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Parlamentul European a votat la sfârşitul lunii octombrie acordul la care s-a ajuns 
cu Consiliul privind stabilirea unui termen de 30 de zile pentru efectuarea plăţilor 
facturilor. Noile reguli trebuie să asigure că întreprinderile europene mici şi mijlocii 
nu vor mai avea probleme financiare din cauza întârzierii plăţilor din partea 
autorităţilor publice sau a altor companii, susţinând astfel continuarea afacerilor, 
inovaţia şi siguranţa locurilor de muncă.  
 

Ca regulă generală, termenul atât pentru sectorul public cât şi pentru cel privat 
pentru efectuarea plăţilor pentru bunuri sau servicii furnizate va fi de acum înainte 
de 30 de zile. Negociatorii PE au vizat evitarea vidului legislativ şi asigurarea faptu-
lui că derogările de la termenul general sunt acceptate numai în condiţii speciale.  
 

Timp de mai mult de un an, Parlamentul a încercat să obţină reguli mai stricte şi 
mai clare cu privire la termenele de plată. Acordul, prezentat în plen ca un 
„amendament consolidat” de către Barbara Weiler, raportoarea Parlamentului, a 
fost susţinut în mare parte de către toate grupările politice şi a fost adoptat cu 612 
voturi pentru, 12 împotrivă şi 21 de abţineri. 
 

„Această directivă va duce la 
dezvoltarea unei noi culturi a 
plăţilor. Scopul nostru a fost 
acela de a asigura că drepturile 
întreprinderilor mai mici sunt 
protejate, pentru a îmbunătăţi 
lichiditatea şi a crea un climat 
mai bun pentru investiţiile în 
crearea de noi locuri de 
muncă”, a spus raportoarea 
Barbara Weiler în timpul dez-
baterii, subliniind şi faptul că 
intenţia Parlamentului este ca 
„din ianuarie, statele membre ar 
trebui să înceapă transpunerea 
în legislaţia naţională”. 
 

Noile termene de plată 
În ceea ce priveşte tranzacţiile între companii, termenul general de efectuare a 
plăţii este de 30 de zile, atâta timp cât nimic altceva nu este stipulat în contract. 
Dacă ambele părţi sunt de acord, termenul poate fi prelungit până la 60 de zile. 
Perioada poate fi extinsă chiar mai mult faţă de termenul de 60 de zile, dacă acor-
dul dintre creditor şi debitor este „ convenit în mod expres” şi dacă prelungirea nu 
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este „ foarte injustă” faţă de creditor. 
Pentru tranzacţiile dintre autorităţile publice şi companii, termenul de plată este de 30 de zile. Dacă ambele părţi 
doresc să extindă termenul, acest lucru trebuie să fie convenit în mod expres şi „justificat din punct de vedere 
obiectiv,” luând în considerare natura şi caracteristicile contractului.  Deputaţii europeni au insistat mai ales pentru a 
asigura că autorităţile publice nu vor putea amâna efectuarea plăţilor mai mult de 60 de zile. 
 

Dispensa pentru autorităţile publice din sistemul medical 
Statele membre pot alege un termen de plată de până la 60 de zile pentru autorităţile publice din sistemul medical. 
Aceasta se datorează naturii deosebite a acestor instituţii, cum ar fi spitalele, finanţate în mare parte prin 
rambursarea costurilor prin sistemele de protecţie socială. 
  

Dobânzi, măsuri de compensaţie şi perioada de verificare 
Parlamentul a insistat asupra acceptării de către Consiliu a unei dobânzi legale care să reprezinte suma ratei de 
referinţă plus cel puţin opt puncte procentuale. Creditorul are dreptul de a obţine de la debitor o sumă minimă de 40 
de euro, aceasta fiind compensaţia pentru costurile de recuperare.  
 

