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ŞTIRI DE INTERES EUROPEAN
Fonduri regionale în valoare de 57,1 milioane de euro alocate
unui proiect major de bandă largă din România
Comisia Europeană a aprobat o inves ție de 57,1
milioane de euro în cadrul Fondului european de
dezvoltare regională (FEDR), dintr-o inves ție totală de
69 milioane de euro, pentru dezvoltarea unei
infrastructuri de bandă largă de 3.265 km în așanumitele „zone albe” ale României - zone în care nu
există rețele de comunicații electronice de acces sau de
distribuție.
Proiectul RO-NET va acoperi 783 din cele 2.268 de
localități iden ﬁcate în România ca „zone albe” și va
contribui la reducerea decalajului digital dintre zonele
urbane și cele rurale prin oferirea accesului la internet
în bandă largă unui număr de aproxima v 130.000 de
gospodării cu 400.000 de locuitori, 8.500 de
întreprinderi și 2.800 de ins tuții publice.
Proiectele de acest p servesc la crearea unor
condiții-cadru îmbunătățite pentru mediul de afaceri și
cetățeni și permit regiunilor mai puțin dezvoltate din
România să beneﬁcieze de oportunitățile oferite de
economia digitală. Acesta este un exemplu perfect
privind modul în care poli ca de coeziune poate
contribui, în mod direct, la a ngerea obiec velor

deﬁnite în agenda UE pentru creștere economică,
„Europa 2020”, și la dezvoltarea economică a regiunilor.
Inves ția are loc în cadrul programului „Creșterea
compe vității economice”, ﬁind ﬁnanțată pe axa
prioritară „TIC pentru sectoarele privat și public”.
Proiectul urmează a ﬁ implementat până la sfârșitul
anului 2015.
Sursa: h p://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

Schema de reducere a certificatelor verzi pentru marii
consumatori de energie din România
Comisia Europeană a constatat că schema României
de reducere a cer ﬁcatelor verzi, constând în
diminuarea contribuțiilor anumitor consumatori
energointensivi la ﬁnanțarea energiei din surse
regenerabile, respectă normele UE privind ajutoarele
de stat, în special noile Orientări ale Comisiei privind
ajutoarele des nate protecției mediului și energiei.
Conform concluziilor Comisiei, compensarea
parțială a costurilor legate de ﬁnanțarea sprijinului
pentru energia din surse regenerabile este necesară
pentru a asigura compe vitatea marilor consumatori
industriali, fără a distorsiona în mod nejus ﬁcat
concurența pe piața unică.
Schema României permite întreprinderilor care

consumă multă energie electrică și sunt expuse în
același mp la comerțul internațional să rămână
compe ve fără a distorsiona în mod nejus ﬁcat
concurența pe piața unică.
În luna iulie 2014, România a no ﬁcat planurile sale
de a reduce contribuția la ﬁnanțarea energiei din surse
regenerabile pentru anumite întreprinderi care își
desfășoară ac vitatea în sectoare cu un nivel foarte
ridicat de electro-intensitate și de expunere comercială.
Contribuția beneﬁciarilor la sprijinul pentru energia din
surse regenerabile va ﬁ redusă cu 85%, 60% sau 40% în
cazul în care aceș a demonstrează o electro-intensitate
de peste 20%, cuprinsă între 10% și 20%, respec v
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cuprinsă între 5% și 10%.
Comisia a evaluat compa bilitatea
acestei măsuri cu dispozițiile prevăzute în
noile Orientări privind ajutoarele
des nate protecției mediului și
energiei, adoptate în aprilie 2014. În
urma inves gației s-a constatat că
reducerile se limitează la societățile care
își desfășoară ac vitatea în sectoarele
recunoscute în cadrul orientărilor ca ﬁind în

același mp electro-intensive și expuse la
comerțul internațional.
Schema de reducere a cer ﬁcatelor
verzi va intra în vigoare la 1 decembrie
2014 și va expira la 31 decembrie 2024.
Bugetul anual consacrat schemei este
es mat la aproxima v 75 de milioane
euro pentru aproxima v 300 de
beneﬁciari.
Sursa: Agerpres

