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Care este limita de viteză pe autostrăzile spaniole? Trebuie să port cască atunci 
când merg pe bicicletă în Suedia? Ce echipament de siguranță trebuie să am mereu 

în mașină când conduc în Slovacia? De acum înainte turiștii nu mai trebuie să piardă 
mult timp căutând aceste informații. Ei le pot avea la dispoziție oriunde, datorită 

noii aplicații pentru smartphone a Comisiei Europene „Călătorind în străinătate”. 
 

Aplicația este disponibilă în 22 de 
limbi pentru iPhone și iPad și pentru 

telefoanele compatibile cu Google 

Android și Microsoft Windows. Pe 
lângă toate informațiile importante 

despre siguranța rutieră pentru 
toate țările din UE, aplicația conține 

și un chestionar pe tema siguranței 
rutiere și un joc de memorie cu care 

pasagerii se pot distra în cursul 

călătoriilor lungi cu mașina. 
Bineînțeles, aplicația nu trebuie 

folosită niciodată în timp ce ne 
aflăm la volan - conducătorii auto trebuie să îi lase pe ceilalți pasageri să facă acest 

lucru sau trebuie să ia o pauză de la condus pentru a se odihni și a se informa 

corespunzător. 
 

Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu transporturile, a 
declarat: „Vacanța de vară este perioada cea mai aglomerată pe șoselele europene. 
Este atât de ușor să mergem cu mașina în străinătate, dar mulți nu își dau seama 
că regulile și indicatoarele rutiere diferă pe teritoriul UE. Aplicația «Călătorind în 
străinătate» furnizează informații practice și ușor de utilizat care să contribuie la 
reducerea pe cât posibil a acestui risc.”  
 

Aplicația cuprinde informații despre toate situațiile care prezintă cel mai mare risc 

de accidente, inclusiv viteza și alcoolemia, semafoarele și folosirea telefoanelor 

mobile, și îi informează totodată pe utilizatori despre obligația de a purta centura de 
siguranță în mașină și căști de protecție pe bicicletă și pe motocicletă. 
 

Lansarea aplicației chiar înainte de începerea vacanței de vară este foarte potrivită, 

deoarece lunile iulie și august sunt lunile în care se înregistrează cel mai ridicat 
număr de accidente rutiere soldate cu decese, și anume cu aproximativ 50% mai 

multe decese rutiere, în medie, decât în februarie, „cea mai sigură” lună. 
 

În ultimii ani s-au înregistrat mari progrese în activitatea UE în domeniul siguranței 
rutiere. Între 2001 și 2010, numărul deceselor pe șoselele din UE a scăzut în total 

cu 43%. Între 2010 și 2013, acesta s-a redus cu încă 17%.   
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Ținta strategică este să se reducă la jumătate 

numărul deceselor rutiere între 2010 și 2020 și, de 
asemenea, ca eforturile UE să înceapă să se 

concentreze pe reducerea rănirilor grave în 
accidente rutiere. Noua aplicație care oferă 

informații despre siguranța rutieră reprezintă o 

contribuție printre multe alte inițiative în materie 
de siguranță rutieră la nivelul UE. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu  
 
 

 
 

239 de milioane de euro sunt disponibile în 2014 pentru propuneri de proiecte  
 
 

Comisia Europeană a lansat, în cadrul programului de finanțare LIFE, prima cerere de propuneri pentru proiecte de 

mediu. În 2014, subprogramul LIFE pentru mediu va oferi 238,86 milioane de euro pentru dezvoltarea și 
implementarea unor soluții inovatoare care să răspundă provocărilor de mediu din întreaga Europă, acordând o 

atenție specială conservării naturii și biodiversității, eficienței resurselor, precum și guvernanței și informării în 
domeniul mediului. 
 

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Proiectele inovatoare din domeniul mediului și al 
conservării naturii în întreaga Europă vor beneficia de mai multe fonduri ca niciodată. Acest lucru va contribui la 
realizarea unui creșteri durabile prin investiții într-o economie care utilizează eficient resursele și va ajuta statele 
membre și autoritățile locale să pună în aplicare planuri și strategii în domenii politice cheie, cum ar fi natura, 
deșeurile, aerul și apa.” 
 

