
  

 

   

   CONSILIUL JUDEȚULUI GALAȚI 
  CENTRUL EUROPE DIRECT 

  INFOEUROPA 
                                             NR. 11    

               NOIEMBRIE 2011  

 
Cui trebuie să vă adresaţi pentru a obţine un permis de muncă în Germania? Un 
cetăţean indian are nevoie de permis de şedere pentru a studia în Spania? Şi unde 
puteţi suna pentru a cere sprijin în cazul în care vă simţiţi exploataţi la locul de 
muncă? 
 

În data de 21 noiembrie, comisarul european pentru afaceri interne, Cecilia 
Malmström, a lansat „Portalul UE privind imigraţia”, un site internet cu informaţii 
practice pentru resortisanţii străini care sunt interesaţi să se mute în UE. Site-ul, 
www.ec.europa.eu/immigration, se adresează şi migranţilor care se află deja pe 
teritoriul UE şi care ar dori să se mute dintr-un stat membru în altul. Site-ul oferă 
informaţii specifice pentru fiecare categorie de migranţi cu privire la procedurile 
aplicate în materie de migraţie în toate cele 27 de state membre. 
 

Comisarul Malmström a declarat: „Mulţi dintre cei care doresc să se mute în 
Uniunea Europeană nu ştiu ce posibilităţi există în acest sens, cum să solicite un 
permis de şedere sau care sunt riscurile asociate migraţiei ilegale, iar migranţii care 
se află deja pe teritoriul UE nu îşi cunosc întotdeauna drepturile. Trebuie să le 
punem la dispoziţie informaţii fiabile şi uşor accesibile cu privire la aceste proceduri 
uneori complicate.” 
 

Portalul UE privind imigraţia constituie 
un prim punct de acces la informaţii 
actualizate şi practice privind 
procedurile şi politicile în materie de 
imigraţie existente la nivelul UE şi la 
nivel naţional. Lucrătorii, cercetătorii, 
studenţii şi cei care doresc să se 
alăture familiei lor care se află deja în 
UE pot găsi aici informaţii adaptate 
nevoilor lor cu privire la statul 
membru în care ar fi interesaţi să se 
mute. Portalul cuprinde şi linkuri 
directe către site-urile autorităţilor 
naţionale în domeniul imigraţiei. 
Utilizatorii pot, de asemenea, găsi 
informaţii clare cu privire la drepturile 
lor şi să afle dacă au nevoie de viză 
pentru a intra pe teritoriul UE. 
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Portalul UE privind imigraţia explică modalităţile legale de trecere a frontierei înspre UE şi descrie riscurile asociate 
migraţiei ilegale, de exemplu traficul şi contrabanda. Migranţii şi potenţialii migranţi vor găsi aici şi o listă 
cuprinzătoare de organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale pe care le pot contacta pentru a solicita 
asistenţă. În plus, organizaţiile de sprijinire a migranţilor, precum şi autorităţile din domeniul imigraţiei, serviciile de 
ocupare a forţei de muncă şi cadrele universitare pot, la rândul lor, beneficia de informaţiile detaliate accesibile prin 
intermediul acestui site. 
 

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

Erasmus pentru toţi: 5 milioane de posibili beneficiari de finanţare UE 
 
Până la 5 milioane de persoane, aproape dublu faţă de prezent, ar putea avea şansa de a studia sau de a se forma 
în străinătate cu un grant din programul Erasmus pentru toţi, noul program al UE pentru educaţie, formare 
profesională, tineret şi sport propus de Comisia Europeană. 
 

Printre acestea se vor număra aproape 3 milioane de studenţi din învăţământul superior şi profesional. Studenţii 
masteranzi vor beneficia şi ei de un nou sistem de garantare a împrumuturilor pus în aplicare împreună cu Grupul 
Băncii Europene de Investiţii. Derularea programului Erasmus pentru toţi pe şapte ani, care ar avea un buget total 
de 19 miliarde euro, urmează să înceapă în 2014.  
 

