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Comisia Europeană a prezentat miercuri, 20 decembrie, un raport privind progresele 
înregistrate în sensul asigurării unei reciprocități depline în materie de vize cu 

Canada și Statele Unite, în care analizează evoluțiile din ultimele șapte luni. 

Raportul conține totodată evaluarea eficacității mecanismului de reciprocitate de 
către Comisie. 
 

În ultimii doi ani și jumătate, cazurile de 

nereciprocitate în acest domeniu s-au redus 
considerabil. Recent s-a realizat reciprocitatea 

deplină în materie de vize cu Canada, după ce 
aceasta a eliminat obligativitatea vizei pentru 

cetățenii români și bulgari, începând cu 1 

decembrie 2017. Același rezultat a fost obținut 
deja cu țări precum Australia, Brunei și Japonia. 

Statele Unite ale Americii rămân acum singura țară terță din lista UE a țărilor ai 
căror resortisanți sunt exonerați de obligația de a deține viză care nu permite 

accesul fără viză al cetățenilor tuturor statelor membre ale UE. 
 

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a 
declarat: „Realizarea reciprocității depline în materie de vize cu Canada 
demonstrează că eforturile noastre diplomatice și dialogul nostru continuu cu 
această țară dau roade. Împreună cu cele cinci state membre vizate, vom urma 
aceeași cale în relația cu Statele Unite ale Americii și suntem hotărâți să facem tot 
ce ne stă în putință pentru ca toți cetățenii UE să beneficieze de dreptul de călătorie 
fără viză. Este necesar să se facă imediat pași înainte și ne așteptăm să colaborăm 
strâns cu partenerii noștri din SUA pentru a impulsiona înregistrarea de progrese.” 
 

Realizarea reciprocității depline în materie de vize cu Canada 
La 1 decembrie 2017 s-a realizat reciprocitatea deplină cu Canada după ce aceasta 

a eliminat obligativitatea de a deține viză pentru toți cetățenii bulgari și români. 

Decizia Canadei este rodul unor eforturi diplomatice intense și a dialogului continuu 
la nivel politic și tehnic dintre UE, Canada și cele două state membre în cauză. 

Canada a eliminat parțial obligativitatea vizelor pentru unii cetățeni bulgari și români 
în luna mai 2017 și le-a eliminat pe deplin începând cu 1 decembrie 2017. 
 

Dialogul continuu cu Statele Unite ale Americii 
În ultimele șapte luni s-au intensificat contactele la nivel politic și tehnic cu SUA. 

Comisia coordonează un proces orientat spre rezultate în vederea includerii celor 

cinci state membre ale UE (Bulgaria, Croația, Cipru, Polonia și România) în 
Programul de scutire de vize al SUA. Pentru moment, Comisia nu are în vedere 

adoptarea unui act delegat care să suspende temporar exonerarea de obligația de a 
deține viză pentru cetățenii americani, întrucât acest gest ar fi contraproductiv. 
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Această poziție poate fi însă reexaminată în lumina evoluțiilor viitoare. 
 

În luna iunie, comisarul Avramopoulos și Elaine C. Duce, secretar adjunct al Departamentului pentru Securitate 

Internă din SUA, au emis o declarație comună prin care ambele părți s-au angajat să intensifice eforturile pentru 
realizarea reciprocității depline în materie de vize între UE și SUA. Cu ocazia reuniunii miniștrilor de justiție și afaceri 

interne din UE și SUA din 17 noiembrie 2017, ambele părți au luat notă de progresele înregistrate în cadrul 

dialogului de cooperare și s-au angajat să continue dialogul. În lunile următoare, începând cu reuniunea UE-SUA la 
nivel de înalți funcționari din februarie și în strânsă cooperare cu cele cinci state membre vizate, Comisia va continua 

acest dialog cu SUA la toate nivelurile. Se preconizează că acest demers va conduce la măsuri concrete și mai ferme 
pentru toate părțile implicate. 

 
Etape următoare 

Comisia își menține angajamentul de a colabora strâns cu Parlamentul European și cu Consiliul cu privire la calea de 

urmat. Comisia va continua dialogul cu SUA și cu statele membre vizate pentru a obține reciprocitatea deplină în 
materie de vize. Reuniunea la nivel de înalți funcționari din domeniul justiției și al afacerilor interne din UE și SUA, 

din 27-28 februarie 2018, și reuniunea miniștrilor de justiție și afaceri interne din UE și SUA, din mai 2018, vor oferi 
ocazii pentru accelerarea în continuare a progreselor. Comisia va prezenta Parlamentului European și Consiliului un 

raport privind progresele înregistrate cel târziu în toamna anului 2018.  
 
