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Dacian Cioloş, membru al Comisiei Europene responsabil cu agricultura şi dezvoltarea rurală, a lansat în data de 12 aprilie 2010 o dezbatere publică despre viitorul
Politicii Agricole Comune (PAC) în Uniunea Europeană. Încă de la crearea sa, PAC a
fost permanent adaptată ca să răspundă mizelor actualităţii. În ultimii ani, în special
în 2003 şi cu ocazia Bilanţului de sănătate al PAC din 2008, s-au întreprins reforme
semnificative, destinate să modernizeze sectorul şi să-l orienteze mai temeinic către
piaţă. Strategia „Europa 2020” deschide o nouă perspectivă. În acest context, PAC
poate să-şi sporească contribuţia la realizarea unei creşteri inteligente, durabile şi
favorabile incluziunii, răspunzând noilor provocări, în special provocărilor economice,
sociale, ecologice, climatice şi tehnologice cu care se confruntă societatea noastră. Trebuie totodată ca PAC să ţină
mai mult seama de diversitatea şi bogăţia agriculturilor din
cele 27 de state membre ale UE. Dezbaterea se axează pe
obiectivele viitoare ale PAC din noua perspectivă a strategiei „Europa 2020”. Mijloacele vor intra în discuţie mai
târziu.
„Politica agricolă comună nu este numai treaba specialiştilor. Este o politică a tuturor europenilor. Pe cetăţenii europeni, trebuie să-i asculţi. Trebuie să-ţi iei răgazul să culegi
ideile şi aşteptările tuturor actorilor din societate”, a declarat Dacian Cioloş. „Aştept reacţiile şi gândurile agricultorilor, dar şi ale asociaţiilor care se ocupă de protecţia mediului, a consumatorilor, a bunăstării animalelor. Trebuie să deschidem această dezbatere cât mai larg posibil. Prin alimentaţie, prin amenajarea teritoriului, prin protecţia mediului, întreaga societate beneficiază de această politică comună europeană.
Este deci normal ca toţi cetăţenii să aibă dreptul şi timpul necesar ca să-şi exprime
părerea”, a adăugat el.
La sfârşitul acestui an, Comisia Europeană va prezenta o comunicare cu privire la
viitorul PAC dincolo de anul 2013. Dar mai înainte de a propune primele orientări
politice pentru acest sector strategic şi pentru a alimenta lucrările premergătoare
procesului decizional, comisarul Cioloş lansează o dezbatere publică asupra viitorului
politicii agricole comune, asupra obiectivelor şi principiilor ei şi asupra contribuţiei ei
la strategia „Europa 2020”.
Dacian
Cioloş
a
anunţat
inaugurarea
unui
site
web
(http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_ro.htm), care va fi
deschis până în iunie 2010 pentru a aduna contribuţiile la dezbatere. Acestea vor fi
sintetizate apoi de un organism independent.
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Pe lângă aportul PAC la dezvoltarea strategiei „Europa 2020”, dezbaterea publică va fi structurată în jurul a patru
teme principale:
▪ Pentru ce este nevoie de o Politică Agricolă Comună a Europei?
▪ Care sunt obiectivele pe care societatea le alocă agriculturii în întreaga ei diversitate?
▪ De ce trebuie reformată PAC şi cum trebuie procedat pentru ca ea să răspundă aşteptărilor societăţii?
▪ Care vor fi instrumentele de mâine ale PAC?
În discursul adresat Comisiei pentru Agricultură (COMAGRI) a Parlamentului European, comisarul Cioloş a abordat,
pe lână aceste teme esenţiale, şi o serie de aspecte detaliate legate de aprovizionarea cu alimente a Europei şi a
lumii, ocuparea forţei de muncă în zonele rurale, gestionarea durabilă a resurselor naturale, schimbările climatice,
volatilitatea preţurilor, înţelegerea de către cetăţeni a schemelor de ajutoare, echilibrul în cadrul lanţului alimentar şi
competitivitatea agriculturii europene.
Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

