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ŞTIRI DE INTERES EUROPEAN

Acord privind stimularea oportunităților 
de finanțare a IMM-urilor

Protecția indicațiilor geografice pentru produsele neagricole

COSME va funcționa sub forma garantării 
finanțărilor oferite de bănci pentru a le ajuta să acorde 
IMM-urilor mai multe împrumuturi și leasinguri 
financiare. Impactul este substanțial întrucât, datorită 
efectului de pârghie al programului COSME, 1 euro 
inves�t într-o garanție a unui credit facilitează 
acordarea unei finanțări în valoare de până la 30 de euro 
pentru IMM-uri. Aceste garanții vor ajuta, în mod 
normal, multe IMM-uri, care, în lipsa lor, nu ar putea 
obține finanțare din cauza unor garanții insuficiente.

Sursa: Agerpres

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa 
vor avea în curând acces la finanțări suplimentare în 
valoare de până la 25 de miliarde euro, ca urmare a unui 
acord semnat între Comisia Europeană și Fondul 
european de inves�ții (FEI).

As�el, cu ajutorul celor 1,3 miliarde de euro alocate 
bugetului COSME pentru finanțarea IMM-urilor, vor 
putea fi mobilizate fonduri în valoare de până la 25 de 
miliarde euro prin intermediul efectelor de pârghie 
provenind de la intermediari financiari pe parcursul 
următorilor șapte ani. 

Acordul creează premisele pentru furnizarea unei 
finanțări pentru IMM-uri prin capitaluri proprii și prin 
îndatorare în cadrul  Programului  U E  pentru 
compe��vitatea întreprinderilor până la sfârșitul anului 
2014. În urma semnării acordului, FEI va lansa o cerere 
deschisă de exprimare a interesului, la care pot 
par�cipa ins�tuțiile financiare eligibile (bănci, ins�tuții 
de garantare, fonduri etc.). În urma unei analize 
minuțioase, FEI va selecta intermediarii financiari care 
vor putea oferi apoi noua finanțare IMM-urilor 
europene din toate sectoarele.

protecț ia indicaț iei  geografice la  nivelul  U E 
(parmezanul, de exemplu). Cu toate acestea, produsele 
neagricole (cum ar fi ceramica, marmura, tacâmurile, 
ar�colele de încălțăminte, tapiseriile, instrumentele 
muzicale) nu beneficiază în prezent de o protecție 
unitară a indicației geografice la nivelul UE dincolo de 
prevederile naționale. 

Cartea verde este 
alcătuită din două părți. 
P r i m a  p a r te  c o n ț i n e 
î n t r e b ă r i  d e s p r e 
modalitățile actuale de 
protecție prevăzute la 

Comisia Europeană a lansat o consultare pe 
marginea Cărții verzi privind o posibilă ex�ndere a 
protecției indicației geografice asupra produselor 
neagricole.

O indicație geografică servește la iden�ficarea unui 
produs originar dintr-o țară, regiune sau localitate în 
cazurile în care calitatea, reputația sau alte caracteris�ci 
ale produsului sunt legate de originea sa geografică, 
cum ar fi vinul de Bordeaux, s�cla de Murano sau șunca 
de Parma.

Produsele agricole (brânzeturi, vinuri, produse din 
carne, fructe și legume) cu o anumită origine 
geografică, care au anumite calități sau care sunt 
realizate după metode tradiționale, pot beneficia de 
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Agora europeană - scriere de proiecte

Informațiile noi, dobândite pe parcursul a șapte ore de 
curs intensiv, precum și clarificarea cunoș�nțelor cunoscute 
parțial vor ajuta la valorificarea competențelor de 
management al proiectelor pentru �nerii par�cipanți, în 
viitoarele lor proiecte de �neret. 

În luna iulie 2014, Centrul Europe Direct Argeș din cadrul 
Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș în colaborare cu 
Asociația pentru Promovarea Libertății de Informare în 
Comunitate și Asociația „Imago Mundi” a organizat un curs 
de formare dedicat voluntarilor din organizații non-
guvernamentale care intenționează să acceseze fonduri 
europene pentru proiecte de �neret prin programul 
Erasmus+.