Sursa: www.ec.europa.eu  
 
 

Produse sigure pe piața unică a UE 

 
Comisia Europeană a prezentat, în 19 decembrie, două propuneri 

legislative, având ca scop facilitarea modului în care companiile, în special 
IMM-urile, își vând produsele în Europa și consolidarea controalelor 

efectuate de autoritățile naționale și agenții vamali pentru combaterea 
comercializării produselor periculoase către consumatorii europeni. 
 

Comisarul pentru piața internă Elżbieta Bieńkowska a declarat: „Piața 
unică se bazează pe încredere. Consumatorii trebuie să poată avea 
încredere că produsele pe care le utilizează sunt la același standard de 
calitate indiferent de unde provin; autoritățile publice trebuie să poată avea 
încredere că produsele de pe piețele lor naționale sunt sigure pentru 
cetățenii lor. Scandalul legat de implanturile mamare și scandalul 
„Dieselgate” au subminat această încredere și acum trebuie să o reconstruim prin instituirea de controale mai stricte 
la toate nivelurile. Produsele defectuoase nu au ce căuta în UE.” 
 

Inițiativele au scopul de a îmbunătăți două aspecte ale liberei circulații a mărfurilor în UE: 

• facilitarea posibilității de a comercializa un produs în alt stat membru, printr-un nou Regulament privind 
recunoașterea reciprocă a bunurilor, care să vină în sprijinul companiilor, un mecanism de soluționare mai rapidă a 

litigiilor între companii și autoritățile naționale sau formarea și schimburile de funcționari pentru îmbunătățirea 

colaborării și încrederii în rândul autorităților naționale; 
• întărirea controalelor efectuate de autoritățile naționale pentru a se asigura că produsele sunt sigure și că 

ele respectă normele; în acest sens, un proiect de regulament în materie de respectare și control al aplicării 
legislației va contribui la crearea unei piețe interne mai echitabile pentru bunuri; Comisia a propus, de asemenea, 

consolidarea în continuare a inspecțiilor din porturi și de la frontierele externe. 
 

Proiectele de regulament vor fi transmise acum Parlamentului European și Consiliului pentru adoptare. După 
adoptare, ele vor intra imediat în vigoare. 
 

Piața unică, a cărei cea de-a 25-a aniversare se sărbătorește în 2018, este una dintre cele mai mari realizări ale 

Europei, având drept scop să permită bunurilor, serviciilor, capitalului și persoanelor să circule liber. Ea oferă o gamă 

mai largă de opțiuni și prețuri mai mici pentru consumatori și oportunități pentru profesioniști și companii. Piața 
unică le permite oamenilor să călătorească, să trăiască, să lucreze și să studieze oriunde doresc.  
 
Sursa: www.ec.europa.eu 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1671_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-4735_en.htm
http://www.ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26822
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26822
http://www.ec.europa.eu
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Lansarea unui nou instrument în sprijinul autorităților ce gestionează fonduri europene 

 

Pentru autoritățile naționale, regionale și locale responsabile pentru selectarea 
și implementarea proiectelor sprijinite prin politica de coeziune, o 

capacitate administrativă solidă este esențială pentru realizarea de investiții 
eficiente și strategice ale căror beneficii să fie vizibile rapid. În acest 

context, Comisia Europeană a lansat luni, 18 decembrie, un nou instrument 
destinat dezvoltării competențelor angajaților din administrația publică ce se 

ocupă de gestionarea Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) și a 

Fondului de coeziune. 
 

„Nu este suficient să ai la dispoziție milioane de euro, important este să știi 
cum să le gestionezi astfel încât să fie puse în practică proiecte de calitate cu 
sprijinul fondurilor politicii de coeziune. Acesta este motivul pentru care, de la 
începutul mandatului meu, am dezvoltat o serie de inițiative în 
scopul ameliorării, atunci când este necesar, modului în care partenerii noștri 
din statele membre gestionează și investesc fondurile europene”, a declarat comisarul european pentru politică 

regională Corina Crețu. 
 

