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Rețeaua „eTwinning” a Comisiei Europene, care a încurajat 100.000 de școli din 33 
de țări europene să comunice prin intermediul internetului, va fi extinsă la școli din 

Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina. Lansarea „eTwinning Plus” 
va permite acestor țări să se alăture unei clase virtuale imense, în care elevii și 

cadrele didactice pot să afle mai multe despre omologii lor și să ia parte la proiecte 
interactive axate, de exemplu, pe învățarea limbilor sau pe matematică. Totodată, 

aceasta reprezintă pentru tineri o oportunitate de a descoperi diverse culturi și 

tradiții, dar și de a afla ce au în comun. 
 

„eTwinning este un proiect educațional 
minunat, cu un potențial enorm de a 
elimina barierele. Contactele între școli pe 
care le-am facilitat aduc beneficii 
incredibile tuturor celor implicați; 
eTwinning le oferă libertatea de a dezvolta 
proiecte educaționale creative și 
interculturale, încurajând în același timp 
copiii să își dezvolte competențele 
informatice. Cu eTwinning Plus, această 
rețea trece la un nou nivel” a declarat 

Androulla Vassiliou, comisar european 

pentru educație, cultură, multilingvism și 
tineret. 
 

eTwinning Plus este un proiect pilot lansat ca parte a politicii de vecinătate a UE, în 

cadrul platformei „Contacte interumane” din Parteneriatul estic, al cărei scop este 
de a consolida dialogul cu partenerii estici. Comisia intenționează să extindă 

progresiv programul la țările din vecinătatea sudică, începând cu Tunisia. La 
început, platforma eTwinning Plus va folosi engleza și rusa ca limbi principale, 

urmând ca franceza și araba să fie adăugate într-o etapă ulterioară. Pe lângă faptul 

că va servi drept punct de întâlnire, pentru a le permite elevilor și cadrelor didactice 
să facă schimb de idei, aceasta va permite totodată școlilor să găsească parteneri 

pentru proiecte comune. 
 

Štefan Füle, comisarul pentru extindere și politică de vecinătate, a declarat: 
„Implicarea mai mare a UE în educație, învățământ superior și formare profesională 
va ajuta țările partenere și în mod special generațiile mai tinere să se pregătească 
mai bine pentru a răspunde provocărilor economice și sociale din vecinătatea 
noastră”.  
 

Pentru a contribui la crearea rețelei, s-a înființat o agenție de sprijin parteneră în 
fiecare dintre țările vecine implicate. Aceste organizații vor promova eTwinning Plus 

la nivel național, se vor asigura că rețeaua răspunde nevoilor școlilor și vor organiza 

sesiuni de formare pentru cadrele didactice. Totodată, vor selecta școlile 
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participante în funcție de echipamentele lor informatice și de cunoașterea limbilor. Acestea se vor asigura că 

participă școli rurale și urbane, precum și copii din diverse medii socio-economice. 
 

Bugetul pentru eTwinning Plus este de 834.000 EURO: aproximativ jumătate din această sumă va fi investită în 
dezvoltarea noii platforme online și în activitățile de coordonare, în vreme ce restul sumei va fi alocată cofinanțării 

agențiilor de sprijin partenere. Alocarea pe fiecare țară în parte este următoarea: Armenia 64.000 EURO, 
Azerbaidjan 80.000 EURO, Georgia 64.000 EURO, Moldova 80.000 EURO și Ucraina 96.000 EURO. 
 

Rețeaua eTwinning, creată în 2005, este o comunitate de școli europene care nu încetează să se dezvolte. Aproape 

200.000 de cadre didactice și peste 100.000 de școli din 33 de țări europene (cele 27 de state membre ale UE, 
Islanda, Elveția, Norvegia, Turcia, Croația și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei) s-au înscris pentru a utiliza 

acest mediu online gratuit și sigur destinat formării profesorilor și proiectelor educaționale comune. Portalul 

eTwinning este disponibil în 25 de limbi. 
 

