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Comisia Europeană a lansat o consultare asupra priorităţilor strategice ale unui
program al Uniunii Europene pentru perioada 2011-2015 privind politica în domeniul
spectrului de frecvenţe radio. Accesul la spectrul de frecvenţe radio este esenţial
pentru o gamă foarte largă de activităţi, de la telefonie şi radiodifuziune până la
transporturi şi aplicaţii spaţiale. Pentru ca cetăţenii europeni, atât din zonele urbane,
cât şi din cele rurale, să poată beneficia de toate avantajele tehnologiei digitale, este
extrem de important să se asigure accesul larg şi echitabil la spectrul de frecvenţe
radio. De asemenea, mai buna utilizare a spectrului poate constitui un impuls pentru
economia europeană deoarece
serviciile wireless de mare viteză vor
favoriza competitivitatea şi
dezvoltarea economică. Până la 9
aprilie, sunt invitaţi să participe la
consultare consumatorii, industria de
resort şi celelalte părţi interesate. În
zilele de 22 şi 23 martie a avut loc o
întâlnire la nivel înalt privind spectrul
de frecvenţe radio („Spectrum
Summit”), organizată în comun de
că tre Com isie şi P arla m e ntul
European, pentru a analiza priorităţile
Europei în acest domeniu.
Comisarul pentru agenda digitală, Neelie Kroes, a declarat: „Viaţa de zi cu zi a
cetăţenilor, precum şi activităţile întreprinderilor sunt influenţate de modul în care
utilizăm spectrul de frecvenţe radio; este motivul pentru care le oferim ocazia de a
se exprima în legătură cu modul în care ar trebui să alocăm accesul la această
resursă limitată. Răspunsurile lor vor furniza elemente utile pentru elaborarea unei
strategii UE eficiente în domeniul spectrului radio”.
Utilizarea optimă a spectrului de frecvenţe ar stimula inovarea şi ar ajuta Uniunea
Europeană să furnizeze, până în 2013, accesul în bandă largă ca serviciu universal.
Comisia invită părţile interesate şi consumatorii să se exprime în legătură cu
orientările strategice pentru utilizarea în viitor a spectrului de frecvenţe radio în UE,
cu referire la următoarele teme:
• redresarea şi creşterea economică;
• integrarea socială şi serviciile pentru cetăţeni;
• protecţia mediului şi a sănătăţii;
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• aplicaţiile spaţiale şi siguranţa transporturilor;
• coordonarea şi negocierile la nivel internaţional;
• reatribuirea frecvenţelor (reconfigurare) şi concurenţa.
Consultarea va permite Comisiei să elaboreze un proiect de program privind politica în domeniul spectrului de
frecvenţe radio care urmează să fie prezentat Parlamentului European şi Consiliului până la jumătatea anului 2010.
De asemenea, în zilele de 22 şi 23 martie 2010, Comisia şi Parlamentul European au organizat în comun, la
Bruxelles, o întâlnire la nivel înalt privind spectrul de frecvenţe radio („Spectrum Summit”), la care au participat
reprezentanţi din partea Parlamentului European, Consiliului şi ai altor părţi interesate pentru a dezbate viitoarele
orientări ale politicii UE în domeniul spectrului de frecvenţe radio.
Documentul consultării publice, precum şi informaţii în legătură cu programul multianual privind politica în domeniul
spectrului de frecvenţe radio pot fi consultate la adresa:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm
Sursa: www.ec.europa.eu

Clarificări privind blocarea fondurilor pentru agricultură
pentru România

Direcţia Generală Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene, a transmis o serie de clarificări în
legătură cu ştirile apărute în media românească referitoare la blocarea fondurilor pentru agricultură sau a altor
fonduri destinate României.

