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Încă patru sateliți Galileo au fost lansați cu succes miercuri, 25 iulie, de la Centrul 
Spațial European din Guyana Franceză, purtați de lansatorul european Ariane-5. Cu 

o constelație care numără acum 26 de sateliți, sistemul global de navigație prin 
satelit al UE va oferi un semnal de mai mare precizie pentru o serie de servicii 

importante.  
 

Începând din decembrie 2016, Galileo furnizează servicii de poziționare și de datare 
pentru circa 400 de milioane de utilizatori. Lansarea de astăzi contribuie la 

îndeplinirea obiectivului de finalizare a 
constelației în 2020, moment în care 

Galileo își va atinge capacitatea 

operațională integrală. Cu o precizie de 
20 cm, care la momentul respectiv va 

reprezenta un record, Galileo va fi cel 
mai precis sistem de navigație prin satelit 

din lume. 
 

Spațiul poate fi îndepărtat, însă 
tehnologia, datele și serviciile aferente 

au devenit indispensabile în viața noastră 

de zi cu zi, indiferent dacă este vorba 
despre operațiuni de căutare și salvare, de automobile conectate, de ceasuri 

inteligente, de agricultură sau de navigația aeriană. Industria spațială europeană 
este puternică și competitivă, generând locuri de muncă și oportunități de afaceri 

pentru antreprenori. Pentru următorul buget pe termen lung al UE, aferent 

perioadei 2021-2027, Comisia a propus alinierea tuturor activităților existente și noi 
din domeniul spațiului în cadrul unui singur „Program spațial al UE”, cu un buget de 

16 miliarde euro. 
 

Vicepreședintele Comisiei Maroš Šefčovič a declarat: „Încă o realizare în vederea 
atingerii capacității operaționale integrale a Galileo în 2020! Spațiul devine o nouă 
frontieră economică, deoarece este legat în mod vital de o serie de sectoare aflate 
în plină dezvoltare și determină modernizarea profundă a acestora. În fapt, 10% din 
PIB-ul UE depinde de activități legate de spațiu. Prin urmare, trebuie să depunem 
eforturi pentru ca Europa să dețină un loc fruntaș la nivel mondial și să beneficieze 
de autonomie strategică.” 
 

Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și 

IMM-uri, care a condus delegația Comisiei Europene la Kourou (Guyana Franceză), 
a declarat: „Putem fi foarte mândri de succesul activităților noastre spațiale. Europa 
a devenit o adevărată putere spațială. Încă de la începutul mandatului meu, am 
avut obiective clare: dezvoltarea infrastructurii la timp și conform bugetului, livrarea 
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primelor servicii și asigurarea unei adoptări rapide de către piață. Astăzi putem spune că am reușit. Activitățile și 
investițiile vor continua însă în cadrul noului Program spațial al UE.” 
 

Galileo furnizează în prezent trei tipuri de servicii bazate pe navigația prin satelit: 
• Serviciul deschis Galileo: un serviciu gratuit de poziționare, navigație și datare. Serviciul de datare este din ce 

în ce mai robust, mai precis și mai rapid (de ordinul nanosecundelor) față de alte sisteme de localizare. El permite 

sistemului eCall, care trebuie instalat în mod obligatoriu în toate automobilele noi din UE începând cu data de 31 
martie 2018, să comunice serviciilor de urgență locul unde se află vehiculul. 

• Serviciul de căutare și de salvare (SAR) al Galileo: localizarea semnalelor SOS provenite de la o baliză 
activată. Odată cu demararea serviciilor inițiale ale Galileo în decembrie 2016, durata de detectare a unei persoane 

pierdute pe mare sau în munți s-a redus de la 4 ore la aproximativ 10 minute de la activarea unei balize pentru 
cazuri de urgență. Precizia localizării s-a îmbunătățit de la 10 km fără Galileo la mai puțin de 2 km cu Galileo. În 

plus, începând din anul viitor, serviciul va transmite înapoi un semnal prin care informează persoana aflată în pericol 

că semnalul de urgență a fost detectat și localizat. 
• Serviciul public reglementat (PRS) Galileo: un serviciu criptat conceput pentru utilizarea de către autoritățile 

publice în cazuri sensibile din punctul de vedere al securității, de exemplu pentru operațiuni militare. PRS are ca 
scop asigurarea continuității serviciilor chiar și în cele mai nefavorabile condiții și furnizează un serviciu deosebit de 

robust și complet criptat pentru utilizatorii guvernamentali în timpul situațiilor de urgență sau de criză de la nivel 

național, precum atacurile teroriste. 
 