Perioada în care se poate asigura compatibilitatea dintre termenii contractuali şi bunurile sau serviciile prestate este 
de 30 de zile. Această perioadă poate fi extinsă în cazul unor contracte mai complexe, însă doar dacă acest lucru 
este convenit în mod expres, iar prelungirea nu este injustă faţă de creditor. Parlamentul a ţinut să se asigure că 
perioada de verificare nu poate fi folosită ca un vid legislativ pentru a întârzia plăţile fără ca acest lucru să fie 
necesar.  
 

Următorii paşi 
În continuare, acordul trebuie să fie adoptat în mod formal de către Consiliu. Noua directivă va intra în vigoare la 20 
de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene. Statele membre au doi ani la dispoziţie pentru 
punerea în aplicare a acestor dispoziţii.   
 

 Sursa: www.europarl.europa.eu  
 
 
 

Venit minim la nivelul UE pentru combaterea sărăciei   
 
 

 
Deputaţii europeni au propus adoptarea unui sistem de calculare a venitului minim în toate statele membre, ca 
măsură pentru combaterea sărăciei. Ziua Naţiunilor Unite pentru Combaterea Sărăciei a fost celebrată pe 17 
octombrie, iar 2010 este Anul European Împotriva Sărăciei. 
 

La sfârşitul anului 2008, aproape 85 de milioane de persoane, adică 
17% din populaţia Uniunii trăiau sub pragul sărăciei. Riscul de 
sărăcie este mai mare în rândul copiilor şi al tinerilor cu vârsta de 
până la 17 ani în raport cu populaţia totală, persoanele în vârstă 
fiind de asemenea expuse la un risc de sărăcie mai ridicat, se 
subliniază în rezoluţia elaborată de raportoarea Ilda Figueiredo şi 
adoptată cu 612 voturi pentru, 12 împotrivă şi 21 de abţineri.  
 

Venitul minim 
Introducerea unui sistem de venit minim în toate statele membre - 
constând în măsuri specifice de sprijinire a persoanelor cu venituri 
insuficiente printr-o contribuţie financiară şi prin facilitarea accesului 
la servicii – ar putea fi unul din cele mai eficiente moduri de 
combatere a sărăciei, pentru garantarea unui nivel de viaţă adecvat 
şi pentru favorizarea integrării sociale, se arată în această rezoluţie.  



  

 

Sistemele de venit minim trebuie să stabilească venituri minime la un nivel echivalent cu cel puţin 60% din venitul 
mediu din statul membru în cauză, se arată în rezoluţia PE, prin care se solicită Comisiei să prezinte o iniţiativă care 
să conducă la elaborarea unui plan de acţiune la nivel european în acest domeniu. 
 

Lucrătorii săraci 
În textul rezoluţiei adoptate, deputaţii europeni atrag atenţia asupra numărului tot mai mare de lucrători săraci, 
solicitând ca salariul de subzistenţă să fie în toate cazurile mai mare decât pragul sărăciei şi că lucrătorii aflaţi, din 
diverse motive, sub pragul sărăciei să beneficieze de prestaţii suplimentare. 
 

Eforturi suplimentare trebuie făcute în ceea ce priveşte remuneraţiile şi nivelul salariilor minime, având în vedere că 
sărăcia ce afectează persoanele care au un loc de muncă reflectă condiţiile inechitabile de muncă. 
  
Sursa: www.europarl.europa.eu  
 
 

Extinderea concediului de maternitate la 20 de săptămâni, plătite în totalitate  
 

 
Concediul minim de maternitate în UE ar trebui să fie extins de la 14 la 20 de săptămâni şi să fie plătit 100%, 
oferind însă o anumită flexibilitate statelor care dispun deja de prevederi privind acest tip de concediu din motive de 
familie. Majoritatea deputaţilor au aprobat şi dreptul la concediul de paternitate plătit, de cel puţin două săptămâni. 
 

