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Cum se încheie semestrul european 2013
Noua preşedinţie a Consiliului Europei preluată de Lituania, aderarea Croaţiei la UE şi un nou program de investiţii pentru
Europa sunt câteva dintre evenimentele marcante cu care se încheie primul semestru european 2013.
Şomajul în rândul tinerilor a ajuns la niveluri fără precedent în unele
state membre ale UE, cu costuri umane şi sociale uriaşe. În şedinţa
sa din 27-28 iunie 2013, Consiliul European a abordat combaterea
şomajului în rândul tinerilor, a discutat modalităţi de impulsionare a
investiţiilor şi de îmbunătăţire a accesului la credit şi a lansat un
nou program de investiţii pentru a sprijini IMM-urile şi a impulsiona
finanţarea economiei. În acelaşi timp, Consiliul European a aprobat
recomandările specifice fiecărei ţări pentru a oferi orientări pentru
politicile şi bugetele statelor membre, încheind astfel semestrul
european 2013. Nu în ultimul rând, Consiliul European a primit
călduros Croaţia ca membru al Uniunii de la 1 iulie 2013 şi a
felicitat Letonia pentru îndeplinirea criteriilor de convergenţă din
tratat care îi permit să adopte moneda euro la 1 ianuarie 2014.
De la 1 iulie, Lituania a preluat preşedinţia rotativă a Consiliului
Uniunii Europene şi va păstra această funcţie până pe 31
decembrie 2013. Lituania succede Irlanda la preşedinţia UE şi şi-a
anunţat drept priorităţi pentru următoarele 6 luni aplicarea
măsurilor de revenire la creştere economică şi disciplină fiscală.
Reprezentanţii Lituaniei la Bruxelles au arătat recent că sprijină
aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen de liberă
circulaţie, dar au precizat că succesul ar putea fi afectat de
atmosfera politică.
OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ÎN RÂNDUL TINERILOR
În implementarea fondurilor structurale, se va pune un accent
deosebit pe ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, inclusiv
prin reprogramarea fondurilor din Fondul social european (FSE)
care nu au fost utilizate, după caz. Iniţiativa privind ocuparea forţei
de muncă în rândul tinerilor va deveni funcţională până cel târziu în
ianuarie 2014, permiţând efectuarea primelor plăţi destinate
beneficiarilor din regiunile UE care se confruntă cu rate de şomaj în
rândul tinerilor de peste 25%. Iniţiativei îi sunt alocate 6 miliarde
EUR.
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Banca Europeană pentru Investiţii va contribui şi ea la combaterea
şomajului în rândul tinerilor, prin intermediul iniţiativelor „Locuri de
muncă pentru tineri” şi „Investiţii în competenţe”. De asemenea,
va fi consolidat programul „Primul tău loc de muncă EURES” şi vor
fi promovate uceniciile de înaltă calitate şi învăţarea la locul de
muncă, în special prin „Alianţa europeană pentru ucenici”, care
urmează a fi lansată în luna iulie 2013. Cadrul de calitate pentru
stagii ar trebui instituit la începutul anului 2014. În ceea ce-i
priveşte pe partenerii sociali, aceştia vor fi implicaţi în mod activ;
ei convenind, la 11 iunie 2013, asupra unui cadru de acţiuni privind
ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor. Statele membre cu un
nivel ridicat de şomaj în rândul tinerilor vor trebui să extindă
măsurile active de ocupare pe piaţa forţei de muncă şi să acorde
atenţia cuvenită participării pe piaţa forţei de muncă a grupurilor
de tineri vulnerabili, care se confruntă cu provocări specifice.
CREŞTERE, COMPETITIVITATE ŞI OCUPAREA
FORŢEI DE MUNCĂ
Consiliul European a încheiat semestrul european 2013 prin
aprobarea generală a recomandărilor specifice fiecărei ţări.
Statele membre trebuie să transpună recomandările în viitoarele
lor decizii privind bugetele, reformele structurale şi politicile de
ocupare a forţei de muncă şi sociale. În ceea ce priveşte un nou
program de investiţii pentru Europa, Consiliul a salutat acordul
obţinut în privinţa cadrului financiar multianual al UE (CFM) pentru
următorii şapte ani şi de asemenea acordurile la care s-a ajuns cu

privire la programe precum ERASMUS, COSME, Orizont 2020 şi
Programul pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială.
De asemenea, s-a subliniat importanţa:
ź adoptării, până la sfârşitul anului 2013, a diferite programe ale UE

care sprijină realizarea Strategiei Europa 2020;
ź încheierii acordurilor de parteneriat şi a programelor operaţionale

2014-2020 cât mai rapid cu putinţă;
ź implementării rapide a Fondurilor structurale, precum şi a

Programului pentru competitivitatea întreprinderilor şi IMM-uri
(COSME) şi a cadrului strategic comun pentru cercetare, inovare şi
dezvoltare tehnologică (Orizont 2020) care au o importanţă
deosebită în contextul sprijinirii IMM-urilor;
ź accelerării punerii în aplicare a fazei-pilot a obligaţiunilor pentru
finanţarea proiectelor, Comisia intenţionând să îşi prezinte
evaluarea până la sfârşitul lui 2013;
ź sporirii capacităţii de îmbunătăţire a creditului din partea Fondului
european de investiţii;
ź dezvoltării unor surse alternative de finanţare, în strânsă cooperare
cu statele membre.
FINALIZAREA UNIUNII ECONOMICE ȘI MONETARE
Prioritatea-cheie este finalizarea uniunii bancare - aspect fundamental
pentru asigurarea stabilităţii financiare, pentru reducerea fragmentării
financiare şi reluarea condiţiilor normale de creditare a economiei. În
privinţa extinderii, Consiliul a decis să deschidă negocieri de aderare cu
Serbia.
(sursa: europa.eu)
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Energii regenerabile – mit sau realitate
de TÖRÖK GERGELY, expert tehnic

