 

30 septembrie-2 octombrie, 
drepturile sociale

7-
14-

electronic

,
decizie în 

diferite moduri –

întreprinderi; discutând - în direct pe 
internet - cu comisarii i, i

e sau 
participând la 

postul de televiziune Euronews.

rezuma concluziile acestor dezbateri –

schimba Europa, care vor fi integrate într-
un raport final care va fi publicat.

(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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În cadrul campaniei Lumea pe care 
o vrei lui 

- Bulgaria, 

Unit etc. - au fost 

Cu ocazia vizitei de studiu 
pe care ni-l dorim” (A city we like), 

cu Danish 

au putut 

reduse de dioxid de carbon - de la o 
de incinerare a 

un consum redus de energie, la un sistem 

În opinia oficialilor europeni, având 

europe este nevoie 

contribuie la reducerea emisiilor de CO2, a 

Multe din aceste ,
Copenhaga oferind exemple care pot fi o 

De aceea, campania «Lumea pe 
care o vrei» - reunind 
– a constituit un util prilej pentru a face 
schimb de bune practici, ca 

Cu atât mai mult cu cât, în cadrul 
vizitei de studiu,

cât 

De altfel, anul trecut Copenhaga a 

vedere al emisiilor de carbon. 

izita de studiu 
-l dorim” au vizitat,

Amager Resource Centre 

.
Un teatru (Playhouse of the 

Royal Theatre) care dispune de un sistem 

.

în cadrul unui mare complex durabil.

.

vedere energetic, a sediului central al 
întreprinderii Rambol.

izita de 
ul pe care ni-l dorim” 

comunicare Lumea pe care o vrei. Cu 

climatice.

campania a beneficiat de sprijinul a 190 de 

avut peste 40. -ul 

În cadrul campaniei au fost 

atizare în Europa. 
Campania are ca scop schimbul de 

27 de state membre ale UE. 
În cadrul concursului Lumea pe 

care o vrei au fost înregistrate 269 de 
propuneri suplimentare. 

Lumea pe care o vrei pentru cele mai 

noiembrie 2013.
(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO-RESEARCH

 

25 de ani de inventivitate

Cei mai buni dintre tinerii oameni de 
-au recent la Praga 

pentru cea de-a 25-
Concursului UE anual pentru tinerii 

.
Astfel, 126 de tineri , cu 

vâr , au

impresiona un juriu int

54.500 EURO,
,

spre exemplu, -

tineret de la Londra,
intern
Stockholm etc. sau excursii la INTEL ISEF 
în SUA.

Cele trei premii I, în valoare de 
7.000 EURO fiecare, au fost acordate 

Perttu Pölönen din Finlanda, pentru 
„Music A' Clock”, Ciara Judge, Emer 

-Thow din 
Irlanda, pentru „A statistical investigation 
of the effects of diazotroph bacteria on 
plant germination”

Frederick 
Turner din Regatul Unit, pentru „Genetics
at home: Building a PCR machine and 
other equipment for setting up a home 
genetics lab”

echipamente pentru crearea unui laborator 

Cele trei premii II au fost acordate 
Austriei
premii III au fost acordate unor proiecte 

Concursul a adus la Praga 85 de 
, membre ale UE 

sau 

a premii

-

proiectele 
prezentate deja premiul I la 
diverse ifice pe domenii 

,
temele lor provenind dintr-o

-

În cadrul concursului s-a decernat, 
de asemenea, un premiu pentru 

, pentru cel 

, Coreea 

Jessie MacAlpine din 
Canada, pentru „Mustard Oil as an 
Apicomplexan-targeting Drug Therapy for 
Plasmodium falciparum”

Apicomplexan împotriva Plasmodium 
falciparum”). 