ACTIVITĂȚILE EUROPE DIRECT ARGEȘ
Dezvoltarea competențelor profesionale ale tinerilor
În luna septembrie 2014 a avut loc la Biblioteca
Județeană Dinicu Golescu Argeș un curs de formare, dedicat
nerilor argeșeni, cu privire la elementele cheie conținute
într-un CV de succes.
În cadrul cursului, in tulat Competențele profesionale
într-un C.V., s-a pus accent pe modalitatea de completare a
unui CV în format Europass în funcție de locul de muncă
dorit. A fost prezentat Portofoliul Europass, compus din cele
cinci documente (C.V., pașaportul lingvis c, documentul de
mobilitate Europass, suplimentul la diploma de licență și
suplimentul la cer ﬁcatul profesional) cu ajutorul cărora
competențele și caliﬁcările aplicantului pot ﬁ înțelese în mod
clar și cu ușurință în Europa.
Cele mai importante secțiuni ale unui C.V. precum
experiența profesională, educație și formare au fost
dezbătute de către par cipanți, care au avut sarcina de a

realiza CV-uri cât mai variate, în ideea familiarizării acestora
cu noțiunile nou dobândite.
Exercițiile de inves gare a valorilor personale cu rol în
alegerea carierei au suscitat interesul celor prezenți, care au
învățat să își descrie propriile competențe și abilități.
Obiec vul principal al organizării acestui training l-a
reprezentat conș en zarea nerilor asupra direcției pe care
vor să o urmeze în viață pe plan profesional, să își evalueze
propriul proﬁl de personalitate și valorile individuale, iar în
funcție de acest lucru să se implice în anumite ac vități, să
studieze diferite lucruri care să le ﬁe u le mai târziu și să le
construiască o imagine pozi vă în fața angajatorului.
Evenimentul a fost realizat de Centrul Europe Direct
Argeș în colaborare cu Asociația Iniția ve și Proiecte pentru
Tineret ”Imago Mundi” și Asociația pentru Promovarea
Libertății de Informare în Comunitate.
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Atelier de creație „Tânăr în Europa”
În lunile septembrie și octombrie 2014, Centrul Europe
Direct Argeș din cadrul Bibliotecii Județene Dinicu Golescu
Argeș a organizat la Sala Tinerilor cinci întâlniri în cadrul
atelierului de creație in tulat ”Tânăr în Europa”, care și-a
propus dezvoltarea crea vității și abilităților lingvis ce ale
nerilor.
Proiectul a fost realizat în colaborare cu Andreea Burcea,
câș gătoarea concursului "Ideea ta contează!", organizat de
Europe Direct Argeș anul trecut, iar par cipanții au fost elevi
cu vârste cuprinse între 8-12 ani, de la Liceul de Artă ”Dinu
Lipa ” și Școala Gimnazială ”Ion Pillat” din Piteș .
Pe parcursul întâlnirilor, nerii s-au familiarizat cu arta
rulării hâr ei (quilling), au învățat să recicleze diferite
materiale în mod u l, au descoperit frumusețea prelucrării

lutului în bijuterii, au cunoscut tehnica servețelului prin
realizarea unor tablouri și au fost dornici să realizeze diverse
felicitări și jucării în miniatură, folosind multă culoare în
personalizarea materialelor create. Au fost introduse și
noțiuni de bază în limba engleză și spaniolă, cu ajutorul a doi
voluntari, Davide Amato și Maria Lopez, veniți din Spania
pentru un stagiu de voluntariat, în cadrul Fundației
Compar r. În acest fel, nerii și-au îmunătățit cunoș nțele
lingvis ce.
Acest atelier de creație a reprezentat un exercițiu de
antrenare a atenției și a imaginației și a fost dedicat nerilor
care au dorit să învețe lucruri noi în afara ac vităților școlare
prin demonstrarea crea vității.

