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ȘTIRI
SWIFT: Parlamentul European respinge acordul cu SUA

În acest număr:

Parlamentul a refuzat să aprobe acordul interimar privind transferul de date bancare
către Statele Unite ale Americii prin reţeaua SWIFT din cauza aspectelor legate de
protecţia datelor cu caracter personal, proporţionalitate şi reciprocitate. Astfel, textul
semnat de către Statele Unite ale Americii şi cele 27 de State Membre este nul din
punct de vedere juridic. Deputaţii propun negocierea unui nou acord.
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Rezoluţia care respinge acordul a fost adoptată cu 378 voturi pentru, 196 împotrivă
şi 31 de abţineri, solicitând Comisiei şi Consiliului să iniţieze negocierea unui nou
acord cu SUA pe termen lung. Deputaţii au reiterat că orice acord nou trebuie să
respecte prevederile Tratatului de la Lisabona, în special Carta Drepturilor
Fundamentale.

Eveniment
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Propunerea grupurilor PPE şi ECR
de a amâna votul a fost respins
cu 290 de voturi pentru, 305
împotrivă şi 14 abţineri.
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Puncte de interes:
• SWIFT a creat un nou
centru de stocare a
datelor europene în
Elveţia
• Negocierile de aderare
cu Croaţia ar putea fi
finalizate în 2010
• Comunităţile sărace din
toate statele membre UE
ar putea primi finanţări
pentru renovarea sau
înlocuirea locuinţelor
existente

„Consiliul nu a fost strict în ceea
ce priveşte protecţia datelor", a
spus raportorul PE Jeanine
Hennis-Plasschaert (ADLE, NL),
care a
fost de părere că
prevederile legate de transferul şi
stocajul datelor personale din
acordul interimar nu sunt
proporţionale cu presupusa securitate oferită.
Pentru a continua schimbul de date financiare cu scopul de a combate terorismul, UE
şi SUA pot face recurs, în continuare, la acordul de asistenţă judiciară reciprocă, care
permite schimbul de date în cadrul legislaţiei naţionale a Statelor Membre.
Comisia Europeană a anunţat pe data de 10 februarie, într-o scrisoare adresată
preşedintelui PE Jerzy Buzek, că va adopta „în săptămânile următoare" un proiect al
mandatului de negociere pentru un acord pe termen lung. Acest mandat va lua în
considerare preocupările Consiliului şi ale Parlamentului şi va asigura „respectarea
deplină a protejării vieţii private şi a datelor cu caracter personal."
Deputaţii au reafirmat principiile de mai sus în rezoluţia adoptată în data de 17
septembrie 2009.
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Protecţia datelor personale a cetăţenilor UE reglementate de legislaţie UE
În rezoluţia adoptată în septembrie 2009, deputaţii reafirmă că datele transferate către SUA trebuie procesate doar
„pentru a combate terorismul", iar stocarea datelor cu caracter personal „nu trebuie să fie disproporţionată în raport
cu obiectivul pentru care aceste date au fost transferate şi ulterior procesate." Aceştia subliniază, totodată, faptul că
este „necesară atingerea unui echilibru între măsurile de securitate şi protecţia libertăţilor civile şi a drepturilor
fundamentale."
Companiilor şi cetăţenilor din UE trebuie să li se garanteze un nivel adecvat al dreptului la apărare. Concomitent
trebuie creat un "mecanism al căii judiciare de atac ca şi cele aplicabile în privinţa datelor deţinute în UE, printre
care şi dreptul la despăgubiri în cazul prelucrării ilegale a datelor cu caracter personal."
Date de background

În iulie 2009, au apărut articole de presă care arătau că un nou acord urmează a fi negociat în urma schimbării
structurii companiei SWIFT. Compania a creat un nou centru de stocare a datelor europene în Elveţia, ceea ce
înseamnă că datele europene vor fi stocate în Europa. Până la momentul respectiv, datele se aflau pe un server
aflat în Statele Unite. Noua arhitectură a necesitat negocierea unui nou acord între Comisie, Consiliu şi Statele Unite.
Sursa: www.europarl.europa.eu