Un „cadru de competențe” identifică aptitudinile necesare pentru buna gestionare a programelor și proiectelor cu 
finanțare europeană, iar un instrument de autoevaluare on-line va permite monitorizarea progreselor 

individuale și colective înregistrate în dezvoltarea acestora în cadrul  unei administrații publice.  
 

Broșura ce explică funcționarea noului cadru este disponibilă aici. Informații despre inițiativele de îmbunătățire a 

modului de gestionare și investire a fondurilor europene se găsesc în pagina dedicată.  
 

Sursa: www.ec.europa.eu 
 

 

„Câștigătorii concursului „Reporter și Blogger European” 2017 
  

Reprezentanța Comisiei Europene în România a anunțat, în data de 20 decembrie, câștigătorii concursului „Reporter 
și Blogger European”, ediția 2017. 
 

Câștigătorii sunt:   
• Categoria 1 (presă audio): Carmen Gavrilă (Radio România) 
• Categoria 2 (presă video): nu se acordă premiu 

• Categoria 3 (presă scrisă și online): Bogdan Stanciu (Transilvania Reporter și Revista Sinteza) 
• Categoria 4 (opinie/editorial): Vlad Epurescu (Adevărul) 

• Categoria 5 (reportaj, anchetă, interviu): Mădălin Necșuțu (Evenimentul Zilei) 

• Categoria 6 (blog): Oana Bonu (Cityfemme.com) 
• Categoria 7 (galerie): Pavel Sinka (Paulsinka.blogspot) 
 

Au primit mențiuni: Robert Lupițu și Aurel Marin (ambii categoria 3); Liviu Iancu (categoria 4); Teodora Baciu 

(categoria 5); Doina Țăranu și Irina Bartolomeu (ambele categoria 6); și Ecaterina Dobroiu (categoria 7). 
 

Festivitatea de premiere va avea loc la începutul anului 2018, iar premiile constau în câte o tabletă iPad și o vizită 
de 2 zile la Bruxelles, în cursul anului 2018, unde câștigătorii vor avea ocazia să se întâlnească cu oficiali europeni. 
 

Din juriu au făcut parte: Alina Matiș (Digi 24), Adriana Ciobanu (TVR), Oana Băluță (Facultatea de Jurnalism și 

Științele Comunicării – Universitatea București), Victor Kapra (blogger) și Răzvan Szabo (Reprezentanța Comisiei 
Europene). 

 
Sursa: www.ec.europa.eu  
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/competency/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/how/improving-investment/
http://www.ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu
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CONCURS 
 

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni  
 

Parlamentul European şi Fundaţia pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen invită tinerii din toate 
statele membre ale UE să participe la un concurs privind dezvoltarea şi integrarea UE, precum şi aspecte legate de 

identitatea europeană. 
 

Tema concursului: 
„Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni” se acordă proiectelor care: 

• promovează înţelegerea europeană şi internaţională, 
• favorizează dezvoltarea unui sentiment comun al identităţii şi integrării europene, 

• reprezintă modele pentru tinerii care trăiesc în Europa şi oferă exemple concrete de cetăţeni europeni care trăiesc 
împreună în aceeaşi comunitate. 
 

Proiectele pot fi axate pe organizarea de manifestări pentru tineri, schimburi de tineri sau proiecte online care au o 

dimensiune europeană. 
 

Criterii de participare:  
• participanţii trebuie să aibă vârsta între 16 şi 30 de ani; 

• să fie cetăţeni sau rezidenţi ai unuia dintre cele 28 de state membre ale UE; 

• participanţii se pot înscrie individual sau colectiv; 
• proiectele înscrise în concurs trebuie să fi fost începute şi să fi fost finalizate în cursul anului calendaristic (12 luni) 

care precede data limită de depunere a candidaturii actuale sau să fie în curs de desfăşurare.   
 

Premii: 
• Premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare de 7.500 Euro, premiul II este în valoare de 5.000 Euro şi 

premiul III este în valoare de 2.500 Euro. 
• Reprezentanţii celor 28 de proiecte naţionale selectate vor fi invitaţi la ceremonia de decernare a premiilor, la 

Aachen, Germania, în data de 8 mai 2018. 

