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O nouă inițiativă în cadrul programului Erasmus+, sprijină dobândirea de 
competențe și mobilitatea tinerilor europeni. Denumită „Move2Learn, Learn2Move”, 

aceasta va permite ca cel puțin 5.000 de cetățeni tineri să călătorească în altă țară 
din UE într-o manieră durabilă – în mod individual sau împreună cu colegii de clasă. 

Este o inițiativă punctuală, legată de cea de-a 30-a aniversare a programului 

Erasmus.  
 

Comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, a declarat: 

„Bazându-se pe succesul platformei eTwinning, această inițiativă va permite tinerilor 
să descopere și acumuleze experiențe în țări și culturi diferite din întreaga Europă. 
Ea va constitui un nou exemplu de reușită a programului Erasmus, care împlinește 
30 de ani și al cărui scop este de a reuni oamenii și de a-i ajuta să-și dezvolte 
sentimentul identității europene.” 
 

„Move2Learn, Learn2Move” are la bază 

o idee avansată de Parlamentul 
European în anul 2016. Ea va fi pusă în 

aplicare prin intermediul eTwinning, 

cea mai mare rețea din lume a 
cadrelor didactice. Inițiativa va fi 

accesibilă tuturor claselor cu studenți 
în vârstă de 16 ani și mai mari din 

școlile care participă la eTwinning. 

Acestea sunt invitate să precizeze dacă doresc să obțină bilete de călătorie gratuite 
care vor fi acordate pentru cele mai bune proiecte eTwinning realizate în fiecare 

țară participantă. Incluziunea socială va fi un criteriu important în selectarea celor 
mai bune proiecte. 
 

După stabilirea câștigătorilor, aceștia vor putea călători din luna august 2017 până 

în luna decembrie 2018, la o dată pe care o vor alege ei. Studenții vor putea 
călători în grup, în cadrul unei excursii școlare, sau individual, în funcție de decizia 

părinților și a cadrelor didactice. 
 

Toate mijloacele de transport, operatorii și liniile disponibile pot fi selectate, luând 
în considerare criteriile de durabilitate și punctele de plecare și de destinație ale 

studenților participanți. Unii operatori susțin inițiativa prin oferirea de rabaturi 

speciale participanților. Acești operatori sunt: Aegean Airlines, Air Dolomiti, ALSA 
Grupo, Azores Airlines, Brussels Airlines, Comboios de Portugal, Croatia Airlines, 

Deutsche Bahn, Hahn Air, Iberia Express, Interrail, Luxair, Naviera Armas, Olibus, 
SNCF, Transferoviar Calatori, Trenitalia, Vueling și Westbahn. 
 

Comisia invită și alți operatori să se alăture inițiativei.  
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eTWinning este o platformă care îi permite personalului școlar (cadrelor didactice, directorilor de școală sau 

bibliotecarilor) să comunice, să colaboreze și să dezvolte proiecte în cadrul unei comunități de învățare în Europa. În 
acest mod, eTwinning promovează colaborarea între școli și elevi și oferă cadrelor didactice posibilități de dezvoltare 

profesională online gratuită și continuă. Peste 450.000 de cadre didactice au interacționat prin intermediul acestei 

platforme. 
 

Platforma este susținută și administrată de către European Schoolnet, un parteneriat internațional format din 30 de 

ministere ale educației din Europa care elaborează abordări ale educației pentru școlile, cadrele didactice și elevii din 

întreaga Europă. eTwinning este sprijinită și la nivel național prin 37 de centre naționale de asistență.  

Sursa: www.ec.europa.eu 
 

Iniţiativa „Sate inteligente” a fost lansată   
 
Marți, 11 aprilie, comisarul pentru politică regională, Corina Creţu, a lansat inițiativa „Sate inteligente”, împreună cu 

colegii săi, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, și comisarul european pentru 
Transporturi, Violeta Bulc, precum și cu dnii Bogovic Franc și Tibor Szanyi, membri ai Parlamentului European.  
 

 „Această idee datează de acum doi ani, când împreună cu colegul 
meu, comisarul Phil Hogan ne-am gândit la o inițiativă care să vizeze 
satele. Aceasta urmărește susținerea tuturor satelor din Europa, inclusiv 
a celor din România”, a afirmat comisarul Corina Creţu. 
 

„Zonele rurale au nevoie de îmbunătățirea calității vieții fiecărui locuitor, 
iar acest lucru poate fi realizat prin asigurarea unui standard de viață 
mai ridicat, prin servicii publice de calitate pentru cetățeni, prin 
îmbunătățirea accesului la internet, prin o mai bună utilizare a 
resurselor și prin protejarea mediului. Acest obiectiv poate fi atins dacă 
satele din România și din alte părți ale Europei se concentrează pe un 
număr limitat de priorități de investiții, pe o mai bună utilizare a 
resurselor disponibile și pe construirea unor parteneriate. Consider că satele noastre ar trebui să investească în 
primul rând în economia cu emisii reduse de carbon, in agenda digitală și în special în accesibilitatea transportului 
public”. 
 

