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Comisia Europeană a solicitat interzicerea mefedronei, drog similar cu ecstasy, care 
este încă legal în 12 ţări UE. Aceasta a solicitat statelor membre să oprească 
răspândirea liberă a drogului numit mefedronă pe teritoriul UE, prin impunerea unor 
măsuri de control asupra acestuia. Mefedrona este deja ilegală în 15 ţări UE. Acest 
drog este asociat morţii a cel puţin 37 de persoane în Regatul Unit şi Irlanda. 
 

„Mefedrona este un drog periculos care este 
disponibil pe internet şi pe stradă. Acest drog a fost 
deja responsabil de moartea unor persoane, de 
aceea invit guvernele să acţioneze rapid în vederea 
controlării şi încriminării lui”, a declarat dna. 
Viviane Reding, vicepreşedinte al Comisiei 
Europene şi comisar european pentru justiţie. „Este 
responsabilitatea noastră să îi protejăm pe tineri de 
noi substanţe psihoactive precum mefedrona.” 

 

S-au semnalat în Uniunea Europeană două cazuri de deces în care mefedrona pare 
să fi fost singura cauză. În Regatul Unit şi Irlanda s-au înregistrat cel puţin 37 de 
alte cazuri de deces în care s-a detectat mefedronă în eşantioanele post-mortem. 
 

Propunerea prezentată de Comisie ar interzice producerea şi comercializarea 
mefedronei, impunând asupra acesteia sancţiuni penale în întreaga Europă. În 
prezent, guvernele UE trebuie să decidă, prin vot, dacă vor pune în aplicare aceste 
măsuri. 
 

Mefedrona este un stimulant ale cărui efecte fizice sunt comparabile cu cele 
produse de ecstasy (MDMA) sau cocaină. Se vinde în principal sub formă de praf, 
dar şi de capsule sau tablete, pe internet, în magazine etnobotanice (head shop) 
sau de către traficanţi pe stradă. 
 

O evaluare ştiinţifică a riscurilor efectuată de Observatorul European pentru Droguri 
şi Toxicomanie (OEDT), stabilit la Lisabona, a indicat că mefedrona poate cauza 
probleme grave de sănătate şi poate duce la dependenţă, iar în Europa s-au 
înregistrat câteva cazuri de deces asociate consumului de mefedronă. Mefedrona nu 
are nicio valoare medicală demonstrată şi nicio utilizare legitimă cunoscută. Aceasta 
se numără printre substanţele controlate în 15 ţări UE: Austria, Belgia, Danemarca, 
Estonia, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, 
România, Suedia şi Regatul Unit. 
 

Comisia a luat această decizie în urma unei proceduri de evaluare a riscului şi de 
control al noilor substanţe psihoactive prevăzută de Decizia Consiliului din 10 mai 
2005. Consiliul a solicitat această evaluare a riscurilor la 26 mai 2010. 

Sursa: www.ec.europa.eu 
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Comisia în favoarea suspendării temporare a clonării animalelor  

pentru producţia alimentară în UE 
 
Comisia Europeană a anunţat că va propune o suspendare temporară a clonării animalelor în scopul producţiei 
alimentare în UE. De asemenea, Comisia intenţionează să suspende temporar utilizarea animalelor de fermă clonate 
şi comercializarea alimentelor provenite de la animale clonate. Toate măsurile temporare vor fi revizuite după cinci 
ani. Totodată, se preconizează stabilirea unui sistem de trasabilitate pentru importurile de materiale de reproducere 
pentru animale clonate, de exemplu material seminal şi embrioni de clone. Sistemul le va permite fermierilor şi 
industriei să creeze o bază de date cu animalele care provin din aceste materiale de reproducere. 
 

