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ŞTIRI DE INTERES EUROPEAN

Sondaj privind desființarea tarifelor suplimentare de roaming

„Să mâncăm sănătos pentru a ne simți bine” 
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află în altă țară. Numai 8% dintre călători își folosesc 
telefoanele mobile în străinătate la fel de mult ca acasă 
din punct de vedere al apelurilor efectuate. Trei din zece 
persoane care călătoresc în altă țară nu își folosesc 
deloc telefonul mobil pentru a efectua apeluri. 

Din iulie 2014 consumatorii vor avea dreptul de a 
renunța la operatorul lor național atunci când 
călătoresc în altă țară și de a opta pentru servicii în 
roaming mai ie�ine, oferite de un operator local din țara 
vizitată sau de o companie concurentă din țara de 
origine. Obiec�vul este de a crea un spațiu de 
comunicații cu adevărat european, prin reducerea 
progresivă și, în cele din urmă, eliminarea diferenței 
dintre tarifele plă�te pentru apelurile naționale, cele 
efectuate în roaming și apelurile către altă țară din 
Uniunea Europeană.

Sursa: Agerpres

Societățile de telecomunicații ar putea câș�ga 300 
de milioane de clienți prin desființarea tarifelor 
percepute pentru roaming, conform rezultatelor unui 
nou sondaj de opinie care a fost efectuat în rândul a 
28.000 de cetățeni ai Uniunii Europene.

Sondajul arată că 94% dintre europenii care 
călătoresc în afara țării lor de origine u�lizează în mod 
limitat servicii precum Facebook din cauza tarifelor 
ridicate prac�cate de societățile de telefonie mobilă 
pentru serviciile furnizate în roaming. 

Datele Comisiei Europene arată că persoanele care 
călătoresc frecvent - și care reprezintă segmentul cel 
mai profitabil al pieței potențiale - sunt mai suscep�bile 
decât călătorii ocazionali să dezac�veze funcția de 
transfer de date a telefoanelor lor mobile când se află în 
străinătate. 

Conform sondajului, 28% dintre persoanele care 
călătoresc în UE își închid telefonul mobil atunci când se 

jur id ic  ș i  financiar  comun,  care  va  permite 
îmbunătățirea și simplificarea cerințelor administra�ve 
ale celor două programe existente. 

Sursa: h�p://europa.eu/rapid/press-release_IP-
14-94_ro.htm

Comisia Europeană a propus combinarea și 
consolidarea programelor existente de distribuire a 
laptelui în școli și de încurajare a consumului de fructe în 
școli.

În contextul scăderii consumului acestor produse 
de către copii, obiec�vul este de a aborda într-un mod 
mai eficace alimentația deficientă, de a consolida 
elementele educa�ve ale programelor și de a contribui 
la lupta împotriva obezității. Sub deviza „Să mâncăm 
sănătos pentru a ne simți bine”, acest program 
consolidat, conceput după modelul „de la fermă la 
școală”, va pune accent pe măsurile educa�ve menite să 
îi sensibilizeze mai mult pe copii în legătură cu 
obiceiurile alimentare sănătoase, cu gama de produse 
agricole disponibile, precum și cu aspectele privind 
durabilitatea, mediul și deșeurile alimentare.

Noul program va funcționa în baza unui cadru 
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  Prin intermediul unui material suges�v, au fost 
redate câteva exemple concrete de legislație europeană 
adoptată pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor 
europeni, prin care s-a adus la cunoș�nța publicului 
prezent date despre scăderea tarifelor de roaming din 
Uniunea Europeană, facilitarea recunoașterii reciproce 
a diplomelor și a calificărilor profesionale de către 
statele membre UE, întărirea drepturilor pasagerilor 
care u�lizează transporturile aeriene și feroviare, fără a 
uita persoanele în vârstă și pe cele cu mobilitate redusă, 
dar și reducerea u�lizării produselor chimice.

Tinerii au înțeles importanța dreptului la vot și ce 
implică acesta, majoritatea exprimându-și intenția de a 
merge să voteze la alegerile din luna mai 2014.

