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SOLVIT: Re]eaua de solu]ionare a
problemelor ap\rute pe pia]a unic\
Comisia European\ [i statele membre au înfiin]at re]eaua
SOLVIT în 2002, pentru a contribui la solu]ionarea problemelor practice ap\rute pe pia]a unic\. SOLVIT a
solu]ionat pân\ în prezent peste 2 300 de cazuri care vizeaz\
domenii variate, precum permisele de [edere, recunoa[terea
calific\rilor profesionale, drepturile privind accesul pe pia]a
de munc\ [i asigur\rile sociale, accesul pe pia]\ al produselor, furnizarea de servicii, ramburs\rile de TVA sau controalele la frontier\ în cazul societ\]ilor comerciale. SOLVIT
ofer\ solicitan]ilor solu]ii pragmatice cu o durat\ medie de
solu]ionare de zece s\pt\mâni. SOLVIT este un serviciu gratuit [i u[or de utilizat. Solicitan]ii pot depune cereri prin
intermediul unui formular pe internet, în limba lor matern\,
sau pot contacta centrul na]ional SOLVIT.
SOLVIT face parte dintr-o serie
de servicii gratuite care au ca scop
s\ ajute atât cet\]enii, cât [i societ\]ile comerciale s\ beneficieze pe deplin de drepturile lor
în Uniunea European\, printre aceste servicii num\rându-se
Europe Direct, portalul de informa]ii Your Europe [i Serviciul
de orientare pentru cet\]eni, care ofer\ consultan]\ juridic\
personalizat\.
Principalele concluzii ale raportului SOLVIT din 2007
Bulgaria [i România s-au al\turat re]elei SOLVIT în ianuarie
2007, ceea ce a dus la o cre[tere cu 15% a num\rului de cazuri.
Ambele ]\ri au înfiin]at centre SOLVIT care func]ioneaz\ bine,
cu o bun\ capacitate de rezolvare a problemelor.
În iulie 2007, SOLVIT a celebrat cea de-a 5-a aniversare
prin evenimente organizate la Bruxelles [i în statele membre. La baza cre[terii num\rului de cazuri analizate au stat
atât intensificarea activit\]ilor de sensibilizare a opiniei
publice, cât [i introducerea, în decembrie 2005, a unui formular online pentru depunerea plângerilor. Totu[i, în
ansamblu, num\rul de plângeri depuse în re]eaua SOLVIT
de c\tre cet\]eni s-a dublat, în timp ce num\rul de plângeri
depuse de societ\]ile comerciale a r\mas la acela[i nivel ca
[i în 2006. Mai pu]in de 20% din plângerile depuse în
re]eaua SOLVIT provin de la societ\]ile comerciale, fapt care
demonstreaz\ nevoia de intensificare a activit\]ilor de informare destinate acestui grup ]int\. SOLVIT continu\ s\ ofere
servicii de înalt\ calitate [i se poate mândri cu numeroase
reu[ite. Cu toate acestea, la fel ca [i anul trecut, raportul
invit\ autorit\]ile na]ionale s\ angajeze suficient personal în
centrele SOLVIT. F\r\ personal suficient, este imposibil s\
se ating\ standardele de calitate convenite în toate centrele
SOLVIT, s\ se ofere solu]ii în termen de 10 s\pt\mâni [i s\
se organizeze activit\]i de promovare.

