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ȘTIRI
Antitrust: Comisie vs Google
Comisia Europeană a informat miercuri, 20 aprilie, compania Google cu privire la
opinia sa preliminară potrivit căreia, prin impunerea unor restricții producătorilor de
dispozitive Android și operatorilor de rețele de telefonie mobilă, compania a
abuzat de poziția sa dominantă, încălcând astfel normele antitrust ale UE.
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mobil este esențial pentru consumatorii și
întreprinderile din Europa. Pe baza investigației
desfășurate până în prezent, considerăm că
prin comportamentul societății Google li se
refuză consumatorilor accesul la o gamă mai
largă de servicii și aplicații mobile și se creează
obstacole în calea inovării de către alți actori,
încălcându-se normele antitrust ale UE. Aceste
norme se aplică tuturor întreprinderilor care își
desfășoară activitatea în Europa. Google are
acum posibilitatea să răspundă solicitărilor
Comisiei.”

În comunicarea sa, Comisia apreciază că Google a încălcat normele UE:
• obligând producătorii să preinstaleze Google Search și browserul Chrome
aparținând Google și obligându-i să seteze ca implicit serviciul de căutare
Google Search pe dispozitivele lor, ca o condiție pentru acordarea licențelor
pentru anumite aplicații aflate în proprietatea Google;
• împiedicând producătorii să vândă dispozitive mobile inteligente care funcționează
cu sisteme de operare concurente bazate pe codul-sursă deschis Android;
• oferind stimulente financiare producătorilor și operatorilor de rețele de
telefonie mobilă cu condiția să preinstaleze în exclusivitate Google Search pe
dispozitivele lor.
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Comisarul Margrethe Vestager, responsabil
pentru politica în domeniul concurenței, a
declarat: „Un sector competitiv al internetului
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Această investigație este distinctă și separată de procedura oficială de investigare a
Comisiei care se află în desfășurare în prezent în temeiul normelor antitrust ale UE
și se referă la alte aspecte ale comportamentului Google în cadrul SEE, printre care
tratamentul favorabil acordat de Google, în rezultatele căutării generale, serviciilor
sale de căutare specializată, precum și la preocupările privind copierea conținutului
web al concurenților (cunoscută sub numele de „scraping”), exclusivitatea
publicitară și restricțiile nejustificate impuse difuzorilor de publicitate.
Sursa: www.ec.europa.eu
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Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele
Comisia Europeană și Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă
(EU-OSHA), în colaborare cu președinția olandeză a UE, au lansat vineri, 15
aprilie, campania paneuropeană „Locuri de muncă sănătoase pentru
toate vârstele”. Ea se adresează companiilor din Europa (private sau publice)
și se axează pe necesitatea de a promova munca sustenabilă și îmbătrânirea în
condiții bune de sănătate.
Comisarul european Marianne Thyssen, responsabil pentru ocuparea forței de
muncă și
afaceri sociale a subliniat actualitatea subiectului acestei
campanii: „Trebuie să începem de pe acum să răspundem necesităților

viitoarelor locuri de muncă și lucrătorilor din Europa. Locurile de muncă au de
câștigat pe planul productivității dacă răspund provocărilor îmbătrânirii forței de
muncă. Acesta este un lucru bun pentru lucrători și pentru companii.”

Campania are patru obiective:
• să promoveze munca sustenabilă și îmbătrânirea în condiții bune de sănătate încă de la începutul vieții
profesionale;
• să sublinieze importanța prevenirii riscurilor pe tot parcursul vieții profesionale;
• să sprijine angajatorii și lucrătorii (inclusiv din IMM-uri) prin furnizarea de informații și instrumente pentru
gestionarea siguranței și sănătății la locul de muncă în contextul îmbătrânirii forței de muncă; și
• să faciliteze schimbul de informații și de bune practici.
Campania va crește nivelul de sensibilizare privind importanța bunei gestionări a securității și sănătății la locul de
muncă și a prevenirii riscurilor pe parcursul vieții profesionale, precum și a adaptării activității profesionale la
capacitățile individuale, la începutul sau la sfârșitul carierei. Ea va dura 2 ani.
Sursa: www.ec.europa.eu