Centrul Europe Direct Argeș a organizat în ianuarie-
februarie 2014, două seminarii de informare pentru 
elevii de la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” și Liceul 
de Artă „Dinu Lipa�” din Piteș�.

Obiec�vul ac�vităților a constat în creșterea 
gradului de cunoaștere și conș�en�zare a direcțiilor de 
dezvoltare și progres pe care Uniunea Europeană le 
propune pentru cetățenii ei, precum și a rolului și 
atribuțiilor pe care ins�tuțiile europene, cu precădere 
Parlamentul European, le au în a�ngerea acestor 
obiec�ve.

Protagoniș�i acestor evenimente au aflat care este 
rolul Parlamentului European, care s-a ex�ns 
considerabil, având aceeași putere de decizie ca și 
Consiliul în elaborarea legislației din aproape toate 
domeniile de competență ale Uniunii Europene. 

Reprezentanții Centrului Europe Direct Argeș au 
vorbit despre atribuțiile eurodeputaților, despre 
numărul deputaților pe care fiecare țară din Uniunea 
Europeană îl va avea în cadrul Parlamentului după 
alegerile europene și despre faptul că România va 
pierde un loc, conform schimbărilor survenite în urma 
adoptării Tratatului de la Lisabona și a aderării Croației 
la 1 iulie 2013.

ACTIVITĂȚILE EUROPE DIRECT ARGEȘ

Argeş
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 Cea de a doua sesiune de informare a fost 
dedicată elevilor din clasele I-IV de la Liceul de Artă 
„Dinu Lipa�” din Piteș� și a urmărit familiarizarea 
acestora cu numele părinților fondatori ai Uniunii 
Europene, ca de exemplu: Robert Schuman, Konrad 
Adenauer, Winston Churchill, Alcide de Gasperi, Jean 
Monnet sau Al�ero Spinelli. 

 Par�cipanții din cadrul ac�vității au aflat cum 
aceș� oameni au inspirat crearea Uniunii Europene în 
care trăim astăzi și cum, fără energia și mo�varea lor, nu 
am trăi în acest spațiu de pace și stabilitate.

 Printr-o ac�vitate interac�vă, �nerii  au 
iden�ficat țările de proveniență ale fondatorilor Uniunii 
Europene, accentul căzând pe importanța cunoașterii 
semnificației istorice de ”uniune europeană”, făcându-
se totodată și referiri la diversitatea culturală existentă 
în Europa.

 Tinerii au fost recep�vi și curioși să afle cât mai 
multe aspecte din viața personalităților cu rol major în 
crearea marii familii europene.

Prin intermediul acestor ac�vități interac�ve, se 
s�mulează par�ciparea ac�vă la construirea viitorului 
Uniunii Europene. 

Uniunea Europeană se străduiește să ofere tuturor 
o viață mai bună și inițiază o serie de programe pentru a 
îmbunătăți viața copiilor și a �nerilor. 

În acest sens, Centrul Europe Direct Argeș a lansat, 
începând cu luna februarie 2014, o campanie de 
informare pentru �neri, în scopul cunoașterii 
domeniilor și direcțiilor de ac�vitate ale Uniunii 
Europene. 

În cadrul seminariilor, au fost reliefate subiecte 
precum: e�chetarea corespunzătoare a produselor, 
importanța siguranței alimentare, existența diversității 
culturale în Europa și promovarea părinților fondatori ai 
Uniunii Europene.

 La cele două evenimente, au par�cipat elevi de la 
Școala Gimnazială „Ion Pillat”, Școala Generală „Nicolae 
Bălcescu” și Liceul de Artă „Dinu Lipa�”din Piteș�. 

Prima sesiune de informare s-a adresat elevilor de 
la Școala Generală „Nicolae Bălcescu” și de la Școala 
Generală „Ion Pillat” din Piteș� și a constat  în 
familiarizarea par�cipanților cu noțiuni simple despre 
cum și de ce se pune e�chetă produselor, punctându-se 
importanța siguranței alimentare.