Subprogramul menționat, care face parte din programul LIFE 
2014-2020 al UE, va pune la dispoziție, în următorii șapte ani, 

suma de 2.592 de milioane de euro pentru acțiuni legate de 
mediu. Acesta va sprijini, de asemenea, o mai bună guvernanță, 

diseminarea informațiilor și sensibilizarea cu privire la chestiunile 
de mediu.  
 

Organizațiile interesate sunt încurajate să înceapă acțiunile de 
pregătire cât mai curând posibil, prin dezvoltarea ideilor lor de 

proiecte, prin formarea de parteneriate cu părțile interesate 
relevante și prin identificarea sprijinului financiar complementar. 

Pentru „proiectele tradiționale”, Comisia salută, în special, 

propunerile care se înscriu în lista de proiecte prioritare indicate în programul de lucru multianual LIFE pentru 
perioada 2014-2017. 
 

Termenul-limită pentru depunerea cererilor pentru proiectele tradiționale este 16 octombrie 2014, iar pentru 

proiectele integrate, 10 octombrie 2014. Următoarea cerere de propuneri pentru programul LIFE, care va fi 
lansată în această toamnă, va viza acordarea de granturi de funcționare organizațiilor non-profit active la nivel 

european în domeniul mediului și al politicilor climatice. 
 

LIFE este un program de finanțare al UE, lansat în 1992, prin intermediul căruia au fost cofinanțate peste 4.000 de 
proiecte. Programul LIFE pentru mediu și politici climatice 2014-2020 al UE acoperă două perioade de programare: 

2014-2017 și 2018-2020. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-245_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-245_en.htm
http://www.ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu


  

 

 

 

Reduceri uriașe, de la 1 iulie, ale plafoanelor tarifare pentru traficul de date mobile în 
roaming - cu peste 50% mai mici decât vara trecută  

 

Reduceri de vară importante datorate inițiativelor Comisiei Europene! 
De la 1 iulie 2014, UE va reduce cu peste jumătate plafoanele tarifare 

pentru descărcarea de date: de la 45 c/MB la 20 c/MB. Astfel, de la 
această dată, atunci când călătoriți pe teritoriul UE veți putea să 

consultați hărți, să vizionați videoclipuri, să vă verificați e-mailurile și să 
actualizați informații în rețelele sociale la un preț și mai mic decât în 

prezent. 

Iată un exemplu: microbiștii care, pe perioada Cupei Mondiale, 
călătoresc în interiorul UE, vor plăti de 25 de ori mai puțin pentru 

traficul de date în roaming decât în timpul Cupei Mondiale din 2010! 
 

De când UE a introdus plafoane pentru serviciile de date în roaming, 
consumul de date a crescut semnificativ. Apelurile telefonice și 

mesajele scrise vor fi, și ele, mai ieftine. Toate acestea sunt vești bune, 
deoarece puteți să călătoriți în Europa și să păstrați totodată legătura 

cu familia și prietenii de acasă. 
 

În plus, de la 1 iulie 2014, furnizorii de servicii de telefonie mobilă din 

Europa vă pot face o ofertă specială pentru traficul de date în roaming 
înainte de plecarea în călătorie și, în cazul în care acest lucru este 

posibil, vă vor permite alegerea unui furnizor local de servicii de 
telefonie mobilă, cum ar fi trimiterea și citirea de emailuri, citirea știrilor 

online, încărcarea de fotografii și vizionarea de videoclipuri online, în țara pe care o vizitați. În acest fel, puteți 

compara ofertele de tarife pentru roaming și puteți beneficia de oferte și de prețuri mai atractive cât sunteți plecați!  
 

Însă asta nu e tot: UE lucrează la elaborarea unor noi reglementări care vor elimina cu totul tarifele pentru roaming. 

Regulamentul Comisiei privind realizarea unui continent conectat prevede eliminarea tarifelor pentru roaming, acces 

garantat, deschis și neutru la internet, precum și o mai bună protecție a intereselor utilizatorilor rețelelor mobile și 
de bandă largă în calitate de consumatori. 
 

Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul responsabil cu agenda digitală, a declarat: „Această 
reducere masivă a tarifelor pentru serviciile de date în roaming va aduce schimbări majore pentru noi toți în această 
vară. Nu este însă suficient. De ce trebuie să existe tarife pentru roaming într-o piață unică? Până la sfârșitul acestui 
an sper să asistăm la eliminarea completă a tarifelor pentru roaming, așa cum s-a convenit - propunerea a primit 
deja girul Parlamentului, acum fiind rândul statelor membre să pecetluiască înțelegerea!”  
 