Evenimentul "Energii regenerabile – mit sau realitate" a reunit recent, la Cluj-Napoca, peste 40 de participanţi, reprezentanţi ai
unor firme şi instituţii din domeniul energiilor regenerabile.
Scopul evenimentului a fost acela de a iniţia dezbateri pe tema sustenabilităţii producţiei de energie din surse regenerabile, de a prezenta
modalităţi inovative de cooperare între firme şi autorităţi publice în domeniul eficienţei energetice şi de a identifica proiecte de interes comun.
Prezentările au fost susţinute de invitaţi speciali, reprezentanţi ai unor entităţi de profil precum Autoritatea Naţională de Reglementare în
Domeniul Energiei, Clusterul de Energii Sustenabile ROSENC de la Timişoara şi Clusterul Green Energy din Sfântu Gheorghe.
Dezbaterile au abordat o serie de subiecte sensibile precum: posibilităţile de finanţare a investiţiilor în producţia de energie din resurse
regenerabile, noile scheme de ajutor pentru producţia de energie verde precum şi dificultăţile în ceea ce priveşte colaborarea dintre mediul de
afaceri, cel academic şi instituţiile publice. În urma discuţiilor s-au oferit o serie de clarificări în ceea ce priveşte noile prevederi legislative
referitoare la ajutorul acordat producătorilor de energie, noile posibilităţi oferite de mecanismul de compensare „feed-in tarrif” şi posibilele efecte
pe care această abordare o va avea asupra investiţiilor în sistemul energetic în perioada următoare, precum şi asupra preţului energiei electrice.
De asemenea, s-au prezentat o serie de oportunităţi în ceea ce priveşte posibilităţile de valorificare a rezultatelor cercetării, precum şi posibile
mecanisme de colaborare între firme şi autorităţi publice, în vederea reducerii consumului de energie, cu finanţare din surse proprii sau credite pe
termen lung din partea instituţiilor financiare transnaţionale.
Principala concluzie a evenimentului a fost că, deşi proporţia energiei din resurse regenerabile este în continuă creştere, în contextul reducerii
ajutorului de stat acordat în acest sens, a creşterii preţului energiei şi posibilităţilor financiare limitate ale consumatorilor, în viitor principalul
obiectiv va trebui să fie reducerea consumului şi eficienţa energetică, având astfel posibilitatea creşterii competitivităţii produselor autohtone şi
creşterea exportului energiei electrice.
Evenimentul a fost organizat de către Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest în parteneriat cu Institutul INCDO-INOE2000, filiala ICIA
Cluj-Napoca şi clusterul TREC – primul cluster în domeniul energiilor regenerabile din Transilvania de Nord.

Sub-proiectul TREC are ca scop transferul de bune practici în domeniul constituirii de structuri asociative
de tip cluster şi asigură un flux de informaţii din domeniul energiilor regenerabile, prin angrenarea unor
organizaţii interesate din regiunile partenere ale celor 3 ţări implicate: România, Grecia şi, respectiv,
Germania.
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ADR Nord-Vest susţine în continuare clusterul TREC prin proiectele proprii dezvoltate, prin identificarea
surselor de finanţare şi prin serviciile oferite prin reţeaua Enterprise Europe Network, fiind coordonator al
consorţiului BISNet Transylvania şi în care Institutul INCDO-INOE2000, filiala ICIA Cluj-Napoca este
partener. Prin aceste servicii, ADR Nord-Vest îşi propune analiza nevoilor companiilor şi eficientizarea
proceselor în vederea creşterii potenţialului de internaţionalizare precum şi a valorii adăugate a produselor
şi serviciilor prin audituri de inovare, audituri tehnologice şi audituri de mediu. De asemenea, în cadrul unor
noi proiecte depuse, ADR Nord-Vest va putea oferi în viitor servicii de benchmarking al clusterelor,
sprijinind clusterul TREC în atingerea nivelului Bronz la nivel European.
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Experimentul macroregional al Europei
Comisia Europeană a dat publicităţii primul studiu menit să evalueze succesul celor două strategii macroregionale ale UE şi
să facă recomandări pentru viitor.
Strategiile UE privind regiunea Dunării şi regiunea Mării Baltice, care
vizează peste 20 de ţări din UE şi dinafara ei, au promovat un model
unic de cooperare, bazat pe principiul conform căruia provocările
comune cu care se confruntă anumite regiuni - indiferent dacă
acestea sunt legate de mediu, economie sau securitate - sunt
abordate cel mai bine la nivel colectiv, astfel încât este de la sine
înţeles ca statele implicate să planifice împreună repartizarea optimă
a fondurilor disponibile.
Comentând pe marginea raportului, comisarul UE pentru politica
regională, Johannes Hahn, a declarat: „Studiul publicat
demonstrează clar valoarea strategiilor noastre macroregionale.
Intensificarea cooperării în cadrul acestor strategii a dus literalmente
la apariţia de sute de noi proiecte, precum şi reţele în regiunea
Dunării şi în regiunea Mării Baltice. (…) Însă, dacă dorim să
asigurăm un succes durabil, abordarea trebuie să fie elementul
central al planurilor de politică guvernamentale şi regionale - în

special în ceea ce priveşte elaborarea de noi programe şi proiecte
pentru următoarea perioadă financiară - şi să dispună de resurse
suficiente.”
Raportul oferă o apreciere în mare parte pozitivă asupra strategiilor
existente până în prezent. Abordarea macroregională a condus, de
asemenea, la numeroase iniţiative şi reţele comune, precum şi la
luarea de decizii politice la nivel colectiv. După cum se arată în raport,
cooperarea dintre ţările UE participante şi ţările vecine din afara UE a
fost consolidată semnificativ, acest fapt ducând la o utilizare mai
eficientă a resurselor disponibile. Însă raportul reaminteşte
guvernelor necesitatea unui angajament politic şi a includerii
strategiilor pe lista de priorităţi în toate domeniile de politică
relevante, garantând astfel că acestea sunt integrate în viitoarele
fonduri structurale şi de investiţii europene, precum şi în alte cadre
de politică regionale, naţionale şi ale UE. Totodată, raportul subliniază
importanţa resurselor administrative la atingerea obiectivelor.

Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice (EUSBSR) a fost adoptată în 2009. Strategia UE pentru
regiunea Dunării (EUSDR) a fost adoptată în iunie 2011. Au existat cereri şi pentru o strategie pentru
regiunea Mării Adriatice şi pentru regiunea Mării Ionice.
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EUSBSR reuneşte 8 state membre (Suedia, Danemarca, Estonia,
Finlanda, Germania, Letonia, Lituania şi Polonia), care şi-au unit
forţele pentru a face faţă provocărilor specifice din zonă, în special,
celor privind starea mediului în regiunea Mării Baltice. Strategia
salută de asemenea cooperarea cu ţările vecine, inclusiv cu Rusia
şi Norvegia. O serie de proiecte emblematice: Baltic Deal colaborarea cu fermierii pentru a contribui la reducerea pierderilor
de substanț e nutritive din ferme şi la menţinerea producţiei şi a
competitivităţii; EfficienSea - transformarea regiunii Mării Baltice
într-o regiune-pilot pentru navigarea electronică (e-Navigation),
prin dezvoltarea şi testarea de infrastructuri şi servicii de navigare
electronică şi prin schimbul de bune practici pe scară largă; Baltic
Manure - transformarea îngrăşămintelor de origine animală dintr-o
problemă de mediu într-o oportunitate de inovare pentru
întreprinderi.
EUSDR reuneşte 9 ţări din UE (Germania, Austria, Ungaria,
Republica Cehă, Republica Slovacă, Slovenia, Bulgaria, România
şi Croaţia) şi 5 ţări din afara UE (Serbia, Bosnia şi Herţegovina,
Muntenegru, Ucraina şi Moldova). Printre proiecte se numără:
realizarea Podului Vidin-Calafat între Bulgaria şi România, o
legătură vitală aflată pe o rută prioritară a reţelei transeuropene de
transport (TEN-T); Danube Shipwreck Removal - îndepărtarea
epavelor de pe Dunăre şi de pe râurilor Sava şi Tisa din Serbia,
România şi Bulgaria, în vederea îmbunătăţirii navigaţiei şi a
condiţiilor de mediu; Danube Region Business Forum - o platformă
importantă de cooperare pentru mai mult de 300 de IMM-uri.

Au fost deja demarate lucrările pregătitoare pentru crearea unui Fond
pentru cercetare şi inovare în regiunea Dunării (Danube Research and
Innovation Fund), care pune în comun fonduri naţionale şi regionale, pe
baza experienţei câştigate în urma programului BONUS în regiunea
Mării Baltice. Proiectul Danube Floodrisk (Riscuri de inundaţii în
regiunea Dunării) promovează metode de cooperare cu 19 instituţii din 8
ţări din regiunea Dunării, care partajează baze de date şi cartografiază
inundaţiile. Sistemul european de sensibilizare la inundaţii (EFAS)
desfăşoară, de asemenea, activităţi complementare.

Noi strategii
La solicitarea Consiliului European, Comisia va prezenta, până la
sfârşitul anului 2014, o nouă strategie a UE pentru regiunea Mării
Adriatice şi regiunea Mării Ionice (EUSAIR). Sunt implicate un număr de
8 ţări: 4 state membre ale UE (Grecia, Italia, Slovenia şi Croaţia) şi 4 ţări
din afara UE (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru şi Serbia). În
ultimii doi ani, au avut loc diverse discuţii, inclusiv o rezoluţie recentă a
Parlamentului European, cu privire la fezabilitatea unei strategii
macroregionale în Alpi.
(sursa: europa.eu)

Informaţii suplimentare
www.balticsea-region-strategy.eu
http://www.danube-region.eu/
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Agricultura după 2013
Reforma politicii agricole comune (PAC) pentru perioada de după 2013 a fost subiectul unui acord între Parlamentul European,
Consiliul de Miniştri al UE şi Comisia Europeană.
„Sunt foarte mulţumit de acest acord, care dă o nouă orientare
politicii agricole comune. El ţine cont într-o mai mare măsură de
aşteptările societăţii, exprimate cu ocazia dezbaterii publice din
primăvara anului 2010. Acest acord va conduce la schimbări
profunde: plăţi directe mai echitabile şi mai verzi, consolidarea
poziţiei agricultorilor în cadrul lanţului alimentar şi asigurarea unei
mai mari eficacităţi şi transparenţe a PAC” a declarat Dacian Cioloş,
comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

O politică agricolă comună mai echitabilă
Plăţile directe vor fi distribuite în mod mai echitabil atât între statele
membre, cât şi între regiuni şi între agricultori, iar „referinţele
istorice” iau sfârşit:
źConvergenţă: repartizarea bugetului PAC va garanta faptul că
niciun stat membru nu primeşte mai puţin de 75 % din media la
nivel de Uniune, până în 2019 (punct de aprobat în cadrul
negocierilor MFF). La nivelul statelor membre sau al regiunilor, se
vor reduce decalajele dintre valorile sprijinului acordat
exploataţiilor: ajutorul la hectar nu va putea coborî sub cota de 60
% din media ajutoarelor plătite până în 2019 într-o anumită zonă
administrativă sau agronomică. Statele membre vor putea acorda
ajutoare mai mari pentru „primele hectare” ale unei exploataţii,
pentru a oferi un sprijin sporit structurilor mici şi mijlocii. Pentru
noile state membre, mecanismul SAPS (plata unică pe suprafaţă)
va putea fi prelungit până în 2020.
źDoar agricultorii activi vor putea beneficia de un ajutor pentru venit
(listă de activităţi excluse)
źTinerii agricultori: instalarea tinerilor va fi puternic încurajată, prin
instituirea unui ajutor suplimentar de 25 % pe durata primilor 5 ani,
care se va aplica în toate statele membre. Aceste subvenţii se vor
adăuga măsurilor de investiţii în favoarea tinerilor, deja
disponibile.
źStatele membre vor putea acorda, de asemenea, un sprijin mai
consistent zonelor defavorizate. Vor putea fi alocate plăţi cuplate
unui număr limitat de producţii, cu o cuplare specifică de 2 %
pentru proteinele vegetale, pentru reducerea dependenţei UE de
importurile din acest domeniu.

Orientarea de piaţă a agriculturii europene va fi
însoţită de noi mijloace puse la dispoziţia
agricultorilor, pentru ca aceştia să devină actori cu
greutate ai lanţului alimentar
źOrganizaţiile profesionale şi interprofesionale vor fi încurajate, iar

introduse pe piaţă.
źInstituirea unei rezerve de criză (însoţită de o clauză de urgenţă

generalizată).
źÎn cadrul programelor de dezvoltare rurală, statele membre vor putea

încuraja agricultorii să participe la mecanisme de prevenire a riscurilor
(asigurări de venituri, fonduri mutuale) şi vor putea elabora
subprograme pentru filierele care se confruntă cu dificultăţi specifice.