 Printr-o comunicare deschisă și prin abordarea 
unor exemple concrete de produse, �nerii au iden�ficat 
elementele de care trebuie să ținem cont atunci când 
vrem să cumpărăm anumite produse: preț, can�tate, 
ingrediente, marcă.

 În cadrul ac�vității, au fost promovate agențiile 
Uniunii Europene precum Autoritatea Europeană 
pentru Siguranța Alimentară, care au atribuții 
importante în promovarea unor poli�ci de siguranță 
alimentară a cetățenilor europeni.
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vor să le desfășoare la Bogliasco. 
Data limită: 15 aprilie 2014 - pentru semestrul 

iarnă - primavară, cu începere din februarie 2015. 
Dcumente u�le: 
h�p://www.bfge.org/english/fellowships.cfm
Mai multe informații: h�p://www.bfge.org/

Bursele se acordă, indiferent de naționalitate, 
persoanelor calificate care desfășoară ac�vități crea�ve 
sau muncă de cercetare în domeniile: arheologie, 
arhitectură, literatură clasică, dans, film sau video, 
istorie, arhitectură peisagis�că, muzică, filosofie, 
teatru, arte vizuale. 

Centrul de studii îi așteaptă pe toți cei care 
desfășoară atât ac�vități crea�ve, cât și muncă de 
cercetare (cum ar fi istoria artei, muzicologie, cri�că de 
film...) în legătură cu dansul, muzica, teatrul. 

Candidații 
 trebuie să demonstreze rezultate deosebite în 

domeniul pe care îl urmează, în conformitate cu 
vârsta și experiența pe care o au. 

 trebuie să trimită descrierea proiectelor pe care 

TÂNĂR ÎN EUROPA 

oficiale ale comunităților europene; sunt cerute 
cunoș�nte de franceză și engleză, limbile de lucru 
ale Mediatorului European.

Date limită: 
 30 aprilie pentru stagiile care încep de la 1 septembrie; 
 31 august pentru stagiile care încep de la 1 ianuarie.
Mai multe informații:

h�p://www.europarl.europa.eu/ombudsman/trainee/en/rules.htm
h�p://www.europarl.europa.eu/ombudsman/default.htm

Mediatorul European oferă un număr limitat de 
stagii care urmăresc să le faciliteze stagiarilor să adauge 
experiența prac�că la cunoș�nțele pe care le-au 
acumulat pe parcursul studiilor.

Stagiile durează în mod normal 4 luni și pot fi 
prelungite până la maximum 11 luni. 

Stagiarilor li se solicită să lucreze sub supravegherea 
directă a unui jurist. În mod normal, aceș�a trebuie să se 
ocupe de inves�gații sau de plângeri, să facă muncă de 
documentare pentru mediator sau ambele lucruri. 

Stagiarii sunt selectați pe baza individuală. 
Candidații ar trebui, în mod normal: 

 să fie cetățeni ai unui stat membru UE; 
 să aibă diplomă de licență în drept și să fie la un 

nivel avansat al formării lor profesionale sau al 
documentării în probleme de drept comunitar; 

 să fie capabili să lucreze în cel puțin două limbi 

Stagii la Mediatorul European 
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Tema concursului: Reprezentanța Comisiei 
Europene la Luxemburg organizează un concurs care vă 
invită să prezentați într-un videoclip de cel mult 90 de 
secunde cum ați dori să arate viitorul Europei.

Candidați eligibili: Oricine, de oriunde, de orice 
vârstă.

Termen limită: 1 mai 2014 
Mai multe informații:

h�p://www.shiningstarsofeurope.eu/

Finanțare UE pentru cercetare și inovare
Noul program UE pentru perioada 2014-2020, 

Orizont 2020, va combina toate finanțările pentru 
cercetare și inovare oferite în prezent prin: 

 programele-cadru pentru cercetare și dezvoltare 
tehnică;

 ac�vitățile legate de cercetare în contextul 
Programului-cadru pentru compe��vitate și 
inovare (PCI);

 Ins�tutul European de Inovare și Tehnologie 
(IET).

Statele membre sunt încurajate să investească 3% 
din PIB în cercetare și dezvoltare până în 2020 ceea ce 
se es�mează că ar genera 3,7 milioane de locuri de 
muncă.