Ţările candidate la UE: importanţa continuării reformelor

Parlamentul va emite cel mai probabil o evaluare pozitivă cu privire la
eforturile depuse în 2009 de către Croaţia şi Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei pentru aderarea la Uniunea Europeană. Parlamentul se va
exprima şi cu privire la progresul limitat înregistrat de Turcia în îndeplinirea
criteriilor de la Copenhaga. Rezoluţiile aferente au fost dezbătute şi
adoptate miercuri, 10 februarie 2010.
Potrivit propunerilor de rezoluţie, aspecte precum statul de drept, libertatea
de exprimare, relaţiile de bună vecinătate, situaţia minorităţilor etnice,
precum şi lupta împotriva corupţiei şi a crimei organizate rămân a fi
adresate.
Croaţia
Negocierile de aderare cu Croaţia ar putea fi finalizate în 2010, iar aderarea
Croaţiei ar putea da un „impuls pozitiv" procesului de integrare în UE a
celorlalte state din Balcanii de Vest, se arată în rezoluţia elaborată de Hannes Swoboda. Deputaţii îşi exprimă
îngrijorarea faţă de scăderea sprijinului public din Croaţia pentru integrarea în UE şi recomandă Consiliului
deschiderea cât mai curând posibil a capitolului de negociere „Justiţie şi Drepturi Fundamentale". Din cele 35 de
capitole, 28 au fost deschise şi 17 au fost închise în mod provizoriu.
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
Deputaţii speră ca negocierile de aderare să fie iniţiate „în viitorul apropiat", solicitând în acelaşi timp Consiliului să
confirme în cadrul summit-ului european din martie 2010 că acceptă recomandarea Comisiei de începere a
negocierilor. În rezoluţia elaborată de Yoran Thaler se salută „iniţiativa noului guvern grec, care sugerează, în mod
simbolic şi motivaţional, anul 2014 ca dată-ţintă pentru aderarea la UE a ţărilor din regiunea Balcanilor de Vest".
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Turcia
Potrivit rezoluţiei elaborată de Ria Oomen-Ruijten, progresele Turciei în a adopta reforme concrete au fost limitate în
2009. Deputaţii europeni deplâng nerespectarea de patru ani consecutivi a angajamentelor ce decurg din Protocolul
adiţional la Acordul de asociere CE-Turcia. „Dacă Turcia continuă să nu deschidă porturile şi aeroporturile pentru
navele şi avioanele cipriote greceşti, acest fapt ar putea afecta în mod serios procesul de negociere", avertizează
aceştia. Guvernului turc i se solicită să contribuie „în mod concret" la stabilirea unei soluţii globale privind problema
Ciprului. Retrăgând forţele turce şi permiţându-le celor doi lideri să negocieze în libertate viitorul ţării lor, Turcia ar
facilita asigurarea unui climat adecvat negocierilor.
Deputaţii salută semnarea de către Turcia a Acordului interguvernamental privind gazoductul Nabucco, a cărui
punere în aplicare rămâne una dintre priorităţile cele mai importante ale UE în materie de securitate a energiei şi
solicită deschiderea capitolului privind energia în negocierile de aderare.
În final, deputaţii îşi exprimă regretul faţă de recentele decizii ale Curţii constituţionale de la Ankara şi anume
interzicerea Partidului Pro-kurd pentru o Societate Democratică şi anularea legislaţiei care limita jurisdicţia
tribunalelor militare.
Sursa: www.europarl.europa.eu