John Dalli, comisarul pentru sănătate şi protecţia consumatorilor, a declarat: 
„Comunicarea adoptată astăzi răspunde solicitărilor adresate de Parlamentul 
European şi de statele membre în legătură cu lansarea unei politici UE specifice 
privind acest subiect sensibil. Sunt convins că suspendarea temporară constituie o 
soluţie realistă şi fezabilă pentru a răspunde la preocupările actuale în ceea ce 
priveşte bunăstarea animalelor.” Comisarul a subliniat că propunerea nu va 
determina suspendarea clonării pentru alte utilizări decât cele alimentare, cum ar 
fi cercetarea, conservarea speciilor pe cale de dispariţie sau utilizarea animalelor 
pentru fabricarea de produse farmaceutice. În concluzie, John Dalli şi-a exprimat 
speranţa că „în urma adoptării acestui raport, Consiliul, Parlamentul şi Comisia vor 
avansa în ceea ce priveşte propunerea privind alimentele noi, care reprezintă o 
contribuţie importantă în ceea ce priveşte protecţia consumatorilor şi inovare”. 
 

Comisia consideră că o serie de măsuri bine alese, însoţite de o clauză de 
revizuire după cinci ani, reprezintă cea mai bună modalitate de a aborda acest 
subiect. Aceste măsuri ar răspunde în mod satisfăcător preocupărilor în ceea ce 
priveşte bunăstarea animalelor, fără a introduce restricţii inutile şi nejustificabile. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu 

 
UE cere eliminarea vizelor canadiene  

 
Uniunea Europeană vine în sprijinul cetăţenilor români, bulgari şi cehi cerând 
Guvernului Canadei să renunţe la vizele pentru rezidenţii celor trei ţări. În 2008, 
Canada a eliminat obligativitatea vizelor pentru cetăţenii din Polonia, Slovacia, Lituania 
şi Ungaria şi a promis că nici românii sau bulgarii nu vor mai avea nevoie de viză 
canadiană. Cetăţenii canadieni pot circula fără viză în toate cele 27 de state membre 
ale UE. Astfel, oficialii Uniunii Europene solicită ca toţi cetăţenii UE să aibă la rândul lor 
acces nerestricţionat de vize în Canada. 

 
 

Adio becuri de 75 W! 
 

Conform legislaţiei UE în vigoare, becurile tradiţionale vor fi înlocuite cu becuri noi ce vor reduce 
emisiile de CO2. Astfel, de la 1 septembrie, în România nu se mai comercializează becuri 
tradiţionale incandescente de 75 de waţi. Anul trecut, Uniunea a eliminat becurile de 100 de 
waţi, iar până la sfârşitul anului 2012 vor fi retrase de pe piaţă şi cele de 60 W, 40 W sau mai 
puţin. Chiar dacă sunt interzise, comercianţii mai pot comercializa becuri de 75 de W până la 
terminarea stocurilor. UE a decis înlocuirea becurilor tradiţionale pentru a economisi energie şi 
pentru a reduce emisiile de CO2. 



  

 

 

 

EVENIMENTE 
 

Centrul Europe Direct Galaţi lansează caietul de abilităţi practice 
 

 

 
Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului 
Galaţi a organizat evenimentul de lansare a caietului de 
abilităţi practice „EUROPA în mâinile tale”. La 
evenimentul din 5 octombrie 2010 au participat cadrele 
didactice din judeţul Galaţi care s-au implicat în 
elaborarea materialului.  

 

Acest material reprezintă unul dintre produsele de 
informare cu tematică europeană elaborat de către 
Centrul Europe Direct Galaţi şi constă în descrierea 
etapelor de realizare a unor obiecte reprezentând 
simboluri ale statelor membre ale Uniunii Europene. 

    

Caietul de abilităţi practice „EUROPA în mâinile tale” se 
adresează copiilor preşcolari din grădiniţele din judeţul 
Galaţi şi a fost conceput cu sprijinul unor cadre didactice 
din 18 instituţii de învăţământ preşcolar din judeţul 
Galaţi. 