Rețeaua eTwinning face parte din programul Comenius al UE și beneficiază de o finanțare anuală de aproximativ 10 

milioane EURO. Finanțarea nu se atribuie proiectelor individuale, ci se concretizează în instrumente și sprijin pentru 

cadrele didactice și elevi, precum portalul eTwinning, și în seminare pentru profesori. 
 

Un studiu recent a arătat că eTwinning este o modalitate simplă și accesibilă ca preț prin care școlile se pot implica 

într-o cooperare internațională. Acesta a mai arătat că, datorită implicării în eTwinning, cadrele didactice și-au 

îmbunătățit competențele și relațiile cu elevii și și-au lărgit rețelele profesionale. Elevii s-au simțit mai motivați și au 
lucrat mai bine în echipă. 
 

Ca parte a noului program Erasmus pentru toți, care va începe în 2014, Comisia și-a propus ca eTwinning să devină 

o platformă pentru toate școlile care doresc să coopereze la nivel transfrontalier cu sprijinul UE. 
 

Programul eTwinning contribuie la realizarea obiectivelor UE de a îmbunătăți competențele digitale și învățarea prin 
cooperare cu omologi. În cursul acestui an, Comisia va publica o strategie privind deschiderea învățământului vizând 

îmbunătățirea învățământului și dezvoltarea competențelor prin noi tehnologii și resurse educaționale cu acces liber.  
 

Sursa: www.ec.europa.eu 
 

 

Comisarul Vassiliou salută lansarea primelor cursuri MOOC paneuropene la nivel universitar  
 

Parteneri din 11 țări și-au unit forțele pentru a lansa inițiativa paneuropeană MOOC (Massive Open Online Courses, 
cursuri online deschise și în masă), cu sprijinul Comisiei Europene. MOOC sunt cursuri universitare online care oferă 

acces la o educație de calitate, de acasă. Aproximativ 40 de cursuri, care acoperă o mare varietate de subiecte, vor 
fi disponibile, în mod gratuit, în 12 limbi diferite. Inițiativa este condusă de Asociația Europeană a Universităților de 

Învățământ la Distanță (European Association of Distance Teaching Universities - EADTU) și reunește în principal 

universități deschise. Partenerii sunt situați în următoarele țări: Franța, Italia, Lituania, Țările de Jos, Portugalia, 
Slovacia, Spania, Regatul Unit, Rusia, Turcia și Israel. Informații detaliate despre această inițiativă și despre cursurile 

propuse sunt disponibile pe portalul www.openuped.eu 
 

Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, 
multilingvism și tineret, salută noua inițiativă: „Este vorba de o noutate 
interesantă, care sper că va oferi acces la educație pentru zeci de mii de 
studenți și va stimula școlile și universitățile să adopte metode de predare 
mai inovatoare și mai flexibile. Mișcarea MOOC s-a dovedit deja populară, 
în special în SUA, însă lansarea sa la nivel paneuropean va marca trecerea 
la un nou nivel. Aceasta reflectă valorile europene precum echitatea, 
calitatea și diversitatea, iar partenerii participanți oferă garanția unui 
învățământ de calitate înaltă. Considerăm că această inițiativă este un 
element central al strategiei de a crește accesul la educație pe care 
Comisia o va lansa în această vară.”  
 

Profesorul Fred Mulder, președintele grupului de lucru al EADTU privind 

educația deschisă și președinte în cadrul UNESCO pentru resursele 

educaționale deschise, conduce inițiativa. „Avem multe de oferit în Europa,   

http://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm
http://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm
http://ec.europa.eu/education/news/20130215-new-study-underlines-benefits-of-e-twinning_en.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu


  

 

 

însă cu o perspectivă mai largă asupra deschiderii educației. Scopul nostru este de a 
răspunde nevoii de a avea un sistem de învățământ superior mai accesibil, care 
plasează cursantul în centrul acțiunii sale. Cursurile MOOC europene vor oferi 
materiale de studiu individual de calitate și vor asigura o punte între învățarea 
informală și învățământul formal. O parte dintre cursuri vor oferi credite oficiale, care 
vor fi luate în considerare pentru obținerea unei diplome universitare, de exemplu. În 
plus, prețuim diversitatea, atât lingvistică, cât și culturală”, a adăugat Mulder, care a 

fost rector al Open Universiteit din Țările de Jos între 2000 și 2010. 
 