Agora europeană. Bibliotecile publice – multiplicator
de informație europeană
În perioada 8-11 octombrie 2014, a avut loc, la Târgu Jiu,
Conferința Națională BIBLIONEXT, organizată de către
Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din
România și Biblioteca Județeană ”Chris an Tell” Gorj.
Conferința s-a adresat bibliotecarilor din bibliotecile
publice din România, reprezentanților ins tuțiilor publice și ai
unor ONG-uri de la nivel local, regional și național.
Cum o parte dintre bibliotecile publice fac parte din
Rețeaua Europe Direct România, în agenda conferinței a fost

inclusă dezbaterea Bibliotecile publice – mul plicator de
informaţie europeană, care s-a axat pe prezentarea și
promovarea centrelor de informare europeană.
În acest context, a fost reliefată contribuția Centrelor
Europe Direct din România la dezvoltarea durabilă a
comunităților deservite, oferind bune prac ci pentru o
comunicare eﬁcientă și de impact în comunitate.
Atmosfera a fost des nsă de concursul de cultură
generală organizat de către Europe Direct Argeș chiar la
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începutul prezentărilor, ce a precedat vizionării ﬁlmului de
promovare a Rețelei Europe Direct.
Par cipanții la conferință au putut aﬂa cum Europe
Direct poate schimba vieți, cum această rețea reprezintă un
model de servicii adresate comunității, o oportunitate pentru
bibliotecile publice de a ﬁ în mijlocul cetățenilor, răspunzându-

le la nevoi.
Reprezentanții Europe Direct Argeș au distribuit
materiale de informare produse de către centru tuturor celor
prezenți, în vederea diseminării eﬁciente de informații cu
caracter european.

TÂNĂR ÎN EUROPA
Concursul InnoApps EU-China Hackathon
Forumul nerilor inovatori europeni (EYIF), în
cooperare cu Huawei, AIESEC și Pinch, a lansat un nou
concurs pentru nerii antreprenori.
Concursul invită neri studenți și profesioniș din
Europa și China, cu vârsta până în 28 de ani, să formeze
echipe pentru a împărtăși idei și a lucra împreună la o
nouă aplicație Android legată de orașele "inteligente"
din viitor.
Candidaturile se depun online și trebuie să descrie

ideea de aplicație într-un videoclip scurt (de maxim 3
minute) și/sau o prezentare (15 slide-uri) care să
răspundă la următoarele întrebări:
- Ce provocare/problemă/oportunitate de
dezvoltare vezi în orașe? Cum poate un oraș să devină
"inteligent"?
- Cum poate o aplicație să contribuie la dezvoltare
într-un mod interesant?
- Ce experiență ai în dezvoltarea aplicațiilor?
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- Cum vei beneﬁcia de lucrul într-o echipă cross- mijlocul lunii februarie 2015. Câș gătorii locurilor 1, 2 și 3
culturală?
vor primi premii în bani, telefoane mobile și promovare
Toate materialele trebuie să ﬁe în limba engleză.
pe canalele InnoApps.
Doar ﬁnaliș i selecați vor ﬁ invitați (cu toate costurile
Data limită: 9 noiembrie 2014.
acoperite) la evenimentul din Bruxelles, Belgia, la
Mai multe detalii: h p://innoapps.eu

Competiția Europass de Videoclipuri Virale 2014
Realizează un scurt videoclip (până la 180 de
secunde) promovând beneﬁciile iniția vei Europass.
Un videoclip viral este un videoclip care obține
notorietate pe internet, în mod normal prin distribuire
pe website-uri și prin e-mail. Una din caracteris cile
videoclipurilor virale este umorul, dar nu neaparat una
deﬁnitorie. Un videoclip viral este orice videoclip care
este transmis electronic, de la persoană la persoană,
indiferent de conținut.

Premii
 Premiul 1: o excursie în orașul tău preferat din Europa

(Uniunea Europeană, SEE sau țările candidate la UE);
 Premiul 2: un cupon de cumpărături în valoare de 1000 €;
 Premiul 3: un cupon de cumpărături în valoare de 500 €;
Data limită: 30 noiembrie 2014.
Mai multe detalii:
h p://europass.cedefop.europa.eu/en/video-compe on

Stagii de formare la Consiliul Europei
Consiliul Europei oferă două sesiuni de stagii de
formare în ﬁecare an, cu o durată de minimum 8
săptămâni și maximum 5 luni. Stagiile se desfășoară în
lunile mar e/iulie, septembrie/ ianuarie. Data de
începere a ﬁecărui stagiu este stabilită de Direcția de
Resurse Umane.
Stagiarii efectuează cercetări, pregătesc proiecte
de raport și studii pentru întâlnirile experților și
redactează minutele. Ei pot, de asemenea, acorda
asistență în ac vitățile curente. Stagiarii vor avea șansa
să cunoască structurile Consiliului, ac vitățile și
procedurile de cooperare internațională, inclusiv
implementarea Convenției Europene a Drepturilor

