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Proiectul este finanţat de UE, iar activităţile de cercetare vor permite identificarea 
bacteriilor şi grăbirea procesului de vindecare a arsurilor.  

 

În UE incendiile cauzează anual moartea a peste 400 de persoane, însă numărul 
oamenilor care ajung la spital pentru tratarea arsurilor este mult mai mare. Datorită 
activităţilor de cercetare finanţate de UE, experţii în domeniul medical vor putea să 
identifice mai rapid bacteriile sau ciupercile dăunătoare prezente în leziunile 
victimelor, care pot provoca infecţii, să pună mai repede diagnosticul şi grăbească 
cu mai multe zile procesul de vindecare. Până acum, pentru a identifica bacteriile 
care cauzează infecţiile, 
medicii erau nevoiţi să se 
b a z e z e  p e  t e s t e 
microbiologice care durau 
câteva zile. Cercetători 
din Germania, Italia, 
Lituania şi Regatul Unit 
au creat un mic dispozitiv 
electronic ce poate 
recunoaşte tipul de 
bacterii în doar câteva 
minute prin identificarea 
cantităţilor infime de gaz 
produs de aceste bacterii.      Foto: Neelie Kroes 

Cu cât diagnosticarea infecţiilor este mai rapidă, cu atât mai repede pot fi trataţi 
pacienţii, iar acest lucru, la rândul său, are ca rezultat reducerea costurilor generate 
de spitalizări îndelungate. UE a investit în proiectul WOUNDMONITOR 1,67 milioane 
de euro din fondurile destinate cercetării în domeniul TIC, permiţând astfel 
dezvoltarea unui prim prototip reuşit.  

 

Vicepreşedintele Comisiei pentru agenda digitală, Neelie Kroes, a declarat: „În 
fiecare vară vedem imagini cu oameni grav răniţi în incendiile care izbucnesc în 
gospodării sau în păduri. Datorită sprijinului financiar al UE, tehnologia dezvoltată 
de WOUNDMONITOR va reduce timpul de diagnosticare şi va ajuta medicii să 
prescrie mai rapid tratamentul corespunzător.” 
 
În UE, majoritatea accidentelor de acest fel au loc acasă sau la locul de muncă şi 
afectează cu preponderenţă grupuri vulnerabile, cum ar fi bătrânii sau copiii. 
Stabilirea unui diagnostic timpuriu sau tratarea la timp a infecţiilor este critică 
pentru pacienţii cu arsuri.  
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Totuşi, în ciuda progreselor realizate de medicina modernă, identificarea bacteriilor prezente în arsuri prin 
intermediul testelor microbiologice poate dura până la trei zile. Medicii pot decide tratamentul corespunzător abia 
după realizarea acestei identificări. 

 

 Cercetătorii au creat un instrument care poate identifica tipurile de bacterii pornind de la cantităţile infime de gaze 
volatile pe care acestea le emit şi care pot fi recunoscute olfactiv. Experţii au identificat mai întâi trei tipuri majore 
de bacterii, stafilococi, streptococi şi bacilul piocianic (pseudomonas), care provoacă aproximativ 80% din infecţiile 
depistate în arsuri. Apoi, au identificat substanţele chimice volatile emise de bacterii în momentul multiplicării. Cu 
ajutorul acestor informaţii, echipa a proiectat un instrument – cam de mărimea unei coli A4 - care conţine opt 
senzori de gaze. Profilul reacţiilor senzorilor corespunde caracteristicilor substanţelor chimice prezente, care servesc 
la identificarea bacteriilor. 

 

 Acest instrument complex, dar foarte compact, a fost testat într-un spital din Manchester (Regatul Unit) şi într-un 
spital regional din Kaunas (Lituania). Rezultatele au fost foarte satisfăcătoare, iar cercetătorii au realizat o evaluare 
pozitivă a nivelului de risc al instrumentului. Mai multe societăţi comerciale şi-au manifestat interesul faţă de 
instrumentul WOUNDMONITOR. În prezent au loc negocieri pentru a se autoriza utilizarea acestuia în scopuri 
comerciale. 

 

 Sursa: www.ec.europa.eu  
 

 
Burse la Direcţia Generală Interpretare  

 
În fiecare an, Serviciul Comun de Interpretare şi Conferinţe al Comisiei Europene (JICS) oferă mai multe burse de 
studiu. Acestea sunt destinate studenţilor la toate disciplinele, care au fost selecţionaţi pentru a urma un stagiu de 
formare pentru interpretare-conferinţe oferit de o universitate sau o instituţie de învăţământ superior recunoscută ca 
atare. La terminarea acestor studii, diploma trebuie să certifice aptitudinea de a profesa ca interpret în cadrul unor 
conferinţe, folosind ambele modalităţi de interpretare: simultană şi consecutivă.  