În acest sens, este citat domnul Johan Reyniers, ofiţer de presă al comisarului pentru agricultură Dacian Cioloş:
„Comisarul Cioloş a transmis o scrisoare Guvernului României pe data de 16 februarie 2010, în care se arată că este
important ca România să finalizeze implementarea unui plan de acţiune iniţiat la mijlocul anului 2009. Planul
cuprinde măsuri de remediere a deficienţelor în Sistemul Integrat de Administrare şi Control din cadrul Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie în Agricultură până în 2011 şi a fost creat pentru evitarea unor eventuale consecinţe financiare.
Este o scrisoare tehnică, normală pentru corespondenţa între Comisia Europeană şi un stat membru al Uniunii
Europene. Nu se referă la blocarea fondurilor pentru agricultură sau a altor fonduri destinate României. Scrisoarea
subliniază probleme care nu au fost încă rezolvate şi care constituie o preocupare atât pentru Comisia Europeană cât
şi pentru comisarul Cioloş – având în vedere că gestiunea corectă a fondurilor europene pentru agricultură este o
prioritate a mandatului său".
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Comisia Europeană ia măsuri pentru a asigura dreptul la un proces echitabil în UE
De la turistul italian implicat într-un accident de circulaţie în Suedia, căruia nu i s-a permis să discute cu un avocat
vorbitor de italiană în cursul procesului, până la suspectul polonez care nu a putut vedea traducerile scrise ale
probelor folosite împotriva sa într-un tribunal francez – bariere neprevăzute pot duce la condamnări incorecte în
cursul procedurilor judiciare din ţări UE. Pe data de 9 martie, Comisia Europeană a propus o măsură legislativă care
va ajuta cetăţenii să îşi exercite dreptul la un proces echitabil peste tot în UE atunci când nu pot înţelege limba în
care se judecă procesul. Ţările UE vor fi obligate să furnizeze persoanei suspectate servicii complete de interpretare
şi traducere. Aceasta este prima etapă dintr-o serie de măsuri prin care se vor stabili standarde UE comune în
procesele penale. Noul Tratat de la Lisabona permite UE să adopte măsuri pentru a consolida drepturile cetăţenilor
UE, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
„Astăzi, facem un prim pas important către o Europă în care justiţia nu cunoaşte frontiere. Nicio persoană în UE nu
ar trebui să simtă vreodată că drepturile şi protecţia sa sunt restrânse doar pentru că nu se află în ţara sa de
origine”, a declarat vicepreşedintele Viviane Reding, comisar UE pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie.
„Fără garanţii clare că toate ţările UE respectă drepturile fundamentale ale cetăţenilor noştri, cum putem construi
încrederea în autorităţile care ar trebui să coopereze pentru a ne garanta securitatea? Justiţia şi securitatea merg
mână în mână. Din acest motiv, mă aştept ca Parlamentul European şi Consiliul să acţioneze rapid în legătură cu
această propunere pentru a asigura faptul că nimic nu împiedică cetăţenii să beneficieze de dreptul la un proces
echitabil, care este garantat de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.”
Din ce în ce mai mulţi europeni călătoresc, studiază şi lucrează în afara ţării lor de origine. Prin urmare,
probabilitatea ca aceştia să fie implicaţi în proceduri judiciare în alt stat membru este mai ridicată. Este posibil ca
cetăţenii să facă obiectul unei învinuiri penale şi să nu fie capabili să înţeleagă şi să vorbească limba utilizată de
autorităţile judiciare. Persoanele nu îşi pot exercita pe deplin dreptul la apărare decât dacă înţeleg limba utilizată în
cursul unei audieri, dacă au o traducere completă a tuturor probelor şi dacă pot comunica cu avocatul lor.
Propunerea de astăzi consolidează dreptul cetăţenilor la interpretare şi traducere în trei moduri:

•

•

•

prin asigurarea de servicii de interpretare în vederea
comunicării cu avocaţii, precum şi pe parcursul
anchetelor - de exemplu al interogatoriilor efectuate
de poliţie - şi la proces;
pentru a se asigura că procesele sunt echitabile,
propunerea vizează traducerea scrisă a tuturor
documentelor esenţiale, precum ordinul de reţinere,
actul de acuzare ori rechizitoriul sau a unor probe
vitale. Cetăţenii nu ar trebui să fie obligaţi să se
bazeze doar pe o traducere orală care rezumă
probele;
cetăţenii trebuie să aibă dreptul la consiliere juridică
înainte de a renunţa la dreptul la interpretare şi
traducere. Nu ar trebui să se facă presiuni asupra
acestora pentru ca ei să renunţe la drepturilor lor, cu
excepţia cazului în care au discutat cu un avocat.