În prima parte a cursului de formare, par�cipanții s-au 
familiarizat cu ghidul programului Erasmus+ și cu modalitatea 
de completare a unei propuneri de proiect pentru �neret, 
dezvoltandu-și totodată și spiritul de echipă. Au fost 
desfășurate ac�vități de grup în vederea descoperirii etapelor 
realizării unui proiect, iar cursanții au primit informații 
relevante despre ceea ce înseamnă schimburi de �neri și 
parteneriate strategice în domeniul �neretului. 

În cea de-a doua parte a cursului, par�cipanții au 
dezvoltat idei de proiect pe formularele pentru mobilități 
Erasmus+, iden�ficând elementele de follow-up ale unui 
proiect de succes: impactul în comunitate, ac�vitățile de 
diseminare și evaluare ale acestuia.

ACTIVITĂȚILE EUROPE DIRECT ARGEȘ

Printre obiec�vele posibile ale oricărei noi măsuri 
se numără îndeplinirea cerințelor minime de protecție a 
indicațiilor geografice, stabilite în Acordul privind 
aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală, dar și furnizarea unor criterii suplimentare 
de protecție, precum cele incluse în legislația UE privind 
indicațiile geografice agricole.

Sursa: Agerpres

nivel național și la nivelul UE și despre eventualele 
beneficii economice, sociale și culturale care ar putea fi 
obținute prin îmbunătățirea protecției indicațiilor 
geografice în UE. 

A doua parte conține întrebări mai degrabă 
tehnice, prin care se dorește a se afla ce cred părțile 
interesate despre opțiunile posibile de protecție a 
indicațiilor geografice  la nivelul UE în cazul produselor 
neagricole.
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ȘCOALA DE VARĂ

Anexa Sala Sporturilor, unde au par�cipat un număr de 
aproxima�v 40 de �neri de la Liceul de Artă „Dinu Lipa� 
Piteș�”, de la Colegiul ”I.C. Bră�anu”, Colegiul Tehnic ”Cos�n 
D. Nenițescu”, dar și de la Complexul de Tip Familial 
”Dumbrava Minunată”. 

Cursul a fost unul dinamic, interac�v, ce a cuprins discuții 
despre avantajele și dezavantajele voluntariatului în 
comunitate, dar și despre organizațiile de la nivelul județului 

În perioada iulie – august 2014, în Piteș� s-a desfășurat 
Școala de Vară 2014, organizată de Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Argeș, cu scopul de a îmbunatăți nivelul de 
educație a �nerilor.

În calitate de partener, Centrul Europe Direct Argeș a 
organizat un training de formare cu tema „Voluntariatul, 
opțiune pentru petrecerea �mpului liber”.

Ac�vitatea a avut loc la Centrul de Tineret Piteş� – 



Argeș care lucrează cu voluntari.  Exercițiile de atenție și 
concentrare, axate pe lucru în echipă au fost de real interes 
pentru par�cipanți.

În partea a doua a trainingului, a fost construit portretul 
voluntarului perfect, tânărul care ajută și dă dovadă de multe 
calități: crea�v, implicat, inteligent, prietenos, open-minded, 
energic, sociabil, punctual, op�mist. 

Școala de Vară reprezintă un program atrac�v de 
dezvoltare personală, profesională și recrea�vă a 
par�cipanților, care ajung să socializeze între ei și să 
interacționeze cu alți �neri deosebiți, voluntari din diferite 
organizații nonguvernamentale.

precum: fes�valuri, campanii de informare, conferințe, 
ac�vități de ecologizare. A urmat pregă�rea în cele mai 
mici detalii a evenimentului ales de fiecare echipă în 
parte și stabilirea elementelor legate de logis�că, lista 
invitaților, buget, publicitate și marke�ng, tot ceea ce  
contribuie la o desfășurare perfectă a evenimentului. 
Tinerii au fost capabili să-și ges�oneze în mod inteligent 
�mpul alocat pentru organizare și au creat evenimente 
memorabile.

Alte subiecte abordate pe parcursul celor 3 zile de 
curs au fost managementul stresului și rezolvarea 
diferitelor situații conflictuale care pot apărea pe 
parcursul planificării și derulării unui eveniment.

Metodele nonformale de educație folosite în 
depășirea barierelor culturale și ac�vitățile de 
improvizație teatrală au fost menite să întărească 

În săptămâna 11-14 august 2014, Centrul Europe 
Direct din cadrul Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” 
Argeș a organizat în localitatea Sighișoara, județul 
Mureș, în colaborare cu Asociația pentru Promovarea 
Libertății de Informare în Comunitate, un curs de 
formare pentru cei mai implicați voluntari din diferite 
organizații non-guvernamentale.