„Investiţia în educaţie şi formare profesională este cea mai bună pe care o 
putem face pentru viitorul Europei. Studiul în străinătate stimulează 
competenţele, dezvoltarea personală şi adaptabilitatea persoanelor şi le 
creşte capacitatea de inserţie profesională. Vrem să ne asigurăm că mult mai 
multe persoane beneficiază de sprijinul UE pentru aceste oportunităţi. De 
asemenea, trebuie să investim mai mult în îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi 
formării profesionale la toate nivelurile pentru a concura cu succes cu cei 
mai buni din lume şi pentru a putea oferi mai multe locuri de muncă şi o 
creştere economică mai mare”, a declarat Androulla Vassiliou, comisar 
pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret. 

 

Propunerea Comisiei privind programul Erasmus pentru toţi ar permite ca: 
▪ 2,2 milioane de studenţi din învăţământul superior să primească granturi pentru a-şi desfăşura în străinătate o 
parte a educaţiei şi formării profesionale (în comparaţie cu 1,5 milioane în cadrul programelor actuale); 
▪ această cifră include 135.000 de studenţi care ar primi sprijin să studieze într-o ţară din afara UE, precum şi 
studenţi din afara UE care să vină să studieze în Uniune; 
▪ 735.000 de studenţi din învăţământul profesional să îşi poată desfăşura în străinătate o parte a educaţiei şi 
formării (în comparaţie cu 350.000 în cadrul programului actual); 
▪ 1 milion de profesori, formatori şi tineri lucrători să primească finanţare pentru a preda sau pentru a se forma în 
străinătate (în comparaţie cu 600.000 în cadrul programelor actuale); 
▪ 700.000 de tineri să desfăşoare stagii în companii din străinătate (în comparaţie cu 600.000 în cadrul programului 
actual); 
▪ 330.000 de masteranzi să beneficieze de garanţii de împrumut în sprijinul finanţării studiilor în străinătate în cadrul 
unui sistem complet nou; 
▪ 540.000 de tineri să poată să participe la acţiuni de voluntariat în străinătate sau schimburi de tineret (în 
comparaţie cu 374.000 în cadrul programului actual); 
▪ 34.000 de studenţi să primească granturi pentru o „diplomă comună”, care implică studiu în cel puţin două 
instituţii de învăţământ superior din străinătate (faţă de 17.600 în cadrul programului actual); 
▪ 115.000 de instituţii/organizaţii implicate în educaţie, formare profesională şi/sau activităţi pentru tineri sau alte 
organisme să primească finanţare pentru a stabili peste 20.000 de „parteneriate strategice” pentru a pune în 
aplicare iniţiative comune şi pentru a promova schimbul de experienţă şi de know-how; 
▪ 4.000 de instituţii de învăţământ şi întreprinderi să formeze 400 de „alianţe ale cunoaşterii” şi „alianţe ale 

competenţelor sectoriale” pentru a stimula capacitatea de inserţie profesională, inovarea şi spiritul antreprenorial.  



  

 

 

Erasmus pentru toţi ar regrupa toate sistemele UE şi internaţionale actuale 
din domeniul educaţiei, formării profesionale şi sportului, înlocuind şapte 
programe existente cu unul singur. Aceasta va spori eficienţa, va facilita 
solicitarea granturilor şi va reduce duplicarea şi fragmentarea. Comisia 
propune o creştere de aproximativ 70% în comparaţie cu actualul buget pe 
şapte ani, ceea ce ar însemna o alocare de 19 miliarde euro pentru noul 
program în perioada 2014-2020.  
 

 

Plan de acţiune pentru combaterea rezistenţei la antimicrobiene:  
Comisia prezintă 12 acţiuni concrete pentru următorii cinci ani  

 
În condiţiile în care aproximativ 25.000 de pacienţi mor în fiecare an în UE din cauza infecţiilor generate de bacterii 
rezistente la medicamente, iar costurile aferente sunt de peste 1,5 miliarde de euro reprezentând cheltuieli de 
asistenţă medicală şi pierderi de productivitate, rezistenţa la antimicrobiene este o problemă de sănătate care devine 
tot mai gravă în UE. 
 

