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Începând cu data de 11 martie intră în vigoare ultimul termen-limită din procesul de 
eliminare treptată a testării pe animale pentru produsele cosmetice în Europa. După 

această dată, produsele cosmetice testate pe animale nu mai pot fi comercializate 
în UE. O comunicare adoptată de Comisie confirmă angajamentul acesteia de a 
respecta termenul-limită stabilit de Consiliu şi de Parlamentul European în 2003 şi 
descrie modul în care intenționează să sprijine mai departe cercetarea și inovarea în 
acest domeniu, promovând, în același timp, bunăstarea animalelor la nivel mondial. 
 

Tonio Borg, comisarul european pentru 
sănătate și protecția consumatorilor, a 
declarat: „Faptul că astăzi intră în vigoare 
interdicția totală legată de comercializare 
reprezintă un semnal important cu privire 
la importanța pe care Europa o acordă 
bunăstării animalelor. Comisia se 
angajează să sprijine în continuare 
dezvoltarea de metode alternative și să 
încurajeze țările terțe să adopte și ele 
abordarea europeană. Acest lucru 
reprezintă un prilej important pentru 
Europa de a da un exemplu de inovare 
responsabilă în domeniul produselor cosmetice fără a face compromisuri cu privire 
la siguranța consumatorilor.” 
 

Comisia a examinat cu atenție impacturile interdicției de comercializare și consideră 
că există motive imperioase pentru punerea în aplicare a acesteia. Acest lucru este 
în consens cu convingerea fermă a multor cetățeni europeni: dezvoltarea 
produselor cosmetice nu justifică testarea pe animale.  
 

Efortul de a găsi metode alternative va continua, deoarece înlocuirea integrală a 
testării pe animale cu astfel de metode nu este încă posibilă. Comunicarea publicată 
astăzi subliniază contribuția Comisiei la cercetarea în domeniul metodelor 
alternative și recunoașterea faptului că aceste eforturi trebuie continuate. În 
perioada 2007 – 2011, Comisia a alocat aproximativ 238 de milioane euro acestui 
tip de cercetare. Industria produselor cosmetice a contribuit și ea prin cofinanțarea 
cu 25 de milioane euro a inițiativei de cercetare SEURAT1. 
 

Rolul global și de avangardă al Europei în domeniul produselor cosmetice 
presupune contactarea partenerilor comerciali pentru a le explica și pentru a 
promova modelul european, precum și pentru a face eforturi în vederea acceptării 
la nivel internațional a metodelor alternative. Comisia va integra acest aspect în 
agenda Uniunii privind schimburile comerciale și cooperarea internațională. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu  
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Medicamente: un nou simbol introdus pentru a identifica medicamentele supuse unei 
monitorizări suplimentare  

 
Un triunghi cu vârful în jos va apărea în scurt timp pe prospectul însoțitor al anumitor medicamente de pe piața 

UE, ca urmare a unui act legislativ adoptat astăzi de către Comisia Europeană. 
 

Simbolul va permite pacienților și personalului medical să identifice cu ușurință medicamentele care sunt supuse 
unei monitorizări suplimentare, iar textul însoțitor îi va încuraja să raporteze reacții adverse neprevăzute prin 
intermediul sistemelor naționale de raportare. 
 

Tonio Borg, comisarul european pentru sănătate și consumatori, a declarat: „Simbolul este ușor de recunoscut de 
către pacienți și de către personalul medical. El va permite să se obțină informații mai multe și de mai bună calitate 
referitoare la posibilele efecte secundare ale unui medicament, care apoi pot fi analizate amănunțit. O mai mare 
implicare a pacienților în raportarea efectelor secundare este o parte integrantă a sistemului de farmacovigilență al 
Europei și – din momentul intrării în vigoare – noul simbol va contribui la consolidarea acestui sistem, care este deja 
unul dintre cele mai avansate din lume.” 
 

Începând cu septembrie 2013, simbolul va fi utilizat pentru a identifica 
următoarele produse farmaceutice supuse unei monitorizări suplimentare: 
• toate medicamentele autorizate după 1 ianuarie 2011 care conțin o substanță 
activă nouă; 
• medicamentele biologice, cum ar fi vaccinurile sau produsele derivate din 
plasmă, autorizate după 1 ianuarie 2011; 
• produsele pentru care sunt necesare anumite informații suplimentare ulterioare 
autorizării sau a căror autorizație este supusă unor condiții sau restricții 
referitoare la utilizarea lor sigură și eficientă. 

