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ŞTIRI DE INTERES EUROPEAN

Noi norme UE contra spălării banilor și finanțării terorismului

Vacanță de vară cu drepturi sporite pentru turiști

limitarea u�lizării plăților anonime prin intermediul Ř
cartelelor preplă�te, ce includ și pla�ormele de schimb 
pentru monede virtuale, potrivit normelor de 
combatere a spălării banilor;

cerințe ex�nse de verificare a clienților;Ř
controale mai stricte în ce privește țările terțe cu risc Ř

ridicat, precum și puteri sporite pentru unitățile 
naționale de informații financiare și o mai strânsă 
cooperare a acestora;

cooperare și schimburi de informații sporite între Ř
autoritățile din domeniul combaterii spălării banilor și 
prudențial, inclusiv cu Banca Centrală Europeană (BCE).

Comisia Juncker a inclus combaterea spălării 
banilor și finanțării terorismului între prioritățile sale. 
Propunerea de direc�vă a fost prima iniția�vă din Planul 
de acțiune de accelerare a combaterii finanțării 
terorismului, ca răspuns la atacurile teroriste, precum și 
de creștere a transparenței fiscale și de evitare a 
abuzurilor în domeniul impozitării.

Sursa: h�ps://ec.europa.eu/romania/news_ro

În data de 9 iulie 2018 a intrat în vigoare cea de-a 
cincea direc�vă privind combaterea spălării banilor, 
odată cu publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE. Propuse 
de Comisia Europeană în iulie 2016, noile norme aduc 
mai multă transparență în ce privește adevărații 
proprietari ai unei companii și totodată ges�onează 
riscurile legate de finanțarea terorismului.

Noile norme presupun, printre altele:

cerințe mai stricte în ceea ce privește transparența, Ř
inclusiv acces public total la registrele de proprietate ale 
companiilor, o mai mare transparență a celor privind 
trusturile și interconectarea acestora;
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v informații mai clare pentru călători, privind �pul 
elementele și caracteris�cile pachetului sau serviciilor 
asociate oferite, drepturile în calitate de consumatori, 
prețul și orice alte costuri suplimentare;
v rambursare și repatriere în caz de faliment, 

companiile turis�ce fiind nevoite să își asigure protecția 
în caz de insolvență;
v n o r m e  m a i  c l a re  p r i v i n d  ră s p u n d e re a , 

responsabilitatea revenind organizatorului pachetului, 
indiferent de en�tatea care prestează serviciile de 
călătorie;
v drepturi mai solide de anulare, un pachet de 

vacanță putând fi anulat de călători din orice mo�v, prin 

Vacanța de vară vine cu drepturi sporite pentru 120 
milioane de turiș�. Călătorii care rezervă pachete de 
vacanță vor dispune de o protecție mai puternică în 
calitatea lor de consumatori. Noile norme nu vor 
reglementa doar pachetele de vacanță tradiționale, ci 
vor proteja și consumatorii care rezervă alte forme de 
servicii de călătorie combinate, inclusiv pachete 
personalizate. De asemenea, este introdusă protecția 
serviciilor de călătorie asociate, formulă în care 
călătorul cumpără servicii de călătorie de la un punct de 
vânzare, însă este invitat să rezerve alte servicii prin 
intermediul unei pagini de internet separate.

Printre beneficiile aduse consumatorilor se 
numără:



Despre comunicarea subiectelor pe teme europene, 
cu Europe Direct Argeș

profesionale”, și-a propus să aducă în atenția celor 19 
cursanți aspecte generale ale procesului de comunicare - 
cine, ce și cum comunică pe teme europene.

Diana Ghiorghieș, formatoarea cursului de formare, a 
abordat regulile comunicării eficiente, comunicarea în 
organizații, fenomene ale comunicării de masă, e�ca în 

Centrul Europe Direct din cadrul Bibliotecii Județene 
„Dinicu Golescu” Argeș a organizat, în luna iunie 2018, un 
curs de formare adresat mul�plicatorilor de informație 
europeană din județul Argeș. Acesta s-a derulat prin 
intermediul Asociației Naționale a Bibliotecarilor și 
Bibliotecilor Publice din România (ANBPR).