• Premiile acordate celor mai bune trei proiecte vor fi înmânate de Preşedintele Parlamentului European  şi de către 
reprezentantul Fundaţiei pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen. 

• Ca parte a premiului, laureaţii vor fi invitaţi să viziteze Parlamentul European (de la Bruxelles sau Strasbourg). 
 

Procedura de selecţie: 
Selecţia proiectului câştigător al Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni se va face în două etape: 

Etapa întâi: juriile naţionale, compuse din cel puţin doi deputaţi în Parlamentul European şi dintr-un reprezentant 
al organizaţiilor de tineret, vor selecta un câştigător naţional din fiecare dintre cele 28 de state member, până 

pe 15 martie 2018. 

Etapa a doua : juriul european, compus din trei deputaţi în Parlamentul European (PE), Preşedintele PE şi patru 
reprezentanţi ai Fundaţiei pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen, va alege câştigătorul dintre cele 28 

de proiecte propuse de juriile naţionale, până pe 11 aprilie 2018. 
 

Data limită: 29 ianuarie 2018. 
 

Pentru mai multe detalii privind concursul, vă rugăm să citiţi regulamentul şi să contactaţi Biroul Naţional de 

Informare al Parlamentului European. 
 

Mai multe detalii la: http://www.charlemagneyouthprize.eu  
 
Sursa: www.eurodesk.ro 

 
 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.karlspreis.de/
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/ro/rules.html
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/nearyou/completelist.do
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/nearyou/completelist.do
http://www.charlemagneyouthprize.eu/
http://www.eurodesk.ro


  

 

 

STAGII 
 

Stagii la Comisia Europeană  
 

Comisia organizează de două ori pe an stagii de formare care durează 5 luni, pentru tineri absolvenţi de studii 
universitare. Nu sunt excluși cei care - în cadrul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii - au obţinut recent o 

diplomă universitară şi sunt la începutul unei noi cariere profesionale. Perioadele de stagiu încep pe 1 martie şi 1 
octombrie, în fiecare an. 
 

Obiectivul vizat este de a permite stagiarilor: 

• să cunoască funcţionarea departamentelor/serviciilor Comisiei Europene; 
• să dobândească experienţă personală prin intermediul contactelor ce se 

stabilesc la locul de muncă;  

• să-şi extindă şi să-şi pună în practică cunoştinţele dobândite în timpul 
studiilor şi, în special, în domeniile lor de competenţă. 
 

Programul de stagii se adresează absolvenților de studii superioare, din întreaga lume, care: 

• au o diplomă pentru cel puțin 3 ani de studiu (minimum licență); 
• cunosc  foarte bine engleză sau franceză sau germană (nivel C1/C2 conform Cadrului european comun de referință 

pentru limbi străine); 
• cunosc foarte bine altă  limbă oficială a UE (cerința se adresează cetățenilor din țările UE). 
 

Pentru a putea aplica trebuie: 

• să fi încheiat primul ciclu de învăţământ superior şi să fi obţinut o diplomă sau echivalentul ei până la data limită 

de înscriere;  
• să nu fi efectuat un alt stagiu (traineeship) în oricare dintre instituţiile europene sau organismele UE. 
 

Stagiarul va primi o alocaţie. Aceasta este în prezent de 1.159,40 Euro/lună. Se decontează cheltuielile de transport, 

precum și asigurarea de sănătate și accidente. Stagiarii cu dizabilităţi pot primi un supliment la grant. 
 

Pentru depunerea candidaturii trebuie: 

• să completezi şi să trimiţi online formularul de înscriere; 

• să trimiţi formularul de înscriere (de preferat, cu confirmare de primire) înainte de data limită pentru înscriere. 
 

Cei care au mai efectuat anterior un stagiu de formare la locul de muncă mai lung de 6 săptămâni sau au avut un 
plasament de muncă (plătit sau neplătit) în oricare dintre instituțiile sau organismele europene sunt excluși din 

procesul de selecție. 
 

Pentru informaţii suplimentare citeşte procedura de aplicare. Înscrierea începe cu data de 4 ianuarie 2018. 
 

Data limită de înscriere: 31 ianuarie 2018, 12:00 (prânz),  ora Bruxelles-ului (pentru stagiile care 

încep în octombrie  2018 - februarie 2019). 

 
Sursa: www.eurodesk.ro  
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http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
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http://www.eurodesk.ro

