CONSILIUL JUDEȚULUI GALAȚI
CENTRUL EUROPE DIRECT

SEPTEMBRIE 2014

InfoEuropeDirect
NR. 9

ȘTIRI
Comisia Europeană salută înființarea noii rețele a serviciilor publice
de ocupare a forței de muncă
În acest număr:

Comisia Europeană
salută înființarea noii
rețele a serviciilor
publice de ocupare a
forței de muncă

1

Noua politică a UE
privind infrastructura
de transport

2

A venit timpul
înscrierilor la
concursul școlar de
traducere al Uniunii
Europene

4

Eveniment

4

Concursuri

5

Puncte de interes:
 Zilele Europene ale
Patrimoniului
 Concurs foto: Time to
Move

Comisia Europeană salută lansarea oficială a rețelei serviciilor publice de ocupare a
forței de muncă, o nouă structură de cooperare care ajută statele membre să își
coordoneze mai bine politicile și acțiunile de reducere a șomajului și care contribuie
la consolidarea cadrului de guvernanță economică europeană. Îmbunătățirea
sprijinului oferit tinerilor de serviciile publice de ocupare a forței de muncă ale
statelor membre este deosebit de importantă pentru punerea în practică a garanției
pentru tineret, o reformă ambițioasă la nivelul întregii UE care își propune să-i ajute
pe toți șomerii sub 25 de ani să își găsească un loc de muncă.
Noua rețea are la bază decizia Consiliului și a Parlamentului European de a
maximiza eficiența serviciilor publice de ocupare a forței de muncă prin intermediul
unei cooperări mai strânse, decizie adoptată în mai 2014.
László Andor, comisarul pentru ocuparea forței
de muncă, afaceri sociale și incluziune, a
declarat: „Pentru a facilita accesul rapid al
șomerilor din Europa la locuri de muncă și la
cursuri de formare, este esențial ca serviciile
publice de ocupare a forței de muncă să își
desfășoare activitățile în bune condiții și cu
eficacitate. Noua rețea va contribui la procesul
de modernizare și de reformă a acestor servicii.
În plus, unele state membre trebuie să își
reformeze serviciile publice de ocupare a forței de muncă pentru a pune în aplicare
cu succes garanția pentru tineret și pentru a-i ajuta pe tinerii fără un loc de muncă
și pe cei inactivi să obțină un loc de muncă sau un curs de formare. Noua rețea
trimite încă un semnal puternic, și anume acela că Europa utilizează toate
instrumentele de care dispune pentru a combate șomajul.”
Noua structură va oferi oportunități mai mari pentru a compara performanțele
serviciilor publice de ocupare a forței de muncă pe baza unor criterii de referință
relevante, pentru a identifica bune practici și pentru a îmbunătăți cooperarea,
inclusiv prin intermediul învățării reciproce și al unor programe de asistență inter
pares. Una dintre cele mai urgente sarcini pe care trebuie să le îndeplinească
rețeaua este schimbul de cunoștințe și de bune practici cu privire la punerea în
aplicare a garanției pentru tineret, deoarece majoritatea serviciilor publice pentru
ocuparea forței de muncă au fost desemnate puncte naționale de contact pentru
această reformă fundamentală. În multe state membre, funcționarea serviciilor
publice de ocupare a forței de muncă trebuie să fie îmbunătățită, pentru a garanta
că fiecare tânăr beneficiază de o consiliere adecvată, personalizată, cu privire la
oportunitățile de găsire a unui loc de muncă, de educație și de formare care sunt
cele mai potrivite în situația sa, această consiliere ducând, în termen de patru luni,
la o ofertă concretă, croită pe măsură.
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Rețeaua va ajuta, de asemenea, statele membre să pună mai bine în aplicare recomandările specifice fiecărei țări
referitoare la serviciile publice pentru ocuparea forței de muncă și adoptate de Consiliu în cadrul semestrului
european. În 2014, 11 țări au primit astfel de recomandări (Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria,
Italia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Spania). Factorii naționali de decizie vor utiliza expertiza obținută în
cadrul rețelei la conceperea, dezvoltarea și evaluarea politicilor privind ocuparea forței de muncă.
Consiliul de administrație al rețelei serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, alcătuit din directori din cadrul
serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, desemnați de fiecare stat membru, și Comisie, reglementează și
dirijează activitățile rețelei.
În ceea ce privește Comisia Europeană, aceasta a înființat un secretariat care să asiste și să faciliteze activitatea noii
rețele și care să asigure buna desfășurare a operațiunilor sale și pertinența politică.
Rolul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă este în curs de redefinire în majoritatea statelor membre,
vizându-se transformarea lor în prestatori de servicii mai agili, mai moderni și mai orientați către client, al căror
obiectiv să fie îndrumarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă către ofertele adecvate și către oportunitățile
de formare. Acesta este momentul potrivit pentru a consolida cooperarea între serviciile publice de ocupare a forței
de muncă, astfel încât beneficiile create de diversele aspecte ale cooperării să fie reunite și maximizate.
Pentru a fi moderne și eficiente, serviciile publice de ocupare a forței de muncă trebuie să pună bazele unei
cooperări mai strânse cu organismele educaționale și de formare, să stimuleze sinergiile cu operatorii privați și cu
alți actori de pe piața forței de muncă, să acorde mai multă atenție nevoilor angajatorilor și dezvoltării de
competențe și să utilizeze din ce în ce mai mult tehnologiile de informare și comunicare într-un mod inteligent.
Un grup neoficial de experți europeni ai serviciilor publice de ocupare a forței de muncă a existat încă din anul 1997
și a furnizat Comisiei informații cu privire la aspectele legate de ocuparea forței de muncă.
Noua rețea instituie o cooperare mai strânsă între serviciile publice naționale de ocupare a forței de muncă și
dispune de un statut clar și de responsabilități definite, care vor facilita punerea în aplicare a acțiunilor politice
actuale și viitoare și care garantează că rețeaua este recunoscută de toate instituțiile și statele membre.
Sursa: www.ec.europa.eu

