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Utilizarea Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) 
va fi extinsă și pentru cazierele cetățenilor din afara UE, în urma propunerii 

formulate de Comisia Europeană marți, 19 ianuarie. În prezent, ECRIS este folosit 
exclusiv  pentru schimbul de informații privind cazierele judiciare ale cetățenilor 

europeni.  
 

Comisia ia astfel măsuri împotriva noilor amenințări cu care se confruntă Europa, 
prin asigurarea fluxului de informații între statele membre privind condamnările 

penale ale resortisanților țărilor terțe, pronunțate de instanțele statelor membre ale 
Uniunii. 
 

Comisarul european pentru justiție, Vĕra Jourová, a declarat: „Atacurile de la Paris 
din luna noiembrie au confirmat nevoia urgentă 
de a asigura o cooperare judiciară mai solidă între 
statele membre. ECRIS este un instrument 
important de combatere a infracționalității 
transfrontaliere. Astăzi propunem îmbunătățirea 
sa, pentru a asigura un acces mai ușor la 
condamnările cetățenilor din afara UE. 
Judecătorii, procurorii și polițiștii vor dispune de 
mijloace mai bune de cooperare, pentru a garanta 
securitatea tuturor cetățenilor." 
 

ECRIS permite autorităților judiciare naționale să 

primească informații despre condamnările penale 
anterioare pronunțate în alte state membre. Acest sistem contribuie la prevenirea și 

combaterea infracționalității și a terorismului la nivel transfrontalier. În prezent, prin 
intermediul ECRIS, statele membre își transmit anual circa 288.000 de cereri de 

informații privind condamnările penale pronunțate împotriva cetățenilor europeni. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu  
 

Mai multă mobilitate, cu ajutorul cardului profesional european  
 

Asistentele medicale, farmaciștii, fizioterapeuții, agenții imobiliari și ghizii montani 
care doresc să-și practice meseria într-o altă țară europeană decât cea de reședință 

au la dispoziție de luni, 18 ianuarie, cardul profesional european cu ajutorul 

căruia își pot atesta calificarea. Cardul facilitează libera circulație a profesioniștilor, 
prin simplificarea recunoașterii calificărilor profesionale, în toate statele membre UE. 
 

Comisarul european pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, 

Elżbieta Bieńkowska, a declarat: „Cardul profesional european este un pas 
important spre facilitarea accesului pe piața forței de muncă pentru europenii 
calificați să-și exercite meseriile acolo unde este mai mare nevoie de ele și unde 
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sunt mai apreciate. Este un instrument practic, care aduce beneficii nu doar 
profesioniștilor din domeniu, dar și celor care au nevoie de aceste servicii. Acest card 
reprezintă încă un beneficiu real al pieței unice europene." 
 

Cardul profesional european este un certificat electronic, emis în baza unei proceduri 

pentru recunoașterea calificărilor armonizate la nivelul UE. Acest card nu înlocuiește 
procedurile de recunoaștere „tradiționale” prevăzute în Directiva privind calificările 

profesionale, însă oferă o opțiune avantajoasă pentru profesioniștii care doresc să 
lucreze, temporar sau permanent, într-o altă țară a UE. 
 

Evaluarea calificărilor se realizează în baza normelor existente, însă mecanismul de 

evaluare individuală este simplificat printr-o procedură electronică. Autoritățile din 
țările de origine vor fi responsabile cu verificarea autenticității și valabilității 

documentelor care atestă calificările, în timp ce noul sistem va garanta prevenirea unor posibile abuzuri: un 

mecanism de alertă va proteja într-un mod corespunzător pacienții și consumatorii europeni. Profesioniștii care își 
doresc să își practice meseria în străinătate pot iniția procedura de recunoaștere a calificărilor prin intermediului 

Sistemului de informații al pieței unice. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu 

 

Simplificarea achizițiilor publice 
 
Noul „Document unic pentru achizițiile publice europene” (European Single Procurement Document - ESPD) 

a fost adoptat în data de 5 ianuarie 2016. Acesta va reduce considerabil sarcina administrativă pentru companiile 

interesate în a câștiga un contract de achiziții publice, în special IMM-uri. 
 

Elżbieta Bieńkowska, comisarul european pentru piața internă, industrie, 

antreprenoriat și IMM-uri, a declarat: „Prin reducerea volumului de documente 
necesare, ESPD va simplifica procesul de participare a companiilor la procedurile de 
achiziții publice. Administrațiile publice vor beneficia astfel de o gamă mai largă de 
oferte, ce asigură o mai bună calitate și o valorificare eficientă a fondurilor.” 
 

