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ŞTIRI DE INTERES EUROPEAN

Acoperire de 100% a serviciilor în bandă largă de bază în întreaga Europă

Fiecare gospodărie din Uniunea Europeană poate 
avea acum o conexiune în bandă largă de bază, datorită 
disponibilităţii serviciilor prin satelit în toate cele 28 de 
state membre. Practic, orice cetăţean poate contracta 
un abonament prin satelit, inclusiv cele trei milioane de 
persoane pentru care nu există încă acoperire prin 
reţelele în bandă largă.

Până la sfârşitul anului 2012, 99,4 % din 
gospodăriile din UE aveau acces la servicii de bază în 
bandă largă, fixe sau mobile, inclusiv 96,1 % din 
gospodăriile situate în zonele rurale. Însă, din cele 0,6 
procente rămase făceau parte numeroase familii şi 
întreprinderi din zone izolate sau rurale, unde 
desfăşurarea serviciilor fixe sau mobile în bandă largă 
este mai dificilă şi mai costisitoare.

În prezent există 148 de sateliţi care oferă servicii 
cetăţenilor europeni, preţurile pachetelor de bază 
pornind de la 10 euro pe lună, în timp ce cele cu viteza 
de 20 Mbps costă 25 de euro. 

Internetul prin satelit, denumit şi reţea în bandă 
largă prin satelit, este o conexiune internet 
bidirecţională de mare viteză efectuată prin 
intermediul sateliţilor de comunicaţii în loc de linia de 
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telefon fix sau alte mijloace terestre. În prezent, reţeaua 
în bandă largă prin satelit este în mare măsură 
comparabilă cu reţeaua în bandă largă DSL în privinţa 
costurilor şi a performanţei. Deşi fibra optică şi cablul 
oferă o performanţă la o viteză superioară, acestea nu 
sunt disponibile pentru toţi utilizatorii, cum este în 
prezent cazul satelitului. Din acest motiv, satelitul 
devine o opţiune atractivă în special în zonele izolate, 
în care acoperirea reţelelor fixe şi mobile este slabă sau 
inexistentă.

Sursa: Agerpres

O infrastructură modernă cu interconectări 
adecvate și rețele fiabile este esențială pentru a realiza o 
piață integrată a energiei în care consumatorii să 
beneficieze de cea mai bună valoare pentru banii pe care 
îi plătesc.

Comisia Europeană a adoptat o listă de aproximativ 
250 de proiecte-cheie de infrastructuri energetice. 
Aceste „proiecte de interes comun” (PIC) vor beneficia 
de proceduri accelerate de acordare a licențelor și de 
condiții de reglementare îmbunătățite și pot avea acces 
la sprijin financiar prin intermediul mecanismului 
Conectarea Europei, în cadrul căruia a fost alocat un 

buget de 5,85 miliarde EUR pentru infrastructurile 
energetice transeuropene pentru perioada 2014-2020. 
Astfel, acestea vor putea fi puse în aplicare mai rapid și 
vor fi mai atractive pentru investitori. Odată încheiate, 
proiectele vor ajuta statele membre să își integreze 
piețele energetice, le vor permite să își diversifice 
sursele de energie și vor contribui la eliminarea izolării 
energetice a anumitor state membre. De asemenea, ele 
vor permite rețelei să absoarbă cantități tot mai mari de 
energii din surse regenerabile și vor 
contribui, prin urmare, la reducerea 
emisiilor de CO2.

Proiecte de infrastructuri eligibile pentru o finanțare
 în valoare de 5,85 miliarde EUR
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Lista cuprinde până la 140 de proiecte în domeniul 
transmiterii și stocării energiei electrice, aproximativ 
100 de proiecte în domeniul transportului și stocării 
gazelor și al GNL și mai multe proiecte privind petrolul 
și rețelele inteligente. 

Pentru ca un proiect să poată fi inclus în listă, 
acesta trebuie să ofere beneficii semnificative pentru 
cel puțin două state membre, să contribuie la integrarea 
pieței și la intensificarea concurenței, să sporească 
siguranța aprovizionării și să reducă emisiile de CO2.

Comisia va monitoriza îndeaproape punerea în 
aplicare a măsurilor de acordare a autorizațiilor și 
execuția proiectelor. Lista proiectelor de interes comun 
va fi actualizată la fiecare doi ani, pentru a include noile 

proiecte necesare și a le elimina pe cele învechite.

Sursa:

http://ec.europa.eu/romania/news/14102013_lista_pro
iecte_infrastructura_eligibile_pentru_finantare_europ
eana_ro.htm

Strategia Europa 2020 

autorități publice locale, bibliotecari și tineri din 
comună, care au descoperit, pe lângă cele șapte 
inițiative ale Strategiei Europa 2020, informații 
relevante și despre politica de coeziune, fondurile 
europene disponibile în domeniul agriculturii, locurile 
de muncă puse la dispoziție de către instituțiile Uniunii 
Europene, concursuri și burse.

