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 ROMANIA IN ATENTIA COMISARILOR EUROPENI
 ACTIVITATEA CENTRULUI EUROPE DIRECT PLOIESTI


„ERASMUS- cunoastere prin mobilitate, voluntariat si solidaritate”




Seminar “Performanta prin Parteneriate”
GALA RESPONSABILITATII SOCIALE A FIRMELOR PRAHOVENE

OPORTUNITATI EUROPENE
Surse de finanțare pentru luna octombrie 2017
ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finanțare – octombrie 2017. Acesta cuprinde programele de finanțare
nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României.
Catalogul conține patru secțiuni:
Societăți (Descarcă);
Autorități publice (Descarcă);
ONG-uri (Descarcă);
Universități (Descarcă).
Detalii: http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PFCatalog
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Conceptul de” Responsabilitate sociala a intreprinderilor” definește capacitatea întreprinderilor de a
face, în mod voluntar, mai mult decât prevede cadrul legal, pentru a îndeplini obiective sociale și de
mediu în activitatea lor cotidiană, în diverse domenii cum ar fi strategia Europa 2020 (în special, noi
competențe și locuri de muncă, tineret, dezvoltare locală);întreprinderi și drepturile omului;raportarea
privind responsabilitatea socială a întreprinderilor sau responsabilitatea socială în achizițiile publice.
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Comisia Europeană încurajează întreprinderile să asigure condiții de muncă echitabile, care să respecte
drepturile omului, în special atunci când este vorba de produse importate din țări din afara UE.
Comisia a mediat o evaluare reciprocă a activităților derulate de statele membre în materie de RSI
organizand 7 reuniuni (la fiecare dintre ele participând câte 4-5 țări), cu scopul de a facilita înțelegerea
politicilor de RSI pe care le aplică fiecare dintre ele și de a încuraja discuțiile pe marginea acestora.
In prezent, la nivel global, tarile se confrunta cu mari probleme economice si sociale pentru care se
pare ca metodele traditionale si conventionale nu au un raspuns. Somajul, saracia, excluziunea sociala,
imbatranirea populatiei, problemele de mediu - toate acestea cer noi abordari.
„Obiectivele de Dezvoltare Durabila” vin sa inlocuiasca fosta agenda de dezvoltare internationala
“Millenium Development Goals”, al carui termen a expira la finalul anului 2015. Spre deosebire de
aceasta din urma, “Agenda 2030” a fost gandita din timp, incepand de la Conferinta ONU “Rio+20”,
din 2012. Totodata, a fost elaborata printr-o ampla campanie internationala de consultarea publica a
tuturor stakeholderilor.
In consecinta, unul dintre principiile majore care insotesc Agenda 2030 este acela de parteneriat, fie
ca e vorba de organizatii internationale, autoritati publice, companii, organizatii ale societatii civile,
organizatii religioase etc. , iar una dintre actiunile concrete pe care ar trebui sa vedem in perioada
urmatoare este ca marile companii sa-si adapteze strategiile de Responsabilitate
Sociala/sustenabilitate la cele 17 Obiective si la tintele acestora.
Astfel, in termenii folositi de Ban Ki-moon, “am fi mult mai aproape de lumea pe care ne-o dorim
daca firmele de pretutindeni ar lua masuri elementare precum respectarea drepturilor angajatilor...
eliminarea poluarii pamantului, a marilor si a aerului... si daca ar lupta pentru pedepsirea oricarei
forme de coruptie.Acest e lucruri le-au facut firmele noastre, de Top, care vor fi premiate de Centrul
Europe Direct Ploiesti cu Trofeul Responsabilitatii Sociale a Intreprinderilor pentru activitatea lor in
acest domeniu,in cadrul Galei Topul Judetean al Firmelor Prahovene organizata la sfarsitul acestei
saptamani de Camera de Comert si Industrie Prahova.
Luana Teodorecu
Coordonator
Centrul Europe Direct Ploiesti
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251,8 milioane de euro din Fondul de coeziune vor fi investite în
extinderea liniei 5 de metrou din capitala României.
"Datorită Uniunii Europene, Bucureștiul va dispune de o rețea de
metrou modernă. Acest lucru va avea un impact pozitiv asupra
calității aerului din oraș, companiilor locale, turismului și,
bineînțeles, asupra locuitorilor din cartierele ce vor fi astfel
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deservite", a declarat comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu.
Mai multe informații despre fondurile structurale și de investiții europene în România sunt disponibile aici și pe Platforma
de date deschise.

