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Treisprezece filme care au beneficiat de finanțare prin programul MEDIA al Uniunii 
Europene dedicat cinematografiei au rulat pe marele ecran la cea de-a 66-a ediție a 

Festivalului internațional de film de la Cannes (15-26 mai). Printre acestea s-au 
numărat șapte filme aflate în competiție pentru prestigiosul Palme d'Or. 
 

Filme care au beneficiat de finanțare MEDIA selecționate la ediția 2013 a 

Festivalului de la Cannes 
 

Michel Kohlhaas  - Arnaud Des Pallieres (Franța / Germania) 
Le Passé - Asghar Farhadi (Franța) 

Jeune et Jolie - François Ozon (Franța) 
La Grande Bellezza - Paolo Sorrentino (Italia / Franța) 

Borgman - Alex van Warmerdam (Țările de Jos) 

Only God Forgives - Nicolas Winding Refn (Danemarca) 
Only Lovers Left Alive  - Jim Jarmusch (Regatul Unit) 
 

Un Certain Regard   

L'image Manquante - Rithy Panh (Franța) 
 

Quinzaine des Réalisateurs  

The Congres - Ari Folman (Israel/Germania/Polonia/Franța/Luxemburg/Belgia) 

Henri - Yolande Moreau (Franța/Belgia) 
Last Days on Mars - Ruairi Robinson (Regatul Unit) 

Tip Top  - Serge Bozon (Franța/Belgia/Luxemburg) 
 

Semaine de la Critique  
Salvo - Fabio Grassadonia și Antonio Piazza (Italia/Franța) 

 
Unul dintre filmele aflate în competiţie pentru 

Palme d'Or este „Le Passé” realizat de Asghar 

Farhadi, câștigătorul de anul trecut al premiului 
MEDIA al Uniunii pentru cel mai bun nou proiect 

cinematografic. Actriţa Bérénice Bejo a primit 
premiul pentru cea mai buna actriţă pentrul rolul 

din acest film.  
 

Androulla Vassiliou, comisarul pentru educație, 
cultură, multilingvism și tineret, a înmânat premiul 

MEDIA ediția 2013 regizorului danez Thomas 

Vinterberg în cadrul „Rendez-vous-ului european” 
de duminică, 19 mai. „Sunt încântată că filmele 
europene selectate pentru finanțare în cadrul 
programului MEDIA se află din nou în lumina 
reflectoarelor la Festivalul de la Cannes. MEDIA 
înseamnă o industrie a filmului european 
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puternică şi diversitate culturală. MEDIA îi va sprijini în continuare pe cei mai talentați realizatori de film în cadrul 
noului program Europa creativă. Filmele noastre au fost recompensate la multe ediții ale festivalului de la Cannes şi 
sunt convinsă că nici anul acesta nu va fi o excepție,” a declarat Androulla Vassiliou. 
 

Pe lângă cele șapte filme care fac parte din selecția oficială, alte patru filme finanțate prin programul MEDIA au fost 

prezentate în cadrul Quinzaine des réalisateurs, unul la secțiunea Un Certain Regard și unul în cadrul La Semaine de 
la Critique, care își propune să descopere noi talente (a se vedea anexa 1). Nouă dintre cei 12 câștigători anteriori ai 

Palme d'Or au beneficiat de sprijin prin programul MEDIA, inclusiv câștigătorul de anul trecut, Michael Haneke, cu 

filmul „Amour”. 
 

Filme finanțate prin programul MEDIA care au câștigat Palme d'Or 
 

2012: Amour (Iubire) – Michael Haneke (Austria / Franța) 

2009: Das Weisse Band (Panglica albă) – Michael Haneke (Austria / Germania) 
2008: Entre Les Murs (În clasă) – Laurent Cantet (Franța) 

2007: 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile – Cristian Mungiu (România) 

2006: The Wind That Shakes The Barley (Mângâierea vântului) – Ken Loach (Regatul Unit) 
2005: L'Enfant (Copilul) – Jean-Pierre și Luc Dardenne (Belgia) 

2002: The Pianist (Pianistul) – Roman Polanski (Franța / Germania / Polonia / Regatul Unit) 
2001: La Stanza Del Figlio (Camera fiului) – Nanni Moretti (Italia) 

2000: Dancer in the Dark (Dansând cu noaptea) – Lars Von Trier (Denmark) 
 

Rendez-vous european la Cannes  
Rendez-vous-ul european anual de la Cannes a avut loc în perioada 19-20 mai 2013. 