Costurile de traducere şi interpretare vor trebui suportate de statul membru, nu de către persoana suspectată indiferent de hotărârea finală. În lipsa unor standarde minime comune pentru a se asigura procese echitabile,
autorităţile judiciare vor ezita să trimită persoana suspectată pentru a fi judecată într-o altă ţară. Drept urmare,
măsurile UE de combatere a infracţionalităţii - precum mandatul european de arestare – ar putea să nu fie aplicate
pe deplin. 11.000 de mandate europene de arestare au fost emise în 2007, în creştere faţă de 6.900 în anul 2005. În
viziunea Comisiei, toate aceste mandate ar trebui să respecte, în viitor, standardele UE privind dreptul la un proces
echitabil, inclusiv dreptul la interpretare şi traducere.
Sursa: http://ec.europa.eu
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EVENIMENT
Centrul Europe Direct şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
organizează campania de informare „Europa – un nou început”
Centrul Europe Direct Galaţi desfăşoară, în colaborare cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Galaţi, în perioada 24 februarie – 30 martie 2010, o serie de 10 evenimente în cadrul campaniei de informare
„Europa – un nou început”.
Campania „Europa – un nou început” se adresează unui număr de
300 de persoane disponibilizate din judeţul Galaţi şi în cadrul
seminariilor sunt tratate subiecte precum:

• situaţii şi problemele specifice locale şi regionale generate de
•

situaţia economică şi socială globală,
soluţii oferite de Uniunea Europeană pentru reconversie, cadrul
instituţional existent pentru sprijinul şi consilierea persoanelor
fără loc de muncă la nivelul Uniunii Europene.

Aceste evenimente se încadrează în priorităţile de comunicare ale
Comisiei Europene pentru anul 2010, printre care se află şi
relansarea economică şi resurse alternative de creştere durabilă.
Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este doamna Camelia Epure, Consiliul Judeţului Galaţi, str.
Eroilor, nr. 7, tel/fax: 0236 410530, e-mail: cie_galati@yahoo.com.

Consiliul Judeţului Galaţi a organizat seminarul
„PROTECŢIA MEDIULUI – FACTOR DE BAZĂ ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ A JUDEŢULUI”
Consiliul Judeţului Galaţi a organizat seminarul „Protecţia mediului - factor de bază în dezvoltarea durabilă a
judeţului” în cadrul proiectului „O nouă abordare strategică a judeţului Galaţi”, finanţat de Uniunea Europeană din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 1 –
„Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenţie
1.1 – „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ – Strategii de dezvoltare locală”.
Valoarea totală a proiectului este de 833.400 lei, din care
valoarea aferentă finanţării nerambursabile din Fondul Social
European este de 708.390 lei (85%), valoarea aferentă finanţării
nerambursabile din bugetul naţional este de 108.342 lei (13%),
cofinanţarea eligibilă a Consiliului Judeţului Galaţi este 16.668 lei
(2%) şi T.V.A. este de 158.346 lei. Durata proiectului: 17 luni.
Implementarea proiectului va oferi cadrul strategic necesar
asigurării unei dezvoltări socio-economice a judeţului Galaţi,
punând la dispoziţia reprezentanţilor autorităţilor publice locale o
serie de metode moderne de management a politicilor publice,
prin crearea unui sistem de planificare strategică a dezvoltării
locale şi judeţene. Acesta va cuprinde un plan de măsuri
prioritare eşalonat pe diferite sectoare de activitate, care va
contribui la corelarea şi coordonarea politicilor publice de interes
local şi regional.
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Seminarul „Protecţia mediului - factor de bază în dezvoltarea durabilă a judeţului” care s-a desfăşurat în perioada 18
– 19 martie 2010, la Sala de Conferinţe „Auditorium” din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi, a avut
drept obiectiv conştientizarea populaţiei referitoare la problemele privind protecţia mediului cu care se confruntă
autorităţile locale şi prezentarea unor soluţii viabile.
Astfel, au fost prezentate strategiile naţională şi a Uniunii Europene privind dezvoltarea durabilă, Master Planul
pentru infrastructura de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, situaţia depozitelor de deşeuri rurale neconforme,
programele de finanţare active în domeniul protecţiei mediului şi proiecte de succes în domeniul protecţiei mediului.
Lucrările seminarului au fost deschise de Eugen Chebac, Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi care a subliniat
importanţa protecţiei mediului în dezvoltarea durabilă de judeţului şi a invitat gălăţenii să se implice în elaborarea
strategiei judeţului astfel încât aceasta să ofere perspective realiste benefice pentru cetăţenii judeţului.
La seminar au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice din judeţul Galaţi, ai Agenţiei Regionale pentru
Protecţia Mediului, ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi, ai Organismului Intermediar pentru Programul
Operaţional Sectorial Mediu, ai Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, ONG-uri cu activitate în domeniul
protecţiei mediului, mass media, ş.a.m.d.

