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În curând se vor publica în Jurnalul Oficial noile norme ale Uniunii Europene menite 
să reducă dificultățile juridice întâmpinate în cazul decesului unui membru de 

familie care deține bunuri într-un alt stat membru al UE. Prin această publicare, 
dispozițiile normelor respective devin parte a dreptului UE. Noul regulament privind 

succesiunile transfrontaliere, propus de Comisia Europeană și adoptat luna trecută 
în mod oficial de statele membre ale UE (IP/12/576), va permite cetățenilor 

europeni să gestioneze mai ușor aspectele juridice ale unui testament sau ale unei 

succesiuni cu un caracter internațional. Conform estimărilor, 450.000 de familii 
europene care se confruntă în 

fiecare an cu o succesiune 
internațională vor beneficia de 

securitate juridică în temeiul acestor 

norme. Întrucât peste 12,3 milioane 
de cetățeni europeni își au reședința 

în altă țară membră a UE, este 
probabil ca normele să prezinte 

interes pentru numeroase alte 
persoane. În prezent, statele 

membre au la dispoziție un termen 

de trei ani pentru alinierea legislației 
lor naționale, astfel încât noile 

norme ale UE să producă efecte. 
 

„După ce am ușurat situația cuplurilor implicate într-un divorț transfrontalier, facem 
acum același lucru pentru familiile care trebuie să facă față consecințelor juridice 
ale pierderii unei persoane apropiate”, a declarat comisarul UE pentru justiție, 
Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei. „Existența în fiecare țară membră a UE a 
unor norme distincte privind succesiunile a avut în mod frecvent drept consecință 
un labirint juridic. Prin acest act legislativ, simplificăm procedurile, iar cetățenii 
beneficiază de securitate juridică. Adoptarea acestui regulament al UE facilitează 
identificarea legii care se va aplica în fiecare caz. Acesta este doar un exemplu al 
modului în care Uniunea Europeană lucrează pentru a soluționa problemele juridice 
de zi cu zi și a permite europenilor să facă economii” . 
 

Noul act legislativ simplifică în mod considerabil soluționarea succesiunilor 
internaționale prin furnizarea unui criteriu unic pentru stabilirea atât a competenței 

judiciare, cât și a legii aplicabile în cazurile transfrontaliere, și anume locul 

în care persoana decedată își avea reședința obișnuită. De asemenea, 
regulamentul permite cetățenilor să își planifice din timp succesiunea, în condiții de 

deplină securitate juridică. Actul legislativ prevede un certificat european de 
moștenitor, care va da posibilitatea persoanelor să își dovedească statutul de 
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moștenitor sau de administrator al unei succesiuni, fără a se efectua alte formalități pe teritoriul UE. Situația actuală, 

în care cetățenii se confruntă cu mari dificultăți în exercitarea drepturilor lor, va fi în mod considerabil îmbunătățită, 
rezultatul fiind instituirea unor proceduri mai rapide și mai ieftine, care vor permite persoanelor implicate să aloce 

mai puțin timp acestor demersuri și să cheltuie mai puțini bani pe taxe juridice. 
 

La 14 octombrie 2009, Comisia a propus un regulament pentru simplificarea dezbaterii succesiunilor internaționale (a 
se vedea IP/09/1508). Conform regulamentului, va exista un criteriu unic pentru stabilirea atât a competenței 

autorităților, cât și a legii aplicabile în cazul unei succesiuni transfrontaliere, și anume locul în care persoana 
decedată își avea reședința obișnuită. Cu toate acestea, persoanele care locuiesc în străinătate vor putea opta ca 

legea țării a cărei cetățenie o dețin să se aplice întregii lor succesiuni. Astfel, un pensionar german care locuiește în 

Portugalia ar putea, de exemplu, să opteze pentru aplicarea legii germane atunci când își planifică succesiunea. 
 

În martie 2012, Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European și plenul Parlamentului European au votat 

un raport privind proiectul de act legislativ (a se vedea IP/12/209). Apoi, la 7 iunie 2012, a fost parcursă ultima 

etapă, când guvernele statelor membre ale UE, reprezentate în Consiliul UE, au adoptat noul act legislativ 
(IP/12/576). 
 