Concursul UE pentru tinerii 

cerc

Europa, iar p
avut loc la Bruxelles.

eforturile depuse în vederea atragerii 
tinerilor înspre studiul disciplinelor STEM 

fiecare an, de la 59 în
la 126 în 2013, recordul atingându-se în 

(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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660 de milioane EURO pentru cei 

 

i pe Marte, 

celulele canceroase sau utilizarea fotonicii 

De asemenea, p

sau 

Acestea sunt doar câteva dintre 
problemele abordate de cei 284 de 

milioane de euro în cadrul noului ciclu de 

Cercetare (CEC).
C

ultim concurs de granturi pentru 

-cadru de 
cercetare al UE (PC7), CEC va oferi 

milioane EURO.
- una 

dintre cele mai prestigioase din lume 
- le va permite 

-

fi 
primul din cadrul „Orizont 2020”, noul 

În cadrul prezentului apel, 

în principal britanici, 

Beneficiarii granturilor provin din 

Pentru prezentul concurs, CEC a 
primit peste 2.400 de cereri, în 

cercetare, implicând aproximativ 1.200 de 

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

Granturile 

lideri în domeniul sau domeniile lor. 

(ERC Consolidator Grants).

European de Cercetare (SEC) (statele 

programele de cercetare ale UE). 
-

-

P

Danemarca, respectiv
asociate la programul de cercetare al UE), 
au

acest apel este de aproape 12%, iar 
ponderea femeilor selectate în cadrul 

rii insuficiente a femeilor în 

În cadrul acestui apel, 45% dintre 
propunerile selectate au fost în domeniul 

Beneficiarii granturilor au fost 
prin 

de 25 de comisii formate din oameni de 

Creat în 2007 de UE, CEC este 

– fiind -al 
-cadru pentru cercetare 

al UE (Programul specific „Idei”)
dispunând de un buget total de 7,5 
miliarde EUR) pentru perioada 2007-2013.
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Un nou indicator privind inovarea

Luxemburg sunt statele membre UE care 
conform 

unui nou indicator al Comisiei Europene.

sporind competitivitatea Europei. 
Acest indicator, care a fost elaborat 

la cererea liderilor UE de a compara 

Într-un context inte

cele mai inovatoare economii din lume. 
De aceea, oficialii europeni 

pentru a fi lider în economia 
E

decalajele existente 
În acest sens, noul indicator propus 

identificarea domeniile în ca

N

la 100 în 2010):

unuia dintre - o economie 

inovatoare dezvoltate rapid, niveluri înalte

Acestea 
în materie de inovare ale statelor membre 

- în 
raport cu un set larg de 24de indicatori ai

sector la altul, dar indicatorul propus se 
, alese 

nivelul politicii:
,

, ca procent din totalul locurilor 

a serviciilor cu grad ridicat de 
– care aportul 

cota 

totalul exporturilor de servicii.

întreprinderile 
din sectoare inovatoare.

afara sa, UE are rezultate bune, dar 

cele mai performante (UE fiind aproximativ 

rezul ).
Strategia Europa 

,
unul fiind R&D
(pentru 

), ca
indicator .

Consiliul
Comisiei mandatul de a crea un singur 
indicator în materie de inovare. 

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

 

„ !”
pot face lucruri 

uimitoare:
-

leviteze un mini- -l în 

într-un solist de talia lui Placido Domingo. 
Odiseea

-fantastic.

propriile puteri misterul unei crime la Porto. 

demonstra cum îi

vor întâlni un robot Lego portretist cu numele 
Le(g)onardo. 

—
publicul din Poznan va dovedi la propriu 

record de volum sonor cu cel mai puternic 

Acestea sunt doar câteva dintre 
evenimentele care nu au putut 
care au avut (
vecine) în cadrul ,
din 27 septembrie.

Din 
-au putut 

demonstra 

a atras peste un milion de vizitatori, 
inclusiv 600.000 de copii. 

Scopul este acela de a descoperi 

, publicul 
putând 

laboratoarele de cercetare, cu acces, în 
mod nor

Astfel, copii – care, în mod natural,
sunt – pot constata 

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

Ori, pornind de la participarea la 

Noaptea 

Marie Curie ale UE
fiecare an în Europa, în a patra zi de vineri 
din luna septembrie.