Şcoala de Vară „EUROPE DIRECT”
În perioada 15 - 30 iunie 2010, pentru al patrulea an consecutiv, Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului
Judeţului Galaţi organizează Şcoala de Vară „EUROPE DIRECT”.
Aceasta va consta în derularea a 3 seminarii de informare organizate în 3 zile consecutive care vor trata următoarele
teme: Instituţiile Uniunii Europene, Liberele circulaţii ale Uniunii Europene şi Surse de informare ale instituţiilor
Uniunii Europene. Seminariile se adresează cadrelor didactice şi elevilor din municipiul Galaţi şi vor avea loc în Sala
de şedinţe nr. 1 a Consiliului Judeţului Galaţi din str. Eroilor, nr. 7, Galaţi.
Înscrierile se fac în perioada 1.03. - 31.05.2010 la sediul Centrului Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului
Judeţului Galaţi din str. Eroilor, nr. 7A, Galaţi.
Pentru detalii şi înscrieri, persoanele de contact sunt Oana Ionescu şi Iulia Gheltz, din cadrul Centrului Europe Direct
Galaţi, la numărul de telefon: 0236/410530 sau prin e-mail: cie_galati@yahoo.com.

Lansarea campaniei „SPRING DAY”

„Spring Day” este o campanie anuală deschisă tuturor şcolilor din
Europa şi de pe întreg mapamondul. Cadrele didactice sunt invitate
să dedice una sau mai multe zile din calendarul lor activităţilor
didactice axate pe dezbateri, interacţiune şi reflecţie pe marginea
tematicii europene. Prin intermediul acestei campanii, tinerii au
şansa să-şi exprime punctul de vedere şi să se facă auziţi.
Campania „Spring Day” este compatibilă cu majoritatea disciplinelor
şcolare şi oferă cadrelor didactice şi elevilor nenumărate ocazii de a
asimila aspectele practice şi culturale ale creativităţii şi inovaţiei.
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Concret, „Spring Day” îşi propune următoare obiective:

• să sprijine toate formele de creativitate, printre care cea artistică, în cadrul programelor şcolare aferente ciclurilor
•
•
•
•
•

de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi vocaţional;
să creeze un context care să permită tinerilor să dobândească competenţe de exprimare a propriei personalităţi,
necesare de-a lungul vieţii;
să promoveze diversitatea culturală ca sursă a creativităţii şi inovaţiei;
să încurajeze utilizarea tehnologiei informaţiei ca modalitate de exprimare creativă a propriei personalităţi;
să sensibilizeze opinia publică cu privire la perceperea inovaţiei drept modalitate de promovare a dezvoltării
durabile;
să aducă în atenţia publicului strategiile regionale şi locale bazate pe creativitate şi inovaţie.

Anul acesta, „Spring Day” se va desfăşura în perioada 26 martie şi 30 iunie 2010 campania fiind deschisă şcolilor
aparţinând tuturor ciclurilor de învăţământ, de la cel preşcolar la cele de liceu şi şcoală profesională. „Spring Day” se
adresează, de asemenea, şi organizaţiilor axate pe activităţi extra-curriculare menite să dezvolte şi să întărească
abilităţile vizate de programa şcolară.
Şcolile din judeţul Galaţi se pot adresa cu propuneri de colaborare, ce vizează organizarea şi derularea de activităţi,
Centrului Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, strada Eroilor nr. 7, persoana de contact fiind Iulia
Gheltz, telefon 0236/410530.