Majoritatea parlamentarilor europeni au votat în favoarea extinderii concediului minim de maternitate de la 14 la 20 
de săptămâni, într-o rezoluţie elaborată de Edite Estrela şi adoptată cu 390 voturi pentru, 192 împotrivă şi 59 de 
abţineri, depăşind astfel perioada sugerată de propunerea Comisiei Europene.  
 

În cazul în care într-un stat membru există un sistem de 
concediu din motive familiale disponibil la nivel naţional, 
ultimele patru săptămâni pot fi considerate drept concediu 
de maternitate. Membrii Parlamentului au susţinut 
propunerea Comisiei ca, din totalul concediului de 
maternitate, şase săptămâni trebuie să fie luate imediat 
după naştere.  
 

Lucrătoarele care îşi iau concediu de maternitate trebuie să 
primească salariul integral, 100% din salariul ultimei luni 
lucrate sau media salariilor lunare, se arată în rezoluţia 
adoptată. În ceea ce priveşte plata, Comisia propune plata 
integrală pentru primele şase săptămâni ale concediului de 
maternitate, iar pentru restul perioadei, recomandă plata 
integrală. Această prevedere nu este obligatorie din punct 
de vedere legal, dar suma remuneraţiei nu poate să fie mai 
mică decât nivelul plăţii concediului medical.  

 

Propunerea legislativă are ca obiectiv fixarea de standarde minime la nivel UE, dar statele membre au dreptul să 
introducă sau să menţină reguli care sunt mai favorabile decât cele prevăzute în directivă. „Maternitatea nu poate fi 
considerată drept o povară adusă sistemelor de securitate socială”, a declarat raportoarea Edite Estrela în cadrul 
dezbaterilor. 
 

Concediul de paternitate 
Statelor membre li se solicită să ofere taţilor dreptul la un concediu de paternitate plătit integral, de cel puţin două 
săptămâni, în perioada concediului de maternitate,  se menţionează în  textul  adoptat. Membrii  Parlamentului  care 
s-au opus acestei prevederi au considerat că acest concediu de paternitate nu este inclus în obiectivele legislaţiei, 
aceasta având ca obiect „sănătatea şi securitatea femeilor gravide”.   
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Drepturi de muncă 

Parlamentul a adoptat de asemenea amendamente care vor preveni concedierea femeilor însărcinate, de la începutul 
sarcinii şi până la şase luni de la sfârşitului concediului de maternitate. Mai mult, se menţionează că femeile trebuie 
să aibă dreptul de a se întoarce la poziţia lor, sau la un „post echivalent” -  o poziţie cu aceeaşi remuneraţie, aceeaşi 
categorie profesională şi aceeaşi fişă a postului ca acelea avute înaintea începerii concediului de maternitate.  
 

Parlamentul a subliniat că lucrătoarele din această categorie nu pot fi obligate să desfăşoare muncă de noapte şi ore 
suplimentare în decursul celor 10 săptămâni premergătoare datei la care urmează să nască şi pe durata restului 
perioadei de sarcină. 
 

 Sursa: www.europarl.europa.eu  
 

 
EVENIMENTE 

 

Consiliul Judeţului Galaţi a lansat  
„Planul Judeţean de Comunicare pe Teme Europene pentru anul 2011” 

 
 
Pe 24 noiembrie, la sediul Consiliului Judeţului Galaţi, a avut loc lansarea Planului Judeţean de Comunicare pe Teme 
Europene pentru anul 2011, care conţine activităţile cu tematică europeană ce vor fi organizate în anul 2011 de 
către Reţeaua locală de multiplicatori de informaţie europeană din judeţul Galaţi, precum şi de către instituţii de 
interes public sau privat active în această sferă de acţiune. 
 