Sursa:https://ec.europa.eu/romania/news/20170310_comisar_european_corina_cretu_aprobare_finantare_extind
ere_metrou_bucuresti_ro

Reforma profundă a sistemului TVA din UE
Comisia Europeană a lansat miercuri, 4 octombrie, cea mai
importantă reformă a normelor UE în materie de TVA din
ultimii 25 de ani. Restructurarea ar îmbunătăți și ar moderniza
sistemul atât pentru autoritățile publice, cât și pentru companii,
cele din urmă putând astfel valorifica toate beneficiile oferite
de piața unică și concura mai bine pe piețele mondiale.
Reforma propusă ar permite ca sistemul de TVA să devină mai
robust și mai simplu de utilizat de către companii.

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a afirmat: „La douăzeci
și cinci de ani de la crearea pieței unice, companiile și consumatorii se confruntă în continuare cu 28 de regimuri
diferite de TVA atunci când desfășoară activități transfrontaliere. Infractorii, și poate chiar teroriștii, profită de prea
mult timp de aceste lacune, săvârșind fraude care cauzează pierderi de 50 de miliarde EUR pe an. Acest sistem
anacronic bazat pe frontierele naționale trebuie înlocuit! Până în 2022, ar trebui ca statele membre să considere
operațiunile transfrontaliere legate de TVA drept operațiuni naționale, în cadrul pieței noastre interne. Se
preconizează că propunerea de astăzi va reduce fraudele transfrontaliere în domeniul TVA cu aproximativ 80%.
În același timp, aceasta va ușura sarcinile întreprinderilor europene care desfășoară operațiuni transfrontaliere,
reducând birocrația și simplificând procedurile legate de TVA. Pe scurt: este o veste bună pentru întreprinderi,
pentru consumatori și pentru bugetele naționale și o veste proastă pentru evazioniști.”
Prin pachetul legislativ prezentat, Comisia propune modificarea fundamentală a sistemului de TVA actual, prin
impozitarea vânzărilor de bunuri dintr-o țară a UE în alta la fel ca în cazul vânzărilor de bunuri în interiorul unui
stat membru.
Un nou spațiu unic definitiv pentru TVA se bazează pe 4 principii fundamentale, așa-numite „pietre de temelie”:



Sursa:https://ec.europa.eu/romania/news/20170410_reforma_profunda_sistem_tva_ue_ro
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combaterea fraudei, prin perceperea TVA în cadrul comerțului transfrontalier între companii;;
un ghișeu unic, ce va permite întreprinderilor care efectuează vânzări transfrontaliere să își
îndeplinească mai ușor obligațiile de plată a TVA-ului;
mai multă coerență prin trecerea la principiul „destinației”, conform căruia TVA finală este întotdeauna
plătită în statul membru al consumatorului final și este percepută la cota aplicată de statul membru respectiv;
mai puțină birocrație, prin simplificarea normelor privind facturarea.
Page
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Comisia Europeană a adoptat joi, 5 octombrie, o propunere
privind un Cadru european pentru stagii de ucenicie de calitate și
eficace. Inițiativă va contribui la creșterea capacității de inserție
profesională și la dezvoltarea personală a ucenicilor și, prin
urmare, la formarea unei forțe de muncă cu înaltă calificare,
adaptată la nevoile pieței muncii.
Valdis Dombrovskis, vicepreședinte pentru moneda euro și dialog
social, comisar responsabil pentru stabilitate financiară, servicii
financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Stagiile de
ucenicie reprezintă adesea rampa necesară unui tânăr pentru propulsarea în carieră. Venim cu propuneri pentru a
îmbunătăți în continuare această experiență valoroasă de formare , astfel încât ea să aducă beneficii atât
angajatorilor, cât și celor care studiază. Respectând, în același timp, diversitatea sistemelor de educație și
formare din statele membre, principalul nostru obiectiv este să facilităm integrarea tinerilor pe piața forței de
muncă.”
Pentru evaluarea calității și eficacității unui program de ucenicie, cadrul propus stabilește șapte criterii pentru
învățare și condiții de muncă, și anume:
(1) Contract scris;
(2) Rezultate ale învățării;
(3) Sprijin pedagogic;
(4) Componenta locului de muncă;
(5) Plată și/sau compensație;
(6) Protecție socială;
(7) Condiții de muncă, de sănătate și de siguranță.
Cadrul propune, de asemenea, șapte criterii pentru condițiile-cadru, respectiv:
(8) Cadrul de reglementare;
(9) Implicarea partenerilor sociali;
(10) Acordarea de sprijin pentru companii;
(11) Parcursuri flexibile și mobilitate;
(12) Orientare profesională și sensibilizare;
(13) Transparență;
(14) Asigurarea calității și monitorizarea absolvenților.
Comisia sprijină punerea în aplicare a acestor criterii prin fondurile europene relevante, Fondul social european
contribuind singur cu până la 27 de miliarde de euro pentru educație și formare profesională. UE susține ucenicia
și prin intermediul altor instrumente, cum ar fi Alianța europeană pentru ucenicii ce a mobilizat până în prezent
peste 750.000 de locuri pentru tineri sau Garanția pentru tineret, ce a oferit cel puțin 390.000 de stagii de
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ucenicie. Iar programul Erasmus+ sprijină mobilitatea pentru ucenici, inclusiv printr-o nouă inițiativă ErasmusPro
menită să sprijine 50.000 de stagii în companii din străinătate pentru cursanții din învățământul profesional, în
perioada 2018-2020.
Sursa:https://ec.europa.eu/romania/news/20170510_cadru_european_stimulare_stagii_ucenicie_ro

