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Cel de-al șaselea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială al 

Comisiei Europene arată că politica de coeziune a UE contribuie la atingerea 
obiectivelor de creștere ale Strategiei Europa 2020, prin crearea de locuri de muncă 

și prin reducerea disparităților în interiorul Europei. În perspectiva perioadei 2014-
2020, raportul schițează modul în care vor fi direcționate investițiile înspre domenii-

cheie, precum eficiența energetică, ocuparea forței de muncă, incluziunea socială și 

IMM-urile, pentru ca investițiile să aducă beneficii maxime cetățenilor. 
 

Raportul analizează situația coeziunii în Uniune și evidențiază problemele cu care se 

confruntă autoritățile locale, regionale și naționale în lupta pentru a depăși impactul 

crizei economice și financiare. În special, în raport se constată că politica de 
coeziune a atenuat declinul dramatic al investițiilor publice, injectând resurse 

financiare extrem de necesare în multe state membre și creând o stabilitate 
financiară vitală pentru atragerea de investiții private. 
 

Investițiile din cadrul politicii de coeziune a 

UE pentru perioada 2007-2013 au produs 
deja rezultate palpabile. Cifrele de până acum 

(până la sfârșitul anului 2012) indică crearea 

a circa 600.000 de locuri de muncă noi, 
sprijinirea a 80.000 de întreprinderi noi, 

oferirea accesului la banda largă unui număr 
de 5 milioane de cetățeni și îmbunătățirea 

accesului la apă potabilă pentru 3,3 milioane 

de persoane. În plus, 5,7 milioane de 
persoane au fost ajutate să-și găsească un 

loc de muncă și încă 8,6 milioane au fost 
sprijinite în obținerea unei calificări. 
 

Investițiile din cadrul rundei financiare actuale, 2014-2020, se preconizează că vor fi 

chiar mai eficace, cu o direcționare mai bună înspre sectoare-cheie, precum 
economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, competitivitatea IMM-urilor, 

inovarea și ocuparea forței de muncă și incluziunea socială. Investițiile din cadrul 

politicii de coeziune a UE se vor cifra la peste 38 de miliarde de euro, destinați să 
susțină trecerea la o economie mai ecologică prin investiții în eficiența energetică și 

în energia din surse regenerabile - comparativ cu 16,6 miliarde de euro investiți în 
economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon în perioada 2007-2013. Conform 

planurilor de cheltuieli și acordurilor de parteneriate ale statelor membre, fonduri de 
până la 33 de miliarde de euro (reprezentând o creștere de aproape 10 miliarde de 

euro) vor susține IMM-urile Europei în eforturile lor de a deveni mai competitive. 

Peste 80 de miliarde de euro vor fi investiți în capitalul uman prin Fondul Social 
European și prin Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.  
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Comentând pe marginea raportului, Johannes Hahn, comisarul pentru politica regională, a declarat: „Raportul de 
azi demonstrează cu claritate că politica de coeziune a devenit un instrument modern și flexibil de abordare a 
diferitelor provocări cu care se confruntă Europa. Această politică este acum brațul investițional al Europei: forță de 
reacție în caz de criză și forță strategică în ceea ce privește creșterea și generarea necesarelor locuri de muncă. 
Vremea subvențiilor uriașe pentru drumuri și poduri începe să treacă, întrucât multe state membre și-au redus 
decalajele în domeniul infrastructurii. Investițiile direcționate înspre inovare și o creștere economică ecologică vor 
crea locuri de muncă durabile și de calitate și vor spori competitivitatea regiunilor noastre. Însă criza și-a lăsat 
amprenta asupra multor orașe și regiuni. Disparitățile continuă să existe și avem încă multe de făcut. Aceste fonduri 
trebuie cheltuite cu înțelepciune pentru a obține rezultatele optime, în special în orașele și regiunile în care nevoile 
sunt cele mai urgente.” 
 