 Will Swann, președintele EADTU, a declarat: „De decenii, universitățile deschise 
europene și partenerii lor oferă un învățământ și metode de învățare de cea mai înaltă 
calitate tuturor celor interesați. Inițiativa MOOC paneuropeană demonstrează 
pasiunea noastră colectivă pentru continuarea procesului de inovare. Dorim să lărgim 
gama de cursuri propuse de partenerii inițiali și vom fi bucuroși să ni se alăture noi 
parteneri din lumea întreagă care împărtășesc ideile noastre și practicile noastre 
pentru un învățământ superior flexibil și reactiv.”  
 

Androulla Vassiliou, împreună cu prof. Fred Mulder și Will Swann au lansat inițiativa MOOC europeană printr-o 

conferință de presă internațională desfăşurată la Open Universiteit din Țările de Jos, care a avut loc pe data de 25 
aprilie. Acestora li s-a alăturat Xavier Prats Monné, director general adjunct al Direcției de Educație și Cultură a 

Comisei. 
 

Informații privind cursurile  
Cursurile acoperă domenii care merg de la matematică la economie, de la competențe informatice la comerț 

electronic, de la schimbări climatice la patrimoniu cultural, de la responsabilitatea socială a întreprinderilor la Orientul 

Mijlociu modern și de la învățarea limbilor la scrierea de ficțiune. Fiecare partener oferă cursuri prin intermediul 
propriei platforme de învățare, cel puțin în limba sa națională. În prezent, se poate alege dintre cele 11 limbi ale 

partenerilor, plus limba arabă. 
 

Cursurile pot fi urmate fie într-o perioadă fixă, fie oricând, în ritmul propriu al studentului. În general, acestea 
cuprind între 20 și 200 de ore de studiu. Toate cursurile pot fi recunoscute, în urma absolvirii lor obținându-se un 

certificat de absolvire, un atestat sau un certificat de credite care poate fi luat în considerare pentru obținerea unei 
diplome universitare. În acest ultim caz, studenții trebuie să plătească pentru certificat, costurile variind între 25 și 

400 de EURO, în funcție de amploarea cursului (numărul de ore de studiu) și instituție.  

 
Sursa: www.ec.europa.eu  
 
 

Pentru documentele oficiale nu mai sunt necesare ștampile costisitoare și birocratice - 
Comisia Europeană acționează pentru a reduce birocrația în toate statele membre 

 
 

Comisia Europeană propune reducerea birocrației pentru cetățeni și întreprinderi, eliminând rutina birocratică de 

aprobare necesară în prezent pentru recunoașterea autenticității în alt stat membru al UE a documentelor oficiale 
precum certificatul de naștere. În prezent, cetățenii care se mută într-un alt stat membru trebuie să consacre mult 

timp și să cheltuiască mulți bani pentru a demonstra că documentele lor oficiale (de exemplu certificatul de naștere 
sau certificatul de căsătorie) eliberate de statul membru de origine sunt autentice. Pentru aceasta este nevoie de 

certificatul „apostilă” care este utilizat de autoritățile publice în alte state ca dovadă a faptului că documentele 

oficiale sau semnăturile funcționarilor naționali de pe documente sunt veritabile. Sunt afectate, de asemenea, 
întreprinderile care desfășoară activitate transfrontalieră în cadrul UE, pe piața unică a UE. De exemplu, pentru a 

dovedi statutul lor juridic atunci când desfășoară activități transfrontaliere, de cele mai multe ori trebuie să prezinte 
o serie de documente oficiale legalizate. Aceste cerințe datează din perioada în care țările aveau încredere într-un 

document oficial numai atunci când provenea de la Ministerul de Externe din altă țară. Cu toate acestea, așa cum 

avem încredere reciprocă în hotărârile judecătorești pronunțate în alt stat membru, ar trebui să putem să avem 
încredere în serviciul Stării civile din statul membru care eliberează certificate de naștere, fără a fi nevoie ca 

