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Reprezentanța Comisiei Europene și Guvernul României prezintă logo-ul care va 
însoți activitățile de comunicare privind sărbătorirea a 10 ani de când, la 1 ianuarie 

2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene. 
 

Acesta a fost selectat dintre 320 de 
propuneri, în urma unui concurs public 

adresat deopotrivă specialiștilor și 
amatorilor. Autorul propunerii 

câștigătoare este Mugur Mihai, din 
Brașov, care a declarat: „Sunt încântat 
că voi avea o contribuție la imaginea 
țării în 2017. Acesta este singurul concurs de design de logo-uri la care am 
participat vreodată și m-am înscris mai ales datorită componenței juriului, format 
din nume importante din domeniu. Apreciez eforturile depuse de ceilalți participanți, 
dar evident că mă bucur că ideea mea a fost câștigătoare.” 
 

Concursul a fost organizat în perioada noiembrie - decembrie 2016, iar selecția 

finală a fost realizată inclusiv cu participarea publicului, care a fost invitat să voteze 
online propunerea preferată. Acest logo va fi utilizat pe parcursul anului 2017 în 

comunicările și evenimentele ce vor marca parcursul european al României în ultimii 

10 ani. Preselecția a fost făcută de Șerban Alexandrescu (Headvertising), Eugen 
Erhan (Universitatea de Arte București) și Teodor Frolu (DC Communication), iar 

jurizarea finală a fost făcută de reprezentanți ai Guvernului român, Președinției 
României și Reprezentanței Comisiei Europene în România, împreună cu publicul 

larg. 
 
Sursa: www.ec.europa.eu  
 
 

Combaterea terorismului și criminalității transfrontaliere 

 
Măsuri de combatere a spălării banilor, a fluxurilor ilicite de numerar și de înghețare 

și confiscare a bunurilor, cuplate cu cele pentru consolidarea eficienței operaționale 
a Sistemului de Informații Schengen (SIS) fac parte din pachetul propus de Comisia 

Europeană miercuri, 21 decembrie. Principalul scop este mai buna combatere a 

terorismului și a criminalității transfrontaliere.  
 

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat: „Prin 
propunerile de astăzi consolidăm instrumentele legale ce ne permit întreruperea și 
blocarea surselor financiare pentru teroriști și infractori. Trebuie să ne asigurăm că 
avem instrumentele potrivite pentru a detecta și stopa fluxurile financiare, precum 
și pentru a sprijini mai buna cooperare între autoritățile de aplicare a legii, pentru a 
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proteja astfel mai bine securitatea cetățenilor europeni.”   
 

Comisarul european pentru Uniunea securității, Julian King, a declarat la 

rândul său: „Sistemul de Informații Schengen este esențial pentru 
securitatea internă a Europei. Măsurile propuse vor furniza îmbunătățiri 
majore din punct de vedere tehnic și operațional, pentru a face mai ușoară 
identificarea celor ce ne doresc răul. De asemenea, ele vor îmbunătăți 
cooperarea și schimbul de informații dintre statele membre și dintre acestea 
și agențiile europene relevante.” 
 

Propunerile referitoare la fluxurile financiare au în vedere: 
• stabilirea de criterii minime de definire a infracțiunilor și sancțiunilor, 

eliminarea obstacolelor din calea cooperării polițienești și judiciare 
transfrontaliere și armonizarea normelor europene cu obligațiile 

internaționale în domeniu; 
• creșterea rigurozității controalelor fluxurilor financiare de volum mare, printr-un nou regulament pe această temă, 

ce permite autorităților, printre altele, să acționeze și în cazul unor sume sub plafonul de 10.000 de euro, dacă 

există suspiciuni de activități infracționale; 
• înghețarea resurselor financiare ale teroriștilor și confiscarea bunurilor acestora, printr-un regulament ce se 

bazează pe recunoașterea mutuală a ordinelor în domeniu. 
 