O politică agricolă comună mai verde
Fiecare stat membru, fiecare teritoriu şi fiecare agricultor va contribui la
soluţionarea problemei durabilităţii şi a luptei împotriva schimbărilor
climatice, prin aplicarea unor măsuri simple, al căror impact pozitiv a fost
deja demonstrat. Între 2014 şi 2020 vor fi investiţi peste 100 de miliarde
EUR într-un efort de a ajuta agricultura să răspundă provocărilor din
domeniile calităţii solului şi a apei, biodiversităţii şi schimbărilor
climatice:
ź"Înverzirea": 30% din plăţile directe vor fi legate de respectarea celor trei
practici agricole benefice pentru mediu: diversificarea culturilor,
menţinerea pajiştilor permanente şi conservarea a 5 % şi apoi a 7 % din
zonele de interes ecologic, începând din 2018 sau de alte măsuri
considerate cel puţin echivalente din punctul de vedere al beneficiilor
pentru mediu.
źCel puţin 30 % din bugetul programelor de dezvoltare rurală vor trebui
alocate unor măsuri de agromediu, sprijinirii agriculturii ecologice sau
unor proiecte legate de investiţii sau măsuri de inovare în favoarea
mediului.
źMăsurile de agromediu vor fi consolidate. Ele vor trebui să vină în
completarea practicilor aplicate în cadrul măsurilor de înverzire. Aceste
programe vor trebui să fie mai ambiţioase şi deci mai eficace din
punctul de vedere al protecţiei mediului (garanţia absenţei dublei
finanţări).

O politică agricolă comună mai eficace şi mai
transparentă
Instrumentele PAC vor permite fiecărui stat membru al UE să răspundă
obiectivelor comune în mod eficace şi flexibil, pentru a ţine cont de
diversitatea celor 28 de state membre :
źMijloacele de sprijinire a cercetării, inovării şi schimbului de cunoştinţe
vor fi dublate.
źProgramele de dezvoltare rurală vor fi mai bine coordonate cu celelalte
fonduri europene, iar abordarea pe axe va fi înlocuită cu o abordare
strategică naţională sau regională.
źO schemă de ajutoare simplificată pentru micii agricultori va fi pusă la
dispoziţia statelor membre care doresc acest lucru.
źToate ajutoarele din cadrul PAC vor fi făcute publice, cu excepţia
sumelor foarte reduse, alocate micilor agricultori.
Toate elementele reformei se vor aplica de la 1 ianuarie 2014, cu excepţia
noii structuri a plăţilor directe (plăţi „verzi”, sprijin suplimentar pentru
tineri etc.), care va intra în vigoare începând din 2015, pentru a da timp
statelor membre să-i informeze pe agricultori în legătură cu noua PAC şi
să-şi adapteze sistemele informatice de gestionare a PAC.
(sursa: ec.europa.eu/romania)
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pentru anumite sectoare (lapte, carne de vită şi mânzat, ulei de
măsline, cereale) se vor institui norme specifice în materie de
dreptul concurenţei. Acestea vor putea negocia contracte de
vânzare în numele propriilor membri, generând astfel un plus de
eficacitate.
źCotele de zahăr vor fi eliminate în 2017, consolidându-se în acelaşi
timp organizarea sectorului, cu ajutorul unor contracte şi acorduri
interprofesionale obligatorii.
źSistemul drepturilor de plantare din sectorul vitivinicol va fi înlocuit,
începând din 2016, de un mecanism de gestionare a autorizaţiilor
de plantare implicând mai mult organizaţiile profesionale, care va
fi aplicabil până 2030, cu o limită de plantare stabilită la 1% din vie
pe an.

În plus, vor fi puse în aplicare noi instrumente de gestionare a crizelor:
źComisia va putea autoriza temporar producătorii să gestioneze volumele

politicaregionala.ro
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Planificarea regională 2014-2020
de LAVINIA LUPU, expert tehnic

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest elaborează în această perioadă Planul de Dezvoltare (PDR) al Regiunii NordVest pentru 2014-2020, principalul document strategic de la nivelul Transilvaniei de Nord, care va avea un rol esenţial în
orientarea investiţiilor publice şi private în următoarea perioadă de programare.
A fost realizată şi aprobată o primă versiune a Cadrului Strategic Regional care include o analiză a situaţiei existente, o analiză SWOT şi strategia
de dezvoltare. Au fost organizate mai multe întâlniri la nivel local, judeţean şi regional, cu reprezentanţi ai administraţilor publice, zonelor
metropolitane, ai asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, ai grupurilor de acţiune locală şi alţi factori interesaţi – respectiv în perioada 23
ianuarie–21 martie 2013, nu mai puţin de 17 ateliere de lucru în toate cele 6 judeţe ale regiunii, soldate cu 200 propuneri de proiecte colectate.
Continuând aceste consultări publice cu scopul finalizării portofoliului de proiecte strategice prioritare pentru Planul de Dezvoltare al Regiunii
Nord-Vest 2014-2020, în luna iunie 2013 au fost organizate următoarele reuniuni de lucru pe Grupuri tematice regionale, sub egida Comitetului
Regional de Planificare:
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Grup de lucru
„Infrastructuri regionale şi locale de transporturi, apă-canal, gaz,
electricitate, deşeuri”

17

iunie

Grup de lucru
„Dezvoltare urbană” (clădiri publice, transport public şi locuinţe,
eficienţă energetică)

18

Grup de lucru
“Dezvoltare rurală şi agricultură”

19

Grup de lucru
„Infrastructuri regionale şi locale de educaţie”

20

Grup de lucru
„Infrastructuri regionale şi locale de sănătate”

26

Grup de lucru
„Competitivitate economică: mediul de afaceri, specializare
inteligentă, eficienţă energetică”

iunie

iunie

iunie
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iunie

iunie

Per ansamblu, până la sfârşitul lunii iunie 2013, s-au primit peste 1100 de idei de proiecte din toate judeţele regiunii.