László Andor, comisar UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri 

sociale și incluziune, a afirmat: „Cel de-al șaselea raport privind 
coeziunea oferă o imagine aprofundată a valorii adăugate a politicii de 
coeziune a UE, care este o sursă vitală de investiții în creșterea 
economică și în progresul social în toate cele 28 de state membre. 
Fondul Social European reprezintă aproape un sfert din politica de 
coeziune și este principalul instrument al UE pentru investiții în 
competențe și în șanse pentru cetățeni. FSE sprijină investițiile în crearea 
de locuri de muncă, în incluziunea socială și în educație, dar și în buna 
guvernanță și în reforma administrației publice. Raportul de coeziune 
vine într-un moment important, în care se adoptă acordurile de 
parteneriat cu statele membre individual pentru perioada de programare 
2014-2020 și în care se negociază programele operaționale. Raportul 
oferă o bună imagine asupra situației în care ne aflăm și asupra a ceea 

ce ne mai rămâne de făcut pentru a transpune bugetul pentru 2014-2020 în proiecte pe teren.”  
 

În raport se subliniază și necesitatea unei bune guvernanțe, afirmându-se că, în lipsa acesteia, nu se pot atinge rate 

semnificative de creștere și nici convergența economică regională. Deși guvernanța s-a îmbunătățit pretutindeni în 
Europa, investițiile vor continua să ajute la consolidarea capacității administrative în anumite state membre, prin 

formarea și sprijinirea personalului, pentru a asigura o utilizare robustă și eficace a banilor contribuabililor din UE. 
 

Chiar dacă orașele sunt în general considerate motoare de creștere și de inovare, tot ele sunt cele care au suferit de 
pe urma crizei mai mult decât alte regiuni în ceea ce privește pierderile de locuri de muncă. Locuitorii orașelor riscă 

mai mult să se afle în situații de sărăcie și de excluziune socială, în multe state membre. Și din acest motiv, noile 

reguli ale politicii de coeziune prevăd că cel puțin 20% din Fondul Social European ar trebui investit în consolidarea 
incluziunii sociale și în combaterea sărăciei. 
 

Comisia lansează, de asemenea, o nouă Platformă pentru date deschise a politicii de coeziune pentru sprijinirea 

orientării mai intense înspre rezultate, pentru creșterea transparenței și pentru promovarea dezbaterii privind 
eficiența finanțării în cadrul politicii de coeziune. Utilizatorii pot explora datele raportului prin intermediul mai multor 

hărți și grafice interactive și pot, de asemenea, să includă comentarii. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu 

 

 
Pentru prima oară, un studiu inventariază politicile privind alimentația în școli 

 

 
Ca parte a eforturilor Comisiei Europene de a contribui la reducerea obezității infantile, serviciul științific intern al 

Comisiei, Centrul Comun de Cercetare (JRC), a publicat primul raport cuprinzător referitor la politicile privind 

alimentația în școli în Europa. Potrivit studiului, țările europene recunosc contribuția importantă a alimentației în școli 
la sănătatea, dezvoltarea și performanțele școlare ale copiilor. Toate țările cuprinse în studiu (cele 28 de state 

membre ale Uniunii Europene + Norvegia și Elveția) au orientări privind alimentația în școli, deși orientările 
respective variază considerabil. Măsurile naționale care vizează promovarea dietelor sănătoase în școli variază de la 

orientări facultative privind dimensiunile porțiilor, de exemplu, la interdicții totale, inclusiv în ceea ce privește 
comercializarea, ale distribuitoarelor automate și ale băuturilor îndulcite cu zahăr. 

 

http://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://www.ec.europa.eu


  

 

Comisarul pentru sănătate, Tonio Borg, a declarat: „Aproape o treime dintre copiii europeni sunt supraponderali 
sau obezi și, prin urmare, riscă să contracteze boli care pot fi prevenite, inclusiv diabetul de tip 2. Școlile sunt 
parteneri importanți în eforturile noastre de a încuraja copiii să adopte obiceiuri alimentare sănătoase, astfel încât să 
crească sănătoși, să aibă rezultate școlare bune și să-și dezvolte pe deplin potențialul. Așadar, prima evaluare a 
politicilor privind alimentația în școli este o contribuție importantă la lupta noastră împotriva obezității.” 
 

