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Comisia Europeană a adoptat pe 19 decembrie, după ani de pregătire, propunerea 

de revizuire a directivei privind produsele din tutun. Actul legislativ propus constă în 

norme noi și mai stricte privind modul în care pot fi fabricate, prezentate și 
comercializate produsele din tutun. Mai precis, el interzice utilizarea de țigarete, 

tutun de rulat și produse din tutun nefumigene cu arome caracteristice și prevede 
utilizarea obligatorie a avertismentelor de sănătate ilustrate de dimensiuni mari pe 

ambalajele țigaretelor și ale tutunului de rulat. Propunerea reglementează vânzarea 
transfrontalieră prin internet și prevede modalități tehnice de combatere a 

comerțului ilicit. În plus, sunt propuse măsuri pentru produsele care nu au fost 

până în prezent reglementate în mod specific, cum ar fi țigaretele electronice și 
produsele din plante pentru fumat. Tutunul pentru mestecat și tutunul pentru uz 

nazal vor face obiectul unor reglementări specifice privind etichetarea și 
ingredientele. Este menținută interdicția existentă privind tutunul pentru uz oral 

(tutunul snus). 
 

Cu ocazia adoptării propunerii, Tonio 

Borg, comisarul responsabil pentru 
politica în materie de sănătate și 

consumatori, a afirmat: „Am reușit! 
Comisia Europeană a promis o 
propunere privind produsele din 
tutun până la sfârșitul anului 2012 și 
iată că astăzi o prezint în fața 
miniștrilor sănătății și a 
Parlamentului European. Cifrele 
vorbesc de la sine: tutunul ucide 
jumătate dintre utilizatorii săi și 
prezintă un grad ridicat de 
dependență. În condițiile în care 
70% dintre fumători încep să fumeze înainte de vârsta de 18 ani, ambiția propunerii 
de astăzi este de a face produsele din tutun și fumatul mai puțin atractive și de a-i 
descuraja pe tineri să înceapă să consume produse din tutun”. El a adăugat: 
„Consumatorii nu trebuie să fie înșelați: produsele din tutun ar trebui să arate și să 
aibă gust de produse din tutun, iar prezenta propunere garantează că ambalajele și 
aromele atrăgătoare nu sunt utilizate ca o strategie de marketing”. 
 

Propunerea prevede revizuiri majore ale directivei în vigoare. Ea abordează în 
special următoarele domenii: 
 

• Etichetarea și ambalarea: toate pachetele de țigarete și tutun de rulat trebuie 

să conțină o avertizare de sănătate ilustrată combinată cu text care să acopere 
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75% din partea anterioară și posterioară a pachetului și nu pot să poarte elemente promoționale. 

Informațiile actuale privind gudronul, nicotina și monoxidul de carbon, care sunt percepute ca înșelătoare, se 
înlocuiesc cu un mesaj de informare amplasat pe partea laterală a pachetului conform căruia fumul de tutun conține 

peste 70 de substanțe care cauzează cancer. Statele membre au în continuare posibilitatea să introducă 
ambalaje generice în cazuri justificate în mod corespunzător; 
 

• Ingredientele: va fi introdus un format de raportare electronic pentru ingrediente și emisii. Propunerea prevede 

interzicerea țigaretelor, a tutunului de rulat țigări și a produselor din tutun nefumigene care au arome caracteristice, 

precum și interzicerea produselor cu un grad mare de toxicitate și un potențial mare de dependență; 
 

• Produsele din tutun nefumigene: se menține interdicția privind produsele din tutun pentru uz oral (tutun 

snus), cu excepția Suediei care beneficiază de o derogare. Toate produsele din tutun nefumigene trebuie să 

poarte avertismente de sănătate pe principalele suprafețe ale pachetului, iar produsele cu arome 
caracteristice nu pot fi comercializate. Noile categorii de produse din tutun necesita o notificare prealabilă; 
 

• Extinderea domeniului de aplicare al directivei: produsele care conțin nicotină (de exemplu, țigaretele 

electronice) sub un anumit prag de nicotină sunt permise pe piață, dar trebuie să poarte avertismente de sănătate; 
peste acest prag astfel de produse sunt permise numai în cazul în care sunt autorizate ca medicamente, precum 

terapiile de substituire a nicotinei. Țigaretele din plante vor trebui să poarte avertismente de sănătate; 
• Vânzările transfrontaliere la distanță: sunt prevăzute o notificare pentru vânzătorii cu amănuntul prin 

internet și un mecanism de verificare a vârstei pentru a garanta că produsele din tutun nu sunt vândute 

copiilor și adolescenților; 
 

• Comerțul ilicit: sunt prevăzute un sistem de urmărire și localizare și caracteristici de securitate (de 

exemplu, holograme) pentru a garanta că sunt comercializate în UE numai produsele care sunt conforme cu 

directiva.  
 