În data de 17 noiembrie 2011, Comisia Europeană a prezentat un Plan de acţiune cuprinzător privind rezistenţa la 
antimicrobiene (AMR) care prezintă 12 acţiuni concrete care urmează să fie puse în aplicare în strânsă cooperare cu 
statele membre. 
 

John Dalli, comisarul european pentru sănătate şi consumatori, a declarat: „Trebuie să acţionăm rapid şi ferm dacă 
nu vrem să pierdem medicamentele antimicrobiene ca tratament de bază împotriva infecţiilor bacteriene, atât la 
oameni, cât şi la animale. Cele douăsprezece acţiuni concrete pentru următorii cinci ani pe care le prezentăm astăzi 

ar putea contribui la limitarea răspândirii rezistenţei la antimicrobiene şi la 
dezvoltarea unor noi tratamente antimicrobiene. Succesul lor necesită 
eforturi comune din partea UE, a statelor membre, a cadrelor medicale, a 
industriei, agricultorilor şi a multor altora”. 
 

Comisarul european pentru cercetare şi inovare, Máire Geoghegan-Quinn, 
a adăugat: „Descoperirea următoarei generaţii de antibiotice este esenţială 
dacă dorim să devansăm evoluţia rezistenţei bacteriilor şi a altor agenţi 
patogeni la medicamente. Investiţiile în cercetare şi inovare vor fi cel mai 
bun tratament posibil pentru pacienţi, iar Comisia colaborează cu industria 
şi cu statele membre ale UE pentru a face ca acestea să devină o 
prioritate. Acest angajament va continua şi în cadrul Orizont 2020, viitorul 
nostru program de finanţare pentru cercetare şi inovare”.  

 

Rezistenţă în creştere 
 

Date cu privire la rezistenţa la antibiotice la nivelul UE publicate de către Centrul European de Prevenire şi Control al 
Bolilor (ECDC) arată că rezistenţa la antibiotice de ultimă linie este în creştere în Europa. De exemplu, rezistenţa la 
agenţii patogeni care provoacă adesea pneumonie şi infecţii ale căilor urinare în spitale este în creştere în întreaga 
UE şi s-a instalat deja în mai multe ţări.   

Acţiuni-cheie 
 

Planul de acţiune acoperă şapte domenii în care măsurile sunt cele mai necesare: 
 

▪ asigurarea utilizării corespunzătoare a antimicrobienelor atât la oameni, cât şi la animale; 
▪ prevenirea infecţiilor microbiene şi a răspândirii lor; 
▪ dezvoltarea de noi antimicrobiene eficiente sau de alternative de tratament; 
▪ cooperarea cu parteneri internaţionali pentru a limita riscurile de AMR; 
▪ îmbunătăţirea monitorizării şi supravegherii în medicina umană şi veterinară; 
▪ cercetare şi inovare; 
▪ educaţie şi perfecţionare profesională. 
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De asemenea, propunerea prevede 12 acţiuni concrete pentru: 
 

▪ creşterea gradului de cunoaştere în ceea ce priveşte utilizarea corectă a antimicrobienelor; 

▪ consolidarea legislaţiei UE privind medicamentele de uz veterinar şi furajele medicamentate; 

▪ introducerea recomandărilor pentru utilizarea prudentă a antimicrobienelor în medicina veterinară, inclusiv a 
rapoartelor de urmărire; 

▪ consolidarea prevenirii şi controlului infecţiilor în spitale, clinici etc.; 

▪ introducerea de instrumente juridice pentru întărirea prevenirii şi controlului infecţiilor la animalele în noua 
legislaţie UE în domeniul sănătăţii animale; 

▪ promovarea unei colaborări fără precedent pentru a oferi pacienţilor noi antimicrobiene; 

▪ promovarea eforturilor de analiză a necesităţii unor noi antibiotice în medicina veterinară; 

▪ dezvoltarea şi/sau consolidarea angajamentelor multilaterale şi bilaterale faţă de prevenirea şi controlul AMR; 

▪ consolidarea sistemelor de supraveghere a AMR şi a consumului de antimicrobiene în medicamentele umane; 

▪ consolidarea sistemelor de supraveghere a AMR şi a consumului de antimicrobiene în medicamentele veterinare; 

▪ intensificarea şi coordonarea cercetării; 

▪ îmbunătăţirea comunicării publice privind AMR. 
 