Concursul „Juvenes Translatores”: Roxana Maria Chiorean premiată la Bruxelles
Cei 28 de câștigători ai concursului anual pentru tinerii traducători „Juvenes
Translatores”, organizat de Comisia Europeană, vor primi trofeele din partea
comisarului european pentru cultură și educație Tibor Navracsics, în cadrul unei
ceremonii organizate la Bruxelles, în data de 14 aprilie 2016. La concurs au
participat peste 3.000 de elevi în vârstă de 17 ani, reprezentând licee din toate statele
membre ale UE, pentru fiecare stat membru fiind desemnat câte un singur câștigător.
În acest an, România va fi reprezentată de către Roxana Maria Chiorean,
elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca.
Maria a avut la dispoziție două ore pentru a traduce un text de o pagină din limba
engleză în limba română. Combinația lingvistică aleasă de Maria este doar una din cele
552 de combinații posibile între cele 24 de limbi oficiale ale UE, iar tema textului a fost
cooperarea pentru dezvoltare.
Ceremonia de premiere va avea loc la ora 12:00 (ora României) în clădirea Charlemagne
a Comisiei Europene. Aceasta va fi transmisă în direct pe pagina de internet a
concursului.
Sursa: www.ec.europa.eu
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Lapte, legume și fructe în școli
Statele membre au aprobat luni, 11 aprilie, noua schemă de distribuție a laptelui, fructelor și legumelor în
școli, de care beneficiază peste 20 de milioane de copii. Noua schemă va dispune de o creștere a finanțării și
va pune accent pe elementele educaționale pentru copii, respectând totodată și preocupările statelor membre legate
de flexibilitate.
Comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală Phil Hogan a
declarat: „Aceasta este o măsură importantă pentru a aduce schimbări

durabile în obiceiurile alimentare ale copiilor și pentru investiția într-un stil de
viață sănătos, ca răspuns la provocările cu care societatea noastră se
confruntă. Este, de asemenea, o șansă de consolidare a legăturii dintre
comunitățile agricole și copii, părinți și profesori. Nu în ultimul rând, creșterea
bugetului pentru acest program în momentul în care resursele financiare sunt
limitate și apar noi priorități, furnizează un semnal adecvat agricultorilor și
piețelor care se confruntă cu probleme".

Noile norme vor fi adoptate formal și publicate în Jurnalul Oficial în
următoarele săptămâni. Schema va deveni operațională începând cu 1 august
2017. Participarea statelor membre va continua să fie voluntară. Bugetul total alocat de Uniunea Europeană va
ajunge la 250 de milioane de euro pe an, din care 150 de milioane pentru fructe și legume (ca în prezent)
și 100 de milioane pentru distribuția de produse lactate (față de 80 de milioane propuse inițial).
Schema de distribuție a laptelui a fost pusă în aplicare începând cu 1977, iar cea pentru legume și fructe din 2009.
Anual, în jur de 20 de milioane de copii beneficiază de cea dintâi și aproximativ 10 milioane de a doua.
Sursa: www.ec.europa.eu