Este vorba despre evenimentul principal organizat în legătură cu programul MEDIA, 

care constituie pentru comisarul Vassiliou o bună ocazie de a se întâlni cu cineaști și 
factori de decizie politică. Comisarul a luat cuvântul în data de 20 mai, în cadrul unui 

seminar găzduit de Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC) pe tema 
susținerii excepției culturale, care a fost urmat de o masă rotundă organizată de 

Comisia Europeană, unde s-a discutat despre cinematografie și alte forme de artă. 
 

Europa creativă - viitorul programului MEDIA  
Anul 2014 marchează începutul unei noi ere pentru programul MEDIA, care devine 

parte a programului Europa creativă. Noul program va continua să susțină producția 

cinematografică, formarea și distribuția și va crea un nou fond de garantare a 
împrumuturilor care va facilita accesul la finanțare pentru sectoarele culturii și creației. 

Se preconizează ca programul Europa creativă să dispună de un buget de circa 1,3 
miliarde de euro în perioada 2014-2020, în creștere cu aproape 9% faţă de programele 

actuale MEDIA și Cultura. 

 
Mai multe informaţii pe adresa: www.ec.europa.eu 

 
 

Comisia ia măsuri pentru a reduce costurile legate de conturile bancare, pentru a le spori 
transparența și pentru a asigura accesibilitatea acestora pentru toți 

 

În lumea de astăzi, cetățenii europeni nu pot participa pe deplin la viața societății fără să dețină un cont bancar de 
bază. Conturile bancare au devenit o parte esențială a vieții noastre de zi cu zi, permițându-ne să efectuăm și să 

primim plăți, să facem cumpărături online și să achităm facturile la utilități (telefon, gaz, electricitate). 
 

În timp ce legislația pieței unice a asigurat posibilitatea băncilor de a-și desfășura activitățile oriunde în Uniunea 
Europeană și de a oferi servicii transfrontaliere, această mobilitate nu se reflectă la nivelul cetățenilor care, adesea, 

nu sunt în măsură să își deschidă un cont într-un alt stat membru sau să treacă de la o bancă la alta cu ușurință. În 

plus, consumatorii plătesc, adesea, prea mult pentru serviciile de care beneficiază de la banca lor și obțin cu greu 
clarificări cu privire la diversele comisioane aplicate. 
 

Acesta este contextul în care Comisia Europeană publică o propunere de Directivă privind transparența și 

comparabilitatea comisioanelor de plată, transferul conturilor de plăți și accesul la un cont de plăți de 
bază. 

http://www.festival-cannes.fr/en/article/59652.html
http://www.quinzaine-realisateurs.com/en/
http://www.festival-cannes.fr/en/archives/2012/unCertainRegard.html
http://www.semainedelacritique.com/EN/index.php
http://www.semainedelacritique.com/EN/index.php
http://www.ec.europa.eu


  

 

 

Comisarul pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a declarat: „În societatea 
modernă, lipsa accesului la un cont bancar de bază îngreunează viața de zi cu zi și o 
face mai costisitoare. Propunerea de astăzi va oferi, în sfârșit, tuturor cetățenilor 
europeni accesul la un cont bancar de bază și le va permite să participe pe deplin la 
societatea în care trăiesc și să profite de avantajele pieței unice. Prin facilitarea 
posibilității de a compara comisioanele și de a transfera conturile bancare, sperăm, 
de asemenea, că băncile vor face oferte mai avantajoase și la costuri mai mici. 
Propunerea va aduce, totodată, beneficii sectorului serviciilor financiare, oferind 
stimulente suplimentare în vederea propunerii de produse transfrontaliere și a 
pătrunderii pe piețe noi.”  
 

