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Începând cu 3 decembrie 2018, consumatorii vor avea posibilitatea de a beneficia, 
on-line, de cele mai bune oferte de bunuri și servicii din întreaga UE, fără a mai fi 

discriminați pe bază de cetățenie sau reședință. Acest lucru va fi posibil 
datorită intrării în vigoare a noilor norme privind geoblocarea nejustificată 

(Regulamentul UE 2018/302) în data de 22 martie. Companiile au, astfel, la 
dispoziție o perioadă de 9 luni pentru a se adapta și face modificările necesare încât 

să fie în concordanță cu acestea. 
 

Vicepreședintele Andrus Ansip, responsabil pentru 
piața unică digitală, comisarul european 

Elżbieta Bieńkowska, responsabil pentru piața 

internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, și 
comisarul Mariya Gabriel, responsabil pentru 

economie și societate digitale, au declarat: „Începând 
din 3 decembrie, cetățenii europeni se vor putea 
bucura de libertate deplină atunci când cumpără 
bunuri și servicii online. Acest moment marchează nu 
doar sfârșitul unei discriminări nejustificate, ci și 
apariția de noi oportunități de dezvoltare și inovare pentru companiile europene. 
Eliminarea geoblocării nejustificate se înscrie în eforturile noastre de sprijinire a 
comerțului online transfrontalier în UE, alături de transparența stabilirii de prețuri 
pentru livrările de colete, consolidarea protecției consumatorilor și simplificarea 
legislației în materie de TVA.” 
 

Statele membre trebuie acum să stabilească instituțiile responsabile cu punerea în 

aplicare a regulamentului. Măsurile vor contribui la dezvoltarea comerțului 
electronic în Europa și îi vor ajuta pe consumatori și antreprenori deopotrivă să 

beneficieze de pe urma unei piețe online europene în continuă creștere.  
 
Sursa: www.ec.europa.eu 

 
 

#InvestEU: banii care salvează vieți  

Reprezentanța Comisiei Europene în România, în colaborare cu Ministerul Sănătății 

și specialiști în cardiochirurgie pediatrică, a organizat vineri, 30 martie, dezbaterea 
cu tema „Invest EU – Sprijinul Uniunii Europene pentru sectorul medical din 

România”. Uniunea Europeană continuă sprijinul reformei sistemului de sănătate din 

Romania cu proiecte concrete, în valoare totală de peste 320 milioane de euro 
(în perioada 2014-2020). În perioada anterioară (2007 – 2013) au fost susținute 

peste 600 de proiecte, între care și modulul practic „100 de inimi pentru 100 de 
copii”, parte a campaniei InvestEU.  
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„Inimioara mea este bine, sunt fericită, mulțumesc", scrie un copil salvat prin acest proiect în jurnalul de bord al 

proiectului. Este unul din sutele de copii care au beneficiat până acum de acest proiect și din miile care vor beneficia 
pe viitor. 
 

„Proiectul "100 de inimi" salvează vieți, la propriu. Este o dovadă vie că 
fondurile Uniunii Europene, atunci când sunt folosite, când se întâlnesc cu 
entuziasm, cu hotărâre, cu dorință de muncă şi de a reuşi, pot să aibă un 
impact extraordinar asupra societăţii. La final autorităţile europene sunt 
interesate nu doar de cheltuirea fondurilor europene, ci şi de schimbarea pe 
care aceste fonduri o aduc”, a declarat Angela Cristea, șeful Reprezentanței 

Comisiei Europene în România. 
 

Cristian Grasu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, a declarat: 
„Ministerul Sănătății încearcă să fie placa turnantă pentru banii europeni și în 
acest sens facem eforturi importante și am găsit întotdeauna sprijinul Comisiei Europene. Proiectul „100 de inimi 
pentru 100 de copii” este o dovadă a faptului că se poate face și în România foarte mult cu finanțare europeană și 
acest proiect nu este singurul. Doar cu un efort comun și o bună înțelegere, ne putem îndeplini toate obiectivele." 
 

Mihaela Tomaziu - Todosia, managerul proiectului, a declarat: „Acum, la Iași, sunt realizate operații și pe copii în 
vârstă de doar două săptămâni. Procesul de formare profesională a medicilor și asistenților din Iași a contribuit la 
reducerea mortalității copiilor cu malformații cardiace congenitale.” 
 

Informații suplimentare despre proiect 

Inițiat în anul 2015 de către Universitatea de Medicină și Farmacie Gr. T. Popa (UMF Iași), în colaborare cu Institutul 
de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, proiectul „Formarea specialiștilor în domeniul cardiologiei 
pediatrice pentru un act medical de calitate cu scopul îmbunătățirii calității vieții”, cu modulul practic „100 de inimi 
pentru 100 de copii”, a primit o finanțare europeană în valoare de 4,7 milioane euro, pentru formarea unei echipe 

de medici români specializată în chirurgia pediatrică. 
 