Publicarea regulamentului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care a avut loc în data de 27 iulie 2012, face parte 

din efortul continuu al Comisiei Europene de a aduce îmbunătățiri drepturilor cetățenilor UE. Din data de 9 mai, 
Comisia a lansat o consultare publică privind drepturile cetățenilor, cu scopul de a identifica posibilele obstacole pe 

care aceștia continuă să le întâmpine, de exemplu, atunci când călătoresc în Europa sau fac cumpărături online 
(IP/12/461). Consultarea va fi deschisă până la data de 9 septembrie, iar răspunsurile primite vor fi utilizate în mod 

direct în elaborarea Raportului pe 2013 privind cetățenia UE, care urmează să fi prezentat în luna mai a anului viitor. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu  

 
Siguranța rutieră:  

reguli mai stricte în domeniul inspecției automobilelor, pentru a salva vieți 
 
Controlul vehiculelor este fundamental pentru siguranța 
rutieră. Pe șoselele Europei își pierd zilnic viața peste 5 

persoane, în accidente cauzate de probleme de ordin 

tehnic. Din acest motiv, Comisia Europeană a adoptat noi 
reguli care înăspresc regimul de control și îi extind 

anvergura. 
 

Defecțiunile tehnice constituie o cauză importantă a 
accidentelor, determinând 6% din totalul accidentelor de 

automobil, ceea ce înseamnă anual 2.000 de decese și 
mult mai multe accidentări. În ceea ce privește 

accidentele de motocicletă, 8% din totalul acestora sunt 

legate de defecțiuni tehnice. 
 

Principala problemă este aceea că pe șosele există prea multe vehicule cu probleme tehnice. Câteva studii recente 

elaborate în Regatul Unit și Germania indică faptul că un procent de până la 10% din autovehicule prezintă în orice 

moment o defecțiune care le-ar împiedica să treacă cu succes de controlul tehnic. În plus, conform regulilor actuale, 
multe defecțiuni tehnice cu implicații grave pentru securitate (cum ar fi ABS și controlul electronic al stabilității) nu 

sunt nici măcar verificate. 

 

Normele UE în vigoare care stabilesc standardele minime pentru controlul vehiculelor datează din 1977, cu 
actualizări minore. De atunci, însă, automobilele, conduita șoferilor și tehnologia au evoluat foarte mult. 
 

Noile propuneri  

Obiectivul noilor propuneri este acela de a salva peste 1.200 de vieți anual și de a evita peste 36.000 de accidente 
cauzate de probleme de ordin tehnic. 
 

Vicepreședintele Siim Kallas, responsabil cu transporturile, a declarat în legătură cu acest subiect: „Dacă vă aflați la 
volanul unei mașini care nu îndeplinește condițiile tehnice necesare pentru a circula, atunci reprezentați un pericol 
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atât pentru dumneavoastră înșivă, cât și pentru ceilalți pasageri din automobil – membri ai familiei, prieteni sau 
colegi de serviciu. Și, mai mult decât atât, îi puneți în primejdie și pe ceilalți participanți la trafic. Lucrurile sunt cât se 
poate de simple: nu dorim pe drumurile noastre mașini care pot deveni letale.”  
 

Printre principalele elemente ale noilor măsuri propuse se numără următoarele: 

• Verificarea obligatorie a scuterelor și motocicletelor în întreaga UE. Motocicliștii și conducătorii de scutere, în 
special cei tineri, reprezintă grupul de participanți la trafic cu cel mai mare risc;  

• Creșterea frecvenței inspecțiilor tehnice periodice în cazul automobilelor vechi. În cazul automobilelor care au între 
5 și 6 ani, numărul accidentelor grave cauzate de defecțiuni tehnice crește semnificativ (a se vedea graficul din 

MEMO/12/555); 

• Creșterea frecvenței controalelor pentru autoturisme și camionete cu kilometraj foarte mare. Astfel, aceste tipuri 
de autovehicule vor face obiectul unor controale similare celor aplicate în cazul taxiurilor sau al ambulanțelor, de 

exemplu; 
• Îmbunătățirea calității controalelor prin stabilirea unor standarde minime comune în ceea ce privește defecțiunile, 

echipamentele și inspectorii; 

• Obligativitatea verificării componentelor electronice de siguranță; 
• Combaterea manipulării kilometrajului prin înregistrarea kilometrilor parcurși.  
 