Te m a  c u rs u l u i  d e  fo r m a re  a  co n stat  î n 
managementul organizării unor evenimente de succes, 
accentul fiind centrat pe ideea inova�vă, găsirea 
par�cipanților interesați de subiect, invitați de calibru, 
cu experiență în domeniul discutat în cadrul 
evenimentului, dar și pe promovarea în social-media și 
realizarea unei comunicări eficiente cu mass-media. 

Tinerii au lucrat în echipă și s-au implicat, în cadrul 
sesiunilor prac�ce, în organizarea unor evenimente 

Europa – spațiu al diversității și al valorilor
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Par�cipanții trebuie să încarce videoclipurile și să 
completeze formularul de candidatură la adresa: 
h�p://www.tempoconnect.com/evsff/

Premii:
Cei 4 câș�gători vor fi premiați cu o cameră video în 

valoare de 250 euro. Cel mai bun dintre cei mai buni va fi 
invitat să par�cipe la un seminar european pe tema 
videoclipurilor și a proiectelor de �neret, seminar 
desfășurat în Marsillia în a doua jumătate a lunii 
octombrie 2014.

Data limită: 7 septembrie 2014. 

The French Agency of Erasmus + Jeunesse & Sport și 
INJEP (Ins�tut Na�onal de la Jeunesse et de l'Educa�on 
Populaire) organizeză a doua ediție a Concursului 
european de videoclipuri pe tema cetățeniei, in�tulat 
„Fii tu însuți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”.

Poate par�cipa oice persoană care locuiește în 
Europa și are vârsta sub 35 de ani. Trebuie să creeze un 
videoclip cu durata de maxim 3 minute care să ilustreze 
perspec�va lor asupra angajamentului civic și viziunea 
asupra cetățeniei.

Videoclipul trebuie să fie în limbile franceză sau 
engleză (măcar sub�trate într-una din aceste două 
limbi).

comunicarea dintre persoane provenite 
din medii diferite.

Prin par�ciparea în cadrul acestor 
c u r s u r i  d e  f o r m a r e ,  � n e r i i  a u 
posibilitatea dezvoltării capacității 
organizaționale proprii și a interesului 
față de progresul comunității.

TÂNĂR ÎN EUROPA 

Concurs video SEV
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UNIUNEA EUROPEANĂ PE ÎNȚELESUL TUTUROR

Politica UE în domeniul transporturilor

noastre de transport să facă față provocărilor majore cu 
care se confruntă:

∙ Conges�onarea traficului: afectează atât 
transportul ru�er, cât și pe cel aerian și generează 
costuri care se ridică la aproxima�v 1% din PIB-ul anual 
al UE.

∙ Dependența de petrol: mijloacele de transport 
consumă acum mai puțin combus�bil, însă ele depind 
încă de petrol pentru a-și acoperi 96% din necesarul de 
energie. Resursele de petrol se vor diminua în 
con�nuare în deceniile viitoare. Până în 2050, se 
es�mează că prețul la petrol va fi mai mult decât dublu 
față de nivelul din 2005.

Po l i � c a  U n i u n i i  E u r o p e n e  î n  d o m e n i u l 
transporturilor se axează pe anumite aspecte care 
afectează toate țările membre, cum ar fi conges�onarea 
traficului ru�er și aerian, dependența de petrol și 
emisiile de gaze cu efect de seră. În același �mp, UE 
furnizează fonduri pentru a moderniza și armoniza 
infrastructura de transport din toate statele membre. 
Nu în ul�mul rând, depune eforturi pentru a spori 
compe��vitatea transporturilor europene pe o piață 
mondială care se dezvoltă rapid.

 Pe măsură ce societățile noastre devin din ce în 
ce mai mobile, poli�ca UE încearcă să ajute sistemele 

Data limită: 16 septembrie 2014
Mai multe informații:

 h�p://ec.europa.eu/dgs/scic/

În fiecare an, DG Interpretare (cunoscut și ca 
Serviciul Comun de Interpretare și Conferințe al 
Comisiei Europene) oferă mai multe burse de studiu.