Cum func]ioneaz\ SOLVIT?
Când înainta]i un caz c\tre SOLVIT, centrul dumnea-

voastr\ local SOLVIT (cunoscut ca Centrul SOLVIT „de
Origine”) va verifica mai întâi detaliile plângerii dumneavoastr\ pentru a se asigura ca este într-adev\r vorba de o
aplicare necorespunz\toare a regulilor pie]ei interne [i c\
toat\ informa]ia necesar\ a fost pus\ la dispozi]ie.
Dup\ aceasta, el va introduce cazul dumneavoastr\ într-o
baz\ de date electronic\ [i informa]ia va fi automat transmis\ centrului SOLVIT din celelalte state membre în care a
survenit problema
(cunoscut
drept centrului
SOLVIT „responsabil”).
Centrul SOLVIT responsabil ar
trebui s\ confirme în termen de
o s\pt\mân\ dac\
va prelua cazul
dumneavoastr\.
Acest lucru va depinde în mare parte de m\sura în care
cazul este considerat ca fiind bine fondat [i dac\ existen]a
posibilit\]ii de a fi solu]ionat în mod pragmatic. Dac\
solu]ionarea unei probleme implic\ abrogarea unei legi
na]ionale – [i nu doar aplicarea ei în mod corespunz\tor –
acest lucru necesit\ uneori o ac]iune juridic\ formal\. În
unele cazuri îns\, SOLVIT poate lua m\suri pentru a
convinge statul membru s\ renun]e la aplicarea regulilor
incorecte, chiar înainte de abrogarea legii în cauz\.
Cele dou\ centre SOLVIT vor conlucra în încercarea de
a solu]iona problema, iar centrul dumneavoastr\ SOLVIT
„de Origine” v\ va ]ine la curent cu evolu]ia cazului.
SOLVIT este un mecanism alternativ de solu]ionare a disputelor. Func]ioneaz\ mult mai rapid decât o plângere formal\. Nu este obligatoriu s\ accepta]i solu]ia propus\, îns\
nu este posibil s\ o contesta]i în mod oficial prin SOLVIT. În
orice caz, dac\ o problem\ r\mâne nesolu]ionat\, sau dac\
ve]i considera c\ solu]ia propus\ nu este acceptabil\, pute]i
ac]iona în continuare pe cale juridic\ apelând la o instan]\
na]ional\ sau înaintând o plângere c\tre Comisia European\.
~n Rom=nia, Centrul Solvit func]ioneaz\ sub egida
Departamentului pentru afaceri europene, care func]ioneaz\
din cadrul Guvernului Rom=niei.
Pentru mai multe informa]ii, vizita]i:
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_ro.htm

OPORTUNIT|}I DE FINAN}ARE
„ D e b a t e
Europe”: Apel pentru propuneri
Comisia European\ a lansat un
nou apel pentru
propuneri adresat
organiza]iilor nonguvernamentale [i
organismelor care
ofer\ cet\]enilor informa]ii despre Uniunea European\.
Pentru ca ace[tia s\ fie în m\sur\ s\ dezbat\ viitorul Europei
într-un mod coerent, bazându-se pe informa]ii de calitate,
Comisia European\ va co-finan]a ac]iuni de informare [i
consultare a cet\]enilor în ceea ce prive[te viitorul Europei.
Termenul limit\ pentru depunerea aplica]iilor este 30 iunie
2008. Contractele vor fi semnate în luna septembrie 2008.
Pentru a citi integral apelul pentru propuneri, pentru a
desc\rca formularele necesare pentru înscriere [i pentru
informa]ii suplimentare despre condi]iile de eligibilitate, v\
rug\m s\ vizita]i urm\toarea adres\ de Internet:
http://ec.europa.eu/dgs/communication/grants/index_en.htm
• Apel pentru propuneri de proiecte în cadrul
Instrumentului de stabilitate
Comisia European\ anun]\ un nou apel de propuneri
intitulat „Instrument de stabilitate – componenta de
preg\tire în eventualitatea unei crize – Programele anuale
2007-2008 – Sprijin pentru parteneriate în vederea consolid\rii p\cii – Organizare de mese rotunde”.
Termenul limit\ pentru expedierea propunerilor: 14 iulie
2008 (primul termen limit\) [i 13 ianuarie 2009 (al doilea
termen limit\).
Pentru mai multe informa]ii despre bugetul alocat,
despre condi]iile [i regulile de participare [i pentru a
desc\rca formularele necesare, v\ rug\m s\ accesa]i
urm\toarea adres\ de Internet:
http://ec.europa.eu/external_relations/grants/2008/cpc/inde
x_en.htm

REGLEMENT|RI EUROPENE
Comisia prezint\ strategia de ac]iune a Uniunii Europene
în vederea reducerii efectelor cre[terii globale a pre]urilor la
produsele alimentare. Comisia European\ a adoptat o
comunicare ce cuprinde reac]iile strategice posibile în vederea reducerii efectelor cre[terii globale a pre]urilor la produsele alimentare. Documentul va fi discutat în cadrul
Consiliului European din 19-20 iunie.
Strategia de ac]iune
1) pe termen scurt: evaluarea „st\rii de s\n\tate” a
politicii agricole comune [i monitorizarea sectorului

