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ŞTIRI DE INTERES EUROPEAN
O nouă etichetare a produselor, pentru o alimentație mai
sănătoasă a europenilor
Europenii vor ﬁ mai bine informați cu privire la ceea
ce mănâncă, datorită modiﬁcării regulilor de e chetare
alimentară, ceea ce le-ar permite consumatorilor să
evite alergiile, să numere caloriile fără a avea nevoie de
o lupă sau să nu ingereze nanomateriale.
Această reglementare ar urma să-i ajute pe
consumatorii din UE să mănânce mai sănătos, iar pe
persoanele care suferă de intoleranță alimentară să ﬁe
mai bine protejate.
Din luna decembrie 2014, prezența a 14 presupuși
alergeni obișnuiți (arahide, lapte, nuci, etc.) va trebui să
ﬁe foarte clar indicată pe toate alimentele, inclusiv
pentru produsele neambalate, ceea ce obligă brutăriile
sau restaurantele să ia măsurile care se impun.
Pentru biscuiți sau dulciuri care conțin ulei sau
grăsimi vegetale, fabricanții vor trebui să precizeze dacă
este vorba de ulei de palmier, de ﬂoarea soarelui sau de
alt p. Obligatorie este și menționarea adaosului de apă
sau de proteine, în mp ce peștele sau carnea
recons tuite vor trebui e chetate ca atare.
Prezența de nanomateriale manufacturate va
trebui, de asemenea, să ﬁe semnalată, o regulă menită

să disipeze totala nebuloasă existentă astăzi în ceea ce
privește u lizarea lor în industrie.
Incluse foarte probabil în compoziția diverselor
preparate, de exemplu a deserturilor cu ciocolată, a
mezelurilor sau a supelor, se crede că aceste substanțe
minuscule pot dăuna sănătății umane.
Sursa: Agerpres

Planul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015
Planul de lucru adoptat de Comisia Europeană
pentru 2015 deﬁnește acțiunile pe care Comisia
intenționează să le pună în prac că în următoarele 12
luni pentru a produce o schimbare reală în ceea ce
privește ocuparea forței de muncă, creșterea
economică și inves țiile și pentru a genera beneﬁcii
concrete pentru cetățeni.
Comisia se angajează să adopte în 2015:
Ø un plan de inves ții pentru Europa: măsurile
legisla ve menite să deblocheze inves ții publice și
private în economia reală în valoare de cel puțin 315
miliarde EUR în următorii trei ani;
Ø un ambițios pachet de măsuri privind piața unică
digitală: crearea condițiilor pentru o economie și o

societate digitale dinamice prin completarea
mediului de reglementare a telecomunicațiilor,
modernizarea normelor privind drepturile de autor,
simpliﬁcarea normelor pentru achizițiile online și
digitale efectuate de consumatori, creșterea
securității ciberne ce și raționalizarea digi zării;
Ø primii pași către o Uniune Europeană a energiei:
asigurarea securității aprovizionării cu energie, o
mai mare integrare a piețelor energe ce naționale,
diminuarea cererii Europei în materie de energie și
reducerea emisiilor de dioxid de carbon din mixul
energe c;
Ø o abordare mai echitabilă privind impozitarea: un
plan de acțiune privind eforturile de combatere a
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evaziunii și fraudei ﬁscale, care să includă măsuri la
nivelul UE menite să asigure trecerea la un sistem
pe baza căruia țara în care sunt generate proﬁturile
să ﬁe și țara în care se percepe impozitul;
Ø o agendă europeană privind migrația: dezvoltarea
unei noi abordări în materie de migrație legală cu
scopul de a transforma UE într-o des nație
atrăgătoare pentru persoanele talentate și
competente, îmbunătățirea ges onării migrației în

UE prin intensiﬁcarea cooperării cu țările terțe, a
solidarității dintre statele membre și a combaterii
traﬁcului de persoane;
Ø o uniune economică și monetară aprofundată:
con nuarea eforturilor de promovare a stabilității
economice și de atragere a inves torilor în Europa.
Sursa:
h p://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