Noua politică a UE privind infrastructura de transport

Ce este politica UE privind infrastructura?
Transportul este vital pentru economia europeană: fără conexiuni bune,
Europa nu se va dezvolta și nici nu va prospera. Noua politică a UE privind
infrastructura va institui o rețea europeană de transport solidă în cele 28 de
state membre, pentru a promova creșterea economică și competitivitatea.
Această rețea va face legătura între est și vest și va înlocui mozaicul de
transporturi actual cu o rețea autentic europeană.
Prin noua politică a UE privind infrastructura, finanțarea UE în domeniul
transporturilor se triplează, ajungând la 26 de miliarde de euro pentru
perioada 2014-2020. În același timp, finanțarea în domeniul transporturilor
este reorientată către o nouă rețea centrală definită cu strictețe. Rețeaua
centrală va constitui coloana vertebrală a transporturilor în cadrul pieței
unice a Europei. Aceasta va înlătura blocajele, va moderniza infrastructura și
va simplifica operațiunile transfrontaliere de transport pentru călătorii și
întreprinderile din întreaga UE. Implementarea sa va fi accelerată prin
crearea a nouă coridoare majore de transport care vor reuni statele membre
și părțile interesate, permițând concentrarea unor resurse limitate și
obținerea de rezultate.
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Luată în ansamblu, noua rețea de transport va oferi:



călătorii mai sigure și mai puțin aglomerate;
deplasări mai fluente și mai rapide.

Se preconizează că, până în 2050, transportul de marfă va crește cu 80%, iar transportul de călători cu peste 50%.
Creșterea economică depinde de comerț, iar comerțul depinde de transporturi. Zonele din Europa care nu dispun de
conexiuni bune nu vor prospera.
În practică, există următoarele categorii principale de probleme care trebuie soluționate la nivelul UE:
- legăturile lipsă, în special în cazul tronsoanelor transfrontaliere, constituie un obstacol major în calea liberei
circulații a mărfurilor și a călătorilor în interiorul statelor membre și între acestea, precum și între statele membre și
țările învecinate;
- între statele membre și în interiorul acestora există o discrepanță considerabilă în ceea ce privește calitatea și
disponibilitatea infrastructurii (blocaje). În special, este necesară ameliorarea conexiunilor est-vest prin crearea unei
noi infrastructuri de transport și/sau prin întreținerea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii existente;
- infrastructura de transport dintre modurile de transport este fragmentată. În ceea ce privește efectuarea de
conexiuni multimodale, numeroase terminale de marfă din Europa, gări de călători, porturi interioare, porturi
maritime, aeroporturi și noduri urbane lasă de dorit în acest sens. Având în vedere că aceste noduri nu dispun de
capacități multimodale, potențialul și capacitatea transportului multimodal de a elimina blocajele de infrastructură și
de a completa legăturile lipsă sunt insuficient exploatate;
- investițiile în infrastructurile de transport ar trebui să contribuie la atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de
gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor cu 60% până în 2050.
În statele membre sunt încă în vigoare norme și cerințe operaționale diferite, în special în domeniul
interoperabilității, ceea ce contribuie semnificativ la crearea barierelor și a blocajelor care afectează infrastructura de
transport.
Rețeaua centrală va conecta:
-

