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Comisia Europeană a prezentat în data de 13 iulie 2010 o propunere pentru o 
directivă privind ocuparea locurilor de muncă sezoniere. Propunerea vizează 
stabilirea unei proceduri comune de intrare şi de şedere în UE şi defineşte drepturile 
lucrătorilor sezonieri din ţări terţe. 
 

„Angajatorii din UE depind din ce în ce mai mult de persoane din ţări din afara 
Europei pentru ocuparea locurilor de muncă în sectoare precum agricultura, 
horticultura şi turismul, deoarece din ce în ce mai puţini cetăţeni din UE sunt 
disponibili pentru acest tip de activitate sezonieră. În acelaşi timp, trebuie să le 
oferim acestor lucrători sezonieri, care sunt adesea vulnerabili şi expuşi, condiţii mai 
bune şi un statut juridic sigur pentru a-i proteja de exploatare. Această nouă 
directivă va realiza exact acest obiectiv, şi sunt sigură că propunerea de astăzi va 
contribui la gestionarea eficace a fluxurilor de migraţie pentru migraţia sezonieră”, a 
declarat Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne. 
 

Directiva propusă se referă la cetăţenii din afara 
UE care merg într-un stat membru pentru 
ocuparea unor locuri de muncă sezoniere pe 
teritoriul UE. Activitatea se va derula pe durata 
unuia sau mai multor contracte de muncă pe 
perioadă determinată, încheiate direct între 
resortisantul din ţara terţă şi angajatorul stabilit 
într-un stat membru. 
 

Propunerea introduce o procedură specială 
pentru intrarea şi şederea lucrătorilor sezonieri 
din ţări terţe şi defineşte drepturile lor, oferind în 
acelaşi timp stimulente pentru mobilitatea 
circulară a acestor lucrători, evitând astfel 
permanentizarea şederii temporare. 
 

În special, propunerea: 

• stabileşte o procedură de intrare mai simplă pentru lucrătorii sezonieri originari 
din ţări terţe, bazată pe definiţii şi criterii comune precum existenţa unui contract 
de muncă sau a unei oferte ferme de angajare în care este menţionat salariul; 

• prevede o limită standard pentru durata activităţii sezoniere în UE (6 luni pe an  
calendaristic); 

• prevede introducerea unui permis de muncă multisezon valabil timp de trei ani 
sau a unei proceduri simplificate de intrare pentru sezoanele ulterioare; 
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• defineşte dispoziţii legale aplicabile condiţiilor de muncă ale lucrătorilor sezonieri; 

• conferă lucrătorilor sezonieri egalitate de tratament cu resortisanţii statului membru în anumite domenii 
(libertatea de asociere şi de afiliere, regimuri de securitate socială, drepturi de pensie legală dobândite în funcţie 
de venit, acces la bunuri şi servicii, etc.); 

• prevede faptul că statele membre ale UE sunt libere să efectueze un test al pieţei muncii şi să decidă asupra 
numărului de lucrători sezonieri pe care doresc să-i primească pe teritoriul lor. Propunerea nu conferă un drept 
de admisie. 

 

Mai multe informaţii: www.ec.europa.eu 

 

 

 

 
 

 

 

Un italian care călătoreşte în Germania are nevoie de serviciile unui avocat. Un întreprinzător francez doreşte să 
obţină o informaţie din registrul de cadastru din Ungaria. Un judecător din Estonia doreşte să obţină informaţii cu 
privire la sistemul judiciar din Spania. În prezent, pentru a obţine aceste informaţii este nevoie de săptămâni. 
Răspunsurile la aceste întrebări – în 22 de limbi ale Uniunii Europene – vor fi disponibile printr-un singur clic. UE a 
lansat în data de 16 iulie 2010 portalul european “e-justiţie” – un 
ghişeu electronic unic pentru acces la justiţie în întreaga Uniune 
Europeană. Site-ul internet este în folosul cetăţenilor, întreprinzătorilor, 
avocaţilor şi judecătorilor care doresc să afle răspunsul la întrebări 
juridice cu implicaţii transfrontaliere şi stimulează înţelegerea reciprocă 
a diferitelor sisteme judiciare, contribuind la crearea unui spaţiu unic al 
justiţiei. Având peste 12 000 de pagini, prima versiune pune la 
dispoziţie informaţii şi linkuri cu privire la legislaţiile şi practicile din 
toate statele membre. De exemplu, portalul oferă informaţii cu privire 
la asistenţa judiciară, formarea juridică, organizarea de 
videoconferinţe, precum şi linkuri către bazele de date legislative, 
registrele online de insolvenţă şi de cadastru. Peste 10 milioane de 
cetăţeni implicaţi în fiecare an în procese transfrontaliere au acum 
acces rapid la informaţii în materie de justiţie. 

