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Comisia Europeană a adoptat joi, 19 mai, raportul privind progresele înregistrate în 
lupta împotriva traficului de persoane. Raportul prezintă tendințele și provocările în 

ceea ce privește combaterea traficului de persoane, analizează progresul realizat și 
evidențiază principalele provocări pe care UE și statele sale membre trebuie să le 

abordeze în mod prioritar. În pofida progreselor realizate, statele membre ale UE 
trebuie să își intensifice eforturile pentru a lupta în mod eficient împotriva traficului 

de persoane. 
 

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a 
declarat: „Din punct de vedere moral și 
juridic, este inacceptabil și de netolerat faptul 
că, în Uniunea Europeană, în secolul XXI, 
există persoane care sunt cumpărate, vândute 
și exploatate ca și cum ar fi mărfuri. Este 
obligația noastră individuală, colectivă și 
juridică de a pune capăt acestui fenomen. 
Pentru a realiza acest lucru, am instituit un 
cadru legislativ solid și orientat spre viitor. 
Principala noastră responsabilitate este să 
asigurăm că, în prezent, acest cadru este pus 
în aplicare în integralitatea sa, astfel încât 
persoanele responsabile de aceste fapte să fie 
condamnate și victimele să beneficieze pe 
deplin de protecție și de asistență. " 
 

În raport se constată că, în perioada 2013-2014, 15.846 de persoane au fost 
victime ale traficului de persoane în UE, deși este probabil ca numărul real al 

victimelor să fie substanțial mai mare decât cel înregistrat de autoritățile naționale. 
Traficul în scopul exploatării sexuale este în continuare cel mai răspândit 

(67% dintre victime), urmat de traficul în scopul exploatării prin muncă 

(21%). Mai mult de trei sferturi dintre victime au fost femei (76%) și cel puțin 15% 
au fost copii. 
 

Traficul de persoane reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale, fiind interzis 

în mod explicit de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. El este 
prevăzut ca infracțiune la articolul 83 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene. 
 

Constatările primului raport privind progresele înregistrate în lupta împotriva 
traficului de persoane vor contribui la dezvoltarea unei strategii post-2016 de 

combatere a acestui fenomen.  
 

Sursa: www.ec.europa.eu  
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Comisarul european Corina Crețu aprobă reeşalonarea proiectului RO-NET  
 

Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a aprobat în data de 25 mai 2016, modificarea proiectului 
major „Construirea unei reţele naţionale de internet în bandă largă în zonele dezavantajate, prin folosirea fondurilor 
structurale” (RO-NET), din exercițiul bugetar 2007 - 2013. Decizia Comisiei Europene vizează împărţirea proiectului 
inițial în două faze, iar valoarea totală aprobată pentru prima etapă a proiectului este de 18,8 milioane de euro, 

din care 12,5 milioane reprezintă co-finanţarea prin Fondul European de Dezvoltare Regională. 
 

„Din totalul celor 2.268 de localităţi din România care nu au acces la reţele de 
comunicare electronică, 783 au fost incluse în proiectul RO-NET. Scopul 
acestuia este de a construi sisteme de conectare pentru reţeaua de internet de 
mare viteză, în zonele dezavantajate din România, pentru a genera creştere 
economică şi a crea noi locuri de muncă", a declarat Corina Crețu la 

aprobarea deciziei de fazare. 
 

Reeșalonarea proiectului vine ca urmare a faptului că lucrările planificate în 
proiectul iniţial nu au putut fi terminate până la sfârşitul anului 2015, din cauza 

întârzierilor privind autorizarea lucrărilor la reţelele de internet de mare viteză. 
 