Comisarul pentru sănătate și protecția consumatorilor, Tonio Borg, a declarat: 

„Această propunere permite consumatorilor din întreaga UE să aibă acces la 
serviciile legate de conturile bancare, să le compare și, dacă nu sunt mulțumiți, să 
treacă la un alt furnizor. Scopul nostru este să permitem consumatorilor să fie mai 
bine informați cu privire la comisioane, atât înainte, cât și după ce deschid un cont, 
și să își poată schimba rapid și cu ușurință furnizorul, dacă doresc. De asemenea, 
această propunere va favoriza concurența în sectorul serviciilor financiare cu 
amănuntul și va recompensa întreprinderile care pun la dispoziția consumatorilor o 
ofertă mai variată, la prețuri mai avantajoase.”  
 

1. Comparabilitatea comisioanelor de plată: permițând consumatorilor să 
compare comisioanele aplicate conturilor de plăți de către bănci și alți prestatori de 

servicii de plată din UE; 
2. Transferul conturilor de plăți: prin stabilirea unei proceduri simple și rapide 

pentru consumatorii care doresc să își transfere contul de plăți de la o bancă la alta 

sau de la un prestator de servicii de plată la altul; 
3. Accesul la conturi de plăți: permițând consumatorilor din UE care doresc să deschidă un cont de plăți, fără a fi 

rezidenți ai țării în care este situat furnizorul de servicii de plată, să poată face acest lucru. În plus, aceste dispoziții 
vor permite tuturor consumatorilor din UE, indiferent de situația lor financiară, să deschidă un cont de plăți care să 

le permită să efectueze operațiuni de bază, cum ar fi primirea salariului, a pensiilor și a indemnizațiilor sau plata 
facturilor la utilități etc. 
 

Îmbunătățirea transparenței şi a comparabilității comisioanelor, alături de simplificarea procesului de transfer, ar 

trebui să le permită consumatorilor să beneficieze de pe urma unor oferte mai bune și la costuri mai mici pentru 
conturile lor bancare. În același timp, sectorul serviciilor financiare va beneficia de o mobilitate sporită a clienților, 

prin reducerea barierelor la intrarea pe piață, inclusiv la nivel transfrontalier. 
 

Măsurile conținute în proiectul de directivă vizează trei domenii: 

1. Transparența comisioanelor de plată  
Directiva propusă stabilește că toți prestatorii de servicii de plată trebuie să pună la dispoziția consumatorilor 

următorul set de documente: 
 un document de informare cu privire la comisioane, care să prezinte cele mai obișnuite servicii furnizate și 

comisioanele percepute pentru fiecare dintre acestea; 

 o situație a comisioanelor percepute de prestatorul de servicii de plată în ultimele douăsprezece luni pentru 

serviciile oferite în legătură cu contul de plăți; 
 la cerere, un glosar de termeni utilizați în ceea ce privește conturile de plăți. 

Aceste documente trebuie să fie întocmite utilizând terminologia și formatele standard, pentru a facilita comparația 

între ofertele diferiților prestatori de servicii de plată.În cele din urmă, propunerea prevede că ar trebui să existe cel 

puțin un site internet care să funcționeze drept comparator independent în fiecare stat membru, prin colectarea de 
informații privind comisioanele percepute de către prestatorii de servicii de plată. Acesta le va permite 

consumatorilor să compare cu ușurință prețurile și condițiile pentru conturile de plăți oferite pe piață. 
 

2. Transferul conturilor de plăți  
Directiva propusă va facilita, de asemenea, procesul pe care îl presupune transferarea conturilor bancare. Atunci 

când un consumator solicită transferul, integral sau parțial, către un alt cont al ordinelor de plată recurente (cum ar 
fi transferurile de credit sau debitele directe) înregistrate într-un anumit cont, prestatorii de servicii de plată trebuie 

să se ocupe de toate demersurile necesare pentru realizarea transferului. 
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Clienții pot solicita, de asemenea, transferul soldului rămas pe vechiul cont și închiderea acestuia. 
 

Prestatorii de servicii de plată trebuie să finalizeze această procedură în termen de 15 zile (30 de zile în cazul în care 
transferul se realizează între furnizori stabiliți în state membre ale UE diferite), iar acest serviciu trebuie pus la 

dispoziție în mod gratuit. 
În sfârșit, furnizorii de servicii de plată vor trebui să furnizeze consumatorilor informații adecvate cu privire la 

drepturile lor de a-și transfera contul bancar și la procedura pe care trebuie să o urmeze în acest sens. 
 