Pentru alte detalii privind planificarea regională, vă invităm să urmăriţi
www.nord-vest.ro
www.politicaregionala.ro
https://www.facebook.com/AgentiadeDezvoltareRegionalaNordVest

VECTOR REGIONAL
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9 Mai si Zilele REGIO Transilvania de Nord 2013
de LIA VALENDORFEAN, expert PR

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest şi Centrul regional Europe Direct Transilvania de
Nord, alături de partenerii lor, Institutul Francez din Cluj-Napoca şi Primăria municipiului ClujNapoca au organizat, în perioada 9-10 mai o serie de evenimente sub umbrela " 9 mai, Anul
European al Cetăţenilor şi Zilele REGIO Transilvania de Nord 2013”.
La deschiderea oficială de la Centrul de Cultură Urbană Casino au luat cuvântul Dl. Emil BOC,
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Dna. Caroline SOCIE, Serviciul de cooperare al
Ambasadei Franţei, dna Elena DUMITRU, secretar de stat la Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice, Dna Sanda CĂTANĂ, Directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională
Nord-Vest, Dl. Bruno ROCHE, Preşedintele Camerei Franceze de Comerţ şi de Industrie în
România, Dl. Ioan BOLOVAN, Prorectorul Universităţii «Babeş-Bolyai».
Câteva sute de clujeni au poposit, în cele două zile, la standurile de informare din parcul
central al Clujului, amenajate de peste 20 de instituţii şi organizaţii. Alţi 172 de invitaţi au
participat, în interiorul Casinoului, la mese rotunde pe tema "Mediului şi dezvoltării durabile:
mize şi perspective în Europa”, a problemei energetice şi nu în ultimul rând, la cele referitoare
la proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, în regiunea
Transilvania de Nord. Vorbitorii au fost oficialităţi, experţi de mediu români şi francezi,
manageri de proiecte REGIO. Evenimentele s-au încheiat cu un cocktail, un spectacol
folcloric oferit de talentaţii elevi ai ansamblului folcloric de la Horoatu Crasnei (Sălaj) şi un
spectacol de artificii.

Conferinţa regională a reţelelor de comunicare ale UE
Peste 20 de reprezentanţi ai reţelelor din regiune au participat, la sfârşitul lunii martie 2013, la Cluj-Napoca, la „Conferinţa reţelelor de informare şi
asistenţă pe teme europene din Transilvania de Nord”.
Evenimentul, sub forma unui workshop de comunicare, a fost organizat de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest prin centrul de informare
Europe Direct Transilvania de Nord, cu sprijinul partenerilor Prefectura Cluj, UBB Radio Online, BisNet Transilvania şi Punctul Local Euraxess.
Evenimentul a venit în completarea eforturilor Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti care a organizat o primă întâlnire între aceste reţele
în mai 2012, tot la Cluj, cu scopul de a se cunoaşte şi a lucra împreună.
Lucrările workshop-ului au avut loc la sediul Prefecturii Cluj, între orele 10-17. Trainerul a fost doamna Cristina Nistor, lector universitar doctor la
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării.
Obiectivul workshop-ului a fost întărirea colaborării şi o mai bună coordonare între diferiţii actori responsabili de comunicarea pe teme europene în
regiunea Transilvania de Nord (judeţele Bistriţa-Năsăud, Bihor, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj):
źReţelele de informare şi asistenţă ale Uniunii Europene - Centrele de Informare Europe Direct, Centrele de Documentare Europeană, Team
Europe, Enterprise Europe Network, Euraxess, Eures;
źOrganismele intermediare pentru programele operaţionale;
źPrefecturile din Transilvania de Nord.
„Conferinţa reţelelor de informare şi asistenţă pe teme europene din Transilvania de Nord” s-a desfăşurat în contextul Anului European al
Cetăţenilor 2013.
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Cetăţenii României, în calitate de cetăţeni europeni, au drepturi şi obligaţii specifice despre care trebuie să
fie informaţi permanent şi cu date la zi. Pentru a atinge acest obiectiv, Comisia Europeană a înfiinţat o serie
de reţele, în parteneriat cu diverşi actori din statele membre. Aceste reţele interacţionează cu publicul la
nivel naţional, regional şi local şi oferă servicii gratuite de informare şi asistenţă pe teme europene. Fiecare
reţea oferă asistenţă personalizată într-un anumit domeniu, răspunzând întrebărilor legate atât de aspecte
generale ale UE cât şi de aspecte specifice cum ar fi mutarea într-o altă ţară din Europa, găsirea unui loc de
muncă, mobilităţi studenţeşti, obţinerea de fonduri europene, găsirea unui partener de afaceri, drepturile
consumatorului european s.a. Reţelele sunt: Europe Direct, Centrele de documentare europeană, Team
Europe, Centrul European al Consumatorilor, Enterprise Europe Network, Euraxess, Eurodesk,
Euroguidance, Europass, Eurydice, SOLVIT, Centrele Naţionale de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor,
Your Europe Advice, Centrul de informare pe instrumente structurale, Punctul Europa pentru cetăţeni,
Punctul de contact cultural, Media Desk România.

PAŞAPORTUL EUROPEAN
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Curriculum Vitae Europass (CVE)
şi Paşaportul European al Competenţelor (PEC)
…pentru a
studia în
străinătate.

…pentru a
participa la un
stagiu de
voluntariat.

Arătaţi ce ştiţi!
Folosiţi Europass...

…pentru a
participa la o
experienţă de
mobilitate.

…pentru a
găsi un loc de
muncă în
străinătate.

Curriculum Vitae Europass (CVE) şi Paşaportul European al Competenţelor (PEC) pot ajuta cetăţenii europeni să-şi îndeplinească unele obiective
personale.
Curriculum Vitae oferă posibilitatea de a vă prezenta studiile, calificările şi competenţele într-o ordine clară şi concisă, pe baza unui model
standardizat la nivel european.
Paşaportul European al Competenţelor este un instrument electronic cu ajutorul căruia puteţi face dovada calificărilor şi competenţelor
profesionale şi personale pe care le deţineţi. PEC poate fi alcătuit din următoarele documente: paşaportul lingvistic, suplimentul la diploma de
licenţă, suplimentul la certificatul profesional şi documentul de mobilitate.
Atât CV-ul, cât şi PEC-ul se pot crea online şi apoi se pot reîncărca pentru a fi actualizate şi modificate.
Avantajele utilizării acestor documente constau în: (i) facilitarea accesului pe piaţa muncii sau la programe de educaţie şi formare; (ii) sprijin
pentru a vă face cunoscute şi înţelese cu uşurinţă competenţele şi calificările în Europa; (iii) oportunitatea de a câştiga experienţă de lucru şi de
viaţă într-o altă ţară; (iv) posibilitatea de a cunoaşte alte culturi şi de a vă îmbunătăţi abilităţile personale.
O valoare adăugată a utilizării acestor documente este că le puteţi utiliza individual sau în orice combinaţie, adaptându-le la contextul personal şi
profesional pentru care doriţi să le folosiţi.