Antimicrobienele cuprind antibioticele, care sunt medicamente esenţiale pentru oameni şi animale şi pot fi utilizate, 
de asemenea, în calitate de dezinfectante, antiseptice şi alte produse de igienă. Acestea au scăzut substanţial riscul 
de boli infecţioase. Antibioticele constituie un mijloc terapeutic indispensabil în medicină şi sunt utilizate 
corespunzător unor proceduri curente precum transplantul şi chimioterapia. Cu toate acestea, de-a lungul anilor, 
bacteriile au devenit rezistente la antibiotice. 
 
Mai multe informaţii la adresa: www.ec.europa.eu   
 

Extindere importantă a zonelor naturale protejate ale Europei  
 

Natura 2000, reţeaua UE a zonelor protejate, a înregistrat o extindere semnificativă. Au fost adăugaţi aproximativ 
18.800 km², inclusiv un mare număr de zone marine cu o suprafaţă totală de 17.000 km², ceea ce va duce la 
sporirea protecţiei unui număr mare de specii marine aflate pe cale de dispariţie. 
 

Reţeaua Natura 2000 acoperă în prezent aproximativ 18% din 
suprafaţa terestră a UE şi peste 145.000 km² din suprafaţa 
marină a acesteia. Principalele ţări implicate în această recentă 
extindere sunt Regatul Unit, Franţa, Belgia, Grecia, Cipru, 
Ungaria, Lituania şi Italia. Natura 2000 reprezintă elementul 
central al luptei duse de Europa împotriva declinului biodiversităţii 
şi pentru protejarea serviciilor ecosistemice.  
 

Janez Potočnik, comisarul european pentru mediu, a declarat: 
„Natura 2000 reprezintă la momentul actual unul dintre cele mai 
eficace instrumente de care dispunem la nivel european pentru a 
combate declinul biodiversităţii. Această reţea joacă un rol 
esenţial în strategia noastră de protejare a patrimoniului natural. 
Doresc să salut cu precădere lărgirea sferei de acoperire a reţelei 
în ceea ce priveşte mările Europei: protejarea mediului marin 
european şi a caracteristicilor sale unice nu a fost niciodată mai 
importantă”.  
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Natura 2000 este o vastă reţea de zone de conservare a naturii, creată pentru a asigura supravieţuirea celor mai 
preţioase şi a celor mai vulnerabile habitate şi specii europene. Reţeaua este formată din circa 26.000 de situri, 
ultimele extinderi adăugând un număr de 166 de noi situri. 
 

Noile siturile marine vor oferi un refugiu vital pentru multe dintre cele mai rare şi mai vulnerabile specii europene. 
Printre extinderile din apele teritoriale britanice ale Oceanului Atlantic se numără 9 recife de apă rece, inclusiv 
recifele din largul insulei Rockall, care reprezintă adevărate „oaze” de biodiversitate unde trăiesc corali, păianjeni de 
mare şi numeroase alte specii fără denumire ştiinţifică. În Marea Mediterană, existenţa noilor situri va îmbunătăţi 
protecţia unor specii emblematice precum ţestoasa verde (Chelonia mydas), broasca ţestoasă de mare (Caretta 
caretta) şi foca-călugăr de Mediterana (Monachus monachus), care joacă un rol esenţial în ecosistemele pe care le 
populează. 
 

Aceste extinderi ale reţelei vor duce totodată la sporirea protecţiei acordate unei game întregi de habitate terestre 
valoroase, inclusiv turbăriile din Lituania, câmpiile de sare din Ungaria şi păşunile calcaroase bogate în specii din 
Italia şi Cipru. Adoptarea acestor decizii ale Comisiei reprezintă un pas important către finalizarea instituirii reţelei 
Natura 2000 până în 2012, o activitate fundamentală inclusă în gama de propuneri din noua strategie a UE în 
domeniul biodiversităţii adoptată de Comisie în acest an. 
 