Aceste burse sunt des�nate studenților la toate 
disciplinele, care au fost selec�onați pentru a urma un 
stagiu de formare pentru interpretare-conferințe oferit 
de o universitate sau o ins�tuție de învățământ superior 
recunoscută ca atare. La terminarea acestor studii, 
diploma trebuie să cer�fice ap�tudinea de a profesa ca 
interpret în cadrul unor conferințe, folosind ambele 
modalități de interpretare simultană și consecu�vă. 

Candidații trebuie:
 să fie cetățeni ai unui stat membru UE sau ai unui 

stat candidat (Fosta Republica Iugoslavă a 
Macedoniei, Islanda, Muntenegru, Serbia și 
Turcia);

 să fie absolvenți de învățământ superior 
(licențiați) sau studenți în ul�mul an universitar.

Suma acordată drept bursă este de 2.400 Euro 
pentru cei care studiază într-un stat membru si de 1.600 
Euro pentru cei care studiază în țările candidate.

Burse DG Interpretare
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LIFE +

Oportunități de finanțare 

reîncărcarea autovehiculelor electrice).
 Mai multe informații:

h�p://europa.eu/pol/trans/index_ro.htm

∙ Emisiile de gaze cu efect de seră: până în 2050, 
sectorul european al transporturilor trebuie să-și 
reducă emisiile cu 60% față de nivelurile din 1990, dacă 
dorim să limităm încălzirea globală la o creștere de doar 
2ºC.

∙ Infrastructura de transport nu este dezvoltată 
uniform peste tot în UE. De exemplu, puține țări din 
Europa de Est au căi ferate adaptate trenurilor de mare 
viteză. 

∙ Concurența: sectorul transporturilor din UE se 
confruntă cu o concurență în creștere pe piețele de 
transport din alte regiuni de pe glob, care cunosc o 
dezvoltare rapidă.

UE sprijină cercetarea și introducerea unor noi 
tehnologii ecologice de transport. O serie de noi norme 
europene vor ex�nde numărul de puncte alterna�ve de 
realimentare, stabilind standarde comune de 
proiectare și u�lizare (inclusiv prize standard pentru 
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Termene limită:
∙ 15 septembrie 2014 – proiecte pentru asistență 

tehnică
∙ 10 octombrie 2014, prima fază, și aprilie 2015 

faza a doua – proiecte integrate 1
∙ 6 octombrie 2014 – proiecte « tradiționale»
∙ 29 octombrie 2014 – proiecte pregă�toare
∙ 30 septembrie 2015 – proiecte pe capacitate 

administra�vă
Mai multe informații:

h�p://www.finantare.ro/life-cerere-de-propuneri-
2014.html

Comisia invită en�tățile înregistrate în Uniunea 
Europeană să prezinte propuneri pentru LIFE+ din 
2014. Propunerile trebuie să fie prezentate de en�tăți 
publice, organizații private comerciale, organizații 
private non-comerciale, incluzând ONG-urile.

Obiec�ve generale: să contribuie la tranziția către 
o economie eficientă din punctul de vedere al u�lizării 
resurselor, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și 
rezistență la schimbările clima�ce; să îmbunătățească 
dezvoltarea, punerea în aplicare a poli�cii și legislației 
Uniunii în domeniul mediului și al climei; să susțină o 
guvernanță mai bună în domeniul mediului și al climei la 
toate nivelurile, inclusiv o mai bună implicare a 
societății civile, a ONG-urilor și a actorilor locali;



în cadrul programului privind agenții abilitați și 
expeditorii cunoscuți și al programului privind 
operatorii economici autorizați. Text cu relevanță 
pentru SEE.

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE)            
nr. 887/2014 al Comisiei din 14 august 2014 privind 
formatul tehnic de transmitere a sta�s�cilor europene 
privind plantațiile vi�cole, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului Text cu relevanță pentru SEE.

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE)             
nr. 828/2014 al Comisiei din 30 iulie 2014 privind 
cerințele de furnizare a informațiilor către consumatori 
cu privire la absența sau prezența în can�tăți reduse a 
glutenului în alimente Text cu relevanță pentru SEE. 

1. Direc�va 2014/85/UE a Comisiei din 1 iulie 2014 
d e  m o d i fi c a r e  a  D i r e c � v e i  2 0 0 6 / 1 2 6 / C E  a 
Parlamentului European și a Consiliului privind 
permisele de conducere. Text cu relevanță pentru SEE. 

