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Oportunitate pentru firmele din UE
de a-şi forma profesional
managerii în China
Companiile din Uniunea Europeană beneficiază
de oportunitatea unică de a le oferi managerilor
săi o formare profesională ca experţi în China prin
intermediul unui proiect comun iniţiat de Comisia
Europeană şi guvernul chinez. Managerii şi persoanele fizice autorizate interesate de programul de
zece luni, cu începere în mai 2010, sunt încurajaţi
ca pe parcursul următoarei luni să-şi depună cererile de înscriere până la data de 7 ianuarie 2010.
Lansat iniţial în 2006, Programul de schimb şi
formare profesională pentru manageri UE - China
(METP) a fost prelungit recent de către Comisia Europeană şi guvernul chinez ca urmare a numărului
din ce în ce mai mare de cereri.
Franz Jessen, Coordonatorul Unităţii Chineze a
DG Relaţii Externe din cadrul Comisiei Europene,
salută prelungirea programului. „Acest program
este un bun exemplu pentru ceilalţi. Este construit
pe ani de experienţă, iar participanţii au fost extrem de mulţumiţi, considerând că au fost îndrumaţi pe o cale nouă care le va aduce beneficii în
carieră.”
„Conceptul METP se bazează pe convingerea că
un program de zece luni care include cursuri de
limbă, formare interculturală, stagii de pregătire şi
vizite în cadrul companiilor pune bazele unui succes
pe termen lung într-una dintre cele mai dinamice
economii din lume”, declară Stefan Hell, coordonatorul de echipă METP în Beijing. „Probabil aspectul
cel mai important este că METP nu se limitează la
un anume sector industrial, astfel încât managerii
din orice sector se pot înscrie şi pot utiliza METP ca
o trambulină pentru propriile planuri de afaceri”.
Un fost participant, Frédéric Poncin, pune în evidenţă experienţa concretă pe care METP o asigură.
“Există o diferenţă majoră între teorie şi practică
într-un domeniu ca acesta – eşti obligat să o trăieşti. Iar METP reprezintă trusa de supravieţuire”.
Următoarea etapă a programului METP începe
în luna mai 2010, termenul limită de înscriere fiind data de 7 ianuarie 2010. METP asigură studii
intensive în limba chineză de afaceri, precum şi o