În toate cazurile, măsurile propuse stabilesc standarde minime comune pentru controlul autovehiculelor la nivelul 

UE, statele membre având libertatea de a impune reguli mai stricte, dacă este cazul. 
 

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

 

 Sezonul vacanțelor: sugestii utile pentru o vară fără griji 
 

Odată cu începutul sezonului vacanțelor și în condițiile în care milioane de 
europeni intenționează să călătorească în interiorul și în afara Uniunii Europene, 

există anumite aspecte ale călătoriei de care fiecare european ar trebui să fie 

conștient. Fie că acestea se referă la deținerea unei asigurări de sănătate, la 
soluționarea litigiilor legate de călătorie cu un operator sau la călătoria cu un 

animal de companie, aceste sugestii oferă indicii utile cu privire la modul în care 
Uniunea Europeană acționează pentru a ajuta și pentru a oferi asistență 

cetățenilor UE care călătoresc. 
 

Cine mă poate ajuta în caz de urgență medicală?  
Intenționați să călătoriți în UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveția? Dacă 

da, nu uitați să luați cu dumneavoastră cardul european de asigurări sociale de 
sănătate (CEASS). Cardul vă scutește de complicații, timp și bani pierduți în cazul 

în care vă îmbolnăviți sau suferiți un accident în afara țării. Cardul este eliberat – 

gratuit - de către sistemul național de asigurări de sănătate. Cardul garantează 
accesul la îngrijiri medicale de urgență în aceleași condiții și cu aceleași costuri 

(tratamentul putând fi gratuit în anumite țări) valabile pentru persoanele 
asigurate din țara respectivă. 
 

Pentru informații suplimentare: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=ro 
 

Un ghid practic privind modul de utilizare a cardului în cele 27 de țări ale UE, în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și 
Elveția este în prezent disponibil ca aplicație pentru telefoane inteligente (smartphones). Aplicația cuprinde informații 

generale despre card, numerele de telefon de urgență, tratamentele care sunt acoperite și costurile, modul de a 

depune o cerere de rambursare și pe cine să contactați în cazul în care ați pierdut cardul. Aplicația este disponibilă în 
24 de limbi. 
 

Descărcați aplicația „Cardul european de asigurări sociale de sănătate” pe telefonul dumneavoastră inteligent:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=ro  
 

Călătoresc în afara Europei, dar țara mea nu are ambasadă sau consulat la destinație. Pe cine ar trebui 

să contactez dacă am nevoie de ajutor?  
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În calitate de cetățean al unui stat membru al UE, sunteți automat cetățean al Uniunii Europene și, prin urmare, 

aveți dreptul de a beneficia de asistența consulară în cazul în care vă aflați în afara UE (chiar dacă propria 
dumneavoastră țară nu este reprezentată). Puteți merge să cereți ajutor la orice alt consulat sau ambasadă a unui 

stat membru al UE, de exemplu, în cazul în care sunteți arestat, aveți accident grav sau să pierdeți documente 

importante. 
 

De asemenea, aveți dreptul la asistență în situații de criză: statele membre ale UE au obligația de a ajuta, la nevoie, 

la evacuarea cetățenilor, în aceleași condiții ca cele destinate propriilor cetățeni. 
 

Puteți afla dacă țara dumneavoastră este reprezentată la destinația dumneavoastră pe site-ul internet al Comisiei 
Europene dedicat protecției consulare: http://ec.europa.eu/consularprotection  
 

Unde să sun în caz de urgență?  

112 este numărul european unic pentru apeluri de urgență, disponibil oriunde 

în UE, de pe telefoane fixe și mobile, gratuit. 112 pune apelantul în legătură 
cu serviciile de urgență competente (poliția locală, serviciul de pompieri sau 
serviciile medicale) și este disponibil 24 de ore din 24. 112 este acum 
operațional în toate statele membre ale UE, pe lângă numerele pentru apeluri 

de urgență existente la nivel național (precum 999 sau 110). Danemarca, 
Finlanda, Malta, Țările de Jos, Portugalia, România și Suedia au decis ca 

numărul 112 să devină unicul sau principalul lor număr național pentru apeluri 

de urgență. 112 poate fi apelat și în câteva țări din afara UE, precum Croația, 
Muntenegru și Turcia. 
 