94
38
15
35

de porturi europene principale cu legături feroviare și rutiere;
de aeroporturi principale cu legături feroviare cu orașe mari;
000 de km de linii de cale ferată modernizate pentru circulația de mare viteză;
de proiecte transfrontaliere vizând reducerea blocajelor.

Rețeaua va constitui seva economică a pieței unice, făcând posibilă o circulație liberă reală a bunurilor și a
persoanelor în întreaga UE.
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) pune la dispoziție 26 de miliarde de euro pentru infrastructura de
transport pe perioada financiară următoare (2014-2020), ceea ce reprezintă triplul finanțării disponibile din prezent.
Infrastructurile de transport necesită investiții enorme – iar cea mai mare parte dintre acestea vor fi întotdeauna
finanțate de statele membre. Rolul Europei în materie de investiții și de coordonare este de a oferi valoare adăugată
prin eliminarea blocajelor și prin completarea legăturilor și a conexiunilor lipsă, precum și de a sprijini crearea unei
veritabile rețele de transport europene.
În ultimii 20 de ani au fost realizate progrese considerabile în ceea ce privește îmbunătățirea legăturilor de transport
dintre vestul și estul Europei. În noua rețea TEN-T au fost integrate recent conexiuni est-vest care lipseau complet
sau parțial sau care erau restricționate numai la anumite moduri de transport.
Cu toate acestea, în cadrul UE, între statele membre și în interiorul acestora există o discrepanță considerabilă în
ceea ce privește calitatea și disponibilitatea infrastructurii (blocaje). În special, este necesară ameliorarea
conexiunilor est-vest prin crearea unei noi infrastructuri de transport și/sau prin întreținerea, reabilitarea sau
modernizarea infrastructurii existente.
În prezent, centrul de interes s-a deplasat de la proiectele individuale la crearea unei rețele centrale de coridoare
strategice care vor face legătura între est și vest și toate colțurile unei vaste suprafețe geografice, care se întinde din
Portugalia până în Finlanda și de la coasta Scoției până la litoralul Mării Negre.
Conexiunile est-vest constituie o prioritate centrală pentru noua politică a UE privind infrastructura.
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În ceea ce privește finanțarea, o sumă de cel puțin 11,3 miliarde de euro a fost rezervată țărilor eligibile pentru
finanțare din Fondul de coeziune, cu scopul de a oferi un sprijin suplimentar pentru investiții în principalele conexiuni
est-vest.
Pentru implementarea rețelei centrale vor fi utilizate nouă coridoare. Fiecare dintre acestea trebuie să includă trei
moduri de transport, trei state membre și două secțiuni transfrontaliere.
Dintre cele nouă coridoare din cadrul rețelei centrale, șapte au o reală dimensiune est-vest: coridorul Marea BalticăMarea Adriatică, coridorul Marea Nordului-Marea Baltică, coridorul mediteranean, coridorul Orient/Est mediteranean,
coridorul Atlantic, coridorul Marea Nordului-Marea Mediterană și coridorul Rin-Dunăre. În practică, putem observa
acum că, în viitor, coridoarele cu conexiuni multimodale se vor întinde de la est la vest și din regiunile periferice, din
punct de vedere geografic, spre centrul UE.
Principiul de bază este acela că fiecare țară trebuie să beneficieze de acces la o rețea centrală europeană de
transport solidă, care să permită circulația liberă a persoanelor și a bunurilor. Toate țările europene vor fi conectate
la această rețea.
Sursa: www.ec.europa.eu