Propunerea a fost adoptată în urma unei consultări ample a părților interesate, inclusiv a unei consultări publice care 

a generat 85 000 de răspunsuri. În timpul pregătirii, a fost efectuată o evaluare detaliată a impactului, care a 

examinat efectele economice, sociale și de sănătate ale mai multor opțiuni de politici avute în vedere. Mai multe 
studii externe au fost comandate în timpul procesului. 
 

În etapa următoare, propunerea va fi discutată în Parlamentul European și în Consiliul de Miniștri. Adoptarea 

propunerii este preconizată pentru 2014. Aceasta ar intra în vigoare începând din 2015-2016. 
 

Mai multe informaţii la: www.ec.europa.eu  
 

Drepturile pasagerilor: o mai bună protecție pentru europenii  
care călătoresc cu vaporul 

 
Până la sfârșitul anului 2012, vor intra în vigoare noi norme ale UE — un set de drepturi minime – care vor ameliora 

protecția persoanelor ce călătoresc pe mare sau pe căile navigabile interioare. Începând cu data de 31 decembrie, 
persoanele care călătoresc pe mare vor avea dreptul să solicite despăgubiri pentru pierderile sau daunele suferite în 

caz de accidente. 
 

Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei responsabil pentru transporturi, a 
declarat: „Ne respectăm promisiunea. Suntem pe punctul de a finaliza 
ceea ce am început cu câțiva ani în urmă:o politică coerentă în 
domeniul drepturilor pasagerilor în Europa pentru toate modurile de 
transport. De acum înainte, cele 200 de milioane de persoane care 
călătoresc anual cu vaporul vor beneficia de protecție în temeiul noului 
set de norme.” 
 

Începând cu 18 decembrie, persoanele care călătoresc pe mare și pe 

căile navigabile interioare din UE, în special persoanele cu handicap și 
cele cu mobilitate redusă, vor beneficia de drepturi similare cu cele ale 

persoanelor care călătoresc cu avionul sau cu trenul. Printre noile 
drepturi se numără: 

http://www.ec.europa.eu


  

 

• informații adecvate și accesibile pentru toți pasagerii înaintea călătoriei și în timpul acesteia, precum și informații 
cu caracter general privind drepturile pe care le au în terminalele porturilor și la bordul navelor; 

• asistență corespunzătoare (precum gustări, mese, băuturi răcoritoare și, dacă este necesar, asigurarea cazării 

pentru maximum trei nopți, la o valoare de până la 80 euro pe noapte) în cazul anulării cursei sau al întârzierii 
plecării cu mai mult de 90 de minute;  

• garantarea alegerii între rambursarea prețului călătoriei sau oferirea unei rute alternative în cazul anulării cursei 
sau al întârzierii plecării cu mai mult de 90 de minute;  

• despăgubiri, între 25% și 50% din prețul biletelor, în cazul sosirii cu întârziere; 
• tratament nediscriminatoriu și asistență specifică gratuită, atât în terminalele porturilor, cât și la bordul navelor, 

pentru persoanele cu handicap și pentru cele cu mobilitate redusă, precum și despăgubiri financiare în cazul pierderii 

sau deteriorării echipamentului de mobilitate al acestora; 
• instituirea de către transportatori și de către operatorii de terminale a unor mecanisme de soluționare a plângerilor 

pasagerilor;  
• numirea unor organisme naționale independente însărcinate cu controlul aplicării reglementărilor, dacă este 

necesar prin aplicarea de sancțiuni. 
 