Tarifele pentru roaming atinseseră nivelul lor maxim acum câțiva ani, când UE a început să ia măsuri în 2007. 

Rezultatul este o reducere cu 80-90% a tarifelor de roaming în 2014 față de 2007.  
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-779_en.htm


  

 

 

 
 

EVENIMENTE 
 

1 iunie - Ziua Copilului din tine! 
 

 

 

În data de 1 iunie 2014, Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi a organizat  un eveniment 
dedicat celebrării Zilei Internaționale a Copilului, intitulat sugestiv „1 Iunie - Ziua Copilului din tine!”.  
 

În cadrul evenimentului, copii au putut dansa şi cânta alături de clovnul Dodo, au avut parte de activități educative, 

distractive și de recreere, cântece și dansuri, modelaj baloane, pictură pe față și s-au putut bucura și de un topogan 
gonflabil. 
 

Evenimentul, care s-a desfășurat în Grădina Botanică, și-a propus să ofere o alternativă de petrecere a Zilei Copilului, 

acesta fiind deja o tradiție a Centrului Europe Direct. 
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Campania „Spring Day”   
 
 

În luna iunie campania „Spring Day” organizată de Centrul Europe Direct Galaţi a continuat cu alte 2 activităţi, la 

Școala Gimnazială Nr. 28 și la Scoala Gimnazială Măstăcani, la care au participat 57 de elevi, numărul total până în 
acest moment fiind de peste 567 de participanţi, în 13 unități de învățământ din județul Galați. 
 

În cadrul acestor evenimente, copiilor le-au fost prezentate informații interesante și atractive despre țările Uniunii 

Europene. 
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CONCURSURI 

 
Youth Video Festival PLURAL+  

 

Tinerii (9-25 ani) au timp până pe 27 iunie să trimită un videoclip pe oricare din temele PLURAL+: migraţie, 
diversitate sau incluziune socială. Se acordă premii în bani şi o invitaţie la ceremonia de decernare a premiilor 

PLURAL+ în New York! 
 

Poţi participa individual sau în grup, dacă toţi membrii grupului au vârste între 9-25 de ani. 
 

Cum participi 
 

• materialul video poate îmbrăca orice stil sau gen: animaţie, documentar, dramă, clip muzical, comedie etc. - orice 
consideri că reprezintă cel mai bine ceea ce crezi tu despre migraţie şi diversitate; 

• materialele video trebuie să aibă o durată maximă de 5 minute, inclusiv titlul şi lista tuturor celor care au contribuit 
la realizarea materialului; 

• materialele video trebuie să fi fost finalizate după luna ianuarie 2012 şi, în cazul în care nu sunt în engleză, să aibă 

subtitrare în limba engleză; 
• este de preferat ca toate materialele video să fie trimise pe DVD sau prin intermediul unui site web de găzduire 

fişiere, la alegere - pentru trimiterea pe DVD, te rugăm să consulţi regulamentul concursului.   
 

Mai mult, dacă te pasionează munca de traducător şi îţi place proiectul Plural+, poţi să participi ca voluntar şi să faci 
subtitrarea la materialele video trimise! 
 

Procedura de selecţie şi premii 
 

Un juriu internaţional va acorda premii 

pentru trei categorii de vârstă: 9-12 ani, 
13-17 ani, 18-25 de ani. 

Cei trei câştigători vor primi fiecare câte 1.000 de dolari (USD) şi o invitaţie (transport şi cazare asigurate) pentru a 
participa la ceremonia de decernare a premiilor PLURAL+, ce va avea loc în New York City la Paley Center for Media, 

în decembrie 2014. 
 

Poţi consulta regulamentul concursului pentru a afla mai multe despre cum să trimiţi materialul tău video. 
 

Festivalul de Tineret Plural+ este organizat de Alianţa Civilizaţiilor din cadrul Naţiunilor Unite, în colaborare cu 
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie. 

 

Sursa: Portalul european pentru tineret  
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http://www.amara.org/en/teams/pluralplus/
http://pluralplus.unaoc.org/submit/rules/
http://pluralplus.unaoc.org/
https://europa.eu/youth/ro/news/youth-video-festival-plural-apel-%C3%AEnscriere-videoclipuri_ro