Comisarul pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a adăugat: „Acest raport oferă factorilor 
de decizie politică, educatorilor și oamenilor de știință o bună bază pentru investigarea posibilelor legături dintre 
politicile privind alimentația în școli și sănătatea publică și pentru evaluarea eficacității cu care sunt promovate 
obiceiurile alimentare sănătoase.” 
 

Raportul analizează cele mai recente documente de politici naționale care constituie standarde și orientări privind 
alimentele disponibile în școlile primare și secundare. Raportul descrie aceste politici pe baza unor criterii comune, 

precum alimentele permise sau interzise, nivelul substanțelor nutritive, structurile pentru servit masa, serviciile de 
alimentație publică și restricțiile privind comercializarea. 
 

Raportul oferă, de asemenea, o privire de ansamblu asupra situației reglementărilor, care constituie un important 

pas înainte pentru evaluarea impactului acestor politici asupra obezității infantile.  

 

Unele elemente cheie din raport  
 

Peste 90% dintre politicile studiate conțin standarde bazate pe 
alimente, menite a asigura meniuri echilibrate. Acestea sunt 

urmate de orientări privind dimensiunea porțiilor (76%) și de 
standarde bazate pe substanțele nutritive pentru prânz (65%). 
 

Sunt foarte des întâlnite restricțiile sau recomandările legate de 

disponibilitatea băuturilor (65-82%), majoritatea sprijinind 
accesul (gratuit) la apă potabilă proaspătă și limitând sau 

interzicând în mod specific băuturile răcoritoare (îndulcite cu 

zahăr). 
 

Îmbunătățirea nutriției copiilor, învățarea unui regim alimentar 

și a unor obiceiuri de viață sănătoase, precum și reducerea sau 

prevenirea obezității infantile sunt obiectivele principale 
generale împărtășite de majoritatea țărilor. 
 

Dulciurile și gustările aromatizate sunt restricționate în 

majoritatea politicilor, care variază de la permiterea ocazională 
a acestor gustări la interdicții complete. 
 

Măsurarea rezultatelor politicii privind alimentația în școli este 

impusă sau recomandată în 59% dintre politici. Furnizarea de 
alimente în școli și procentajul copiilor care mănâncă la școală sunt rezultatele cel mai des întâlnite între cele care 

trebuie măsurate. 
 

Aportul de energie și aportul de grăsimi sunt cei mai comuni parametri incluși în standardele pentru prânz bazate pe 
energie/substanțe nutritive (utilizați în 65% și, respectiv, în 56% din totalul politicilor). 
 

Oferta distribuitoarelor automate este restricționată în aproximativ jumătate dintre țările studiate. Măsurile variază 

de la cele care recomandă opțiuni mai sănătoase în privința alimentelor oferite de distribuitoarele automate la cele 
care interzic alimentele nesănătoase din automate și la cele care interzic cu totul prezența automatelor în incintele 

școlilor. 
 

Limitarea comercializării alimentelor nesănătoase constituie, de asemenea, o practică obișnuită. 
 

Inventarierea politicilor privind alimentația în școli s-a realizat cu ajutorul Grupului la nivel înalt pentru nutriție și 
activitate fizică al UE, în sprijinul Strategiei pentru Europa privind problemele de sănătate legate de alimentație, 

excesul de greutate și obezitate, din 2007, precum și în sprijinul Planului de acțiune al UE privind obezitatea infantilă 

2014-2020. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu  
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Achizițiile integrate în aplicații: Comisia Europeană și statele membre  
au acționat împreună pentru a spori protecția consumatorilor în cadrul jocurilor online  

 
 

În urma unui număr mare de plângeri înregistrate în țările UE în privința achizițiilor integrate în aplicațiile pentru 
jocuri online, în special în privința achizițiilor accidentale făcute de copii, autoritățile naționale și-au unit forțele cu 

Comisia Europeană pentru a găsi soluții. 
 

Acțiunea lor coordonată de asigurare a respectării legii la nivelul UE în ceea ce privește achizițiile integrate în 
aplicațiile pentru jocuri online și mobile a înregistrat reale progrese în direcția obținerii unor rezultate concrete. 