Statele membre îşi selectează siturile Natura 2000 instituite în temeiul Directivei privind habitatele în parteneriat cu 
Comisia. Odată selectate, zonele respective sunt recunoscute oficial de Comisie ca „situri de importanţă comunitară”. 
Ulterior, statele membre au la dispoziţie şase ani pentru a implementa măsurile necesare de gestionare a siturilor în 
vigoare şi pentru a le desemna ca arii speciale de conservare. 
 

Ca urmare a activităţilor umane, speciile dispar într-un ritm fără precedent, cu consecinţe ireversibile pentru viitorul 
nostru. Uniunea Europeană combate această tendinţă, stabilindu-şi recent un nou obiectiv de stopare a declinului 
biodiversităţii în Europa până în 2020, prin protejarea unor servicii ecosistemice precum polenizarea (şi restabilind 
aceste servicii acolo unde au suferit degradări) şi prin intensificarea contribuţiei UE la efortul de evitare a declinului 
global al biodiversităţii. Natura 2000 reprezintă un instrument esenţial pentru atingerea acestui obiectiv. 
 
Mai multe informaţii la adresa: www.ec.europa.eu  
 

Traducem pentru Europa… la şcoală! 
 
Peste 3.000 de adolescenţi din 720 de licee din toată Europa au participat în data de 24 noiembrie la concursul 
tinerilor traducători din Uniunea Europeană („Juvenes Translatores”). Elevii în vârstă de 17 ani şi-au testat 
stăpânirea limbilor străine printr-un exerciţiu de traducere profesionistă. 
 

„Concursul Juvenes Translatores este o modalitate excelentă de a promova învăţarea limbilor străine şi traducerea 
ca o carieră aducătoare de satisfacţii pentru tineri”, a declarat Androulla Vassiliou, comisarul pentru educaţie, 
cultură, multilingvism şi tineret. „Având în vedere că majoritatea participanţilor traduc în limba lor maternă, 
concursul subliniază, de asemenea, angajamentul nostru faţă de diversitatea lingvistică, unul dintre cele mai 
importante atuuri ale Europei.”  
 

Elevii au tradus un text de o pagină bazat, la alegerea 
participanţilor, pe oricare dintre cele 506 combinaţii de limbi 
posibile dintre cele 23 de limbi oficiale ale UE. În acest an, tema 
textelor a fost voluntariatul, pentru a marca Anul european al 
voluntariatului. 
 

Textele sunt corectate de traducători ai Comisiei Europene şi se 
selectează câte un câştigător pentru fiecare ţară. În martie 2012, 
câştigătorii vor fi invitaţi la Bruxelles pentru a-şi primi premiul 
personal de la comisarului Vassiliou.  
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Concursul a inspirat iniţiative similare în Statele Unite şi în Turcia. Versiunea americană, organizată de Universitatea 
din Illinois, cere participanţilor să traducă în engleză din oricare dintre limbile oficiale ale UE. Concursul turc, Genç 
Çevirmenler Yarişmasi (Concursul tinerilor traducători), este deschis studenţilor care traduc din engleză, franceză sau 
germană în turcă. 
 

Concursul a fost deschis elevilor născuţi în 1994 şi s-a desfăşurat simultan în toate şcolile selectate, în intervalul orar 
11.00 - 13.00 (ora României). Numărul de şcoli participante din fiecare ţară s-a bazat pe numărul de parlamentari 
europeni pe care îl va avea fiecare în 2014. În cazul în care o ţară îşi depăşeşte cota (în cazul României 33 de şcoli), 
Comisia utilizează o selecţie aleatorie. Fiecare şcoală a înscris la concurs maximum 5 elevi. 
 
