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Strategia de la Lisabona a fost adoptat\ cu scopul de a
realiza p=n\ `n anul 2010 ca Uniunea European\ s\ devin\
spa]iul cu cea mai dinamic\ [i competitiv\ economie bazat\
pe cunoa[tere capabil\ s\ dezvolte o cre[tere economic\
durabil\ cu mai multe [i mai bune locuri de munc\ [i o mai
bun\ coeziune social\. A fost stabilit un plan de ac]iune
„eEurope Action Plan”, iar un element important prev\zut
`n acest document, este dezvoltarea de noi metode de
instruire modern\, cum ar fi educa]ia la distan]\ sau
eLearning (alte defini]ii: instruire online, instruire la distan-
]\, instruire pe internet, etc.). Defini]ia agreat\ de c\tre
Comisia European\ pentru eLearning este: „utilizarea noilor
tehnologii [i a internetului pentru a cre[te calitatea `nv\]\rii
prin facilitarea accesului la resurse [i servicii precum [i la
schimbul de cuno[tin]e [i colaborare”. 

Ca urmare a acestor demersuri, `n anul 2000 a fost
adoptat de c\tre Comisia European\ documentul
„eLearning: Designing tomorrow's education” `n care este
prezentat cadrul de implementare al acestei ini]iative. 

eLearning, poate fi definit astfel:
• Procesul de instruire are loc `ntr-un spa]iu virtual
• Materialele de instruire pot fi accesate pe internet la

platforma de instruire specific\ [i pot include: texte, imagi-
ni, leg\turi utile c\tre resurse de interes pentru tema `n
discu]ie, fi[iere audio [i video, prezent\ri PowerPoint

• Clasa virtual\ beneficiaz\ de o coordonare a unui lec-
tor (denumit [i instructor, facilitator, moderator, profesor)
care planific\ activit\]ile grupului de cursan]i, lanseaz\
diverse teme spre dezbatere prin diverse mijloace (forum
de discu]ii sau chat), ofer\ resurse adiacente, face comen-
tarii pentru fiecare persoan\ pe tema de interes a acestuia,
face prezent\ri `n timp real utiliz=nd un sistem de comuni-
care audio/video, etc.

• Instruirea devine un proces social, prin interac]ionari
[i colabor\ri, grupul de participan]i [i lectorul devine o
comunitate virtual\ 

• Materialele de curs au o component\ static\ – create
de lector `n colaborare cu o echip\ specializat\ `n design
educa]ional [i o component\ dinamic\ – care rezult\ din
interac]ionarea `ntre participan]i, ca urmare a sugestiilor
acestora, comentarii sau alte resurse furnizate de ace[tia

• Platformele de instruire monitorizeaz\ activitatea par-
ticipan]ilor, permit realizarea unor simul\ri, crearea [i
rularea unor chestionare pentru cursan]i, lucrul `n echipe
reduse, interac]ionarea audio/video, etc.

~n derularea procesului de eLearning, participan]ii [i lec-
torul sunt `n diferite loca]ii [i se conecteaz\ utiliz=nd ca [i

mediu de comunicare internetul. Chiar dac\ nu sunt fizic `n
cadrul aceleia[i loca]ii, acest sistem de instruire este foarte
interactiv, aceast\ interac]ionare fiind la diverse nivele: par-
ticipant - participant, participant - material de instruire, par-
ticipant - lector.

eLearning poate `nseamn\ un acces la ultimele
informa]ii pentru o anumit\ tem\ `n discu]ie, dob=ndirea de
noi abilit\]i, `nv\]are continu\, metode noi [i eficiente de
`nv\]are [i colaborare. 

Uniunea European\ va fi activ\ `n implementarea
ini]iativei privind eLearning prin dezvoltarea de programe
de finan]are specifice, organizarea de evenimente precum [i
alte materiale de promovare.