Omului.
Candidații eligibili:
- Cetățeni ai unuia din statele membre ale
Consiliului Europei;
- Candidații trebuie să cunoască foarte bine una
dintre limbile oﬁciale ale Consiliului Europei (engleza
sau franceza) și să aibă abilitatea de a redacta rapoarte;
- Stagiarii trebuie să aibă diplomă pentru primul
ciclu de învățământ superior în sensul Declarației de la
Bologna (diplomă de licență sau echivalent) și să își
dorească să dobândească experiență și cunoș nțe
prac ce despre funcționarea și ac vitățile Consiliului
Europei.
Candidații trebuie să completeze un formular de
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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.
Data limită: 1 decembrie 2014 (pentru sesiunea 9
mar e - 31 iulie 2015).
Mai multe detalii:
h p://www.coe.int/t/jobs/traineeship_en.asp

UNIUNEA EUROPEANĂ PE ÎNȚELESUL TUTUROR
Politica fiscală
Poli ca ﬁscală în cadrul Uniunii Europene constă în
două componente: impozitarea directă, care rămâne de
competența exclusivă a statelor membre, și impozitarea
indirectă, care inﬂuențează libera circulație a mărfurilor
și libera prestare a serviciilor.
În ceea ce privește impozitarea directă, statele
membre au luat măsuri pentru a preveni evaziunea
ﬁscală și dubla impunere. Poli ca ﬁscală este menită să
evite distorsionarea concurenței între statele membre
pe piața internă din cauza diferențelor între nivelurile și
regimurile de impozitare indirectă. De asemenea, au
fost luate măsuri pentru a preveni efectele nega ve ale
concurenței ﬁscale în situațiile în care societățile
efectuează transferuri de lichidități între statele
membre ale Uniunii Europene.
Guvernele naționale au sarcina de a colecta
impozitele și de a stabili cotele de impozitare. Prin
urmare, valoarea impozitului pe care îl plă ți se
stabilește la nivelul statelor membre și nu la nivel
european.
Rolul Uniunii Europene este de a se asigura că
reglementările ﬁscale naționale referitoare la cotele de
impozitare (pe proﬁtul societăților comerciale, pe venit,
pe economii și pe câș gurile de capital) sunt în
concordanță cu obiec vele Uniunii privind crearea de
locuri de muncă; nu împiedică libera circulație a

mărfurilor, serviciilor și capitalurilor pe teritoriul UE; nu
acordă întreprinderilor dintr-o țară avantaje neloiale în
raport cu întreprinderile concurente din altă țară; nu
d i s c r i m i n e a z ă c o n s u m a t o r i i , l u c ră t o r i i s a u
întreprinderile din alte țări ale UE.
În cazul anumitor taxe, cum ar ﬁ taxa pe valoare
adăugată (TVA) sau accizele la benzină, tutun sau
alcool, toate cele 28 de guverne naționale au convenit
să stabilească cote minime pentru a evita denaturarea
concurenței în interiorul UE.
La nivelul UE, deciziile în domeniul ﬁscal nu pot ﬁ
luate decât cu acordul tuturor statelor membre.
Mai multe informații:
h p://europa.eu/pol/tax/index_ro.htm
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Oportunități de finanțare
Erasmus pentru tineri antreprenori
Obiec vul general al acestui program este de a
dezvolta spiritul antreprenorial, internaționalizarea și
compe vitatea noilor antreprenori potențiali și a celor
care conduc microîntreprinderi și întreprinderi mici
nou-inﬁințate în țările par cipante.
Această ac vitate se adresează persoanelor care
intenționează să înﬁințeze o întreprindere.
Solicitanți eligibili: oameni de afaceri aﬂați la
începuturi, doritori să se implice în afacerea
partenerului din străinătate, care să demonstreze o
înclinație educațională sau vocațională pentru pul de
afacere pe care dorește să-l dezvolte, arătând că au

viziune, hotărâre, iniția vă și crea vitate.
Ac vități eligibile:
∙ cercetări de piață și dezvoltarea unor noi
oportunități de afaceri;
∙ dezvoltarea unui proiect sau a unei inovații;
∙ observarea unei afaceri existente, aﬂată în
derulare;
∙ munca la dezvoltarea brandului, în vânzări și
marke ng pentru compania din țara-gazdă.
Termen limită: 30 noiembrie 2014.
Mai multe informații:
h p://www.erasmus-entrepreneurs.eu