 

„Astăzi este o zi importantă pentru spaţiul european de libertate, securitate şi justiţie. Prin acest portal, punem 
bazele unei justiţii mai eficiente şi mai accesibile cetăţeanului european”, a declarat Stefaan De Clerck, ministrul 
belgian al justiţiei. „Proiectul “e-justiţie” este piatra de temelie a unei justiţii europene moderne, iar portalul e-justiţie 
este calea de acces la aceasta. Cooperarea intensă între toate părţile interesate implicate este esenţială acum pentru 
asigurarea unui succes de durată.”  
 

„E-justiţie înseamnă accesul la justiţie printr-un singur clic. Astăzi, realizăm un important pas pentru a aduce justiţia 
mai aproape de cetăţenii UE şi pentru a contribui la o mai bună cunoaştere reciprocă a sistemelor noastre juridice. 
Cunoaşterea duce la încredere, iar încrederea la convingerea că drepturile noastre vor fi protejate în orice colţ al 
Europei”, a declarat vicepreşedintele Viviane Reding, comisarul pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie. 
„Cetăţenii, întreprinderile şi avocaţii vor beneficia de pe urma unui veritabil ghişeu online unic pentru informaţiile în 
materie de justiţie. Cetăţenii vor primi răspunsul în limba proprie, într-un interval scurt de timp. Ştim cu toţii cât de 
important este aceasta: întârzierea stabilirii dreptăţii înseamnă, de fapt, negarea dreptăţii.”  
 

 

  Portalul internet european „e-justiţie”  
oferă răspunsuri rapide la întrebările cu caracter juridic ale cetăţenilor 



  

 

Cine sunt beneficiarii acestui site? 

 

• Cetăţenii pot primi răspunsuri asupra modului în care funcţionează sistemele juridice ale celor 27 de state 
membre. Pot obţine răspunsuri rapide atunci când se confruntă cu evenimente precum divorţuri, decesuri, litigii 
sau chiar când se mută într-o altă locuinţă. De asemenea, pot să găsească un practician în drept într-o altă ţară, 
pot să obţină informaţii cu privire la evitarea proceselor costisitoare, apelând la mediere, informaţii cu privire la 
instanţa competentă, legislaţia aplicabilă în anumite cazuri şi condiţiile în care pot beneficia de asistenţă 
judiciară; 

• Avocaţii, notarii şi judecătorii pot avea acces la bazele de date legislative, îşi pot contacta colegii prin 
intermediul reţelelor judiciare şi pot regăsi informaţii cu privire la formarea juridică. De asemenea, pot obţine 
informaţii cu privire la organizarea de videoconferinţe transfrontaliere; 

• Întreprinderile vor găsi linkuri către registrele de insolvenţă şi registrele funciare, precum şi informaţii cu 
privire la legislaţiile aplicabile şi procedurile transfrontaliere. 

 

Barierele lingvistice – care complică adesea procesul de obţinere a informaţiilor – sunt depăşite prin furnizarea 
informaţiilor în toate limbile oficiale ale UE. Conţinutul site-ului internet este disponibil în 22 de limbi oficiale ale UE. 
Linkurile de pe site îi vor direcţiona pe utilizatori către informaţiile naţionale ale statelor membre. 

 

Implicarea judecătorilor şi a practicienilor în drept – notari, avocaţi, executori judecătoreşti, mediatori – este o 
condiţie esenţială a succesului portalului şi o serie de proiecte sunt în derulare. De exemplu, este în derulare 
activitatea cu privire la Identificatorul european de jurisprudenţă (ECLI) în vederea facilitării accesului la 
jurisprudenţa naţională şi a UE în context transfrontalier.   