Au loc evenimente în 25 de state 
membre UE

cât

Turcia, iar n
crescut de la 92 (în 2006), la peste 300 de 

anual un sprijin financiar de 4 milioane 
EUR) (costul total fiind de 7,5 milioane 
EURO

sublinieze rolul important jucat de 

Încurajarea mai multor persoane în 

oltarea 
viitoare a Europei, care depinde din ce în 
ce mai mult de inovare atât la nivelul 

sunt selectate printr-un proces competitiv 
în urma unei cereri de propuneri.

Bugetul t
Curie, în perioada 2007-2013, este de 4,7 
miliarde de euro, suma fiind ,
aproape în totalitate, de Comisia 

,
Cercetare. 

-Curie (MSCA), noul 
,

dar
beneficieze de sprijin în cadrul noului 
program, la nivelul a 8 % din totalul 
bugetului dedicat programului Orizont 
2020, decizie care 
în mod oficial.
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„P – un
deziderat

pentru evalu

-

probleme de rezolvat înaintea termenului 
2014 pentru SEC, stabilit de liderii UE. 

mai slabe institute.

institu

Aceasta ar consolida sistemele de 
cercetare ale statelor membre ale UE, ar 
spori competitivitatea lor -ar permite 

-un mod mai eficace 

progrese în toate domeniile vizate, el 

procent din totalul cheltuielilor publice sunt 

unor norme diferite, de exemplu privind 

infrastructurilor, cum ar fi laserele cu 
intensitate foarte mare sau telescoapele 
extrem de mari, sunt îngreunate de 

sau costurile mari de acces îm

acces la ele;

rile vacante 

portalul EURAXESS dedicat locurilor de 
ceea ce 

feminin este în continuare irosit;

Raportul survine la un an de la 
Un parteneriat 

”,
în care au fost identificate a

pentru a realiza în 2014, care 
se :

inclusiv 

ecte de 

mijloace digitale.
De asemenea, Comisia a realizat 

toate statele membre 
la programele UE de cercetare (

Raportul privind 
, publicate separat 

pe portalul EURAXESS).
(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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EURO-ITC

- responsabili de 
inspectarea containerelor 

petrochimice

Comisia

a lansat 

oarelor de stocare, 

petrochimice trebuie închise în timpul 

care pot emite gaze inflamabile sau toxice; 
în vasele de dimensiuni mai mari se 

costisitoare va 
diminua gradul de expunere a personalului 

UE 

locuri
În proiectul PETROBOT vor fi 

, iar UE 
va contribui cu 3,7 milioane EURO la 

acest proiect, care are o 
6,2 milioane EURO.

i
ri.

producerea
ei le 

Contractul PETROBOT va fi 
semnat la Centrul Shell pentru 
tehnologie din Amsterdam, de

Shell, în
Prin proiect se vor dezvolta noi 

presiune, atunci când vasul este offline -
snake 

arm crawler”)] va 
intra în vas printr-
printr-

de-a lungul peretelui vasului pentru a 
identifica avariile;

depozitare în timpul f - un robot 

apoi, robotul va scana fundul rezervorului 
pentru a identifica avariile.

utiliza 
instrumente specializate care permit 

ei avarii, cu capacitatea
a unui specialist uman.

-
dintr-
dezvoltare de tehnologii pentru evaluarea 

, în conso
GASSCO AS, Chevron North Sea Ltd., 
Koninklijke VOPAK N.V., A.Hak Industrial 
Services B.V., Dekra Industrial AB –
DEKRA, Alstom Inspection Robotics 
(AIR), OCROBOTICS, Innospection 

Quasset B.V.
(Sursa:http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
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Un important pas înainte pentru 

recent 26 de ani 

Comisiei a lansat pachetul legislativ 
„Continentul conectat”, care va genera
reduceri ale costurilor suportate de 
consumatori, simplificarea procedurilor
administrative greoaie cu care se 

va crea noi 

Aceasta întrucât, conform oficialilor 
europeni, pentru interesele strategice ale 

de ,

unice
Ori, noul pachet este un semn 

extraordinar pentru viitorul telefoniei 

nu
tarifelor majorate pentru roaming, spune 
da

În plus, punerea la punct a 

doar acest
uror 

sectoarelor.