În plus, începând cu data de 31 decembrie 2012, pasagerii implicați într-un accident în timpul călătoriei pe mare vor 
beneficia, în temeiul dreptului UE, de următoarele drepturi: 
 

• despăgubiri financiare în caz de deces, de vătămare corporală și de pierdere sau deteriorare a bagajelor, a 

vehiculelor, a echipamentelor de mobilitate sau a altor echipamente speciale; 
• plata în avans (în termen de 15 zile) a sumei necesare pentru acoperirea necesităților economice imediate în caz 

de deces sau de vătămare corporală; 

• cale de atac directă împotriva furnizorului de asigurări al transportatorului în caz de deces sau de vătămare 
corporală; 

• dreptul la informații adecvate și inteligibile cu privire la drepturile enumerate mai sus înaintea sau, cel târziu, în 
momentul plecării. 

 

Etapele următoare 
 

• Toate informațiile cu privire la drepturile pasagerilor pot fi descărcate pe smartphone-uri cu ajutorul unei aplicații 
gratuite care este disponibilă pentru toate platformele. Drepturile pasagerilor din transportul maritim vor fi 

disponibile începând din ianuarie 2013, inițial în limba engleză, iar ulterior în toate celelalte limbi;  

• În 2013, Comisia Europeană va avea prima întrevedere cu autoritățile naționale numite de statele membre ale UE 
pentru a coordona aplicarea efectivă a legislației în domeniul drepturilor pasagerilor din transportul maritim; 

• La 3 martie 2013, piața unică europeană a drepturilor pasagerilor va fi completată cu noi acte legislative privind 
drepturile persoanelor care călătoresc cu autobuzul și cu autocarul.  

 
Mai multe informaţii la: www.ec.europa.eu 

 

O nouă clasificare vizează 500 de universități 
 

După cum s-a anunțat pe 17 decembrie, cinci sute de universități din 
toată Europa și din lume sunt așteptate să participe la o nouă clasificare 

internațională a universităților, inițiată de Comisia Europeană. Noua listă, 

U-Multirank, va fi diferită de actualele clasificări, calificând universitățile în 
funcție de o gamă mai largă de factori de performanță, vizând furnizarea 

unui ghid mai realist și ușor de utilizat pentru ceea ce oferă acestea. 
Noua clasificare „multidimensională” va califica universitățile în cinci 

domenii distincte: reputația pentru cercetare, calitatea predării și învățării, 

orientarea internațională, succesul transferului de cunoștințe (de 
exemplu, parteneriate cu întreprinderile și întreprinderile nou-înființate) și 

angajamente regionale. Universitățile sunt invitate să se înscrie pentru 
noua clasificare în prima jumătate a anului 2013, iar primele rezultate 

sunt așteptate la începutul anului 2014. U-Multirank va fi lansat oficial la 
o conferință importantă care va avea loc între 30 și 31 ianuarie la Dublin sub președinția irlandeză a Uniunii 

Europene. 
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Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, a declarat: „Aceasta va fi o 
clasificare modernă și sofisticată, ilustrând întreaga diversitate a învățământului superior. Clasificările internaționale 
existente au încă tendința să acorde prea multă importanță reputației pentru cercetare. Clasificarea noastră 
multidimensională va oferi un ghid mai precis și mai comparabil pentru calitatea universităților. U-Multirank îi va 
ajuta pe tineri să facă alegeri corecte în ceea ce privește studiile și va motiva instituțiile să își îmbunătățească 
performanțele într-o gamă largă de activități. El va fi, de asemenea, un instrument util pentru factorii de decizie, 
oferindu-le posibilitatea să fie mai bine plasați pentru a dezvolta strategii eficiente pentru învățământul superior, 
pentru viitor.” 
 

U-Multirank se va baza pe date și criterii obiective. Comisia urmărește să atragă o gamă largă de universități pentru 
a participa în prima fază. Celelalte ar putea să se alăture mai târziu. De asemenea, U-Multirank va permite tuturor 

selectarea și cântărirea propriilor priorități pentru a întocmi clasificări proprii și adaptate. 
 

Pentru a asigura imparțialitatea, calitatea și verificarea, Comisia a selecționat un 
consorțiu independent care să efectueze clasificarea. Centrul pentru învățământ 

superior (CHE) din Germania și Centrul pentru studii politice de învățământ superior 
(CHEPS) din Țările de Jos vor conduce inițiativa. Acestea vor colabora cu parteneri 

printre care se numără Centrul pentru studii științifice și tehnologice de la Universitatea 

Leiden (CWTS), Editura Științifică Elsevier, Fundația Bertelsmann și firma de software 
Folge 3. Consorțiul va colabora, de asemenea, cu parteneri din clasificarea națională și 

cu organizații ale părților interesate pentru a compila date exacte. 
 