De asemenea, în cadrul bibliotecii a fost inaugurat 
un punct de informare europeană prin intermediul 
căruia au fost puse la dispoziție materiale informative 
provenite de la Oficiul pentru Publicații al Uniunii 

În data de 15 octombrie 2013, Centrul Europe 
Direct din cadrul Bibliotecii Județene Dinicu Golescu 
Argeș a organizat, la Biblioteca Comunală Valea Mare 
Pravăț din județul Argeș, o sesiune de informare cu 
privire la inițiativele și obiectivele pe care le conține 
Strategia Europa 2020. Astfel, au fost discutate câteva 
aspecte cu privire la inovare, economia digitală, 

ocuparea forţei de muncă, tineretul, politica 
industrială, combaterea sărăciei şi 
eficienţa energetică.

La acest eveniment au participat 

ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT ARGEŞ
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Premierea concursului Eu în Europa – prezent și perspective!

În data de 17 octombrie 2013, în cadrul Bibliotecii 
Județene Dinicu Golescu Argeș, a avut loc premierea 
câștigătorilor concursului ”Eu în Europa - prezent și 
perspective!”, lansat de Europe Direct Argeș în 
perioada septembrie-octombrie.

Obiectivele concursului au fost de a promova 
inițiativele în domeniul culturii și educației, de 
implicare a cetățenilor comunității argeșene în 
activităţi care să ateste atitudinea lor europeană 
proactivă și de a acumula experienţă competitivă. 

Câştigătorii primelor 3 locuri au fost: Ionela 
Bondoc din comuna Beleţi-Negreşti, judeţul Argeş cu 
activitatea ”Fermier în Europa de azi” (locul I), 
Gabriela Șendroiu din comuna Muşăteşti, judeţul 
Argeş cu activitatea ”Atelierul fanteziei” (locul II) și 
Elisabeta Păduroiu, din comuna Buzoeşti, judeţul 
Argeş cu activitatea ”Generații” (locul III). 

Toţi participanţii, care au avut aplicaţii în concurs, 
au primit materiale promoţionale din partea Centrului 
Europe Direct Argeş. 

Europene, care conțin subiecte pe teme europene. 
Aceasta reprezintă o șansă în plus pentru cetățenii din 

comuna Valea Mare Pravăț pentru a se informa cu privire 
la oportunitățile oferite de Uniunea Europeană.
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De regulă, stagiarii nu sunt plătiți. Cheltuielile de 
călătorie și cazare, precum și cheltuielile de subzistență 
sunt suportate de către stagiar. 

Dată limită: 29 noiembrie 2013 (pentru sesiunea 
17 martie - 31 iulie 2014) 

Mai multe informații:
http://www.coe.int/t/jobs/traineeship_en.asp

Consiliul Europei oferă două sesiuni de stagii de 
formare în fiecare an, cu o durată de minimum 8 
săptămâni și maximum 5 luni (martie/ iulie, 
septembrie/ianuarie).

Stagiarii efectuează cercetări, pregătesc proiecte 
de raport și studii pentru întâlnirile experților. Ei vor 
avea șansa să cunoască structurile Consiliului, 
activitățile și procedurile de cooperare internațională, 
inclusiv implementarea Convenției Europene a 
Drepturilor  Omului. 

De asemenea, vor avea, ocazia de a participa la 
prelegerile ținute în Consiliu despre activitățile sale, 
sesiunile Parlamentului Consiliului Europei și ale 
Parlamentului European și la alte întâlniri ce se vor 
desfășura în cursul șederii lor la Strasbourg. 

Candidații trebuie să completeze un formular de 
înscriere online disponibil pe site-ul Consiliului 
Europei, indicând pe formular departamentul ales, și 
să-l trimită apoi în format electronic Direcției de 
Resurse Umane.

TÂNĂR ÎN EUROPA

în scopul reducerii cantităţii de energie primară 
consumată cu 20% faţă de nivelurile estimate.

Uniunea Europeană şi-a exprimat disponibilitatea 
de a-şi reduce emisiile chiar cu 30% până în 2020, dacă 
şi alte economii mari se angajează să participe, în mod 
echitabil, la efortul global de reducere. 

Pe termen lung, trebuie să avem în vedere reduceri 
chiar şi mai mari, pentru a preveni schimbări climatice 

Până în 2020, Uniunea Europeană trebuie să 
atingă anumite obiective climatice şi energetice:

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 
cel puţin 20% faţă de nivelurile înregistrate în 1990; 

- creşterea cu 20% a ponderii 
reprezentate de sursele regenerabile de 
energie în consumul total de energie;

- îmbunătăţirea eficienţei energetice 

Stagii de formare la Consiliul Europei
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Scopul politicii UE în domeniul energiei este de a 
asigura o aprovizionare energetică sigură şi durabilă, la 
preţuri accesibile. 