3. Accesul la conturile de plăți  
Directiva propusă va permite consumatorilor din Europa să își deschidă un cont de plăți la orice prestator de servicii 

de plată din UE, indiferent dacă sunt sau nu rezidenți ai țării în care își are sediul prestatorul. 

În plus, consumatorii vor putea avea acces la un cont de plăți cu funcționalități de bază, indiferent de țara lor de 
reședință din UE sau de situația financiară personală. Statele membre trebuie să se asigure că cel puțin un prestator 

de servicii de plată oferă, pe teritoriul lor, un cont de plăți cu funcționalități de bază și ar trebui să informeze publicul 
cu privire la disponibilitatea acestor conturi de plăți. Furnizorul de servicii de plată nu poate utiliza situația financiară  

a solicitantului ca motiv pentru a refuza deținerea unui cont. 

Directiva enumeră serviciile esențiale care trebuie asigurate de acest cont, printre care se numără retragerile, 
transferurile bancare și un card de debit. Descoperirile de cont sau facilitățile de credit nu vor fi autorizate pentru 

conturile de bază. 
 

Mai multe informaţii pe adresa: www.ec.europa.eu  
 

 

Comisia propune îmbunătățirea aplicării drepturilor lucrătorilor la liberă circulație  
 

Comisia Europeană a propus o serie de măsuri care să asigure o mai 
bună aplicare a legislației UE în domeniul dreptului persoanelor de a 

lucra în alt stat membru, pentru a-i ajuta astfel pe cetățeni să își exercite 
drepturile în practică. În prezent, indiferent dacă legislația națională este 

conformă sau nu cu normele UE, există în continuare problema 

necunoașterii acestor norme de către angajatorii din sectorul public și 
privat. Necunoașterea sau neînțelegerea normelor este o sursă majoră 

de discriminare pe motive de naționalitate. La rândul lor, cetățenii 
consideră că nu știu la cine să apeleze în statul membru gazdă, atunci 

când se confruntă cu probleme legate de dreptul lor la liberă circulație. 
Scopul propunerii Comisiei este de a depăși aceste dificultăți și de a 

contribui la prevenirea discriminării lucrătorilor pe baza naționalității, 

oferind soluții practice. 
 

László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: „Libera circulație a 
lucrătorilor este un principiu cheie al pieței unice a UE. Având în vedere că în acest moment nivelurile șomajului sunt 
cu mult mai ridicate în anumite state membre față de altele, este cu atât mai important să ajutăm persoanele care 
doresc să lucreze în altă țară a UE să poată face acest lucru cu ușurință. Mobilitatea forței de muncă este 
avantajoasă pentru toată lumea: ea aduce beneficii atât economiilor statelor membre, cât și lucrătorilor în cauză. 
Această propunere va ajuta lucrătorii să depășească dificultățile cu care se confruntă atunci când doresc să lucreze 
în altă țară din UE.” 
 

Dacă va fi aprobată de Parlamentul European și de Consiliu, propunerea va contribui la asigurarea unei aplicări 
efective și eficiente a legislației existente. Statele membre vor trebui: 

 să creeze puncte de contact naționale care să ofere informații, asistență și consiliere, astfel încât lucrătorii migranți 

din UE și angajatorii să fie mai bine informați cu privire la drepturile lor; 

 să ofere căi de atac adecvate la nivel național; 
 să permită sindicatelor, ONG-urilor și altor organizații să demareze proceduri administrative sau judiciare în numele 

lucrătorilor individuali în caz de discriminare; 

 să asigure o informare mai bună a lucrătorilor migranți din UE și a angajatorilor în general. 
 

În prezent, 9,5 milioane de persoane, adică 3% din piața forței de muncă din UE, locuiesc și muncesc în alt stat 

membru. Alte 1,2 milioane de persoane locuiesc într-o țară din UE, dar lucrează în alta. Însă, adeseori, persoanele 

care doresc să lucreze în altă țară nu beneficiază de protecție și de informații în statul membru gazdă și se pot 
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confrunta cu dificultăți în ceea ce privește accesul la un loc de muncă sau la avantaje sociale sau în ceea ce privește 

condițiile lor de lucru. Conform unui sondaj Eurobarometru din septembrie 2011, 15 % din cetățenii UE nu iau în 
calcul posibilitatea de a lucra în alt stat membru deoarece consideră că există prea multe obstacole în acest sens. 