 

Din momentul în care un medicament a fost autorizat în Uniune și introdus pe piață, siguranța sa este 
monitorizată continuu atâta timp cât este comercializat, pentru a se asigura că, în caz de reacții adverse 
care prezintă un nivel de risc inacceptabil în condiții normale de utilizare, el să fie retras rapid de pe piață. Această 
monitorizare se realizează prin intermediul sistemului de farmacovigilență al UE. 
 

Sistemul de farmacovigilență al UE este unul dintre cele mai avansate și mai cuprinzătoare din lume, asigurând un 
nivel înalt de protecție a sănătății publice în întreaga Uniune. Legislația UE în materie de farmacovigilență a fost 
revizuită în detaliu, ceea ce a condus la adoptarea unei noi legislații în 2010 pentru a consolida și a raționaliza 
sistemul de monitorizare a siguranței medicamentelor de pe piața europeană și pentru a îmbunătăți siguranța 
pacienților și sănătatea publică, printr-o mai bună prevenire, depistare și evaluare a reacțiilor averse la 
medicamente. Regulamentul adoptat astăzi este un act de punere în aplicare a acestei legislații.  
 
Sursa: www.ec.europa.eu 
 

 

Fondul European de Ajustare la Globalizare plătește 24,3 de milioane de euro pentru a ajuta 
lucrătorii concediați în Austria, Danemarca, Finlanda, Italia, România, Spania și Suedia  

 
Comisia Europeană a făcut recent plăți către Austria, Danemarca, Finlanda, Italia, România, Spania și Suedia din 
Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG). Suma totală de 24,3 de milioane de euro va ajuta 5.271 de 
lucrători din aceste țări să se reîncadreze în câmpul muncii, în urma concedierii lor dintr-o gamă largă de sectoare, 
printre care cel al automobilelor, motocicletelor, telefoanelor mobile, produselor metalice, echipamentelor electronice 
și activităților sociale. 
 

Comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, László Andor, a declarat: „FEG 
este un instrument eficient în sprijinirea lucrătorilor concediați ca urmare a schimbărilor din structura comerțului 
mondial. S-a dovedit utilitatea sa în cazuri de concedieri în urma crizei economice. Comisia salută faptul că statele 

membre au convenit să continue FEG pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020”. 
 

Defalcarea sumei de 24,3 de milioane de euro este următoarea: 
 

8,2 de milioane de euro vor fi destinați ajutorării a 2.416 de foști lucrători ai companiei Nokia (1.000 în Finlanda și  

http://ec.europa.eu/health/human-use/pharmacovigilance/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu


  

 

 

1.416 în România) care și-au pierdut locurile de muncă ca urmare a transferului liniilor de asamblare a telefoanelor 
mobile în țări asiatice. Pentru detalii suplimentare privind măsurile propuse pentru ajutorarea lucrătorilor concediați, 
a se vedea și IP/12/1122 și IP/12/1123. 
 

5,5 de milioane de euro vor fi folosiți pentru a sprijini 1.350 de foști lucrători ai 
companiei Saab în Suedia. Concedierile sunt o consecință a orientării geografice a 
producției către Asia, datorită cererii crescânde de autoturisme de pe piețele asiatice. 
Pentru detalii suplimentare privind măsurile propuse pentru ajutorarea lucrătorilor 
concediați, a se vedea și IP/12/1124. 
 

5,2 de milioane de euro vor servi la sprijinirea unui număr de 350 de lucrători 
concediați în localitatea Steiermark din Austria. Concedierile în sectorul serviciilor 
sociale mobile (respectiv cele pentru persoanele cu handicap și asistență mobilă pentru 
tineret) sunt o consecință a reducerii bugetelor sociale, ca urmare a crizei economice 
și financiare actuale. Pentru detalii suplimentare privind măsurile propuse pentru 
ajutorarea lucrătorilor concediați, a se vedea și IP/12/1119. 
 