Întâlnirea principalilor actori locali din judeţul Galaţi din domeniul sectorului pescăresc

În data de 16.03.2010 a avut loc, la sediul Consiliului Judeţului Galaţi, o
întâlnire a principalilor actori locali din judeţul Galaţi din domeniul
sectorului pescăresc pentru înfiinţarea Grupului Local de Acţiune în
vederea accesării fondurilor oferite de Programul Operaţional pentru
Pescuit 2007 – 2013 în vederea elaborării strategiei locale de dezvoltare
a zonei pescăreşti de-a lungul râurilor.
La întâlnire au participat reprezentanţi ai Camerei Agricole a judeţului
Galaţi, Agenţiei de Dezvoltare Regionale Sud-Est, Institutului de
Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură
Galaţi, AJVPS Galaţi, AJPS Galaţi, AJPS Dunărea Galaţi, Centrului de
Consultanţă Ecologică Galaţi, Grupului de Producători „Lotca”, precum şi
reprezentanţi ai mediului de afaceri.
Consiliul Judeţului Galaţi a fost reprezentat de preşedintele Eugen Chebac care a susţinut şi iniţiat această acţiune în
vederea dezvoltării sectorului pescăresc în zona Dunărea-Prut şi atragerii de fonduri prin Programul Operaţional
Pescuit, invitând la discuţii parteneri eligibili să facă parte din Grupul Local de Acţiune.
Directorul Camerei Agricole a judeţului Galaţi a făcut o prezentare succintă a PO Pescuit şi condiţiilor de eligibilitate a
potenţialilor parteneri ai Grupului Local de Acţiune şi a proiectelor.
Zonele pescăreşti sunt eligibile dacă îndeplinesc următoarele criterii minime:
• trebuie să fie mai mică decât NUTS III (echivalent judeţ);
• trebuie să fie coerentă din punct de vedere geografic, economic şi social;
• numărul total al locuitorilor din zonă trebuie să fie cuprins între 10.000 şi 150.000 de locuitori.
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit 2007 – 2013 este Direcţia Generală pentru
Pescuit – structura organizatorică în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale responsabilă cu
implementarea tehnică şi financiară a acestui program finanţat prin Fondul European pentru Pescuit.
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Axele prioritare 1, 2 şi 3 ale Programului Operaţional pentru Pescuit finanţează măsurile pentru sprijinirea dezvoltării
pe verticală a sectorului pescăresc, in timp ce Axa prioritară 4 – Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti, propune o
abordare pe orizontală (adică abordarea teritorială) a sectorului pescăresc.
Principalele activităţi care vor fi finanţate in cadrul Axei prioritare 4 sunt sprijinirea înfiinţării Grupurilor Locale (GL-uri)
prin instruirea actorilor locali ai zonelor pescăreşti privind principiile şi managementul dezvoltării locale si sprijinirea
implementării strategiilor locale de dezvoltare.
Pentru Axa 4 – Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti, solicitanţii eligibili pot fi reprezentanţi ai potenţialelor
parteneriate locale public-private. Parteneriatele se pot constitui din organisme cu personalitate juridică din sectorul
public, privat şi civil, condiţia fiind ca majoritatea să o deţină sectorul privat.
Bugetul total al acestui program este de 193.429.630 Euro.

Consiliul Judeţului Galaţi a iniţiat campania de relaţii publice „IMAGINEA TA”

În data de 1 martie 2010, preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, dl. Eugen Chebac, a invitat, la sediul Consiliului,
doamnele şi domnişoarele jurnaliste, la o întâlnire care a marcat venirea primăverii. Cu această ocazie a fost lansată
oficial campania de relaţii publice „IMAGINEA TA”. Campania, care se va desfăşura în mai multe etape, are ca
principal obiectiv stabilirea unor relaţii sociale bazate pe încredere şi respect între cetăţean şi autorităţile
administraţiei publice locale, în general şi Consiliul Judeţului Galaţi în special, în scopul eficientizării procesului
administrativ şi a promovării imaginii judeţului. Acest obiectiv se va atinge prin:

• o mai bună informare a cetăţenilor cu privire la sistemul administrativ, rolul şi competenţele acestuia;
• îmbunătăţirea comunicării dintre Consiliul Judeţului, celelalte instituţii publice şi reprezentanţii societăţii civile;
• implicarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor publice de interes judeţean;
• modificarea atitudinii cetăţeanului faţă de Consiliul Judeţului Galaţi a persoanelor care-l reprezintă şi a judeţului în
•

ansamblul său;
menţinerea şi îmbunătăţirea relaţiei cu mass-media locală şi naţională.

Prezenta campanie îşi propune, aşadar, transmiterea către cetăţeni a unei imagini corecte şi coerente a Consiliului
Judeţului Galaţi ca autoritate a administraţiei publice locale şi stabilirea, pe această bază, a unor relaţii sociale bazate
pe încredere şi respect reciproc cu locuitorii judeţului Galaţi, pe de o parte şi cu toţi reprezentanţi mediului extern, pe
de altă parte.
Contextul este reprezentat de lipsa unor relaţii sociale bazate pe încredere şi respect între cetăţean şi autorităţile
administraţiei publice locale şi care are la bază o serie de factori datoraţi, în principal, unei comunicări deficitare între
instituţiile publice şi cetăţeni.
Îmbunătăţirea comunicării între toate nivelele societăţii va determina o mai bună informare a ambelor „tabere” şi va
conduce la formare unei imagini corecte atât a cetăţeanului cu privire la administraţia publică şi a actului
administrativ cât şi a decidenţilor politici şi administrativi cu privire la situaţia reală existentă în teritoriu, dorinţele şi
solicitările locuitorilor a căror interese le reprezintă.
Prima acţiune a campaniei s-a desfăşurat în zilele de 1, 2 şi 3 martie, când, personalul Direcţiei de Dezvoltare
Regională din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, respectând tradiţia, a oferit flori şi mărţişoare doamnelor şi
domnişoarelor din municipiul Galaţi, dar şi din judeţ.
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CONCURSURI

Concursul european online "THAT'S eUrope"

Fundaţia „Familia şi Ocrotirea Copilului - F.O.C.” este partenerul şi organizatorul naţional al concursului "That's
eUrope" desfăşurat de „Burger Europass – Germania” în parteneriat cu reţeaua europeană „Euro-Jeunnes” - Agence
Propager, Franţa şi a reţelelor naţionale afiliate acesteia, la iniţiativa, cu sprijinul şi sub patronajul Secretariatului
General al Parlamentului Europei. Proiectul se desfăşoară în paralel în toate cele 27 state membre ale Uniunii
Europene şi are ca obiectiv informarea cetăţenilor în general şi a adolescenţilor/tinerilor europeni în special, asupra
temelor centrale ale Uniunii Europene, istoriei acesteia, cetăţeniei europene, instituţiilor europene, funcţionarea
Parlamentului European, etc. Platforma de informare o reprezintă un quizz-european, concurs online pus la dispoziţia
tuturor cetăţenilor europeni la pagina de web: www.european-online-learning.eu
Concursul "That's eUrope" este conceput după modelul unui „duel" online ce poate avea loc între două clase sau
echipe de adolescenţi/tineri europeni. Acesta se adresează şcolilor publice şi private, instituţiilor unde există copii/
tineri, cluburilor de tineri, instituţiilor cu responsabilităţi în domeniul informării/educării cetăţenilor, adolescenţilor,
tinerilor, partenerilor sau oraşele înfrăţite.
Informaţii suplimentare sunt disponibile pe pagina de internet, la adresa:
http://www.european-online-learning.eu
sau pot fi solicitate la:
FUNDAȚIA FAMILIA ŞI OCROTIREA COPILULUI (F.O.C)
Bucureşti, str. Pericle Gheorghiu nr. 15,
Sector 5, cod poştal 050226
Tel/fax: 021/ 3350759
E-mail: fundatiafoc@yahoo.com
Director executiv: Mihail Carp
Asistent-proiect: Jean-Baptiste Odobestianu
Sursa: www.europarl.ro
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Reporter European – ediţia de primăvară 2010