Printre aceste obstacole se numără: 
 condițiile de recrutare diferite; 

 condițiile de naționalitate pentru accesul la anumite posturi; 

 condițiile de lucru diferite în practică (precum remunerarea, perspectivele de carieră și gradul); 

 problemele legate de accesul la avantaje sociale care sunt supuse unor condiții mai ușor de îndeplinit de către 

cetățenii respectivului stat decât de către cetățenii UE (de exemplu, condiția rezidenței); 

 faptul că experiența și calificările profesionale dobândite în alte state membre nu sunt luate în considerare sau sunt 

luate în considerare în mod diferit. 
 

Pe lângă consecințele profesionale și personale pe care aceste obstacole le au asupra persoanelor respective, ele 
afectează negativ și integrarea acestora pe piața muncii și în societatea țării gazdă. 

Dreptul cetățenilor UE de a lucra într-un alt stat membru, prevăzut la articolul 45 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE), include dreptul de a nu fi discriminat pe motive de naționalitate în ceea ce privește accesul 

la locurile de muncă, remunerarea și alte condiții de muncă. Regulamentul (UE) nr. 492/2011 detaliază drepturile 
care derivă din libera circulație a lucrătorilor și definește domeniile specifice în care este interzisă discriminarea pe 

motive de naționalitate, în special în ceea ce privește: 

 accesul la locuri de muncă; 

 condițiile de muncă; 

 avantajele sociale și fiscale; 
 accesul la formare; 

 afilierea la organizații sindicale; 

 accesul la locuințe; 

 accesul la educație pentru copii. 
 

Mobilitatea forței de muncă în UE aduce beneficii nu numai lucrătorilor implicați, ci și economiilor statelor membre. 
Ea aduce foloase țărilor gazdă, deoarece permite companiilor să își ocupe posturile libere, care altfel ar rămâne 

neocupate (nu există dovezi care să demonstreze că lucrătorii migranți le iau locurile de muncă celor din țara 
gazdă), și în acest fel să producă bunuri și să presteze servicii pe care altminteri nu le-ar putea oferi. Ea oferă 

avantaje și țărilor de origine ale migranților, deoarece le permite lucrătorilor care altfel ar avea mai puține șanse să 

muncească, să își găsească locuri de muncă și să asigure sprijin financiar familiilor lor din țară, precum și să 
dobândească experiență și competențe de care nu ar fi dispus în caz contrar. Apoi, atunci când lucrătorii migranți se 

întorc în țara lor de origine, ei beneficiază de această experiență. 
 

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

EVENIMENTE 
 
 

1 iunie, Ziua Copilului din tine! 
 
 

În data de 1 iunie 2013, Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului 
Judeţului Galaţi va organiza un eveniment dedicat celebrării Zilei 

Internaționale a Copilului, intitulată sugestiv – „1 Iunie, Ziua Copilului din 

tine!”.  
 

În cadrul evenimentului, copii vor putea dansa şi cânta alături de un 

clovn, vor primi baloane modelate, cărţi de colorat şi creioane şi vor 

putea să se bucure de picturi pe faţă.  
 

Evenimentul își propune să ofere o alternativă de petrecere a Zilei 

Copilului într-un cadru deosebit, motiv pentru care vă așteptăm să 

sărbătorim împreună acest eveniment în Grădina Botanică, sâmbătă, 1 
iunie 2013, începând cu ora 10:00  
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9 mai - Ziua Europei 
 

Ziua de 9 Mai reprezintă un simbol european şi alături de 

drapel, imn, moneda unică şi motto conturează entitatea 
politică a Uniunii Europene. Pentru a marca acest eveniment, 

Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Județului Galați a 

organizat evenimentul „9 Mai – Ziua Europei”, în data de 9 
mai 2013, începând cu ora 17:30, la Teatrul Muzical „Nae 

Leonard” Galați. 
 