2,7 de milioane de euro vor sprijini un număr de 502 de lucrători concediați de zece 
producători de motociclete, piese de schimb și componente pentru industria 
de motociclete și mopede în/din Italia, care este principalul centru de producție 
din Europa în acest sector. Concedierile sunt rezultatul scăderii cererii pentru astfel de vehicule în întreaga Europă. 
Pentru detalii suplimentare privind măsurile propuse pentru ajutorarea lucrătorilor concediați, a se vedea și 
IP/12/1120. 
 

1,4 de milioane de euro  vor fi destinați ajutorării a 153 de foști lucrători ai Flextronics Danemarca, un producător 
de circuite imprimate. Concedierile sunt o consecință directă a schimbărilor structurale majore intervenite în 
practicile comerciale mondiale, având ca urmare deplasarea facilităților de producție pentru echipamente electronice 
către Asia. În acest caz, sediul central (Singapore Flextronics) a decis închiderea filialei daneze. Pentru detalii 
suplimentare privind măsurile propuse pentru ajutorarea lucrătorilor concediați, a se vedea și IP/12/1121. 
 

1,3 de milioane de euro vor oferi sprijin unui număr de 500 de lucrători concediați de producătorii spanioli de 
produse prefabricate din metal. Sectorul de produse metalice este un furnizor major pentru o gamă largă de 
industrii prelucrătoare, în special din sectorul construcțiilor navale, al construcțiilor în general și al producției de 
autovehicule. Toate aceste activități au fost influențate în mod semnificativ pe teritoriul UE de criza economică, lucru 

demonstrat în cererile anterioare de sprijin din partea FEG. Pentru detalii suplimentare privind măsurile propuse 
pentru ajutorarea lucrătorilor concediați, a se vedea și IP/12/1125. 
 

Aceste plăți sunt rezultatul propunerilor făcute de către Comisie Parlamentului European și Consiliului de Miniștri, în 
urma cererilor de intervenție a FEG depuse de către țările în cauză. Consiliul și Parlamentul au aprobat aceste 
propuneri, lucru care a dus la eliberarea fondurilor. 
 
Sursa: www.ec.europa.eu  
 

EVENIMENTE 
 
 

Campania de informare „Europa, casa noastră” 
 

Campania de informare şi comunicare în şcoli pe teme europene „Europa, 
casa noastră” a Reprezentanței Comisiei Europene în România este 
derulată în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. Campania 
continuă şi anul acesta, programul fiind prezent şi în judeţul Galaţi la 
întâlnirile cu elevii. 
 

„Europa, casa noastră”, aflată la a 3-a ediţie, îşi propune să informeze 
elevii şi profesorii cu privire la proiectul de integrare europeană (istoria, 
prezentul şi viitorul acestuia), priorităţile de comunicare ale Comisiei 
Europene, dar şi informaţii care îi privesc direct (posibilitatea de a studia şi 
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de a lucra în statele membre, implicarea în activităţi de voluntariat, schimburi între tineri, participarea la internship-
uri, implicarea în proiecte comunitare). Campania este deschisă tuturor şcolilor (primare şi gimnaziale), precum şi 
liceelor din România. Elevii participanţi trebuie să fie coordonaţi de învăţători sau profesori.  
 

Campania este deschisă tuturor şcolilor (primare şi gimnaziale), precum şi liceelor din România. Elevii participanţi 
trebuie să fie coordonaţi de învăţători sau profesori.   
 

În data de 14 martie 2013, „Europa, casa noastră” a ajuns la Şcoala Gimnazială Şendreni şi la Liceul Teoretic „Mircea 
Eliade” din Galaţi, unde elevii au avut ocazia să afle mai multe despre istoria şi tradiţiile UE, instituţiile comunitare, 
cetăţenia europeană şi voluntariat de la Camelia Enăchioiu din partea Reprezentanţei Comisiei Europene în România. 
La eveniment au luat parte şi reprezentanţi ai Centrului Europe Direct Galaţi, care au prezentat Centrul şi planul de 
acţiuni al acestuia pentru anul 2013, au explicat cum poate veni această organizație în ajutorul copiilor şi au 
distribuit materiale informative.  
 

 

„Europa Jurnaliştilor din Amfiteatre” la Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 
 

În data de 14 martie 2013, la Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, 
Facultatea de Jurnalism, a avut loc o întâlnire în cadrul programului „Europa 

Jurnaliştilor din Amfiteatre”. 
 