 

Comisia, care administrează site-ul, va continua să lucreze îndeaproape cu statele membre pentru a îmbogăţi treptat 
conţinutul site-ului şi a elabora noi funcţionalităţi. 

 

Cooperarea administrativă: Autoritatea cu numărul 5000 înregistrată în Sistemul de 
Informare al Pieţei Interne (IMI) 

 

 

Municipalitatea din Lloret de Vistalegre (Llorito) de pe insula spaniolă Mallorca este 
autoritatea publică cu numărul 5000 care s-a înscris în sistemul de informare al pieţei 
interne (IMI). IMI este o aplicaţie online sigură, care permite autorităţilor naţionale, 
regionale şi locale de a comunica rapid şi uşor cu omologii lor din alte părţi ale UE. 
IMI este utilizată în prezent pentru cooperare cu privire la recunoaşterea calificărilor 
profesionale şi furnizarea de servicii transfrontiere în conformitate cu directiva privind 
serviciile. Atunci când, de exemplu, o autoritate locală din  Franţa vrea să verifice o 
diplomă de asistenţă medicală care provine din Belgia, ea poate folosi sistemul IMI.  

 

În prezent, aproximativ 870 de autorităţi utilizează IMI pentru a aplica dispoziţiile Directivei 2005/36/CE privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale. Peste 4800 de autorităţi sunt deja înregistrate în modulul „Directiva 
servicii” (Directiva 2006/123/CE), operaţional începând din decembrie 2009. 400 de autorităţi şi coordonatori IMI au 
acces la sistem pentru ambele domenii legislative.  

 

Sursa: www.ec.europa.eu 
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Misiune de perspectivă în domeniul formării profesionale a Consiliului Regional Aquitaine şi a 

Consiliului Judeţului Galaţi 
 
În perioada 6-8 iulie 2010 Consiliul Judeţului Galaţi a primit vizita unei delegaţii din Franţa, delegaţie condusă de 
doamna Catherine Veyssy, vicepreşedinte al Consiliului Regional Aquitaine având atribuţii în domeniul cooperării 
internaţionale şi al formării profesionale. 
 

Misiunea a vizat atât sublinierea voinţei celor două părţi de a continua 
cooperarea de succes între Consiliul Judeţului Galaţi şi Consiliul 
Regional Aquitaine cât şi iniţierea unor contacte pentru a lansa 
proiecte de schimburi în vederea dezvoltării profesionale.  
 

În ceea ce priveşte cooperarea dintre cele două regiuni, aceasta s-a 
concretizat în anul 2000 prin semnarea unui acord de cooperare 
precum şi printr-o serie de proiecte comune cu finanţare europeană 
vizând trei domenii majore de cooperare: sănătate şi formare 
medicală, agroalimentar (în special domeniul viti-vinicol) şi formarea 
funcţionarilor publici.  
 

Principalele realizări în cele trei domenii pot fi rezumate astfel: 
 

• domeniul sănătăţii: sprijin pentru crearea şi dezvoltarea Facultăţii 
de Medicină din Galaţi, stagii pentru profesorii şi studenţii din Galaţi, formarea specialiştilor din domeniul 
sănătăţii, sprijin pentru crearea Şcolii de Moaşe; 

• domeniul agricultură: sprijin pentru structurarea profesională din acest sector, formări tehnice în domeniul 
viticol; 

• domeniul de formare a funcţionarilor: dezvoltarea capacităţilor profesionale ale funcţionarilor în gestionarea 
programelor europene. 

 

Celor trei domenii iniţiale li s-au mai adăugat domenii suplimentare în cadrul proiectelor implementate, cum ar fi 
dezvoltarea unor relaţii de cooperare între firmele din sectorul agroalimentar, cel al construcţiilor, al informaticii şi 
activităţilor portuare din Galaţi şi Bordeaux, participarea liceenilor gălăţeni la evenimente culturale în Aquitaine, 
schimburi de studenţi între Facultatea de Medicină Galaţi şi Facultatea din Bordeaux prin programul Erasmus, burse 
pentru studenţii Facultăţii de Arte din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos”, schimb de elevi din cadrul Colegiului A.I. 
Cuza şi Liceului Dimitrie Cuclin şi al Colegiului Naţional de Economie şi Agricultură Tecuci cu licee similare din 
Bordeaux. 
 