2. Direc�va 2014/88/UE a Comisiei din 9 iulie 2014 
de modificare a Direc�vei 2004/49/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului cu privire la indicatorii de 
siguranță comuni și la metodele comune de calcul al 
costurilor accidentelor. Text cu relevanță pentru SEE.

3. Direc�va 2014/93/UE a Comisiei din 18 iulie 
2014 de modificare a Direc�vei 96/98/CE a Consiliului 
privind echipamentele mari�me. Text cu relevanță 
pentru SEE. 

4. Decizia 2014/465/UE de punere în aplicare a 
Comisiei din 16 iulie 2014 de aprobare a alternatorului 
eficient DENSO ca tehnologie inovatoare pentru 
reducerea emisiilor de CO 2 generate de autoturisme, 
în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului și de modificare 
a Deciziei de punere în aplicare 2013/341/UE a 
Comisiei. Text cu relevanță pentru SEE. 

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE)             
nr. 889/2014 al Comisiei din 14 august 2014 de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 2454/93 în ceea ce 
privește recunoașterea cerințelor de securitate comune 

Legislație comunitară
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Solicitanți eligibili: en�tăți publice, semipublice sau 
private de la nivel local, regional sau național. 

Termen limită: 15 octombrie 2014
Mai multe informații: h�ps://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/node/70418

„ C o n n e c te d  C o m m u n i � e s ”  ( „C o m u n i tăț i 
conectate”) este o iniția�vă a Comisiei Europene pentru 
sprijinirea regiunilor și a orașelor în ac�vitățile lor de 
dezvoltare a comunicațiilor în bandă largă.

Obiec�vul constă în iden�ficarea și sprijinirea 
câtorva proiecte-pilot inovatoare de dezvoltare a 
comunicațiilor în bandă largă de mare viteză care să 
poată fi reproduse în toată Uniunea Europeană. In 
cadrul iniția�vei vor fi iden�ficate posibile proiecte 
europene de comunicații în bandă largă, din care vor fi 
alese cele mai mature.

Printre rezultatele ini�ațivei se va număra și crearea 
unei comunități de păr� interesate care vor depune 
eforturi în direcția eliminării decalajelor existente în 
domeniul comunicațiilor în bandă largă de mare viteză.

Burse DG Interpretare



Use of validation by enterprises
for human resource and career development purposes
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În acest raport, CEDEFOP analizează validarea u�lizării 
învățării non-formale și informale de către întreprinderile 
europene, atât în domeniul resurselor umane cât și în scopul 
dezvoltării carierei. Raportul se bazează pe un studiu amplu care 
acoperă mai mult de 400 de companii europene și, prin urmare, 
oferă una dintre primele evaluări complete ale ac�vităților de 
validare din afara sectorului public. 

Recomandarea Consiliului privind validarea u�lizării învățării 
non-formale și informale, adoptat în decembrie 2012, reflectă 
importanța sporită atribuită de învățare, ce are loc în afara 
sistemelor de educație formală și ins�tuții. Validarea este văzută 
ca un instrument pentru a ajuta la o mai bună u�lizare a 
ap�tudinilor și competențelor dobândite în afara ins�tuțiilor de 
învățământ.  

BIBLIOTECA DE CARTE EUROPEANĂ

Bugetul UE este un instrument, prin care sunt puse în prac�că 
poli�cile UE. Acesta finanțează acțiunile pe care statele membre 
nu le pot finanța singure sau care sunt mai rentabile dacă își pun în 
comun resursele. Bugetul UE este adoptat printr-o procedură 
democra�că: Comisia Europeană (organul execu�v al UE) 
pregătește bugetul, iar apoi Consiliul Uniunii Europene 
(reprezentând statele membre ale UE, inclusiv România) și 
Parlamentul European (printre membrii căruia se numără și 
reprezentanți ai României alei în mod democra�c) îl supun 
dezbaterii și convin asupra acestuia. Odată adoptat, bugetul este 
administrat fie în comun de către statele membre ale UE și 
Comisie, fie în mod direct de către Comisie.

Broșura de față prezintă subiecte cu privire la proveniența 
fondurilor, cadrul mul�anual financiar 2014-2020, bugetul UE și 
România, proiecte europene pe anumite domenii precum 
infrastructură și transport, agricultură și dezvoltare, creștere 
economică și creare de locuri de muncă, sănătate și cercetare, 
educație și cultură, energie și mediu.

Bugetul UE în țara mea - România

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014

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.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014