Europei, deoarece, pentru a fi competitive 

toate sectoarele depind de conectivitate.
În ciuda unor valuri succesive de 

reforme pe care UE le-
au contribuit la transformarea modului de 

se 

probleme sunt:
Simplificarea normelor UE 

O
în toate cele 28 de state membre (în loc 

rea procesului de 
armonizare a modului în care operatorii 

majorate pentru roaming
Ar urma ca de la 1 iulie 201

în roaming. 

:
a oferi pachete care vor fi 

Regulamentul privind serviciile de roaming 

% în 
cazul datelor începând cu luna iulie a
anului 2014. 

efectuate în interiorul Europei
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Conform propunerii, companiile nu 
ar mai putea percepe pentru un apel 
efectuat într-
un tarif mai mare decât pentru un apel 

Tariful pentru apelurile efectuate 
într- orul UE nu ar 

EURO pe minut (plus TVA). 

din apelurile efectuate în interiorul UE.

deschis (neutralitatea internetului)

abonamentul lor de internet. 
Companiile ar putea, în continuare, 

prin internet (IPTV), video la cerere, 

cloud care 

Consumatorii ar avea dreptul de a 
de vitezele de 

în acesta nu sunt respectate.
Noi drepturi pentru consumatori 

Noi drepturi, cum ar fi dreptul la 
redactate într-un

mai lesne comparabile, drepturi sporite în 

sau la un alt tip de contract, dreptul la un 
contract de 12 luni în cazul în care nu se 

mai lung, dreptul de a 

furnizor de internet.

radio 

-Fi. 

unei 

Statele membre ar urma în 

e percepute 

de o mai mare uniformitate determina 

investitori
Recomandarea privind 

nediscriminarea constituie al doilea 
element al acestui pachet. 

regulamen
aceasta, obiectivul fiind de a spori 

Acest lucru presupune armonizarea 
într- stabilizarea 
costurilor pe care operatorii istorici le pot 

echivalent la 

În momentul în care aceste 

nediscriminare vor fi asigurate, ar urma ca 

de

traduce prin reducerea procedurilor 
administrative greoaie pentru operatori.

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

asupra Reformei PAC

Parlamentul European, Consiliul de 

ajuns la politic asupra 
aspectelor reformei PAC (în contextul 
cadrului financiar multianual 2014-2020) 

din 26 iunie cu privire .
A

document general care 

:

S-a ajuns la un acord cu privire la 
„degresivitatea” obligato

valoarea ajutorului direct primit de o 
ex care nu 
include plata pentru ecologizare) va 

n cazul sumelor 
mai mari de 150.000 EURO.

Pentru 

deduse înainte de efectuarea calculului. 

f
redistribuirii pentru primele hectare ale 
tuturor fermelor (fondurile „economisite” 

transferate în pachetul financiar pentru 
).

membru vor fi ajustate progresiv.
Astfel încât respectivele state 

membre, în care plata medie (în EURO pe 

din media UE, vor beneficia de a

stat membru va atinge un nivel minim 
, iar sumele disponibile 

pentru alte SM care primesc sume peste 
medie vor fi ajustate în con

Transferarea fondurilor de la un 
pilon la altul

Statele membre vor avea 

fie necesar ca sumele 
De asemenea, statele membre vor 

putea opta pentru un transfer, de
15%,

, în pachetul lor 

cazul statelor membre care primesc sub

per stat membru sunt incluse în 

posibilitatea de a ajusta aceste sume 
printr-un

act legislativ prevede acest lucru.

insulele mai mici din Marea Egee, 
de 63% în 

de 53% în alte 
.