Instrumente online care vă sprijină în crearea documentelor:
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Interfaţa pentru crearea Curriculum Vitae:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose
Interfaţa pentru crearea Paşaportului European al Competenţelor:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/esp/compose
Interfaţa pentru crearea Paşaportului lingvistic:
https://europass.cedefop.europa.eu/instruments/lp/step0.do

Pentru informaţii suplimentare consultaţi
www.europass-ro.ro şi http://europass.cedefop.europa.eu/ro/home. Contact: europass@anpcdefp.ro.

CONCURSURI
9

Va deveni oraşul tău
Capitala europeană verde din 2016?
Comisia Europeană a lansat procesul de selecţie pentru Capitala europeană verde din 2016. Premiul pentru capitalele verzi ale
Europei se acordă oraşelor care promovează cel mai intens un stil de viaţă urban cu impact minim asupra mediului.
Scopul acestui premiu anual este să inspire oraşele europene să ia
măsuri pentru a deveni locuri mai atrăgătoare şi mai sănătoase ca
destinaţie pentru cei interesaţi să le viziteze, să muncească şi să
trăiască acolo – oraşe „în care merită să trăieşti”. Pentru prima dată,
oraşele din Europa cu mai mult de 100 000 de locuitori îşi pot
depune candidatura pentru acest titlu. Anterior, doar oraşele cu mai
mult de 200 000 de locuitori erau eligibile. Datorită acestei
schimbări, titlul este acum accesibil pentru peste 400 de oraşe din
întreaga Europă.
Avantajele unei capitale europene verzi încep cu un mediu
înconjurător mai curat, noi locuri de muncă şi investiţii şi includ o
creştere a turismului, o mediatizare pozitivă în presa internaţională
şi un număr sporit de sponsorizări pentru proiectele de mediu.
Obiectivele premiului sunt:
1.să recunoască oraşele care au făcut deja dovada unor
realizări remarcabile în domeniul mediului;
2.să încurajeze oraşele să îşi asume obiective ambiţioase în
ceea ce priveşte îmbunătăţirea în viitor a mediului şi
dezvoltarea sustenabilă şi

3.să inspire alte oraşe prin intermediul unor noi idei, schimburi de
bune practici şi experienţe.
Candidaturile vor fi evaluate pe baza a 12 indicatori: atenuarea
schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea; transportul local; zonele
verzi urbane, inclusiv utilizarea sustenabilă a terenurilor; natura şi
biodiversitatea; calitatea aerului înconjurător; calitatea acustică a
mediului; cantitatea de deşeuri generate şi gestionarea acestora;
gestionarea apelor; tratarea apelor reziduale; ecoinovare şi locuri de
muncă sustenabile; performanţa energetică; gestionarea integrată a
mediului. Participarea este deschisă tuturor statelor membre ale UE,
ţărilor în curs de aderare şi ţărilor candidate (Croaţia, Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Muntenegru, Serbia şi Turcia) precum şi
ţărilor din Spaţiul Economic European. Oraşele îşi pot depune candidatura
online, la adresa www.europeangreencapital.eu. Data limită de depunere
a candidaturilor pentru titlul din 2016 este 17 octombrie 2013. Titlul este
acordat de un juriu european, asistat de un grup de experţi recunoscuţi
din diverse domenii ale protecţiei mediului. Câştigătorul va fi anunţat în
luna iunie 2014.

Premiul Capitala europeană verde este rezultatul unei iniţiative a oraşelor care promovează o abordare ecologică.
Conceptul a fost formulat iniţial la Tallinn, în Estonia, la 15 mai 2006, la iniţiativa domnului Jüri Ratas, fost primar al
Tallinnului, la o întrunire în cadrul căreia 15 oraşe europene şi Asociaţia oraşelor estoniene au semnat un
memorandum de înţelegere comun privind instituirea acestui premiu. Şase oraşe – Stockholm, Hamburg, VitoriaGasteiz, Nantes, Copenhaga şi Bristol – au primit până acum titlul, din 2010 până în 2015. Capitala verde 2015, Bristol,
a fost anunţată vinerea trecută la Nantes, în cadrul ceremoniei anuale de decernare a premiilor. Europa este în acest
moment o societate predominant urbană, trei din patru europeni locuind în oraşe şi municipii. Multe probleme de
mediu cu care se confruntă societatea noastră îşi au originea în zonele urbane, dar tot zonele urbane sunt cele care
concentrează voinţa şi capacitatea de inovare necesare pentru rezolvarea acestor probleme. Premiul Capitala
europeană verde a fost conceput ca o iniţiativă de recunoaştere a eforturilor, de încurajare a oraşelor pentru
continuarea activităţilor ecologice şi de prezentare şi încurajare a schimbului de bune practici între oraşele europene.
Pentru mai multe informații:
www.europeangreencapital.eu , Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward

Concursul "Reporter European", ediţia 2013
Reprezentanţa Comisiei Europene şi Biroul de Informare al Parlamentului European în România au lansat o nouă ediţie a
concursului ”Reporter European”.