U-Multirank este rezultatul unei inițiative care își are originea într-o conferință organizată sub președinția franceză 
din 2008 a Uniunii Europene, care a solicitat o nouă clasificare a universităților bazată pe o metodologie care reflectă 

o varietate de dimensiuni de excelență în context internațional. 
 

Ulterior, Comisia Europeană a comandat un studiu de fezabilitate care a fost efectuat de către un consorțiu de 
organizații din cadrul învățământului superior și al cercetării, cunoscut sub numele de CHERPA și finalizat în 2011. 

Studiul, bazat pe colaborarea cu 150 de instituții de învățământ superior din Europa și din întreaga lume, a confirmat 

faptul că atât conceptul unei clasificări multidimensionale, cât și punerea sa în practică sunt realiste. 
 

U-Multirank va fi elaborată în 2013-2014 și va primi o finanțare în valoare de 2 milioane de euro din partea UE în 

cadrul Programului de învățare pe tot parcursul vieții, cu posibilitatea de a prelungi cu doi ani finanțarea inițială în 

2015-2016. Obiectivul este ca o organizație independentă să realizeze ulterior clasificarea. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu  
 
 

Comisia lansează Panorama competențelor în UE  
pentru a aborda discrepanțele în domeniul competențelor  

 
 

Comisia Europeană a lansat oficial pe 7 decembrie Panorama competențelor în UE 

(www.euskillspanorama.ec.europa.eu), un site web care prezintă informații cantitative și calitative privind 

necesitățile pe termen scurt și mediu în materie de competențe, precum și cu privire la oferta de competențe și la 
discrepanțele dintre competențe și piața muncii. Panorama competențelor, care se bazează pe date și previziuni 

compilate la nivelul UE și al statelor membre, va scoate în evidență ocupațiile profesionale cu creșterile cele mai 
rapide, precum și principalele ocupații profesionale care se confruntă cu blocaje, având un număr mare de locuri de 

muncă neocupate. În prezent, există aproximativ 2 milioane de oferte de locuri de muncă neocupate în întreaga UE, 
în ciuda nivelurilor ridicate de șomaj. Site-ul web conține informații detaliate privind fiecare sector, fiecare profesie și 

fiecare țară.  
 

Androulla Vassiliou, comisarul european responsabil cu educația, cultura, multilingvismul și tineretul, a declarat: 

„Îmbunătățirea competențelor și a calificărilor este esențială pentru sporirea productivității și competitivității Europei. 
Panorama competențelor în UE va oferi un punct unic de acces la cele mai recente surse de informații la nivel 
european și național. De asemenea, ea ne va ajuta să îmbunătățim capacitatea de reacție a sistemelor de educație și 
de formare la evoluția cerințelor în materie de competențe și să ne asigurăm că oamenii sunt pregătiți pentru 
domeniile în care se prevede că va crește cererea de forță de muncă.” 
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László Andor, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, 

afaceri sociale și incluziune, a făcut următoarea observație: „Panorama 
competențelor în UE este primul instrument european care permite 
accesul cu un singur clic la informații pertinente privind evoluția cerințelor 
în materie de competențe, în toate țările UE.Acest instrument de 
informare online prezintă informații cuprinzătoare în ceea ce privește 
discrepanțele dintre competențe și piața muncii și, în cele din urmă, va 
ajuta la direcționarea celor care caută un loc de muncă spre ocupațiile 
cele mai solicitate din întreaga Europă”. 
 

Panorama competențelor în UE arată că ocupațiile profesionale cu cele 
mai multe locuri de muncă neocupate în prezent în UE sunt cele din 

domeniul finanțelor și al vânzărilor. Alte ocupații profesionale pentru care 
se raportează cel mai frecvent penurii sunt biologii, farmacologii, medicii 

și profesiile conexe, asistenții medicali, specialiștii în domeniul TIC și 

inginerii. Site-ul web indică faptul că cel mai mare grad de discrepanță între competențe și necesitățile pieței muncii 
există în Lituania, Bulgaria, Belgia, Ungaria și Irlanda, în timp ce în Portugalia, Danemarca și Țările de Jos situația 

este mult mai bună. 
 

Site-ul Panorama competențelor în UE va fi actualizat periodic cu cele mai recente date. 
 