comer]ului cu am\nuntul în contextul revizuirii pie]ei unice,
în conformitate cu principiile concuren]ei [i pie]ei unice.
2) pe termen lung: ini]iative de îmbun\t\]ire a ofertei
de produse agricole [i de asigurare a securit\]ii alimentare,
inclusiv promovarea unor criterii de durabilitate pentru biocarburan]i [i dezvoltarea unor genera]ii viitoare de biocarburan]i în Europa [i la nivel interna]ional, precum [i consolidarea cercet\rii agricole [i a disemin\rii cuno[tin]elor, în
special în ]\rile în curs de dezvoltare.
3) ini]iative de contribuire la efortul global de combatere a efectelor major\rii pre]urilor asupra popula]iilor
s\race, inclusiv: o reac]ie interna]ional\ la criza produselor
alimentare mai bine coordonat\, în special în contextul
ONU [i G8; continuarea promov\rii unei politici comerciale
deschise, oferind un acces preferen]ial pe pia]a UE ]\rilor
cele mai s\race din lume; o reac]ie rapid\ fa]\ de
necesit\]ile umanitare stringente pe termen scurt;
direc]ionarea ajutorului pentru dezvoltare c\tre proiectele
pe termen mai lung pentru a revitaliza agricultura din ]\rile
în curs de dezvoltare. În general, Comisia va continua s\
monitorizeze activ situa]ia [i s\ î[i adapteze strategia pentru
a ]ine cont de noile evolu]ii.
Ar trebui UE s\ renun]e la obiectivul s\u privind biocarburan]ii din cauza cre[terii pre]urilor la produsele alimentare?
În 2007, Consiliul European a stabilit obiectivul privind
biocarburan]ii pentru transport, iar în ianuarie 2008
Comisia a adoptat propuneri de punere în aplicare a acestuia. Obiectivul nu a fost nicidecum acela de a se ajunge la
10% biocarburan]i cu orice pre]. Obiectivul este de 10%
biocarburan]i în condi]ii stricte. Aceste condi]ii includ un
sistem func]ional [i robust de durabilitate, precum [i viabilitatea comercial\ a biocarburan]ilor de a doua genera]ie.
Acest sistem UE de durabilitate este discutat în prezent în
cadrul Consiliului [i Parlamentului European. Va fi primul
sistem de acest tip din lume. El va trebui s\ asigure faptul c\
produc]ia nu va avea efecte secundare nocive [i trebuie s\
fie robust [i func]ional. Cu sau f\r\ obiectivul de 10% al
Uniunii, produc]ia mondial\ de biocarburan]i va cre[te.
Europa î[i poate aduce cel mai bine contribu]ia prin
depunerea tuturor eforturilor necesare pentru a demonstra
c\ un sistem de durabilitate poate func]iona [i pentru a
asigura o tranzi]ie rapid\ c\tre noua genera]ie de biocarburan]i. Ast\zi, în sectorul transporturilor, singura alternativ\
la carburan]ii fosili nedurabili o constituie biocarburan]ii.
Obiectivul UE privind biocarburan]ii durabili are un rol decisiv în reducerea de c\tre UE a emisiilor sale de CO2 cu 20%
pân\ în 2020.

CONSULT|RI
Telecomunica]ii: Comisia European\ lanseaz\ o consultare public\ cu privire la modul de func]ionare [i efectele
regulamentului UE privind serviciile de roaming.
Comisia European\ invit\ întreprinderile, consumatorii
[i orice alte p\r]i interesate s\ î[i exprime p\rerea cu privire

la modul de func]ionare [i eficacitatea regulamentului UE
privind serviciile de roaming, care a intrat în vigoare la 30
iunie 2007. Conform dispozi]iilor regulamentului, în 2008,
Comisia trebuie s\ prezinte Parlamentului European [i
Consiliului un raport cu privire la modul de func]ionare a
noilor reglement\ri referitoare la roaming [i efectele acestora. Scopul consult\rii publice este ob]inerea de r\spunsuri
de la operatorii de telefonie mobil\, societ\]i comerciale,
asocia]ii de consumatori [i orice alte p\r]i interesate pân\ la
2 iulie 2008.
Consultarea public\ urm\re[te ob]inerea unor reac]ii ale
p\r]ilor interesate atât cu privire la modul general de
func]ionare [i impactul regulamentului actual, cât [i cu
privire la anumite probleme specifice, cum ar fi:
* roaming-ul accidental (roaming-ul involuntar) atunci
când consumatorii î[i utilizeaz\ telefoanele mobile aproape
de grani]a unei ]\ri vecine [i sunt conecta]i la o re]ea
str\in\;
* efectul regulamentului asupra operatorilor mai mici
[i asupra pre]urilor de pe pia]a na]ional\;
* problema minutelor efectiv consumate [i a minutelor
facturate (de exemplu, m\sura în care a ap\rut o tendin]\
negativ\ de a abandona facturarea „la secund\” în favoarea
factur\rii „la minut”, ca o consecin]\ a regulamentului);
* m\sura în care este necesar un regulament privind
serviciile de roaming pentru transmiterea de date [i SMS în
lumina pre]urilor actuale cu am\nuntul [i a evolu]iilor
pie]ei;
* durata regulamentului UE privind serviciile de roaming (pân\ la 30 iunie 2010 sau mai mult).
Documentul Comisiei privind consultarea public\ poate
fi consultat la adresa:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