Programul de lucru al Comisiei Europene în 2018
Comisia Europeană a prezentat marți, 24 octombrie, atât
planurile pentru finalizarea acțiunilor privind cele zece priorități
politice ale Comisiei Juncker, cât și inițiative pentru viitorul pe
termen lung al Europei. Programul de lucru al Comisiei pentru
2018 include 26 de noi inițiative și identifică 66 de propuneri
prioritare, prezentate în ultimii 2 ani, ce necesită o adoptare
rapidă, și 15 propuneri în curs, de retras din procesul
decizional.
„Europa revine pe o poziție de forță și trebuie să profităm de această dinamică. Am înaintat deja 80% din
propunerile pe care le-am promis la preluarea mandatului. Accentul trebuie să cadă în prezent pe concretizarea
acestor propuneri în legislație și pe aplicarea legislației. Cu cât Parlamentul European și Consiliul își vor finaliza
mai repede activitatea, cu atât mai curând vom putea beneficia de eforturile noastre comune”, a declarat
președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker.
Programul de lucru al Comisiei se concentrează pe:
noile inițiative, ce includ acțiuni legislative cu un domeniu bine definit, care vor permite Comisiei să își finalizeze
acțiunile demarate în domeniile de politică prioritare, precum și acțiuni și inițiative ambițioase, cu un orizont de
acțiune mai lung;
accentul pus pe obținerea de rezultate, prin adoptarea rapidă a propunerilor prioritare, retragerea celor pentru
care nu se întrevede ajungerea la un acord, prezentarea a 15 propuneri care dau curs concluziilor exercițiului
de revizuire a legislației în vigoare (REFIT), punerea în aplicare efectivă a legislației Uniunii și asigurarea
respectării acesteia de statele membre, precum și abrogarea a trei acte legislative caduce.

Page
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MAI BUNA PROTECȚIE A CETĂȚENILOR UE CONTRA TERORISMULUI
Odată cu publicarea celui de-al 11-lea raport privind
Uniunea securității, Comisia Europeană a prezentat, în
data de 18 octombrie, un set de măsuri operaționale și
practice menite să asigure o mai bună protecție a
cetățenilor UE împotriva amenințărilor teroriste.
Măsurile vizează remedierea vulnerabilităților
constatate în urma atacurilor recente și vor ajuta statele
membre la mai buna protejare a spațiilor publice și
privarea teroriștilor de mijloacele necesare pentru a
acționa. Comisia a propus, de asemenea, consolidarea
acțiunii externe a UE în ceea ce privește combaterea terorismului și a recomandat demararea de
negocieri cu Canada pentru un acord revizuit privind registrul cu numele pasagerilor.
Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Nu vom ceda niciodată în fața teroriștilor care ne atacă
securitatea și libertățile. Europenii solicită adoptarea, atât la nivelul guvernelor naționale, cât și la nivelul UE, a
unor măsuri ferme de combatere a acestor riscuri. Datorită noilor măsuri anunțate astăzi, statele membre vor
putea, pe de o parte, să îi priveze pe teroriști de mijloacele care le permit să comită acte odioase, și, pe de altă
parte, să asigure o mai bună protecție a spațiilor publice și, astfel, a modului nostru de viață.”
Sunt propuse trei direcții principale de acțiune:






protejarea spațiilor publice, printr-un plan de măsuri care au în vedere un sprijin financiar sporit,
instrumente de îndrumare/orientare, schimb de bune practici și îmbunătățirea cooperării dintre actorii locali și
sectorul privat, precum și printr-un plan de acțiune referitor la contracararea atacurilor cu substanțe chimice,
biologice, radiologice și nucleare (CBRN), menit să intensifice nivelul de pregătire, adaptabilitate și coordonare
la nivelul UE;
privarea teroriștilor de mijloacele pe care le folosesc pentru a acționa, prin măsuri ce vizează
limitarea accesului la substanțele utilizate pentru fabricarea de explozivi artizanali, sprijinirea autorităților de
aplicare a legii și judiciare atunci când se confruntă cu probleme de criptare în anchetele penale și combaterea
finanțării terorismului;
consolidarea acțiunii externe privind combaterea terorismului, prin recomandarea de a autoriza
deschiderea negocierilor cu Canada pentru un acord revizuit privind registrele cu numele pasagerilor (PNR) și
prin consolidarea cooperării Europol cu țările terțe.