A venit timpul înscrierilor la concursul școlar de traducere al Uniunii Europene
În perioada 1 septembrie – 20 octombrie, liceele își pot înscrie elevii la concursul
anual al Uniunii Europene pentru tinerii traducători, cunoscut sub numele de
”Juvenes Translatores”, la adresa de internet ec.europa.eu/translatores.
Formularul online este disponibil în toate limbile oficiale ale UE.
Concursul, aflat la a VIII-a ediție, va avea loc în data de 27 noiembrie, simultan
în toate liceele selectate prin tragere la sorți. Ediția 2014 este deschisă elevilor
născuți în 1997, indiferent de naționalitate, și participării a peste 751 de licee.
Elevii (fiecare școală poate înscrie între 2 și 5 elevi) vor traduce un text de o
pagină în funcție de alegerea exprimată pentru oricare dintre cele 552 combinații
posibile între cele 24 de limbi oficiale ale UE.
Anul acesta, textele care urmează a fi traduse vor avea ca temă identitatea europeană. Acestea vor fi notate de
traducători din cadrul Comisiei Europene, care vor selecta câte un câștigător pentru fiecare țară. În aprilie 2015, toți
câștigătorii vor fi invitați la Bruxelles pentru decernarea premiilor.
Câștigătoarea din România a ediției 2013 a fost Andreea Florina Săndiță, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național
“Radu Greceanu” din Slatina, județul Olt. Andreea a tradus un text din limba engleză în limba română și nu va uita
niciodată această experiență extraordinară.

EVENIMENT
Zilele Europene ale Patrimoniului
Galaţiul a marcat anul acesta Zilele Europene ale Patrimoniului – Patrimoniul Renascentist din România prin
organizarea unor manifestări menite să sensibilizeze cât mai mulţi cetăţeni, asftel încât aceştia să perceapă şi să
respecte patrimoniul cultural şi istoric.
În perioada 20-21 septembrie, Centrul Multicultural "Dunărea de Jos" a găzduit expoziţia de cartofilie "Portul popular
românesc şi bisericile din Galaţi contruite în secolele XVII-XVIII". De asemenea, a avut loc un spectacol de dans
realizat de elevii Şcolii Generale nr. 26 din Galaţi dar şi un spectacol de muzică medievală susţinut de formaţia
"Anton Pann" din Bucureşti.
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Coordonatorul evenimentului a fost Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi, organizatorii fiind Asociaţia "Galaţi,
oraşul meu", Asociaţia "Tinerii şi viitorul", Asociaţia "Promovarea patrimoniului cultural", Asociaţia "Fairventures
Lower Danube". Totodată, partenerii care au asigurat realizarea manifestărilor au fost Consiliul Judeţului Galaţi,
Centrul Cultural "Dunărea de Jos" Galaţi şi Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii "Răsvan Angheluţă" Galaţi.
Manifestarea a avut loc în noul Centru Multicultural "Dunărea de Jos" din strada Domnească nr. 91, o clădire de
patrimoniu recent reabilitată şi modernizată cu fonduri europene, în cadrul Programului Operaţional Regional 20072013, spaţiu ce aparţine Consiliului Judeţului Galaţi.

CONCURSURI
Concurs foto: Time to Move?