„Europa Jurnaliştilor din Amfiteatre” este un concurs organizat de 
Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi se adreseaza studenţilor, 
masteranzilor şi doctoranzilor de la facultăţile de jurnalism şi comunicare din 
întreaga ţară. Aceştia sunt invitaţi să realizeze materiale de presă, în format 
audio, video şi pentru mediul online, pe teme europene de actualitate. Prin 
acest concurs, Reprezentanţa Comisiei Europene lansează studenţilor de la 
facultăţile cu profil jurnalistic provocarea de a aborda şi prezenta publicului 
larg un subiect de interes în domeniul afacerilor europene. 
 

Câteva exemple de teme europene de actualitate: 
• promovarea relansării economice, guvernanța economică și ocuparea forței 
de muncă (strategia „Europa 2020”); 
• negocierile privind noul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2014-

2020; 
• rolul Europei în lume; 
• reforma politicii agricole comune și de dezvoltare rurală; 
• Anul European al Cetățenilor. 

 

La eveniment au participat: Mihai Roşioru - purtătorul de cuvânt al Reprezentanţei Comisiei Europene în România, 
Georgiana Petcu - reprezentant al Chelgate România, Liviu Ghenea - de la cotidianul Viaţa Liberă Galaţi şi Camelia 
Epure - din partea Centrului Europe Direct Galaţi. 
 

Mai multe informaţii despre concursul „Europa Jurnaliştilor din Amfiteatre” pot fi obţinute pe pagina de Facebook: 
www.facebook.com/EuropaJurnalistilordinAmfiteatre  
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Simpozion eTwinning la Galaţi 
 
În data de 24 martie 2013, a vut loc, la Colegiu Naţional „Aurel Vlaicu” Galaţi, un eveniment naţional intitulat 
„Simpozionul eTwinning - o comunitate de învăţare”. Audienţa simpozionului a fost formată din aproximativ 160 de 
elevi şi cadre didactice din toată ţara. La eveniment au participat reprezentanţi ai eTwinning România, ai 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, ai Casei Corpului Didactic şi ai Centrului Europe Direct Galaţi. 
 

Programul „eTwinning” a fost lansat la 14 ianuarie 2005, ca parte a Programului de învăţare permanentă al Comisiei 
Europene. Platforma europeană www.etwinning.net se adresează tuturor şcolilor din învăţământul 
preuniversitar, tuturor profesorilor, indiferent de disciplina predată, directorilor de unităţi şcolare, bibliotecarilor şi 
inspectorilor şcolari. Prin intermediul platformei, eTwinnerii au acces la o reţea europeană şi oportunităţi pentru 
dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte internaţionale şi prin participarea la seminarii internaţionale de 
formare/schimburi de experienţă. Elevii și cadrele didactice au acces la un cadru activ de învățare şi la instrumente 
pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul didactic. 
 

Platforma www.etwinning.net oferă: 
• instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul de învăţare; 
• apropierea de celelalte ţări participante şi mai buna cunoaştere a acestora; 
• implicarea în activităţi curriculare comune; 
• participarea profesorilor la o reţea europeană şi oportunităţi pentru dezvoltare profesională, prin colaborarea în 
proiecte internaţionale şi prin participarea la seminarii internaţionale de formare/schimburi de experienţă; 
• un cadru atractiv de învăţare pentru elevi şi pentru profesori; 
• recunoaşterea oficială şi o mai mare vizibilitate a activităţii participanţilor la nivel naţional şi european; 
• premii anuale şi certificate naţionale şi europene de calitate pentru cele mai bune proiecte. 
 

Beneficii ale participării la eTwinning 
 

Un program pentru profesori - eTwinning facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare şi de 
schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături de colegi din 
ţările europene. 
Un program pentru elevi - prin participarea la proiecte de eTwinning (înfrăţire online între şcoli), elevii au 
posibilitatea să comunice cu alţi elevi din ţările participante, să afle elemente de specific cultural sau de specific al 
educaţiei în ţările partenere, să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în 
limbi străine. 
Un program pentru comunitate - înfrăţirea online a şcolilor poate fi însoţită de înfrăţirea comunităţilor. Unele 
localităţi au decis să se „înfrăţească” şi să completeze comunicarea şi cooperarea online prin alte proiecte – vizite, 
activităţi culturale pentru adulţi etc. 
 