În programul de formare au participat 75 de medici specialiști și pediatri și 160 de asistenți medicali. 
Majoritatea medicilor pregătiți în cadrul acestui program activează în sistemul public de sănătate. Aceștia au 

beneficiat de instruire alături de specialiști recunoscuți la nivel internațional si au efectuat stagii în centre de 

chirurgie cardiacă pediatrică din lume. 
 

Despre Planul de investiții pentru Europa #InvestEU 

Planul de investiții pentru Europa (sau „Planul Juncker”) se alătură sprijinului acordat de Uniunea Europeană prin 

fonduri nerambursabile, cu instrumente financiare menite să atragă investiții în sectoare strategice, de la 

infrastructură si cercetare, până la sănătate, transport, energie și economie circulară. Planul de investiții pentru 

Europa are trei piloni: Fondul european pentru investiții strategice (FEIS); Platforma europeană de consiliere în 

materie de investiții și Portalul european pentru proiecte de investiții. FEIS este pilonul central și susține în România 

proiecte în valoare totală de 357 de milioane de euro, care ar putea atrage investiții de 1,2 miliarde de euro. Este 

vorba de 8 proiecte mari de infrastructură și inovare, precum și 5 acorduri cu intermediari financiari pentru 

facilitarea accesului la creditare a peste 2.500 de IMM-uri românești.  

Sursa: www.ec.europa.eu  
 
 

Tranzacții în euro cu costuri mai mici în întreaga UE  
 
Toți consumatorii și companiile vor putea beneficia pe deplin de avantajele pieței unice atunci când trimit bani, 

retrag numerar sau efectuează plăți în străinătate, același comision – mic sau zero – urmând să fie plătit atât pentru 

tranzacțiile transfrontaliere în euro, cât și pentru cele efectuate în țară, în moneda locală oficială. Prin propunerea 
Comisiei Europene de miercuri, 28 martie, condițiile de tranzacționare aplicate până acum doar în zona euro 

urmează să fie extinse și la statele membre din afara ei.  
 

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și Uniunea piețelor 
de capital, a declarat: „Datorită propunerii prezentate acum, cetățenii și companiile din țările care nu fac parte din 
zona euro vor beneficia de aceleași condiții ca și rezidenții din această zonă atunci când fac plăți transfrontaliere în 

http://www.ec.europa.eu
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euro. Astfel, toți cetățenii europeni vor putea face transferuri 
transfrontaliere în euro, plătind aceleași comisioane ca pentru tranzacțiile 
interne. Propunerea prevede, de asemenea, o transparență totală în ceea 
ce privește conversia valutară atunci când consumatorii plătesc cu cardul 
într-o țară care nu are aceeași monedă ca a lor.” 
 

Propunerea prevede, pentru plățile transfrontaliere în euro, perceperea 

unor comisioane identice cu cele pentru plățile naționale echivalente, 
efectuate în moneda locală, ducând astfel la scăderea acestora. Aceasta 

este o schimbare majoră, deoarece comisioanele ridicate percepute în 

prezent reprezintă un obstacol în calea pieței unice, afectând activitățile 
transfrontaliere ale populației (achiziționarea de bunuri sau servicii într-o 

altă monedă) și ale companiilor, în special IMM-uri. 
 

Totodată, plățile care implică monede diferite ale Uniunii vor deveni 
transparente, consumatorii trebuind să fie pe deplin informați cu privire 

la costurile de conversie monetară înainte de a efectua o astfel de tranzacție, pentru a putea să compare costurile 
diferitelor opțiuni de conversie și să facă o alegere corectă. Propunerea legislativă urmează să fie transmisă 

Parlamentului European și Consiliului UE pentru adoptare. 
 

O prioritate esențială a Comisiei Juncker este crearea unei piețe unice mai aprofundate și mai echitabile, în 
care persoanele, serviciile, bunurile și capitalurile să circule liber în cadrul unei economii al cărei produs intern brut 

anual se ridică la 15 mii de miliarde de euro. Această piață unică urmărește, de asemenea, să le ofere 

consumatorilor acces la produse mai bune la prețuri mai mici, datorită unei concurențe sporite.  
 

Sursa: www.ec.europa.eu 
 
 

Europenii își pot urmări serialul preferat on-line oriunde în Europa  
 
Începând cu 1 aprilie 2018, cetățenii europeni vor avea acces la conținutul online la care sunt abonați în propria țară 

pe întreg teritoriul UE. Obiectivul noilor norme în materie de portabilitate este de a garanta că europenii care 

cumpără sau se abonează la servicii digitale on-line, precum difuzarea de 
filme, transmisii de evenimente sportive sau muzică, cărți electronice sau 

jocuri, au acces la acestea și când călătoresc sau locuiesc temporar în alte 
state membre. 
 