Condiţii mai bune pentru locuinţele din comunităţile marginalizate

Comunităţile sărace din toate statele membre UE ar putea primi finanţări pentru renovarea sau înlocuirea locuinţelor
existente, conform unui regulament votat de Parlament pe 10 februarie 2010.
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) poate fi utilizat pentru finanţarea unor măsuri legate de locuinţe
numai în foarte puţine cazuri. Până de curând, doar lucrările de renovare pentru locuinţele din zonele urbane din
cele 12 state care au aderat la UE între 2004 şi 2007 erau eligibile pentru finanţare din acest fond. Anul trecut, UE a
modificat regulamentul FEDER pentru a permite finanţarea unor măsuri legate de eficienţa energetică a locuinţelor
în toate statele membre.
Prin aprobarea noului regulament modificat, al cărui text face
deja obiectul unui acord între Parlament şi Consiliu, toate cele 27
de state membre vor putea folosi bani din acest fond, în plus faţă
de finanţări din alte surse, pentru renovarea sau înlocuirea
locuinţelor comunităţilor marginalizate, indiferent de zona în care
sunt situate (urbană sau rurală).
Legislaţia vizează toate „comunităţile marginalizate", printre care se numără comunităţile de romi, care constituie în
prezent cel mai mare grup social afectat de sărăcie din Europa.
Textul a fost adoptat cu 588 voturi pentru, 57 împotrivă şi 16 abţineri.
Sursa: www.europarl.europa.eu
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EVENIMENT

Lansare oficială a proiectului „Modernizare şi extindere Centru de Recuperare şi Reabilitare a
Persoanelor cu Handicap Adulte nr. 1 (fost Centru de Plasament nr. 1)“
Consiliul Judeţului Galaţi, în calitate de aplicant al proiectului „Modernizare şi

extindere Centru de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Adulte
nr. 1 (fost Centru de Plasament nr. 1)“ a organizat în data de 18 februarie 2010
lansarea oficială a acestuia. Evenimentul a avut loc în sala de şedinţe nr. 1 a
Consiliului Judeţului Galaţi din str. Eroilor, nr. 7 la ora 11:00.
Proiectul, a cărui durată va fi de 14 luni, va fi finanţat prin Programul
Operaţional Regional 2007–2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale“, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale“. Valoarea eligibilă a
proiectului este de 1.716.661,50 lei, finanţarea nerambursabilă reprezentând
1.682.328,27 lei. Contribuţia Consiliul Judeţului Galaţi este de 723.729,73 lei.

Obiectivul general al acestui proiect vizează îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale destinate
persoanelor adulte cu handicap. De asemenea proiectul vizează şi o serie de obiective specifice:

•
•
•

modernizarea şi extinderea Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Adulte nr.
1 (fost Centru de Plasament nr. 1) şi dotarea acestuia cu aparatura specifică;
combaterea discriminării şi promovarea accesului la serviciile necesare pentru a susţine integrarea
socială şi pentru a preveni izolarea şi separarea de comunitate a persoanelor cu handicap;
promovarea egalităţii de şanse prin asigurarea unui acces neîngrădit a persoanelor cu handicap grav la
serviciile de asistenţă socială.

Grupul ţintă căruia i se adresează acest proiect este alcătuit din persoanele cu handicap grav care vor beneficia de
serviciile oferite în Centrul modernizat şi salariaţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
implicaţi în realizarea serviciilor acordate.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt:

•
•
•

35 de persoane cu handicap grav neuro-psiho-motor găzduite, în prezent, în Centrul de Recuperare şi
Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Adulte nr. 1, provenite din centrele de plasament, după împlinirea
vârstei de 18 ani;
personalul angajat pentru îngrijirea acestora;
potenţialii beneficiari ca urmare a solicitărilor venite din partea Centrelor rezidenţiale pentru minori, altor
D.G.A.S.P.C. din ţară, consiliilor locale, unităţilor spitaliceşti etc.

Rezultatele estimate ale proiectului:

•
•
•
•
•

o construcţie nouă cu funcţia de spălătorie;
amenajarea prin recompartimentare a dormitoarelor conform standardelor în vigoare;
amenajarea călcătoriei şi uscătoriei;
instalaţii de încălzire, sanitare, electrice, de ventilaţie şi climatizare;
obiecte de mobilier, echipamente IT, materiale şi aparatură kinetoterapie, echipamente uz casnic,
ustensile şi accesorii pentru bucătărie, autoturism şi microbuz pentru transport, echipamente audiovideo, sistem semnalizare stare de incendiu şi alte echipamente sau materiale.
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Lansare oficială a proiectului „Cooperare pentru Ocupare a Nevăzătorilor prin Creşterea
Competenţelor în Tehnologia Informaţiilor şi a Comunicaţiilor”
Evenimentul a avut loc în data de 4 februarie 2010 în sala Auditorium a Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii din
Galaţi din str. Regimentul 11 Siret nr. 6A.
Proiectul, a cărui termen de realizare este de 24 luni, este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Îmbunătăţirea accesului şi participării
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii. Valoarea totală a proiectului este de 7.584.820 lei din care contribuţia de la
FSE este de 6.793.874,87 lei. Beneficiarul este Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi, iar
partenerii acestui proiect sunt Asociaţia Nevăzătorilor din România, Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala
Galaţi, A.J.O.F.M. Harghita, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Vrancea, SIDA SRL – Italia.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea accesului la educaţie/formare profesională şi integrarea/
reintegrarea pe piaţa forţei de muncă a grupurilor vulnerabile şi defavorizate din regiunile Sud-Est şi Centru, în
special a persoanelor cu dizabilităţi vizuale.
Proiectul urmăreşte şi îşi propune:
• ridicarea nivelului de pregătire profesională a persoanelor cu dizabilităţi de vedere, cresterea şanselor de
angajare pe posturi care le erau inaccesibile, creşterea capacităţii de comunicare prin mijloace moderne şi
accesul la un volum mare de informaţii;
• consilierea şi orientarea profesională a persoanelor nevăzătoare şi slab văzătoare din regiunile Sud-Est şi Centru
privind utilizarea mijloacelor IT;
• recunoaşterea persoanelor cu dizabilităţi vizuale ca membri cu drepturi egale, încurajarea şi stimularea
dezvoltării muncii şi a capacităţii creative a acestora;
• asistenţă specializată persoanelor nevăzătoare şi slab văzătoare la locul de muncă, această acţiune urmând a fi
prima de acest gen la nivel naţional.

Grupul ţintă căruia i se adresează acest proiect este alcătuit din: persoane cu dizabilităţi vizuale (nevăzătoare, slab
văzătoare), alte grupuri de persoane vulnerabile, persoane angajate în instituţiile publice/private care furnizează
servicii sociale şi de ocupare, persoane care lucrează în cadrul organizaţiilor societăţii civile, angajaţi şi manageri.
Proiectul prevede şi o serie de activităţi:

•

•
•
•
•

•

Comunicare şi sensibilizare – Proiectul prevede o amplă campanie de comunicare şi sensibilizare, fiind vizate în
mod deosebit persoanele nevăzătoare şi slab văzătoare, resursele umane ce furnizează servicii în sectorul social
public/privat şi în cel de asistenţă a grupului vulnerabil menţionat, precum şi întreprinderile şi personalul de
conducere al acestora;
Analiză şi cercetare – Vor fi identificate pe de o parte necesităţile firmelor şi competenţele nevăzătorilor/slab
văzătorilor şi pe de altă parte punctele critice ce creează un obstacol pentru incluziunea socială şi integrarea la
locul de muncă al acestora;
Elaborarea metodologiei de formare profesională – Ţinând cont de dificultăţile participanţilor, de structura
competenţelor tehnice IT şi a competenţelor transversale vor fi elaborate parcursuri de formare cu metodologii
şi materiale didactice specifice destinate participanţilor grupurilor vulnerabile;
Formarea profesională a formatorilor (formatori, orientatori, asistenţi şi tutori) – Se vor actualiza competenţele
resurselor umane ce vor lucra cu persoanele ce aparţin grupului vulnerabil şi vor fi organizate cursuri de formare
pentru formatori;
Orientare şi formare profesională – Vor fi organizate cursuri de formare destinate persoanelor cu dizabilităţi
vizuale: un curs pentru dobândirea competenţelor tehnice prin tehnologia IT şi altul pentru însuşirea de
competenţe transversale, în special motivarea personală la locul de muncă, în relaţiile inter-personale şi în
rezolvarea problemelor;
Asistenţa în plasarea la locul de muncă – Integrarea la locul de muncă se va realiza printr-un stagiu de practică
în cadrul unei întreprinderi. Pentru o mai bună integrare la locul de muncă a participantului, proiectul prevede un
curs de formare destinat personalului întreprinderii – tutori ce vor lucra cu participantul sau îl vor ajuta în
depăşirea dificultăţilor specifice.
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Inaugurarea „Centrului de Resurse pentru Structurile Economiei Sociale” din Galaţi
În data de 21 ianuarie 2010, a avut loc, la Galaţi, deschiderea oficială a „Centrului de Resurse pentru Structurile
Economiei Sociale din Regiunea Sud-Est”. Centrul este înfiinţat ca urmare a implementării proiectului „Promovarea în
comunitate a economiei sociale”, ce se derulează în perioada 1 februarie 2009 - 31 ianuarie 2012, de Arhiepiscopia
Dunării de Jos în parteneriat cu Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor şi Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a Camerelor
de Comerţ şi Industrie – Filiala Ialomiţa în regiunile Sud-Est şi Sud-Muntenia. Proiectul este finanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Dezvoltarea economiei
sociale”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.076.680 lei din care contribuţia
de la FSE este de 2.492.018 lei.
Obiectivul general al proiectului este promovarea în Regiunile Sud-Est şi SudMuntenia a economiei sociale ca şi componentă socio-economică viabilă pentru
consolidarea unui sistem social echitabil, premisă pentru asigurarea dezvoltării
durabile în România.
Proiectul îşi propune şi urmăreşte şi o serie de obiective operaţionale:
• crearea a 2 centre de resurse pentru structurile economiei sociale,
câte unul în fiecare regiune;
• pregătirea de formatori certificaţi pentru economia socială;
• formarea de persoane în domeniul economiei sociale;
• realizarea strategiei regionale de promovare a economiei sociale în fiecare dintre cele 2 regoiuni;
• promovarea în comunităţile locale a principiilor, strategiei regionale de promovare a economiei sociale,
structurilor economiei sociale.