Panorama competențelor include, de asemenea: 

• principalele rezultate ale analizelor privind tendințele în domeniul ocupațiilor profesionale, precum și privind 

competențele transversale sau anumite sectoare. Acestea analizează tendințele principalelor ocupații profesionale din 
UE care înregistrează creșteri și ale principalelor ocupații profesionale care au căutare. De asemenea, prezintă 

prognoze la nivel de sector, precum și necesități și discrepanțe specifice în domeniul competențelor; 
• un inventar al surselor de informații existente la nivel național, european sau internațional. Acesta permite 

utilizatorilor un acces ușor la informații care anterior erau dispersate.  
 

Această primă versiune a Panoramei competențelor este destinată în special factorilor de decizie, cercetătorilor, 
serviciilor intermediare și specialiștilor în domeniu. Ea permite o analiză aprofundată și dezvoltarea pe baza unor 

elemente concrete a politicilor privind planificarea formării și educației, precum și elaborarea de măsuri specifice care 

să abordeze discrepanțele între cererea și oferta de pe piața muncii. Panorama competențelor va fi dezvoltată în 
continuare pentru a satisface necesitățile persoanelor care caută un loc de muncă, ale lucrătorilor și ale studenților, 

astfel încât aceștia să poată face alegeri privind cariera în mai mare cunoștință de cauză. 
 

Panorama competențelor în UE este sprijinită de Rețeaua observatoarelor naționale privind necesitățile și 
discrepanțele în materie de competențe, de Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și 

de Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă 
(Eurofound). 
 

Panorama competențelor vine în completarea altor instrumente ale UE, precum 

Observatorul european al locurilor de muncă vacante, sondajele în rândul 
angajatorilor și consiliile europene pentru competențe sectoriale. Ea aduce 

informații practice, cum ar fi CV-ul Europass, care este utilizat de peste 10 

milioane de europeni. Panorama competențelor va fi dezvoltată și actualizată în 
continuare cu sprijinul statelor membre și al diverselor organizații partenere. 
 

„Erasmus pentru toți”, programul pentru educație, formare, tineret și sport 

propus de Comisie, în valoare de 19 miliarde de euro, are ca scop dublarea 
numărului de beneficiari ai burselor pentru oportunități de dezvoltare a 

competențelor prin studiu, formare sau voluntariat în străinătate, ajungându-se 
la 5 milioane de astfel de beneficiari în perioada 2014-2020. Peste două treimi 

din bugetul programului ar sprijini acest tip de mobilitate individuală în scop 

educațional, iar restul ar urma să fie alocat pentru proiecte axate pe cooperarea 
în scopul inovării, pe reformarea politicilor și pe schimbul de bune practici. 

 
Mai multe informaţii la: www.ec.europa.eu  
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EVENIMENTE 
 

Galaţiul a predat judeţului Tulcea preşedinţia Euroregiunii „Dunărea de Jos” 
 
 

Galaţiul a găzduit în perioada 12-14 decembrie lucrările Consiliului 

Euroregiunii „Dunărea de Jos”, structură administrativă din care fac 

parte judeţele Galaţi, Brăila, Tulcea, din România, raioanele Cantemir 
şi Cahul, din Republica Moldova, regiunea Odessa şi raionul Reni din 

Ucraina. Concomitent a avut loc şi adunarea generală a Asociaţiei de 
Cooperare Transfrontalieră „Dunărea de Jos”. 
 

Manifestările au reunit conducerile autorităţilor publice din regiunile 

membre, reprezentând un prilej de analiză relaţiilor de colaborare 
transfrontalieră, precum şi stabilirea unor propuneri de proiecte 

comune ce pot fi derulate în cadrul parteneriatului euroregional, în 

diferite domenii de activitate. 
 

În cadrul întâlnirilor a fost prezentat raportul de activitate pentru 2011-2012, precum şi rapoartele comisiilor de 

specialitate. Membrii Euroregiunii „Dunărea de Jos” au modificat componenţa nominală a Consiliului Euroregiunii şi a 

Comisiilor de Specialitate, precum şi componenţa Centrului de Coordonare al Euroregiunii „Dunărea de Jos”, motivul 
schimbărilor având la bază alegerile locale care au avut loc în Români în aceast an. 
 