Ele 

de instalare acordate tinerilor fermieri, 

(Sursa: http://ec.europa.eu/)
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Raport costuri-beneficii 
limitat pentru fondurile UE pentru 

diversificarea economiei rurale

Statele membre au fost adesea 

evaluarea caracterului adecvat al

existau suficiente fonduri disponibile, 
toate proiectele eligibile beneficiau de 

.
Cheltuielile alocate în cadrul 

în zonele rurale, cum ar fi depopularea, 

Cheltuielile UE planificate pentru 
aces la 5 miliarde de 
euro în perioada 2007-2013, la care s-au

2 miliarde de euro programate 
SM.

Auditul legat de aceste fonduri a
state 

membre.
În Raportul special (RS 

nr. 6/2013), intitulat 

costuri-

economiei rurale?”, Curtea de Conturi 

ate astfel 

eficiente proiecte. 

membre cu privire la caracterul rezonabil 
al costurilor proiectelor nu au redus riscul 
reprezentat de cheltuielile exagerate. 

identificate cazuri în care au fost 

ale 

regiunile auditate nu au precizat în mod 

nu pe obiective. 

acceptat în raport cu obiectivele stabilite,
motiv pentru care s-

SM -o

costuri-beneficii.

recomandat ca, în programele lor de 
SM ntifice în ce 

Sta

identificate, iar 

exhaustive, bazate pe o argumen

contribui la îndeplinirea obiectivelor 

consecvent crit

proiecte din perspectiva obiectivelor 
specifice stabilite de statele membre. 

bune practici cu privire la atenuarea 
riscului
a efectului de dislocare

Comisia trebuie
SM dispun de sisteme eficace de 
verificare a caracterului rezonabil al 
costurilor.

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

de lux. 
Acest tablou este 

-a
încheiat, -

-
au abandonat pista studiilor.

a fost una dintre principalele teme 
abordate la Forumul UE al sportului pentru 
anul 2013, care a avut loc la Vilnius în 
perioada 30 septembrie-1 octombrie. 

aur la Jocurile Olimpi
-a t dnei Androulla 

Vassiliou, comisarul european responsabil 
-o dezbatere la 

nivel înalt privind carierele duble în cea de-a
doua zi a forumului.

au inclus
Erasmus +, noul program al UE pentru 

, Forumul t un 
Twitter „wall” (hashtag #EUsportforum), care 
a permis

Forumul a coincis cu o reuniune 
sportului, la care a

participat
Principalul obiectiv al reuniunii a fost

Erasmus+ va 
aloca peste 33 de milioane EURO pe an 

Acesta va sprijini proiectele 

sch
evenimente sportive europene necomerciale 

pentru procesul de elaborare a politicilor în 
domeniul sportului. 

Principalii beneficiari vor fi 

Din 2007, Comisia a asigurat mai 
mult de 22 milioane de euro în sprijinul 
proiectelor sportive.

Recomandarea privind activitatea 

întâlnesc anual în cadrul Forumului 
european al sportului care este o
oportunitate pentru Comisie de a informa 

El 

In

De asemenea, Forumul sportului 

sprijin

cu

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

Ministerul Fondurilor Europene 

-
ionate 

Conform ministrului Teodorovici
citat de Agerpres, “

ac

.
Platforma va reprezenta locul de 

întâlnire a cererii cu oferta, acest principiu 

Ea va fi unica
pr - -

care -a
-ar 

afla pe glob, în România, în Europa sau 
în afara UE.

Drept urmare, va fi abrogat ordinul 
1.050 al fostului Minister al Afacerilor 

care sunt
, iar actul 

În acest fel, o

va fi de a se 
înregistra pe site-ul Ministerului 
Fondurilor Europene. 

Acolo vor fi anumite câmpuri, unde 
se vor introduce coordonatele 
beneficiarului , în special, ceea ce 

el - bun, serviciu 

mai multor oferte, de ce a ales-o pe cea 
pe care a ales-o etc… “

Ministrul a mai precizat 
este un mecanism foarte simplu, 
obiectivul principal fiind implementarea 

"fel de fel 
". 