În cadrul evenimentului au putut fi admirate desenele, afișele 
și fotografiile realizate de preșcolarii și elevii gălățeni în cadrul 

concursurilor dedicate Zilei Europei și a avut loc premierea 
câștigătorilor la concursurile: 

 „Culorile Europei” – concurs de desene; 

 „Europa prin ochii tăi” – concurs de afişe; 

 „Obiectiv Europa” – concurs de fotografie; 

 „Eurojunior” – concurs de reportaje. 
 

Evenimentul a continuat cu un spectacol artistic susținut de artiștii Centrului 

Cultural „Dunărea de Jos” Galați și de invitații speciali, Alexandra Ungureanu & 
Crush. 
 

Câştigătorii concursurilor au fost: 
 

Concurs de desene „Culorile europei” – gradiniță 
I. Miron Ioana – Grădiniţa Nr. 17 Tecuci 
II. Gheorghiță Maya – Grădiniţa „Step by Step” Galaţi 

III. Coroiu Sebastian – Grădiniţa Nr. 30 Galaţi 
 

Concurs de afişe „Europa prin ochii tăi” – clasele I-IV 
I. Vlad Delia – Şcoala Gimnazială Nr. 24 „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” Galaţi 

II. Nica Ioana Maria – Şcoala Gimnazială Nr. 11 „Mihail Sadoveanu” Galaţi 
III. Constantin Mihaela Camelia – Liceul Teoretic „Paul Bujor” Berești 
 

Concurs de Fotografie „Obiectiv europa” – clasele V-VIII 
I. Alexandrache Elena Gabriela – Şcoala Gimnazială Nr. 24 „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” Galaţi  
II. Păun Roxana – Şcoala Gimnazială Nr. 24 „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” Galaţi  

III. Mihai Alina Mihaela – Şcoala Gimnazială Nr. 20 „Traian” Galaţi 
 

Concurs de reportaje „Eurojunior” – tema concursului „Anul european al cetățeniei” – clasele IX-XII 
I. Ciubucciu Adrian Albert şi Dicu Alin – Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu” Galaţi 

II. Darie Iulia Florentina şi Frunză Daniela Andreea – Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galaţi 

III. Cozma Dragoș şi Iosup Nicolae – Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Galați  
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Închiderea oficială a proiectului „SALVAŢI aria protejată Pădurea Gârboavele”  
 
 

Consiliul Judeţului şi Direcţia de Dezvoltare Regională din cadrul CJ au organizat în data de 14.05.2013 evenimentul 
de închidere oficială a proiectului „SALVAŢI aria protejată Pădurea Gârboavele”, co-finanţat de Fondul European de 

Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 – 2013. Valoarea totală a proiectului a fost 
de 953.319 lei, din care 768.805 lei reprezintă valoarea nerambursabilă oferită prin programul de finanţare.  

Proiectul „Salvaţi aria protejată Pădurea Gârboavele” a avut ca scop conştientizarea populaţiei în vederea conservării 
biodiversităţii din Pădurea Gârboavele şi elaborarea planului de management al ariei. 
 

Proiectul s-a adresat populaţiei judeţului, în cadrul acestuia fiind organizate o serie de evenimente specifice: 

dezbateri publice, concursuri de colaje cu premii, campanii de informare în şcoli, conferinţa „Biodiversitate - 
probleme şi soluţii”, instalarea unor panouri de conştientizare şi o acţiune de ecologizare. 

 

Mai multe detalii pot fi obţinute pe site-ul: www.cjgalati.ro 
  

Campania „Spring Day Europe”  
 

Luna aceasta, campania „Spring Day Europe” organizată de Centrul Europe Direct Galaţi a continuat cu alte 11 

activităţi în unităţi de învăţământ din Galaţi, la care au participat peste 330 de elevi şi preşcolari, numărul total până 
în acest moment fiind de peste 450 de participanţi. 
 

În cadrul acestor evenimente, copii au cântat, au dansat, au desenat, au participat la concursuri, iar adolescenţii au 

dezbătut teme de mare interes pentru cetăţenii europeni.  
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CONCURSURI 

 
Concursul „Migranții în Europa”  

 
 

Care este rolul și locul migranților în Europa? Comisia îi invită pe studenții de la facultățile de artă, grafică și 

comunicare din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și din Croația să reflecte asupra contribuției pe 
care o au migranții în societățile europene. 
 