experienţă practică pe parcursul stagiilor de lucru
în cadrul mediului de afaceri chinez. Programul cu
finanţare integrală de la Comisia Europeană include un stipendiu lunar.
Pe lângă plata întregii şederi în China, UE acoperă toate costurile programului de formare profesională şi pune la dispoziţia participanţilor o alocaţie
lunară (1.000 de Euro). Toţi absolvenţii vor obţine
o diplomă oficială, semnată de Ambasadorul UE în
China şi de Preşedintele Camerei de Comerţ Internaţional din China.
Solicitanţii nu trebuie să deţină cunoştinţe de
limbă chineză. Pentru mai multe informaţii privind
modalităţile de depunere a cererilor de înscriere şi pentru informaţii generale despre programul
METP, vizitaţi www.metp.net.cn sau contactaţi linia
de asistenţă METP la numărul de telefon +49 69
15402 638.
Perioada de depunere a cererilor de înscriere în
Programul de schimb şi formare profesională pentru manageri UE - China (Managers Exchange and
Training Programme - METP) se va încheia pe data
de 7 ianuarie 2010
Programul de formare profesională în afaceri şi
cursuri de limbă în China, cu finanţare integrală va
începe în mai 2010.
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UE propune un nou cadru pentru încurajarea
parteneriatelor public-privat
Comisia a instituit un cadru pentru încurajarea utilizării parteneriatelor public-privat (PPP) pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare de investiţii în servicii publice, infrastructură şi cercetare în Europa. În
cazul în care sunt gestionate în mod corespunzător, în
interesul public, actual şi viitor, parteneriatele publicprivat pot aduce beneficii imense.
Până în prezent, utilizarea acestora este încă limitată şi multe dintre statele membre au la ora actuală puţină experienţă în derularea lor. În corelaţie cu
Planul european de redresare economică, Executivul
UE doreşte să dea un nou impuls
parteneriatelor public-privat pentru
a încuraja utilizarea mai frecventă
şi mai bună a acestor parteneriate,
în contextul în care este nevoie de
soluţii inovatoare de finanţare publică pentru a gestiona dificultăţile
reprezentate de bugetele naţionale
restrânse. Decizia de a recurge sau
nu la parteneriate public-private va
rămâne în întregime la latitudinea
autorităţilor naţionale.
Cadrul propus de Comisia Europeană pentru parteneriatele public-privat se bazează pe:
•
mai buna coordonare şi o consolidare şi concentrare suplimentară a instrumentelor de finanţare
pentru PPP la nivelul UE;
•
cooperare strânsă cu BEI (Banca Europeană
pentru Investiţii);
•
consolidarea capacităţii sectorului public.
Aplicarea sa implică următoarele aspecte:
•
finanţarea sporită pentru PPP prin intermediul
colaborării cu BEI, prin redirecţionarea instrumentelor comunitare existente şi prin dezvoltarea de instrumente de garantare pentru finanţarea PPP;
•
în cazurile care implică finanţare UE, norme
şi proceduri mai bune pentru a asigura o concurenţă
loială între proiecte gestionate la nivel public şi cele
gestionate în cadrul unor PPP;
•
un cadru mai eficace pentru inovare, inclusiv
posibilitatea pentru UE de a participa în cadrul unor
organisme de drept privat şi de a investi în mod direct
în anumite proiecte;
•
luarea în considerare a unui instrument legislativ al UE privind concesionările, pe baza evaluării impactului care este în curs de desfăşurare;
•
îmbunătăţirea diseminării de informaţii şi a schimbului de bune practici, inclusiv crearea unui noi grup PPP