 
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
 

 � să aibă naţionalitatea unuia dintre cele 27 de state membre ale UE 
sau a ţărilor candidate (Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei şi Turcia); 

 � să fie absolvenţi de învăţământ superior (licenţiaţi) sau studenţi în 
ultimul an universitar; 

 � să aibă una din următoarele menţiuni: 
 

 1. Stăpânirea excelentă a limbii materne şi înţelegerea la perfecţie: 

a) a cel puţin unei limbi din UE: daneză, olandeză, engleză, 
finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, portugheză, spaniolă,  
suedeză; 
 

b) a uneia sau mai multora dintre următoarele limbi: bulgară, cehă, estoniană, maghiară, lituaniană, letonă, 
malteză, poloneză, română, slovacă, slovenă sau a uneia dintre limbile ţărilor candidate (croată, macedoneană, 
turcă); 

  

2. Stăpânirea excelentă a două limbi (la nivelul limbii materne) dintre care una să fie o limbă menţionată la punctul 
1.a., iar cealaltă să fie una dintre cele menţionate la punctul 1.b.; 

 

3. Stăpânirea excelentă a limbii materne şi perfecta înţelegere a cel puţin două dintre limbile menţionate la punctul 
1.a.  



  

 

Suma acordată drept bursă este de 2.200 Euro pentru cei care studiază într-un stat membru şi de 1.500 Euro pentru 
cei care studiază în ţările candidate. Se acordă un bonus de 500 de Euro celor care îşi schimbă ţara de rezidenţă 
pentru a participa la curs. Sumele acordate ca burse se plătesc o singură dată pentru toată perioada de studiu. În 
procesul de acordare a acestor burse vor fi preferaţi candidaţii care: 
  

� oferă o combinaţie de limbi care satisface în cea mai mare măsură cerinţele curente ale DG Interpretare, în special 
combinaţii de limbi ale ţărilor care au devenit state membre în mai 2004 sau ale ţărilor candidate şi celor cu cele mai 
puţin vorbite limbi. Evaluarea se va baza pe combinaţia lingvistică, precum şi pe alte calificări sau experienţe; 

 � îşi schimbă ţara de rezidenţă în mod expres pentru a urma acest curs. Data limită pentru depunerea dosarelor 
complete: înainte de 17 septembrie 2010. 

 

 Pentru mai multe informaţii, accesaţi următoarea adresă: 

 DG Interpretation bursaries 

 http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/c_6053/study-bursary 

 
 

 

EVENIMENTE 
 

 

Consiliul Judeţului Galaţi a demarat implementarea proiectului  
«Modernizare, extindere şi dotare ambulatoriu integrat de specialitate  

al Spitalului Clinic „Sf. Apostol Andrei”» 
 

Consiliul Judeţului Galaţi a lansat oficial proiectul «Modernizare, extindere şi dotare ambulatoriu integrat de 
specialitate al Spitalului Clinic „Sf. Apostol Andrei”», finanţat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, 
Axa prioritară 3: „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitarea, 
modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate. Bugetul total al proiectului este de 11.276.073,07 lei 
din care valoarea aferentă finanţării nerambursabile este de 9.292.351,32 lei, iar cofinanţarea asigurată de Consiliul 
Judeţului Galaţi este de 1.983.721,75 lei. La lansare 
au participat reprezentanţi ai Consiliului Judeţului 
Galaţi, ai finanţatorului, ai instituţiilor mass-media 
locale şi regionale, precum şi ai instituţiilor ce 
activează în domeniul sanitar.  

 

Evenimentul a avut loc în data de 19 august 2010, 
la sediul Consiliului Judeţului Galaţi din strada 
Eroilor, nr. 7 şi a avut drept obiectiv asigurarea 
transparenţei procesului de implementare a 
proiectului «Modernizare, extindere şi dotare 
ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului 
Clinic „Sf. Apostol Andrei”». Au fost prezentate 
detalii privind obiectivele proiectului, principalele 
activităţi ce urmează a fi derulate, cuantumul 
finanţării nerambursabile şi al cofinanţării, detalii 
privind grupurile ţintă ale proiectului, perioada de 
timp necesară implementării proiectului şi 
principalele rezultate aşteptate.  
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Obiectivul proiectului constă în extinderea, reabilitarea, 
modernizarea şi dotarea cu echipamente performante de 
investigaţie a Ambulatoriului Integrat de Specialitate al 
Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi. 
Implementarea proiectului va avea un impact 
semnificativ pe plan local, implementarea sa asigurând 
accesul populaţiei la servicii medicale de calitate prin 
îmbunătăţirea infrastructurii aferente funcţionării 
Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic 
de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi.  