Modificările propuse la SIS vizează:  
• îmbunătățirea securității și accesibilității sistemului, prin cerințe uniforme de procesare a datelor; 

• consolidarea protecției datelor prin introducerea de condiții suplimentare; 
• îmbunătățirea schimbului de informații și cooperării prin introducerea unei noi categorii de alerte; 

• mai buna combatere a terorismului prin introducerea obligației de a crea alerte în cazul incidentelor teroriste; 

• mai buna protecție a copiilor, prin posibilitatea de a introduce pre-alerte în cazul celor cu risc mare de a fi răpiți; 
• punerea în aplicare a interdicției de intrare pentru resortisanții țărilor terțe la granițele externe; 

• îmbunătățirea aplicării deciziilor de returnare; 
• mai buna utilizare a datelor de identificare facială sau prin amprente; 

• consolidarea sprijinului pentru prevenirea și investigarea furturilor și contrabandei, prin introducerea de alerte 

pentru o gamă mai largă de bunuri și documente falsificate. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu 
 

 

 Investiții de 130 miliarde de euro în economia reală   
 

Comisia Europeană a publicat pentru prima dată marți, 20 decembrie, un 
raport intermediar privind sprijinul financiar acordat prin fondurile 

structurale și de investiții europene (ESI) pentru 2014-2020. Potrivit 
acestuia, până la sfârșitul anului 2015, 274.000 de întreprinderi au 

beneficiat de sprijin prin aceste fonduri, 2,7 milioane de persoane au 

primit asistență pentru a-și găsi un loc de muncă sau dezvolta 
competențele, iar biodiversitatea a fost îmbunătățită pe 11 milioane de 

hectare de teren agricol. Un milion de proiecte au fost selectate spre 
finanțare, totalizând aproape 60 de miliarde de euro. 
 

Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Cifrele 
vorbesc de la sine și arată că suntem pe calea cea bună în ceea ce 

privește implementarea, chiar și în condițiile unui cadru mai ambițios pentru fonduri, care a contribuit deja la 
sprijinirea reformelor structurale și la înlăturarea obstacolelor din calea investițiilor. A sosit momentul ca proiectele 
finanțate de UE să fie lansate și, în acest scop, fac apel la statele membre să accelereze și mai mult procesul de 
selectare și de implementare.” 
 

Potrivit raportului Comisiei,  aproximativ 130 de miliarde de euro (20% din totalul fondurilor ESI) au fost investite 

până în toamna anului 2016 în întreprinderi mici, cercetare, rețele în bandă largă, eficiență energetică și mii de alte 
proiecte axate pe prioritățile strategiei UE pentru creștere și locuri de muncă. În plus, obiectivul de a dubla utilizarea 

http://www.ec.europa.eu
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instrumentelor financiare în cadrul investițiilor finanțate prin fondurile ESI a fost aproape atins la sfârșitul anului 

2015. 
 

Odată cu publicarea raportului, Comisia a lansat o versiune actualizată a Platformei de date deschise privind 

coeziunea. Aceasta cuprinde o nouă secțiune de monitorizare a performanțelor investițiilor făcute prin fondurile ESI 

și măsoară nivelul de atingere a obiectivelor. 
 

Fondurile ESI pentru perioada 2014-2020 și cofinanțarea națională oferă o capacitate de investiții de 638 de miliarde 
de euro, din care 181 de miliarde pentru „creșterea inteligentă”, cu investiții în cercetare și inovare, tehnologii 

digitale și sprijin direct pentru peste două milioane de întreprinderi mici. 
 

Prezentul raport este primul dintr-o serie de rapoarte anuale cu privire la implementarea celor 533 de programe cu 
finanțare prin fondurile ESI. Acest bilanț este efectuat în contextul modificărilor majore introduse în 2014 pentru a 

spori calitatea cheltuirii fondurilor, cum ar fi concentrarea pe obiective tematice, noi condiții prealabile pentru 
investiții și o mai mare importanță acordată rezultatelor și mecanismelor de măsurare a performanței. . 
 