Proiect finanţat de Uniunea Europeană

în care părţile interesate relevante îşi pot împărtăşi preocupările şi noile idei privind parteneriatele public-privat.
Iniţiativele tehnologice comune (ITC) reprezintă
un nou mod de exploatare a parteneriatelor public-privat
pentru cercetare la nivel european. ITC sunt cofinanţate
de la bugetul UE şi reunesc interesele publice şi private
într-o nouă structură de implementare. Până în prezent,
ITC cu bugete totale cuprinse intre 1 miliard de euro şi
3 miliarde euro au fost constituite în cinci domenii: medicamente inovatoare, aeronautică, pile de combustie şi
hidrogen, nanoelectronică şi sisteme
informatice integrate.
Pe măsură ce Europa depăşeşte criza economică, parteneriatele
public-privat pot ajuta autorităţile
publice să creeze locuri de muncă
prin continuarea învestiţiilor în viitor, concomitent cu implementarea
de strategii de ieşire din criză, prin
care finanţele publice să fie readuse
la poziţia de echilibru.
Fonduri structurale:
Proiectele PPP pot fi parţial finanţate prin Fondurile
structurale pentru perioada 2007-2013 prin iniţiativele:
– JASPERS (Joint Assistance to Support Projects
in European Regions) - iniţiativă lansată împreună cu
EIB şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), scopul fiind acordarea de asistenţă
necesară pentru proiectele PPP de infrastructură.
– JESSICA (Joint European Support for Sustainable
Investment in City Areas) - iniţiativă pentru investiţii
urbane durabile, pentru proiecte PPP/proiecte urbane
incluse într-un plan integrat de dezvoltare urbană.
– JEREMIE (Joint European Resources for Micro to
Medium Enterprises) - iniţiativă pentru sprijinirea creării de noi afaceri şi îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru întreprinderi.
„Planificate şi executate în mod corespunzător,
avându-se în vedere interesul public pe termen lung,
parteneriatele public-privat pot stimula investiţiile în
sisteme de calitate ridicată de îngrijiri de sănătate, de
educaţie şi de transport durabil. Acestea pot reprezenta un instrument pentru combaterea schimbărilor
climatice şi pentru stimularea eficienţei energetice.
Vrem, deci, ca autorităţile publice să utilizeze mai mult
şi mai bine parteneriatele public-privat”, a declarat
preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso.
Sursa: Guvernul României
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ŞTIRI EUROPENE
• Cât de sigură este instalaţia dumneavoastră de Crăciun?
Un studiu UE semnalează
riscuri majore de electrocutare şi de incendiu în cazul instalaţiilor de Crăciun testate.
Pentru siguranţa dumneavoastră, opriţi-le înainte
de a părăsi casa sau de a
merge la culcare.
Una din trei instalaţii de
Crăciun testate în cadrul unui
studiu de piaţă comandat de Comisia Europeană
prezintă un risc direct de incendiu sau de electrocutare. Testele au fost efectuate pe circa 200 de
produse cu preţuri variate, în Germania, Slovenia,
Slovacia, Ţările de Jos şi Ungaria.
S-a urmărit măsura în care acestea sunt conforme cu 20 de cerinţe de siguranţă - şi multe din ele
au eşuat la cel puţin un test.
În numeroase cazuri, problemele semnalate se
referă la grosimea necorespunzătoare a cablului, la
fragilitatea clemelor de fixare a cablurilor şi la izolarea defectuoasă. Aproximativ 41% din instalaţii
erau fabricate în China.
Aproape 96% din produsele testate în Ungaria au fost clasificate ca fiind periculoase, iar 56%
din instalaţiile testate în Ţările de Jos nu respectă
normele europene de siguranţă. Deşi studiul a luat
în calcul doar eşantioane din cinci ţări, este foarte
probabil ca acelaşi tip de produse să fie comercializate peste tot în Europa.
Comisarul pentru protecţia consumatorilor, Meglena Kuneva, a declarat că aceste rezultate reprezintă un semnal de alarmă.
Ea a îndemnat statele membre să verifice mai
atent conformarea la standardele de siguranţă şi a
invitat operatorii economici implicaţi (producători,
vânzători, distribuitori, importatori) să ia măsuri
mai stricte de control. Comisarul european ne recomandă să fim atenţi şi:
* să cumpărăm instalaţii de Crăciun de la comercianţi demni de încredere;
* să nu lăsăm niciodată instalaţia în funcţiune
atunci când plecăm de acasă sau când mergem la
culcare;
* să oprim instalaţiile care par să aibă probleme
şi să le returnăm magazinului de unde le-am achiziţionat.
Alte informaţii utile privind protecţia consumatorilor:
http://ec.europa.eu/consumers/index_ro.htm
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• Restanţe la educaţie
În domeniul educaţiei, UE şi-a atins doar un
obiectiv. În urmă cu aproximativ 10 ani, statele
membre au stabilit 5 obiective-cheie în domeniul
educaţiei şi formării, pentru 2010. Raportul privind
progresele înregistrate indică faptul că acestea nu
vor putea fi îndeplinite în termenul stabilit.
Un singur obiectiv a fost atins, şi anume creşterea cu 15% a numărului de absolvenţi de studii
universitare în matematică, ştiinţele naturii şi ştiinţe tehnice, din care o proporţie mai mare de femei.
Pentru alte trei obiective (participarea la activităţi de învăţare de-a lungul vieţii, reducerea ratei
abandonului şcolar în învăţământul secundar şi superior, absolvirea studiilor în învăţământul secundar superior) s-au înregistrat unele progrese. Însă,
în ansamblu, statele membre nu şi-au atins obiectivele fixate.
În ceea ce priveşte cel de-al cincilea obiectiv
(îmbunătăţirea competenţelor de lectură ale elevilor în vârstă de 15 ani), UE nu a reuşit să-şi respecte angajamentul luat şi situaţia s-a agravat, în
raport cu cea înregistrată în urmă cu 10 ani. În
general, nivelul de educaţie în Europa a crescut.
Numărul persoanelor cu un nivel de educaţie mai
scăzut se ridică la 77 de milioane, reprezentând
30% din populaţia în vârstă de muncă - aproximativ 1 milion mai puţin în fiecare an, din 2000 până
în prezent.

