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În luna februarie au fost anunțate numele 
câștigătorilor concursului anual pentru tinerii 

traducători din UE („Juvenes Translatores”), 
organizat de Comisia Europeană și dedicat 

elevilor de liceu. La concurs au participat peste 
3.000 de adolescenți din 750 de școli, iar 

lucrările lor au fost notate de traducătorii 

Comisiei. Câștigătoarea din România se 
numește Andreea Florina Săndiță și este elevă în 

clasa a XI-a la Colegiul Național Radu Greceanu 
din Slatina, județul Olt. Andreea va fi invitată la 

ceremonia de decernare a premiilor de la 

Bruxelles, în data de 8 aprilie, cu ocazia căreia 
câștigătorii (câte unul din fiecare stat membru) 

vor primi un trofeu din partea dnei Androulla 
Vassiliou, comisarul european pentru educație, 

cultură, multilingvism și tineret. 
 

„Competențele lingvistice lărgesc orizonturile și îmbogățesc viețile oamenilor. Dor-
esc să încurajez mai mulți tineri să învețe limbi străine. Trebuie să ne asigurăm că 
aceștia sunt conștienți de toate avantajele practice, de la capacitatea de a vorbi în 
limba locală atunci când sunt în vacanță sau călătoresc, până la diversificarea opțiu-
nilor de carieră - un mare atu într-un moment în care mulți tineri se confruntă cu 
dificultăți în găsirea unui loc de muncă în țările de origine”, a declarat dna comisar 
Vassiliou. 
 

Traducătorii Comisiei Europene organizează acest concurs din 2007, din dorința de 
a împărtăși pasiunea lor pentru limbile străine. Elevii care au susținut testul în luna 

noiembrie a anului trecut au putut alege oricare dintre sutele de combinații posibile 
între cele 24 de limbi oficiale ale UE; în total, s-au folosit 157 de combinații 

lingvistice, cel mai mare număr înregistrat până în prezent. Câștigătoarea din 
România a tradus un text din limba engleză în limba română. Andreea a arătat 

dintotdeauna o adevărată pasiune pentru limbile moderne, dând dovadă de im-

plicare absolută, de dorința de a-și îmbunătăți nivelul în orice clipă, calități susținute 
de capacitatea ei de a putea face față oricărei provocări.  
 

Concursul „Juvenes Translatores” i-a încurajat pe mulți concurenți să se îndrepte 

către studierea limbilor străine pentru a deveni traducători, iar Andreea s-ar putea 
număra printre ei. Dacă planurile sale de până acum erau să urmeze cursurile unei 

facultăți de drept, după ce a trecut prin experiența concursului de traducere 

„Juvenes Translatores”, Andreea este hotărâtă să ia în calcul și posibilitatea de a se 
înscrie la o facultate de limbi străine. 
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Context  

 
Concursul „Juvenes Translatores” („tineri traducători”, în latină) este organizat în fiecare an de către Direcția 

Generală Traduceri din cadrul Comisiei Europene. Obiectivul său este de a promova studiul limbilor străine în școli și 

de a le oferi tinerilor elevi posibilitatea să vadă cum este să fii traducător. Concursul este deschis elevilor de liceu în 
vârstă de 17 ani (în cazul ediției 2013-2014, celor născuți în 1996) și se desfășoară simultan în toate școlile selectate 

din întreaga Uniune Europeană. 
 

Popularitatea concursului a crescut în fiecare an, atât ca număr de participanți, cât și ca acoperire geografică. La 

ediția 2013-2014, numai în România s-au înregistrat aproximativ 150 de școli, dar numărul acestora a fost redus la 
33 din motive logistice, printr-o selecție aleatorie operată pe calculator.  

 
Sursa: www.ec.europa.eu 

 
 

 

Campania Generation Awake spune „Stop risipei de deșeuri!”  
 

 
 

Cea mai recentă etapă a campaniei „Generation Awake”, 

desfășurată de Comisia Europeană, se concentrează asupra 
consecințelor economice, sociale și personale. Campania are 

drept obiectiv conștientizarea de către consumatori a 

consecințelor pe care tiparele lor de consum le au asupra 
resurselor naturale, prezentând beneficiile deciziei de a acționa 

diferit. 
 

Ea se concentrează în jurul unei pagini de internet total interactive, disponibilă în toate cele 24 de limbi oficiale ale 

UE, unde personaje de desene animate ilustrează impactul pe care îl au asupra mediului deciziile de cumpărare de zi 
cu zi. 

 
În ciuda obiectivelor de reciclare stabilite la nivelul UE și a succeselor obținute în anumite domenii, deșeurile rămân 

o resursă cu o utilizare insuficientă în Europa. Un studiu elaborat pentru Comisie estimează că punerea în aplicare 
integrală a legislației UE privind deșeurile ar conduce la economii de 72 de miliarde de euro pe an, ar spori cifra 

anuală de afaceri a sectorului gestionării și reciclării deșeurilor din UE cu 42 de miliarde de euro și ar crea peste 

400.000 de noi locuri de muncă până în 2020. 
 