- reprezentau 

i se aplice reguli aproape la fel 
de stricte ca la beneficiarii publici. 

astfel de 

Mai mult, el pune propria 

trebuie fie obligat la astfel de 
proceduri.

anumite economii în urma procedurii de 

, în 
acest fel stimulându-l

- .
(Sursa:www.fonduri-ue.ro)
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EURO-BUSINESS

Nevoia unei baze industriale 
puternice

-a
stabilizat, cota industriei în PIB-ul Europei 

15,1 % în vara anului 2013, departe de 
obiectivul de 20 % pentru 2020.

e
recent
progresele realizate de statele membre în 

multe probleme de rezolvat - stagnarea 
d

,
energiei în aproape toate statele membre, 
ce contribuie la dezindustrializarea 
Europei, obstacole mari în accesul la 

, aproape 
toate statele membre, nevoia de eforturi 
suplimentare pentru a stimula inovarea în 

, nevoia de 

publice,
etc.

drul 
, motiv 

pentru ca, în mod sistematic, Comisia 
, cu

Dar, 

obiectivele Europa 2020
care i

, în special, asupra 

Comisia 
urile ridicate la 

.

Principalele rezultate ale celor 
sunt:

Puncte pozitive:
Exporturile au fost motorul 

. În 2012, 

comerciale de 365 de miliarde de euro, 
un miliard de euro pe zi.

s-
.

Mediul de afaceri s-
în majoritatea SM.

Majoritatea SM
.

Puncte slabe: 

.
repr

.
s-a deteriorat 

în multe state membre.
Pentru unele state membre, 

În mod concret, rapoartele propun 
:

Întreprinderilor li se simplifice cât 
mai mult posibil de
zilnice.

în Europa, (de exemplu p
materii prime).

întreprinderi, în special pentru IMM-uri.

.

, punând accentul 

identificate în Comunicarea privind politica 
.

Europa 
al XXI-lea.

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

Norme UE pentru a descongestiona 
traficul aerian al Europei

recent 

în vederea instituirii unor blocuri 
n (FAB), 

privind cerul unic european, pentru a 
reforma sistemul învechit de control al 
traficului aerian din Europa.

actualul mozaic format din cele 27 de 

de blocuri regionale mai mari, pentru a 

emisiile. 

50 -20 de ani.

fragmenta
fiecare an costuri suplimentare de 
aproape 5 miliarde EURO pentru 

mai multe emis

trafic mai mare. 
Începând cu anul 2004, statele 

Din cauza progreselor lente 
înregistrate, în 2009 s-a stabilit un termen 

punerea în aplicare este în continuare mult 

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

Comisia a transmis-o scrisoare de 
-a exprimat 

-
au întreprins pentru implementarea 

Realizarea cu întârziere a FAB 

implementarea cerului unic european, fapt 

sistem european de management al 
traficului aerian, determinând costuri 
suplimentare de aproape 5 miliarde de 

locurile

reforma sistemul învechit de control al 

crea cerul unic european.
În vederea instituirii unui FAB, 

acordurile la nivel de stat semnate de 
tre statele membre participante. 

prezent 

deschise împotriva tuturor statelor 

niciun progres în realizarea reformei. 

în 
decembrie 2012, niciunul dintre cele 9 
FAB care ar fi trebuit create în temeiul 

împotriva statelor membre, Comisia a 
adoptat propuneri pentru pachetul SES2+

accelereze reforma sistemului european 
de management al traficului aerian.
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EURO-PROTECT
 

Miliarde pierdute în gestionarea 
TVA

EURO în venituri din TVA (1,5% din PIB) a 

neperceperii în 2011, potrivit unui nou 

SM.

campaniei ample de combatere a 
evaziunii fiscale. 

Factorii principali care au contribuit 

încas

economice asupra veniturilor din TVA. 