Eficienţa energetică este unul dintre obiectivele 
centrale care trebuie atinse până în 2020. Constituie 
soluţia pentru a obţine energie pe termen lung şi pentru a 
ne atinge ţelurile în materie de combatere a schimbărilor 
climatice, reprezentând, în acelaşi timp, cea mai 
rentabilă modalitate de a reduce emisiile, de a creşte 
nivelul de siguranţă energetică şi de competitivitate, dar 
și de a menţine costurile energetice la un nivel 
acceptabil.

Pentru a creşte eficienţa, UE îşi concentrează 
atenţia pe transportul public şi sectorul construcţiilor, 
unde se poate economisi cea mai mare cantitate de 
energie

Mai multe informații:

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

periculoase. UE s-a angajat ca, până în 2050, să îşi 
reducă emisiile cu 80-95%, cu condiţia ca ţările 
dezvoltate să participe la efortul colectiv.

Chiar dacă am înceta, astăzi, să emitem gaze cu 
efect de seră, cele existente deja în atmosferă vor 
continua să modifice clima timp de zeci de ani. De 
aceea, nu avem altă opţiune decât să ne adaptăm la 

schimbările climatice. De exemplu, putem modifica 
normele în domeniul construcţiilor, astfel încât acestea 
să ţină cont de viitoarele condiţii de mediu, să construim 
structuri de apărare împotriva inundaţiilor şi să 
dezvoltăm culturi rezistente la secetă.

Mai multe informații:

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

Energie
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Programul INOVARE, prin subprogramul 
„Cecuri de inovare”, își propune să asigure un 
instrument flexibil pentru susținerea IMM-urilor din 
sectorul productiv, în vederea modernizării 
tehnologice și creșterii gradului de inovare.

Obiectivele acestui program sunt de a încuraja 
IMM-urile să investească în activități de cercetare-

dezvoltare, de a dezvolta parteneriate cu alte 
instituții de cercetare și inovare, de a 
crește productivitatea, competitivitatea și 
calitatea produselor obținute la nivelul 
întreprinderilor mici și mijlocii.

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

 

 

 

Programul „Cecuri de inovare” pentru IMM-uri

aerul, apa şi oceanele rămân curate, că solurile şi 
ecosistemele sunt exploatate în mod durabil şi că 
schimbările climatice se menţin în limite gestionabile. 
UE joacă un rol important la nivel mondial în găsirea 
soluţiilor menite să garanteze o dezvoltare durabilă.

Mai multe informații:

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

Politica europeană de mediu încurajează 
întreprinderile să „ecologizeze” economia şi contribuie 
la protejarea patrimoniului natural european şi a 
sănătăţii şi bunăstării cetăţenilor UE.

 Legislaţia europeană de mediu ne protejează 
patrimoniul natural comun: apa, calitatea aerului, 
habitatele şi păsările. 

 În viitor, ţările care vor reuşi pe plan economic 
vor fi cele care vor exploata eficient resursele naturale 
rare ca apa, mineralele, metalele şi lemnul. Politica 
europeană de mediu încearcă să le creeze cetăţenilor şi 
întreprinderilor condiţiile necesare pentru a utiliza cu 
mai multă grijă resursele, pe toată durata lor de viaţă. 

Aceste măsuri urmăresc:

- să ajute cetăţenii şi întreprinderile să înţeleagă 
adevărata valoare a resurselor naturale;

- să diminueze impactul producţiei şi consumului 
asupra mediului (în special în domeniul alimentaţiei, 
locuinţelor şi transportului);

- să asigure gestionarea deşeurilor ca pe o resursă; 

- să împiedice sau să reducă stresul hidric în UE.

Pe măsură ce populaţia lumii creşte şi odată cu 
aceasta şi numărul persoanelor care locuiesc în oraşe, 
problemele de mediu devin din ce în ce mai presante. 
Trebuie luate mai multe măsuri pentru a garanta că 

Mediu
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LEGISLAŢIE COMUNITARĂ

7. Regulamentul (UE) nr. 985/2013 al Comisiei 
din 14 octombrie 2013 de modificare și rectificare a 
anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 
privește anumite substanțe aromatizante. Text cu 
relevanță pentru SEE.

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE)           
nr. 1006/2013 al Comisiei din 18 octombrie 2013 
privind autorizarea L-cistinei ca aditiv în hrana tuturor 
speciilor de animale. Text cu relevanță pentru SEE.

9. Regulamentul (UE) nr. 1017/2013 al Comisiei 
din 23 octombrie 2013 de refuzare a autorizării 
anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele 
alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea 
riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea 
copiilor. Text cu relevanță pentru SEE.