ACTIVITĂȚILE EUROPE DIRECT ARGEȘ
Conceptul de Uniune Europeană
În luna noiembrie 2014, Centrul Europe Direct din
cadrul Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș a susținut
pentru elevi de la Școala Gimnazială ”Ion Pillat” din Piteș o
sesiune de informare cu privire la istoricul Uniunii Europene
și cunoașterea drepturilor cetățenilor europeni legate de
călătorii, șederea, sistemul de educație și munca într-un stat
membru al Uniunii Europene.
As el, elevii de clasa a V-a și a VI-a au fost dornici să
descopere cum s-a format Uniunea Europeană, care sunt
ins tuțiile comunitare prin intermediul cărora funcționează
Uniunea Europeană și ce beneﬁcii există pentru cetățenii
care fac parte din marea familie europeană.
Au fost abordate câteva dintre drepturile pe care, noi, ca
cetățeni europeni, le avem în Uniunea Europeană și anume:
dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor
membre și dreptul de a nu ﬁ discriminat pe mo v de
cetățenie; dreptul de a alege și de a candida la alegeri;
dreptul de a adresa pe ții; dreptul de a ne adresa
Ombudsmanului European pentru plângerile referitoare la
„administrarea defectuoasă” de către o ins tuție sau un
organism al UE; dreptul de a ne bucura de protecție din
partea autorităților consulare ale oricărui stat membru, în
cazul în care statul al cărui resor sanți suntem, nu este
reprezentat în țara respec vă.
La ac vitate, au par cipat două voluntare ale centrului
de informare europeană, respec v Andreea Cîrlănaru și Iulia
Brănescu, eleve la Colegiul Național I. C. Bră anu din Piteș ,
care au interacționat cu nerii, antrenându-i în discuții
despre exercitarea drepturilor în calitate de cetățeni
europeni.

Cum s-a pus accentul pe conceptul de Uniune
Europeană, în ul ma parte a evenimentului au fost punctate
și aspecte referitoare la personalități celebre din Europa, care
astăzi sunt renumite în toată lumea: Albert Einstein, care în
1905 a descoperit “rela vitatea”; Pablo Picasso, celebru
pentru tablourile sale în s l “cubist”, Wolfgang Amadeus
Mozart - compozitorul de muzică clasică care a produs peste
600 de piese muzicale; sculptorul român Constan n Brâncuși
- cu contribuții covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii
plas ce în sculptura contemporană și nu în ul mul rând
creatoarea de modă Gabrielle (Coco) Chanel, ale cărei creații
ves mentare inovatoare au transformat-o într-un personaj
important pentru moda secolului XX.
Evenimentul a fost încununat de succes, reunind
aproxima v 60 de neri interesați de formarea Uniunii
Europene și istoria acesteia, dar și de aspectele prac ce cu
care ne confruntăm zi de zi, atunci când călătorim în spațiul
european.
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Eurosphere
La ﬁnalul lunii noiembrie 2014, Centrul Europe Direct
Argeș a organizat evenimentul in tulat Eurosphere, dedicat
promovării poli cilor și programelor europene de ﬁnanțare.
Pe parcursul a 2 ore, au fost discutate aspecte legate de
importanța surselor de informare pe teme europene si a
iniția velor legisla ve. Reprezentanții centrului Europe Direct
Argeș i-au informat pe cei prezenți despre noutățile existente
în programele Agenției pentru Finanțarea Inves țiilor Rurale
și Erasmus+.

Par cipanții s-au angrenat în discuții despre realitatea
rurală din zona Argeșului, cu accent pe diferite proiecte
implementate la nivel rural.
Cu acest prilej, au fost acordate premiile pentru
rezultatele concursului Eurosphere – cea mai bună iniția vă

legisla vă. Concursul, lansat de Europe Direct Argeș în luna
iulie 2014, presupunea înscrierea unei idei de iniția vă
cetățenească, care să rezolve o nevoie existentă atât în
comunitatea celui care făcea propunerea, cât și în alte
comunități europene. Obiec vele concursului au fost:
cunoașterea drepturilor cetățeniei europene, promovarea
unei cetățenii europene ac ve, s mularea spiritului
compe v.
Evenimentul s-a adresat reprezentanților din ins tuțiile
publice implicate în ac vități de informare și comunicare
europeană, colaboratori ai Centrului Europe Direct Argeș.

Tânăr în Europa sesiune de informare pentru
elevii de gimnaziu
Zilnic, milioane de cetățeni călătoresc cu diverse
mijloace de transport în întreaga Europă. Este important
pentru Uniunea Europeană să asigure transport sigur
și confortabil as el că, începând din 1991, au fost
depuse eforturi pentru a garanta drepturile
fundamentale pentru toți pasagerii prin
dezvoltarea legislației europene aplicabile
în toate țările din Uniunea Europeană.
În acest sens, la începutul lunii
decembrie, reprezentanții Centrului
Europe Direct Argeș din cadrul Bibliotecii
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș au susținut
pentru elevi de la Școala Gimnazială ”Ion Pillat”
din Piteș o sesiune de informare cu privire la