Oricine are un dispozitiv compatibil cu Galileo poate folosi semnalele acestuia pentru poziționare, navigație și datare. 

Serviciile Galileo se bazează pe semnale de mare precizie, însă în faza inițială actuală ele nu sunt disponibile tot 

timpul și, prin urmare, sunt utilizate în combinație cu alte sisteme de navigație prin satelit, precum GPS. Fiecare 
satelit adăugat în constelație îmbunătățește treptat disponibilitatea și performanța la nivel mondial a Galileo. Odată 

ce constelația va atinge 30 de sateliți, în 2020, Galileo va fi complet operațional și independent, ceea ce înseamnă 
că o poziție va putea fi determinată în mod autonom oriunde și oricând doar cu ajutorul sateliților Galileo.  

 

Sursa: www.ec.europa.eu  
 

 

Investiții transfrontaliere mai bine protejate în UE     
 

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu 
stabilitatea financiară, serviciile financiare și Uniunea piețelor de capital, a 

declarat: „Stimularea investițiilor este o prioritate majoră a Uniunii piețelor de 
capital. Legislația UE asigură un echilibru adecvat între protecția drepturilor 
investitorilor din UE și posibilitatea guvernelor de a adopta reglementări în 
interesul public. Tratatele bilaterale de investiții dintre statele membre nu își au 
locul în cadrul pieței unice. Comunicarea noastră trimite un semnal puternic că 
legislația UE asigură deja protecția investitorilor. Prin urmare, ei pot avea în 
continuare încredere atunci când fac investiții în UE.” 
 

Prin comunicare se aduc următoarele clarificări: 

• libera circulație a capitalurilor, serviciilor, bunurilor și lucrătorilor în cadrul 
pieței unice a UE constituie libertăți fundamentale pentru cetățenii UE; 

• arbitrajul între un stat membru și un investitor dintr-un alt stat membru, inclusiv în temeiul unui „TBI intra-UE”, nu 
este compatibil cu normele europene; 

• legislația UE permite reglementarea piețelor pentru a urmări obiective legitime de interes public, cum ar fi 

siguranța cetățenilor, sănătatea, drepturile sociale, protecția consumatorilor sau protecția mediului. 
 

Statele membre vor fi, astfel, împiedicate să adopte măsuri care încalcă normele UE, iar investitorii vor fi ajutați să 

își invoce drepturile în fața administrațiilor și instanțelor naționale. Comunicarea îi va ajuta pe practicienii din 

domeniul dreptului să aplice normele UE. 
 

Un obiectiv principal al Planului de investiții pentru Europa este crearea unui mediu de reglementare mai previzibil, 
mai stabil și mai clar, pentru a promova investițiile.  
 
Sursa: www.ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/ecall_en
http://www.ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_ro
http://www.ec.europa.eu
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România trebuie să își alinieze legislația la normele UE privind asigurările auto 
  

Joi, 19 iulie, România a primit o scrisoare de punere în întârziere cu privire la normele sale naționale referitoare la 
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Prin intermediul acesteia, Comisia Europeană solicită României să 

transmită o serie de observații privind normele naționale actuale, ce impun o obligație de notificare prealabilă a 

oricărei intenții de modificare a primelor, precum și o serie de limitări a modalităților de calculare a primelor de către 
asigurători. 
 

Comisia este de opinie că aceste obligații contravin dispozițiilor articolelor 21 

și 181 din Directiva Solvabilitate II, astfel cum au fost interpretate de 
jurisprudența Curții de Justiției a UE, referitoare la principiul libertății 

tarifare.  
 