AJUTOARELE DE STAT PENTRU IMM-URI
Comisia actualizeaz\ normele privind garan]iile [i ofer\
posibilit\]i simplificate pentru IMM-uri.
Comisia European\ a adoptat o nou\ comunicare
privind ajutoarele de stat sub form\ de garan]ii. Textul stabile[te metode clare [i transparente de calculare a elementului de ajutor al unei garan]ii [i ofer\ norme simplificate
pentru IMM-uri, inclusiv prime safe harbour predefinite [i
prime unice pentru garan]iile cu valoare mic\. Noua comunicare a fost prev\zut\ în Planul de ac]iune privind ajutoarele de stat, în contextul eforturilor Comisiei vizând clarificarea [i simplificarea normelor privind ajutoarele de stat.
Garan]iile de stat sunt un instrument important de sprijinire a dezvolt\rii întreprinderilor [i de facilitare a accesului
acestora la fonduri. Acest aspect este deosebit de important
pentru IMM-uri. De asemenea, garan]iile de stat sunt apreciate de statele membre datorit\ amplific\rii impactului bugetelor de stat. Ele pot permite cre[terea împrumuturilor

private, în special pentru IMM-uri, f\r\ a
necesita o contribu]ie
imediat\ din partea
statului,
deoarece
achitarea
garan]iei
este necesar\ numai
în caz de neplat\.
Principalul obiectiv al
revizuirii comunic\rii actuale a Comisiei privind garan]iile
este acela de a oferi instruc]iuni suplimentare [i securitate
juridic\ statelor membre [i p\r]ilor interesate, atunci când
acestea evalueaz\ dac\ o garan]ie cuprinde un element de
ajutor de stat.
Metode mai transparente
Noua comunicare confirm\ c\ aceast\ evaluare trebuie
bazat\ pe principiul investitorului în economia de pia]\.
Conform acestui principiu, investi]iile sau alte finan]\ri realizate de autorit\]ile publice în întreprinderi pot fi considerate ca fiind compatibile cu normele UE privind ajutoarele
de stat atunci când sunt efectuate în condi]ii pe care le-ar fi
acceptat un investitor privat de pe pia]\. În consecin]\,
metodele se bazeaz\ în principal pe o evaluare adecvat\ a
riscurilor prin intermediul ratingului. Nu este necesar ca
acest rating s\ fie emis de una dintre agen]iile interna]ionale
de rating, ci se poate utiliza ratingul intern al b\ncii creditoare care, în general, trebuie s\ acorde un rating întreprinderilor înainte de aprobarea unui împrumut.
Proceduri simplificate pentru IMM-uri
Garan]iile au o importan]\ deosebit\ pentru IMM-uri,
deoarece acestea au adeseori un nivel redus de capital [i un
deficit de resurse stabile. Astfel, noua comunicare stabile[te
norme speciale pentru IMM-uri care le vor permite acestora s\ evalueze în mod simplu elementul de ajutor al unei
garan]ii:
• primele safe harbour predefinite bazate pe clase de
rating sunt considerate conforme cu pia]a [i deci lipsite de
elemente de ajutor. Ele pot fi folosite [i ca referin]\ pentru
calculul echivalentului de ajutor în cazul primelor mai mici.
Tabelul safe harbour este un instrument de simplificare.
Statele membre pot decide s\ nu îl utilizeze în cazul în care
consider\ c\ pot demonstra c\ unele prime mai mici sunt
conforme cu pia]a;
• se aplic\ o prim\ de 3,8% pe an, chiar [i în absen]a
ratingului, de exemplu pentru întreprinderile nou create;
• pentru sistemele de ajutoare poate fi aplicat\ o prim\
unic\ general\, atunci când valoarea garantat\ se men]ine
sub 2,5 milioane EUR per întreprindere. Aceasta permite un
efect de acoperire solidar\ a riscurilor (risk-pooling) în
favoarea unor garan]ii cu valoare mic\ pentru IMM-uri.
Informa]ii suplimentare
Textul integral al comunic\rii este disponibil la
urm\toarea adres\:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/ref
orm.cfm