Câştigătorilor premiilor I, de la fiecare secţiune, li se va oferi
posibilitatea de a efectua un stagiu de trei săptămâni la Bruxelles,
pentru o experienţă profesională de corespondent de presă
acreditat la instituţiile europene. Câştigătorilor premiilor II, de la
fiecare secţiune, li se va oferi posibilitatea de a efectua o vizită de
cinci zile la Bruxelles, la instituţiile europene, pentru întâlniri sau
interviuri cu oficiali ai Comisiei Europene, membri ai Parlamentului

European, reprezentanţi ai autorităţilor naţionale sau colegi din massmedia. Câştigătorilor premiilor III, de la fiecare secţiune, li se va înmâna o
tabletă iPad.
Un juriu mixt, format din specialişti mass-media, bloggeri şi reprezentanţi
ai instituţiilor europene din România, va juriza întregul concurs ”Reporter
European”, inclusiv componenta dedicată bloggerilor. Printre criteriile de
selecţie care vor sta la baza jurizării, se numără: relevanţa materialului
pentru tema propusă, acurateţea informaţiei, originalitatea perspectivei
din care e tratat subiectul şi capacitatea subiectului ales de a genera
dezbatere publică.
Mai multe detalii despre condiţiile de participare, termene limită şi
modalităţile de înscriere a materialelor sunt disponibile pe pagina de
internet dedicată concursului http://ec.europa.eu/romania/focus/
images/reporter_european_regulament_2013.pdf
(sursa: europa.eu şi ec.europa.eu/romania)
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Şi în acest an concursul cuprinde o secţiune specială dedicată
bloggerilor, intitulată "Blogger European". Jurnaliştii şi bloggerii
sunt invitaţi să înscrie în competiţie materiale având ca subiect una
dintre cele două teme ale concursului: Anul european al cetăţenilor
şi alegerile pentru Parlamentul European din 2014. Materialele pot fi
înscrise în cadrul celor trei secţiuni – presă audio, presă video şi
presă scrisă/online.

ŞTIRI
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Alianţa europeană pentru ucenicii, lansată
Alianţa europeană pentru ucenicii a fost lansată recent de către comisarii Androulla Vassiliou (educaţie, cultură, multilingvism şi tineret) şi
László Andor (ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune) în cadrul concursului WorldSkills 2013 din Leipzig, Germania. Alianţa îşi
propune să contribuie la combaterea şomajului în rândul tinerilor, prin îmbunătăţirea
calităţii şi ofertei de ucenicii pe întreg teritoriul UE prin intermediul unui parteneriat amplu
al părţilor interesate din domeniul forţei de muncă şi al educaţiei. Alianţa va urmări, de Adresa internet la care puteţi afla detalii este
asemenea, să schimbe atitudinile cu privire la ucenicii. Alianţa va identifica, în special,
http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance
programele de ucenicie din UE care au cel mai mare succes şi va aplica soluţii adecvate în
fiecare stat membru.

Oraşele unde poţi îmbătrâni activ
şi în condiţii bune de sănătate
Un număr de 32 de oraşe şi regiuni din întreaga Europă au fost recompensate pentru găsirea unor modalităţi noi de a ajuta persoanele în vârstă.
Câştigătorii au pus în aplicare soluţii tehnologice, sociale sau organizaţionale inovatoare pentru a mări eficienţa sistemelor de asistenţă
medicală şi socială şi au primit premii de la Neelie Kroes, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi comisar pentru agenda digitală.
Câştigătorii provin din Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Portugalia, Spania, Suedia, Ţările de Jos şi
Regatul Unit. 13 situri de referinţă au primit câte trei stele, 12 au primit câte două stele şi 7 situri au primit câte o stea.
Parteneriatul de inovare al Comisiei privind îmbătrânirea activă şi în condiţii bune de sănătate cuprinde şase categorii de inovare: aderenţa la
tratament, prevenirea căzăturilor, fragilitatea şi malnutriţia, asistenţa integrată, autonomia şi mediile adaptate persoanelor vârstnice. Dăm două
dintre exemplele de bune practici: Andaluzia (Spania) are un sistem electronic integrat de informaţii privind sănătatea pentru toţi cei 8,5
milioane de locuitori ai săi, a optimizat coordonarea structurilor de asistenţă medicală şi
socială şi a sporit bunăstarea socială a celor aproape 1,3 milioane de persoane cu vârsta
de peste 65 de ani. Scoţia a pus în aplicare un instrument pentru previzionarea riscurilor,
Mai multe informaţii aici:
în contextul iniţiativelor privind îngrijirile anticipate, pentru a-şi putea atinge până în 2020
http://ec.europa.eu/research/innovationobiectivul ca toţi cetăţenii săi să poată trăi mai mult şi mai sănătos, la domiciliu sau într-o
union/index_en.cfm?section=active-healthyinstituţie de profil. Au rezultat mai puţine internări în spital, scurtarea duratei spitalizărilor
ageing
şi economii nete de 190 GBP per pacient.

Drogul de sinteză „5-IT”, interzis la nivelul UE
Comisia Europeană a propus la sfârşitul lunii iunie, înainte de Ziua internaţională împotriva abuzului şi a traficului ilicit de droguri, o interdicţie la
nivelul întregii UE a „5-IT”, o substanţă de sinteză cu efecte de stimulare şi halucinogene. Comisia a solicitat statelor membre ale UE să prevină
răspândirea liberă a drogului pe teritoriul Europei, prin impunerea unor măsuri de control asupra acestuia. 5-(2-aminopropil) indol (alias 5-IT) face
deja obiectul unor măsuri de control în cel puţin şapte state membre ale UE (Austria, Cipru, Danemarca, Germania, Ungaria, Italia şi Suedia),
precum şi în Norvegia. Numai între aprilie şi august 2012, această substanţă a fost considerată cauza a 24 de decese în patru ţări din UE.
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Lituania va prelua preşedinţia rotativă
a Uniunii Europene
Lituania va prelua la 1 iulie, preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene şi îşi va păstra
această funcţie până pe 31 decembrie 2013. Preşedinţia lituaniană va fi prima a unei Uniuni
Europene cu 28 de state membre, întrucât Croaţia va aderat la UE tot la 1 iulie 2013.
Preşedinţia sa semestrială se va derula în perioada finală de mandat a Comisiei Europene şi a
Parlamentului European, deşi viitoarea
preşedinţie, cea greaca, se va ocupa de organizarea alegerilor europene, care se vor
desfăşura între 22 şi 25 mai 2014. Lituania succede Irlanda la preşedinţia UE şi şi-a
anunţat drept priorităţi pentru următoarele 6 luni aplicarea măsurilor de revenire la
Mai multe informaţii
creştere economică şi disciplină fiscală. Reprezentanţii Lituaniei la Bruxelles au
despre preşedinţia lituaniană:
arătat recent că sprijină aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen de liberă
http://www.eu2013.lt
circulaţie, dar au precizat că succesul ar putea fi afectat de atmosfera politică.
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Proiectul de buget al UE pentru 2014
Comisia a adoptat proiectul de buget pentru exerciţiul financiar 2014 în valoare de 142,01 miliarde EUR în credite de angajament şi de
135,9 miliarde EUR în credite de plată. Proiectul de buget pentru 2014 este cu aproximativ 6 % mai redus decât bugetul anului curent, atât
în privinţa angajamentelor, cât şi a plăţilor.