La simpozionul de la Galaţi au fost prezentate şi o serie de lucrări: 
• 22 de participări directe din partea profesorilor; 

• 33 de participări directe din partea elevilor. 
 

Participările indirecte au fost în număr de 36, 15 din partea profesorilor şi 21 din partea elevilor.  
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The Rainbow Village - proiectul eTwinnig câştigator al Şcolii nr. 29 Galaţi 
 
Proiectul Rainbow Village (Satul de deasupra curcubeului), marele câştigător în finala eTwinning 2013, a fost un 
parteneriat între profesori din Grecia, Franța, România, Italia, Marea Britanie, Turcia, Slovacia şi Polonia. În cadrul 
conferinţei europene eTwinning, echipa de proiect a prezentat activităţile şi rezultatele proiectului, atât printr-o 
expoziţie, cât şi printr-un atelier de lucru prezentat profesorilor prezenţi la eveniment. 
 

Proiectul Rainbow Village oferă speranţă şi încredere în 
viitor. Activităţile proiectului au constat în crearea unei lumi 
fictive, o comunitate în care elevii şi-au creat propriile legi, şi-
au ales propriul primar, şi-au compus imnul şi stema proprie 
care să reprezinte universul utopic imaginat.  
 

În condiţiile societăţii de astăzi succesul în educaţie 
înseamnă, în primul rând, formarea elevilor drept cetăţeni 
responsabili ai secolului 21. Profesorul din şcoala românescă 
trebuie să îşi asume rolul de educator în adevăratul sens al 
cuvântului, deoarece elevii noştri reprezintă viitorul. Deşi 
poate suna surprinzător, eu consider că meseria de educator 
este una privilegiată, deoarece noi, formatorii, avem 
privilegiul şi responsabilitatea de a ne modela propriul viitor şi 
al copiilor noştri. Succesul acestui proiect a fost dat de faptul 
că elevii învaţă noţiunea de cetăţenie activă în contextul unui 

dezastru ecologic şi dezvoltă elevilor, prin joc, competenţe civice, de comunicare, de colaborare şi, nu în ultimul 
rând, digitale, atât de necesare profesionistului de mâine.  
 

Povestea începe într-o zi apocaliptică pentru planeta noastră distrusă din cauza încălzirii globale. Elevii găsesc o 
scară deasupra curcubeului, urcă şi astfel începe aventura. În colaborare cu partenerii lor de peste hotare, elevii au 
construit propria comunitate, şi-au luat noi identităţi, au desenat harta satului de dincolo de curcubeu, au făcut câte 
un model folosind materiale reciclabile, au organizat campanii electorale pentru alegerea primarului, au scris noi legi, 
propria constituţie, au desenat steagul şi emblema comunităţii, şi-au ales primarul şi au finalizat proiectul cu o 
petrecere în cadrul căreia au gătit după reţete culinare specifice fiecărei ţări pentru a celebra colaborarea lor. Văzând 
ceea ce pot face elevi de 13 ani într-un spaţiu virtual îmi dă încredere în viitorul nostru.  
 

Aventura continuă şi în acest an şcolar, aceiaşi elevi fiind implicaţi în proiectul School Over the Rainbow (Școala 
de deasupra curcubeului), în cadrul căruia proiectează o şcoală ideală concepută de ei în colaborare cu colegii lor din 
cele 8 ţări partenere. Toate produsele activităţii eTwinning sunt găzduite de blogul proiectului: 
www.therainbowvillageproject.blogspot.com. 
 

eTwinning contribuie la dezvoltarea profesională prin dialog şi 
schimb de experienţă, asigurate prin intermediul portalului 
eTwinning.net, care este mai mult decât o platformă, este o 
reţea profesională, o comunitate de practici. Pe portalul 
european, există o gamă bogată de resurse educaţionale, 
unele postate de profesori din ţara noastră, altele de colegi 
din alte ţări. Aceste resurse constituie, pe de o parte, o 
modalitate de promovare a rezultatelor proprii, iar pe de altă 
parte, o cale de sprijin reciproc, de împărtăşire a unor practici 
testate. 
 

eTwinning este o comunitate a şcolilor ce implică aproape 
200.000 de cadre didactice din Europa, fiind un Program 
finanţat de Comisia Europeană, ca parte a programului de 
învăţare pe tot parcursul vieţii al Agenţiei Executive pentru 
Educaţie, Audiovizual şi Cultură. 