Sursa: www.ec.europa.eu  
 

 

EVENIMENTE 
 

Târgul de voluntariat „Fii voluntar pentru comunitatea ta!”  
 

Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi a organizat în data 
de 7 noiembrie 2011 Târgul de voluntariat „Fii voluntar pentru comunitatea ta!”, 
activitate ce face parte din Planul de Comunicare pe teme europene pentru anul 
2011, aprobat de Reprezentanţa Comisiei Europene în România. 
 

Evenimentul prilejuit de Anul European al Voluntariatului s-a bucurat de 
participarea a 24 de instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale din Galaţi. 
 

Prezent la deschiderea manifestării, preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi,  
Eugen Chebac a subliniat faptul că „târgul dedicat voluntarilor dovedeşte faptul 
că împărtăşim valorile şi principiile promovate de UE şi că ne asumăm obligaţiile 
ce decurg din calitatea de cetăţean european", îndemnând gălăţenii de toate 
vârstele să se implice în activităţi de voluntariat în toate domeniile de activitate. 
Totodată, preşedintele Chebac a mulţumit tuturor voluntarilor care s-au implicat 
în acţiunile organizate de Consiliul Judeţului Galaţi de-a lungul timpului, fie că 
este vorba de manifestările prilejuite de Ziua Europei - 9 Mai, fie că este vorba 
de activităţi de ecologizare sau culturale. 

 

Târgul de voluntariat „Fii voluntar pentru comunitatea ta!”, organizat în holul Universităţii „Dunărea de Jos” a atras 
tineret din instituţiile de învăţământ gălăţean, dar şi din Republica Moldova, dornici de a organiza evenimente 
similare şi la Cahul. 
 

La târg au fost prezente un număr important de organizaţii din cele mai variate domenii de activitate: administrativ, 
economic, de protecţie a mediului, social, cultural, de tineret sau socio-medical, ceea ce a permis voluntarilor 
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Campania de informare privind Agenda Digitală 2011 

 

Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi organizează în perioada noiembrie – decembrie 
2011 o campanie de informare ce are ca temă Agenda Digitală a Uniunii Europene. Derularea campaniei presupune 
o serie de 10 sesiuni de informare ce se vor desfăşura în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar din 
municipiul Galaţi. Până în prezent campania a avut loc în şapte licee din municipiul Galaţi. 

  

Agenda Digitală este prima dintre cele şapte iniţiative-pilot din cadrul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere 
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. În ansamblu, are ca obiectiv trasarea unui parcurs în scopul de a 
exploata la maximum potenţialul social şi economic al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), în special al 
internetului, care reprezintă un suport vital al activităţilor economice şi sociale, fie că e vorba de afaceri, muncă, 
joacă, de a comunica sau a ne exprima liber. Implementarea cu succes a acestei Agende va stimula inovaţia şi 
creşterea economică, ameliorând în acelaşi timp calitatea vieţii de zi cu zi a cetăţenilor şi a întreprinderilor.  

 
 

Seminarii tematice în cadrul proiectului  

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

La începutul lunii noiembrie 2011 a continuat programul de seminarii tematice în cadrul proiectului „Acţionăm 
împreună pentru un mediu mai curat – atitudine şi implicare”. Seminarile au avut loc la sediul Consiliului Judeţului 
Galaţi, la ele participând elevi de la Colegiul Naţional Mihail Kogălniceanu, Colegiul Naţional Vasile Alecsandri şi 
Colegiul Naţional Virgil Madgearu. Participanţii la aceste seminarii au fost selectaţi de membrii echipei de 
implementare ai proiectului pe baza eseurilor înscrise la concursul organizat în cursul lunii iunie cu tematica 
„Protecţia mediului în Europa”.  
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Seminariile au avut ca temă: Politicile Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului, Protecţia mediului în judeţul 
Galaţi şi Managementul proiectelor şi au fost susţinute de către reprezentanţii Consiliului Judeţului Galaţi şi ai 
Agenţiei pentru Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană Cahul. Participanţii la evenimente au fost instruiţi 
cu privire la realizarea unei analize corecte a situaţiei curente în domeniul protecţiei mediului, în selectarea 
problemelor majore specific zonei transfrontaliere vizate, precum şi în formularea şi identificarea obiectivelor şi 
activităţilor care ar putea conduce la rezolvarea problemelor identificate.  
 