Oficialul european este de părere că decizia de modificare a proiectului este 
esențială întrucât: „Este un proiect important pentru România, pentru 

dezvoltarea țării. Accesul la internetul de mare viteză va permite locuitorilor din zonele dezavantajate să beneficieze 
de mai multe oportunităţi. Mă refer mai ales la noi şanse pentru tineri în domeniul educaţiei, dar şi pentru 
dezvoltarea mediului de afaceri şi la crearea de locuri de muncă. Este un proiect ce contribuie la reducerea 
decalajului digital existent între zonele rurale şi cele urbane. 400.000 de români, 8.500 de firme şi 2.800 de instituţii 
publice vor avea acces la internet de mare viteză”. 
 

Proiectul major „Construirea unei reţele naţionale de internet în bandă largă în zonele dezavantajate, prin folosirea 
fondurilor structurale” face parte din Programul Operațional Competitivitate pentru asistență structurală şi prevede 
instalarea a 3.265 de km de fibră optică, în completarea actualei infrastructuri de telecomunicaţii din România.  
 
Sursa: www.ec.europa.eu 

 

 

Jurisprudența europeană la un click distanță  
 
Ca parte a eforturilor continue de a face sistemul de justiție mai accesibil, 

Comisia Europeană a lansat miercuri, 11 mai, un nou motor de căutare - 

Identificatorul european de jurisprudență  (ECLI). Acesta va permite 
cetățenilor, companiilor, juriștilor și cadrelor universitare să găsească mai ușor 

informații concrete despre jurisprudența instanțelor naționale și internaționale. 
 

Printr-un acces simplificat la spețele anterioare, persoanele interesate vor 
putea analiza modul de abordare a unor situații similare. 
 

Motorul de căutare oferă acces la aproximativ 4 milioane de decizii de 

jurisprudență ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, Oficiului European de 
Brevete și a instanțelor din 7 state membre (Franța, Spania, Olanda, Slovenia, 

Germania, Republica Cehă și Finlanda). Motorul de căutare este disponibil în 
toate limbile oficiale ale UE, cu excepția limbii irlandeze, iar utilizatorii vor 

putea căuta folosindu-se de cuvinte-cheie, țara de referință sau instanța și data deciziei, printre altele. 
 

Identificatorul european de jurisprudență este găzduit de Portalul e-justiție. Lansat în 2010, acesta din urmă 
oferă informații privind procedurile legale naționale și europene.  
 

Sursa: www.ec.europa.eu 
 
 

 

http://www.ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu
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Progrese în domeniul digital pentru România 
 

România face parte dintre statele membre pe trend ascendent (catching-
up) în domeniul digital, arată rezultatele celui mai recent raport privind 

performanțele digitale, publicat de Comisia Europeană luni, 23 mai. România 
continuă însă să ocupe ultima poziție în clasamentul european. 
 

Comparativ cu anul trecut, datele consemnează creșterea gradului de 

conectare a populației la rețelele în bandă largă, în special datorită calității 
acestor servicii. Iar creșterea gradului de utilizare a internetului se 

datorează în principal participării active în rețelele sociale. 
 

România se confruntă cu două provocări principale, acestea limitându-i 
capacitatea de a exploata beneficiile economiei digitale: 

• acoperirea rețelelor fixe de internet în bandă largă (doar 89% din gospodării, mult sub media UE de 97%); 

• numărul de abonați la servicii în bandă largă (60% dintre gospodării conectate, față de o medie europeană de 
70%, și doar 59% din populația României vs 75% la nivel european). 
 

Comisia mai arată că nivelul scăzut al competențelor digitale și al încrederii utilizatorilor reprezintă o 

piedică în calea dezvoltării economiei digitale. De asemenea, raportul subliniază că posibilitățile oferite de rețelele 
sociale, comerțul electronic sau aplicațiile de tip cloud ar trebui să fie mai bine exploatate de companiile românești și 

că gradul de interacțiune on-line cu autoritățile publice a crescut, însă insuficient. 
 