Mai multe informa]ii privind ini]iativele Uniunii
Europene `n domeniu pot fi g\site la: 
http://ec.europa.eu/education/index_en.html [i la:
http://www.elearningeuropa.info. 
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„Dezvoltarea abilitatilor manageriale prin utilizarea 
tehnicilor de instruire on-line”

http://onlinetraining.cdimm.org/

Majoritatea locurilor de munc\
din Europa sunt furnizate de între-
prinderile mici [i mijlocii (IMM-uri),
adic\ întreprinderi cu 250 de angaja]i
sau mai pu]in. Acestea au o impor-
tan]\ crucial\ pentru dezvoltarea

viitoare dar, de foarte multe ori, au de înfruntat obstacole
administrative. IMM-urile europene merit\ s\ fie mai bine
asistate în vederea debloc\rii poten]ialului lor de cre[tere
durabil\ pe termen lung [i de creare a mai multor locuri de
munc\. În vederea atingerii acestui obiectiv, Comisia a inau-
gurat Legea privind întreprinderile mici pentru Europa (SBA)
bazat\ pe zece principii directoare [i propune ac]iuni strate-
gice care s\ fie întreprinse atât de Comisie, cât [i de statele
membre.

Dl. José Manuel Barroso, pre[edintele Comisiei, a
declarat: „Legea privind întreprinderile mici este un pas în
plus c\tre o Europ\ a antreprenorilor cu mai pu]in\
birocra]ie [i mai multe [anse de afirmare pentru cele 23 de
milioane de IMM-uri din Europa. Aplicarea legii va însemna
administra]ii publice care s\ r\spund\ mai bine a[tept\rilor,
mai pu]ine întârzieri la plata facturilor, acces la un sprijin
mai mare prin finan]are, inovare [i formare profesional\, TVA
mai sc\zut pentru serviciile furnizate la nivel local [i acces
mai bun la contractele de achizi]ii publice. De asemenea,

„Gândi]i mai întâi la scar\ mic\”: 
Legea privind întreprinderile mici pentru Europa



acest pachet va oferi IMM-urilor acces la un statut al
societ\]ilor private europene în vederea sc\derii birocra]iei [i
cre[terii clarit\]ii”.

Dl. Günter Verheugen, vicepre[edinte al Comisiei
Europene, comisarul responsabil de politica în materie de
întreprinderi [i industrie, a declarat: „Ast\zi, dar mai ales
mâine, întreprinderile mici [i mijlocii vor oferi oportunit\]i
de formare profesional\ [i angajare. Preocuparea pentru
IMM-uri înseamn\, în consecin]\, preocuparea pentru
locurile de munc\ prezente [i viitoare din UE. Legea privind
întreprinderile mici se ghideaz\ dup\ principiul „a gândi mai
întâi la scar\ mic\” [i aduce toate eforturile UE [i ale statelor
sale membre în sprijinul micilor întreprinderi”. 

Comisia propune un parteneriat politic veritabil între UE
[i statele membre, care reflect\ voin]a politic\ de a
recunoa[te rolul central al IMM-urilor în economia UE [i de
a institui pentru prima dat\ un cadru politic cuprinz\tor
pentru Uniunea European\ [i pentru statele sale membre.
Propunerea SBA este înso]it\ de planurile Grupului B\ncii
Europene de Investi]ii anun]ate recent de a simplifica, mo-
derniza [i diversifica gama de instrumente pentru sprijinirea
IMM-urilor.

Legea privind întreprinderile mici pentru Europa sta-
bileste 10 principii care ar trebui adoptate la cel mai înalt
nivel politic [i m\suri concrete care vor u[ura via]a IMM-
urilor. Dup\ consultarea întreprinderilor [i a reprezentan]i-
lor acestora, Comisia European\ a convenit, de asemenea,
s\ propun\ noi dispozi]ii legislative în patru domenii care
afecteaz\ IMM-urile în special: 

– În primul rând, un nou Regulament general de
exceptare pe categorii privind ajutoarele de stat va simplifi-
ca procedurile [i va reduce costurile. Acesta va cre[te inten-
sitatea sprijinului pentru IMM-uri [i va facilita beneficierea
de ajutoare pentru formare profesional\, cercetare [i dez-
voltare, protec]ia mediului [i alte tipuri de ajutor pentru
IMM-uri.