Sursa: www.ec.europa.eu  
 

 

Galileo la start 
 

Primul sistem european de navigație prin satelit, Galileo, a devenit funcțional joi, 15 

decembrie. El furnizează un set de servicii inițiale gratuite pentru autorități publice, 

companii și cetățeni. În prezent, sistemul numără 18 sateliți pe orbită și infrastructura 
la sol necesară pentru aceste servicii.  
 

Vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, responsabil pentru Uniunea 

energiei, a declarat:  „Geolocalizarea se află în inima revoluției digitale în 
desfășurare, prin servicii noi care ne schimbă modul de viață cotidian. Galileo va spori 
precizia geolocalizării de zece ori și va promova noua generație de tehnologii bazate 
pe localizare, precum autovehiculele autonome, dispozitivele conectate sau serviciile 
urbane inteligente. Astăzi, fac apel la antreprenorii europeni și spun: imaginați-vă ce 
puteți face cu Galileo – nu așteptați, inovați!” 

 

Următoarele servicii sunt furnizate în mod gratuit: 
• sprijin pentru operațiunile de urgență, prin reducerea timpului de detectare a unui apel de urgență (de la 

câteva ore la doar 10 minute); 
• navigație mai bună pentru cetățeni, prin creșterea preciziei de poziționare în special în zonele urbane, cu 

clădiri înalte; 
• mai buna sincronizare în timp pentru infrastructurile critice, cum ar fi cele pentru operațiuni bancare și 

financiare, distribuție energie, telecomunicații sau rețele inteligente; 

• servicii sigure pentru autoritățile publice, printr-un sistem robust și complet criptat pentru utilizatorii 
autorizați, în situații de urgență națională sau de criză, precum atacurile teroriste. 
 

Pentru început, semnalele Galileo vor fi utilizate în combinație cu alte sisteme de navigație prin satelit, precum GPS. 

În următorii ani, noi sateliți vor fi lansați pentru a lărgi constelația Galileo. Sistemul urmează să fie finalizat în 2020, 
când Galileo va atinge capacitatea operațională deplină (30 sateliți). 
 

Galileo este sistemul global de navigație prin satelit al Europei. Acesta oferă o gamă de servicii de poziționare, 

navigație și cronometrare de ultimă generație pentru utilizatorii din întreaga lume. Sistemul este pe deplin 
interoperabil cu cel GPS, însă va oferi o poziționare mai precisă și mai fiabilă pentru utilizatorii finali. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu   

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


  

 

 

CONCURS 
 

Concurs „Pățanii. Povețe. Proiecte îndrăznețe”  
 

Reprezentanța Comisiei Europene în România a lansat, în 15 decembrie, un concurs al cărui obiectiv este strângerea 
a cât mai multor lecții învățate în perioada de finanțare 2007-2013 în ceea ce privește desfășurarea cu succes a unui 

proiect cu fonduri europene. Termenul-limită de participare este 31 martie 2017. Premiul este o vizită de studii la 
Bruxelles, la Comisia Europeană. 
 

Concursul a fost lansat în paralel cu publicarea primei benzi desenate dedicate fondurilor structurale în Romania. Cei 

interesați să participe sunt invitați să îi transmită lui Alex, eroul benzii desenate, cunoștințele pe care vor să le 
împartă cu alți beneficiari referitor la elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare UE. 
 

Vă invităm să trimiteți 3 exemple de lecții învățate la adresa: Reporter_Alex@fonduri-structurale.ro. Cele trei 

exemple trebuie să fie diferite de cele descrise în banda desenată „Pățanii. Povețe. Proiecte îndrăznețe”. 
 

Tragerea la sorți a câștigătorului va avea loc în luna aprilie. Rezultatul va fi publicat pe pagina de internet a 
Reprezentanței Comisiei Europene în România.  
 

Sursa: www.ec.europa.eu  
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