Ministerul de Externe, Ministerul Justiției sau alte autorități să garanteze pentru acestea. Așadar, Comisia Europeană 
propune eliminarea ștampilei apostilă și a unei serii de cerințe administrative obscure pentru legalizarea 

documentelor oficiale ale persoanelor care locuiesc și lucrează în alte state membre.  
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„De fiecare dată când treceți frontiera, nu trebuie ca Ministerul de Externe să confirme că pașaportul dumneavoastră 
este într-adevăr un pașaport - de ce ar trebui să se procedeze așa pentru un certificat de naștere?”, a declarat 
vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Atunci când vă mutați în străinătate, îndeplinirea 
acestor formalități costisitoare pentru a stabili că certificatul dumneavoastră de naștere este într-adevăr un certificat 
de naștere sau doar pentru a putea utiliza certificatul unei întreprinderi creează inconveniente de ordin birocratic. 
Am auzit nenumărate relatări despre dificultățile întâmpinate în îndeplinirea acestor cerințe greu de înțeles. Astăzi, 
Comisia acționează pentru a simplifica viețile oamenilor și ale întreprinderilor atunci când își exercită dreptul la liberă 
circulație în UE.”  
 

Conform propunerilor Comisiei, cetățenii și întreprinderile nu vor mai trebui să prezinte versiuni „legalizate” 

costisitoare sau traduceri „autentificate” ale documentelor oficiale atunci când, de exemplu, înregistrează o casă sau 
o societate, când se căsătoresc sau când solicită o carte de rezidență. Douăsprezece categorii de documente oficiale1 

ar fi exceptate automat de la formalități precum „apostilare” și „legalizare” - impuse, în prezent, pentru aproximativ 
1,4 milioane de documente în cadrul UE pe an. Eliminarea acestor cerințe va însemna economii de până la 330 de 

milioane de EURO pentru cetățeni și întreprinderi, fără a pune la socoteală timpul economisit și inconvenientele 

evitate. 
 

Cu toate acestea, noile norme nu vor avea niciun impact asupra recunoașterii conținutului sau a efectelor 

documentelor în cauză. Noile norme vor contribui doar la dovedirea autenticității documentului oficial, de exemplu 

dovedirea autenticității unei semnături, și a calității titularului funcției publice care semnează documentul. Acest 
demers va trebui acceptat reciproc de către statele membre, fără alte cerințe de certificare suplimentare. 
 

Comisia propune, de asemenea, un instrument de simplificare suplimentară: formulare standardizate multilingve 

facultative în toate limbile oficiale ale UE pe care cetățenii și întreprinderile le-ar putea solicita în locul și în aceleași 
condiții aplicabile documentelor oficiale naționale cu privire la naștere, deces, căsătorie, parteneriat înregistrat, 

precum și statutul juridic și reprezentarea unei societăți sau a unei alte întreprinderi. Aceasta ar contribui, în special, 
la economisirea costurilor cu traducerea, dat fiind că atractivitatea unei astfel de opțiuni derivă din faptul că cetățenii 

și întreprinderile nu mai trebuie să se preocupe de traduceri. Formatul acestor formulare are la bază convenții 

internaționale specifice2. 
 

Propunerea prevede, de asemenea, garanții împotriva fraudei. În cazul în care o autoritate națională are motive 

întemeiate să pună la îndoială un anumit document, statele membre vor putea verifica autenticitatea documentului 

cu autoritățile emitente, prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI) existent. 
_________________________ 
1 : Simplificarea se va aplica în cazul documentelor oficiale privind numele, căsătoria și parteneriatul înregistrat, 
nașterea, filiația, adopția, decesul, reședința, cetățenia și naționalitatea, bunurile imobiliare, statutul juridic și 
reprezentarea unei societăți sau întreprinderi, drepturile de proprietate intelectuală sau documentele care atestă 
lipsa cazierului judiciar.  
2 : În special cele ale Comisiei Internaționale de Stare Civilă (CIEC). 
 