„Realizarea unui astfel de Plan de comunicare era 
necesară pentru judeţul Galaţi, în primul rând pentru 
informarea eficientă a opiniei publice şi mai ales pentru 
implicarea gălăţenilor în acţiuni cu tematică europeană. 
Autorităţile locale, organizaţiile non-guvernamentale, 
oamenii de afaceri sau orice persoană fizică vor avea 
acces la acest Plan de comunicare pe teme europene şi 
se va vedea efectiv cine implementează proiecte 
europene sau ce acţiuni cu tematică europeană au loc la 
Galaţi, când şi cine le organizează”, a precizat Eugen 
Chebac, preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi.  
 

„Consiliul Judeţului Galaţi va avea în 2011 peste 30 de 
evenimente - lansări şi închideri de proiecte cu finanţare 

europeană sau activităţi cu tematică europeană. Ca preşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi voi continua să 
promovez dezvoltarea judeţului prin implementarea proiectelor europene pentru a transforma Galaţiul într-un centru 
socio-economic important în sud-estul Europei”, a mai spus Eugen Chebac.   

4 



  

 

 

Documentul a fost elaborat de Centrul Europe Direct din 
cadrul Consiliului Judeţului Galaţi în colaborare cu 
reprezentanţii instituţiilor ce fac parte din Reţeaua locală de 
multiplicatori de informaţie europeană din judeţul Galaţi, 
precum şi ai altor instituţii de interes public sau privat a căror 
activitate este relevantă pentru implementarea sau 
promovarea politicilor, programelor sau valorilor europene, 
acesta fiind disponibil pe site-ul oficial al Consiliului Judeţului 
Galaţi:  

http://www.cjgalati.ro/images/stories/documente_html/ 

PlanJudetean2011.pdf   

 

 
Judeţul Galaţi aduce o premieră în campania „România prinde rădăcini” 

 
 

Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac, a participat în calitate de co-organizator, în data de 20 
noiembrie 2010, alături de iniţiatorul campaniei „România prinde rădăcini”, Mihai Tatulici, la acţiunea de plantare a 
circa 15.000 de puieţi de salcâm, sălcioară şi ulm. Zona care a fost plantată măsoară 5 hectare, aparţine localităţii 
Oancea şi este situată la ieşirea din localitatea Vlădeşti. Acţiunea a beneficiat de sprijinul unui număr mare de 
voluntari aparţinând atât Consiliului Judeţului Galaţi, Romsilva, Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Galaţi, Camerei Agricole a Judeţului Galaţi, cât şi societăţii civile.  
 

Domnul Eugen Chebac, preşedintele şi al Euroregiunii „Dunărea de Jos”, a adus în discuţie posibilitatea accesării de 
fonduri de mediu disponibile prin programele europene de cooperare transfrontalieră, în perioada 2007-2013, de 127 
de milioane de euro, pe Axa 2, din care au fost deja dezvoltate proiecte în valoare de 3 milioane de euro; iar în 
prezent se lucrează la noi proiecte. Acestea vor include şi partenerii din Ucraina şi Republica Moldova.  
 

O premieră în cadrul campaniei „România prinde rădăcini” a fost participarea la Oancea a unor voluntari din 
Republica Moldova şi Ucraina, delegaţiile fiind găzduite de Centrul Transfrontalier de Protecţiea Mediului, aflat în 
comuna Vlădeşti, din judeţul Galaţi. Centrul este rezultatul unui proiect implementat, în cadrul Programului de 
Vecinătate România – Republica Moldova, 2004 – 2006, de Consiliul Judeţului Galaţi în parteneriat cu Info-Media 
Centru Cahul. 
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Campania de informare „BIO-EUROPA” a Centrului Europe Direct Galaţi 
 
Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi a organizat, în perioada octombrie – noiembrie 2010, 
campania de informare „BIO-EUROPA”. 

 

 Campania s-a desfăşurat sub deviza „Bogăţia 
Europei stă în diversitatea sa!” şi a avut 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 campaniei au fost prezentate 
aspecte legate de speciile de floră şi faună 
aflate pe cale de dispariţie din Uniunea 
Europeană, modalităţile de prevenire a 
dispariţiei acestora precum şi măsurile de 
conservare a biodiversităţii la nivelul Uniunii 
Europene.  
 