între veniturile din TVA pr
veniturile din TVA efectiv colectate de 

În timp ce neconformitatea 

veniturilor, 
A

Neplata TVA-
asemenea, de pe urma cazurilor de 

În primul rând, o atitudine mai 

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

în decembrie 2011 a creat deja 
instrumente importante pentru asigurarea 

domeniul TVA; de exemplu, mecanismul 

permite s

materie de TVA. 
În al doilea rând, cu cât sistemul 

Prin urmare, Comisia s-a

, la 
începutul anului intrând în vigoare noi 

întreprinderile mici, iar 

pentru UE. 
De la 1 ianuarie 2015, va intra în 

re va 

procedurilor în materie de TVA pentru 

vind 
pe teritoriul UE.

În cele din 

-un mod care 

temele fiscale complicate, cu rate 
multiple, pot contribui la neconformitate. 

Prin urmare, apelul repetat al 
SM

simplificarea sistemelor fiscale, dar ar 
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navigabile europene

i pentru transportul unui volum mai 

Europei. 

mijloacele de transport cele mai favorabile 

vedere energetic, în prezent acestea 
aproximativ 6 % din 

Propunerile 
poten 000 km 

Aceste propuneri vor facilita 

500 de 
anual 

de-
echivalentul a 25 de milioane de 
camioane.

Cu toate acestea, nu este suficient,
motiv pentru a ajuta ca transportul 

, pe termen lung, un 

În acest sens, Comisia propune 

blocajelor

sectorului este afectat de blocaje 
semnificative, care constau în ecluze, 

viului 
Scheldt. 

Noul mecanism „Conectarea 
-

-T.

navigabile interioare este eficient din punct 
de vedere energetic, sigur, aproape lipsit 

inclusiv noi standarde pentru motoare, 

pentru a s
Conexiuni mai bune cu alte 

moduri de transport 

în porturile 

administrative.
-

ocuri de 

urma încetinirii 
generalizate a economiei UE, capacitatea 

conducând rspectivelor 

elaborarea unui cadru stabil pe termen 

utilizarea fondurilor UE, provenite de la 

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

M
drogurilor legale

legale” -
utilizate ca alternative la drogurile ilegale, 

În temeiul normelor propuse de 

comerciale ale acestora. 
Propunerile vin ca urmare a 

avertismentelor din partea Observatorului 
Europea

raport din 2011 în care s-

psihoactive noi.

este nevoie de 
norme comune la nivelul UE pentru a 

o

mai eficace, inclusiv capacitatea de a 

.
ihoactive noi 

mare. 

noi detectate în UE s-
2012. 

-a

Aceasta este o pro

% dintre 

în mai mult de un stat membru al UE. 

un sondaj Eurobarometru 
din 2011 referitor la „atitudinea tinerilor 
privind drogurile” %
din tinerii din UE au folosit astfel de 

un maxim de 16
10

noi poate fi fatal.
De exemplu, s-

-IT ar fi cauzat decesul a 24 de 

4-MA, 

perioada 2010-2012.

noi droguri nu mai este adaptat scopului 
pentru care a fost conceput. 

accelera capacitatea de a combate 

unei proceduri mai rapide: În 
prezent, poate dura minimum doi ani 
pentru a interzice o subs

În cazurile extrem de grave, 

pentru consumatori, în timp ce se 

riscurilor.
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complete a riscurilor înainte de a face o 

:
Noul sistem va permite o abordare 

sub

în cazul drogurilor ilicite. 
În sistemul actual, Uniunea are 

-

Cu noul sistem, Uniunea va putea 
abordeze mai multe cazuri, într-un

, prin adaptarea 

egitime.
Propunerile Comisiei trebuie acum 

statele membre în cadrul Consiliului 

Strategia UE 
în materie de droguri pentru perioada 
2013-2020
UE privind drogurile. 