Legislație comunitară
1. Decizia 2014/687/UE de punere în aplicare a
Comisiei din 26 septembrie 2014 de stabilire a
concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile
( B AT ) , î n t e m e i u l D i r e c v e i 2 0 1 0 / 7 5 / U E a
Parlamentului European și a Consiliului, pentru
producerea celulozei, hâr ei și cartonului [no ﬁcată cu
numărul C(2014) 6750]. Text cu relevanță pentru SEE.
2. Decizia 2014/704/UE de punere în aplicare a
Comisiei din 8 octombrie 2014 de modiﬁcare a Deciziei
2009/821/CE în ceea ce privește lista punctelor de
control la fron eră [no ﬁcată cu numărul C(2014)
7139]. Text cu relevanță pentru SEE.
3. Regulamentul (UE) nr. 1092/2014 al Comisiei din
16 octombrie 2014 de modiﬁcare a anexei II la
Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului
European și al Consiliului în ceea ce privește u lizarea
îndulcitorilor în anumite paste tar nabile din fructe sau
legume. Text cu relevanță pentru SEE.
4. Regulamentul (UE) nr. 1004/2014 al Comisiei din
18 septembrie 2014 de modiﬁcare a anexei V la
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului
European și al Consiliului privind produsele cosme ce.
Text cu relevanță pentru SEE.
5. Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 1021/2014 al Comisiei din 26 septembrie 2014 de

modiﬁcare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009
de punere în aplicare a Regulamentului (C E)
nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește controalele oﬁciale consolidate
efectuate asupra importurilor de anumite produse de
hrană pentru animale și alimentare de origine
neanimală. Text cu relevanță pentru SEE.

Anul V, Nr. 5 - octombrie / 2014

BIBLIOTECA DE CARTE EUROPEANĂ
Un nou regim de calificări profesionale pentru Europa
Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014
În ﬁecare țară a Uniunii Europene există anumite profesii
pentru exercitarea cărora sunt necesare caliﬁcări profesionale
speciﬁce. Acest lucru este valabil, în toate țările UE, în cazul
medicilor și poate viza, în anumite țări, arhitecții, inginerii,
electricienii sau cadrele didac ce.
Au fost ins tuite norme care permit recunoașterea
caliﬁcărilor profesionale pe întreg teritoriul UE, oferind
profesioniș lor posibilitatea de a lucra permanent sau temporar
în alte țări ale UE. Acest lucru este important pentru facilitarea
accesului la acele profesii în întreaga piață unică.
Normele respec ve au fost actualizate recent cu sprijinul
Parlamentului European și al Consiliului, iar noul cadru va intra în
vigoare în ianuarie 2016.
Subiectele pe care le găsiți în acest material se referă la
schimbările pe care le aduc normele revizuite, cine beneﬁciază de
aceste norme și în ce constă, în prac că, recunoașterea
caliﬁcărilor profesionale.

Ombudsmanul European benefic pentru afaceri
Uniunea Europeană, 2014
Indiferent că sunteți o mul națională de mari dimensiuni sau
un I M M și indiferent unde este stabilită compania
dumneavoastră, puteți să înaintați o plângere Ombudsmanului
European în legătură cu cazurile de administrare deﬁcitară sau
incorectă la nivelul UE. Dacă vă confruntați cu probleme în cadrul
unui proiect sau program ﬁnanțat de UE, dacă sunteți nemulțumit
de interacțiunea pe care ați avut-o cu ins tuțiile UE în contextul
licitațiilor și al contractelor, al procedurilor de consultare, al
ac vităților de lobby sau al eforturilor de a obține acces la
documente sau informații importante, Ombudsmanul European
vă poate ajuta.
În această broșură regăsiți câteva exemple de soluționare a
plângerilor adresate Ombudsmanului European referitoare la:
încălcarea unui drept european, refuzarea accesului la informații
care ar trebui să ﬁe publice, poli ca lingvis că restric vă a
consultărilor publice.
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.

