
Politici și strategii europene 

Inovare: Înlăturarea barierelor în calea plăților sigure 
și inovatoare cu cardul, prin internet și prin telefonia 
mobilă 

Prezentarea unui bilet de tren virtual sau rambursarea unei dato-
rii către un prieten de pe telefonul mobil, cumpărarea online a 
produselor alimentare, plata cu cardul de debit în străinătate – 
modul în care cetățenii europeni fac cumpărături și plătesc se află 
într-un proces radical de schimbare.  

Un mediu sigur și transparent de plăți integrate în întreaga UE ar 
putea crea mijloace de plată mai eficiente, mai moderne și mai 
sigure – în beneficiul consumatorilor, al comercianților și al furni-
zorilor de servicii de plată. Pe baza consultării pe marginea Cărții 
verzi adoptate astăzi, Comisia dorește să afle părerile părților 
interesate cu privire la obstacolele care împiedică o mai mare 
integrare a pieței și modul în care acestea pot fi înlăturate.  

Termenul limită pentru prezentarea contribuțiilor în cadrul       
consultărilor este 11 aprilie 2012. 
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Fiscalitate: Dezvoltarea Ghișeului unic 
pentru respectarea transfrontalieră a leg-
islației în materie de TVA  
 
Desfășurarea activității comerciale în mai multe 

state membre presupune deseori interacțiunea cu 

mai multe administrații fiscale în diferite limbi. 

Respectarea mai multor obligații privind TVA-ul 

poate fi un exercițiu foarte greoi și costisitor 

pentru societăți.  

Propunerea adoptată este un prim pas către un 

Ghișeu unic pentru toate serviciile furnizate pe 

cale electronică de care întreprinderile vor        

beneficia începând de la 1 ianuarie 2015. Astfel 

cum este prevăzut în Comunicarea Comisiei din 

decembrie anul trecut privind viitorul TVA-ului, 

demersul referitor la Ghișeul unic pentru comerțul 

transfrontalier din cadrul UE va viva, într-o primă 

fază, doar serviciile de comerț electronic, de radi-

odifuziune sau televiziune și de telecomunicații.  

Ghișeul unic va permite întreprinderilor să declare 

și să plătească TVA-ul în statul membru unde sunt 

stabilite, mai degrabă decât în locul în care este 

stabilit clientul. Sistemul de Ghișeu unic, care este 

în prezent limitat la furnizori din afara UE de     

servicii electronice, este în curs de extindere și la 

întreprinderi din UE și la servicii de telecomunicații 

și de radiodifuziune sau televiziune.   

Lansarea campaniei organizate cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a politicii agricole comune  

Comisia Europeană a lansat campania de comunicare CAP@50 pentru a marca cea de a cincizecea aniversare a politicii 
agricole comune, o piatră de temelie a integrării europene, care a oferit cetățenilor europeni o jumătate de secol de      
securitate alimentară și un mediu rural activ. Campania de comunicare, care se va desfășura pe durata întregului an, in-
clude un site web interactiv, o expoziție itinerantă, materiale audiovizuale și tipărite, precum și o serie de evenimente ce 
vor avea loc Bruxelles și în statele membre. Pe site-ul web dedicat sărbătoririi celor 50 de ani de PAC, accesibil în 22 de 
limbi, va fi prezentat un film care ilustrează influența agriculturii asupra vieții noastre cotidiene, precum și o înregistrare 
video a declarației comisarului care prezintă campania.  

Bancnotele și monedele euro – după 10 ani 

Data de 1 ianuarie 2002 a marcat introducerea bancnotelor și 
monedelor euro în Uniunea Europeană, generând o aliniere fără 
precedent a politicilor monetare, precum și o cooperare mai 
strânsă între țările din zona euro.  