– În al doilea rând, un nou statut al societ\]ii private
europene va permite unei „Société privée européenne”
(SPE) s\ fie creat\ [i s\ func]ioneze în conformitate cu ace-
lea[i principii uniforme în toate statele membre. Acesta a
fost proiectat pentru a aborda obliga]iile oneroase curente
în IMM-urile care func]ioneaz\ peste hotare, care au nevoie
s\ înfiin]eze filiale sub diferite forme de întreprinderi în
fiecare stat membru în care vor s\ fac\ afaceri. În practic\,
SPE ar însemna c\ IMM-urile pot s\ î[i înfiin]eze între-
prinderea sub aceea[i form\, indiferent dac\ fac afaceri în
propriul stat membru sau în altul. Dac\ vor opta pentru SPE,
antreprenorii vor economisi timp [i bani din asisten]a
juridic\, gestionare [i administratie.

– În al treilea rând, o nou\ propunere privind TVA va
oferi statelor membre op]iunea de a aplica rate reduse de
TVA pentru serviciile furnizate la nivel local, incluzând ser-
viciile cu utilizare intensiv\ a for]ei de munc\ care sunt
furnizate în special de întreprinderile mici [i mijlocii.

– În ultimul rând, o modificare la directiva privind pl\]ile

întârziate este prev\zut\ în 2009 pentru a contribui la
garantarea faptului c\ IMM-urile vor fi pl\tite în limita de 30
de zile stipulat\.

10 principii orienteaz\ conceperea [i punerea în aplicare
a politicilor la nivelul UE [i al statelor membre, cum ar fi
acordarea unei a doua [anse pentru e[ecurile antreprenoria-
le, facilitarea accesului la finan]are [i sprijinirea IMM-urilor
pentru transformarea provoc\rilor ecologice în oportunit\]i.

În plus fa]\ de angajamentul permanent de a sc\dea
sarcina administrativ\ cu 25% pân\ în 2012, timpul necesar
pentru crearea unei întreprinderi noi ar trebui s\ nu fie mai
mare de o s\pt\mân\, termenul maxim de ob]inere a
licen]elor [i permiselor comerciale nu ar trebui s\
dep\[easc\ o lun\ [i birourile unice ar trebui s\ ofere asis-
ten]\ pentru a facilita procedurile de înfiin]are de noi între-
prinderi [i de recrutare. 

Unde va fi necesar, Comisia inten]ioneaz\ s\ utilizeze în
viitor date concrete dintr-un an pentru intrarea în vigoare a
regulamentelor/deciziilor care afecteaz\ întreprinderile.
Statele membre sunt invitate s\ ia în calcul m\suri similare.

SBA include un set ambitios de m\suri pentru a permite
IMM-urilor s\ beneficieze pe deplin de op]iunile pie]ei
unice [i s\ se extind\ pe pie]ele interna]ionale prin orien-
tarea mai multor resurse c\tre accesul micilor întreprinderi
la finan]e, cercetare [i dezvoltare [i inovare. De asemenea,
acestea vor facilita participarea acestora la procesul de sta-
bilire a standardelor, la câ[tigarea contractelor de achizi]ii
publice [i la transformarea provoc\rilor ecologice în oportu-
nit\]i de afaceri.

În cele din urm\, SBA caut\ noi c\i de stimulare a intere-
sului pentru antreprenoriat [i de cultivare a unui mod de
gândire mai antreprenorial, în special în ceea ce-i prive[te
pe tineri. Tinerii care doresc s\ înceap\ o afacere pot câ[tiga
acum experien]\ prin petrecerea unui timp într-un IMM
peste hotare, prin intermediul programului recent lansat
„Erasmus pentru tineri antreprenori”. Acesta va contribui la
actualizarea competen]elor tinerilor [i la crearea de re]ele
între IMM-uri în Europa. De asemenea, programe de mobi-
litate similare pentru ucenici sunt în curs de elaborare. 

SBA este complet integrat în strategia privind cre[terea
[i locurile de munc\. Statele membre sunt invitate s\ profi-
te de actualizarea ciclului de la Lisabona 2008 pentru a
reflecta SBA în programele lor na]ionale de reform\. 