„Cetățenii se află în centrul tuturor inițiativelor noastre digitale. De la 1 
aprilie, oriunde veți călători în UE, veți avea acces la filmele, serialele de 
televiziune, transmisiunile sportive, jocurile și cărțile electronice preferate 
grație serviciilor digitale la care sunteți abonați acasă. Normele se vor aplica 
în cazul serviciilor cu plată, însă și furnizorii de conținut gratuit pot opta să 
le aplice. Furnizorii de conținut on-line vor beneficia, de asemenea, de noile 

norme. Aceștia nu vor mai fi nevoiți să achiziționeze licențe pentru alte teritorii în care călătoresc abonații lor”, au 
subliniat într-o declarație comună vicepreședintele Comisiei Europene Andrus Ansip, comisarul european 

Mariya Gabriel, ministrul bulgar al transporturilor, tehnologiei informației și comunicațiilor Ivaylo Moskovski și 

membrii Parlamentul European Pavel Svoboda și Jean-Marie Cavada. 
 

De aceste reglementări vor beneficia pe de o parte cetățenii UE, care vor avea astfel acces transfrontalier la 

abonamentele lor, iar pe de altă parte furnizorii acestor servicii, care vor putea asigura portabilitatea acestora 

fără a fi nevoiți să achiziționeze licențe diferite pentru fiecare stat. 
 

Nu sunt prevăzute limite de timp pentru utilizarea portabilității, iar furnizorii de conținut on-line nu sunt autorizați 

să perceapă costuri suplimentare pentru serviciile transfrontaliere portabile. 
 

Regulamentul este obligatoriu pentru serviciile cu plată. Furnizorii de conținut gratuit pot decide să participe 

pentru a beneficia de noile norme, însă nu sunt obligați să o facă. Potrivit semnalelor pozitive primite de Comisie din 
partea furnizorilor, introducerea noilor norme privind portabilitatea se derulează fără sincope și potrivit graficului. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu 

http://www.ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu
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Tinerii pot interacționa prin Erasmus+ online  
 

Erasmus+, unul dintre cele mai de succes programe UE, s-a extins și în domeniul on-line odată cu lansarea, în data 
de 15 martie, a platformei Erasmus+ Virtual Exchange, având ca scop punerea în contact a cât mai multor studenți 

și tineri din țări europene și din vecinătatea sudică a UE. Aceasta va promova, în următorii doi ani, dialogul 
intercultural și va sprijini îmbunătățirea competențelor, prin intermediul unor instrumente digitale de învățare de 

care vor beneficia cel puțin 25.000 de tineri. 
 

Comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport Tibor Navracsics, a 
declarat: „Deși este un program de mare succes, Erasmus+ nu este 
întotdeauna accesibil tuturor. Prin intermediul programului Erasmus+ Virtual 
Exchange vom facilita sporirea contactelor între persoane, abordarea 
tinerilor din diferite medii sociale și promovarea înțelegerii interculturale. 
Acest instrument online va pune în legătură mai mulți tineri din UE cu 
omologii lor din alte țări; el va ajuta la crearea unor punți de legătură și la 
dezvoltarea competențelor personale, cum ar fi gândirea critică, educația în 
domeniul mass-media, limbile străine și capacitatea de a lucra în echipă.”  
 

Erasmus+ Virtual Exchange va face legătura între tineri, lucrători din domeniul tineretului, studenți și cadre didactice 

universitare din țări europene și din vecinătatea sudică a UE prin intermediul unor discuții moderate, grupuri de 
proiect transnaționale, cursuri online deschise și acțiuni de formare. Toate activitățile se vor desfășura ca parte a 

unor programe de învățământ superior sau proiecte organizate pentru tineret. Încă din stadiul pregătitor, platforma 

a generat interes în rândul universităților și organizațiilor de tineret, fiind deja create 50 de parteneriate, iar 40 de 
persoane beneficiind de programe de formare pentru a deveni moderatori de dezbateri. Proiectul include cele 33 de 

țări în care se desfășoară programele Erasmus+ și țări din regiunea sud-mediteraneeană. 
 

În cursul etapei-pilot, ce are alocat un buget de 2 milioane euro până în decembrie 2018, cel puțin 8.000 de 
tineri vor putea beneficia de Erasmus+ Virtual Exchange. Dacă această etapă este încununată de succes, se are în 

vedere reînnoirea programului până la sfârșitul anului 2019, astfel încât alți 17.000 de tineri să poată beneficia de 
el. În viitor, proiectul Erasmus+ Virtual Exchange ar putea deveni o acțiune periodică și ar putea fi extins astfel încăt 

să beneficieze de el și mai mulți tineri, din alte regiuni. 