Calitatea rezultatelor obţinute pe parcursul celor 10 ani de cooperare 
româno-franceză a dus la susţinerea ideii de a continua şi dezvolta 
cooperarea în anii următori. Atât partea franceză cât şi cea română 
şi-au manifestat, în cadrul vizitei amintite, intenţia de a crea 
parteneriate între cele două regiuni în domeniul formării profesionale. 
Astfel, s-a propus crearea unei reţele de operatori pentru schimburi 
profesionale, s-au stabilit contacte directe cu organisme de formare, 
centre culturale şi sociale şi firme private în vederea dezvoltării unor 
programe de schimburi începând cu anul 2011. 
 
 

Consiliul Judeţului Galaţi, reprezentat de domnul preşedinte Eugen 
Chebac, şi-a manifestat interesul în continuarea relaţiilor între Galaţi 
şi Aquitaine pentru a iniţia şi implementa cât mai multe proiecte 
comune şi pe viitor.   
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Inaugurarea consulatelor generale ale României la Bălţi şi Cahul – Republica Moldova 
 
 

Având în vedere poziţia României, ca principal stat UE de destinaţie/tranzit pentru cetăţenii Republicii Moldova, s-a 
considerat oportună deschiderea a două noi oficii consulare la Cahul şi Bălţi, atât pentru asigurarea unei acoperiri 
uniforme a circumscripţiei consulare, cât şi pentru eficientizarea şi creşterea calitativă a prestării de servicii 
consulare. 

 

În data de 9 iulie 2010 a avut loc inaugurarea celor două consulate. Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, domnul 
Eugen Chebac, a participat şi în calitate de preşedinte al Euroregiunii „Dunărea de Jos”, la deschiderea Consulatului 
României de la Cahul alături de domnul Robert Cazanciuc, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe român şi 
domnul Mihai Căpăţână, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene moldovean. 

 

„Deschiderea Consulatului de la Cahul este pentru România, 
dar şi pentru Euroregiunea “Dunărea de Jos” un pas 
important pentru strângerea legăturilor între România şi 
Republica Moldova. Se consolidează astfel podul peste Prut 
care oferă acces liber fraţilor noştri spre Uniunea Europeană”, 
a precizat preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, domnul 
Eugen Chebac. 

 

Colaborarea dintre Consiliul Judeţului Galaţi şi Consiliul 
Raional Cahul este una susţinută şi de lungă durată. 
Parteneriatul dintre cele două administraţii în cadrul 
Euroregiunii Dunărea de Jos a condus la atragerea multor 
proiecte cu finanţare europeană care au vizat buna 
vecinătate dintre România şi Republica Moldova. 

 

Consulatele generale ale României de la Cahul şi Bălţi îndeplinesc întreaga gamă de servicii consulare prevăzute de 
instrumentele judiciare internaţionale şi de legislaţia naţională pentru cetăţenii situaţi în circumscripţia sa consulară. 

 

Beneficiile pentru cetăţenii din aria de activitate constau în asigurarea unui acces facil la servicii consulare prin 
diminuarea distanţelor pe care solicitanţii de servicii consulare sunt nevoiţi să le parcurgă pentru depunerea 
cererilor, precum şi scurtarea termenelor de soluţionare a cererilor. Cele două consulate oferă o întreagă gamă de 
servicii consulare: vize, paşapoarte, redobândiri de cetăţenie, acte notariale, înregistrarea actelor de stare civilă, etc. 

 

 

 Vizita unui grup de 16 artişti plastici din Regiunea Odesa, Ucraina în judeţul Galaţi, la 
invitaţia autorităţior gălăţene 

 
În perioada 27 iulie – 5 august, un grup de 16 artişti plastici din Regiunea Odesa, Ucraina vizitează judeţul Galaţi la 
invitaţia autorităţior gălăţene. Pe durata şederii lor, aceştia vor vizita şi vor imortaliza în schiţe şi picturi cele mai 
reprezentative zone ale judeţului nostru, lucrări care vor fi finalizate la întoarecerea în ţară şi vor face obiectului unei 
expoziţii de cu tema „Galaţiul văzut prin ochii artiştilor ucraineni”.  
 