Industria și-a asumat o serie de angajamente menite să soluționeze problemele semnalate de consumatori. Această 
acțiune va spori încrederea consumatorilor în sectorul aplicațiilor, aflat în expansiune rapidă. 
 

„Este prima acțiune de acest tip pentru asigurarea respectării legii în cadrul căreia Comisia Europeană și autoritățile 
naționale și-au unit forțele. Mă bucur să constat că începe să aibă rezultate concrete, deoarece acest lucru este 
important pentru consumatori. Mai ales copiii trebuie să fie mai bine protejați atunci când utilizează jocuri online. 

Totodată, experiența dobândită în cadrul acestei acțiuni este 
foarte valoroasă pentru procesul de reflecție pe care îl 
derulăm în prezent referitor la cele mai eficace modalități de 
a asigura respectarea drepturilor consumatorilor în Uniune. 
Această acțiune a demonstrat că merită să cooperăm, 
deoarece contribuim astfel la îmbunătățirea protecției 
consumatorilor în toate statele membre”, a declarat 
comisarul UE pentru protecția consumatorilor, Neven 

Mimica. 
 

Vicepreședinta Neelie Kroes, responsabilă cu Agenda 
digitală, a adăugat: „Comisia sprijină foarte mult inovarea în 
sectorul aplicațiilor. Achizițiile în cadrul aplicațiilor constituie 
un model de afaceri legitim, însă este esențial ca producătorii 

de aplicații să înțeleagă și să respecte legislația UE atunci când dezvoltă astfel de noi modele de afaceri”. 
 

În decembrie 2013, s-a transmis către Apple, Google și Interactive Software Federation o poziție comună, aprobată 

de autoritățile naționale din cadrul rețelei de cooperare în domeniul protecției consumatorilor (rețeaua CPC), prin 
care li se solicita să aibă în vedere ca: 

• jocurile promovate ca „gratuite” să nu inducă în eroare consumatorii cu privire la costurile reale implicate; 
• jocurile să nu cuprindă îndemnuri directe adresate copiilor pentru a face achiziții în cadrul unui joc sau pentru a 

convinge un adult să facă astfel de achiziții pentru ei; 
• modalitățile de plată a achizițiilor să fie aduse la cunoștința consumatorilor în mod adecvat, iar plățile să nu fie 

debitate prin setări implicite, fără consimțământul explicit al consumatorilor; 

• agenții comerciali să pună la dispoziție o adresă de e-mail la care să poată fi contactați de consumatori în cazul în 
care aceștia au întrebări sau plângeri. 
 

Prin mecanismul de cooperare în materie de protecție a consumatorilor prevăzut de normele UE, Apple, Google și 

asociațiilor comerciale relevante li s-a solicitat să ofere soluții concrete la nivelul UE în privința problemelor ridicate. 
 

Google a decis să facă o serie de modificări, care sunt în curs de realizare și vor fi finalizate până la sfârșitul lunii 
septembrie 2014. Printre acestea se numără nefolosirea sub nicio formă a cuvântului „gratuit” atunci când în jocuri 

sunt integrate achiziții în cadrul aplicațiilor, elaborarea unor orientări specifice pentru dezvoltatorii săi de aplicații, 
pentru a preveni folosirea îndemnurilor directe adresate copiilor, astfel cum sunt definite în legislația UE, și măsuri cu 

termene de realizare care să ajute la monitorizarea încălcărilor evidente ale legislației UE în domeniul protecției 
consumatorilor. Google și-a adaptat totodată setările implicite, astfel încât plățile să fie autorizate înainte de 

efectuarea oricărei achiziții în cadrul aplicațiilor, cu excepția cazului în care consumatorul alege în mod activ să 

modifice respectivele setări. 
 

Deși, din păcate, până în prezent Apple nu a venit cu soluții imediate și concrete pentru a soluționa problemele 
semnalate, legate în special de autorizarea plăților, compania s-a oferit să găsească soluții pentru problemele 

respective. Cu toate acestea, nu a furnizat niciun angajament ferm și niciun termen pentru efectuarea acestor 
posibile modificări viitoare. Autoritățile CPC vor continua să dialogheze cu Apple pentru a se asigura că această 
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companie va prezenta detalii exacte cu privire la modificările necesare și că își va adapta practicile în conformitate cu 
poziția comună. 
 