Page
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Platforma europeană de consiliere în materie de investiții
(EIAH), Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare
(BERD) și Uniunea Europeană au lansat marți, 7
noiembrie, un nou program
(link is external)
dedicat sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din
România pentru a obține expertiza necesară unei creșteri
sustenabile.
Programul își propune să sprijine cel puțin 240 de IMM-uri din România, Bulgaria și Grecia pe parcursul a trei ani,
oferindu-le acces la consultanță de afaceri personalizată. Serviciile oferite vor permite acestor întreprinderi să
aibă acces la consultanță locală și internațională pentru a-și îmbunătăți competitivitatea și a-și dezvolta afacerea.
Programul este susținut de Platforma europeană de consiliere în materie de investiții, prin finanțare de la Uniunea
Europeană și co-finanțare din partea BERD.
În România, peste 100 de companii locale vor beneficia direct de acest program, care oferă expertiză într-o gamă
largă de domenii, precum strategie, promovare pentru export, management financiar, eficiență energetică,
marketing și altele.
Corina Creţu, comisarul european pentru politică regională, a declarat: „Planul de investiții pentru Europa vizează
stimularea creșterii economice și a ocupării forței de muncă în Europa, iar întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile)
reprezintă un domeniu special de interes. Acordarea de consultanță pentru investiții locale este un obiectiv-cheie
al Planului de investiții pentru Europa, iar cooperarea dintre Platforma europeană de consiliere în materie de
investiții și BERD pentru sprijinirea creșterii IMM-urilor este o inițiativă importantă și binevenită."
Simon Barnes, șeful departamentului de servicii de consiliere, Banca Europeană de Investiții, a declarat: „Suntem
foarte încântați să lansăm acest program în colaborare cu BERD prin intermediul Platformei europene de
consiliere în materie de investiții. Platforma este o inițiativă comună a Comisiei Europene și BEI și parte integrantă
a celui de-al doilea pilon al Planului de investiții pentru Europa, ce oferă servicii de consultanță pentru proiectele
de investiții din Uniunea Europeană. Un obiectiv special al Platformei este de a dezvolta o rețea de parteneri, atât
la nivel local cât și internațional, pentru a oferi servicii complementare prin intermediul celor mai bine cotate
instituții care pot oferi acest tip de consultanță. Cooperarea cu BERD reflectă această abordare și reprezintă un
pas important în satisfacerea cererii neacoperite până acum de servicii de consultanță în sectorul IMM.”
Claudio Viezzoli, director pentru "Finanțare şi Dezvoltare IMM-uri", BERD, a declarat: „Ne bucurăm că avem
posibilitatea de a ne intensifica activitatea în România. Programul nostru de consultanță a avut un impact puternic
asupra creșterii afacerilor locale, susținând misiunea noastră de a le ajuta să devină campioni naționali și
regionali. Salutăm această colaborare regională cu Uniunea Europeană și cu Platforma europeană de consiliere
în materie de investiții, care ne va crește impactul comun în această zonă."
Companiile eligibile pentru acest program sunt cele cu o cifră de afaceri mai mică de 50 de milioane de euro, cu
mai puțin de 250 de angajați și capital majoritar local. Primul pas în cadrul colaborării cu BERD constă în
evaluarea nevoilor de afaceri ale companiilor interesate și în identificarea oportunităților de creștere. Ulterior,
BERD va pune compania în legătură cu un consultant specializat sau un expert internațional care îi poate oferi
exact expertiza de care are nevoie. În același timp, programul pune la dispoziția întreprinderilor și consultanților
oportunități de pregătire și de formare prin care pot dobândi abilitățile necesare pentru dezvoltarea afacerii.
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Situația educației și formării în Europa
Ediția din 2017 a Monitorului educației și formării al
Comisiei, publicată în data de 9 noiembrie, arată că
sistemele naționale de învățământ devin din ce în ce
mai favorabile incluziunii și mai eficiente. Cu toate
acestea, publicația confirmă că nivelul de instruire al
elevilor depinde în mare măsură de mediile
socioeconomice din care provin.
Tibor Navracsics, comisarul european pentru educație,
cultură, tineret și sport a declarat că "din cauza
inegalităților, prea mulți europeni sunt încă privați de
șansa de a profita la maximum de viețile lor. Inegalitățile reprezintă, de asemenea, o amenințare la adresa
coeziunii sociale, a creșterii economice și a prosperității pe termen lung. În plus, de prea multe ori, sistemele
noastre de învățământ perpetuează inegalitățile, atunci când nu se ocupă de persoanele provenite din medii mai
sărace și atunci când situația socială a părinților determină rezultatele școlare și propagă de la o generație la alta
sărăcia și șansele mai mici pe piața forței de muncă. Trebuie intensificate eforturile pentru a depăși aceste
inegalități. Sistemele de învățământ au de jucat un rol important în construirea unei societăți mai echitabile, care
să ofere șanse egale tuturor.”
Sursa:https://ec.europa.eu/romania/news/20170911_monitor_educatie_si_formare_editia_2017_ro
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O mare parte din populația României se autoevaluează ca bucurându-se de o stare
bună de sănătate, însă speranța de viață la naștere rămâne cu aproape șase ani sub
media UE și este una dintre cele mai scăzute. Numărul persoanelor care fumează
zilnic este în concordanță cu media UE, iar rata obezității în rândul adulților este cea
mai mică din Europa. Acestea sunt câteva din constatările profilului de țară în
domeniul sănătății pentru România, publicat în data de 23 noiembrie de Comisia
Europeană.
Raportul mai arată că sistemul sanitar din România este caracterizat prin finanțare
scăzută și utilizare ineficientă a resurselor publice, cu cele mai scăzute cheltuieli pe
cap de locuitor ca pondere din PIB în UE. Există însă un număr de inițiative pentru a
îmbunătăți sistemul, strategia națională de sănătate stabilind obiective strategice în
domeniul serviciilor de sănătate publică și de asistență medicală și fiind susținută prin dezvoltarea a opt planuri
regionale, pentru a reorganiza serviciile medicale și a direcționa investițiile spre zonele dezavantajate.
Pe ansamblul UE, profilele arată necesitatea regândirii sistemelor de sănătate, pentru a garanta faptul că vor
rămâne corespunzătoare și vor oferi îngrijiri dedicate pacientului. Din ele se desprind cinci concluzii transversale:
promovarea sănătății și prevenirea bolilor netezesc calea pentru un sistem de sănătate mai eficace și mai eficient;
o asistență medicală primară solidă îi orientează în mod eficient pe pacienți prin sistemul de sănătate, ajutându-i
să evite cheltuielile inutile;
o asistență integrată îi oferă pacientului garanția că va primi îngrijiri într-un mod coordonat;
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planificarea și întocmirea pro-activă de previziuni cu privire la personalul din sectorul sănătății sunt elemente
datorită cărora sistemele de sănătate devin rezistente la evoluțiile viitoare;
pacienții ar trebui să se afle în centrul următoarei generații de date, mai bune, despre sănătate, care să stea la
baza politicilor și a practicii.
Sursa:https://ec.europa.eu/romania/news/20172311_profil_sanatate_state_membre_si_ue_ro