 

Prezent la eveniment, Dl. Eugen Chebac, preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, a mulţumit cadrelor didactice 
pentru implicarea în activităţile organizate de Centrul Europe Direct, asigurându-le de suportul Consiliului Judeţului 
Galaţi şi pe viitor. 
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A doua dezbaterea publică a Strategiei de dezvoltare a judeţului Galaţi 
 

 

 

În perioada 19-20 octombrie 2010 Consiliul Judeţului Galaţi a organizat cea de a doua dezbatere publică privind 
Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi 2010 – 2015, în cadrul proiectului „O NOUĂ ABORDARE STRATEGICĂ A 
JUDEŢULUI GALAŢI”, finanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 1 – „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului 
ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la 
nivel politico-administrativ – Strategii de dezvoltare locală”. 
 

La întâlnire au participat reprezentanţi ai consiliilor locale, ai 
instituţiilor publice ai organizaţiilor nonguvernamentale şi ai 
mediului de afaceri din judeţ, consilieri judeţeni, cetăţeni ai 
judeţului, membrii echipei de implementare, membrii 
Grupului Operativ de Lucru, precum şi reprezentanţi ai mass-
mediei locale. 

 

În cadrul întâlnirii au fost prezentate o serie de activităţi 
viitoare, stabilite ca urmare a discuţiilor care au avut loc cu 
ocazia primei dezbateri. Capitolul „Viziune” din strategie va fi 
revizuit, iar obiectivele formulate, atât cele strategice cât şi 
cele specifice vor fi analizate, astfel încât să poată fi stabilite 
direcţii viitoare de dezvoltare ale judeţului. “Ca urmare a 
revizuirii obiectivelor specifice vor fi restabilite proiectele în 
funcţie de politicile în domeniul afacerilor publice urmărite de 
administraţia publică gălăţeană, precum şi priorităţile, 
măsurile şi direcţiile de acţiune. Vor fi avute în vedere 
politicile europene şi fondurile comunitare aferente, dar şi 
alte surse de finanţare care pot susţine dezvoltarea judeţului” 
a declarat preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, dl. Eugen 
Chebac. 

 

 

 
Pe parcursul dezbaterii au fost analizate şi 
sistematizate pe domenii de interes toate observaţiile 
şi propunerile formulate de participanţi, precum şi cele 
transmise în urma consultării documentului strategic 
postat pe site-ul  Consiliului Judeţului Galaţi. 
Observaţiile, propunerile formulate şi concluziile 
analizei realizate vor fi transmise firmei de consultanţă 
în vederea efectuării modificărilor necesare. Strategia, 
în forma finală, va putea fi disponibilă şi pe site-ul 
Consiliului Judeţului Galaţi, în luna decembrie 
(www.cjgalati.ro). 
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Campania Bio-Europa în şcolile gălăţene 

 
 

Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi organizează, în perioada octombrie – noiembrie 2010, 
campania de informare „BIO-EUROPA”. 
 

Campania se desfăşoară sub deviza „Bogăţia Europei stă în diversitatea sa!” şi are ca scop creşterea gradului de 
responsabilizare faţă de necesitatea şi importanţa protejării speciilor de plante şi animale pe cale de dispariţie din 
Uniunea Europeană, precum şi a habitatelor în care acestea se dezvoltă. 
 

În cadrul acestei campanii sunt prezentate unele aspecte 
legate de speciile comunitare de floră şi faună aflate pe cale 
de dispariţie, modalităţile de prevenire a dispariţiei acestor 
specii precum şi măsurile de conservare a biodiversităţii la 
nivelul Uniunii Europene.  
 

Campania constă în organizarea unui set de acţiuni care se 
desfăşoară în 10 clase din instituţii şcolare diferite din 
municipiul Galaţi, grupul ţintă fiind reprezentat de 300 de 
elevi ai claselor I-IV. Şcoala nr. 5 şi şcoala nr. 7 au fost 
primele în care campania a demarat deja şi a căror copii au 
primit şi publicaţia „Enciclopedia Bio Europa” realizată de 
CED Galaţi. 
 