Mai multe informații:
h�p://europa.eu/pol/rd/index_ro.htm

Uniunea Europeană depune eforturi pentru a crea 
un singur Spațiu european de cercetare, care să le 
permită cercetătorilor să lucreze în orice țară din 
Uniunea Europeană și să intensifice cooperarea 
transfrontalieră.

Iniția�va „O Uniune a inovării” cuprinsă în Strategia 
Europa 2020 direcționează eforturile Europei (și 
cooperarea cu țările din afara UE) către soluționarea 
principalelor provocări actuale: energie, securitate 
alimentară, schimbări clima�ce și îmbătrânirea 
populației. Sectorul public va fi folosit pentru 
s�mularea sectorului privat și eliminarea blocajelor 
care împiedică ideile să ajungă pe piață, inclusiv lipsa 
capitalului, fragmentarea sistemelor de cercetare și a 
piețelor, u�lizarea insuficientă a procedurilor de 
achiziții publice în domeniul inovării și ritmul lent de 
adoptare a standardelor.
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Mai multe informații: 
h�ps://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/call-
for-proposals-eacea052014-erasmusplus-ka3-support-
%20for-policy-reform-civil_en
h�p://www.anpcdefp.ro/nouta�.php?id=1

Acest program oferă sprijin structural organizațiilor 
neguvernamentale și rețelelor europene ac�ve în 
domeniul educației și formării sau în domeniul 
�neretului. 

Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele 
obiec�ve:

 sensibilizarea părților interesate față de 
agendele poli�cilor europene în domeniile 
educației, formării și �neretului, în special 
Europa 2020, Educație și formare profesională 
2020, Strategia UE pentru �neret și alte agende 
poli�ce;

 creșterea angajamentului părților interesate și a 
cooperării cu autoritățile publice pentru 
punerea în aplicare a poli�cilor și a reformelor în 
domeniile educației, formării și �neretului;

 s�mularea par�cipării părților interesate în 
domeniile educației, formării și �neretului;

Oportunități de finanțare 

Solicitanți eligibili
Prevederile acestei scheme de minimis se aplică 

fermierilor care îndeplinesc cumula�v următoarele 
condiții: 

- fac parte dintr-o singură formă asocia�vă 
cons�tuită în cadrul unității administra�ve teritoriale 
organizată la nivel de comună, în scopul achiziționării de 
tancuri de răcire a laptelui; 

- vacile de lapte ale membrilor sunt înregistrate în 
Registrul Național al Exploatațiilor; 

- forma asocia�vă nominalizează o persoană 
responsabilă cu asigurarea bunei funcționări a colectării 
laptelui și efectuării analizelor privind calitatea laptelui.

Termen limită: 10 februarie – 15 aprilie 2014.
Mai multe informații:

h�p://www.finantare.ro/ajutorul-de-minimis-pentru-
instala�i-de-racire-a-laptelui.html

Evoluția pieței a dovedit faptul că preluarea zilnică a 
laptelui materie-primă provenit de la fermele de mici 
dimensiuni devine tot mai neatrac�vă pentru 
procesatori din cauza costurilor legate de colectarea 
laptelui și de lipsa existenței unei oferte can�ta�ve 
concentrate, fapt care periclitează existența viitoare a 
fermelor, cu consecințe grave sociale și de mediu.

Ajutorul de minimis pentru instalații de răcire a laptelui
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(CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește laboratorul comunitar de 
referință pentru organismele modificate gene�c. Text 
cu relevanță pentru SEE.

6. Regulamentul (UE) nr. 119/2014 al Comisiei din   
7 februarie 2014 de modificare a Direc�vei 2002/46/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului în ceea ce privește drojdia 
îmbogăț i tă  cu  crom u�l i zată  la  producerea 
suplimentelor alimentare și lactatul de crom (III) 
trihidrat adăugat în produsele alimentare. Text cu 
relevanță pentru SEE.

7. Regulamentul (UE) nr. 66/2014 al Comisiei din   
14 ianuarie 2014 de punere în aplicare a Direc�vei 
2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică 
aplicabile cuptoarelor, plitelor de gă�t și hotelor de 
bucătărie de uz casnic. Text cu relevanță pentru SEE.