RECIPROCITATE VIZE: CANADA ELIMINĂ OBLIGATIVITATEA VIZELOR PENTRU ROMÂNI
ȘI BULGARI ÎNCEPÂND CU 1 DECEMBRIE
Comisia Europeană salută decizia așteptată a Canadei, de a
elimina obligativitatea vizelor pentru cetățenii români și bulgari
începând cu data de 1 decembrie. Decizia este rezultatul unor
intense eforturi diplomatice și a negocierilor continue la nivel politic
și tehnic între UE, Canada și cele 2 state membre, România și
Bulgaria.
Comisarul pentru migrație, cetățenie și afaceri interne Dimitris
Avramopoulos a declarat: "Mâine este o zi importantă pentru toți cetățenii români și bulgari, care vor putea de
acum să călătorească fără vize în Canada. Decizia este o dovadă a faptului că eforturile noastre diplomatice și
perseverența în negocierile cu partenerii canadieni dau rezultate. Vreau să le mulțumesc tuturor părților implicate
– României, Bulgariei și, ce este mai important, Canadei – pentru eforturile susținute și angajamentul desăvârșit
în vederea obținerii acestora. Atingerea unui nivel de reciprocitate totală în materie de vize pentru toți cetățenii UE
este prioritatea noastră și vom continua să depunem toate eforturile, împreună cu statele membre și cu partenerii
externi, pentru a avea rezultate concrete, așa cum este cazul acum."
"Sunt vești deosebit de bune pentru cetățenii români și bulgari: începând de vinerea asta, vor putea călători în
Canada fără a mai fi nevoie să se complice cu obținerea unei vize. E un exemplu de colaborare extrem de bună
între România, Bulgaria, UE și Canada", a adăugat comisarul european pentru politică regională Corina Crețu.
"Mă bucură această decizie, ea reprezintă un semnal puternic pentru cetățenii români și bulgari, precum și pentru
restul lumii, că Europa este unită și determinată și că nu există în cadrul ei cetățeni de rangul doi", a declarat la
rândul său comisarul european pentru economia și societatea digitale Mariya Gabriel.
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Suse:https://ec.europa.eu/romania/news/20173011_eliminare_obligativitate_vize_canada_ro
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După discuțiile cu Canada, într-un climat de cooperare, în ceea ce privește călătoriile în condiții de reciprocitate și
fără obligația de a avea vize, cerințele obligatorii pentru anumite categorii de cetățeni români și bulgari au fost
eliminate începând cu 1 mai 2017. Decizia de mâine, un alt rezultat pozitiv al eforturilor Comisiei de a facilita
călătoriile fără vize pentru toți cetățenii săi, va duce la eliminarea în totalitate a cerințelor care mai sunt încă în
vigoare privind sejururile de scurtă durată.
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ROMANIA IN ATENTIA COMISARILOR EUROPENI
Comisarul european Marianne Thyssen în România
Comisarul european Marianne THYSSEN, responsabil pentru ocuparea forței de
muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă,a vizitat România,
în perioada 11-12 octombrie 2017.
În 11 octombrie, la București, comisarul Thyssen s-a întâlni cu dna Lia-Olguța
VASILESCU, ministrul muncii și justiției sociale, dl. Gabriel PETREA, ministrul
consultării publice și dialogului social, și dna Rovana PLUMB, ministrul delegat
pentru fonduri europene.
A doua zi, la Iași, înaltul oficial european a avut un dialog cu cetățenii, axat pe
politicile și sprijinul UE în domeniul ocupării forței de muncă și afacerilor sociale, precum și pe viitorul Europei, și a
participat la vernisajul expoziției cu tema "60 de ani de UE". Comisarul Thyssen si-a încheiat vizita la un proiect cu
finanțare europeană, pus în practică de Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr.T. Popa", în parteneriat cu
Institutul pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. George I.M. Georgescu".
Sursa:https://ec.europa.eu/romania/news/20171110_vizita_romania_comisar_european_marianne_thyssen_ro