Raportul privind performanțele digitale analizează evoluția a 5 principali indicatori: grad de conectare, 
competențe digitale, grad  de utilizare a internetului, nivel de integrare a tehnologiilor digitale și oferta de servicii 

publice digitale. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu 

 
 

EVENIMENTE 
 
 

Campania „Spring Day” a Centrului Europe Direct Galaţi  
 

În luna mai, Centrul Europe Direct Galați a continuat campania „Spring Day”, prin intermediul căreia tinerii au şansa 

să-şi exprime punctul de vedere şi să se facă auziţi cu privire la tematicile europene. Activitățile desfășurate au fost 
în număr de patru, la acestea participând peste 110 copii. 
 

Campania „Spring Day” este compatibilă cu majoritatea disciplinelor şcolare şi oferă cadrelor didactice şi 

preşcolarilor/elevilor nenumărate ocazii de a asimila aspectele practice şi culturale ale creativităţii şi inovaţiei.  

http://www.ec.europa.eu
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Câștigătorii concursurilor de desene și afișe 
 
Centrul Europe Direct Galați a lansat la sfârștul lunii aprilie, cu ocazia zilei de 9 Mai - Ziua Europei, două concursuri: 

• „Culorile Europei” - concurs de desene, care s-a adresat preșcolarilor din instituțiile de învațământ din județul 
Galați; 

• „Europa prin ochii tăi” - concurs de afișe, care s-a adresează elevilor din ciclul primar din școlile din județul Galați. 
 

Desenele și afișele au fost expuse la sediul Consiliului Județean și au fost și postate pe pagina de facebook a 
Centrului unde au fost votate public. Pe 9 mai au fost desemnați câștigătorii, care au primit premii din partea 

Centrului. 
 

Câștigătorii: 

• „Culorile Europei”  
I. ISCU DENISA, Grădinița „Tedi” Galați; 

II. ENUȚĂ MIRUNA, Grădinița „Otilia Cazimir” Galați; 
III. CUJBĂ ROBERT, Grădinița „Otilia Cazimir” Galați. 
 

• „Europa prin ochii tăi” 
I. BECHIR BIANCA, Școala Gimnazială „Gheorghe Munteanu” Galați; 
II. MOCANU MARIA, Școala Gimnazială „Gheorghe Munteanu” Galați; 

III. CODREȘ DIANA-ELENA, Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Galați.  
 

 

 

Turneul de dezbateri „Europa dezbate” 
 

În data de 14 mai, Centrul Europe Direct Galați a organizat, la Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Galați, turneul de 
dezbateri „Europa dezbate”. La eveniment au participat peste 100 de elevi de la licee din municipiile Galați și Tecuci. 
 

În cadrul turneului, elevii, organizați în echipe, au trebuit să-și exprime argumentele pro și contra pe teme legate de 

educaţie civică, discriminare şi drepturile copiilor. 
 

Câștigătorii au primit din partea Centrului trofee, diplome și premii.  
 

 
 

https://ro-ro.facebook.com/Europe-Direct-Gala%C5%A3i-462677537132718/


  

 

 

Ziua Informării EURES 
 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați (AJOFM) și rețeaua europeană de informare EURES - 
EURopean Employment Services, au organizat, îmreună cu Centru Europe Direct Galați, în data de 17 mai 2016, un 

nou eveniment intitulat Ziua Informării EURES. 
 

La acțiunea care s-a desfășurat la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” 
Galați au participat peste 100 de studenți.  
 

AJOFM Galați, împreună cu partenerii organizatori, urmărește ca prin intermediul acestor evenimente să vină în 

sprijinul cetățenilor români care intenționează să își găsească un loc de muncă în străinătate, prin conștientizarea 
necesității de a se informa înainte de a decide să lucreze într-un alt stat UE. Informarea privind drepturile și 

obligațiile pe care le au pe piata muncii conduce la reducerea riscului experimentării unor condiții inacceptabile de 
muncă sau, în cazuri extreme, chiar a exploatării prin muncă.    
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