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ŞTIRI DE INTERES EUROPEAN

Pachet legislativ în domeniul comunicaţiilor ce ar urma să elimine 
taxele de roaming

Comisia Europeană a prezentat un pachet 
legislativ care reprezintă un pas înainte pe calea 
realizării pieţei interne a telecomunicaţiilor şi care are 
ca principale puncte eliminarea taxelor de roaming din 
2014, desfiinţarea tarifelor majorate pentru apelurile 
internaţionale, precum şi asigurarea aşa-numitei 
neutralităţi a internetului, prin interzicerea practicilor 
de blocare sau de încetinire a conţinutului de internet.

Pachetul legislativ propus este un semn 
extraordinar pentru viitorul telefoniei mobile şi al 
internetului în Europa. Comisia Europeană spune nu 
tarifelor majorate pentru roaming. Ea spune da 
neutralităţii internetului, investiţiilor, noilor locuri de 
m u n c ă .  P u n e r e a  l a  p u n c t  a  s e c t o r u l u i  
telecomunicaţiilor nu priveşte doar acest sector, ci 
înseamnă şi sprijinirea dezvoltării durabile a tuturor 
sectoarelor. 

Sectorul telecomunicaţiilor reprezintă 9% din 
economia digitală a Europei, deoarece, pentru a fi 
competitive la nivel mondial şi pentru a furniza 
servicii, toate sectoarele depind tot mai mult de 
conectivitate.

Pachetul legal adoptat de Comisie propune 
simplificarea normelor Uniunii Europene pentru 
operatorii de telecomunicaţii, prin acordarea unei 
autorizaţii unice de funcţionare în toate cele 28 de state 
membre, instituirea un prag legal sever pentru 
reglementarea subpieţelor de telecomunicaţii şi 
continuarea procesului de armonizare a modului în 
care operatorii pot închiria accesul la reţelele deţinute 
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de alte companii, în vederea furnizării unor servicii 
concurenţiale.

De la 1 iulie 2014, ar urma să se desfiinţeze taxele 
pentru apelurile primite în roaming. Companiile de 
telecomunicaţii ar urma să aleagă între a oferi pachete 
care vor fi valabile oriunde în UE şi ale căror preţuri vor 
fi dictate de concurenţa internă şi a permite clienţilor să 
se decupleze, adică să opteze pentru un furnizor de 
roaming care oferă tarife mai mici fără a trebui să 
cumpere o nouă cartelă SIM.

În plus, se doreşte şi desfiinţarea tarifelor 
majorate pentru apelurile internaţionale efectuate în 
interiorul Europei. Companiile nu ar mai putea percepe 
pentru un apel efectuat într-o reţea fixă din interiorul 
UE un tarif mai mare decât pentru un apel naţional 
interurban. Astfel, tariful pentru apelurile efectuate 
într-o reţea mobilă din interiorul UE nu ar putea depăşi 
0,19 euro pe minut, plus TVA.

Sursa: Agerpres

Comisia Europeană a publicat o nouă strategie 
pentru garantarea unei gestiuni durabile a pădurilor în 
statele Uniunii Europene, care riscă să fie afectate de 
cererea sporită de lemn şi de schimbările climatice.

Bazat pe o abordare a pădurii în calitate atât de 
ecosistem, cât şi de nişă economică, noul cadrul de 
acţiune reactualizează un plan european care datează din 
1998. Ca şi cel precedent, noul plan nu va fi unul 

constrângător pentru state dacă nu va exista un consens 
la nivelul blocului comunitar. 

Între timp, pădurile, care acoperă 40% din suprafaţa 
Uniunii Europene, au un rol tot mai accentuat în 
producţia energetică, furnizând 50% din 
energiile regenerabile.

În 2020, biomasa, respectiv 

O nouă strategie pentru gestionarea durabilă a pădurilor

Anul IV, Nr. 9 - septembrie / 2013



 

4

reziduurile utilizate pentru peleţi, ar urma să asigure 
astfel 42% din obiectivul de 20% energii regenerabile 
în consumul Uniunii Europene. 

Ameninţările reprezentate de schimbările 
climatice, incendii şi furtuni au sporit, în condiţiile în 
care pădurile sunt indispensabile pentru a absorbi 
gazele cu efect de seră.