Enciclopedia „Bio Europa” reprezintă, alături de cartea de 
colorat „Călătorind prin Europa” şi caietul de abilităţi practice 
„Europa în mâinile tale”, un produs de informare cu tematică 
europeană realizat în cadrul Centrului Europe Direct Galaţi 
care se adresează copiilor din judeţul Galaţi.  
 

În cadrul enciclopediei sunt prezentate animalele şi plantele protejate de lege din fiecare stat membru al Uniunii 
Europene, cauzele care conduc la dispariţia acestor specii precum şi măsurile care pot fi întreprinse pentru a evita 
dispariţia lor. 
 

Pentru o mai mare atractivitate, Encicolpedia cuprinde şi diferite “curiozităţi” menite să incite copiii şi să le stimuleze 
nevoia de cunoaştere. 
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Eveniment de informare în cadrul proiectului  
«Modernizare, extindere şi dotare ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului Clinic „Sf. 

Apostol Andrei”»  
 

Consiliul Judeţului Galaţi a organizat în cadrul proiectului «Modernizare, extindere şi dotare ambulatoriu integrat de 
specialitate al Spitalului Clinic „Sf. Apostol Andrei”» un eveniment de informare dedicat grupurilor ţintă. Proiectul este 
în curs de implementare fiind finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3: 
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1 – „Reabilitarea/modernizarea/ echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate”. La eveniment au participat reprezentanţi ai Consiliului Judeţului Galaţi, ai 
finanţatorului, ai Spitalului Clinic „Sf. Apostol Andrei”, Colegiului Medicilor din judeţul Galaţi, Casei Judeţene de 
Asigurări de Sănătate, ai altor instituţii publice, organizaţii neguvernamentale şi mass-media, precum şi cadre 
medicale ce activează în instituţii gălăţene. 

Evenimentul desfăşurat în data de 27 octombrie 2010 la sediul Consiliului Judeţului Galaţi,  a avut drept scop 
prezentarea unor detalii privind obiectivele proiectului, activităţile ce urmează a fi derulate şi principalele rezultate 
aşteptate. De asemenea au fost expuse pe scurt serviciile medicale oferite în cadrul Ambulatoriului Integrat de 
Specialitate, precum şi cele ce vor fi îmbunătăţite ca urmare a implementării proiectului. 

Manifestarea a oferit cadrul propice dezbaterilor cu privire la mai buna organizare a activităţilor ambulatoriulul şi a 
necesităţilor viitoare atât în ceea ce priveşte personalul medical cât şi a celor care beneficiază de servicii medicale.  

Acest proiect are un impact semnificativ pe plan local, implementarea sa asigurând accesul oricărui cetăţean la 
servicii medicale esenţiale de calitate prin îmbunătăţirea infrastructurii aferente funcţionării Ambulatoriului Integrat de 
Specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi. 
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CONCURSURI 
 
 

Reporter European – ediţia de toamnă 2010 
 

 

Reprezentanţa Comisiei Europene şi Biroul de Informare al Parlamentului European în România anunţă deschiderea 
concursului Reporter European – ediţia de toamnă 2010. 
 

Scopul concursului  
 

Prin intermediul acestui concurs, jurnaliştii sunt încurajaţi să contribuie la o 
mai largă dezbatere şi analiză a temelor legate de integrarea europeană a 
României. Materialele înscrise în aceasta ediţie a concursului trebuie să aibă 
ca temă extinderea spaţiului Schengen cu Bulgaria şi România, prevăzută 
pentru luna martie 2011. 
 

 

Cui se adresează  

La concurs sunt invitaţi să participe jurnaliştii din presa scrisă, radio, televiziune şi presa electronică, cu materiale 
publicate sau difuzate în perioada 1 august – 10 noiembrie 2010. Genurile jurnalistice vizate pentru fiecare secţiune 
sunt: 

• presă scrisă: analiză, comentariu, editorial; 
• radio: dezbatere, talk-show, editorial; 
• televiziune: dezbatere, talk-show, reportaj, film documentar; 
• presă electronică: analiză, comentariu. 