documentele de călătorie necesare cetățenilor europeni, cu
accent pe drepturile pasagerilor, atunci când aceș a
călătoresc cu avionul, trenul, autobuzul sau vaporul.
As el, elevii de clasa a VI-a, au aﬂat informații
u le despre câteva drepturi atunci când
călătoresc și anume: dreptul la rambursare
sau redirecționare în cazul în care călătoria se
realizează cu avionul și zborul este anulat sau
li se refuză îmbarcarea; dreptul la asistență și,
în anumite împrejurări, dreptul la
compensație în caz de întârziere prelungită,
anulare sau de refuz la îmbarcare; dreptul de a
face o reclamație și de a avea acces la mijloace de
reparație; dreptul de a călători în aceleași condiții cu
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alți cetățeni în cazul în care suferiți de un handicap sau de
mobilitate redusă.
Cele două voluntare ale centrului de informare
europeană, respec v Oana Constan n și Cris na Crînguș,
eleve la Colegiul Național I. C. Bră anu din Piteș ,
par cipante la ac vitate au interacționat cu nerii,
andresându-le întrebări referitoare la țara în care doresc să
călătorească, cu ce persoane, cu ce mijloc de transport și ce
fel de acte trebuie trebuie să aibă asupra lor.
La ﬁnalul evenimentului nerii par cipanți au primit
materiale informa ve provenite de la Oﬁciul pentru Publicații
al Uniunii Europene, care conțin subiecte cu tema că
europeană, de real interes pentru aceș a.

Europa Jurnaliștilor din Amfiteatre
În data de 10 decembrie 2014, coordonatoarea
Centrului Europe Direct Argeș, Mihaela Voinicu, a
par cipat alături de Amelia Dumitru de la Agenţia
Chelgate, colaborator al Reprezentanţei Comisiei
Europene în România la două întâlniri cu studenţii de la
Universitatea din Piteș - Facultatea de Ș ințe Socio-

Umane și de la Universitatea "Constan n Brâncoveanu"
- Facultatea de Ș ințe Juridice, Administra ve și ale
Comunicării, secția Jurnalism.
În cadrul celor două întâlniri, a fost prezentată
compe ția "Europa jurnaliș lor din amﬁteatre",
concurs care se adresează studenților, masteranzilor și
doctoranzilor la facultăți de jurnalism, comunicare și
relații publice, aceș a ﬁind invitați anual să iden ﬁce
subiecte de interes pentru cetățeni în domeniul
afacerilor europene și să realizeze materiale de presă

pentru canale audio, video și online. Termenul-limită
pentru înscrierea în concurs este 15 februarie 2015,
orele 23:59.
Tinerii prezenți s-au arătat interesați să par cipe cu
ar cole, materiale video sau audio, reportaje
mul media pe teme europene de actualitate, ﬁind
deschiși la sfaturile oferite despre cum să trateze
anumite teme și să par cipe cu materiale reușite.
Coordonatoarea Europe Direct Argeș, Mihaela
Voinicu, i-a informat pe studenți că pot găsi materiale
informa ve u le pentru demersul lor în cadrul Centrului
de Informare Europe Direct Argeș, prezentându-le rolul
în comunitate și ac vitatea acestuia până în prezent.
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TÂNĂR ÎN EUROPA
Concurs de redactare despre extinderea UE
Comisia Europeană lansează concursul de
redactare in tulat „Atât de asemănători. Atât de
diferiți. Atât de europeni.” Tinerii din întreaga Europă
sunt invitați ca, în cadrul unui ar col de maximum 1000
de cuvinte, să își împărtășească opiniile cu privire la una
din următoarele întrebări privind ex nderea Uniunii
Europene sau la ambele:
- Care este experiența ta în cadrul unei Uniuni
Europene ex nse?
- Cum poate răspunde Uniunea Europeană
ex nsă în fața provocărilor viitorului?
„Poli ca noastră în materie de ex ndere este piatra
de temelie a proiectului european de promovare a păcii.
Ajutându-i pe prietenii noștri să își realizeze aspirațiile
europene, creăm stabilitate și prosperitate în jurul
Uniunii. Sunt sigur că acest concurs de redactare va
produce contribuții interesante și originale și va ﬁ o
sursă de inspirație pentru o nouă generație de neri

europeni care vor construi împreună viitorul nostru
comun”, a declarat Johannes Hahn, Comisar European
pentru Poli ca Europeană de Vecinătate și negocierile
de ex ndere.
Concursul de redactare se desfășoară până la data
de 27 februarie 2015 (la amiază, ora Europei Centrale) și
este deschis nerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de
ani, care dețin cetățenia unuia din cele 28 de state
membre ale UE.
Juriile naționale vor alege un candidat din ﬁecare
țară, acesta/aceasta urmând să ﬁe invitat(ă) la Bruxelles
în cadrul unei vizite de studiu de trei zile. Ar colele
câș gătoare vor ﬁ totodată publicate de către Comisia
Europeană și vor ﬁ oferite spre publicare principalelor
redacții de presă din Europa.
Mai multe informații:
h p://www.wri ngcompe on.eu/