La rândul lor artiştii plastici gălăţeni vor vizita ţărmul ucrainian al Mării Negre, la Odesa, pentru a surprinde în 
operele lor cele mai frumoase şi mai inedite aspecte ale regiunii, care vor fi apoi prezentate gălăţenilor în cadrul unei 
expoziţii similare „Odesa văzută prin ochii artiştilor români”. 
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Artiştii ucraineni prezenţi la Galaţi au adus şi un număr 
impresionant de lucrări, care, pe durata celor 10 zile, vor putea fi 
admirate în cadrul unei expoziţii al cărui vernisaj va avea loc, vineri, 
30 iulie, la Complexul Muzeal pentru Ştiinţele Naturii Galaţi. 
 

 
 

 
 

CONCURSURI 
 

Competiţie video a Oficiului pentru Publicaţii al Uniunii Europene 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene face apel la creativitate şi abilităţile tehnice ale elevilor şi studenţilor din 
instituţiile de învăţământ din cele 27 de state Membre pentru producţia unui scurt videoclip promoţional cu difuzare 
pe internet pentru serviciul EU Bookshop (Librăria UE)  şi  o reclamă pentru televiziune pentru serviciul TED - 
Tenders Electronic Daily (licitaţii electronice zilnice). 
 

Pentru serviciul EU Bookshop, Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene îşi doreşte un clip publicitar cu o durată de 
până la un minut, care să fie distractiv, imaginativ, chiar şi îndrăzneţ, condiţia fiind ca acesta să se adreseze unei 
audienţe mai tinere din întreaga lume. Mesajul central al clipului web ar trebui să fie faptul că utilizatorii au la 
îndemână, gratuit, vaste informaţii şi publicaţii oficiale ale UE în toate cele 23 de limbi oficiale. Clipul video va fi 
difuzat în principal prin Internet (pe site-ul EU Bookshop, EUTube, YouTube, etc.) şi va rula în cadrul diverselor 
târguri.  
 

Pentru serviciul TED se doreşte un videoclip cu o durată nu mai mare de 30 secunde şi care să fie o reclamă de 
televiziune. Şi acest videoclip se doreşte să fie distractiv, imaginativ, îndrăzneţ şi să facă apel la o audienţă în UE şi în 
Spaţiul Economic European. 
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Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene va selecta filmele câştigătoare în funcţie de următoarele criterii artistice şi 
tehnice: originalitate, nivel de creativitate, abordare artistică şi estetică, capacitatea de a transmite mesajul de bază, 
calitatea tehnică a produsului final. 
 

Câştigătorii locului I la fiecare din cele două categorii vor primi câte 5.000 Euro, filmele clasate pe locul II vor fi 
răsplătite cu câte 3.000 Euro, iar cele de pe locul III vor primi câte 1.000 Euro. Fiecare premiu va fi o sumă forfetară. 
Costurile de producţie ale filmelor sau orice alte cheltuieli legate de acestea sunt suportate de către candidat. 
Câştigătorii şi finaliştii vor fi invitaţi la o ceremonie specială la Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene în februarie 
2011 la birourile din Luxemburg. 
 

Termenul limită pentru înscrieri este 17 ianuarie 2011. 
 

Regulamentul complet şi formularul de înscriere sunt disponibile la adresa web: 

http://publications.europa.eu/contest/film/index_en.htm 

 
 

Concursul Supervision - Fii schimbarea pe care vrei să o vezi 
 

 

   Tinerii între 15 şi 30 de ani sunt invitaţi să participe la un concurs media online 
şi să trimită fotografii, lucrări grafice, filme video şi producţii video pe tema "Fii 
schimbarea pe care vrei să o vezi". Toate materialele trimise trebuie să reprezinte 
ideea de împărtăşi acţiuni locale şi personale, idei pentru o audienţă globală mai 
amplă. Întrebarea pe care trebuie pus accentul este: "Cum pot fi transferate 
teme locale în unele universale uşor de înţeles?" 

 

Concursul se desfăşoară în perioada 21 iunie - 30 august 2010, el face parte 
din proiectul „Birth of Image” derulat de cinci ONG-uri europene prin intermediul 
site-urilor de socializare video şi foto. 

 

Mai multe informaţii şi regulamentul complet poate fi găsit la adresa:  

http://www.birthofimage.com/blog/supervision-online-media-contest/ 
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