Cursul, in�tulat „Comunicarea subiectelor pe teme 
europene – rol esențial în dezvoltarea competențelor 

ACTIVITĂȚILE EUROPE DIRECT ARGEȘ

v reducerii sarcinii de reglementare, călătoriile de 
afaceri organizate în temeiul unui acord-cadru 
nemaifiind acoperite de direc�vă.

plata unui comision rezonabil sau gratuit, în cazul în care 
des�nația lor devine periculoasă sau în cazul în care 
prețul pachetului este majorat cu peste 8% din prețul 
ini�al;
v asigurarea cazării în cazul în care călătoria de 

întoarcere nu poate fi efectuată, fiind garantate până la 
maximum trei nopți suplimentare de cazare;
v asistență pentru călătorii în dificultate, în special 

prin furnizarea de informații privind serviciile de 
sănătate și asistență consulară.

Noile norme vor aduce beneficii și companiilor, prin 
intermediul:
v unor norme mai clare ce vor facilita ac�vitățile 

transfrontaliere, prin respectarea unui singur set de 
norme privind cerințele de informare, răspunderea și 
alte obligații pe întreg teritoriul UE;
v de cerințe modernizate de informare care nu se 

mai bazează exclusiv pe broșurile turis�ce;
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În data de 6 iunie 2018, Centrul Europe Direct 
Argeș a par�cipat la Târgul de Ș�ință organizat în cadrul 
Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș.

Protagoniș�i principali au fost elevi voluntari de la 
Colegiul Național „Ion C. Bră�anu” din Piteș� și �neri din 
localitățile Vlădeș�, Merișani, Topoloveni, implicați în 
CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice. 

Au fost organizate 15 ateliere, unde au fost 
prezentate experimente din domeniile fizicii, biologiei și 
astronomiei. Lampa cu lavă, Presiunea în aviație, Apa 
plimbăreață, Sistemul solar, Curcubeul într-un pahar, 
Electromagne�smul, Ar�ficii într-un borcan, Cario�pul 
uman, Interfața plu�toare, Iluzii op�ce și holografie, Ice 
Age 5`S Science și alte curiozități chimice și fenomene 
biologice sunt câteva dintre lucrurile interesante de care 
publicul vizitator s-a putut bucura pe parcursul celor 3 
ore. 
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comunicare, totul prin exemplificări și exerciții interac�ve. 
Au fost inițiate discuții despre cum comunicăm pentru a 

convinge și care sunt aspectele cheie ale comunicării în 
public, cu publicul și pentru public. Au fost prezentate uzanțe 
și cutume în comunicarea subiectelor și temelor la nivel 
european, as�el încât realitatea europeană să fie și mai bine 
redată în județ.

Comunicarea pe teme sensibile precum viitorul Europei 
sau cele 5 scenarii ale președintelui Comisiei Europene, 
instrumentele de comunicare eficientă și accesibile, adecvate 
în aceste situații și relațiile cu mass-media au suscitat 
interesul cursanților. Aceș�a au fost dornici să acumuleze cât 
mai multe informații referitoare la importanța comunicatelor 
de presă pe acest subiect și comunicarea în social media, 
precum și alte reguli și formule de compoziție necesare 
promovării tema�cilor europene. 

Centrul Europe Direct Argeș sprijină formarea con�nuă 
a mul�plicatorilor de informație europeană din județ, 
considerând că aceasta reprezintă un element important în 
creșterea gradului de informare al cetățenilor pe teme 
europene.

Europe Direct Argeș la Târgul de știință



Consilierii Europe Direct Argeș, alături de 
voluntarii centrului, au informat �nerii prezenți cu 
privire la diferite subiecte europene, precum: studiul la 
diferite universități din țări ale U.E., găsirea unui loc de 
muncă în Europa sau cum pot par�cipa ca și voluntari în 
cadrul unor programe europene. De asemenea, toți cei 
prezenți la târg au primit din partea Centrului Europe 
Direct Argeș materiale informa�ve pe teme europene.