ESPD va permite tuturor companiilor să transmită electronic o declarație pe proprie 
răspundere din care să reiasă că îndeplinesc criteriile de eligibilitate sau cerințele de 

capacitate comercială, urmând ca doar compania câștigătoare să prezinte documentele 
justificative necesare. Pentru a facilita utilizarea ESPD, este în curs de realizare un 

sistem gratuit on-line pentru toate statele membre și firmele interesate. Noua 

procedură va înlocui vechile sisteme, cu diferențe semnificative între statele membre. 
 

Simplificarea procedurilor de licitație este unul dintre cele mai importante elemente ale reformei achizițiilor 

publice, ce va intra în vigoare la data de 18 aprilie 2016.  
 
Sursa: www.ec.europa.eu 

 
 

161 de milioane de euro pentru combaterea bolilor veterinare și zoonozelor  
 

România este unul dintre statele membre ale cărui programe de sănătate animală au fost aprobate recent de 
Comisia Europeană. Cele opt domenii vizate includ: pesta porcină africană și cea clasică, gripă aviară, boala limbii 

albastre, rabie, salmoneloză și encefalopatiile spongiforme transmisibile.  
 

În total, au fost selectate 130 de programe de control, supraveghere și eradicare a bolilor veterinare și 

zoonozelor, cu scopul final de a întări protecția sănătății oamenilor și animalelor. Acestea vor beneficia de o 
finanțare totală de aproape 161 de milioane de euro, din care aproximativ 62 de milioane de euro pentru 

programe în domeniul tuberculozei bovine, 12 milioane pentru cele axate pe encefalopatiile spongiforme 
transmisibile, 26 de  milioane pentru programele legate de rabie, 17 milioane pentru cele privind 

salmoneloza, 10 milioane pentru cele axate pe bruceloza bovină, 2,5 milioane pentru programele în 
domeniul pestei porcine clasice și 7 milioane în cel al pestei porcine africane, precum și 2 milioane de euro 

pentru programele privind gripa aviară.  

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_ro.htm
http://www.ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu


  

 

 

Alocarea bugetară a Uniunii Europene, sub formă de co-finanțare, va continua să ajute autoritățile naționale în 

implementarea unor măsuri de prevenire, supraveghere și eradicare a bolilor veterinare și zoonozelor, la nivel 
național și european. Finanțarea europeană a programelor din domeniu are la bază Regulamentul 652/2014 privind 

gestionarea cheltuielilor în materie de siguranță alimentară. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu  
 

CONCURS 
 

Ediţia a VIII-a Shakespeare School Essay Competition 
 

Concursul este organizat de Asociaţia Shakespeare School pentru Educaţie - entitate non-profit care susţine 

copiii şi tinerii talentaţi din România, motivându-i să atingă performanţe deosebite şi să îşi valorifice la maximum 
potenţialul creativ. 
 

Shakespeare School Essay Competition este un concurs naţional de creaţie în limba engleză ce presupune realizarea 

unui eseu și îşi propune: 
• să stimuleze gândirea creativă, spiritul de inovaţie şi originalitatea şi să motiveze tinerii să îşi perfecţioneze limba 

engleză; 
• să ofere şanse egale tinerilor din întreaga ţară de a studia limba engleză la cele mai înalte standarde prin taberele 

şi cursurile oferite; 
• să deschida orizontul tinerilor români spre un mediu academic de elită, prin participarea la şcoli de vară în Marea 

Britanie. 

Participarea este gratuită şi deschisă tuturor tinerilor din România cu vârsta cuprinsă între 11-20 de ani. 
 

Data limită pentru trimiterea eseului este: 30 martie 2016. 
 

Premii 
 

 

Mai multe informaţii pot fi găsite pe pagina concursului.  
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Premii oferite marilor câştigători: 

• şcoli de vară în Marea Britanie; 
• cursuri de limba engleză la Shakespeare School; 

• taxe de înscriere la examene Cambridge; 
• cărţi, dicţionare şi multe alte surprize.  

Premii pentru profesori:  

• profesorul cu cei mai mulţi concurenţi înscrişi în cocurs, va 
participa gratuit ca însoţitor de grup la o tabără în Anglia, în vara 

anului 2016; 
• toţi profesorii de limba engleză care trimit minimum 10 

participanţi la 2016 Shakespeare School Essay Competition, vor 

primi un “Certificate of Merit” în format electronic din partea 

asociației.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0652
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0652
http://www.ec.europa.eu
http://www.shakespeare-school.ro/am-lansat-2016-shakespeare-school-essay-competition-accepti-provocarea/