UNIUNEA EUROPEANĂ PE ÎNȚELESUL TUTUROR
Vamă și taxe
Uniunea vamală a anulat taxele vamale la
fron erele interne și a introdus un sistem uniform de
taxare a importurilor. Agenții vamali nu numai că asigură
buna desfășurare a ﬂuxurilor comerciale, ci îndeplinesc
și alte misiuni având ca scop protecția cetățenilor
europeni.
Uniunea vamală este o zonă unică de comerț, în
care toate bunurile circulă liber, indiferent dacă au fost

fabricate în Uniunea Europeană sau importate din afara
acesteia. As el, un telefon mobil produs în Finlanda
poate ﬁ trimis în Ungaria fără taxe vamale și fără control
vamal.
Pentru produse fabricate în afara UE - de exemplu
televizoare din Coreea de Sud - taxa vamală este
percepută, în general, doar la prima intrare pe teritoriul
UE, după care nu mai sunt necesare alte taxe sau
controale.
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Protecția vamală include:
· aplicarea normelor privind protecția mediului, a
sănătății și a siguranței (de exemplu, interzicerea intrării
în UE a produselor alimentare contaminate sau a
aparatelor electrice potențial periculoase);
· luarea de măsuri împotriva pirateriei și
contrafacerii mărfurilor, pentru a proteja atât sănătatea
și siguranța oamenilor, cât și locurile de muncă furnizate
de agenții economici care își desfășoară ac vitatea în
mod legal;

· sprijinirea serviciilor de poliție și imigrare în
combaterea actelor de terorism și crimă organizată traﬁc de persoane, droguri, arme de foc, pornograﬁe;
· protejarea patrimoniului cultural european, prin
căutarea operelor de artă furate.
Mai multe informații:
h p://europa.eu/pol/cust/index_ro.htm.

Oportunități de finanțare
Cerere de proiecte a programului COSME
Deoarece întreprinderile mici și mijlocii (IMMurile) joacă un rol esențial în a ngerea obiec velor
Strategiei Europa 2020, ﬁind considerate motoare
esențiale ale creșterii economice și creării de locuri de
muncă, UE dorește să ﬁnanțeze ac vități care duc la o
mai mare compe vitate, (care este afectată de
operarea limitată a oportunităților internaționale și a
perspec velor de inovare în cadrul pieței unice și nu
numai).
Agenția Execu vă pentru IMM-uri (EASME) a
Comisiei Europene a lansat cererea generală de
proiecte “Facilitarea ﬂuxurilor de turism european
pentru neri și seniori în afara sezonului de vârf – 2015”
a programului COSME (2014-2020).
Obiec ve speciﬁce:
· sprijinirea ex nderii sezonului turis c, ajutând la
îmbunătățirea compe vității, ocupării forței de

muncă și creșterii IMM-urilor,
· încurajarea cooperării transnaționale între un
număr cât mai mare de actori ai lanțului valoric de
turism,
· facilitarea parteneriatelor public-privat
europene,
· sensibilizarea persoanelor în vârstă și a nerilor
față de cetățenia europeană prin cresterea mobilității
intra-UE.
Aceasta cerere de propuneri are două
componente:
· componenta A pentru seniori (persoane peste 55
de ani): până la 220.000 euro/proiect;
· componenta B pentru neri (cei cu 15-29 ani):
până la 250.000 euro/proiect.
Data limită: 15 ianuarie 2015.
Mai multe informații: h p://www.ﬁnantare.ro/
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ERASMUS+
Prezenta cerere de propuneri se bazează pe
Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de
ins tuire a acțiunii “Erasmus+“: Programul Uniunii
pentru educație, formare, neret și sport, precum și pe
programul de lucru anual Erasmus+ 2014 – Dimensiunea
internațională a învățământului superior (Rubrica 4) și
pe programul de lucru anual Erasmus+ 2015.
Eligibilitate:
Orice organism public sau privat ac v în domeniul
educației, formării, neretului și sportului poate solicita
ﬁnanțare în cadrul programului Erasmus+.
In plus, grupurile de neri ac ve în domeniul
neretului, dar nu neaparat în contextul unei organizații
de neret, pot solicita ﬁnanțare pentru mobilitatea în
scopul învățării pentru neri și lucrătorii neri, precum și
pentru parteneriate strategice în domeniul neretului.