EVENIMENTE
Campania „Spring Day” a Centrului Europe Direct Galaţi
În luna aprilie, Centrul Europe Direct Galați a lansat campania
anuală „Spring Day”, care e deschisă tuturor şcolilor din Europa şi
de pe întreg mapamondul. Prin intermediul acestei campanii, tinerii
au şansa să-şi exprime punctul de vedere şi să se facă auziţi cu
privire la tematicile europene.
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.
Concret, „Spring Day” îşi propune următoare obiective: să sprijine
toate formele de creativitate, printre care cea artistică, în cadrul
programelor şcolare aferente ciclurilor de învăţământ preşcolar,
primar, gimnazial şi vocaţional; să creeze un context care să permită tinerilor să dobândească competenţe de
exprimare a propriei personalităţi; să promoveze diversitatea culturală ca sursă a creativităţii şi inovaţiei; să
încurajeze utilizarea tehnologiei informaţiei ca modalitate de exprimare creativă a propriei personalităţi; să
sensibilizeze opinia publică cu privire la perceperea inovaţiei drept modalitate de promovare a dezvoltării durabile şi
nu în ultimul rând să aducă în atenţia publicului strategiile regionale şi locale bazate pe creativitate şi inovaţie.
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Bursa locurilor de muncă Galați
În data de 14 aprilie 2016 a avut loc, în holul Universității „Dunărea de Jos” Galați,
„Bursa generală a locurilor de muncă - 2016”, organizată de Agenția Județeană
pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați.
Obiectivele principale ale evenimentului au fost creșterea gradului de ocupare pentru
toate categoriile de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și crearea de noi
oportunități pentru angajatori în identificarea potențialilor viitori angajați, care prin
experiență pot contribui la succesul activității economice.
Prin organizarea evenimentului s-a dorit realizarea întâlnirii directe a cererii cu oferta
de locuri de muncă, în condițiile unei concurențe loiale și transparente, care să
permită realizarea unui echilibru între acestea.
La Bursa locurilor de muncă din acest an au fost prezente 100 de firme din Galați și
Tecuci, care au oferit 800 de locuri de muncă, majoritatea acestora fiind pentru studii
medii şi gimnaziale şi doar 10% pentru studii superioare, numărul celor pezenți
interesați de ofertă a depășit 1.300 de persoane.
La acest eveniment a fost prezent și un reprezentant al Centrului Europe Direct
Galați, din cadrul Consiliului Județean Galați, care a oferit celor prezenți materiale cu informații ce vizează piața
europeană a forței de muncă și securitatea socială în Uniunea Europeană.

Ziua Informării EURES - Primul loc de muncă în UE
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați (AJOFM), sub umbrela rețelei europene de informare
EURES – EURopean Employment Services, a organizat în data de 26 aprilie 2016 evenimentul Ziua Informarii
EURES - „Primul loc de muncă în UE - Oportunități de ocupare în Spatiul Economic European”.
Grupul țintă căruia s-a adresat evenimentul a fost reprezentat de
studenți și absolvenți de studii universitare.
AJOFM Galați a urmărit 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.
Pe lângă promovarea rețelei EURES și a numeroaselor oportunități
de angajare în diverse domenii, au fost oferite informații și despre
programul Your First EURES Job destinat tinerilor în vârstă de 18-35 ani, prin intermediul căruia se acordă suport
financiar, respectiv subvenții de mobilitate pentru interviu sau relocare în vedere ocupării unui prim loc de muncă în
UE. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă este co-aplicant în cadrul proiectului TMS - Your First
EURES Job – VP/2014/013/0068, proiect aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 01.06.2015 - 31.05.2017 în
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care Serviciul Public de Ocupare din Suedia, în calitate de aplicant principal, a alcătuit un consorţiu format din
serviciile publice de ocupare din Danemarca, Finlanda, Slovenia, Irlanda, Portugalia, România şi Insulele Azore.
La acțiune au fost prezenți, cu informații de actualitate privind UE, reprezentanți ai Centrului Europe Direct Galați,
care au oferit participanților materiale de informare.

CONCURSURI
Concurs de desene și afișe organizat de Centru Europe Direct Galați
Centrul Europe Direct Galați, din cadrul Consiliului Județean Galați, a lansat două concursuri cu tematică europeană:
• „Culorile Europei” - concurs de desene, dimensiuni A4, care se adresează preșcolarilor din instituțiile de învațământ
din județul Galați;
• „Europa prin ochii tăi” - concurs de afișe, dimensiuni A3, care se adresează elevilor din ciclul primar din școlile din
județul Galați.
Desenele și afișele vor fi aduse la sediul CED Galați, str. Eroilor nr 13, până la data de 5 mai 2016. Acestea vor fi
postate pe pagina de facebook a Centrului, unde vor putea fi votate public în perioada 5-9 mai 2016. Regulamentul
concursului este disponibil pe pagina web a C.J. Galați.