 
Prof. Artemiza LOVIN 
Şcoala Gimnazială Nr. 29 - Galaţi  
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Seminarul de informare EURES „Europa pentru tine”  
 
Vineri, 29 martie 2013, a avut loc în  Aula Facultății de Studii Economice și Administrarea Afacerilor seminarul 
„Europa pentru tine”. Evenimentul a avut ca inițiator Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă prin 
reprezentanții săi din județul Galați ai rețelei EURES. Ca parteneri au fost cooptați reprezentanți ai celorlalte rețele 
de informare ale Comisiei Europene existente la nivelul județului Galați: rețeaua Europe Direct, rețeaua Enterprise 
Europe Network, rețeaua Centrelor de Documentare Europeană și rețeaua promotorilor Europass.  

Celor 150 participanți la eveniment, studenți și elevi de liceu din municipiul Galați le-au fost prezentate activitatea 
rețelor de informare ale Uniunii Europene și oportunitățile de informare și asistență oferite de acestea, precum și 
planurile acestora de activități programate pentru anul 2013. Programul acțiunii a cuprins și sesiuni de prezentare a 
site-urilor de informare și comunicare cu aplicații practice referitoare la modalitatea de căutare a unui loc de muncă 
în Uniunea Europeană prin intermediul platformei EURES și de completare a unui document Europass.  
 

 

CONCURSURI 
 
 

Concurs de fotografie „OBIECTIV EUROPA” 
 
Concursul de fotografie „Obiectiv Europa” este organizat de către Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul 
Consiliului Judeţului Galaţi, str. Eroilor nr. 13A, 800119, Galaţi, România, tel/fax: 0236/410 530, e-mail: 
cie_galati@yahoo.com . Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al 
acestuia. Concursul este organizat cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei 2013. 
 

Ziua Europei este o ocazie de a organiza activităţi şi festivităţi menite să 
aducă Europa mai aproape de cetăţenii săi, reprezintă un simbol 
european şi alături de drapel, imn, moneda unică şi motto conturează 
entitatea politică a Uniunii Europene. Concursul de fotografie „Obiectiv 
Europa” face parte din categoria manifestărilor organizate de Centrul 
Europe Direct Galaţi pentru a sărbători Ziua Europei. Concursul are ca 
temă „Primăvara în Europa” și își propune să reflecte modul în care 

participanții surprind primăvara europeană prin intermediul fotografiilor.  
 

La concurs pot participa elevi din ciclul gimnazial din cadrul școlilor din 
județul Galați. Școlile participante la concurs vor transmite fotografiile 
realizate de elevi, atât în format printat cât și digital, la sediul Centrului 
Europe Direct Galaţi, strada Eroilor nr. 13A, Galaţi. Numărul maxim de 
fotografii participante la concurs este 100, în ordinea primirii lor la sediul Centrului Europe Direct Galaţi. 
 

Fotografiile realizate de către elevii participanţi la concurs vor fi prezentate în cadrul expoziţiei „9 Mai - Ziua 
Europei” care va fi găzduită de Consiliul Judeţului Galaţi şi va fi deschisă publicului în perioada 9 - 17 mai 2013. 
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Lucrările înscrise în concurs vor fi postate în data de 24 aprilie 2013 pe pagina de facebook a Centrului Europe Direct 
Galați, pe care o puteți accesa la adresa www.facebook.com/pages/Europe-Direct-Galaţi/462677537132718. 
Fotografiile vor putea fi vizualizate la secțiunea Concurs fotografie „Obiectiv Europa” iar vizitatorii vor putea 
vota lucrările favorite în perioada 25 aprilie - 5 mai 2013. Participanții ale căror lucrări vor primi cele mai multe 
aprecieri din partea utilizatorilor facebook vor fi desemnați câștigători ai locurilor I, II și III și vor fi premiați de către 
organizatori. 
 

Concursul de fotografie „Obiectiv Europa” se va desfăşura în perioada 20 martie - 9 mai 2013, perioada de 
înscriere fiind 20 martie - 19 aprilie 2013. Festivitatea de premiere va avea loc în data de 9 mai 2013, locația și ora 
fiind comunicate în timp util, pe pagina de facebook a Centrului. 
 