„Centrul de Resurse pentru Structurile Economiei Sociale” funcţionează în
municipiul Galaţi,
str. Nicolae Alexandrescu, nr. 37 A („Casa
Totir”) şi deserveşte judeţele componente ale Regiunii de Dezvoltare SudEst, respectiv Galaţi, Brăila, Buzău, Vrancea, Tulcea şi Constanţa. În cadrul
centrului se oferă formare, informare şi consiliere pentru reprezentanţii
structurilor economiei sociale din regiune, atât pe perioada de implementare
a proiectului, cât şi după finalizarea acestuia.
Din grupul ţintă fac parte: manageri ai întreprinderilor sociale, formatori şi
specialişti în economia socială şi lucrători sociali.
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Seminarul „Responsabilitatea Socială Corporatistă – o necesitate în strategia de dezvoltare a
fiecărei companii”
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, organizaţie parteneră în cadrul Enterprise Europe Network a
organizat în data de de 5 februarie 2010, la sediul C.C.I.A: Galaţi din str. Eroilor nr. 13A, seminarul cu tema
“Responsabilitatea Socială Corporatistă - o necesitate în strategia de dezvoltare a fiecărei companii”.
Considerentul care a stat la baza organizării evenimentului a fost acela că, în economia globalizată, profund dominată
de interese economice, comportamentul responsabil din punct de vedere social al companiilor (Responsabilitatea
Socială a Întreprinderilor – RSI) a devenit foarte important şi deţine un rol semnificativ în ceea ce priveşte atingerea
obiectivelor sociale şi a coeziunii sociale în Europa.
Seminarul s-a dovedit a fi unul interactiv iar discuţiile din cadrul acestuia au avut scopul de a clarifica noţiunile de
responsabilitate socială a întreprinderilor - RSI, instrumente de comunicare şi de a răspunde la întrebări cum ar fi:
„Întreprinderile ar trebui să fie mai responsabile în derularea activităţilor lor? Suntem din ce în ce mai conştienţi de
impactul social şi de mediu pe care îl pot avea produsele pe care le achiziţionam? Ar fi necesară aplicarea unui sistem
de asigurare a calităţii? Consideraţi că lucrătorii au nevoie de un mediu de lucru mai motivant şi mai încurajator? De
ce trebuie să fiţi un întreprinzător responsabil? Ce înseamnă în practică activitate comercială responsabilă?”.
Participanţii la eveniment au fost: ONG-uri cu activitate în domeniul protecţiei sociale, educaţiei, protecţia mediului şi
IMM-uri active în construcţii, servicii de curăţenie, consultanţă şi management, reprezentanţi ai mass-media.
Rezultatul dezbaterilor s-a concretizat prin realizarea unui plan de follow-up care va cuprinde:
• formarea unui grup/bază de date cu firme dispuse să iniţieze/ dezvolte acţiuni de RSI;
• realizarea unui website, a unei publicaţii, materiale informative privind diverse iniţiative, acţiuni ce concordă cu
practica RSI.
Tematicile de abordat sunt: valoarea avantajelor RSI, achiziţii ecologice, dezvoltarea durabilă.
De asemenea, există interes în ceea ce priveşte instruirea, implementarea standardului SR EN ISO 26000 şi
certificarea în acest domeniu.