Context 
De[i 99% dintre întreprinderile din UE sunt IMM-uri

(întreprinderi cu maxim 250 de angaja]i [i cu o cifr\ de afa-
ceri maxim\ de 50 de milioane de euro), majoritatea dis-
pozi]iilor legislative [i a procedurilor administrative nu fac
distinc]ie între întreprinderi în func]ie de m\rimea acestora.
Drept rezultat, 23 de milioane de IMM-uri sunt supuse de
cele mai multe ori acelora[i cerin]e administrative ca [i cele
41 000 de întreprinderi mari din Europa. În ultimii ani IMM-
urile au creat 80% din noile locuri de munc\ în UE.

Mai multe informa]ii
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm



Pe 1 iulie 2008, s-a
s\rb\torit cea de a 40-a
aniversare a Uniunii Vamale
a Uniunii Europene. De-a
lungul celor 4 decenii, sis-
temul vamal a jucat un rol
crucial `n dezvoltarea Co-

munit\]ii Europene. F\r\ un control vamal eficient la
grani]ele externe ale UE, Pia]a Unic\ nu ar fi fost niciodat\
posibil\. Sistemul vamal nu numai c\ faciliteaz\ schimburile
comerciale [i asigur\ protejarea industriei europene, dar [i
previne intrarea pe pia]a european\ a produselor nesigure
sau contraf\cute, care pot pune `n pericol s\n\tatea [i sigu-
ran]a cet\]enilor. De asemenea, sistemul vamal asigur\ con-
trolul substan]elor chimice care pot fi utilizate la produ-
cerea drogurilor [i previne importurile ilegale de animale
protejate pe plan interna]ional, precum [i de animale care
pot produce `mboln\viri. 

Provoc\ri pentru secolul XXI
~n 2007, 183 de milioane de declara]ii vamale au fost

procesate, ceea ce reprezint\ echivalentul a 6 declara]ii
vamale pe secund\. La grani]ele externe ale UE, anul trecut
au fost capturate peste 43.000 produse false [i 43% din
notific\rile produselor periculoase efectuate de autorit\]ile
de supraveghere a pie]ei, au fost ini]iate de sistemul vamal
european.

}in=nd seama de aceste statistici [i de provoc\rile globali-
z\rii pie]ei, Comisia European\ `ntreprinde m\suri pentru ca
procesele vamale ale UE s\ fac\ fa]\ provoc\rilor secolului 21.

Codul Vamal Comunitar Modernizat, care a fost adoptat
`n februarie 2008, va simplifica legisla]ia [i va eficientiza
procedurile vamale, `n beneficiul at=t al consumatorilor, c=t
[i al comercian]ilor. Codul introduce schimbul electronic
pentru declara]ii, documente [i informa]ii.

Pentru a marca a 40-a aniversare a Uniunii Vamale
Europene, Comisia a organizat mai multe activit\]i:

– Website creat pentru a promova rolul important, dar
adesea invizibil, al Uniunii Vamale `n protejarea cet\]enilor
[i facilitarea comer]ului. Pe acest site se pot g\si informa]ii
detaliate [i clare despre Uniunea Vamal\ a UE, calendarul
tuturor activit\]ilor planificate pentru a celebra Uniunea
Vamala la nivel na]ional [i european, precum [i imagini
interesante [i info-clipuri referitoare la sistemul vamal euro-
pean:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/40customs/index_en.htm

– Statele membre desf\[oar\ o serie de evenimente pen-
tru a aniversa Uniunea Vamal\, prin organizarea de Zile
Deschise, expozi]ii, manifest\ri sportive, parade [i con-
ferin]e. 

– C\l\torii vor fi informa]i despre munca lucr\torilor
vamali ai UE prin pliante, afi[e, c\r]i po[tale, pe care
Comisia le va disemina `mpreun\ cu statele membre [i