Cu toate că euro și Uniunea economică și monetară au oferit o 
bază solidă pentru progresul economic, criza bancară din 2008 și 
consecințele acesteia au pus serios la încercare sistemul. 
Succesul monedei euro s-a dovedit a fi dependent de starea de 
sănătate și de sustenabilitate a finanțelor publice și de 
robustețea politicilor macroeconomice. Bazele redresării există 
deja, datorită normelor recent consolidate ale UE privind 
supravegherea și guvernanța în domeniul economic.  

http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_en.htm


 

Site-ul Reţelei Europene a Experţilor in Cultură (EENC) 

EENC este un grup de experţi înfiinţat in anul 2010 pentru a oferi consiliere Directoratului General 

pentru Educaţie şi Cultură al Comisiei Europene pe probleme de politici culturale. Site-ul se      

adresează profesioniştilor din domeniul cultural, academicienilor şi studenţilor, şi oferă informaţii 

specializate, link-uri şi resurse relevante, reviste, rapoarte, conferinţe, centre de documentare, 

baze de date cu experţi şi organizaţii active în domeniul politicii culturale şi a cooperării culturale 

in Uniunea Europeană, în alte ţări europene şi în lumea intreagă. Site-ul este disponibil în limbile engleză, franceză şi 

germană: http://www.eenc.info 

Sistemul European de Credite pentru Educaţie şi Formare Profesională (ECVET) in benzi  
desenate 

Un videoclip animat realizat de studenţii VET la comunicare, în care este prezentat modul în 
care funcţionează ECVET. Sistemul European de Credite pentru Educaţie şi Formare Profe-
sională (ECVET) este un instrument european menit să sprijire invăţarea pe tot parcursul 
vieţii, mobilitatea studenţilor europeni şi flexibilitatea parcursurilor de învăţare pentru    
obţinerea de calificări. 

Mai multe informaţii: http://www.youtube.com/embed/1fsx0K-KpCw 

Noutăți europene 
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Competiții europene: 

 Concursul BNP Paribas Ace Manager 

Concursul se bazează pe o simulare economică interactivă a activităţilor băncii pe  
principiile jocului de tenis. Participanţii vor fi studenţi şi absolvenţi înscrişi într-o     
instituţie de invăţămant superior sau universitate, cu vârsta sub 26 de ani. Ei vor fi 
grupaţi în echipe pentru a rezolva diferite studii de caz care, în funcţie de gradul de 

adecvare a deciziilor lor, le va permite să acumuleze puncte... Aşi (“Aces”). Scopul concursului este de a se obţine un 
număr maxim de aşi pentru ca echipa să se califice în finala internaţională care va avea loc pe 13 aprilie 2012 în Paris 
şi în cadrul căreia se vor oferi şi premiile în bani celor 5 echipe finaliste. 

Data limită pentru inscriere este: 15 februarie 2012 

Informaţii detaliate: 

http://acemanager.bnpparibas.com 

 

Program de granturi (burse) pentru studenţi 

Oportunităţi de finanţare sponsorizate de Casasawap.com cu scopul de a          
îmbunătăţi mobilitatea studenţilor internaţionali. Studenţii din întreaga lume care 

vor să studieze in străinătate sunt invitaţi să-şi depună candidature cu cel puţin o săptămană înainte de data limită şi 
să obţină şansa de a caştiga o bursă în valoare de 1.000 €. 

 Date limită: 1 aprilie, 1 iulie şi 1 octombrie 2012 

Mai multe informaţii: http://student-grants.eu 

Site-ul%20Reţelei%20Europene%20a%20Experţilor%20in%20Cultură%20(EENC)
http://www.eenc.info
http://www.youtube.com/embed/1fsx0K-KpCw
http://www.youtube.com/embed/1fsx0K-KpCw
http://www.youtube.com/embed/1fsx0K-KpCw
http://acemanager.bnpparibas.com
http://acemanager.bnpparibas.com
http://student-grants.eu
http://student-grants.eu


 