CONCURSURI
Comisia anunţă câştigătorii concursului de traducere „Juvenes Translatores”
În data de 11 februarie 2010 au fost anunţaţi câştigătorii celei de-a treia ediţii
anuale a concursului „Juvenes Translatores” („tineri traducători” în latină),
organizat de Comisia Europeană şi adresat elevilor de liceu. Cei 27 de câştigători,
câte unul din fiecare stat membru al Uniunii Europene, vor fi invitaţi la Bruxelles în
luna martie pentru a primi un premiu înmânat de comisarul european responsabil
pentru multilingvism.
Câştigătorul din România, Teodor Baciu, este elev la Seminarul Teologic Liceal
„Chesarie Episcopul” din Buzău şi a tradus un text din limba engleză în limba
română.
Mai multe detalii, precum şi traducerile câştigătoare, sunt disponibile pe pagina de internet „Juvenes Translatores”:
http://ec.europa.eu/translation/contest/index.htm.
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„Îi felicit pe toţi câştigătorii”, a declarat Androulla Vassiliou, comisarul pentru educaţie, cultură, multilingvism şi
tineret. „Concursul nostru de traducere devine tot mai popular în fiecare an. La această ediţie au participat 599 de

şcoli din întreaga Uniune, ceea ce înseamnă că înscrierile au crescut cu 30% faţă de anul precedent. Sper că acest
concurs va determina un număr tot mai mare de tineri să înveţe limbi străine. Cunoaşterea limbilor străine le poate
aduce multe avantaje şi le oferă mai multe şanse de a-şi găsi un loc de muncă”.
Cei 27 de câştigători vor primi ca premiu o excursie de trei zile la Bruxelles, pentru două persoane şi vor lua parte la
ceremonia de premiere din 25 martie 2010, în cadrul căreia comisarul Vassiliou le va înmâna premii şi diplome de
participare. De asemenea, ei vor avea ocazia să întâlnească traducători UE la locul lor de muncă.
Concursul s-a desfăşurat la data de 24 noiembrie 2009, în acelaşi timp în toate statele membre, sub supravegherea
şcolilor. Elevii au avut două ore la dispoziţie pentru a traduce un text din oricare dintre cele 23 de limbi oficiale ale
UE în oricare alta, la alegerea lor (de exemplu, din engleză în română sau din suedeză în spaniolă). S-au primit nu
mai puţin de 2 253 de traduceri, acoperind toate limbile oficiale şi au existat 139 de combinaţii lingvistice.
Notarea şi evaluarea traducerilor nu a fost o sarcină uşoară: traducerile au fost foarte bune şi competiţia strânsă.
Juriul căruia i s-a încredinţat această sarcină a fost alcătuit din traducători ai Direcţiei Generale Traduceri (DGT) a
Comisiei Europene. Fiecare traducere a fost evaluată de către un vorbitor nativ al limbii în care a fost tradus textul.
Apoi, un comitet prezidat de directorul general al DGT a ales cea mai bună traducere din fiecare stat membru.
Concursul „Juvenes Translatores” este singurul de acest fel care oferă elevilor în vârstă de 17 ani posibilitatea de a-şi
testa aptitudinile de traducere în oricare dintre limbile oficiale ale UE. Desfăşurat pentru prima dată în 2007,
concursul are rolul de a permite tinerilor să-şi facă o impresie generală asupra a ceea ce înseamnă să fii traducător şi
să promoveze atât profesia de traducător, cât şi învăţarea limbilor străine în şcoli. Încă de la început concursul a fost
primit cu mare entuziasm de către şcolile participante, deoarece reprezintă o oportunitate pentru elevi de a-şi pune
la încercare aptitudinile lingvistice dobândite în şcoală. Profesorii implicaţi spun, de asemenea, că este şi foarte
distractiv pentru participanţi.
Sursa: www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