Premiul european pentru tineret
Înscrie-ţi proiectul într-una din cele 8 categorii orientate pe găsirea de soluţii!
Studenţii şi tinerii inovatori care au până în 33 de ani (născuţi după 1 ianuarie 1983), din unul din statele membre
ale Consiliului Europei, Belarus sau Kosovo pot să îşi înscrie proiectele într-una din cele opt categorii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Viaţă sănătoasă: nutriţie, servicii medicale, tehnologie medicală;
Învăţare inteligentă: educaţie, e-skills, ştiinţă deschisă;
Conectarea culturilor: limbi străine, călătorii, diversitate, noi comunităţi;
Fii verde: energie durabilă, mobilitate, dezvoltare urbană, oraşe inteligente, schimbări climatice;
Cetăţenie activă: jurnalism liber, guvern deschis, coeziune socială, responsabilizarea femeilor;
Probleme financiare: alfabetizare financiară, angajare, consumerism inteligent;
Inovaţie deschisă: divertisment, aplicaţii, magie digitală;
Categorie specială 2016: migrația, integrarea, includerea, criza refugiaţilor.

La fiecare categorie vor exista 3 câştigători. Un singur producător sau reprezentant al proiectului câștigător va fi
invitat la Festivalul Eyo (câștigătorii evenimentului) pentru a prezenta proiectul, produsul sau aplicaţia şi a primi
personal premiul. Costurile de călătorie vor fi acoperite printr-o sumă forfetară. Cazarea este asigurată de
organizatori.
Câştigătorii vor fi invitaţi la festivitatea de premiere organizată în cadrul Festivalului EZA în Graz (Austria), între 18 şi
21 noiembrie 2016.
Data limită pentru înscriere este: 15 iulie 2016
Mai multe detalii la: www.eu-youthaward.org
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Concurs foto: Imaginea unei Europe fără graniţe
Grupul Socialiştilor Europeni din cadrul Comitetului Regiunilor a lansat concursul foto anual sub tema „Imaginea unei
Europe fără graniţe”.
Fotografi amatori și profesioniști cu vârsta peste 18 ani, rezidenţi într-unul din cele 28 de state membre ale Uniunii
Europene, pot trimite fotografia lor ilustrând interpretarea proprie a unei Europe fără frontiere. Este acceptată o
singură înregistrare per participant.
Vor exista trei premii acordate de un juriu și unul acordat prin votul publicului. Publicul poate vota fotografia favorită
între 19 și 30 septembrie 2016. Cei trei câștigători ai premiilor juriului vor primi o excursie de trei zile la Bruxelles,
Belgia, pentru două persoane, precum şi echipamente foto. Câştigătorul votului publicului va primi echipament foto
în valoare de până la 500 de euro, compus dintr-un maxim
de 4 elemente.
Ceremonia de premiere este programată să se desfăşoare în
a treia săptămână a lunii octombrie 2016.
Data limită pentru înscriere este: 30 iunie 2016.
Mai multe informaţii: http://bit.ly/224VCSU

Festivalul video pentru tineri PLURAL+ 2016
Tineri din toată lumea, cu vârsta până în 25 de ani, sunt invitați să prezinte
scurte videoclipuri cu o durată de maximum 5 minute, în care să-şi expună
gândurile, experienţele, opiniile, întrebările şi sugestiile legate de teme precum
Migraţia, Diversitatea şi Incluziunea socială.
Videoclipurile trebuie să fi fost finalizate după ianuarie 2014 și, dacă nu sunt în
limba engleză, trebuie să aibă subtitrare în limba engleză. Un juriu
internațional va acorda premii pentru trei categorii de vârstă: tineri cu
vârsta până în 12 ani, 13-17 ani și 18-25 ani.
Cei trei câștigători vor primi fiecare câte 1.000 USD, precum și o invitație (având cheltuielile de deplasare și de
cazare plătite) pentru a participa la ceremonia de acordare a premiilor PLURAL+, eveniment care va avea loc la New
York în toamna anului 2016.
Data limită până la care se trimit videoclipurile este: 29 mai 2016.
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