 
 

Campania a constat în organizarea unui set 
de acţiuni care s-au desfăşurat în 11 clase 
din instituţii şcolare diferite din municipiul 
Galaţi, la care au participat 303 copii din 
clasele I-IV, iar fiecare elev a primit câte o 
enciclopedie „Bio-Europa” realizată de 
Centrul Europe Direct Galaţi. 
 

Enciclopedia „Bio-Europa” conţine informaţii, 
selectate şi cercetate de echipa Centrului 
Europe Direct Galaţi, din fiecare stat membru 
referitoare la speciile de floră şi faună 
specifice, inclusiv informaţii incitante pentru 
cei mici.  
 
 

Grupul de Lucru Pan-European pentru Relaţia cu Media 
 
Anul acesta, Centrul Europe Direct Galaţi a avut un reprezentant în Grupul de Lucru Pan-European pentru Relaţia cu 
Media. Acest grup este constituit din membri ai reţelei Europe Direct cu o experienţă deosebită în relaţia cu media, 
iar scopul său este de a realiza o publicaţie ce va conţine exemple de bune practici în acest domeniu, adunate din 
întreaga Europă. Ele vor constitui un ghid pentru întreaga reţea de informare legat de relaţia cu media, un partener 
esenţial în diseminarea informaţiei europene. 
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Acest grup lucrează „via Internet” din luna iunie a acestui an, iar în perioada 9-11 noiembrie, a avut loc o întâlnire de 
lucru la Bucureşti. În cadrul acestei întâlniri au fost selectate exemplele de bune practici ce vor fi incluse în ghid şi a 
fost stabilită structura acestei publicaţii. 

 
 

Concurs pentru publicaţiile Centrelor Europe Direct din România 
 

 

În perioada 8-12 decembrie 2010 va avea loc la Sovata, 
Întâlnirea Anuală a Centrelor Europe Direct din România, 
eveniment la care va fi prezent şi un reprezentant al 
Centrului Europe Direct Galaţi.  
 

În cadrul acestei întâlniri va fi organizat un concurs pentru 
publicaţiile realizate de către Centrele Europe Direct din 
ţară, concurs la care participă şi Centrul Europe Direct 
Galaţi.  
 

Astfel, la categoria „Cel mai bun produs de comunicare 
pentru copii”, centrul nostru are înscrise două publicaţii: 
enciclopedia „Bio-Europa” şi cartea de colorat „Călătorind 
prin Europa”, iar la categoria „Cea mai bună publicaţie” va 
participa cu un caiet de abilităţi practice intitulat „Europa 
în mâinile tale”.  
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Adunarea Generală Anuală a Centrelor Europe Direct 

 

 

Adunarea Generală Anuală a Centrelor Europe 
Direct a avut loc în perioada 25-27 octombrie 
2010, la Anvers, Belgia. Centrul Europe Direct 
Galaţi a avut un reprezentant care a participat 
la cele trei zile de conferinţă a cărei temă a fost 
„Drepturile Cetăţenilor”. 
 

La acest eveniment au fost prezentate exemple 
de bună practică ale Centrelor Europe Direct, 
au fost dezbătute cele mai recente provocări 
pe tema drepturilor cetăţenilor, au avut loc 
traininguri legate de modalitatea cea mai 
potrivită de a prezenta informaţii europene 
publicului larg. 
 

Adunarea Generală Anuală a Centrelor Europe 
Direct din acest an a fost onorată de prezenţa 
doamnei Viviane Reding, comisar pentru 
Justiţie, Drepturi Fundamentale şi Cetăţenie.  
 