ZIUA EUROPEI - 9 MAI 2008
Evenimente [i contribuþii ale Centrului Europe Direct
Maramureº
1. Expoziþii cu materiale de informare despre Uniunea
Europeanã, organizate la Prefectura Maramureº ºi Primãria
Baia Mare
2. Expoziþii cu fotografii realizate cu prilejul acþiunilor
ecologiste desfãºurate în aprilie 2008 de Centrul Europe
Direct Maramureº ºi mai multe ºcoli, licee ºi grãdiniþe din
Baia Mare. Locaþii: Primãria Baia Mare ºi Prefectura
Maramureº
3. Materiale de informare pe teme europene, afiºe cu
Ziua Europei 2008 ºi obiecte promoþionale distribuite pentru evenimentele desfãºurate de Ziua Europei de grãdiniþe,
ºcoli ºi licee din Baia Mare ºi din judeþul Maramureº, prin
intermediul Inspectoratului ªcolar Maramureº, reprezentanþii CL Copii ºi Tineri, elevi, cadre didactice.
4. Participarea la manifestãrile oficiale organizate pentru celebrarea Zilei Europei la Primãria Baia Mare ºi la Prefectura Maramureº. Alocuþiuni la Primãria Baia Mare rostite
de Coordonatorul Centrului Europe Direct Maramureº ºi de
cãtre
Directorul
Fundaþiei CDIMM
Maramureº – structura gazdã a CED
Maramureº.
5. Concurs „Europa întreabã, EU
rãspund” organizat
în colaborare cu
Consiliile
locale
pentru Tineri ºi Copii Baia Mare ºi cu Primãria Baia Mare
Concursul a avut douã secþiuni: Secþiunea Copii (clasele
V-VIII) ºi Secþiunea Tineri (clasele IX-XII).
Câºtigãtori Secþiunea Copii:
Premiul I: Echipa ªc. „Dimitrie Cantemir”: Adrian Fãrcaº
ºi Bogdan Osan
Premiul II: Echipa Sc. „I. L. Caragiale”: Natalia Csoregi ºi
Denisa Sãlãjan
Premiul III: Echipa C.N. „Vasile Lucaciu”: Monica
Weissenbacher ºi Oana Muresian

Câºtigãtori Secþiunea „Tineri”:
Premiul I: Echipa C.N. „Gh.
ªincai”: Diana Zahorte ºi Alexandra Leordean
Premiul II: Echipa C.N. „M.
Eminescu”: Andrei Dipse ºi
Sergiu Sava
Premiul III: Echipa C.T. „A. Saligny”: Amalia Buzoiu ºi
Alex Mocan.
6. Dezbatere pentru tineri „Ce a[tepta]i de la Uniunea
European\ [i ce crede]i c\ a[teapt\ UE de la tineri?”, organizat\ `n continuarea concursului.
Reprezentan]ii din CL Tineri [i Copii au preg\tit
prezent\ri referitoare la c=teva subiecte europene de
interes, pe marginea c\rora au discutat `mpreun\ cu cei
aproape 70 de participan]i: elevi [i profesori de la [coli [i
licee din Baia Mare.
Clasamentul publicului:
Premiul I: Cosmin Bledea [i C\lin Cr\ciun (Sc. Dimitrie
Cantemir) – Tema: „Pacea [i UE”
Premiul II: Kalmar Timea (C.E. „Nicolae Titulescu”) –
Tema: „O Europ\ mai s\n\toas\”
Premiul III: Nicolae Codrea [i Sergiu Sturz (C.N. „Mihai
Eminescu”) – Tema: „Programe de schimb pentru elevi”
Clasamentul juriului:
Premiul I: Sorina Babiciu [i Lavinia Blidar (Sc. „I. L.
Caragiale”) – Tema: „Moneda Euro”
Premiul II: Kalmar Timea (C.E. „Nicolae Titulescu”) Tema: „O Europ\ mai s\n\toas\”
Premiul III: Bianca Druta (Gr. Sc. „Gh. Laz\r”) [i Bianca
Traxler (C.N. „Gh. Bari]iu”) – Tema: „Protec]ia mediului `n
UE”.
7. Vizit\ de informare la Gr\dini]a nr. 35, desf\[urat\ pe
12 mai 2008, ca o completare a ac]iunilor organizate de copii pe 9 Mai 2008,
pentru a s\rb\tori Ziua
Europei.
Pentru detalii consulta]i
pagina web: www.europedirect.cdimm.org