Pentru informații suplimentare: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.htm 

 
 

La cine să apelez în cazul în care copilul meu dispare?  
Uniunea Europeană a convenit asupra unui număr de apel comun (116 000) pentru raportarea copiilor dispăruți 

oriunde în cele 27 de state membre ale UE. Dacă sunteți un părinte al cărui copil a dispărut, s-a pierdut sau a fugit, 

sau o persoană care deține informații cu privire la un copil care a dispărut, puteți suna la același număr, prin care 
veți intra în legătură cu o organizație cu experiență, capabilă să acorde sprijin și asistență practică, fie că aceasta 

este de natură psihologică, juridică sau administrativă. 
 

Informații suplimentare la adresa: http://www.hotline116000.eu/ 
 

În timpul vacanței, am avut probleme cu o companie aeriană, o firmă de închiriere de autoturisme sau 
un operator de turism. Cine mă poate ajuta?  

Dacă mă confrunt cu anulări sau întârzieri ale zborurilor sau ale călătoriilor cu trenul …  
În cazul în care aveți probleme cu o companie aeriană regulată 

sau charter (de exemplu, anularea zborului sau întârzieri), aveți 

drepturi specifice în temeiul Regulamentului privind drepturile 
pasagerilor din UE care utilizează transportul aerian. 
 

Informații suplimentare privind drepturile pasagerilor din UE care 
utilizează transportul aerian: 
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/ro/03-air.html  
 

În cazul în care aveți probleme legate de schimbări ale orarelor 

sau anulări ale trenurilor, aveți drepturi specifice în temeiul 
Regulamentului privind drepturile pasagerilor din UE care 

utilizează transportul pe calea ferată. La călătoria în cadrul unui 

serviciu feroviar internațional, beneficiați de norme comune pe 
întreg teritoriul UE. 
 

Informații suplimentare privind drepturile pasagerilor din UE care utilizează transportul feroviar: 
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/ro/13-rail.html 
 

4 

http://ec.europa.eu/consularprotection
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.htm
http://www.hotline116000.eu/
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/ro/03-air.html
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/ro/13-rail.html


  

 

 

Dacă am probleme în călătoria cu autobuzul sau vaporul…  

O nouă legislație UE privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul 
sau cu vaporul a fost deja adoptată și va intra în vigoare în decembrie 2012, 

respectiv în martie 2013. Prin urmare, vara viitoare ar trebui să puteți să vă 
bucurați de drepturi comparabile cu cele instituite pentru sectorul aerian și 

pentru cel feroviar. 
 

Dacă aveți nevoie de mai mult ajutor, puteți să vă adresați organizației 
dumneavoastră naționale a consumatorilor. O listă de contacte este disponibilă 
la adresa: 

 

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm#national 
 

Am achiziționat un pachet de servicii turistice, dar operatorul meu a dat faliment. Pot obține o 
rambursare?  

Directiva privind pachetele de servicii pentru calatorii, vacanțe și circuite protejează consumatorii europeni care 
pleacă în vacanță și acoperă pachetele prestabilite de servicii de vacanță care combină cel puțin două dintre 

următoarele: (1) transportul, (2) cazarea, (3) alte servicii turistice precum tururile de vizitare (incluse într-un preț 

unic). 
 

Directiva oferă o protecție care include: informațiile din broșuri, dreptul de a rezilia fără a plăti despăgubiri, 

responsabilitatea pentru serviciile oferite (de exemplu pentru hotelurile necorespunzătoare standardelor) și protecția 

în cazul falimentului unei agenții de turism sau al unei companii aeriene. 
 

Tarifele telefonice exorbitante îmi ruinează bugetul de vacanță. Cum aș putea să le reduc pe durata 
călătoriei?  