 

Proiectul Comenius „Lumea începe cu fiecare dintre noi!” al  Şcolii Gimnaziale  
„Mihail Kogălniceanu” din comuna Smârdan 

 
 

Şcoala „Mihail Kogălniceanu” din comuna 
gălăţeană Smârdan, în calitate de şcoală 
coordonatoare, prin intermediul doamnei 
profesor Violeta Chirea (coordonator proiect 
Comenius) şi în parteneriat cu Şcoala 
Gimnazială Smârdan, au aplicat şi obţinut un 
grant Comenius, de 24.000 euro, finanţat din 
fondurile Comisiei Europene. Tema proiectului a 
avut la bază tradiţii şi obiceiuri locale şi a atras 
parteneri din alte şase ţări europene: Spania, 
Suedia, Germania, Bulgaria, Ungaria şi Lituania, 
precum şi colaborarea cu Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos” Galaţi.  
 

Prima vizită în cadrul proiectului a fost in 
România, în perioada 8-11 noiembrie şi a fost 
un adevărat adevărat exercitiu şi o provocare 

8 



  

 

pentru toată echipa de a găsi lucruri bune cu care să se mândrească. Aşteptările au fost depăşite, echipa de proiect 
reuşind să organizeze activităţi cu specific românesc care să poată fi prezentate la nivel European. Invitaţii, extrem 
de interesaţi, curioşi şi deschişi, au fost încântaţi de spectacolul de cântece şi dansuri populare organizat de inst. 
Ionela Cotfas şi înv. Smaranda Iftemi, de revista şcolii, editată de prof. Nina Nedelcu, precum şi de cele cinci centre 
de interes, interactive, unde elevii împreună cu profesorii şi cu musafirii au lucrat icoane pictate, cusături şi împletituri 
româneşti, mărţişoare şi colaje. Rezultatele elevilor au fost oferite ca suveniruri invitaţilor. Programul a continuat cu 
vizite la muzee şi plimbări prin oraş.  
 

Această experienţă le-a oferit organizatorilor şansa de a cunoaşte oameni minunaţi care au apreciat tradiţiile 
româneşti, ospitalitatea şi organizarea, lucruri care au fost posibile cu sprijinul şi implicarea directă a Primăriei 
Smârdan şi a comunităţii locale.  

 

 

Sesiune de Comunicări şi Dezbateri la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” 
 
La sfârşitul lunii octombrie, pe parcursul a cinci zile, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” a organizat sesiunea de 
comunicări şi dezbateri intitulată „3 zile în 3D”, având ca actori elevii colegiului. Coordonatorii proiectului au fost 
doamnele profesor Daniela Nistor, Oana Botezatu şi Carmen Marcu. În sprijinul elevilor au venit şi o serie de 
parteneri de proiect, cum ar fi: Centrul Europe Direct Galaţi, Agenţia Regională de Protecţia Mediului Galaţi şi Agenţia 
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi prin Centrul de Informare şi Consiliere privind Cariera.  

Întreaga sesiune de comunicări a fost una foarte animată, în care elevii organizaţi în mai multe comitete au avut 
dezbateri foarte interesante, pe diverse teme de interes pentru aceştia. 
 

Comitetul pe Alegerea Carierei a dezbătut aspecte cu privire la informaţiile pe care elevii le au legat de alegerea unei 
cariere şi despre faptul ca majoritatea informaţiilor despre continuarea studiilor sunt în dezacord cu cererea de pe 
piaţa muncii. 
 

În cadrul Comitetului pe probleme legate de Consumul de Ţigări şi Alcool tema a fost „Consumul de alcool: protecţia 
tinerilor sau încălcarea dreptului de alegere a individului?” Discuţiile au vizat şi faptul ca sondajele din ultima perioadă 
indică o creştere a consumului de alcool şi ţigări în rândul tinerilor. 
 