 

 

 

Galaţiul a sărbătorit 12 ani de la înfiinţarea Euroregiunii „Dunărea de Jos”  

 

În data de 14 august 2010, Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră ”Euroregiunea Dunărea de Jos” în parteneriat cu 
Consiliul Judeţului Galaţi, a organizat în sala Auditorium a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii seminarul 
„Parteneriate transfrontaliere în sectorul neguvernamental - oportunitate a dezvoltării durabile la 
nivelul Euroregiunii ”Dunărea de Jos”.  
 

Manifestarea a fost ocazionată de împlinirea a 12 ani de la înfiinţarea Euroregiunii „Dunărea de Jos”, structură de 
cooperare transfrontalieră a cărei preşedinţie este deţinută, în prezent, de  Consiliul Judeţului Galaţi, prin 
preşedintele său, domnul Eugen Chebac. 
 

La acest eveniment au participat reprezentanţi 
ai sectorului neguvernamental din toate 
regiunile membre ale Euroregiunii: judeţele 
Galaţi, Brăila şi Tulcea din România, regiunea 
Odesa din Ucraina şi raioanele Cahul şi 
Cantemir din Republica Moldova.  
 

Evenimentul - primul de acest fel din 
Euroregiune -  şi-a propus, în primul rând, 
stabilirea de noi legături şi contacte la nivelul 
ONG-urilor din regiunile membre ale 
Euroregiunii, crearea de parteneriate viabile, 
dar şi stabilirea unui pachet de proiecte 
comune privind dezvoltarea durabilă la nivelul 
Euroregiunii. 
 

Participanţii la seminar au fost invitaţi, pe 
parcursul serii, să asiste la spectacolul dedicat 
Zilei Euroregiunii din cadrul Festivalului 
Internaţional de Folclor „Doina Covurluiului”.  
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Ansambluri folclorice profesioniste din Tulcea (România), Cahul (R. Moldova) şi Odesa (Ucraina) au încântat publicul 
gălăţean oferind un exemplu concret al cooperării transfrontaliere promovată în cadrul Euroregiunii.  

 

Dagmar Repcekova, ambasadorul Republicii Slovace în România la Galaţi 
 

Excelenţa Sa, doamna Dagmar Repcekova, ambasadorul Republicii Slovace în România, a sosit în data de 13 august 
2010 la Galaţi, ca urmare a invitaţiei adresată de dl. Eugen Chebac, Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, în 
contextul desfăşurării Festivalului Internaţional de Folclor „Doina Covurluiului”, manifestare la care au participat şi 
artiştii Ansamblului „Zemplin” din Republica Slovacă. 

 

La întâlnirea pe care preşedintele Consiliului Judeţului 
Galaţi, dl. Eugen Chebac, a avut-o cu Excelenţa Sa, s-a 
analizat posibilitatea extinderii relaţiilor de cooperare 
între judeţul Galaţi şi structuri similare din Republica 
Slovacă în diverse domenii – învăţământ, comerţ, turism, 
mediu etc. şi au fost formulate propuneri concrete în 
acest sens. 

 

Profitând de prezenţa la întâlnire a unui reprezentant al 
Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, 
Excelenţa Sa, doamna ambasador a transmis şi o invitaţie 
la Bursa Internaţională de Cooperare ce urmează a se 
desfăşura în această toamnă la Bratislava.  

 

Doamna ambasador a solicitat sprijinul şi medierea 
Preşedintelui Eugen Chebac – în calitatea sa de 
Preşedinte al Euroregiunii „Dunărea de Jos” - şi pentru realizarea unei alte misiuni pe care E.S. o are: acordarea de 
ajutor financiar Republicii Moldova, în vederea reabilitării infrastructurii afectate de inundaţiile provocate de Prut. 
„Este vorba despre alocarea de la bugetul slovac a unor fonduri destinate refacerii de şcoli şi drumuri din raioanele 
Hânceşti şi/sau Cantemir. În afară de acest ajutor imediat, există un program anual internaţional de ajutor pentru 
dezvoltare, iar Moldova este prioritară”, a declarat E.S. doamna ambasador Dagmar Repcekova. 