La finalul evenimentului, �nerii crea�vi au primit 
premii pentru experimentele realizate.

Accesează link-ul pentru mai multe detalii: 
h�ps://europa.eu/euandme

Trăieș� în Europa și Europa este parte din viața ta. 
Eș� tânăr și vrei sa munceș�, să faci voluntariat, să 
studiezi, să călătoreș�?

Uniunea Europeană îți oferă o mulțime de 
oportunități! Descoperă prin #EUANDME care sunt 
beneficiile și avantajele pe care ți le oferă UE.

512 milioane de oameni trăiesc în UE – și cu toții au 
propriile poveș� și interese.

Descoperă exemple privind modul în care UE 
aduce o schimbare, prin intermediul unei colecții de 
cinci scurtmetraje. De la doi frați care invită restul 
Europei în satul lor, până la un dansator care își începe o 
afacere în cel mai inedit loc, află cum U.E. oferă fiecăruia 
puterea de a face ceea ce își dorește.

TÂNĂR ÎN EUROPA 

#EUANDME
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dintr-o expoziție de fotografie 
care va călători în Europa și va 
fi promovată pe website-ul 
Comisiei Europene și pe 
canalele de social media.

Termen limită: 31 august 2018.
Mai multe informații:
h�p://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/co

mmunica�on/euinmyregion/photo_contest

Dacă ai peste 18 ani, eș� rezident într-unul din 
statele membre UE sau statele candidate (Albania, 
Bosnia și Herțegovina, Fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei, Kosovo, Muntenegru, Serbia și Turcia), 
prezintă o fotografie a unui proiect finanțat de UE!

Trimite două fotografii, una care prezintă proiectul, 
iar cea de a doua reprezentând panoul care prezintă 
informații privind finanțarea europeană.

Treizeci de fotografii câș�gătoare vor face parte 

Concurs foto „Europa în regiunea mea”

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/photo_contest
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/photo_contest


personalități literare, printre care: Marcel Proust, Thomas Mann, 
W. G. Sebald și Thomas Pynchon. În 2007, Mátyás Dunajcsik 
publică prima sa carte, Repülési kézikönyv-Manual de zbor, o 
colecție de scurte poves�ri și poeme despre călătoria pe uscat, 
pe mare și pe apă. Primește premiul Sándor Bródy pentru 
debut și este caracterizat drept: „un reprezentant remarcabil al 
�nerei generații de scriitori talentați care lucrează în diferite 
genuri” (László Márton).

Mátyás Dunajcsik este membru al Asociației Literare a 
Tinerilor Scriitori József A�la (2004) și al Asociației Maghiare a 
Traducătorilor Literali (2009). În 2011, Dunajcsik se alătură 
fondatorilor librăriei Libri, editură din Budapesta, în calitate de 
redactor-șef al literaturii fic�ve. Lucrează, de asemenea, la 
Agenția Sárközy & Co., unde are rolul de a reprezenta autori 
maghiari la nivel mondial.

Din creația sa amin�m �tlurile: Unterwasserstädte (Orașe 
de sub apă), Der boden unter Berlin (Pământul în Berlin), A 
szemüveges szirén (Sirena cu ochelari), Balbec beach (Plaja 
Balbec), Repülési kézikönyv (Manual de zbor), The language is a 
silent body (Limba este un organism tăcut), The scarcity shop 
(Magazinul de rarități).

Ungaria - Mátyás Dunajcsik 
(9 decembrie 1983, Budapesta)

La 9 decembrie 1983, se naște 
în capitala Ungariei, într-o familie 
aparținând clasei de mijloc a 
societății est europene, Mátyás 
Dunajcsik. Copilăria viitorului poet, 
scriitor, manager cultural și 
translator maghiar stă sub semnul 
poveș�lor de seară, ci�te de tatăl 
său și al poveș�lor parcurse de la o 

vârstă neobișnuit de fragedă. 
În 2011, Mátyás Dunajcsik trece în rândul absolvenților 

Universității Eötvös Loránd din Budapesta, obținând o diplomă 
în teoria artei și în limba și literatura franceză. De-a lungul 
�mpului, acestei limbi i se vor alătura și limba engleză, limba 
islandeză și limba germană, tânărul luând de asemenea parte la 
o serie de proiecte și evenimente mul�culturale.