Inițiativa își propune să asigure o viața rurală atractivă și durabilă, inclusiv prin creșterea mobilității rurale, a 

producției de alimente de calitate, a eficienței energetice și de gestionare IT. Pentru atingerea acestor obiective, 
inițiativa prevede crearea de grupuri tematice axate pe întreprinderi rurale inteligente, ateliere, seminarii și 

conferințe. Politica regională va investi în mod direct în aceasta prin intermediul unei noi rețele de "birouri de 
competență în materie de bandă largă”, instituită în fiecare stat membru. Scopul acestor birouri este de a se asigura 

că fondurile UE alocate în acest scop sunt cheltuite pentru comunicațiile în bandă largă.  
 
Sursa: www.ec.europa.eu 

 

Liberi în UE, fără plată pentru roaming   
 

Ultimul pas către eliminarea tarifelor de roaming pe teritoriul Uniunii Europene a fost făcut joi, 6 aprilie, când 
reprezentanții Parlamentului European, Consiliului și Comisiei au convenit asupra modalităților de reglementare a 

piețelor angro de roaming. Astfel, negociatorii părților au convenit ca plafoanele pentru tarifele de roaming să fie 
limitate la 3,2 eurocenți/minut pentru apeluri și la 1 eurocent/SMS, începând cu data de 15 iunie 2017. 
 

Andrus Ansip, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru piața unică digitală, a salutat încheierea 

acordului: „Aceasta a fost ultima piesă a puzzle-ului. Din 15 iunie, europenii vor putea călători în UE fără să 
plătească pentru roaming. Ne-am asigurat, de asemenea, că operatorii vor putea continua să concureze pentru a fi 
în măsură să propună cele mai atractive oferte pe piețele naționale. Astăzi ne îndeplinim promisiunea. Mulțumesc 
călduros raportorului Miapetra Kumpula-Natri și tuturor negociatorilor din partea Parlamentului European, precum și 
Președinției malteze a Consiliului UE și tuturor celor care au contribuit la această importantă realizare. O datorăm 
eforturilor lor”.  

http://www.ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu
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Referitor la tarifele maxime pentru traficul de date mobile, acestea urmează să fie reduse treptat pe parcursul 

următorilor 5 ani: de la 7,7 Euro/GB (începând din 15 iunie 2017) la 6 Euro/GB (începând din 1 ianuarie 2018), apoi 
4,5 Euro/GB (începând din 1 ianuarie 2019), 3,5 Euro/GB (începând din 1 ianuarie 2020), 3 Euro/GB (începând din 1 

ianuarie 2021) și 2,5 EUR/GB (începând din 1 ianuarie 2022). 
 

Acordul politic recent încheiat constituie o ultimă etapă către tarifarea 

serviciilor de roaming la prețurile serviciilor de pe piața națională („roam-like
-at-home") începând cu 15 iunie 2017, după cum prevede regulamentul 

privind piața unică a telecomunicațiilor.  Comisia va efectua o analiză a 
pieței angro până la sfârșitul lui 2019 și va pune la dispoziția colegiuitorilor 

o evaluare intermediară, până în 15 decembrie 2018. 
 

Parlamentul European și Consiliul trebuie să aprobe acum oficial acordul la 
care s-a ajuns astăzi. Noile tarife angro de roaming vor fi aplicabile începând 

cu 15 iunie 2017, dată până la care operatorii au tot timpul pentru a lua 
măsurile pregătitoare necesare introducerii tarifelor similare celor naționale. 

 

Timp de un deceniu, Comisia a depus eforturi pentru a reduce și apoi elimina suprataxele pe care operatorii de 

telecomunicații le impuneau clienților de fiecare dată când aceștia traversau o frontieră și aveau nevoie să-și 

utilizeze dispozitivul mobil, fie că se aflau în vacanță sau în deplasări de serviciu. Începând din 2007, tarifele de 
roaming au scăzut cu peste 90 %. Prețurile au scăzut ultima dată în aprilie 2016, la 5 eurocenți/minut în cazul 

apelurilor vocale, 2 eurocenți/SMS și 5 eurocenți/MB de date în plus față de tarifele naționale.  
  

Sursa: www.ec.europa.eu  
 

Bugetul Orizont 2020, suplimentat cu 200 milioane de euro   
 
CParlamentul European a aprobat, în data de 5 aprilie, suplimentarea cu 200 de milioane de euro a bugetului pentru 

Orizont 2020, programul UE de finanțare a cercetării și inovării. Decizia a fost adoptată pe baza unui compromis, la 
care s-a ajuns împreună cu statele membre, în ceea ce privește evaluarea intermediară a bugetului UE. Aprobarea 

oficială finală va urma, cel mai probabil, în următoarele săptămâni. 

 
Carlos Moedas, comisarul european pentru cercetare, știință și inovare, a declarat: „Este vorba de un acord foarte 
important, care va permite Comisiei să direcționeze fonduri suplimentare către 
domenii-cheie, precum încurajarea inovării creatoare de piață, sprijinirea cercetării 
de excelență, partajarea volumelor mari de date și reducerea decalajului în 
materie de inovare dintre diferite țări din Europa.” 
 