Comisia Europeană propune ca statele să ajungă 
până în 2014 la un acord privind stabilirea unor criterii 
armonizate care să garanteze o exploatare durabilă a 
pădurilor şi mai buna lor protecţie. 

Sursa: Agerpres

Eu în Europa – prezent și perspective. Strategia Europa 2020 

din cadrul Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș a 
organizat, în comuna Buzoești din județul Argeș, o 
sesiune de informare cu privire la inițiativele și 
obiectivele pe care le conține Strategia Europa 2020. 

Ocuparea forței de muncă, cercetarea și inovarea, 
educația, mediul și incluziunea socială pentru o creștere 
economică în următorii ani au fost doar câteva dintre 
subiectele abordate.

Având în vedere faptul că protagoniștii sesiunii de 
informare au fost în mare parte tineri, reprezentanții 
centrului de informare europeană au punctat și câteva 

Criza economică a arătat că multe ţări europene se 
confruntă cu probleme fundamentale şi cu tendinţe 
care nu sunt viabile pe termen lung. De asemenea, ne-a 
făcut să înţelegem mai bine cât de interdependente 
sunt economiile Uniunii Europene.

Pentru a putea depăşi criza economică şi pentru a 
crea condiţiile care să favorizeze dezvoltarea unei 
economii competitive, cu un grad mai ridicat de 
ocupare a forţei de muncă, a fost lansată Strategia 

Europa 2020.

Î n  a c e s t  s e n s ,  î n  d a t a  d e                     
11 septembrie 2013, Europe Direct Argeș 

ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT ARGEŞ
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Începe-ți viața de adult cu dreptul!

Centrul Europe Direct Argeș din cadrul 
Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș a luat parte 
la activitatea Începe-ți viața de adult cu dreptul!, 
eveniment ce a avut loc în data de 19 septembrie 2013, 
la Casa de Cultură din Costești.

Acțiunea a fost dedicată tinerilor din Costești, 
elevi la Liceul Teoretic și Liceul Agricol și a avut 
scopul de a reliefa importanța alegerilor 
europarlamentare din anul 2014. 

Printr-o prezentare despre rolul si atribuțiile 
Parlamentului European, a inițiativelor legislative 
luate de către europarlamentari, activitatea a fost numai 
un punct de reper pentru ca tinerii prezenți în sală într-
un număr impresionant să înteleagă cât este de 
important sa meargă la vot, exprimându-și astfel 
propriile opțiuni pentru viitor.

Reprezentanții Centrului Europe Direct Argeș au 
vorbit despre schimbările care vor avea loc după 
intrarea Croației în Uniunea Europeană și după 
alegerile europene din 2014, dar și despre exrinderea 
rolului de legislator al Parlamentului European, care 

are aceeași putere de decizie ca și Consiliul în 
elaborarea legislaţiei din aproape toate domeniile de 
competenţă ale Uniunii Europene. 

Înainte, deputaţii europeni adoptau acte 
legislative care vizau, în special, facilitarea circulaţiei 
persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor și a capitalurilor 
în interiorul UE sau protejarea mediului înconjurător și 
a consumatorilor. Acum, acordul lor este indispensabil 
și pentru adoptarea legislaţiei în domenii precum 
agricultura, pescuitul, energia, turismul, controlul la 
frontierele externe, cooperarea poliţienească și 
judiciară sau protecţia civilă.

Exemplele concrete de directive și regulamente, 
adoptate de-a lungul timpului în Parlamentul 
European, exemple care ajută la îmbunătățirea vieții 
cetățenilor europeni, au încurajat participanții să vină 
cu sugestii și alte inițiative de acte legislative care ar 
putea fi adoptate în viitor de către deputații europeni.

La finalul evenimentului, toți participanții au 
primit broșura Pașaportul tău de adult, broșură 
realizată de elevi de la cele două licee menționate mai 
sus, sub îndrumarea cadrelor didactice. 

aspecte cu privire la concursurile ce sunt organizate în 
această perioadă la nivel european, cum pot beneficia 
de anumite burse la Direcțiile Generale ale Comisiei 
Europene, dar și cum pot aplica pentru un loc de muncă 
în cadrul instituțiilor comunitare. 