Trimite o imagine care să ilustreze ce ai învățat în călătoriile întreprinse în Europa sau ce ţi-ar păcea să trăieşti dacă
ai avea șansa să călătoreşti şi poți câștiga un pachet-cadou Eurodesk sau unul din cele două abonamente InterRail
Global!
A călători prin Europa este foarte distractiv şi acest lucru te poate face să trăieşti
experiențe unice: să descoperi alte culturi, alți oameni și chiar să descoperi
lucruri noi despre tine însuţi/însăţi. Fie că mergi într-o altă țară pentru a studia,
a munci sau a face un stagiu de voluntariat, este o experiență de neuitat care te
schimbă în mod pozitiv! Iar Eurodesk vrea ca tu să împărtășești acea experiență!
Cum participi?
• Încarcă fotografia ta pe pagina Facebook a concursului
sau
• Conectează-ți contul de Instagram la pagina Facebook a concursului și încarcă fotografia ta denumită
#eurodesk_timetomove.
Câștigătorul concursului foto Time to Move? va fi selectat de către Eurodesk. În fiecare din următoarele trei
săptămâni (respectiv pe 29 septembrie, 6 octombrie și 13 octombrie 2014), Eurodesk va anunța „Fotografia
săptămânii”. La finalul concursului, autorul uneia dintre cele trei fotografii nominalizată într-una din cele trei
săptămânii va fi desemnat câştigătorul concurului Time to Move? şi va primi un abonament InterRail Global pentru
22 de zile consecutive pentru a descoperi Europa cu trenul! Ceilalți doi nominalizați vor primi fiecare câte un pachetcadou Eurodesk.
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Trimite fotografia ta până pe 10 octombrie, ora 12:00 CET (miezul nopții).
În plus, un alt abonament InterRail Global de 22 de zile consecutive va fi oferit persoanei cu cel mai mare număr de
voturi din partea publicului, înregistrat la sfârşitul concursului.
Partajează fotografia ta până pe 19 octombrie, ora 12:00 CET (miezul nopții).
Așadar, ia cel mai bun cadru și partajează-ţi fotografia! Eurodesk va anunța câștigătorii în după-amiaza zilei de 19
octombrie.
Pentru detalii complete, te rugăm să citeşti Termenii și condițiile concursului pe pagina Facebook.

Concursul Travel Video 2014
Tinerii din toată lumea, cu vârsta peste 18 ani, înscrişi sau doritori să se înscrie
la un colegiu sau la o universitate în străinătate, sunt invitaţi să participe la
acest concurs.
Ei trebuie să creeze un scurt videoclip, de maximum 5 minute, în care să
prezinte motivaţia lor de a studia sau a călători în străinătate. În cazul în care
candidaţii sunt deja studenţi în străinătate, ei pot prezenta în videoclip o
călătorie pe care ar dori să o facă.
Autorul celui mai bun videoclip va fi recompensat cu 4.000 de dolari. Se vor acorda premii deosebite şi pentru locul
doi.
Câştigătorul va trebui să creeze un blog în care să documenteze călătoria sa. Blogul va fi iniţiat imediat după ce va fi
anunţat câştigătorul şi va continua până la momentul întoarcerii la şcoală. Vor exista articole săptămânale (în
perioada de pregătire a călătoriei) şi zilnice (pe durata călătoriei).
Data limită pentru a înregistra videoclipul: 22 octombrie 2014, 11:59 pm.
Mai multe detalii la: http://www.internationalstudent.com/contest

Competiţia Europass de Videoclipuri Virale 2014

Vrei să răspunzi la provocare şi să câştigi un premiu fantastic? Îţi doreşti o excursie în oraşul tău preferat din
Europa? Soluţia: participă la Competiţia Europass de Videoclipuri Virale 2014.
Ce este un videoclip viral?
Un videoclip viral este un videoclip care obţine notorietate pe internet, în mod normal prin distribuire pe website-uri
şi prin e-mail. Una din caracteristicile videoclipurilor virale este umorul, dar nu neapărat una definitorie. Un videoclip
viral este orice videoclip care este transmis electronic, de la persoană la persoană, indiferent de conţinut.
Cum poţi participa?
• Descarcă Instrucţiunile pentru participanţi şi Termenii şi condiţiile (Terms and conditions) şi citeşte-le cu atenţie.
• Realizează un scurt videoclip (până la 180 de secunde) promovând beneficiile iniţiativei Europass.
• Completează formularul de înscriere la competiţie până la data de 30 noiembrie 2014, ora 24:00 GMT .
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Ce poţi câştiga?
• Premiul 1: o excursie în oraşul tău preferat din Europa (Uniunea Europeană, SEE sau ţările candidate la UE);
• Premiul 2: un cupon de cumpărături în valoare de 1.000 de euro;
• Premiul 3: un cupon de cumpărături în valoare de 500 de euro.
Data limită
Toate videoclipurile trebuie trimise până la 30 noiembrie 2014, ora 24:00 GMT.
Pentru mai multe detalii contactați Centrul Naţional Europass, www.europass-ro.ro.
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