Noul regulament pentru serviciile de roaming a intrat în vigoare la 1 
iulie 2012. Principala noutate este încadrarea tarifelor pentru 

internet pe mobil în roaming. Acesta este roaming pentru generația 
smartphone. Cu toate acestea, consumatorii ar trebui să aleagă cu 

grijă oferta de date. De exemplu, 2 sau 3 euro pe zi pentru roaming 

de date nelimitat este o ofertă foarte bună, dar consumatorii plătesc 
fie că utilizează datele, fie că nu. Așadar, pentru cei care descarcă 

date în cantități mai mici, plafoanele tarifare reprezintă o plasă de 
siguranță. Prețurile pentru apeluri vocale și mesaje text au scăzut și 

ele – până la costuri mai mici decât cele interne obișnuite. Conform 

noilor norme, taxele sunt următoarele: 
• 29 de cenți pe minut la efectuarea unui apel, plus TVA,  

• 8 cenți pe minut la primirea unui apel, plus TVA 
• 9 cenți pentru a trimite un SMS, plus TVA  

• 70 de cenți pe megabyte (MB) pentru trafic de date sau pentru a naviga pe internet în timpul unei călătorii în 
străinătate (tarif perceput pe kilobyte utilizat), plus TVA. 
 

Pentru a afla mai multe despre Regulamentul privind serviciile de roaming sau pentru a găsi operatorul 
dumneavoastră și tarifele practicate, accesați link-ul: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/consumer/operators/index_en.htm 
 

Pentru informații suplimentare: www.ec.europa.eu  
 

 

Drepturile pasagerilor: o nouă aplicație pentru smartphone  
vă va indica toate drepturile dumneavoastră atunci când călătoriți vara aceasta  

 

Pasagerii blocați în aeroporturi sau care își așteptă bagajele pierdute pot să folosească de acum încolo o aplicație 

pentru smartphone pentru a-și verifica drepturile imediat și la fața locului. Tocmai la timp pentru vacanța de vară, 
Comisia Europeană a lansat o aplicație pentru smartphone care vizează transportul aerian și feroviar și care 

funcționează pe patru platforme de telefonie mobilă: iPhone și iPad (ale companiei Apple), Google Android, RIM 
Blackberry și Microsoft Windows Phone 7. Aplicația este disponibilă în 22 de limbi ale UE și vizează deocamdată doar 
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transportul aerian și feroviar, urmând ca în 2013 să fie extinsă și 

la călătoriile cu autobuzul sau autocarul, precum și la transportul 
maritim. 
 

Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul 

responsabil cu transporturile, a declarat: „Câți dintre noi nu am 
stat într-un aeroport, simțindu-ne frustrați în fața cuiva care 
susținea că nu avem niciun drept, deși noi știam că avem! Cu 
ajutorul acestei aplicații, milioane de călători pot ajunge ușor la 
informațiile potrivite despre drepturile lor de pasager în 
momentul în care au cel mai mult nevoie de acestea, când apar 
situații neașteptate.” 
 

Experiența unei călătorii care nu decurge conform planului este 

adesea stresantă. Indiferent dacă este vorba de un zbor anulat, de faptul că hotelul din cadrul unui pachet de 
servicii turistice nu corespunde descrierii sau de orarul modificat al unui tren, pasagerii fac față mult mai ușor 

situației dacă își cunosc drepturile. 
 

Pentru fiecare problemă potențială, aplicația explică drepturile pasagerilor. De exemplu, în cazul în care un zbor este 
anulat și pasagerului i se refuză, prin urmare, îmbarcarea, acesta poate avea dreptul la despăgubiri între 125 - 

600 EUR. În cazul în care bagajul dumneavoastră este deteriorat în urma unui accident, ați putea avea de asemenea 
dreptul la despăgubiri. Totodată, este bine de știut că societățile de transport feroviar și aerian sunt obligate să 

furnizeze informații transparente privind prețurile și să ajute pasagerii cu mobilitate redusă. 
 

În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră nu au fost respectate, aplicația 
vă indică, de asemenea, pe cine trebuie să contactați pentru a depune o reclamație. 
 

În timpul unei situații de urgență de mare amploare, așa cum a fost cazul în timpul crizei 

cenușii vulcanice din Islanda din 2010, aplicația poate, de asemenea, să afișeze 

informații și sfaturi de călătorie puse la dispoziție de Comisia Europeană. 
 

Aplicația face parte din campania Comisiei intitulată „Drepturile dumneavoastră de 
pasager la îndemână”. 
 

Toți utilizatorii de smartphone vor putea accesa paginile de descărcare pentru toate 
dispozitivele prin Codul QR alăturat.  
 