VICEPREȘEDINTELE COMISIEI EUROPENE VALDIS DOMBROVSKIS LA BUCUREȘTI
Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei Europene,
responsabil pentru euro și dialog social, stabilitate financiară,
servicii financiare și Uniunea piețelor de capital, s-a aflat la
București în perioada 26-27 octombrie 2017, pentru o vizită în
cadrul Semestrului european.
Vizita vicepreședintelui Dombrovskis include întâlniri bilaterale cu
dl. Klaus Iohannis, președintele României, dl. Ionuţ Mișa, ministrul
finanțelor publice, și dl. Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii
Naționale a României, precum și o întâlnire cu partenerii sociali.
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Sursa: https://ec.europa.eu/romania/news/20172510_vizita_romania_vicepresedinte_ce_valdis_dombrovskis_ro
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ACTIVITATEA CENTRULUI EUROPE
DIRECT PLOIESTI
„ERASMUS‐ cunoastere prin mobilitate, voluntariat si solidaritate”

In data de 11 .10.2017 am organizat impreuna cu Universitatea
Petrol-Gaze Ploiesti un seminar –dezbatere avand ca tema
experienta oferita participantilor la programe ERASMUS +,
eveniment la care au participat peste 60 de studenti,profesori si
reprezentanti de organizatii care au derulat proiecte in cadrul
Programului ERASMUS.
Erasmus+ este programul prin care UE sprijină educația,
formarea, tineretul și sportul în Europa. Dispune de un buget de
14,7 miliarde EUR, bani cu ajutorul cărora peste 4 milioane de europeni vor putea câștiga experiență și avea
acces la studii, formare și voluntariat în străinătate.
Programul Erasmus+, care va fi derulat până în 2020, nu se limitează la studenți. El reunește un număr de 7
programe anterioare și oferă oportunități pentru diverse categorii de persoane și organizații.
Erasmus+ le oferă persoanelor de orice vârstă posibilitatea de a dobândi noi cunoștințe și de a-și împărtăși
experiențele în cadrul unor instituții și organizații din diferite țări.
Erasmus+ oferă oportunități pentru o gamă largă de organizații, inclusiv pentru universități, furnizori de servicii de
educație și formare, grupuri de reflecție, institute de cercetare și întreprinderi.
Programul își propune să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 pentru creștere
economică, locuri de muncă, echitate socială și incluziune, precum și ale cadrului strategic ET2020 pentru
educație și formare.Programul urmărește, de asemenea, să promoveze dezvoltarea durabilă a partenerilor din
domeniul învățământului superior și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Tineret.
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Dupa prezentarile facute de reprezentantii Centrului Europe Direct Ploiesti, CCIPrahova, Agentia Ae3R,Casa de
Cultura a Studentilor si Asociatiile studentesti dinUPG au urmat dezbateri privind experienta acumulata prin
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El abordează totodata următoarele tematici: reducerea somajului, in special in randul tinerilor•;Promovarea
învățământului pentru adulți, în special în domeniul noilor competențe și în cel al competențelor cerute pe piața
muncii;Încurajarea participării tinerilor la viața democratică europeană ;Sprijinirea inovării, cooperării și reformei;
Reducerea abandonului școlar; Promovarea cooperării și mobilității cu țările partenere ale UE
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participarea in aceste proiecte, schimbul de know-how,dzvoltarea organizationala , networking-ul si nu in ultimul
rand dezvoltarea personala a fiecarui beneficiar de finantare Erasmus+.
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In data de 5 octombrie 2017, cu ocazia “ Zilei
Internationale a Educatiei” dar si a zilei nationale a
“ Centrelor Europe Direct” am organizat impreuna
cu Colegiul Economic “Virgil Madgearu” , un
seminar in care am prezentat parteneriatul intre noi
dar si alte realizari ale ambelor organizatii obtinute
prin parteneriate.
Echipa Europe Direct Ploiesti a fost insotita la
Colegiu de distinsi oaspeti din Fermo, Italia si
Boemia Centrala ,Republica Ceha , parteneri ai CCI
Prahova intr-un proiect finantat cu fonduri UE.
Astfel, am prezentat in mod direct elevilor si
dascalilor rezultatele unui parteneriat European. Apartenenta noastra la Uniunea Europeana ne-a deschis si mai
mult orizonturile si ne da posibilitatea sa facem un permanent schimb de know-how astfel incat ca evolutia
noastra sa fie continua.
La evenimentul organizat , doamna Luana Teodorescu Coordonatorul Centrului “Europe Direct” a inmanat
Diplome de Excelenta doamnei Simona Lupu Director al Colegiului Economic “ Virgil Madgearu si
reprezentantilor Inspectoratului Judetean Prahova. La multe dintre activitatile desfasurate de Centrul Europe
Direct pe parcursul intregului an si-au adus contributia si dascali ai acestei institutii de invatamant. Astfel, am