Tematica aleasă şi implicarea în derularea propriu-zisă a activităţilor au demonstrat interesul deosebit al 
participanţilor pentru dezbaterile organizate pe această temă, iar promovarea propriilor iniţative în domeniul 
protecţiei mediului şi participarea acestora în calitate de voluntari în derularea unor acţiuni similare vor aduce 
valoare adăugată cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite în cadrul seminarii organizate.  

 
 

Adunarea Generală Anuală a Centrelor Europe Direct 
 

În perioada 6-8 noiembrie 2011 a avut loc, în Valleta, Malta, Adunarea Generală Anuală a Centrelor Europe Direct. 
La întalnire au fost prezenţi peste 400 participanţi, 320 din partea Centrelor Europe Direct, 32 din partea Centrelor 
Europene de Documentare, din partea Parlamentului European, a Comitetului Economic şi Social, a Comitetului 
Regiunilor, Directorate ale CE, corespondenţi de la Reprezentanţele CE, mass media.  
 

Conferinţa anuală a oferit personalului Centrelor Europe Direct oportunitatea de a se întâlni, de a discuta problemele 
comune, de împărtăşi bunele practici şi de a dezvolta proiecte de cooperare. De asemenea, a permis Comisiei 
Europene şi altor Instituţiile ale UE să informeze centrele despre priorităţile politice pentru anul următor şi să se 
asigure că acţiunile lor de comunicare corespund priorităţilor de comunicare ale instituţiilor UE. Adunarea din acest 
an a oferit, de asemenea, posibilitatea de a face un bilanţ al experienţelor şi de a discuta cele mai bune modalităţi 
de îmbunătăţire a muncii, a promovării, a raportării şi a valorii adăugate a Centrelor Europe Direct. 
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Alte discuţii au vizat modul de mobilizare a tinerilor şi care sunt cele mai bune mijloace de a coopera cu diferite 
instituţii ale UE şi alte părţi interesate. Caracterul participativ al adunării a jucat un rol esenţial în asigurarea faptului 
că evenimentul şi-a atins obiectivele sale principale. Implicarea unor personalităţi de nivel înalt, sesiuni deschise de 
întrebări şi răspunsuri şi interacţiunea liberă cu personalul instituţiilor au contribuit la consolidarea relaţiilor între 
centre, dar şi a relaţiei dintre centre şi diversele instituţii cheie ale UE şi va contribui la integrarea politicilor prioritare 
ale Europei în programele de lucru pe 2012 ale centrelor. 
 

 
 
 
 

Conferinţa reţelelor de comunicare pe teme europene la Alba Iulia  
 

 

În perioada 22-23 noiemebrie 2011 a avut loc la Alba Iulia „Conferinţa reţelelor de comunicare pe teme europene”, 
organizată de Reprezentanţa Comisiei Europene în Romania, la care a participat şi un reprezentant al Centrului 
Europe Direct Galaţi. Evenimentului a fost patronat de Nicolae Idu, şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în 
România. Cu această ocazie au fost prezente la eveniment persoane cu atribuţii de comunicare din reţelele de 
informare şi comunicare ale Comisiei Europene active în România, respectiv Europe Direct, Eures, Solvit, Eurodesk, 
Europass, Eurydice şi Euraxess.  
 

Agenda întâlnirii a cuprins: Necesitatea comunicării europene în parteneriat pentru o adevărată cetăţenie europeană 
şi Comunicarea pe teme europene la nivel local. În cadrul Comunicării pe teme europene la nivel local au fost atinse 
subiecte precum: Drepturile cetăţeanului european, Locurile de muncă în Europa, Tânăr în Europa, Comunicarea în 
domeniul instrumentelor structurale, Oportunităţi de finanţare pentru cercetători, Oportunităţi de finanţare în 
domeniul cultural,  Your Europe Advice – la dispoziţia cetăţenilor. 
 