Autoritățile statelor membre și Comisia Europeană au invitat, de asemenea, asociațiile dezvoltatorilor de jocuri online 

și platformele să reflecteze asupra măsurilor concrete pe care le-ar putea lua pentru a rezolva problemele semnalate 
în poziția comună, inclusiv asupra posibilității de a elabora orientări sau standarde care să încorporeze această 

poziție formulată în urma cooperării în materie de protecție a consumatorilor (CPC). 
 

Asigurarea respectării legii, inclusiv eventualele acțiuni în justiție, se află în mâinile autorităților naționale, care 
urmează să analizeze modul în care vor aborda aspectele juridice rămase nerezolvate. 
 

Comisia Europeană și statele membre vor continua să monitorizeze această chestiune, mai ales măsura în care 

angajamentele asumate oferă în practică soluții la problemele semnalate în poziția CPC. 
 

Regulamentul UE privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului (CPC) (CE nr. 2006/2004) pune în 
legătură autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor prin intermediul unei rețele paneuropene de asigurare 

a respectării legislației. Mulțumită acestui cadru, o autoritate națională dintr-o țară a UE poate apela la omologul său 

din altă țară a UE pentru a-i solicita să intervină în cazul unei încălcări la nivel transfrontalier a normelor UE în 
domeniul protecției consumatorilor. Această cooperare se aplică în cazul normelor de protecție a consumatorilor din 

diverse domenii, precum Directiva privind practicile comerciale neloiale și Directiva privind clauzele contractuale 
abuzive.  
 
Sursa: www.ec.europa.eu 

 

 

EVENIMENTE 
 
 

Sesiuni de instruire în cadrul proiectului 
„Mediul de afaceri - promovare și dezvoltare sustenabilă” 

 

În perioada 24-28 iulie 2014 au fost organizate, în cadrul proiectului „Mediul de afaceri – promovare și dezvoltare 
sustenabilă”, trei sesiuni de instruire ce au avut ca temă „Ce este un plan de afaceri?”. Evenimentele au avut loc în 

cele trei zone vizate de proiect, respectiv raionul Cahul, Republica Moldova, județul Galați, România și regiunea 

Odessa, Ucraina. În proiectul elaborat și derulat de Consiliul Judeţului Galaţi au fost cooptați ca parteneri: Camera 
de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, Consiliul Raional Cahul, Republica Moldova, Agenţia pentru Cooperare 

Transfrontalieră şi Integrare Europeană, Cahul, Republica Moldova, Agenţia de Dezvoltare Durabilă şi Integrare 
Europeană «Euroregiunea „Dunărea de Jos”», Izmail, Ucraina şi Fondul Regional pentru Susţinerea 

Antreprenoriatului în Regiunea Odessa, Ucraina. 
 

Pe parcursul evenimentelor au fost prezentate informații cu privire la delimitările conceptuale ale unui plan de 
afaceri, funcțiile planului de afaceri, tipologiile, scopul elaborării, redactarea și structura unui plan de afaceri, precum 

și aspecte practice privind o serie de greșeli de evitat în scrierea unui plan de afaceri.   
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Sesiunile de instruire au avut un caracter interactiv, fiind discutate, pe lângă aspectele teoretice ale tematicii 
evenimentului și o serie de spețe și exemple de bună practică despre elaborarea și punerea în aplicare a unui plan 

de afaceri la nivelul regiunilor vizate de proiect. Totodată, în cadrul evenimentului au fost punctate asemănările și 

diferențele care există între conceperea și punerea în practică a unui plan de afaceri în cele trei țări partenere. 
 

La evenimente au participat reprezentanți ai grupului țintă - instituții publice și private care reprezintă și oferă 

asistență mediului de afaceri și agenți economici din regiunea vizată de proiect, precum și membri ai echipei de 

proiect. 
 