UE a considerat dintotdeauna că o educaţie de
mai bună calitate este un element esenţial pentru a
face faţă dificultăţilor economice şi sociale. Comisia
Europeană recunoaşte faptul că recenta recesiune
economică a adus în prim-plan necesitatea de a
introduce urgent o reformă în educaţie şi de a face
investiţii în acest sector.
Într-un raport separat, în care se evaluează cooperarea dintre statele membre în domeniul educaţiei, se arată că, din 2000, investiţiile au crescut,
la toate nivelurile de educaţie. Cu toate acestea,
cheltuielile din învăţământul superior nu au crescut
la fel de repede ca în trecut. Statele membre ar
trebui să investească, în medie, pe an, cu 10 000
de euro mai mult pe cap de student pentru a atinge
nivelul învăţământului superior din SUA.
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Aceste obiective fac parte din Strategia de la Lisabona, plan decenal pentru crearea de locuri de
muncă şi favorizarea creşterii economice, adoptat
de liderii UE în anul 2000. Strategia de la Lisabona va expira curând. UE revine asupra obiectivelor
sale. În prima parte a acestui an, guvernele statelor membre au adăugat o serie de obiective care
vizează educaţia preşcolară şi învăţământul post
secundar.
De asemenea, au convenit să înglobeze matematica şi ştiinţele naturii în obiectivul de ameliorare a competenţelor de lectură pentru copiii în vârstă de 15 ani.
Pagina web a Directoratului General pentru
Educaţie şi Cultură din cadrul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/dgs/education_
culture/index_en.htm

care se angajează să facă cunoscute informaţii importante privind interoperabilitatea.
În conformitate cu angajamentele aprobate de
Comisie, timp de cinci ani, Microsoft va propune, în
Spaţiul Economic European (prin intermediul unui
mecanism de actualizare Windows), o „fereastră
de selectare” care să permită utilizatorilor de Windows XP, Windows Vista şi Windows 7 să aleagă
browserul (browserele) de web pe care doresc să
îl (le) instaleze în plus faţă de browserul Internet
Explorer al Microsoft sau în locul acestuia.
Printre angajamentele asumate de Microsoft se
numără faptul că producătorii de calculatoare vor
putea să instaleze şi browsere de web concurente,
să le configureze ca browsere de web implicite şi să
dezactiveze Internet Explorer.
Comisarul pentru concurenţă, doamna Neelie

• Comisia acceptă angajamentele Microsoft de a oferi utilizatorilor posibilitatea de
a-şi alege browserul
Comisia Europeană a adoptat o decizie prin care
angajamentele propuse de Microsoft în vederea
stimulării concurenţei pe piaţa browserelor de web
devin obligatorii din punct de vedere juridic. Aceste
angajamente constituie un răspuns la preocupările
Comisiei privind posibilitatea ca Microsoft să îşi fi
legat browserul de web Internet Explorer de sistemul de operare Windows, încălcând astfel normele
UE în materie de poziţie dominantă pe piaţă (articolul 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene - TFUE).
Microsoft se angajează să ofere utilizatorilor de
Windows din Europa posibilitatea de a alege între diferitele browsere de web şi să permită atât
producătorilor de calculatoare, cât şi utilizatorilor
acestora să dezactiveze Internet Explorer.
În plus, Microsoft a publicat un document prin

Kroes, a declarat: „De această decizie vor beneficia milioane de consumatori europeni, care îşi vor
putea alege liber browserul de web. O astfel de
alegere nu numai că va contribui la îmbunătăţirea
experienţei utilizatorilor de internet, dar va şi stimula întreprinderile care creează browsere de web
să inoveze şi să ofere browsere mai bune în viitor.”

Echipa Fundaţiei CDIMM Maramureş
vă urează Crăciun Fericit şi Un An Nou cu sănătate şi împliniri!
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