Legislația națională menționată cuprinde, de asemenea, dispoziții care îi 
obligă pe asigurători să emită, pentru anumite categorii de vehicule, o poliță 

valabilă doar pe teritoriul României și să stabilească cuantumul primei 
ținând seama de riscurile asociate. În opinia Comisiei, aceste dispoziții 

contravin articolului 14 din Directiva privind asigurarea auto, care impune ca 

polițele de asigurare de răspundere civilă auto să acopere întregul teritoriu 
al Uniunii pe baza unei prime de asigurare unice. 
 

În cazul în care România nu acționează în următoarele două luni, Comisia îi poate trimite un aviz motivat cu privire 

la această chestiune. 
 

Prin pachetul său lunar de decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea 
în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, 

care vizează diverse sectoare și domenii de politici ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a 
legislației UE în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. 
 

Principalele decizii adoptate de Comisia Europeană în luna iulie includ 146 de scrisori de punere în întârziere în 

ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor de stat membru, 14 avize motivate și 16 trimiteri în fața Curții de 
Justiție a Uniunii Europene. Totodată, Comisia închide 80 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză 

au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii. 
 

Pentru mai multe informații despre procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral 
al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor 

de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.  
 
Sursa: www.ec.europa.eu 

 
 

Povești cu și despre impact. Alex, protagonistul primei benzi desenate românești pe teme 
europene, se mută în online! 

 

Un nou proiect de comunicare al Reprezentanței Comisiei Europene în România, dezvoltat împreună cu Structural 
Consulting Group - www.fonduri-structurale.ro, îl aduce în lumea digitală pe Alex, protagonistul benzii 

desenate ,,Pățanii. Povețe. Proiecte îndrăznețe”, lansată în 2016. 
 

Joi, 5 iulie 2018, a fost lansată pagina de Facebook Let’s Talk Impact, iar Alex face cunoștință cu prietenii, like-
urile și postările din fluxul de mesaje (newsfeed). 
 

Cine este Alex? 

Alex este un reporter simpatic, ciufulit și aiurit. Un reporter 2.0 care reinventează abordarea și tonul 
reportajelor despre politicile și fondurile europene și elimină limbajul de lemn al informațiilor pe care le 

găsește. Motto-ul după care se ghidează este: Impactul este despre oameni și povești, nu despre cifre și hârtii! 
 

Aventura lui Alex a început cu o serie de călătorii în care a descoperit o mulțime de povești și a adunat de la oamenii 

pe care i-a întâlnit lecții învățate din domeniul fondurilor și proiectelor europene. Le-am cuprins pe toate în prima 
bandă desenată românească pe teme europene, lansată în decembrie 2016.  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/insurance-and-pensions/risk-management-and-supervision-insurance-companies-solvency-2_en#_blank
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_ro.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=ro
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=ro
http://www.ec.europa.eu
http://www.fonduri-structurale.ro
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O puteți găsi în pagina: ec.europa.eu/romania/proiecte_indraznete_ro/banda_desenata_ro. 
 

Apoi Alex i-a întâmpinat mereu zâmbitor pe participanții 

prezenți la cele 8 conferințe din seria ,,Succesul 
e...MOLIPSITOR!” organizate în 2017 de Reprezentanța 

Comisiei Europene în România și Structural Consulting 

Group - www.fonduri-structurale.ro în cele 8 regiuni de 
dezvoltare ale României. 
 

Este momentul acum ca Alex să se conecteze la rețelele 

sociale și să-și extindă comunicarea și către cei din mediul 
online! 
 

Anul 2018. Alex întâlnește comunitatea online 
 

Pagina Let’s Talk Impact își propune să construiască un teritoriu comun și prietenos de dezbateri despre teme și 
valori europene, despre impactul fondurilor structurale, aducând totodată în atenția cititorilor experiențe și lucruri 

învățate de cei care au derulat proiecte și care au utilizat oportunitățile de finanțare nerambursabilă existente. 
 