  
Sursa: www.ec.europa.eu 

 
 

Lapte, fructe și legume pentru școlari, cu sprijin UE 
 

Pentru anul școlar 2018/2019, României i-au fost alocate peste 17,6 milioane euro pentru programele de încurajare 

a consumului de legume, fructe și lapte în școli, o sumă similară celei alocate în anul precedent (17,7 mil. euro). 
Acestea promovează obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor și includ activități didactice specifice despre 

importanța unei bune alimentații și despre modul de producere a alimentelor. Prin programele menționate, în fiecare 
an școlar, se alocă la nivel european 150 de milioane de euro pentru fructe și legume și 100 de milioane pentru 

lapte și produse lactate. 
 

Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală Phil Hogan, a declarat: „Fermierii europeni ne dau alimente de 
bună calitate, sigure și sănătoase, iar programul pentru școli permite celor mai tineri cetățeni ai noștri să beneficieze 
de avantajele pentru sănătate ale acestor produse, învățând de mici de unde provin alimentele și cât de importante 
sunt gustul și nutriția. Comisia contribuie cu mândrie la acest parcurs educativ. Suma de 250 de milioane euro 
provenită din bugetul politicii agricole comune va asigura derularea continuă a programului UE pentru școli în anul 
școlar 2018/2019.”  
 

În anul școlar 2016/2017, peste 12,2 milioane de copii din 79.000 de școli au participat la programul de 
încurajare a consumului de fructe și legume în școli, iar în jur de 18 milioane au participat la cel de distribuire a 

laptelui. Au fost distribuite peste 74 mii tone de fructe și legume și mai mult de 285 mii tone de produse 
lactate în principal copiilor cu vârsta între 6 și 10 ani. Mărul a fost fructul cel mai frecvent distribuit, urmat de pere, 

prune, piersici, nectarine, portocale, căpșuni și banane, iar morcovii, roșiile, ardeii și castraveții au fost cele mai 
apreciate legume. Activitățile didactice din cadrul programelor au inclus vizite la ferme, îngijirea grădinilor din cadrul 

școlilor, cursuri și/sau concursuri de gătit, lecții cu nutriționiști, jocuri etc. 

http://www.ec.europa.eu


  

 

 

Cele mai recente rapoarte de monitorizare arată că, în România, 66% dintre părinții intervievați dau copiilor 

pachete cu mâncare pentru școală în fiecare zi, iar 57% sunt de părere că nu pot asigura de fiecare dată un pachet 
compus doar din alimente sănătoase. Peste 40% din părinți merg la restaurante de tip fast-food cu copiii de cel 

puțin câteva ori pe lună. Alimentele care apar pe principalele locuri în dieta zilnică a elevilor sunt legumele și fructele 
(93%), carnea (80%), produsele lactate (75%) și dulciurile (70%). 

 

Sursa: www.ec.europa.eu  
 

Bursele Fundaţiei Heinrich Böll (pentru studii în Germania)   
 
Fundația Heinrich Böll acordă anual burse pentru aproximativ 1000 de studenți, absolvenți și doctoranzi, indiferent 

de naționalitate sau domeniul de studiu. 
 

Bursierii trebuie să aibă rezultate academice excelente, să fie implicați social și politic și să fie interesați de valorile 
de bază ale fundației: ecologie și sustenabilitate, democrație și drepturile omului, justiție și autodeterminare. 
 

Până pe 1 septembrie candidaturile pot fi trimise de: 
 

A. Candidați pentru o bursă de student: 
 

1. Bursă de student - general 
 

• Studenți la prima generație, studenți cu background de migranți, studenți de la 
universități de științe aplicate ("Fachhochschulen"). 

• Studenți la matematică, informatică, știinte naturale sau subiecte tehnice, în 

special mediu (ex.: studii care privesc mediul, clima, energii regenerabile etc.). 
• Studenții pot candida înainte de începerea programului de studii sau în primele 3 semestre. 

• Se cere o foarte bună cunoaștere a limbii germane. 
 

2. Bursa de student - programul de jurnalism "Medienvielfalt, anders: Junge Migrantinnen und Migranten in den 
Journalismus". 
 

• Se adresează studenților cu background de migranți care vor să devină jurnaliști. 

• Studenții pot candida înainte de începerea programului de studii sau în primele 3 semestre. 
• Se cere o foarte bună cunoaștere a limbii germane. 
 

B. Candidați pentru o bursă doctorală (PhD) 
 

Bursă doctorală (PhD) 
 

• Toate specializările 

• Candidații trebuie să dovedească faptul că au fost admiși ca doctoranzi de o instituție de învățământ superior din 
Germania sau o altă țară UE. 

• Se va acorda prioritate proiectelor de disertație pe teme de interes pentru Fundația Heinrich Böll. 
 

Mai multe informații disponibile la: https://www.boell.de/en/foundation/scholarships  
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