 

EVENIMENT 
 

 
Inchidere oficială a proiectului  

„Acţionăm împreună pentru un mediu mai curat - atitudine şi implicare”  
 

În data de 27 iulie 2012, la sediul Consiliului Judeţului Galaţi, a avut 

loc închidere oficială a proiectului „Acţionăm împreună pentru un 
mediu mai curat atitudine şi implicare” finanţat de Uniunea 

Europeană prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina – 
Republica Moldova 2007-2013, Prioritatea 3, „Promovarea 

activităţilor People to people”, Măsura 3.2 „Schimburi culturale, 
sociale şi în domeniul educaţiei”. Aplicant în cadrul proiectului a fost 

Agenţia de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană 

Cahul, Republica Moldova, iar ca partener, Consiliul Judeţului Galaţi. 
 

Proiectul a avut un buget total de 52.428,95 EUR (aprox. 
220.856,95 lei), din care 47.154,59 EUR (aprox. 198.638,71 lei) 

este contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene, iar 5.274,36 
EUR (aprox. 22.218,24 lei), a reprezentat cofinanţarea ce a fost 
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asigurată din bugetele proprii ale celor doi parteneri. 
 

Prin implementarea acestui proiect pe parcursul a 16 luni, 
aplicantul, Agenţia de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare 

Europeană Cahul, Republica Moldova şi partenerul său, 

Consiliul Judeţului Galaţi, România, au urmărit promovarea 
dezvoltării durabile a zonei de frontieră Galaţi şi Cahul prin 

intensificarea relaţiilor de cooperare şi a schimbului de 
experienţă între tineri în domeniul protecţiei mediului între 

tinerii din judeţul Galaţi, România şi raionul Cahul, Republica 

Moldova. 
 

Dintre activităţile proiectului amintim: 

• organizarea concursului de eseuri cu tema „Protecţia 

mediului în Europa”; 
• organizarea a 6 seminarii tematice (3 în Galaţi şi 3 în 

Cahul) ce au avut ca tematică: Politica Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului, Protecţia mediului în raionul 
Cahul/judeţul Galaţi, Managementul proiectelor; 

• organizarea concursului de proiecte mici de mediu;  

• promovarea proiectelor de mediu înscrise în concurs, precum şi organizarea a 2 seminarii de prezentare (unul în 
Galaţi şi unul în Cahul) a proiectelor elaborate. 
 

În seria de rezultate ale proiectului se înscrie şi crearea unei reţele transfrontaliere de tineri ce au abilităţi de 

elaborare a unor proiecte de mediu. 
 

Totodată, în cadrul proiectelor au fost elaborate şi câteva publicaţii, dintre care amintim: 

• Activităţile de protecţia mediului în zona Dunării de Jos şi a Prutului Inferior, 
• Politica Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului. 

 

 
CONCURSURI 

 

Concursul de fotografie „Europa în regiunea mea”  
 
Vrei să câştigi echipament foto digital în valoare de până la 1.000 EUR, plus o excursie pentru două persoane la 

Bruxelles? Participă vara aceasta la concursul „Europa în regiunea mea"! Concursul va fi găzduit pe pagina de 
Facebook a Comisiei Europene. Participanţii vor fi invitaţi să înscrie fotografii în cadrul a două categorii:  
 

• categoria „Proiectul meu", deschisă organizaţiilor care au beneficiat de finanţare regională europeană [şi anume 

din partea Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) şi a Fondului de coeziune (FC)]; 
 

• categoria „Martor ocular", deschisă oricărei persoane care locuieşte în Uniunea Europeană şi care remarcă un 

proiect fie în regiunea din care provine, fie într-o altă regiune pe care o vizitează.  
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Pentru a se înscrie, participanţii nu trebuie decât să facă o 

fotografie a unui proiect, care să includă dovada finanţării 
regionale europene (de exemplu, fotografii cu un panou, 

indicator, plăcuţă etc, care să conţină steagul UE şi 
informaţii cu privire la finanţare). În cadrul fiecărei 

categorii vor fi selectaţi câte doi câştigători; unul prin vot 

popular, iar celălalt de către un juriu dintr-o selecţie a 
celor mai populare fotografii rămase în concurs. 