10. Regulamentul (UE) nr. 1018/2013 al Comisiei 
din 23 octombrie 2013 de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 432/2012 de stabilire a unei liste de mențiuni de 
sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, 
altele decât cele care se referă la reducerea riscului de 
îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor. Text 
cu relevanță pentru SEE.

1. Directiva 2013/47/UE a Comisiei din               
2 octombrie 2013 de modificare a Directivei 
2006/126/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind permisele de conducere. Text cu 
relevanță pentru SEE.

2. Directiva 2013/49/UE a Comisiei din             
11 octombrie 2013 de modificare a anexei II la 
Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru 
navele de navigație interioară. Text cu relevanță pentru 
SEE.

3. Decizia 2013/491/UE de punere în aplicare a 
Comisiei din 7 octombrie 2013 de modificare a 
Deciziei 2009/821/CE în ceea ce privește lista 
punctelor de control la frontieră [notificată cu numărul 
C(2013) 6383]. Text cu relevanță pentru SEE.

4. Decizia 2013/519/UE de punere în aplicare a 
Comisiei din 21 octombrie 2013 de stabilire a listei 
țărilor terțe și teritoriilor autorizate pentru importurile 
de câini, pisici și dihori domestici și modelul pentru 
certificatul de sănătate animală necesar pentru astfel de 
importuri [notificată cu numărul C(2013) 6721]. Text 
cu relevanță pentru SEE.

5. Decizia 2013/518/UE de punere în aplicare a 
Comisiei din 21 octombrie 2013 de modificare a părții 
1 din anexa E la Directiva 92/65/CEE a Consiliului în 
ceea ce privește modelul de certificat de sănătate 
pentru animalele care provin din exploatații [notificată 
cu numărul C(2013) 6719]. Text cu relevanță pentru 
SEE.

6. Regulamentul (UE) nr. 944/2013 al Comisiei 
din 2 octombrie 2013 de modificare, în vederea 
adaptării la progresul tehnic și științific, a 
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor. Text cu relevanță pentru SEE.

Termen limită: 30 noiembrie 2013 

Mai multe informații:

http://www.finantare.ro/programul-cecuri-de-inovare-
pentru-imm-uri.html

Se pot înscrie în acest program întreprinderile mici 
și mijlocii, având sau nu activitate de cercetare-
dezvoltare menționată în statut, precum și persoanele 
fizice autorizate.
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Această publicație de buzunar oferă o imagine de ansamblu asupra 
bugetului Uniunii Europene pentru 2013. Datele sunt preznetate în 
funcție de diferitele posturi de cheltuieli (așa-numitele rubrici din 
cadrul financiar multianual 2007-2013) împreună cu exemple 
relevante cu privire la modul în care este utilizat bugetul.

Această modalitate de structurare permite cititorului să înțeleagă 
rolul și impactul fiecărui program al Uniunii Europene asupra vieții de 
zi cu zi a cetățenilor europeni și a unui număr mare de persoane din 
afara Uniunii.

Bugetul UE pentru 2013 se va concentra asupra a două priorități 
majore: intensificarea creșterii economice și crearea de locuri noi de 
muncă, care pot fi atinse numai de consolidarea bugetară, prin investiții 
care să vizeze creșterea economică viitoare. 

Pentru a reflecta caracterul prospectiv al bugetului Uniunii 
Europene, o parte a acestei publicații este dedicată Strategiei Europa 

2020.

 

Sprijin și consiliere cu privire la drepturile dumneavoastră în UE

 Doriți să locuiți, să lucrați, să studiați, să călătoriți sau să faceți 
afaceri în altă țară din UE? Vreți să știți mai multe deespre drepturile 
dumneavoastră în UE? Europa ta – Consiliere răspunde la întrebările 
privind întrebările dumneavoastră personale în UE.

Acest pliant oferă informații utile pentru cititori despre serviciul 
Europa ta – Consiliere, care este finanțat de Comisia Europeană și 
care este furnizat de peste 60 de experți juridici independenți din toate 
țările UE.

Principalele subiecte la care răspunde Europa ta – Consiliere sunt: 
asigurări sociale (întrebări privind dreptul de pensie, prestațiile 
familiale, prestațiile de șomaj), vehicule (înregistrarea sau 
achiziționarea unui automobil în altă țară din UE, permise de 
conducere), vize (viza Schengen sau alte vize pentru persoanele din 
afara UE), reședință (dreptul de a locui în altă țară a UE),  muncă 
(recunoașterea calificărilor și a diplomelor profesionale, impozite (în 
ce țară trebuie să plătiți impozitele).

BIBLIOTECA DE  CARTE EUROPEANĂ

Bugetul UE pentru 2013 – investiții în creștere economică și locuri de muncă

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2013

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2013

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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