În cadrul lucrărilor au fost formate două grupuri de lucru şi s-a 
definit un mod de colaborare, prin stabilirea câtorva propuneri 
concrete spre a fi finanţate în 2012. În cea de-a doua zi, 
conferinţa s-a concentrat mai mult pe domeniul agricol. 
 

„Întâlnirea este importantă pentru că am reuşit să atragem la 
această reuniune şi alte reţele decât cele ale centrelor Europe 
Direct. Am ales Alba Iulia pentru că în mintea tuturor 
românilor are o rezonanţă istorică deosebită. De asemenea, la 
Alba Iulia funcţionează un centru Europe Direct foarte 
important şi cu realizări de excepţie, aş spune eu, cunoscute 
chiar şi la Bruxelles, la Comisia Europeană”, a spus Nicolae 
Idu.  
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CONCURSURI 

 

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni 2012 
 
Tinerii cu vârste între 16 şi 30 de ani, din toate statele membre ale UE, sunt invitaţi să participe la un concurs pe 
tema dezvoltării UE, a integrării şi a anumitor aspecte legate de identitatea europeană. 
 

 
 

Participantii se pot înscrie individual sau colectiv. Reprezentanţii tuturor celor 27 de proiecte naţionale selectate vor fi 
invitaţi într-o excursie de patru zile la Aachen, în Germania, pentru a participa la ceremonia de decernare a premiilor 
ce va avea loc pe 15 mai 2012. 
 

Data limită pentru înscriere este: 23 ianuarie 2012 
 

Mai multe informatii şi regulamentul disponibile la: http://cyp.adagio4.eu/view/en/introduction.html  
 
 
 

Tabăra de tineret Millennium 2012  
 
 
Tinerii din lumea întreagă, născuţi între 1993 şi 1996, interesaţi de 
matematică, ştiinţele naturii, tehnologia informaţiei şi alte ştiinţe, sunt 
invitaţi să se înscrie în tabăra de tineret  Millennium, care va avea loc în 
luna iunie 2012, în Finlanda. 

 

Programul taberei se bazează pe trei piloni principali: ştiinţă, tehnologie şi 
natură şi include prelegeri, ateliere de lucru, vizite în companii şi 
universităţi şi timp pentru activităţi sociale şi recreative. Sunt asigurate 
transportul, cazarea, masa şi toate activităţile educaţionale pe perioada 
taberei. 
 

Tabăra se va axa pe următoarele teme: ştiinţă şi tehnologie de mediu; 
schimbare climatică; resurse naturale şi energie regenerabilă; apă; 
tehnologia informaţiei şi comunicării şi digitalizare; matematică aplicată. 
 

Data limită pentru înscriere este: 18 decembrie 2011 
 

Candidaţii selectaţi vor fi anuntaţi pe 15 martie 2012. 
 

Mai multe informaţii: http://www.technologyacademy.fi/millennium-youth-camp.html  
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Programul de burse DanceWeb 2012 

  
Dansatori şi coregrafi cu ambiţii profesionale incontestabile din ţările europene, est-europene şi non-europene, de 
preferat cu vârsta între 22 şi 30 de ani şi cu cunoştinţe bune de limbă engleză, sunt invitaţi să se înscrie în acest 
program. Calitatea pregătirii candidaţilor în dans reprezintă principalul criteriu de participare în acest program. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programul de burse DanceWeb se derulează sub forma unei rezidenţe de 5 săptămâni, în lunile iulie şi august în 
Viena, în cadrul Festivalului internaţional de dans ImPulsTanz. Programul oferă unui număr de aproape 65 de tineri 
dansatori şi coregrafi profesionişti - în principal din Europa, dar şi din ţările non-europene - posibilitatea de a 
participa într-un program multinaţional de formare intensivă. 
 

Data limită pentru înscriere este: 15 decembrie 2011 
 

Mai multe informaţii: http://www.jardindeurope.eu/index.php?id=46 
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