Concursul „Ce înseamnă pentru noi moneda euro?”
Euro este moneda unică folosită în prezent în 16 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, care
formează, împreună, zona euro. Introducerea monedei euro în 1999 a fost un pas important în integrarea europeană.
Acest pas a fost şi unul dintre cele mai remarcabile succese ale procesului: aproximativ 329 de milioane de cetăţeni
europeni folosesc acum euro ca monedă naţională şi se bucură de beneficiile sale, care se vor extinde şi mai mult
odată cu adoptarea monedei şi de către alte ţări ale UE.
Concursul „Ce înseamnă pentru noi moneda euro?”
este un concurs de fotografie pentru locuitorii UE cu
vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, care analizează , în
echipe, tema monedei euro în Uniunea Europeană.
Pentru a participa, trebuie să trimiteţi o fotografie
originală, făcută de echipa din care faceţi parte, care să
ilustreze viziunea dumneavoastră asupra monedei euro.
Ce înseamnă moneda euro pentru dumneavoastră? Ce vă
place la moneda euro? Imaginea trebuie însoţită de un
scurt text explicativ.
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Participare
Concurenţii trebuie să formeze echipe de doi sau trei tineri şi un adult care va răspunde de echipă pe tot parcursul
proiectului, având şi rolul de însoţitor al echipei pe durata călătoriei spre festivitatea de premiere. Un adult poate
supraveghea mai multe echipe.
Formularul de înscriere trebuie completat şi trimis online. Este recomandabil ca adulţii supraveghetori să facă acest
lucru cu proxima ocazie, pentru a putea fi informaţi când apar noutăţi legate de concurs.
Fotografia şi formularul de trimitere trebuie expediate electronic, la adresa „V+O Romania”, până cel târziu miercuri,
31 martie 2010. În cazul expedierii prin poştă, data ştampilei poştale se va folosi ca dovadă că fotografia a fost
trimisă la timp. Participanţii trebuie să păstreze o copie a documentelor pe care le trimit.
Premiile
Acest concurs este organizat de Direcţia Generală pentru Afaceri Economice şi Financiare a Comisiei Europene. Prima
rundă a concursului se va desfăşura la nivel naţional: se va alege o echipă câştigătoare din fiecare stat membru
participant al UE. Toţi membrii celor 27 de echipe naţionale câştigătoare vor primi o tabletă grafică profesională Pen
Drive de 30,7 cm (12") pentru ilustraţii, schiţe, design industrial, editare de fotografii sau design de pagini web.
Cele 7 echipe europene câştigătoare vor fi invitate într-o excursie la Bruxelles în luna mai 2010, pentru a descoperi
acest oraş, inclusiv instituţiile europene, şi pentru a participa la festivitatea de premiere. Fiecare dintre aceste şapte
echipe vor avea sponsorizate călătoria şi cazarea pentru trei tineri şi un adult însoţitor. Fotografiile câştigătorilor
naţionali vor fi afişate pe site-ul Comisiei Europene din statul membru respectiv şi pe site-ul Direcţiei Generale pentru
Afaceri Economice şi Financiare.
Fiecare membru din echipa care va obţine cel mai bun punctaj dintre cele 7 echipe câştigătoare, va primi fiecare
premiul întâi care reprezintă o camera digitală Nikon D3000 Digital SLR, cu 18-55 mm VR Lens Kit, Sigma zoom 70300, card de 4GB şi o geantă.
Contact
Simona Lupică
V+O Romania
4-6 Constantin Blaremberg St., Et. 1, Ap. 2A, 011879 Bucureşti, ROMÂNIA
Tel: 021 231 91 95, fax: 021 231 91 99
E-mail: romania@euroinphoto.eu
Mai multe informaţii: www.euroinphoto.eu
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