Mai multe informaţii la: www.ec.europa.eu 

 
 

EVENIMENTE 
 

Închidere oficială a proiectului «Modernizare, extindere și dotare Şcoala Gimnazială Specială 

„Emil Gârleanu”» a Consiliului Judeţului Galaţi  

 

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi a organizat în data de 30 aprilie 2013, la sediul instituţiei, închiderea 

oficială a proiectului «Modernizare, extindere și dotare Şcoala Gimnazială Specială „Emil Gârleanu”, 

municipiul Galaţi, judeţul Galaţi». 
 

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 3: 
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”. Bugetul total al proiectului este de 8.258.823,65 lei din care valoarea aferentă 

finanţării nerambursabile oferită prin Programul Operaţional Regional este de 5.664.758,68 lei. La închiderea oficială 
au participat reprezentanţi ai Consiliului Judeţului Galaţi, ai finanţatorului, personalul didactic și didactic auxiliar al 

Școlii Gimnaziale Speciale „Emil Gârleanu”, precum şi mass-media locală. 
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Prin intermediul acestui proiect s-a realizat un corp nou de clădire, alături de cel vechi care a fost construit în anul 

1910 şi au fost achiziţionate dotările necesare funcţionării unei astfel de instituţii. În anul 2008 a demarat realizarea 
documentaţiei aferente realizării proiectului, iar în februarie 2009 a fost aprobat în şedinţa de Consiliu proiectul cu 

investiţia şi cofinaţarea aferente. În iulie 2011 a urmat semnarea contractului de finanţare. 
 

Evenimentul de închidere oficială avut ca obiectiv asigurarea transparenţei procesului de implementare a proiectului. 
Au fost prezentate detalii privind obiectivele proiectului, principalele activităţi care au fost derulate, cuantumul 

finanţării nerambursabile şi al co-finanţării, detalii privind grupurile ţintă ale proiectului şi principalele rezultate 
obținute. 
 

Totodată, în cadrul evenimentului, vechea conducere şi cea actuală a şcolii speciale şi-a exprimat bucuria realizării 

unui asemenea proiect, considerând ca astfel va creşte foarte mult calitatea actului educaţional pentru copii cu nevoi 
speciale. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Campania „Spring Day Europe” a Centrului Europe Direct Galaţi 
 

„Spring Day Europe” este o campanie anuală deschisă tuturor şcolilor din Europa şi de pe întreg mapamondul. Prin 
intermediul acestei campanii, tinerii au şansa să-şi exprime punctul de vedere şi de a se face auziţi cu privire la 

tematicile europene. 
 

Campania „Spring Day Europe” este compatibilă cu majoritatea disciplinelor şcolare şi oferă cadrelor didactice şi 
preşcolarilor/elevilor nenumărate ocazii de a asimila aspectele practice şi culturale ale creativităţii şi inovaţiei. 

Concret, „Spring Day Europe” îşi propune următoare obiective: să sprijine toate formele de creativitate, printre care 
cea artistică, în cadrul programelor şcolare aferente ciclurilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi 

vocaţional; să creeze un context care să permită tinerilor să dobândească competenţe de exprimare a propriei 

personalităţi; să promoveze diversitatea culturală ca sursă a creativităţii şi inovaţiei; să încurajeze utilizarea 
tehnologiei informaţiei ca modalitate de exprimare creativă a propriei personalităţi; să sensibilizeze opinia publică cu 

privire la perceperea inovaţiei drept modalitate de promovare a dezvoltării durabile şi nu în ultimul rând să aducă în 

5 



  

 

 

atenţia publicului strategiile regionale şi locale bazate pe creativitate şi inovaţie. 
 

Anul acesta, „Spring Day Europe” se desfăşoară în perioada aprilie - iunie 2013. În decursul lunii aprilie, 
reprezentanţii Centrului Europe Direct Galaţi, organizatorii campaniei, au fost prezenţi în 4 şcoli gimnaziale: Şcoala 

Nr. 42 „Sfinţii Împăraţi”, Şcoala Nr. 24 „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”, Şcoala Nr. 29, Şcoala Nr. 2 „Gh. Marinescu”. 

La activităţi au participat aproximativ 120 de elevi şi cadre didactice.  
 

 

Centrul de Documentare Europeană inaugurat la Facultatea de Drept 
 

 

La sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din Galaţi a fost inaugurat, în data de 20 aprilie 2013, 
Centrul de Documentare Europeană, în prezenţa şefului Reprezentaţiei Comisiei Europene în România, Nicolae Idu. 