Reprezentanţa Comisiei Europene şi Biroul de Informare al Parlamentului European în România anunţă deschiderea
concursului Reporter European – ediţia de primăvară 2010.
Scopul concursului
Prin intermediul acestui concurs, jurnaliştii sunt încurajaţi să contribuie la o mai largă dezbatere şi analiză a temelor
legate de integrarea europeană a României. Materialele înscrise în aceasta ediţie a concursului trebuie să aibă ca
temă strategia "UE 2020" şi soluţiile propuse pentru îmbunătăţirea perspectivelor economiei europene după ieşirea
din criză.
Cui se adresează?
La concurs sunt invitaţi să participe jurnaliştii din presa scrisă, radio, televiziune şi presa electronică, cu materiale
publicate sau difuzate în perioada 1 martie – 20 iunie 2010. Genurile jurnalistice vizate pentru fiecare secţiune sunt:
• presă scrisă: analiză, comentariu, editorial;
• radio: dezbatere, talk-show, editorial;
• televiziune: dezbatere, talk-show, reportaj, film documentar;
• presă electronică: analiză, comentariu.
Criteriile de selecţie
Criteriile de selecţie care vor sta la baza jurizării sunt: acurateţea informaţiei, originalitatea perspectivei din care e
tratat subiectul, obiectivitatea abordării şi capacitatea temei alese de a genera dezbatere publică.
Jurizare
Juriul va fi format din specialişti mass-media şi reprezentanţi ai instituţiilor europene din România (unul din partea
Biroului de Informare al Parlamentului European şi unul din partea Reprezentanţei Comisiei Europene). Sesiunea de
jurizare va avea loc la sfârşitul lunii iulie. Juriul va avea în vedere selectarea, în măsura în care este posibil, a câte
unui câştigător pentru fiecare din categoriile mass-media menţionate. Sesiunea de jurizare va fi urmată de publicarea
unui comunicat cu numele câştigătorilor.
Premii
Câştigătorii selectaţi (maximum trei jurnalişti) vor fi premiaţi cu echipamente informatice utile pentru activitatea lor
zilnică. De asemenea, câştigătorilor li se va oferi oportunitatea să efectueze o vizită la Bruxelles sau Strasbourg
pentru întâlniri/interviuri cu membri ai Parlamentului European şi cu oficiali ai Comisiei Europene. Costurile vizitei
(avion - clasa economic şi diurnă pentru acoperirea costului cazării) vor fi decontate de către organizatori după
realizarea vizitei.
Înscriere şi termene limită
Pentru înscriere sunt necesare:
• presă scrisă: materialul propus şi publicaţia în care acesta a apărut;
• radio: transcriptul materialului şi al emisiunii în care a fost difuzat;
• televiziune: transcriptul materialului şi al emisiunii în care a fost difuzat;
• presă electronică: materialul propus şi denumirea site-ului unde a apărut.
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Candidaţii sunt rugaţi să transmită materialele în formă tipărită plus anexe, prin poştă sau curier, la sediul
Reprezentanţei Comisiei Europene în România, str. Vasile Lascăr 31, 020492 Bucureşti, în plic cu menţiunea: „Pentru
concursul REPORTER EUROPEAN" sau în format electronic, tot cu menţiunea “Pentru concursul REPORTER
EUROPEAN”, pe adresa comm-rep-ro@ec.europa.eu.
Candidaţii sunt rugaţi să includă în dosarul de candidatură datele de contact personale: nume şi prenume, adresa
poştală, telefon şi e-mail.
Termenul limită pentru transmiterea materialelor este 30 iunie 2010, data poştei.
Sursa: http://ec.europa.eu

CONSILIUL JUDEȚULUI GALAȚI

CENTRUL EUROPE DIRECT

Str. Eroilor nr. 7, Galați
Tel/fax: 0236/470264
E-mail: directiadezvoltare@yahoo.com

Str. Eroilor nr. 7, Galaţi
Tel/fax: 0236/410530
E-mail: cie_galati@yahoo.com
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