Pentru înscrierea în concurs este necesară transmiterea, către Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului 
Galaţi, până la data de 19 aprilie 2013, a fotografiilor realizate de elevi. Dimensiunea fotografiilor printate trebuie 
să fie 15x21 cm și este recomandat ca fotografia să cuprindă unul sau mai multe elemente europene. Fotografiile 
vor avea scris pe verso numele şi prenumele participantului, vârsta şi școala pe care o reprezintă precum și numele 
cadrului didactic îndrumător. Un elev se poate înscrie la concurs cu maxim 5 fotografii. Fotografiile participante la 
concursul „Obiectiv Europa” nu vor fi restituite participanţilor. 
 

În cadrul concursului se vor acorda următoarele premii:  
Locul I: Ramă foto digitală;  
Locul II: Sistem de boxe calculator;  
Locul III: Memory stick 8 GB.  
 

Numele câștigătorilor cât și informații suplimentare vor fi postate pe pagina de facebook a Centrului Europe Direct 
Galați.  
 

Concurs de reportaje „EUROJUNIOR” 
 
Concursul de reportaje „Eurojunior” este organizat de către Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului 
Judeţului Galaţi şi face parte din categoria manifestărilor organizate de către Centrul pentru a sărbători Ziua Europei 
şi este dedicat „Anului european al cetățeniei”. Concursul își propune să întărească și să susțină educația pentru 
cetățenia europeană din școli și constă în realizarea de materiale (filme scurte și/sau reportaje) care tratează această 

temă.  
 

La concurs pot participa elevi din cadrul instituțiilor școlare liceale 
din județul Galați. Participanții la concurs vor transmite materialele 
realizate la sediul Centrului Europe Direct Galaţi, strada Eroilor nr. 
13A, Galaţi. Reportajele primite vor fi postate în data de 26 aprilie 
2013, pe pagina de facebook a Centrului Europe Direct Galați, pe 
are o puteți accesa la adresa www.facebook.com/pages/Europe-

Direct-Galaţi/462677537132718. Reportajele vor putea fi 
vizualizate la secțiunea Concurs reportaje „Eurojunior”, iar 
vizitatorii vor putea vota lucrările favorite în perioada 27 aprilie - 5 
mai 2013. Participanții ale căror lucrări vor primi cele mai multe 
aprecieri din partea utilizatorilor facebook vor fi desemnați 
câștigători ai locurilor I, II și III și vor fi premiați de către 
organizatori. 
 

Concursul de reportaje „Eurojunior” se va desfăşura în perioada 
20 martie - 9 mai 2013, înscrierea facându-se până la data de 19 aprilie 2013. Festivitatea de premiere va avea 
loc în data de 9 mai 2013, locația și ora fiind comunicate în timp util, pe pagina de facebook a Centrului. 
 

Lucrările prezentate la concurs, filme scurte și/sau reportaje, vor fi realizate de echipe formate din doi elevi. 
 

Pentru înscrierea în concurs este necesară transmiterea reportajelor realizate de elevi, până la 19 aprilie 2013, către 
Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, str. Eroilor nr. 13A, 800119, Galaţi, România, tel/fax: 
0236/410530, e-mail: cie_galati@yahoo.com. Materialele pot fi transmise pe e-mail sau aduse la sediul Centrului, pe 
suport CD sau DVD. Este recomandat ca lucrările realizate să cuprindă unul sau mai multe elemente europene și să 
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reflecte modul în care participanții la concurs înțeleg noțiunea de „cetățenie europeană” precum și implicațiile 
deținerii acestei calități. Pentru înscrierea la concurs, fiecare echipă participantă trebuie să completeze formularul de 
înscriere la concurs, care poate fi obţinut la dresa de e-mail: cie_galati@yahoo.com.  
 

Materialele participante la concursul „Eurojunior” nu vor fi restituite participanţilor. 
 

În cadrul concursului se vor acorda următoarele premii:  
Locul I: 2xDVD player;  
Locul II: 2xSet mouse și tastatură wireless;  
Locul III: 2xMemory stick 8 GB.  
 

Numele câștigătorilor cât și informații suplimentare vor fi postate pe pagina de facebook a Centrului Europe Direct 
Galați. 
 

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al acestuia. 
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