Pagina Let’s Talk Impact își propune să aducă în atenția publicului lumea fondurilor așa cum nu a mai fost 

văzută. Și asta nu pentru că ea s-ar fi schimbat, ci pentru că ne propunem să le punem cititorilor o pereche nouă 
de ochelari pe nas, care să le dea o nouă perspectivă canalizându-le atenția pe impactul fondurilor și pe rezultatele 

concrete. 
 

Despre Alex găsești mai multe detalii pe www.facebook.com/LetsTalkImpact. Experiența se anunță una plină de noi 
povești, pățanii și proiecte îndrăznețe!  
 
Sursa: www.ec.europa.eu 

 

 

Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)  
 
Centrul European de Limbi Moderne (ECML) recrutează stagiari de două ori pe an pentru o perioadă ce durează în 

general 3 luni. 
 

Principalul rol al ECML, care este o instituţie a Consiliului Europei, este de a servi, în general, la implementarea 
politicilor lingvistice şi la promovarea abordărilor inovatoare în învăţarea şi predarea limbilor moderne. 
 

Stagiarii Vor avea sarcini precise într-un anumit domeniu. Pentru aceasta sunt propuse patru specializări care 

corespund la patru tipuri de stagii diferite: 
• Specializarea web site - website: stagiarul asistă web master-ul în activitatea sa cotidiană şi participă la vitalizarea 

site-ului ECML, fiind responsabil pentru acurateţea şi actualizarea informaţiilor. Acest stagiu implică o activitate 

creativă care permite stagiarului să contribuie la elaborarea permanentă a diferitelor site-uri. 
 

• Specializarea organizare şi planificare - program: stagiarul asistă asistentul şi secretarul pe programe, stabilind 

detalii practice cu coordonatorii, contactând participanţii la atelierele de lucru şi trimiţându-le tot felul de documente, 

oferind asistenţă echipelor de organizare şi participanţilor în timpul desfăşurării activităţilor pentru a se asigura că 
totul decurge conform planului iniţial.  
 

• Specializarea documentare - DRC (Documentation Research Center): stagiarul care asistă cei doi 

responsabili ai centrului de resurse/documentare, trebuie să fie specializat în domeniul bibliotecar/documentar/
ştiinţele informării. Stagiarul se integrează în echipa Centrului de resurse şi documentare indexând noi resurse şi 

pregătind produse documentare şi în alte activităţi documentare cotidiene. 
 

• Specializarea  pe administrare generală şi financiară - Administrare: stagiarul va contribui la dezvoltarea bazei de 
date legate de baza de date de e-mailuri deja existentă, dar şi la implementarea Windream (Document Management 

Software), în special la dezvoltarea unui grid de formare. Stagiarul va fi implicat în procedura de documentare 

financiară, va copia şi scana, clasifica în funcţie de articolul bugetar, va clasa mailuri, va pregăti corespondenţa către 
Strasbourg, va corecta baza de date ECML existentă - va corecta informaţiile, va adăuga informaţii noi şi detalii 

bancare, va pregăti seminarii.  

https://ec.europa.eu/romania/proiecte_indraznete_ro/banda_desenata_ro
http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.facebook.com/LetsTalkImpact
http://www.ec.europa.eu


  

 

 
În toate cele patru cazuri, stagiarul trebuie să aibă spirit de echipă, flexibilitate şi să manifeste interes pentru 

activităţile ECML. 
 

Centrul asigură o subvenţie lunară de 720 euro. ECML nu asigură cheltuielile de transport din ţara de origine până la 
Graz şi retur. O reţinere de 20 euro pe lună va fi aplicată lunar pentru a acoperi costurile asigurărilor pe durata 

şederii. 
 

Stagiarii trebuie să fie absolvenţi de studii superioare, preferabil studii postuniversitare. Ei trebuie să aibă cunoştinţe 
plurilingvistice (engleză, franceză şi, dacă este posibil, cunoştinţe de bază ale limbii germane). 
 

Date limită: Formularele de înscriere la stagii trebuie să ajungă la ECML până la: 

• 28 februarie (pentru perioada iulie-decembrie) 
• 31 august (pentru perioada ianuarie-iunie) 
 

Mai multe informaţii sunt disponibile pe: http://traineeship.ecml.at/  
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