Pagina de internet Generation Awake invită vizitatorii să descopere valoarea deșeurilor, arătând modul în care ele 
pot fi reutilizate, reciclate, schimbate și reparate, în loc să fie aruncate. O pagină de Facebook legată de acest 

subiect invită cetățenii să accepte provocări cum ar fi reducerea risipei de alimente și economisirea apei. Oricine 

poate participa și toată lumea este încurajată să răspândească mesajul: deșeurile care nu pot fi evitate pot deveni o 
resursă prețioasă, iar economisirea resurselor înseamnă bani economisiți. 

 
Context  

În spatele tonului senin al campaniei se află un mesaj serios: deșeurile conțin adesea materiale prețioase care pot fi 

reintroduse în sistemul economic. În prezent, din cauza gestionării necorespunzătoare a deșeurilor, economia 
Uniunii Europene pierde o cantitate semnificativă de potențiale materii prime secundare. În 2010, producția totală 

de deșeuri în UE s-a ridicat la 2.520 de milioane de tone, o medie de 5 tone pe cap de locuitor pe an. Prin 

reducerea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor, putem contribui cu toții la o economie dinamică și la un mediu 
sănătos, realizând astfel o economie de resurse de mediu și economice și contribuind la orientarea Europei către o 

economie mai circulară, capabilă să valorizeze în mod optim resursele și produsele prin repararea, reutilizarea, 
refabricarea și reciclarea acestora. 

http://www.ec.europa.eu
http://www.generationawake.eu/en/
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf


  

 

Campania, care este tradusă în toate limbile UE, se adresează cetățenilor cu vârsta cuprinsă între 25 și 40 de ani, în 
special tinerilor adulți care trăiesc în mediul urban și familiilor cu copii mici. De la lansarea sa în octombrie 

2011, pagina de internet a campaniei a fost vizitată de peste 750.000 de ori, materialele video au fost vizionate de 

peste 4,5 milioane de persoane și pagina Facebook (www.facebook.com/generationawake) a atras aproape 100.000 
de fani. Această nouă fază a campaniei include un concurs de fotografie pentru prezentarea de sugestii cu privire la 

transformarea deșeurilor în resurse. Câștigătorul va primi drept premiu o excursie la Copenhaga, „Capitala 
europeană verde” 2014. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu 

 

 
 

Ziua Internațională a Limbii Materne marcată în România de lansarea proiectului național 
„Călătoria mea multiculturală”  

 
 
 

La iniţiativa Direcţiei Generale „Învăţământ în Limbile Minorităţilor Naționale” din cadrul 

Ministerului Educaţiei Naţionale, în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice 
din cadrul Guvernului României şi cu Reprezentanţa Comisiei Europene în România, a avut 

loc lansarea proiectului naţional intitulat „Călătoria mea multiculturală”. Proiectul este des-
tinat elevilor din învăţământul primar şi gimnazial, precum şi cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar. Evenimentul a marcat sărbătorirea Zilei Internaţionale a Limbii 

Materne - 21 februarie - şi s-a desfăşurat în Bucureşti, la sediul Uniunii Elene din România. 
 

Programul iniţiat de Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia Generală „Învăţământ în Limbile Minorităţilor Naţionale” 
se va încheia în luna mai, cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei. Acesta își propune să pună în valoare limba, cultura, 

istoria, tradițiile și obiceiurile minorităților naționale din România prin metode nonformale, în contextul sistemului de 
învățământ românesc și al politicii de multilingvism a UE.  

 

La lansarea proiectului au fost prezenţi reprezentanţi ai instituţiilor implicate, ai minorităţilor naţionale, ambasadelor 

şi şcolilor cu predare în limbile minorităților naționale. 

 

Sursa: www.ec.europa.eu 
 

 

 

EVENIMENTE 
 
 
 

Conferința de prezentare a Programului Erasmus+ 2014 - 2020 

 

În data de 5 martie 2014, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profe-

sionale a organizat, în colaborare cu Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Județului Galați și cu Inspectoratul 
Școlar Județean Galați, o reuniune de informare privind Programul Erasmus+.  
 

Evenimentul a vizat prezentarea Programului Erasmus+ 2014 - 2020 și oportunitățile oferite de acesta, precum și 

derularea de activități practice de completare a formularelor de aplicație în cadrul programului. Reprezentanții 

Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale au răspuns 
întrebărilor participanților și au oferit detalii referitoare la aspectele metodologice ale derulării procesului de înscriere 

și derulare a proiectelor Erasmus, precum și informații cu caracter de noutate cu privire la tipul de parteneriate, ac-
tivități și de cheltuieli eligibile pentru toate componentele programului de finanțare. 
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La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor de învățământ preuniversitar din județul Galați și ai organi-
zațiilor neguvernamentale interesate, implicarea activă a invitaților în discuțiile purtate pe parcursul acțiunii demon-

strând utilitatea și oportunitatea organizării unei astfel de întruniri.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Caravana națională de promovare a „Circuitului turistic muzeal în județul Galați” 

 

Consiliul Județului Galați implementează proiectul „Circuit turistic muzeal în judeţul Galaţi”, cod SMIS 28404, finanţat 
prin 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”. 
 