 

Criteriile de selecţie  

Jurizarea va urmări: acurateţea informaţiei, originalitatea perspectivei din care e tratat subiectul, obiectivitatea 
abordării şi capacitatea temei alese de a genera dezbatere publică. 
 

Înscriere şi termene limită  
Pentru înscriere sunt necesare: 

• presă scrisă: materialul propus şi publicaţia în care acesta a apărut; 
• radio: înregistrarea în format electronic sau transcriptul materialului şi al emisiunii în care a fost difuzat; 
• televiziune: înregistrarea în format electronic sau transcriptul materialului şi al emisiunii în care a fost 

difuzat; 
• presă electronică: materialul propus şi denumirea site-ului unde a apărut. 

 

Candidaţii sunt rugaţi să trimită materialele în formă tipărită, plus anexe, prin poştă sau curier, la 
sediul Reprezentanţei Comisiei Europene în România, str. Vasile Lascăr 31, 020492 Bucureşti, în plic cu menţiunea: 
„Pentru concursul REPORTER EUROPEAN” sau în format electronic, tot cu menţiunea „Pentru concursul REPORTER 
EUROPEAN”, pe adresa comm-rep-ro@ec.europa.eu. 

Candidaţii sunt rugaţi să includă în dosarul de candidatură datele de contact personale: nume şi prenume, adresa 
poştală, telefon şi e-mail. 

 

Termen limită: 15 noiembrie 2010 

 

Sursa: www.ec.europa.eu  
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Competiţia „Poveştile limbii” 
 

Ziua Europeană a Limbilor din 2010 marchează lansarea 
competiţiei Poveştile limbii. Organizată de Comisia Europeană, 
competiţia urmăreşte să demonstreze, prin istorisiri plăcute şi 
amuzante, cât de variate sunt beneficiile pe care le poate oferi 
cunoaşterea limbilor străine, precum şi să inspire oamenii să 
înveţe limbi străine. Cetăţenii cu vârsta de cel puţin 18 ani din cele 
31 de ţări europene sunt invitaţi să îşi spună poveştile despre 
avantajele cunoaşterii limbilor străine. 
 

Trebuie să vă trimiteţi materialul în oricare dintre cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene: bulgară, cehă, 
daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, 
lituaniană, malteză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză. Materialele trimise de către 
concurenţii din cele 31 de ţări participante vor fi publicate pe site-ul campaniei pentru a putea fi votate de către 
public. Conţinutul poveştii se poate referi însă la orice limbă, nu numai la cele europene. 
 

Votaţi şi câştigaţi! 
În runda votului public, fiecare persoană poate vota materialele pe care le-a ales. Trei dintre votanţii din public vor 
câştiga o excursie gratuită la Bruxelles. Votanţii on-line pot vota materiale din orice ţară, inclusiv a lor. Aceştia pot 
vota cel mult trei materiale. 
Câte un câştigător naţional din fiecare ţară va fi invitat să participe la festivitatea de premiere de la Bruxelles, din 10 
mai 2011. Cei 31 de câştigători naţionali vor fi premiaţi cu o excursie la Bruxelles pentru o experienţă cu adevărat 
europeană – capitala europeană, instituţiile europene şi oamenii din culise, precum şi cu privilegiul de a întâlni 
celebrităţile care sprijină competiţia. Comisia Europeană va acoperi costurile de transport şi cazare pentru câştigători. 
Dintre cei 31 de finalişti, trei concurenţi vor primi la Bruxelles titlul de Campion european. Aceşti trei Campioni 
europeni vor primi un premiu special. 
 

Mai mult, se vor selecta trei votanţi on-line prin tragere la sorţi. Ca şi câştigătorii naţionali, aceşti votanţi norocoşi vor 
fi premiaţi cu o excursie gratuită la Bruxelles pentru a participa la Festivitatea de premiere şi pentru a întâlni 
celebrităţile care sprijină competiţia. 
Termen limită: 31 ianuarie 2011 
 

Sursa: www.tonguestories.eu 
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