Prin intermediul acestui eveniment, în cadrul 
bibliotecii, a fost inaugurat un punct de informare 
europeană, ce se înscrie în rândul celorlalte douăzeci și 
unu deschise în decursul a doi ani și jumătate de către 

Centrul Europe Direct Argeș. Prin materialele 
informative aduse de la Oficiul pentru Publicații al 
Uniunii Europene din Luxemburg și puse la dispoziție 
tuturor cetățenilor comunei Buzoești, se dorește ca 
informația europeană să ajungă și în mediul rural, 
aceștia beneficiind astfel de oportunitățile diverse pe 
care le oferă Uniunea Europeană.
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http://ec.europa.eu/translatores/index_ro.htm.
Formularul online este disponibil în toate limbile 

oficiale ale UE, printre care se numără, pentru prima 
dată, și limba croată.

În perioada 1 septembrie – 20 octombrie, liceele 
își pot înscrie elevii la concursul anual al Uniunii 
Europene pentru tinerii traducători, cunoscut sub 
numele de „Juvenes Translatores”. 

Aflat la a 7-a ediție, concursul va avea loc în data 
de 28 noiembrie, simultan în toate liceele selectate prin 
tragere la sorți. Ediția de anul acesta este deschisă 
elevilor născuți în 1996, indiferent de naționalitate, și 
participării a peste 760 de licee. Elevii (fiecare școală 
poate înscrie între 2 și 5 elevi) vor traduce un text de o 
pagină în funcție de alegerea exprimată pentru oricare 
dintre cele 552 combinații posibile între cele 24 de 
limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Înscrierea se face la adresa de internet 

TÂNĂR ÎN EUROPA

Concursul video Europemobility

- să fie originale; 

- să respecte legislația privind drepturile de 
proprietate intelectuală; 

- să fie în engleză sau să aibă subtitrare în engleză.

Acest concurs se adresează europenilor care 
învață și care au participat într-un program de formare, 
schimb de tineri, plasament în campul muncii, 
internship sau schimb în cadrul companiei, în Europa 
sau în afara ei. Mobilitatea poate să fi fost susținută 
printr-un program național, din proprii resurse sau prin 
programele: Tineret în Acțiune, Leonardo da Vinci, 
Plasamente Erasmus, Erasmus pentru tinerii 
antreprenori, Comenius sau Grundtvig.

Concursul caută filmulețe creative și originale cu 
experiențe de mobilitate. 

Tinerii europeni care au fost în situații dificile în 
timp ce erau peste hotare, care s-au confruntat cu 
provocari sau care au învățat despre ei și alții 
cunoscând oameni noi și culturi noi sunt invitați să 
împărtășească experiența lor printr-un documentar sau 
o scurtă prezentare despre un aspect general sau 

specific al șederii lor în străinătate. 

Filmulețele trebuie: 

- să aibă între 1-3 minute; 

Concursul școlar de traducere “Juvenes Translatores”

Anul IV, Nr. 9 - septembrie / 2013
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În ultimii 50 de ani, extinderea Uniunii Europene 
a permis stimularea creşterii economice şi 
consolidarea forţelor democratice în ţări care au ieşit 
de sub dictatură. De la crearea sa, în 1957, Uniunea 
Europeană s-a extins de la 6 la 28 de ţări. 

O ţară poate deveni membră a UE dacă reuneşte 
toate criteriile de aderare:

 politic – trebuie să dispună de instituţii stabile 
care să garanteze democraţia, statul de drept şi 
respectarea drepturilor omului

 economic – trebuie să aibă o economie de piaţă 
funcţională şi să poată face faţă presiunii 
concurenţiale şi forţelor pieţei din cadrul Uniunii

 juridic – trebuie să accepte legislaţia şi practica 
UE - în special obiectivele majore care ţin de uniunea 
politică, economică şi monetară.

Mai multe informații:

http://europa.eu/pol/enlarg/index_ro.htm

Premii:

Sunt două categorii de premii, una pentru 
filmulețele selectate de juriul internațional și unul 
desemnat de votanții online. 

Pentru fiecare categorie, vor fi 3 premii:

- 500,00 pentru filmulețul nominalizat de juriu, 
plus o excursie la Bruxelles;

- iPad pentru filmulețul desemnat de votanții 
online, plus o excursie la Bruxelles;

- premiile II și III de la ambele categorii vor primi 
o excursie la Bruxelles și un premiu de recunoaștere.