Dezvoltarea comerțului electronic și a serviciilor online reprezintă un potențial considerabil, generator de efecte 
economice, sociale și societale benefice. Economia bazată pe internet creează 2,6 locuri de muncă pentru fiec-
are loc de muncă „offline” suprimat și le oferă consumatorilor mai multe posibilități de alegere, inclusiv în zonele 
rurale sau izolate.  Din aceste motive, Comisia a adoptat în cadrul Strategiei digitale și al Actului privind piața 
unică și la cererea Consiliului European de a prezenta o foaie de parcurs pentru finalizarea pieței unice digitale 
până în 2012, o comunicare conținând 16 acțiuni concrete care vizează dublarea, până în 2015, atât a ponderii 
comerțului electronic în cadrul vânzărilor cu amănuntul cât și a ponderii economiei bazate pe internet în cadrul 
PIB-ului european (aceasta situându-se în prezent sub 3%).  

Comisia Europeană a lansat o dezbatere publică la nivel european privind restructurarea întreprinderilor și antici-
parea schimbărilor.  
Consultarea se va încheia la 30 martie 2012. Obiectivul este de a identifica practici și politici de succes în materie 
de restructurare și adaptare la schimbare. Rezultatele vor fi valorificate în cadrul viitorului pachet privind ocupar-
ea forței de muncă și ar trebui să contribuie la îmbunătățirea cooperării ulterioare între reprezentanții lu-
crătorilor și angajatorilor, guvern, autorități regionale și locale și instituțiile UE.  

Europa pentru cetățeni 

Pentru a marca începutul Anului european al îmbătrânirii active și al solidarității dintre generații 2012, Comisia 
a prezentat astăzi un nou sondaj Eurobarometru care arată că 71 % dintre europeni sunt conștienți că populația 
Europei este în curs de îmbătrânire, dar numai 42 % sunt îngrijorați de această evoluție. Acest rezultat con-
trastează puternic cu percepțiile responsabililor politici, care privesc îmbătrânirea populației drept o problemă 
majoră. Pentru cei mai mulți dintre cetățeni, persoanele cu vârsta de 55 de ani sau mai mult joacă un rol major 
în domenii cheie ale societății. Peste 60 % cred ca ar trebui sa ni se permită să continuăm să lucrăm după vârsta 
de pensionare și o treime afirmă că le-ar plăcea să lucreze mai mult.  
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Stimularea creșterii economice și a ocupării forței de muncă: plan de acțiune pentru dublarea volu-
mului comerțului electronic în Europa până în 2015 

Europenii sunt gata pentru „îmbătrânirea activă”, afirmă un nou sondaj  

Un rol mai important pentru cetățeni în elaborarea politicilor europene: Comisia extinde la 
12 săptămâni perioada destinată consultărilor publice și creează un nou „serviciu de alertă” 

De la 1 ianuarie, Comisia Europeană lasă la dispoziția cetățenilor, întreprinderilor și organizațiilor neguverna-
mentale o perioadă de cel puțin 12 săptămâni pentru a formula observații cu privire la proiectele de noi politici 
și acte legislative, în comparație cu perioada anterioară de 8 săptămâni. Acest lucru va facilita implicarea 
cetățenilor europeni în elaborarea politicilor UE dintr-un stadiu incipient. Comisia a introdus, de asemenea, un 
serviciu de alertă pentru inițiativele în curs de pregătire: organizațiile care se înscriu în registrul de transparență 
se pot abona la acest serviciu de alertă pentru a obține din vreme informații cu privire la foile de parcurs ale 
inițiativelor noi, din domeniile care îi interesează, cu aproximativ un an înainte de adoptarea acestora. Comisia 
speră că prelungirea perioadei de consultare și noul serviciu de alertă vor asigura o participare sporită la         
consultările sale, în special din partea acelor grupuri care până în prezent au fost slab reprezentate.  

Cu politica sa pentru „o reglementare inteligentă”, Comisia are ca obiectiv implicarea cetățenilor și a 
întreprinderilor în procesul legislativ pentru a se asigura că ține seama de toate elementele și preocupările      
relevante atunci când elaborează o propunere legislativă. 