Concursul organizat la nivelul întregii UE îi provoacă pe 

studenți să elaboreze lucrări de artă prin care să își exprime 
opiniile cu privire la acest subiect și care să reflecte rolul pe 

care migranții îl au în viața noastră. Pentru a stimula o 

dezbatere constructivă și a reflecta asupra situației 
migranților în Europa, Comisia le oferă noilor talente ale 

Europei posibilitatea de a-și expune prin artă punctul de 
vedere. 

 

La concurs pot participa toți studenţii cu vârsta de peste 18 ani care sunt înscriși la o instituție de învățământ 

superior din domeniul artei, graficii sau comunicării din orice țară UE și din Croația. Facultățile trebuie să prezinte 
lucrările până la 21 iunie 2013, la următoarele categorii: poster, fotografie și video. 
 

Fiecare facultate poate prezenta una sau mai multe lucrări de artă, în una sau mai multe categorii. Lucrările vor fi 

evaluate la nivel național, iar cele mai bune dintre acestea (maximum 10 lucrări pentru fiecare țară) vor fi transmise 
unui juriu european care îi va selecta pe cei 30 de finaliști și va decide câștigătorul european pentru fiecare 

categorie. Din acest juriu vor face parte profesioniști din domeniul comunicării, artei și mass-mediei, precum și 

persoane din rândul comunităților de migranți. 
 

Cei 30 de finaliști europeni vor fi invitați să participe la ceremonia de decernare a premiilor, care va fi organizată la 

Bruxelles și la care se preconizează că va participa Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne. Se 

va acorda un premiu special al publicului, pe baza unui vot public exprimat pe site-ul de internet menționat mai jos. 
 

Fiecare dintre facultățile ai căror studenți vor câștiga locul întâi la cele trei categorii și premiul publicului va fi 

recompensată cu 10.000 euro, care să fie folosiți în scopuri educaționale. 

 
Informații complete privind termenii și condițiile concursului pot fi găsite pe site-ul internet dedicat acestuia: 

www.migrantsineurope.eu  

 

 

Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA  
 

Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE) lansează cea de a VI-a ediție a concursului 
național pentru licee, EUROSCOLA 2013/2014. 
 

În contextul Anului european al cetățenilor, Biroul de Informare al Parlamentului European în România invită toate 

liceele interesate să conceapă și să implementeze un proiect de campanie cu titlul "Drepturile noastre în Uniunea 
Europeană" care să cuprindă două module: proiectul propriu-zis și afiș creativ; acesta din urmă va avea ca temă/

finalitate creșterea participării cetățenilor la alegerile pentru Parlamentul European din mai 2014. 
 

Proiectul va fi conceput de câte o echipă/liceu, formată din cel mult 24 de elevi cu vârste cuprinse între 16-18 ani, 
coordonată de  două cadre didactice și poate fi realizat oricând în perioada 9 mai 2013 - 30 septembrie 2013.  
 

Uniunea Europeană influențează și definește 

conviețuirea și bunăstarea celor peste 500 de 

milioane de cetățeni ai statelor membre. Mai mult 
decât atât, deciziile luate la nivelul Uniunii 

afectează în mod semnificativ viața tuturor 
cetățenilor. Cetățenii europeni, prin participarea 

directă sau indirectă la luarea deciziilor, 
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influențează felul în care se dezvoltă construcția europeană și, implicit, propriul lor viitor. 
 

Ca răspuns la această nevoie generală legitimă și în contextul Anului european al cetățenilor consacrat drepturilor 

care decurg din statutul de cetățean al Uniunii Europene, BIPE propune ca subiect al concursului EUROSCOLA de 
anul acesta un proiect de campanie de creștere a implicării cetățenilor în procesul decizional european. 
 

Proiectul de campanie va avea următoarele obiective: 

- informarea grupului-țintă (de preferat tineri aflați în situația de a vota pentru prima oară în anul 2014) asupra 
drepturilor pe care le au în calitate de cetățeni europeni; 

- informarea grupului-țintă despre necesitatea de a participa la alegerea reprezentanților români în Parlamentul 
European; 

- realizarea afișului de campanie pentru participarea la votul pentru Parlamentul European. 
 

Informaţii complete pot fi obţinute pe site-ul: http://www.europarl.ro/view/ro/competitii/euroscola.html  
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