Reprezentan]ele [i Delega]iile Comisiei.
Pentru mai multe informa]ii, vizita]i:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Organismele publice produc, adun\ [i difuzeaz\ mari
cantit\]i de informa]ii, cum ar fi date meteorologice, finan-
ciare, h\r]i digitale, informa]ii turistice sau despre traficul
rutier. Aceste informa]ii pre]ioase din sectorul public pot fi
esen]iale pentru a oferi noi servicii cu valoare ad\ugat\, îns\
adesea societ\]ilor comerciale [i cet\]enilor le este greu s\
le reutilizeze. Directiva comunitar\ din 2003 privind infor-
ma]iile din sectorul public promoveaz\ reutilizarea la nivel
european a acestor informa]ii. Transpunerea directivei s-a
încheiat în toate cele 27 de state membre ale UE, dup\ ce
Comisia European\ a închis procedura privind înc\lcarea
dreptului comunitar ini]iat\ împotriva Belgiei pentru
netranspunerea directivei. Comisia evalueaz\ în prezent
legisla]iile na]ionale în domeniu, în vederea preg\tirii unei
reexamin\ri a directivei privind informa]iile din sectorul
public, preconizat\ pân\ la finele anului 2008, [i a lansat o
consultare public\ în acest scop, care va r\mâne deschis\
pân\ la 31 iulie 2008.

„Atunci când utiliz\m sistemele de naviga]ie prin satelit,
folosim de fapt serviciile bazate pe informa]iile din sectorul
public. Acesta este doar un exemplu printre multe altele.
Informa]iile din sectorul public sunt o resurs\ foarte impor-
tant\ pentru industria digital\ european\”, a afirmat Viviane
Reding, comisarul european pentru Societatea Informa]iona-
l\ [i Mass-Media. „Acum, c\ legisla]ia exist\ în toate statele
membre, trebuie s\ fim siguri c\ ea se aplic\ într-adev\r.” 

Informa]iile din sectorul public sunt o resurs\ extraordi-
nar\ pentru industria european\ a con]inutului digital.
Potrivit unui studiu efectuat în 2006, volumul total al pie]ei
informa]iilor din sectorul public în UE se estimeaz\ la 27 de
miliarde de euro. Directiva european\ privind informa]iile
din sectorul public vizeaz\ înl\turarea barierelor comer-
ciale, cum ar fi avantajul competitiv neloial pe care îl au
acele organiza]ii publice care vând ele însele informa]iile pe
care le genereaz\, fa]\ de societ\]ile private, care se con-
frunt\, de pild\, cu unele proceduri greoaie de ob]inere a
licen]elor [i cu unele cheltuieli ridicate. Acordurile de exclu-
sivitate încheiate între organiza]iile publice [i o singur\
societate pentru exploatarea informa]iilor din sectorul pu-
blic urmeaz\ s\ fie întrerupte pân\ la sfâr[itul anului 2008,
deblocându-se astfel resurse informa]ionale importante
pentru numero[i reutilizatori. Directiva oblig\, de aseme-
nea, statele membre s\ rezolve problema lipsei inform\rii
cu privire la disponibilitatea informa]iilor din sectorul public
[i s\ clarifice condi]iile pentru reutilizarea acestora. Aceste
m\suri sunt necesare pentru a crea o pia]\ unic\ a
informa]iilor [i pentru a dota societ\]ile europene cu un set
unic de norme.

Informa]iile din sectorul public sunt acum mai
u[or de utilizat în toate statele membre

40 de ani de Uniune Vamal\ 
`n Uniunea European\



Context: 
Directiva privind informa]iile din sectorul public a fost

adoptat\ de Parlamentul European [i de Consiliul de Mini[-
tri în noiembrie 2003. Ea este menit\ s\ ofere organismelor
din sectorul public mijloace de a promova reutilizarea
resurselor informa]ionale prin instituirea unor norme pentru
a r\spunde cererilor cu privire la reutilizarea sau disponibi-
litatea documentelor. Statele membre au avut la dispozi]ie
18 luni (pân\ la 1 iulie 2005) pentru a transpune directiva în
legisla]iile lor na]ionale. Comisia European\ monitorizeaz\
implementarea directivei în statele membre. Documentul
consult\rii publice a Comisiei referitoare la reexaminarea
directivei privind informa]iile din sectorul public poate fi
g\sit la adresa:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

Contribu]iile la consultarea public\ se pot trimite la:
infso-psihelp@ec.europa.eu

Informa]iile `ntre autorit\]ile na]ionale din statele mem-
bre UE vor circula mult mai rapid, mai u[or, mai sigur [i mai
eficient printr-un sistem informatic comun pus la dispozi]ie
de c\tre Comisia European\. Este vorba despre Sistemul
Informatic pentru Pia]\ Intern\ – IMI, lansat [i `n Rom=nia,
`n luna iunie 2008, `n cadrul unei conferin]e organizate de
Departamentul pentru Afaceri Europene `n calitate de coor-
donator na]ional [i de Ministerul Educa]iei, Cercet\rii [i
Tineretului `n calitate de coordonator na]ional delegat al sis-
temului. 