profitat de acest eveniment si am rasplatit cu diplome profesorii care ne-au fost alaturi in demersul educational .
Dupa o scurta prezentare facuta de Doamna Director Simona Lupu ,a colegiului si a proiectelor derulate in cadrul
acestuia am constatat inca odata ca avem elevi foarte buni care au participat cu rezultate deosebite la diverse
activitati , concursuri si olimpiade atat in tara cat si in strainatate .
Au urmat prezentarile invitatilor straini: Domnul Giancarlo Fermani reprezentantul Camerei de Comert din Fermo
a prezentat regiunea sa ca o zona industrializata intre Lazzio ( Roma) si Bologna (Toscana) unde este nevoie de
specialisti in domeniul tehnic si ecomomic si a mentionat ca pe langa buna colaborare existenta deja intre
Camera de Comert din Fermo si Camera de Comert si Industrie Prahova, se doreste si o colaborare intre tinerii
din Prahova si tinerii din Fermo, reprezentati la intalnirea noastra de Dna Cristina Corradini Directoarea Institutului
tehnic Fermo.
Aceeasi dorinta de colaborare interinstitutionala au prezentat-o si partenerii cehi, atat Camera de Comert Boemia
Centrala cat si profesorii de la Colegiul Tehnic Emil Kolbena din Rakovnik.
Traim intr-o perioada de globalizare continua care poate fi in beneficiul tinerilor daca stiu sa o inteleaga si este
de datoria noastra sa le prezentam diferite oportunitati. In urma vizitei putem spune ca am ramas placut
impresionati de tineretul nostrum,au calatorit foarte mult, vorbesc cateva limbi de circulatie international, stiu sasi puna in valoare calitatile si cunostintele.
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Seminar “Performanta prin Parteneriate”
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Dupa seminarul de la scoala, delegatia CCI Prahova, liceenii, profesorii si reprezentantii Inspectoratului Scolar
Prahova au participat la Filarmonica “Paul Constantinescu” din Ploiesti la un concert –scoala sub bagheta
Maestrului Dirijor Radu Popovici.Cultura muzicala trebuie sa faca si ea parte din demersul educational complex
care trebuie sa pregateasca tanara noastra generatie pentru a fi competitiva pe piata gobala a fortei de munca.
GALA RESPONSABILITATII SOCIALE A FIRMELOR PRAHOVENE
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Evenimentul a reunit nu numai elita comunitatii afacerilor
prahovene, dar si numeroase personalitati din mediul
diplomatic, din mediul economico-social al judetului
Prahova si reprezentanti la varf ai administratiei loale si
centrale, avand ca invitati de onoare pe Excelentele lor,
Dnul. Ivo JOSIPOVIC, Presedintele Croatiei din
perioada 2010-2015 ,perioada care include intrarea
Croatiei in UE si Dl.Emil Constantinescu,Presedintele
Romaniei in perioada 1996-2000.
Cele mai performante companii prahovene, ale caror
rezultate economice contribuie direct la forta economica
a unuia dintre cele mai dezvoltate judete ale Romaniei au reusit prin tenacitate si ambitie sa reziste competitiei, in
contextul in care mediul de afaceri nu a fost ocolit nici anul acesta de dificultăti si obstacole.
Punctarea s-a facut in baza unui formular completat de firme de top din judet impartite pe doua categorii de
marime: intreprinderi mari si foarte mari si intreprinderi mici si mijlocii.
In urma evaluarii au fost premiate un numar de 30 de companii prahovene care au demonstrat ca se poate face
performanta economica avand grija si de angajati, de mediu,de comunitatea locala ,de tot ceea ce te inconjoara.
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Vineri 03 noiembrie 2017, in ambianta speciala a complexului Sky Center din
Paulesti, Camera de Comert si Industrie Prahova, institutia gazda a centrului
Centrul Europe Direct Ploiesti a organizat, TOPUL JUDETEAN AL FIRMELOR
PRAHOVENE, eveniment consacrat si de traditie, ajuns la a XXIV-a editie.
Anul acesta, dupa succesul din anii trecuti, Centrul Europe Direct Ploiesti a adus
din nou in atentia participantilor la eveniment, eforturile companiilor prahovene in
ceea ce priveste implementarea si respectarea principiilor si valorilor
responsabilitatii sociale a intreprinderilor, oferind: Trofeul RESPONSABILITATII
SOCIALE A FIRMELOR PRAHOVENE
Prin participarea numeroasa si la un inalt nivel, asigurata de cei cca 500 de
participanti – reprezentanti ai firmelor laureate si distinsi invitati din tara si
strainatate, prin programul variat si totodata bine echilibrat intre ceremonia de
decernare a diplomelor si trofeelor si programul artistic, imbinat cu dineul, dar si cu
momente surpriza, evenimentul a reprezentat si de aceasta data, un veritabil
Oscar al comunitatii afacerilor prahovene.
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Ceea ce a facut diferenta intre companii a fost modul cum au gestionat succesul, modul in care fiecare a dorit si a
putut sa impartaseasca acest succes cu cei din jur, cu proprii salariati, cu mediul in care isi desfasoara
activitatea.