 

 În continuare domnul Eugen Chebac şi doamna Dagmar Repcekova au fost prezenţi la Festivalul Internaţional de 
Folclor „Doina Covurluiului”, unde au urmărit evoluţiile de excepţie ale ansamblurilor folclorice româneşti, slovace şi 
macedonene. 
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CONCURSURI 

 

Concursul „Muzica împotriva sărăciei”  
 

Concursul „Muzica împotriva sărăciei” oferă tinerilor cetăţeni ai Uniunii Europene o ocazie de a-şi face cunoscut 
mesajul, prin trimiterea unui cântec pe tema luptei împotriva sărăciei în lume. Cântecul trebuie să conţină un mesaj 
legat de lupta împotriva sărăciei sau de cooperarea pentru dezvoltare.  
 

 

 

 

 

 

 

Cântecele trebuie trimise pe pagina concursului „Muzica împotriva sărăciei” www.ifightpoverty.eu/music-contest 
înainte de 30 septembrie 2010. 

 

Câştigătorii concursului vor obţine o înregistrare a cântecului într-un studio profesionist şi vor fi invitaţi să cânte în 
cadrul Zilelor dezvoltării europene care se vor desfăşura la Bruxelles, în decembrie 2010. Transportul şi cazarea vor fi 
asigurate de către Comisia Europeană. La concurs poate participa orice cetăţean al UE cu vârsta între 15 şi 25 de ani, 
pe parcursul perioadei de înscriere. Cântecele trimise în format video trebuie să se refere la combaterea sărăciei în 
lume şi la importanţa activităţilor Uniunii Europene în cooperarea pentru dezvoltare. 

 

Înscrierea se poate face online pe website-ul http://www.ifightpoverty.eu/ro/act/mu-sic-contest/join  şi trebuie 
urmaţi 5 paşi: 

� completarea datelor personal; 

� descrierea angajamentului de combatere a sărăciei în lume; 

� furnizarea informaţiilor privind piesa înscrisă; 

� transmiterea link-ului unde se află postată piesa (video sau audio); 

� acceptarea termenilor şi condiţiilor concursului. 

 

Premiile eLearning 2010  
 

Pentru a celebra a 10-a ediţie a Premiilor eLearning, European Schoolnet invită şcolile şi instituţiile de formare 
pedagogică din Europa să participe la concursul organizat cu această ocazie şi să-şi prezinte cele mai bune proiecte 
care utilizează tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în procesele de predare şi învăţare.  

 

Categoriile propuse pentru anul 2010 sunt: cooperare internaţională, Premiile ASPECT, expresie culturală, 
matematică, ştiinţă şi tehnologie, învăţare colaborativă, alfabetizare digitală (eLiteracy), şcoala "e-mature" şi o 
categorie specială pentru cei mai buni profesori. 

Data limită pentru transmiterea candidaturilor: 28 septembrie 2010 

Regulamentul este disponibil pe website-ul: http://elearningawards.eun.org  
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Parlamentul European a lansat programul de subvenţii  
pentru proiecte de comunicare pentru anul 2011 

 

Parlamentul European a lansat, printr-un apel de propuneri de proiecte, Programul de subvenţii pentru proiecte cu 
implementare în anul 2011 în domeniile: programe de televiziune, programe radio, activităţi specifice reţelei internet.  

 

Apelul urmăreşte identificarea unor proiecte propuse de organizaţii sau instituţii din statele membre ale Uniunii 
Europene şi care să contribuie la o mai bună înţelegere de către cetăţenii europeni a rolului şi funcţionării 
Parlamentului European şi să încurajeze participarea acestora la procesele decizionale la nivel european. 

 

 Fiecare subvenţie acordată în domeniul programelor de 
televiziune va acoperi maximum 60% din costurile totale 
eligibile prezentate în estimarea bugetară din formularul de 
aplicaţie. Valoarea totală a subvenţiei solicitate de la 
Parlamentul European nu va fi mai mică de 150.000€ şi nici 
nu va fi mai mare de 400.000€. Fiecare subvenţie acordată 
în domeniul programelor radio va acoperi maximum 70% 
din costurile totale eligibile prezentate în estimarea 
bugetară din formularul de aplicaţie.  Valoarea totală a 
subvenţiei solicitate de la Parlamentul European nu va fi 
mai mică de 30.000€ şi nici nu va fi mai mare de 80.000€. 

 

Fiecare subvenţie acordată în domeniul activităţilor specifice reţelei internet va acoperi maximum 75% din costurile 
totale eligibile prezentate în estimarea bugetară din formularul de aplicaţie. Valoarea totală a subvenţiei solicitate de 
la Parlamentul European nu va fi mai mică de 30.000€ şi nici nu va fi mai mare de 150.000€. 

 

Termenul  limită de depunere a proiectelor: 18 octombrie 2010.  

Informaţiile necesare participării şi documentele pentru apelul de propuneri: 

http://www.europarl.europa.eu/tenders/subventions_call_proposal_2011.htm  
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