Defalcarea sumei de 200 de milioane, din care 50 milioane de euro fuseseră deja 

prevăzuți prin bugetul pentru 2017, s-a făcut conform propunerii Comisiei 

Europene din octombrie 2016: 
• 50 milioane de euro pentru Consiliul European pentru Cercetare (din care 16,7 

milioane erau deja incluse în bugetul pentru 2017); 
• 55 miloane de euro pentru obiectivul „Răspândirea excelenței și extinderea 

participării” din cadrul Orizont 2020 (din care 16,7 milioane deja incluse în bugetul 

pentru 2017); 
• 50 milioane de euro pentru Consiliul European pentru Inovare (din linia bugetară 

de inovare în IMM-uri); 
• 45 milioane de euro pentru tehnică de calcul de înaltă performanță, în cadrul obiectivului „Poziție de lider în 

domeniul tehnologiilor generice și industriale”, ce face parte din Orizont 2020 (din care 16,7 milioane deja incluse în 
bugetul pentru 2017). 
 

Suplimentarea cu 200 de milioane de euro a programului Orizont 2020 face parte din măsurile adiționale, totalizând 

6 miliarde de euro, care vor ajuta UE să facă față unor provocări urgente precum criza migrației, consolidarea 

securității, stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă.  
 

Sursa: www.ec.europa.eu 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming-tariffs
http://www.ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://erc.europa.eu/
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/leadership-enabling-and-industrial-technologies
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/leadership-enabling-and-industrial-technologies
http://www.ec.europa.eu


  

 

 

Dispozitive medicale mai sigure pentru pacienți    
 
Noile regulamente referitoare la dispozitivele medicale și la cele pentru diagnostic in vitro, propuse de Comisie în 

2012 și adoptate în 5 aprilie 2017, contribuie la garantarea faptului că acestea – de la valve cardiace la bandaje 
adezive și șolduri artificiale – sunt sigure și funcționează bine. În acest sens, noile norme vor îmbunătăți 

supravegherea pieței și trasabilitatea și vor garanta că toate dispozitivele sunt concepute ținând seama de 

progresele științifice și tehnologice de ultimă generație. 
 

Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat 

și IMM-uri, a declarat: „Sunt extrem de bucuroasă că efortul nostru de a impune 
controale mai stricte asupra dispozitivelor medicale de pe piața UE va deveni 
realitate. Fie că vorbim de dispozitive medicale, de mașini sau de alte produse, 
trebuie să asigurăm o supraveghere mai strictă în interesul cetățenilor noștri.” 
 

Aceste norme vor oferi, de asemenea, mai multă transparență și certitudine 
juridică pentru producători, fabricanți și importatori și vor contribui la consolidarea 

competitivității internaționale și a inovării în acest sector strategic. Adoptarea 
propunerii vizând două regulamente privind dispozitivele medicale instituie un 

cadru legislativ mai modern și mai solid în UE, menit să asigure o protecție mai 

bună a sănătății publice și a siguranței pacienților. 
 

Cele două noi regulamente introduc o serie de îmbunătățiri în ceea ce privește dispozitivele medicale și cele de 
diagnostic in vitro, și anume: 

• îmbunătățirea calității, siguranței și fiabilității dispozitivelor medicale;  
• consolidarea transparenței în ce privește informarea consumatorilor;  

• sporirea vigilenței și a supravegherii pieței. 
 

Pe piața UE există peste 500.000 de tipuri de dispozitive medicale și de diagnostic in vitro. Dintre dispozitivele 
medicale amintim lentilele de contact, aparatele cu raze X, stimulatoarele cardiace, implanturile mamare și de șold, 

sau bandajele adezive. Printre dispozitivele de diagnostic in vitro, folosite pentru efectuarea de teste pe eșantioane, 

se numără cele pentru teste HIV sau de sarcină și sistemele de monitorizare a glicemiei pentru diabetici. 
 

Pentru a permite producătorilor și autorităților să se adapteze, noile norme se vor aplica numai după o perioadă de 

tranziție, și anume la 3 ani de la publicare în cazul regulamentului privind dispozitivele medicale și, respectiv, la 5 

ani de la publicare în cazul regulamentului privind dispozitivele medicale de diagnostic in vitro.  
 

Sursa: www.ec.europa.eu 
 

 
 

 

 
 

4 

Colectivul de redacție 

  

    Camelia Epure             Florin Tudor                Oana Ionescu              

    Roxana Costin            Mariana Beraru             Iuliana Gheltz 

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 

Str. Eroilor nr. 7, Galați 

Tel/fax: 0236/470264 

E-mail: directiadezvoltare@yahoo.com 

CENTRUL EUROPE DIRECT 
Str. Eroilor nr. 13A, Galaţi 

Tel/fax: 0236/410530 

E-mail: cie_galati@yahoo.com      

http://www.ec.europa.eu