Mai multe detalii despre activitatile Centrului, puteti afla din pagina de social media sau de pe website-ul
acestuia:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Centrul-Europe-Direct-Ploiesti-446289905424850/
WEBSITE: http://www.europedirectploiesti.ro/index.php/activitati-2/evenimente-2.html
STIMATI CITITORI
Dat fiind faptul că Buletinul Centrului de Informare Europe Direct se doreşte a fi tot mai atrăgător şi să
răspundă din ce în ce mai mult pretenţiilor Dumneavoastra, vă invităm să participaţi la redactarea
Buletinului Informativ.
Astfel, aşteptăm cu deosebită plăcere şi interes să ne transmiteţi relatări despre proiectele europene de
succes pe care le derulaţi, experienţele Dumneavoastră, fotografii, scrisori, articole şi orice alte materiale
pe care le consideraţi oportune să fie luate la cunoştinţă de cititorii Buletinului Informativ.
colaborare

şi

vă

aşteptăm

la

adresa

de

e-mail:
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Vă mulţumim anticipat pentru
europedirectploiesti@cciph.ro.
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Echipa Centrului EUROPE DIRECT PLOIEŞTI
Dna. Luana TEODORESCU – Coordonator Centru
Dna. Alexandra PETRE - Coordonator evenimente
Dna. Manuela DIACONU– Info Ofiter
Dl. Octavian ZAINESCU – Info Ofiter

Telefon: 0344/401.374
Email: europedirectploiesti@cciph.ro
Website: www.europedirectploiesti.ro
Facebook: Centrul Europe Direct Ploiesti
Twitter: EDIC Ploiesti
De asemenea, aveţi la dispoziţie numărul gratuit 00800 678 91011 unde puteţi adresa
Centrului de contact Europe Direct, localizat la Bruxelles, întrebările Dvs., în orice limbă oficială a
Uniunii Europene (inclusiv română).
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Vă aşteptăm să ne trimiteţi, pe telefon sau e-mail, sugestiile, ideile şi fotografiile pentru următorul buletin
informativ!
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