 

Tabără organizată de Centrul Europe Direct Galați 
 
 

În perioada 25-31 iulie 2014, Centrul Europe Direct Galați a organizat, la Eforie Sud, o tabără dedicată voluntarilor și 

colaboratorilor săi. Au fost selectați să participe elevi ai Școlii Gimnaziale Barcea precum și elevi ai instituțiilor liceale 
din Galați care s-au implicat în organizarea și desfășurarea activităților Centrului Europe Direct Galați pe parcursul 

anului 2014. 
 

Pentru elevii participanți, tabăra a constituit un prilej de a se cunoaște și de a interacționa cu voluntarii Centrului 
Europe Direct Comănești, județul Bacău și de a efectua schimburi de experiență în domeniul activităților cu tematică 

europeană. 
 

 

Proiect de mediu al Centrului de Consultanță Ecologică Galați 
 
 

În data de 25 iulie 2014, un reprezentant al Centrului Europe Direct Galați din cadrul Consiliului Județului Galați, a 

fost prezent la o întâlnire organizată de Centrul de Consultanță Ecologică Galați (CCEG), în cadrul proiectului 
„Cooperare Regională pentru Protecţia Mediului cu privire la poluatorii din activităţi agricole în bazinele hidrografice 
din zona Mării Negre (REPAIR)”, finanţat de Programul Operaţional Comun Marea Neagră 2007-2013, în care sunt 
implicate cinci ţări: Moldova, România, Bulgaria, Turcia şi Georgia. Sunt monitorizate patru cursuri de apă, pentru 

Moldova şi România Prutul fiind cursul de apă comun. 
 

La evenimentul CCEG au participat reprezentanţii organizaţiilor partenere: ABC Group - Georgia, AHDER - Turcia, 
BDCA - Bulgaria, PRI şi REC - Moldova, dar şi ai câtorva instituţii şi ONG-uri locale, precum și mass media. 

Reprezentanții organizațiilor partenere și ai autorităților responsabile cu gospodărirea apei au subliniat importanța 

schimbului de experienţă, dar și a problemelor de impact al poluării apelor cu nitriţi și nitraţi în bazinul hidrografic 
Prut. De menționat este că în cadrul proiectului s-au luat probe de apă din apele din cele 5 țări vizate de proiect. 

Unele dintre rezultate au relevat deja calități mai bune sau mai proaste ale unora dintre ape, alte rezultate urmează 
a fi anunțate de laboratoarele de specialitate.  
 

Petruţa Moisi, președintele CCEG, a prezentat celor prezenți câteva dintre obiectivele proiectului: 

• promovarea cooperării transfrontaliere pentru monitorizarea și protejarea zonelor de coastă a Mării Negre, precum 
și a bazinelor hidrografice afluente, cu precădere în zona de implementare a proiectului care acoperă regiuni din 

Moldova, Romania, Bulgaria, Turcia și Georgia; 

• îmbunatățirea cunoștințelor comune și a expertizei pentru elaborarea programelor de acțiune pentru bazinele 
hidrografice în zona de cercetare Europeană; 

• îmbunătățirea rețelelor de date, promovarea integrării instrumentelor, metodologiilor și activităților în domeniul 
protecției mediului din regiunea Mării Negre. 
 

Principalii beneficiari ai proiectului sunt populațiile din comunitățile din zona de coastă, autoritățile locale, autoritățile 

de mediu, companii și complexe turistice, industria piscicolă și alții.  
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CONCURSURI 
 
 

Concurs de fotografie „Eu şi mediul înconjurător” 
 
Agenția Europeană de Mediu (AEM) a lansat un concurs de fotografie pe tema „Eu şi mediul înconjurător”. 
 

Cetățenii țărilor membre ale AEM și țărilor cooperante din Balcanii Occidentali, cu vârsta de minimum 18 ani, sunt 

invitați să își exprime viziunea asupra mediului prin fotografii, benzi desenate sau materiale video care să prezinte o 
poveste personală sau generală legată de tema propusă. 
 

Cum să vă înscrieți? 

•  Realizați o fotografie originală, un scurt material video sau benzi desenate, însoțite de un scurt text și respectând 
indicațiile din regulile concursului. 