În ultimii ani, în UE, a fost 

Începând cu anul 1997, statele 
membre au detectat peste 300 de 

-a triplat 
24 în 2009 la 73 

în 2012). 
În baza actualului instrument al UE, 

Decizia 2005/387/JAI a Consiliului, 
Comisia poate propune statelor membre 

Prin intermediul acestui mecanism, 

Cel mai recent, în 2010, Comisia a 

la nivelul UE privind mefedrona, un drog 
similar cu ecstasy, iar la începutul anului 

-MA, un drog 
similar amfetaminei. 

În iunie 2013, Comisia a propus, de 
asemenea, interzicerea drogului sintetic 
„5-IT”.

În cadrul unui raport din 2011, s-a

Este nevoie de doi ani pentru a 

si

avertismentelor repetate din partea 
Observatorului E

De asemenea, ele 
apelurilor din partea Parlamentului 

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

Î
dispozitivelor medicale

recent 

dispozitivelor medicale, îndeplinind 
-a asumat de a 

restabili încreder
dispozitivelor medicale, printre altele, în 
urma scandalului implanturilor mamare 
produse de societatea Poly Implant 
Prothèse (PIP). 

Regulament de punere în aplicare al 
Comisiei de clarificare a criteriilor care 

notificate responsabile de inspectarea 

sectorul dispozitivelor medicale, care 
cuprinde aproximativ 10 000 de tipuri de 
produse, de la plasturi la stimulatoare 
cardiace.

dispozitivelor medicale de o 

notificate. 

în 

organismelor notificate, supravegherea de 

dintre statele membre, industrie, cadrele 

fost puse în aplicare sau sunt în curs de 
punere în aplicare. 

Progresele generale vor fi prezentate 
într-un document de lucru al serviciilor 

luna octombrie. 
În plus, un proiect-pilot privind 

audituri comune ale organismelor notificate, 
realizat de auditori din mai multe state 

începutul acestui an, având loc deja 11 
astfel de audituri

8 astfel de audituri.
ca rezultat 

înceteze temporar eliberarea de certificate 

recent:

organism notificat numa

, 
rapoartele fiind 
celorlalte state membre. 

organismelor notificate la anumite intervale 

, altfel trebuie 
desemnarea drept organism 

notificat. 

personalului organismelor notificate.
Este obligatoriu ca organismele 

, în mod aleatoriu,

aceste controale aleatorii nu sunt efectuate, 
se va suspenda sau se va retrage 
desemnarea drept organism notificat.

În cazul în care înlocuirea sau 
alterarea materiilor prime ar putea antrena 
riscuri, precum în cazul PIP, un organism 

onate. 

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

europene

-au aflat în 

interregionale din cadrul politicii regionale 
a UE, din perspectiva valorii lor pentru 

care a precedat 
a intervenit 

într-un moment critic.

regionale pentru perioada 2014-2020, 
bugetul alocat acesteia a

O.
În cadrul noilor reforme ale politicii 

regionale, aflate în prezent în etapele 
finale ale negocierilor, programele CTE se 

e în viitor. 

contribuind la diseminarea ideilor dincolo 

probleme comune. 

din afara 

nivel transfrontalier, prin crearea de locuri 

in 

energie. 
În jurul datei de 21 septembrie, 

numeroase programe UE -au unit 

le 
europene este o realizare în sine.

Paleta sa cuprinde de la proiecte 

sau de mediu mai ample, care reunesc 

regiuni ale UE, de exemplu în Balcani. 
Pentru al doilea an, vor avea loc 

resc sensibilizarea opiniei 
publice cu privire la impactul pozitiv al 

comisarul Hahn 
a participat, pe Twitter, la o dezbatere 
privind valoarea politicii regionale a UE la 
nivel transfrontalier.

În fapt, c

obiective ale politicii regionale.

Principalele tipuri de programe de 
cooperare sunt:

programele de cooperare 
de-a lungul frontierelor 

interne ale UE.
programele de cooperare 

de cooperare, de exemplu prin strategiile 

B
programul de cooperare 

3
programe referitoare la constituirea de 

membre ale UE

Campania pentru Z
europene a fost 
INTERACT, cu sprijinul Comisiei 

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