Comisia lansează o dezbatere privind restructurarea întreprinderilor: ce învățăminte se pot 
desprinde din criză? 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=ro
http://europa.eu/transparency-register/index_ro.htm


Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni  13  februarie 2012  

Stagii de traducere la Parlamentul European  15  februarie 2012  

Europa pentru Cetățeni: Acțiunea 1: Cetățenie activă pentru Europa - Orașe înfrățite  15  februarie 2012  

'Oameni' (PC7) - Acțiunile Marie Curie  15  februarie 2012  

Învățare pe tot parcursul vieții - Programul Jean Monnet  15  februarie 2012  

Programe de stagii UE-Japonia  16  februarie 2012  

Granturile Consiliului European pentru Cercetare (CEC)  16  februarie 2012  

Burse de studii în Polonia 2012-2013 17  februarie 2012  

Stagii de practică la Agenția UE pentru Drepturile Fundamentale (ADF)  17  februarie 2012  

Premiile Innovact Campus 2011  20  februarie 2012  

Programul de Parteneriat pentru formarea tinerilor lucrători europeni  21  februarie 2012  

Tempus IV   23  februarie 2012  

Surse de finanțare 
pentru luna Februarie 

EUROPE DIRECT NORD-EST 

Centrul Europe Direct Nord-Est 

 găzduit de  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

Pentru dezabonare, click aici 
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Bun venit Croaţiei! 

Odată cu semnarea Tratatului de aderare la 9 decembrie 2011, şefii de stat şi de guvern din UE şi Croaţia au demarat proce-
dura prin care această ţară din Balcanii de Vest va deveni cel de al 28-lea stat membru al Uniunii Europene. Ceremonia a avut 
loc in cadrul reuniunii Consiliului European. Croaţia va deveni stat membru cu drepturi depline la 1 iulie 2013, odată cu         
ratificarea de către toate cele 27 de state membre ale UE şi de către Croaţia a Tratatului de aderare. Pe parcursul perioadei de 
ratificare, progresele Croaţiei in punerea in aplicare a tratatului vor continua, iar Comisia va monitoriza progresele inregistrate. 
Pană la aderare, Croaţia va fi observator, fără dreptul de a lua cuvantul, la majoritatea grupurilor de lucru ale Consiliului şi la 
reuniunile Consiliului şi ale Consiliului European, precum şi in cadrul comitetelor Comisiei.  

 

Comisia Europeană adoptă propunerea pentru un nou program ‘Europa pentru cetăţeni’ 2014-2020 

Pe 14 decembrie, Comisia Europeană a adoptat o propunere pentru noul program „Europa pentru cetăţeni”, care vizează 
creşterea gradului de conştientizare şi de inţelegere a Uniunii Europene de către cetăţenii acesteia. Urmand a se desfăşura 
intre 2014 şi 2020 şi dispunand de un buget de 229 milioane de euro, programul va sprijini o serie de activităţi, cum ar fi 
rememorarea trecutului Europei şi organizarea de parteneriate intre oraşe (infrăţirea oraşelor), pentru ca cetăţenii să poată 
cunoaşte şi inţelege mai bine Uniunea Europeană, valorile şi istoria acesteia. 

 Noul program va veni in completarea Raportului Comisiei privind cetăţenia UE din 2010 şi a propunerii ca anul 2013 să fie 
declarat “Anul european al cetăţenilor”. 

http://cyp.adagio4.eu/view/en/rules.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_en.php
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7ActivityCallsPage&id_activity=12
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc88_en.htm
http://www.eu-japan.eu/global/business-training.html
http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.ncpList
http://www.roburse.ro/docs/concursuri/lansare/Acord-bilateral/termen-2012-02-17/Polonia%20-%20acord%20bilateral%202012-2013%20Comunicat.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/about_fra/recruitment/traineeship/traineeship_en.htm
http://www.innovact.com/en/commercial/innovact-campus-awards/register-you-to-the-10th-edition-article77.html
http://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-nanetworktcs/europeancitizenship/
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2011/call_eacea_25_2011_en.php
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=centru_ED
http://www.adrnordest.ro/
mailto:europedirect@adrnordest.ro?subject=Dezabonare