În jurul anului 2000, autorul începe să publice, în reviste 
periodice maghiare, poezie, proză și eseuri asupra mai multor 
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CALEIDOSCOP EUROPEAN 

Scriitori

Oportunități de finanțare 

Programul „Europa pentru cetățeni”

istoria, scopul și valorile comune ale Uniunii: 
promovarea păcii, a valorilor Uniunii și a bunăstării 
popoarelor sale prin s�mularea dezbaterii, a reflecției și 
a dezvoltării de rețele;
Ë încurajarea par�cipării democra�ce și civice a 
cetățenilor la nivelul Uniunii, printr-o mai bună 
înțelegere de către cetățeni a procesului de elaborare a 
p o l i � c i l o r  c o m u n i t a r e  ș i  p r i n  p ro m o v a r e a 
oportunităților de implicare societală și interculturală și 
de voluntariat la nivelul Uniunii.

Două componente sunt avute în vedere prin 
această cerere:

1. „Memoria europeanăʺ;
2. „Implicarea democra�că și par�ciparea civică” 

(3 măsuri):
· înfrățiri între orașe/municipalități,
· rețele de orașe/municipalități,
· proiecte ale societății civile.
Obiec�ve generale: 
- contribuția la înțelegerea de către cetățeni a 

Uniunii Europene, a istoriei și diversității acesteia; 
- p r o m o v a r e a  c e t ă ț e n i e i  e u r o p e n e  ș i 

îmbunătățirea condițiilor de par�cipare civică și 
democra�că la nivelul Uniunii.

Obiec�ve specifice:
Ë sensibilizarea publicului cu privire la memoria, 



Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia.
Bugetul total alocat pentru prezenta cerere de 

propuneri este es�mat la 16,3 milioane EUR.
Data limită: 3 septembrie 2018.
Mai multe informații: 

h�p://ec.europa.eu/ci�zenship/about-the-europe-for-
c i�zens-programme/the-europe-for-c i�zens-
p r o g r a m m e - i n - t h e - m e m b e r -
states/romania/index_en.htm

Solicitanți eligibili: orice en�tate care promovează 
integrarea și cetățenia europeană, în special autoritățile 
și organizațiile locale și regionale, comitetele de 
înfrățire, organizațiile de cercetare în domeniul 
pol i�ci lor publice europene (think-tank-uri) , 
organizațiile societății civile, precum și organizațiile 
culturale, de �neret, de învățământ și cercetare etc.

Țările eligibile: statele membre ale Uniunii 
Europene, Albania, Bosnia și Herțegovina, fosta 
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Legislație comunitară

privind anumite restricții specifice în relațiile 
economice și financiare cu Irak;

8. Regulamentul de punere în aplicare 2018/1026 
al Comisiei din 19 iulie 2018 privind prețul minim de 
vânzare pentru laptele praf degresat pentru a douăzeci 
și doua invitație parțială de par�cipare la licitație în 
cadrul  procedur i i  de  l i c i taț ie  deschise  pr in 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080;

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2018/1011 al Comisiei din 17 iulie 2018 de autorizare a 
unei ex�nderi a nivelurilor de u�lizare a ciupercilor 
tratate cu ultraviolete ca aliment nou în temeiul 
Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului 
European și al Consil iului și  de modificare a 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 
al Comisiei;

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2018/1013 al Comisiei din 17 iulie 2018 de impunere a 
unor măsuri de salvgardare provizorii cu privire la 
importurile de anumite produse siderurgice;

11. Recomandarea Comisiei din 18 iulie 2018 
privind orientările pentru implementarea armonizată a 
Sistemului european de management al traficului 
feroviar în Uniune.