Tot în cadrul şedinţei Euroregiunii „Dunărea de Jos” a avut loc şi ceremonia de predare a preşedinţiei acestei 

structuri administrative. Trebuie amintit că din decembrie 2009 conducerea 
Euroregiunii a fost deţinută de către Consiliul Judeţului Galaţi. Începând din 

această lună, conducerea Euroregiunii „Dunărea de Jos” a fost preluată de către 
Horia Teodorescu, preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, în timp ce 

vicepreşedinţi sunt Eduard Matviiciuc, preşedinte al Administraţiei Regionale de 

Stat Odesa – Ucraina şi Avram Micinschi, preşedintele Consiliului Raional Cahul – 
Republica Moldova. 
 

„Vreau să fim o echipă în Euroregiune şi să luăm decizii în interesul tuturor 
părţilor. În cei doi ani de mandat care vor urma intenţionez să promovez proiecte 
care să lase urme pozitive în această regiune”, a declarat Horia Teodorescu, după 

preluarea funcţiei de preşedinte al Euroregiunii „Dunărea de Jos”. 
 

Euroregiunea „Dunărea de Jos” a luat fiinţă în august 1998 când a fost semnat 
acordul de costituire, la Galaţi, iar în anul 2009 a fost înfiinţată Asociaţia de 

Cooperare Transfrontalieră „Dunărea de Jos”.  
 

 

Planul judeţean de comunicare pe teme europene pentru anul 2013 
 

Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi a organizat, în data de 14 decembrie 2012, la sediul 
Consiliului Judeţului Galaţi un eveniment de promovare a Planului Judeţean de Comunicare pe teme europene 

pentru anul 2013, document cadru ce prezintă acţiunile de comunicare pe teme europene la nivel local. 

6 



  

 

 

Planul Judeţean de Comunicare pe teme europene conţine activităţile cu tematică europeană ce vor fi organizate în 

anul 2013 de către reţeaua de multiplicatori de informaţie europeană din judeţul Galaţi, precum şi de către instituţii 
de interes public sau privat active în această sferă de acţiune. 
 

Documentul a fost elaborat de Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi în colaborare cu 

reprezentanţii instituţiilor ce fac parte din reţeaua de multiplicatori de informaţie europeană din judeţul Galaţi, 
precum şi organizaţiile ce au ca domeniu de interes comunicarea pe teme europene. 

 

Lansarea proiectului „Circuit turistic muzeal în judeţul Galaţi”  

 

În data de 19 decembrie 2012, la sediul Consiliului Judeţului Galaţi, avut loc lansarea proiectului „CIRCUIT 

TURISTIC MUZEAL ÎN JUDEŢUL GALAŢI”, cod SMIS 28404, al cărui beneficiar este Consiliul Judeţului Galaţi. 

Contractul de finanțare a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operaţional Regional, Organismul Intermediar pentru Turism fiind Direcția 

Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism. 
 

Acest proiect este finanţat din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea 

infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”. 
 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea turismului în judeţul Galaţi prin promovarea la nivel naţional a 
potenţialului cultural şi antropic. Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni. Valoarea totală a proiectului 

este de 889.522,50  lei din care valoarea totală eligibilă este de 713.192,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din 
FEDR este de 644.511,61 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 54.416,55 lei iar co-

finanțarea eligibilă a beneficiarului este de 14.263,84 lei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schimb european de decoraţiuni de Crăciun 
 

Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, în colaborare cu patru 

instituţii de învăţământ primar din municipiul Galaţi: Şcoala Gimnazială „Miron Costin” nr. 
12, Şcoala Gimnazială „Sf. Ana” nr. 29, Şcoala Gimnazială „Iulia Haşdeu” nr. 40 şi Şcoala 

Gimnazială „Grigore Teologul” nr. 41 au participat la un schimb european de decoraţiuni 

de Crăciun în perioada noiembrie – decembrie 2012.  
 

Schimbul a fost iniţiativa Centrului Europe Direct Llangollen din Ţara Galilor şi a implicat 

180 de şcoli şi 45 de Centre Europe Direct din 16 de state membre ale Uniunii Europene. 

Toate şcolile înscrise în acest program au confecţionat decoraţiuni pentru pomul de 
Crăciun din diverse materiale (carton, plastic, lemn, sfoară, hârtie, vopsea, lipici etc.) pe 

care le-au expediat şcolilor partenere din UE.  
 