Noi plafoane tarifare mai mici
pentru serviciile de roaming de la 1 iulie
De la 1 iulie 2013, regulamentul Uniunii Europene privind serviciile de roaming prevede scăderea cu 36 % a plafoanelor tarifare
pentru transferul de date, devenind astfel mult mai ieftin să se utilizeze hărţi, să se vizioneze materiale video, să se verifice
adresa de poştă electronică şi să se actualizeze reţelele de socializare atunci când se călătoreşte pe teritoriul UE.
Transferul de date în roaming va fi cu până la 91 % mai ieftin în anul 2013 comparativ cu 2007. În această perioadă, volumul datelor pe piaţa
serviciilor de roaming a crescut cu 630%. Aceste două tendinţe arată că atât consumatorii, cât şi operatorii de telefonie mobilă au oportunităţi noi
importante datorită eforturilor UE. Din anul 2007, UE a realizat reduceri de peste 80 % ale preţurilor cu amănuntul pentru apelurile telefonice,
serviciile de SMS şi date. În fiecare an, cetăţenii europeni efectuează mai multe milioane de vizite în Croaţia, ţară care se alătură Uniunii Europene
la 1 iulie. În acest an, vizitatorii Croaţiei vor putea face economii remarcabile deoarece costul pentru transferul de date scade de aproape 15 ori şi
trimiterea unui SMS sau efectuarea unui apel telefonic către altă destinaţie din UE va fi de 10 ori mai ieftină.
Noile plafoane tarifare, care intră în vigoare la 1 iulie 2013, sunt:
źDescărcarea de date sau navigarea pe internet — 45 eurocenţi/megabyte (MB) (tarif perceput pe kilobyte utilizat) + TVA. (o reducere de 36
% în comparaţie cu 2012)
źEfectuarea de apeluri — 24 de eurocenţi/minut + TVA (o reducere de 17 % în comparaţie cu 2012)
źPrimirea unui apel — 7 eurocenţi/minut + TVA (o reducere de 12,5 % în comparaţie cu 2012)
źTrimiterea unui mesaj text — 8 eurocenţi + TVA (o reducere de 11 % în comparaţie cu
2012)
Operatorii au libertatea de a oferi tarife mai scăzute, iar unii au început deja să elimine
Pentru informaţii suplimentare:
complet primele de roaming pentru serviciile de voce şi SMS sau să ofere o regiune unde
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/roaming
există o zonă fără prime de roaming care traversează o parte sau alta a Europei.
şi http://ec.europa.eu/digital-agenda/

Consumatorii nu primesc
viteza de transfer internet pentru care plătesc
Consumatorii europeni nu primesc viteza de transfer internet pentru care plătesc. În medie, ei primesc numai 74% din viteza
anunţată pentru care plătesc, potrivit unui nou studiu al Comisiei Europene privind performanţele conexiunilor fixe de bandă
largă.

Acest studiu se va desfăşura până la sfârşitul anului 2014 şi sunt planificate alte două măsurători anuale. Consumatorii europeni pot să evalueze
performanţele furnizorilor lor de servicii internet (ISP) prin aderarea la o comunitate de
voluntari din toate ţările UE-27 plus Croaţia, Islanda şi Norvegia. Consumatorii selectaţi vor
primi un dispozitiv mic care se montează la conexiunea internet pe care o au acasă. Acest
Mai multe informaţii puteţi găsi aici:
dispozitiv va desfăşura o serie de teste automate atunci când linia nu este în uz. El va stabili
https://www.samknows.eu/
viteza şi performanţa conexiunii în bandă largă. (sursa: europa.eu şi Eurodesk)
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Printre concluziile principale ale studiului se numără:
źConexiunile prin cablu au vitezele de download cele mai fiabile: media europeană de 74% ascunde o variație semnificativă între
performanțele diferitelor tehnologii. Serviciile xDSL ating numai 63,3% din viteza de download anunțată, în comparație cu 91,4% în cazul
conexiunilor prin cablu și 84,4% în cazul conexiunilor FTTx (a se vedea anexa).
źÎn termeni absoluți, viteza medie de download în toate țările, prin toate tehnologiile utilizate, a fost de 19,47 Mbps în perioadele de vârf.
Serviciile FTTx au atins cea mai mare viteză, de 41,02 Mbps. Serviciile prin cablu au atins 33,10 Mbps, în timp ce cele xDSL au fost mult în
urmă, cu o medie de 7,2 Mbps.
źVitezele de upload sunt mai aproape de vitezele anunțate. În întreaga Europă, viteza medie de upload a fost de 6,20 Mbps, reprezentând 88%
din vitezele de upload anunțate. Serviciile FTTx au atins de departe cea mai mare viteză, de 19,8 Mbps. Aceasta se datorează faptului că
multe servicii FTTx asigură o viteză de upload mult mai apropiată de cea de download. Serviciile prin cablu și xDSL au atins viteze modeste,
de 3,68 Mbps și, respectiv, 0,69 Mbps.
Rezultatele se bazează pe performanţele în orele de vârf, definite ca fiind perioada din zilele lucrătoare cuprinsă între ora 19:00 şi ora 23:00
(inclusiv). Acestea sunt rezultatele generale ale eşantionului examinat în cadrul studiului şi nu se referă la compoziţia actuală a pieţei conexiunilor
de bandă largă din fiecare ţară.

Surse de informare:
ADR Nord-Vest - www.nord-vest.ro
Centrul regional Europe Direct Transilvania de Nord - europedirect.nord-vest.ro
Reţeaua Europe Direct România - www.europedirectromania.eu
Centrul de Contact Europe Direct - http://europa/europedirect/index_ro.htm
Portalul Uniunii Europene - www.europa.eu
Europa ta - http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ro.htm
Anul European al Cetăţenilor 2013 - http://europa.eu/citiyens-2013/ro
Comisia Europeană - www.ec.europa.eu
Reprezentanţa Comisiei Europene în România - ec.europa.eu/romania
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - www.mdrap.ro
Programul Operaţional Regional - www.inforegio.ro
Reţeaua BisNet Transylvania - www.bisnet-transylvania.ro
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