Un reprezentant al Centrului Europe Direct Galaţi a fost 
prezent la evenimentul la care au participat Iulian 

Bîrsan, rectorul Universităţii „Dunărea de Jos”, Lucian 
Georgescu, preşedintele Senatului Universităţii, ÎPS Dr. 

Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, cadre 

didactice gălăţene, dar şi invitaţi de la alte Centre de 
Documentare Europeană din ţară. 
 

Nicolae Idu a prezentat misiunea Centrului şi a ţinut să 

felicite atât conducerea Universităţii, cât şi pe cea a 
Facultăţii de  Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice. „Sunt 20 
de astfel de centre în România. Centrul de Documentare 
Europeană are rolul de a-i sprijini pe cetăţeni să afle 

informaţii de ultimă oră despre Uniunea Europeană, prin serviciul de informare, prin promovarea şi susţinerea 
educaţiei şi cercetării în domeniul integrării europene. CDE oferă informaţii şi asistenţă tuturor celor interesaţi de 
politicile Uniunii Europene şi vine în sprijinul comunităţii academice cu publicaţii din întregul spectru al activităţii 
Uniunii Europene”, a explicat Nicolae Idu. 
 

După deschiderea oficială a Centrului, evenimentul s-a încheiat în foaierul Teatrului Dramatic „Fani Tardini”, unde a 
avut loc un Forum European pe teme economice. 
 

Centrele de Documentare Europeană (CDE) promovează şi consolidează studiul şi cercetarea în domeniul integrării 

europene. CDE funcţionează în cadrul universităţilor şi al institutelor de cercetare şi pun la dispoziţia studenţilor şi a 
specialiştilor informaţie aprofundată în domeniul legislaţiei, politicilor şi instituţiilor Uniunii Europene. Reţeaua este 

coordonată de către Reprezentanţa Comisiei Europene în România. 
 

O altă reţea de informare a Comisiei Europene este reprezentată de Centrele de Informare Europe Direct. Spre 
deosebire de Centre de Documentare, Centrele Europe Direct reprezintă un punct de contact local pentru toate 

instituțiile UE și cooperează cu alți parteneri de informare activi. Ele completează și susţin activitatea 

Reprezentanțelor Comisiei Europene și a Birourilor de Informare ale Parlamentului European la nivel local și regional. 
 

Misiunea centrelor este de a: 

1. Informa cetățenii europeni la nivel local și regional. În calitatea lor de prim 

punct de acces la Uniunea Europeană pentru cetățeni, centrele constituie un 
element-cheie al conceptului de „ghișeu unic”, furnizând informații despre UE, 

indicând cetățenilor portalul „Europa ta” sau surse de informații specializate și 
orientându-i către alte servicii și alte rețele.  
 

2. Oferi informații, consiliere, asistență și răspunsuri la întrebări privind UE, în 

special cu privire la drepturile cetățenilor UE, prioritățile UE (în special strategia 
de creștere economică „Europa 2020”), legislația sa, politicile sale, programele și 

oportunitățile sale de finanțare. 
 

3. Promova o cetățenie participativă prin intermediul diferitelor instrumente de 
comunicare (site internet, mijloace de comunicare socială, publicații etc.) și prin 

interacțiunea, la nivel local și regional, cu părțile interesate, multiplicatori și mass-media. Centrele stimulează 

dezbaterea prin organizarea de conferințe și evenimente și canalizează răspunsurile cetățenilor către UE. 
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Galaţi Model United Nations (GalMUN) la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi  
 
 

În perioada 19-21 aprilie 2013 a avut loc, la Colegiul 
Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi, a X-a ediţie a 

conferinţei internaţionale GalMUN. 
 

Galaţi Model United Nations - GalMUN, primul 
proiect de acest tip din România, a fost iniţiat în 

urmă cu 10 ani şi are ca scop simularea cât mai 
exactă a activităţii forurilor de conducere ale 

Organizaţiei Naţiunilor Unite, în sensul abordarii unor 

probleme de actualitate. 
 