Sistemul Informatic pentru Pia]a Intern\ - IMI este un
instrument electronic de lucru prin care se pune la
dispozi]ia autorit\]ilor na]ionale, regionale [i locale din cele
27 de state membre informa]ii necesare pentru sus]inerea
unor decizii reale ale acestora. Sistemul faciliteaz\ schimbul
de informa]ii pe teritoriul UE [i `n spa]iul economic euro-
pean doar `ntre autorit\]ile competente desemnate de
fiecare stat membru, neput=nd fi utilizat direct de cet\]eni. 

Practic, dac\ un cet\]ean european solicit\ dreptul de
liber\ practic\ a profesiei sale `ntr-unul din statele membre,
autoritatea public\ care trebuie s\-i acorde avizul necesar
poate solicita [i ob]ine informa]ii, prin IMI, despre

cet\]eanul respectiv, de la autorit\]ile competente din ]ara
de origine a acestuia. Scopul este acela ca autoritatea care
cere informa]iile s\ se asigure c\ documenta]ia furnizat\ de
cet\]eanul respectiv corespunde realit\]ii [i nu reprezint\
informa]ie falsificat\.

~n prezent, sistemul func]ioneaz\ ca pilot pentru schim-
bul de informa]ii `ntre statele membre `n domeniul recu-
noa[terii calific\rilor profesionale pentru 4 categorii
(medici, fizioterapeu]i, contabili [i farmaci[ti), urm=nd ca
p=n\ la sf=r[itul anului 2008 s\ fie extins pentru alte 7 noi
profesii, iar `n 2009 pentru 100 de meserii. ~n felul acesta,
cet\]enii care folosesc dreptul la mobilitate profesional\ pe
teritoriul UE vor ob]ine mult mai rapid avizele [i permisele
necesare pentru practicarea meseriei. Totodat\, `n anul
2009, sistemului `i va fi adaugat\ o nou\ component\ afe-
rent\ directivei servicii. 

Ca participant la proiectul pilot, Rom=nia a primit prima
cerere de informa]ii pe 10 martie 2008. P=n\ `n prezent, `n
sistem au fost `nregistrate 11 solicit\ri, din care 10 adresate
Rom=niei, iar 1 adresat\ de Rom=nia unui alt stat membru
pentru verificarea datelor unei persoane cu calificare de
medic generalist care a dorit s\-[i practice meseria pe teri-
toriul ]\rii noastre. ~n cadrul responsabilit\]ii de transpunere
a legisla]iei europene `n domeniul liberei circula]ii a per-
soanelor [i al liberei circula]ii a serviciilor, Departamentul
pentru Afaceri Europene al Guvernului are rolul de autori-
tate coordonatoare a Sistemului IMI `n Rom=nia. Pe fiecare
dintre componentele sistemului exist\ sau urmeaz\ a fi
desemnat\ o autoritate delegat\ care are rolul de a
supraveghea punerea `n func]iune a IMI pe componenta
respectiv\. ~n Rom=nia, autoritatea na]ional\ delegat\ pen-
tru componenta calific\ri profesionale este Ministerului
Educa]iei, Cercet\rii [i Tineretului prin Centrul Na]ional
pentru Recuno[terea [i Echivalarea Diplomelor. Pentru com-
ponenta servicii, DAE va desemna coordonatorul na]ional
delegat la momentul `n care se va anun]a institu]ia respon-
sabil\ de transpunerea directivei servicii `n legisla]ia
na]ional\.

Mai multe informa]ii despre func]ionarea IMI `n Rom=nia
pot fi g\site pe site-ul DAE - www.dae.gov.ro

Site-ul Comisiei Europene pentru Sistemul de informare
al Pie]ei interne: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_ro.htm

Func]ionarea Sistemului Informatic pentru
Pia]a Intern\ `n Rom=nia