Fotografiile vor fi evaluate în funcţie de calitatea lor estetică, de creativitate şi de relevanţa lor pentru politica 
regională a UE. 
 

Ajută-ne să răspândim vestea cu privire la concurs şi fă cunoscute câteva din cele mai importante proiecte din 

Europa care beneficiază de finanţare regională. Urmăreşte @EU_Regional pe Twitter şi pagina de Facebook a CE 
(https://www.facebook.com/EuropeanCommission) pentru mai multe informaţii. Şi, în fine, indiferent unde te afli, 

acasă sau peste hotare, nu uita să fii cu ochii pe proiecte şi să ai aparatul de fotografiat pregătit! 
 

Data limită pentru participare este 31 august 2012.  
 
 

 

Concurs: Show me inclusion  
 
 

Ai talent artistic? Dacă ai între 12 şi 26 de ani, poţi să 
participi la acest concurs pentru a apăra cu creativitate 

includerea persoanelor cu dizabilităţi.   
  

Participanţii pot realiza videoclipuri, fişiere audio, desene 
şi crochiuri pe următoarele teme: 

• includerea persoanelor cu dizabilităţi în viaţa de zi cu zi, 
• importanţa includerii, 

• potenţialul persoanelor cu dizabilităţi, 

• drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi contribuţia lor la 
combaterea sărăciei. 
 

Cea mai bună producţie va fi prezentată public cu ocazia Zilei internaţionale pentru eradicarea sărăciei, pe 17 

octombrie 2012. Aceasta va fi, de asemenea, realizată profesional şi folosită ca instrument de sensibilizare în 
întreaga lume. 
 

Data limită pentru trimiterea materialelor este: 16 septembrie 2012, ora 23:59 CET 
 

Mai multe informaţii: http://www.endexclusion.eu/contest  
 
 

Concurs: Poveşti în mişcare - cea mai frumoasă experienţă de mobilitate 
 
 

Eşti sau ai fost în mişcare? Simţi şi poţi argumenta că această experienţă ţi-a schimbat viaţa? Şi poate că nu numai 

ţie, ci si celor din jur? Spune-ne povestea ta!  
 

Agentia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) lansează 

concursul de poveşti privind cea mai frumoasă experienţă de mobilitate. 
 

Concursul va avea următoarele secţiuni: 

• Formare profesională continuă adulţi (Comenius, Grundtvig, Leonardo VETPRO, Leonardo PLM, Vizite de studiu); 
• Formare profesională iniţială elevi (Leonardo IVT); 

• Studenţi Erasmus; 
• Asistenţi Comenius; 

• Elevi în mobilităţi în cadrul parteneriatelor Comenius sau Leonardo da Vinci; 
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• Mobilităţi ale persoanelor cu dizabilităţi; 

• Voluntari (Grundtvig - voluntari seniori; TIA - Serviciul European de Voluntariat); 
• Schimburi de tineri; 

• Mobilităţi ale lucrătorilor de tineret. 

N.B. In cazul mobilităţilor desfăşurate în cadrul unui proiect, povestea trebuie să aparţină persoanei care a efectuat 

mobilitatea, nu coordonatorului de proiect sau a altui membru al echipei de proiect. 
 

Termenul limită de trimitere a poveştilor este duminică, 19 august 2012, până la ora 24:00 (12:00 p.m.) Orice 
poveste trimisă după acest termen, fie şi cu câteva minute întârziere, va fi considerată ineligibilă. 
 

Rezultatele selecţiei vor fi anunţate după 15 septembrie 2012, iar premiile vor fi acordate în cadrul unei Gale a 

mobilităţii, care se va desfăşura ca parte a evenimentului european „Tineretul în Mişcare”, pe data de 27 septembrie 
2012, în Bucureşti. Cheltuielile de transport pentru premianţii din afara Bucureştiului vor fi acoperite de ANPCDEFP. 
 

Se vor acorda un premiu I (tabletă), un premiu II (reader de cărţi electronice) şi un premiu III (mp3 player) la 

fiecare secţiune de concurs, în total 9 premii I, 9 premii II şi 9 premii III. 
 

Mai multe informaţii despre concurs şi condiţiile de participare se găsesc la: 
http://www.anpcdefp.ro/noutate.php?id=56  
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