Manifestarea oferă elevilor oportunitatea reală de a 
cunoaşte şi înţelege mult mai bine mecanismul de 

funcţionare al O.N.U. Practic, este vorba despre un 
exerciţiu interactiv de aprofundare şi dezbatere în 

plen a unor tematici majore, din perspectiva poziţiei 
statului pe care participanţii îl reprezintă. 
 

În cadrul activităţilor s-au desfăşurat dezbateri pe comitete: 
 

 Comitetul „Securitate” (limba germană): instabilitatea securităţii noilor state; 

 Comitetul „Drepturile omului” (limba franceză): protecţia împotriva exploatării şi abuzurilor sexuale;  

 COPUOS - Comitetul pentru utilizarea paşnică a spaţiului: exploatarea resurselor din spatiul cosmic; 

 Comitetul de Mediu - UNEP: suprapopularea, principala cauză a problemelor de mediu; 

 Comitetul pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură - UNESCO: educaţie religioasă în şcolile publice; 

 UNICEF: abuzul şi exploatarea copiilor prin mariaj; 

 Comitetul pentru probleme sociale, culturale şi umanitare - SOCHUM: statutul femeii, o problemă politică sau 

religioasă? 
 Comitetul pentru afaceri politice: în ce masură sunt intervenţiile ONU bazate pe motive politice? 

 Comitetul pentru sănătate - WHO: practici neortodoxe în industria farmaceutică. 

 

 

 

CONCURSURI 
 

 

 Un premiu european pentru angajarea tinerilor în economia socială  
 

Acest concurs european exclusiv este deschis tinerelor 

întreprinderi sociale cu sediul într-un stat membru al UE 
sau în Maroc. Create între 15 mai 2011 şi 15 noiembrie 

2012 de cel putin doi tineri între 18 şi 30 de ani care 
trăiesc în UE sau în Maroc, aceste întreprinderi trebuie 

să fi creat de atunci locuri de muncă pentru tineri. 

 
Formularele de candidatură trebuie să fie completate în 

engleză sau franceză şi trimise pe adresa 
pefondes@pv.be până pe 15 mai 2013. 

 
Juriul format din experţi internaţionali se va întruni în decembrie 2013 pentru a selecta întreprinderea câştigătoare, 

care va primi un premiu în valoare de 5.000 EURO.  

 
Mai multe informaţii: 

http://www.pefondes.eu/spip.php?page=article&id_article=183&id_rubrique=39&parent=2&lang=en  
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Concurs foto: Europa, am ceva să-ţi spun… 
 

Vrei să câştigi material fotografic în valoare de până la 2.000 EURO şi o excursie de trei zile pentru două persoane la 
Bruxelles? Atunci e timpul să-ţi iei aparatul foto şi să fotografiezi! 
 

În cadrul Anului european al Cetăţenilor 2013, Grupul PSE (Partidul Socialilor Europeni) al Comitetului Regiunilor 

(CoR) a lansat cea de-a VI-a ediţie a concursului său anual de fotografie. 
 

Europa, am ceva să-ţi spun… îi îndeamnă pe fotografii amatori să surprindă în fotografii aşteptările lor de la 

Europa. Fotografiile pot avea drept temă construirea în comun a Europei, cetăţenia europeană sau ne pot arată care 

crezi ca este locul tău in Europa. 
 

Spune-ne povestea ta despre Europa într-o fotografie. Fii creativ. Imaginativ. Original. 
 

Concursul se va desfăşura până pe 30 iunie 2013 şi este deschis rezidenţilor europeni cu vârsta de peste 18 ani. 
 

Cele mai bune trei fotografii vor fi selecţionate de un juriu alcătuit din membri ai Grupului PSE din cadrul CoR, 

reprezentanţi ai autorităţilor locale şi regionale din UE, şi din profesionişti în domeniul fotografiei. În plus, publicul va 
putea selecţiona în septembrie un al patrulea câştigător prin vot online pe pagina Comitetului Regiunilor de pe 

Facebook. 
 

Pentru informaţii suplimentare privind concursul şi materialele promoţionale, vizitaţi: 

http://bit.ly/tell-europe 
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