În cadrul acestui proiect, Consiliul Judeţului Galaţi organizează în perioada februarie – aprilie 2014, caravana 
națională de promovare a „Circuitului turistic muzeal în județul Galați”, pe patru trasee ce includ orașele: Bacău, 

Braşov, Brăila, Bârlad, București, Călăraşi, Constanţa, Focşani, Iaşi, Ploiești, Sibiu și Tulcea. 

 
Prima etapă a caravanei s-a desfășurat în perioada 26-28 februarie 2014, când reprezentanții Consiliului Județului 

Galați au organizat conferințe de presă de promovare a circuitului în orașele Brăila (în data de 26 februarie la sediul 
Muzeului Brăilei), Ploiești (în data de 27 februarie la sediul Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova) și 

București (în data de 28 februarie la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”). 
 

Astfel, toți cei interesați au avut oportunitatea să descopere patrimoniul imens pe care îl dețin instituțiile muzeale din 

județul Galați, să facă o incursiune între trecut şi prezent și să afle tradițiile și valorile artistice ale zonei. 
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Conferinţa de presă  
privind finalizarea Proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea 
capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei 

medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud-Est’’ 
 
În data de 20.02.2014 a avut loc la sediul Consiliului Județului Galați, conferinţa de presă privind finalizarea 

Proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie 

în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud-Est’’, 
Cod SMIS 19213, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea 

infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă’’. 

 

Evenimentul a avut ca obiectiv prezentarea activităţilor derulate, a rezultatelor obţinute, ai indicatorilor realizaţi, 
precum şi transmiterea măsurilor şi acţiunilor necesare pentru asigurarea sustenabilităţii după finalizarea proiectului. 

 
Pentru îndeplinirea obiectivelor de mai sus şi în conformitate cu prevederile asumate prin contractul de finanţare, în 

perioada de implementare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţă a achiziţionat 
şi livrat către Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă ale judeţelor Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi 

Tulcea (beneficiari şi utilizatori finali) un număr total de 63 de echipamente specifice pentru intervenţii în situaţii de 

urgenţă (autospeciale/ambulanţe), asigurând totodată şi instruirea personalului de specialitate (252 de persoane). 
 

Prin implementarea acestui proiect judeţul Galaţi beneficiază de dotarea cu următoarele echipamente:  
- trei autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mare; 

- trei autospeciale de capacitate medie; 

- o autospecială pentru descarcerări grele; 
- două ambulanţe de prim ajutor; 

- o ambulanţă de reanimare. 

  
 
 

 
 
 
 

CONCURSURI 
 

Concursul „Europa suntem noi. Zi de zi”  
 

Tema concursului este ca fiecare dintre cei ce se înscriu să spună propria poveste despre ce înseamnă a fi european, 

care sunt valorile europene pe care le apreciază cel mai mult, ce înseamnă a fi cetățean european în viața de zi cu zi 

și care sunt cele mai mari avantaje pe care le aduce acest statut. 
 

Participații sunt rugați să răspundă la aceste întrebări într-un scurt material video, făcând referire la un eveniment 
important din istoria Uniunii Europene. Materialul poate fi realizat în orice limbă oficială a Uniunii Europene, cu o 

durată de maxim 3 minute, cu o rezoluție de 1920×1080 HD. 
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În cadrul concursului se vor acorda următoarele premii: 
 

Locul I: 6500 Euro; 
Locul II: 2500 Euro; 

Locul III: 1500 Euro. 
 

 

Candidaţi eligibili pot fi persoane cu vârsta de peste 18 ani, cât și companii de producție cinematografică. 
 

Termenul limită pentru înscriere este 10/04/2014. 
 

Mai multe detalii găsiți pe: http://www.europeinaday.eu/en 

 
  

 Concursul „Stelele Europei” 

 
 

Reprezentanța Comisiei Europene la Luxemburg organizează un concurs care vă invită să 

prezentați, într-un videoclip de cel mult 90 de secunde, cum ați dori să arate viitorul 

Europei. Acesta poate fi realizat în orice format și în orice limbă. 
 

La concurs se poate înscrie orice doritor, neexistând niciun criteriu de diferențiere. 
Câștigătorii vor fi desemnați în data de 09/05/2014, atât prin vot public cât și de un juriu 

desemnat în mod oficial. Pe lângă premii în bani, premianții vor beneficia de o călătorie 

gratuită în Europa, pentru a-și prezenta materialul câștigător. 
 

În cadrul concursului se vor acorda următoarele premii: 
 

Locul I: 1000 Euro; 
Locul II: 750 Euro; 

Locul III: 500 Euro. 

 
Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 01/05/2014. 

 
Mai multe detalii găsiți pe: http://www.shiningstarsofeurope.eu/ 
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