Sursa: h�p://eur-lex.europa.eu/

1. Direc�va de punere în aplicare 2018/1028 a 
Comisiei din 19 iulie 2018 de corectare a Direc�vei de 
punere în aplicare 2016/2109 de modificare a Direc�vei 
66/401/CEE a Consiliului în ceea ce privește includerea 
unor noi specii și denumirea botanică a speciei Lolium x 
boucheanum Kunth;

2. Decizia de punere în aplicare 2018/1021 a 
Comisiei din 18 iulie 2018 privind adoptarea unor 
standarde și formate tehnice necesare pentru 
funcționarea corelării automate prin intermediul 
pla�ormei IT comune, u�lizând clasificarea europeană 
și interoperabilitatea între sistemele naționale și 
clasificarea europeană;

3. Decizia de punere în aplicare 2018/1020 a 
Comisiei din 18 iulie 2018 privind adoptarea și 
actualizarea listei de ap�tudini, competențe și ocupații 
din clasificarea europeană în scopul corelării automate 
prin intermediul pla�ormei IT comune EURES;

4. Decizia Consiliului din 16 iulie 2018 privind 
reînnoirea Consiliului de conducere al Centrului 
European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale;

5. Decizia Consiliului din 16 iulie 2018 de numire a 
unui membru în cadrul Consiliului de administrație al 
Agenției Europene pentru Produse Chimice;

6. Regulamentul de punere în aplicare 2018/1018 
al Comisiei din 18 iulie 2018 de autorizare a unei 
prelungiri a u�lizării drojdiei pentru panificație tratate 
cu UV (Saccharomyces cerevisiae) ca aliment nou în 
temeiul Regulamentului 2015/2283 al Parlamentului 
European și al Consil iului și  de modificare a 
Regulamentului de punere în aplicare 2017/2470 al 
Comisiei;

7. Regulamentul de punere în aplicare 2018/1025 
al Comisiei din 19 iulie 2018 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului 

http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/the-europe-for-citizens-programme-in-the-member-states/romania/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/the-europe-for-citizens-programme-in-the-member-states/romania/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/the-europe-for-citizens-programme-in-the-member-states/romania/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/the-europe-for-citizens-programme-in-the-member-states/romania/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/
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52 de pași către un oraș mai verde

De la pajiș� cu flori, fluturi și albine la păduri care adăpostesc păsări și lilieci, 
împărțim această planetă cu o mare varietate de forme de viașă, denumită 
biodiversitate. Acestea formează o rețea de organisme vii interconectate, iar tu 
faci parte din ea. Este rolul tău să o protejezi și să o menții în siguranță.

Broșura conține suges�i pentru sprijinirea biodiversității urbane și include: 
sfaturi prac�ce pe care le poți aplica în fiecare zi, ac�vități pe care să le începi sau 
comunități cărora să li te alături, îndrumare despre cum poți contribui la 
cercetare urmărind și înregistrând fauna sălba�că și informații despre u�lizarea 
unor tehnici de grădinărit durabil. 

  
Luxemburg : Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2018.

BIBLIOTECA DE CARTE EUROPEANĂ

În această ediția de primăvară a revistei „Panorama” este marcată cea de 
a 30-a aniversare a creării poli�cii de coeziune prin două ar�cole speciale. O 
retrospec�vă a celor cinci perioade de programare arată, cu ajutorul unor 
hărți și infografice, evoluția în �mp a poli�cii și a regiunilor pe care le 
deservește. De asemenea, sunt evidențiate 30 de proiecte emblema�ce din 
toate statele membre, care arată anvergura și eficacitatea inves�țiilor 
realizate.

În acest număr, veți găsi 30 de exemple impresionante despre cum au 
u�lizat regiunile europene poli�ca de coeziune pentru a le oferi cetățenilor lor 
o viață mai bună și un viitor mai bun. Fiecare regiune europeană a par�cipat la 
această poveste de succes, bazându-se pe poli�ca de coeziune, pentru a 
valorifica mai bine oportunitățile create de cea mai mare piață internă din 
lume.

Panorama: revistă, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii 
Europene, Nr. 64, 2018.

Politica de coeziune: 30 de ani de investiții în 
viitorul regiunilor europene

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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