De asemenea, şcolile participante au trebuit să facă şi pachete de informaţii referitoare la 
sărbătoarea Crăciunului în ţara sau regiunea respectivă. Scopul acţiunii a fost ca elevii 

şcolilor gimnaziale să afle mai multe despre propria cultură şi tradiţii, dar mai ales despre 
cele ale altor ţări, precum şi aspecte legate de geografie, istorie, limbă şi cetăţenie.  
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Întâlnirea regională a comunicatorilor Regio 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar 

pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, a organizat întâlnirea 
comunicatorilor Regio, în data de 19 decembrie 2012, la sediul Consiliului Judeţului 

Galaţi. 
 

Temele întâlnirii de lucru au fost axate pe comunicarea între membrii reţelei şi luarea 
în discuţie a unor propuneri care vizează îmbunătăţirea activităţii reţelei, la nivel 

regional. 
 

Reţeaua Comunicatorilor Regio are drept rol promovarea Programului Operaţional 

Regional într-un mod coerent şi unitar şi este alcătuită din reprezentanţi ai 
autorităţilor centrale cu atribuţii în domeniul gestionării fondurilor structurale, 

reprezentanţi regionali ai organismelor intermediare, din reprezentanţi ai autorităţilor 
publice locale, ai societăţii civile şi ai mediului de afaceri. 

 
 

CONCURSURI 

 
 

Concurs de fotografii - Ce înseamnă știința pentru tine?  
 
 

Știința este peste tot în jurul nostru. De la fenomene ciudate la demonstrații uluitoare ale științei în acțiune, vrem să 

vedem ce îți captează atenția. Pentru a participa la concursul de fotografii, trebuie să faci parte dintr-o echipă de trei 
persoane, dintre care cel puțin două trebuie să fie fete. Fotografia ta nu trebuie să includă imagini ale unor persoane 

care pot fi identificate.  
 

Participă acum și echipa ta poate câștiga o excursie la Praga, în Republica Cehă, pentru a asista la Concursul Uniunii 

Europene pentru tinerii cercetători, sau o excursie la Ispra, în Italia, pentru a vizita Centrul Comun de Cercetare. 
Este un concurs lunar, astfel că trebuie să trimiți fotografia între data de 1 și 15 a fiecărei luni.  
 

Premii 
 

Pe baza unui sistem de vot online, fiecare membru al echipei câștigătoare din fiecare lună din perioada 
decembrie 2012 - mai 2013 va primi un pachet interesant cu materiale ale campaniei. Cele mai bune dintre cele 

șase fotografii desemnate câștigătoare în perioada celor șase luni vor participa la un vot final pentru a se stabili 

câștigătorii premiului I, al II-lea şi al III-lea din cadrul concursului. Echipa care adună cele mai multe voturi va fi 
recompensată cu o excursie la Praga în septembrie 2013. Aceasta va fi o ocazie unică de a descoperi proiecte 

științifice fascinante și de a întâlni peste 100 de tineri oameni de știință din întreaga Europă. 
 

Echipa de pe locul al II-lea va fi recompensată cu o excursie la Ispra pentru a vizita laboratoarele și echipamentele 
de cercetare interesante ale serviciului științific intern al Comisiei, Centrul Comun de Cercetare. Aceasta va fi o 

ocazie de a asista la veritabile activități științifice și de a cunoaște oameni de știință cu experiență sau tineri. 
 

Fiecare membru al echipei situate pe locul al III-lea va primi câte un ICE Watch. 
  

Mai multe informaţii: http://science-girl-thing.eu/en/contest  
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Unde a fost făcută această fotografie? 
 

Cât de bine cunoşti Europa? Noul concurs marca Tineretul în mişcare de pe Facebook îţi va permite să-ţi testezi 

memoria fotografică. Ai între 16 şi 30 de ani? Atunci încearcă să ghiceşti care este 
capitala europeană din fotografie, în fiecare săptămână între 10 decembrie 

2012 şi 25 februarie 2013. 
 

Câştigătorii săptămânii vor fi selectaţi în fiecare luni dintre cei care au răspuns 
corect în săptămâna anterioară şi vor primi ca premiu un player mp4. Poţi să te 

joci în fiecare săptămână, dar câştigi doar o singură dată! 
 

Începe să ghiceşti pe: https://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope/app_139825572834713  
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