Câștigătorii vor fi invitați la Ceremonia de 

premiere de la Bruxelles și să își prezinte filmulețele la 
conferința rețelei internaționale Europemobility, din 
noiembrie 2013.

Date limită:

 15 octombrie 2013 pentru încărcarea filmulețelor 

 30 octombrie 2013 pentru votul online 

 până pe 1 noiembrie 2013 numele câștigătorilor 
vor fi publicate pe site-ul competiției.

Mai multe informații:

http://www.europemobility.tv/

UNIUNEA EUROPEANĂ PE ÎNŢELESUL 
TUTUROR

Extindere și afaceri externe

Anul IV, Nr. 9 - septembrie / 2013
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accesibilitate;

- să promoveze egalitatea de șanse și incluziunea 
socială a persoanelor cu nevoi specifice în termen de 
accesibilitate;

- să îmbunătățească competențele și formarea în 
privința accesibilității în lanțul de aprovizionare în 
domeniul turismului;

- să contribuie la integrarea accesibilității în toate 
segmentele rețelei de echipamente turistice și, în 

Comisia Europeană a lansat, în cadrul Acțiunii 
pregătitoare „Turism și accesibilitate pentru toți”, 
apelul  de proiecte  int i tulat  Proiectarea,  
implementarea, promovarea și comercializarea de 
itinerarii de turism accesibil. 

Obiectivele operaționale:

- s ă  încura jeze  adap ta rea  
bunurilor și serviciilor turistice la 
persoanele cu nevoi specifice de 

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

 

 

 

„Turism și accesibilitate pentru toți”
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De asemenea, Uniunea Europeană organizează 
periodic reuniuni la nivel înalt cu Statele Unite, 
Japonia, Canada, Rusia, India şi China. Relaţiile cu 
aceste ţări se referă la multe domenii, inclusiv educaţie, 
mediu,  securi ta te  ş i  apărare ,  combaterea 
infracţionalităţii şi drepturile omului.

Pentru a-şi exprima solidaritatea faţă de populaţia 
care militează pentru respectarea valorilor 
democraţiei, Uniunea Europeană şi-a relansat politica 
de vecinătate. Aceasta a fost creată cu scopul de a 
consolida relaţiile cu vecinii săi din est şi din sud şi 
promovează cooperarea pe plan politic, integrarea 
europeană şi creşterea mobilităţii. Prin această 
relansare, se doreşte sporirea sprijinului acordat ţărilor 
învecinate care s-au angajat să introducă reforme pe 
plan politic şi economic şi o mai bună interacţiune cu 
populaţiile acestor ţări.

În baza politicii sale comune de securitate și 
apărare, Uniunea Europeană se sprijină pe forţele de 
menţinere a păcii cu care contribuie statele membre, 
pentru operaţiuni comune de dezarmare, misiuni 
umanitare şi de salvare, consiliere şi asistenţă militară. 

Mai multe informații:

http://europa.eu/pol/cfsp/index_ro.htm

Uniunea Europeană este un actor-cheie în diverse 
domenii, de la combaterea încălzirii globale până la 
conflictul din Orientul Mijlociu. 

Datorită rolului major pe care îl joacă în domeniul 
economic, comercial şi financiar, Uniunea Europeană, 
formată din 28 de state membre, este cea mai mare 
putere comercială din lume, iar moneda sa (euro) ocupă 
locul doi ca importanţă la nivel mondial. Pe măsură ce 
ţările membre iau mai multe decizii comune în materie 
de politică externă, Uniunea Europeană are un cuvânt 
tot mai important de spus în afacerile internaţionale. 

Rolul politicii externe şi de securitate este de a 
menţine pacea şi de a întări securitatea pe plan 
internaţional, de a promova cooperarea internaţională, 
de a dezvolta şi consolida democraţia şi statul de drept, 
precum şi de a veghea la respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale.

Politica europeană de securitate
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LEGISLAŢIE COMUNITARĂ

și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 432/2012. Text cu relevanță 
pentru SEE.

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE)         
nr. 854/2013 al Comisiei din 4 septembrie 2013 de 
modificare a anexei I la Regulamentul (UE)                
nr. 206/2010 în ceea ce privește cerințele de sănătate 
animală referitoare la scrapie în modelul de certificat 
sanitar-veterinar pentru importurile în Uniune de ovine 
și caprine destinate reproducției și producției. Text cu 
relevanță pentru SEE.