•  Fiecare participant poate trimite cel mult 5 materiale. 

• Materialele se încarcă pe un site de partajare online, precum YouTube, Vimeo, Flickr, Shutterfly, Snapfish sau 
Photobucket. 
 

Premii 

Câştigătorul fiecărei categorii (foto, video, 
benzi desenate) va primi un premiu de 2.000 

euro pentru locul I, 1.500 euro pentru locul al 

II-lea şi 1.000 euro pentru locul al III-lea. De 
asemenea, se vor oferi 500 euro pentru 

premiul publicului şi pentru premiul de tineret. 
În plus, un premiu pentru tineret va fi acordat 

proiectului câştigător, selectat dintre 

proiectele trimise de persoane cu vârste 
cuprinse între 18 şi 24 de ani (născute în anii 

calendaristici 1990-1996) la oricare din 
categoriile concursului. 
 

Toţi finaliştii vor fi propuşi pentru premiul 

publicului şi pot fi incluşi în viitoarele 
materiale digitale şi tipărite ale AEM şi 

partenerilor săi europeni. 
 

Data limită: 30 septembrie 2014. 
 

Pentru mai multe detalii: 
http://www.eea.europa.eu/about-us/what/public-events/competitions/environment-me-2013  

 

 

Concursul Europionierii 2014  
 

 

Comisia Europeană, în parteneriat cu Deloitte, European Young Innovators Forum şi HUB Institute, au lansat apelul 
pentru Concursul Europionierii 2014 pentru a premia cei mai buni antreprenori europeni pe internet din cadrul 

activităţilor de StartUp. 
 

Premiul european pentru antreprenoriat digital reprezintă o oportunitate unică pentru a obţine vizibilitate europeană 
şi o recunoaştere legitimă în sistemul ecodigital.  
 

Obiectivele concursului sunt identificarea şi recunoaşterea iniţiativelor europene de succes desfăşurate pe internet 

pentru a promova rolul important al antreprenorilor digitali în societatea europeană şi a încuraja şi inspira potenţialii 
antreprenori.  
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Antreprenori eligibili: 

Antreprenori digitali care creează servicii şi produse noi digitale unde internetul este o componentă indispensabilă. 
Servicii şi/sau produse inovatoare din regiunea UE. 

Companii cu sediul într-unul din statele membre ale UE sau măcar 50% din fondatori cetăţeni sau rezidenţi 
permanenţi într-unul din statele membre. 
 

Categoriile de premii pentru anul 2014 sunt: 
 

Premiul european - antreprenorul digital al anului 
•  Antreprenorii digitali constituie o categorie specifică; ei creează servicii şi produse noi digitale unde internetul este 
o componentă indispensabilă; 

•  Compania are sediul într-unul din statele membre sau măcar 50% din fondatori cetăţeni sau rezidenţi permanenţi 

într-unul din statele membre. 
 

Premiul european antreprenorul digital al anului - Tineret 
•  Antreprenorii digitali trebuie să aibă 30 de ani; 

• Compania nu trebuie să fie un produs secundar al unei alte 
companii; 

•  Un model de afacere extensibil; 
•  Compania ar trebui să demonstreze succese promiţătoare legate de 

realizări precedente. 
  

Premiul Gazelle european - antreprenorul digital al anului 
•  Compania ar trebui să nu aibă mai mult de 3 ani vechime; 

•  Minim 19 angajaţi la începutul perioadei de referinţă; 

•  O creştere anuală de minim 20% pe durata a 3 ani - creştere care 
poate fi percepută şi în termeni de locaţie sau număr de angajaţi. 
  

Premiul european - antreprenorul feminin digital al anului 
•  Directorul executiv să fie femeie; 
•  Minim 50% din staff să fie alcătuit din femei. 
  

Data limită: 31 august 2014 
  

După runda de nominalizări, va urma o rundă de votare din partea publicului apoi juriul va decide câştigătorii 

premiaţi pe data de 3 noiembrie 2014. 
 

Mai multe detalii la: http://www.europioneers.eu  

Filmuleţul de prezentare: https://www.youtube.com/watch?v=sWFs9xOQfAA  
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