8. Regulamentul (UE) nr. 68/2014 al Comisiei din   
27 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) 
nr. 141/2013 de punere în aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind sta�s�cile comunitare referitoare la 
sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța la 
locul de muncă, în ceea ce privește sta�s�cile bazate pe 
Ancheta europeană de sănătate, ca urmare a aderării 
Croației la Uniunea Europeană. Text cu relevanță pentru 
SEE.

1. Direc�va 2014/18/UE a Comisiei din 29 ianuarie 
2014 de modificare a Direc�vei 2009/43/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce 
privește lista produselor din domeniul apărării. Text cu 
relevanță pentru SEE.

2. Direc�va de punere în aplicare 2014/20/UE a 
Comisiei din 6 februarie 2014 privind definirea claselor 
de cartofi de sămânță de bază și cer�ficați de la nivelul 
Uniunii, precum și a condițiilor și denumirilor aplicabile 
acestor clase. Text cu relevanță pentru SEE.

3. Decizia 2014/61/UE de punere în aplicare a 
Comisiei din 5 februarie 2014 de prelungire a 
valabilității Deciziei 2006/502/CE de obligare a statelor 
membre să adopte măsuri prin care să se asigure că nu 
se pot introduce pe piață decât brichete cu caracteris�ci 
de siguranță pentru copii și să interzică introducerea pe 
piață a brichetelor fantezie [no�ficată cu numărul 
C(2014) 493]. Text cu relevanță pentru SEE.

4. Decizia Comisiei 2014/59/UE din 5 februarie 
2014 privind cerințele de siguranță care trebuie 
îndeplinite de standardele europene pentru produsele 
cu laser des�nate consumatorilor în conformitate cu 
Direc�va 2001/95/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind siguranța generală a produselor. Text 
cu relevanță pentru SEE.

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE)             
nr. 120/2014 al Comisiei din 7 februarie 2014 de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1981/2006 privind 
normele de aplicare a ar�colului 32 din Regulamentul 

Legislație comunitară
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Piața unică a Uniunii Europene este una dintre cele 
mai importante piețe de consum din lume. Datorită ei, 
cetățenii și întreprinderile pot face schimburi 
comerciale în toate țările UE, precum și în Islanda, 
Liechenstein, Elveția și Nrovegia. În plus consumatorii 
europeni beneficiază de o ofertă variată, de flexibilitate, 
de bunuri și servicii de calitate la un raport bun calitate-
preț.

Rolul principal al poli�cii UE de protecție a 
consumatorilor este de a-i ajuta pe aceș�a să valorifice 
la maximum oportunitățile pe care le oferă piața unică. 
De asemenea, această poli�că sprijină creșterea 
economică și schimbările sociale. 

Aceată publ icaț ie vă informează despre: 
principalele realizări ale poli�cii Uniunii Europene de 
protecție a consumatorilor, protejarea drepturilor și a 
intereselor financiare ale acestora, precum și protecția 
consumatorilor aflați în vacanță sau străinătate.

BIBLIOTECA DE CARTE EUROPEANĂ

Unul dintre obiec�vele fundamentale ale Uniunii 
Europene este crearea unui spațiu fără fron�ere interne, 
în care oamenii să se poată deplasa, trăi și lucra, având 
convingerea fermă că drepturile le sunt pe deplin 
respectate, iar securitatea le este garantată. În acest 
context, poli�cile din domeniul afacerilor interne joacă 
un rol esențial.

Țările din spațiul Schengen aplică o serie de norme 
comune privind controalele la fron�erele externe și 
eliberarea vizelor pentru șederi de scurtă durată în 
această zonă. Datorită acestor norme, Uniunea 
Europeană poate să-și protejeze mai eficient fron�erele 
externe și să prevină amenințările la adresa securității. 
De asemenea, poate să lupte mai ușor împotriva 
traficului de persoane și să ges�oneze mai bine 
imigrația. 

Securitatea la frontiere
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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.