7. Regulamentul (UE) nr. 859/2013 al Comisiei 
din 5 septembrie 2013 de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind statisticile 
comunitare referitoare la societatea informațională. 
Text cu relevanță pentru SEE.

1. Decizia Comisiei  2013/447/UE din                  
5 septembrie 2013 privind factorul de utilizare 
standard a capacității în temeiul articolului 18 alineatul 
(2) din Decizia 2011/278/UE. Text cu relevanță pentru 
SEE.

2. Decizia Comisiei  2013/448/UE din                 
5 septembrie 2013 privind măsurile naționale de 
punere în aplicare pentru alocarea tranzitorie cu titlu 
gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
[notificată cu numărul C(2013) 5666]. Text cu 
relevanță pentru SEE.

3. Decizia 2013/451/UE de punere în aplicare a 
Comisiei din 10 septembrie 2013 privind aprobarea 
sistemului Daimler de încapsulare a compartimentului 
motor ca tehnologie inovatoare pentru reducerea 
emisiilor de CO 2 generate de autoturismele noi, în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului. Text cu 
relevanță pentru SEE.

4. Decizia 2013/453/UE de punere în aplicare a 
Comisiei din 11 septembrie 2013 de modificare a 
Deciziei de punere în aplicare 2013/443/UE privind 
anumite măsuri de protecție referitoare la gripa aviară 
înalt patogenă de subtip H7N7 în Italia [notificată cu 
numărul C(2013) 5904]. Text cu relevanță pentru SEE.

5. Regulamentul (UE) nr. 851/2013 al Comisiei 
din 3 septembrie 2013 de autorizare a unor mențiuni de 
sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât 
cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire 

și locale, companii și IMM-uri, centre de formare, 
agenții, asociații patronale, ONG-uri, universități 
implicate în activități de turism, din tările membre UE.

Data limită: 22 octombrie 2013

Mai multe informații: 

http://www.finantare.ro/turism-si-accesibilitate-
pentru-toti-apel-de-proiecte.html

acelasi timp, să creeze un angrenaj coerent de 
accesibilitate în acest sector;

- să aducă un sprijin adecvat și de consiliere IMM-
urilor din domeniu;

- să îmbunătățească diversitatea și calitatea 
ofertei în turismul accesibil în Europa.

Pot participa la selecție autorități publice centrale 

Anul IV, Nr. 9 - septembrie / 2013
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Acest raport prezintă informații cu privire la lucrătorii 
afectați de disponibilizările în masă și reinserția acestora pe 
piața muncii, subiectele fiind abordate din perspectiva 
Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) și 
Fondului Social European (FSE).

FEG este menit să faciliteze reinserția profesională a 
lucrătorilor respectiv prin acordarea unor contribuții 
financiare pentru pachete coordonate, cu durată limitată, de 
servicii personalizate. 

Fondul social european (FSE) acordă, de asemenea 
sprijin lucrătorilor disponibilizați, îndeosebi prin 
intermediul programelor de învățare pe tot parcursul vieții. 
Cu toate acestea, în timp ce obiectivul FSE este de a remedia 
dezechilibrele structurale pe termen lung, FEG a fost 
conceput pentru a face față unor situații de urgență de scurtă 

durată și punctuale.

 

Vocational education and training in Lithuania

Având una dintre cele mai rapide economii în curs de 
dezvoltare din Europa, Lituania consideră că investițiile în 
resurse umane sunt extrem de importante. Acest lucru face 
ca educația și formarea să fie mai atractivă pentru tineri, și, 
în ciuda nivelului ridicat de educație, mai mulți adulți sunt 
încurajați să-și dezvolte abilitățile în continuare. 
Îmbunătățirea orientării profesionale, oportunitățile de 
dezvoltare profesională pentru profesori și mai multă 
atenție la asigurarea calității sunt câteva dintre prioritățile 
actuale. 

Această broșură oferă o imagine concisă despre 
învățământul profesional în Lituania, sistemul de formare și 
evoluțiile sale. Inițiativa este de a aduce educația generală și 
formarea profesională mai aproape împreună, dar și 
îmbunătățirea calității și deschiderea cadrului național al 
calificărilor.
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Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre subiectele tratate în aceste broşuri vă aducem la 
cunoştinţă că le puteţi consulta în cadrul Centrului Europe Direct Argeş.
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