Comitetul pe probleme de Mediu şi Poluare a luat în discuţie aspectele privind protejarea mediului, întrebarea fiind 
dacă aceasta este o responsabilitate instituţională sau morală. Una din ideile prezentate a fost aceea că ignoranţa şi 
pasivismul societăţii faţă de mediu conduc la degradarea acestuia. 
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Dezbaterea Comitetului pe probleme de Dezvoltare Socială s-a axat pe întrebarea: „Calculatorul -  prieten sau 
duşman?” Discuţiile au vizat şi faptul că utilizarea mediilor de comunicare virtuale afectează comportamentul social al 
tinerilor. 
 

Comitetul pe probleme legate de Consumul de Droguri a ales o temă de dezbatere similară „Combaterea consumul 
de droguri - protecţie a tinerilor sau încălcarea dreptului de alegere al individului?” Au existat discuţii pe faptul că 
statisticile arată o creştere a numărului de consumatori şi implicit cel al îmbolnăvirilor şi al deceselor, dar şi măsuri ce 
se pot lua pentru prevenirea acestora. 
 

În cadrul Comitetului pe probleme de Obezitate în rândul tinerilor s-a subliniat importanţa unui stil de viaţă sănătos, 
având în vedere faptul că obezitatea afectează o mare parte din populaţie, dar şi cum pot preveni tinerii acest 
fenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURSURI 
 

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni 
 
Tema concursului 
Parlamentul European şi Fundaţia pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen invită tinerii din toate statele 
membre ale UE să participe la un concurs pe tema dezvoltării UE, a integrării şi a anumitor aspecte legate de 
identitatea europeană. 
 

 „Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni” se acordă proiectelor care: 
 promovează înţelegerea europeană şi internaţională, 
 favorizează dezvoltarea unui sentiment comun de identitate europeană şi de integrare, 
 reprezintă modele pentru tinerii care trăiesc în Europa şi oferă exemple concrete de viaţă ale europenilor care 

trăiesc în cadrul aceleiaşi comunităţi. 
 

Proiectele pot fi axate pe organizarea de manifestări pentru tineri, schimburi de tineri sau proiecte pe internet care au 
o dimensiune europeană.  
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Criterii de participare: 
 Participanţii trebuie să aibă vârsta între 16 şi 30 de ani; 
 Participanţii trebuie să fie cetăţeni sau rezidenţi ai unuia dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene; 
 Participanţii se pot înscrie individual sau colectiv; în cazul proiectelor colective sau multinaţionale, proiectul poate 

fi prezentat într-o singură ţară; 
 Cererile prezentate în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene sunt eligibile; 
 Proiectele prezentate în concurs trebuie să fie deja elaborate şi: 

a) terminate cu un an calendaristic (12 luni) înainte de data limită actuală pentru înscriere sau 
b) să fie în curs de desfăşurare. 
 

Premii: Premiul I - 5.000 Euro, Premiul II - 3.000 Euro, Premiul III - 2.000 Euro. 
Detalii suplimentare disponibile la: www.charlemagneyouthprize.eu/view/ro/introduction.html 

Termen limită: 23 ianuarie 2011.  

  
 

Concursul „Youth Producing Change” 
 
Festivalul Internaţional de Film organizat de Human Rights Watch, în parteneriat 
cu Adobe Youth Voices, invită tinerii cu vârsta până în 19 ani să participe la 
concursul „Tinerii determină schimbarea” pe tema drepturilor omului şi pe teme 
sociale. Participanţii trebuie să realizeze filme de scurtă durată care trebuie să 
aibă maxim 15 minute, să fie în format DVD sau VHS, să fie produse în orice 
limbă, dar cu subtitrare în limba engleză. 
 

Autorii celor mai bune filme selectate vor avea şansa să participe la Travelling 
Film Festival 2011, iar filmele vor fi adăugate pe site-urile Adobe Youth Voces şi 
Human Rights Watch şi distribuite către profesori, în Statele Unite. 
 

Detalii suplimentare disponibile la: www.hrw.org/en/iff/youth-producing-change/call-for-submissions  

Termen limită: 15 ianuarie 2011.  
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