Termenele limită:
Mobilitatea persoanelor în domeniul neretului – 4
februarie 2015;
Mobilitatea persoanelor în domeniul educației și
formării - 4 mar e 2015;
Parteneriate strategice în domeniul neretului – 4
februarie 2015;
Parteneriate strategice în domeniul educației,
formării și neretului – 30 aprilie 2015;
Catedre, module, centre de excelență, sprijin
acordat ins tuțiilor și asociațiilor, rețele, proiecte – 26
februarie 2015;
Parteneriate de colaborare în domeniul sportului
referitoare numai la Săptămâna europeană a sportului
2015 – 22 ianuarie 2015.
Mai multe informații:
h p://www.ﬁnantare.ro/programul-erasmus-cererede-propuneri-2015.html

Legislație comunitară
1. Direc va 2014/104/ U E a Parlamentului
European și a Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind
anumite norme care guvernează acțiunile în
despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul
încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de
concurență a statelor membre și a Uniunii Europene.
2. D i re c va 2 0 1 4 / 1 0 8 / U E a C o m i s i e i d i n
12 decembrie 2014 de modiﬁcare a Direc vei
2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului în
ceea ce privește lista produselor din domeniul apărării.
3. Regulamentul (UE) nr. 1327/2014 al Comisiei din
12 decembrie 2014 de modiﬁcare a Regulamentului
(CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește limitele maxime
pentru hidrocarburile aroma ce policiclice (HAP)
prezente în carnea și produsele din carne afumate în
mod tradițional și în peștele și produsele pescăreș
afumate în mod tradițional.
4. Regulamentul (UE) nr. 1297/2014 al Comisiei din
5 decembrie 2014 de modiﬁcare, în vederea adaptării la
progresul tehnic și ș ințiﬁc, a Regulamentului (CE)
nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al
Consiliului privind clasiﬁcarea, e chetarea și ambalarea
substanțelor și a amestecurilor.

5. Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al Comisiei din
18 noiembrie 2014 privind speciﬁcațiile tehnice de
interoperabilitate referitoare la accesibilitatea
sistemului feroviar al Uniunii pentru persoanele cu
handicap și persoanele cu mobilitate redusă.
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BIBLIOTECA DE CARTE EUROPEANĂ
Mediul pentru europeni – un aer mai curat,
o viață mai sănătoasă
Revistă a Direcției Generale Mediu, iunie 2014, Nr. 52
Ce poate ﬁ mai important decât aerul pe care îl respirăm? În
ciuda progreselor enorme în ceea ce privește reducerea poluării,
Europa con nuă să se confrunte cu costuri uriașe și cu un număr
de decese inacceptabil din cauza calității slabe a aerului. De
aceea, Comisia Europeană a propus un pachet de poli ci pentru
un aer mai curat. Dacă sunt adoptate de către Consiliu și
Parlament, oamenii vor trăi mai sănătos, iar Europa va economisi
miliarde de euro.
Această revistă prezintă câteva subiecte importante pentru
ci tori referitoare la: noul program de acțiune pentru mediu al
Uniunii Europene; abordarea riscurilor reprezentate de gazele de
șist; reducerea emisiilor în industrie; traﬁcul ilegal de animale
sălba ce; noi propuneri privind reducerea u lizării pungilor de
plas c.

Știați că …? 10 drepturi UE dintr-o privire
Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014
A ﬁ cetățean european înseamnă a beneﬁcia de toate
lucrurile majore: un con nent pașnic, cea mai mare economie a
lumii, libertatea de circulație – lucruri pe care adesea le
considerăm de la sine înțelese. A ﬁ cetățean european înseamnă,
de asemenea, lucrurile minore care fac o diferență reală și de zi cu
zi, cum ar ﬁ posibilitatea de a returna un bun defect pe care l-ați
comandat online, costurile mici pentru serviciile de roaming sau
compensația pentru zborurile anulate. Pentru aceasta, întreaga
Europă lucrează pentru dumneavoastră. Și vom con nua să
lucrăm pentru dumneavoastră.
Această boșură oferă câteva exemple de bună prac că cu
privire la drepturile pe care le avem în calitate cetățenii europeni.

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.