O mai bună informare despre medicamentele eliberate
pe bază de prescripţii medicale
Vă amintiţi tot ce v-a spus doctorul despre medicamentele pe care vi le-a prescris? Probabil că nu. Aveţi întrebări şi
prospectul nu vă ajută. Noi reguli europene în curs de negociere cer publicarea pe internet şi în reviste de specialitate - dar nu la radio sau televizor - a unor broşuri ne-publicitare cu informaţii complete despre medicamente.
Într-un seminar ce a avut loc pe 4 martie, deputaţii europeni au discutat cu experţi în domeniu despre modalităţile
de ameliorare a informaţiilor privind medicamentele eliberate pe bază de prescripţii medicale şi felul în care acestea
ar putea fi publicate pe internet.
Pacienţii au nevoie de informaţii
Profesorul Theo Raynor de la Universitatea din Leeds a semnalat în cadrul reuniunii de la Parlamentul European că
50% din persoanele care iau medicamente pe termen lung nu o fac aşa cum trebuie. „Majoritatea oamenilor îşi iau
medicamentele acasă. Ei sunt responsabili, aşa că au nevoie de aceste informaţii“, a menţionat Raynor.
Participanţii la dezbatere au afirmat că informaţiile de pe broşuri trebuie să fie clare şi vizibile şi să corespundă standardelor europene. „Prospectele din cutiile cu medicamente
trebuie să fie mai puţin detaliate; acestea trebuie să fie uşor
de citit pentru pacienţi“, a arătat doctorul Frank Ulrich Montgomery de la Comitetul Permanent al Medicilor Europeni,
adăugând că broşurile ar trebui să fie disponibile pe internet.
Internetul are un rol din ce în ce mai important
Un studiu recent arată că 74% din pacienţi vor să ştie de la
specialiştii în sănătate ce site-uri internet să consulte, a arătat
doamna Roxana Rădulescu de la Forumul Pacienţilor Europeni.
Conservatorul suedez Christofer Fjellner, care se va ocupa de
noua lege în cadrul Parlamentului European, a declarat că
„mulţi pacienţi şi o parte din medici caută informaţii pe internet. Acesta poate fi o sursă bună de informare, dar
deschide şi accesul către datele de proastă calitate. Ce putem face este să creăm surse mai bune de informare pe
internet“.
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Ce urmează
Comisia pentru Mediu de la Parlamentul European va vota în iunie un raport privind medicamentele eliberate pe bază
de prescripţii medicale, votul în plen fiind programat pentru luna septembrie.
Legislaţia privind medicamentele eliberate pe bază de prescripţii medicale face parte dintr-un pachet de legi privind
produsele farmaceutice. Celelalte domenii abordate în cadrul pachetului legislativ sunt medicamentele contrafăcute şi
monitorizarea drogurilor.
Sursa: www.europarl.europa.eu

EVENIMENT
Workshop „Achiziţiile publice de la teorie la practică – condiţie a implementării
cu succes a proiectelor europene” organizat de Consiliul Judeţului Galaţi
Consiliul Judeţului Galaţi a organizat, în perioada 28-29 aprilie 2010, în colaborare cu TAIEX – Instrumentul de Asistenţă Tehnică şi Schimb de Informaţii din cadrul Direcţiei Generale pentru Extindere a Comisiei Europene un workshop cu tema „Achiziţiile publice de la teorie la practică – condiţie a implementării cu succes a proiectelor europene”.
Workshop-ul a avut ca scop creşterea eficienţei autorităţilor şi instituţiilor locale din judeţul Galaţi în aplicarea legislaţiei naţionale în concordanţă cu normele Uniunii Europene, referitoare la achiziţiile publice pentru implementarea cu
succes a proiectelor cu finanţare europeană. Evenimentul a fost focalizat asupra următoarelor domenii:
▪ Modificările legislaţiei naţionale în concordanţă cu Directivele europene pentru îmbunătăţirea şi simplificarea
procedurilor de achiziţie, în vederea accesării fondurilor europene;
▪ Transferul celor mai bune practici în domeniu, de la Statele Membre UE „mai vechi”.
Prezent la deschiderea lucrărilor, preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac, a subliniat importanţa
workshopului în contextul în care atragerea de fonduri extrabugetare, şi în special a celor europene, reprezintă o
prioritate pentru judeţul Galaţi, iar aplicarea corectă a procedurilor de achiziţie conduce la o implementare de succes
a proiectelor contribuind la dezvoltarea durabilă a judeţului.
Workshopul a oferit participanţilor oportunitatea de a purta un dialog constructiv cu specialişti în domeniu: dl. Burda
Corneliu – Vicepreşedinte al ANRMAP, dl. Ralf von AMELN – expert RTP în cadrul Trustului German de Asigurare Împotriva Riscurilor Publice, dna. Mihaela LUNGU – expert local RTP, dl. Daniel FURCILĂ – coordonator local UCVAP
precum şi reprezentanţii societăţii de avocaţi Ceparu&Irimia. Totodată specialiştii au oferit participanţilor informaţii
teoretice şi practice utile în procesul de achiziţie, pornind de la planificare şi până la executarea contractelor.

Spring Day
„Spring Day” este o campanie anuală deschisă tuturor şcolilor din Europa şi de pe întreg mapamondul. Prin intermediul acestei campanii, tinerii au şansa să-şi exprime punctul de vedere şi să se facă auziţi.

4

Campania „Spring Day” este compatibilă cu majoritatea disciplinelor şcolare şi oferă cadrelor didactice şi elevilor/preşcolarilor nenumărate ocazii de a asimila aspectele practice şi culturale ale creativităţii şi inovaţiei.
Concret, „Spring Day” îşi propune următoarele 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; 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 desfăşoară în perioada 26 martie - 30 iunie 2010. În decursul lunii aprilie, în cadrul
acestei campanii au avut loc 10 activităţi la care au participat aproximativ 250 de elevi şi preşcolari.

La Galaţi funcţionează cel mai modern Observator Astronomic
Judeţul Galaţi găzduieşte cel mai modern Observator Astronomic din România. Deschis publicului la Complexul
Muzeal de Ştiinţele Naturii (CMSN), Observatorul oferă cele mai bune mijloace de observaţie a constelaţiilor. Împătimiţii acţiunilor care vizează observarea astrelor au la dispoziţie şi un modern Planetariu realizat în cadrul proiectului „Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii – obiectiv turistic transfrontalier”. Valoarea acestui proiect european a
fost de peste 500 de mii de euro şi a fost implementat de Consiliul Judeţului Galaţi în cadrul Programului de Vecinătate România – Republica Moldova, PHARE CBC 2006, în parteneriat cu CMSN Galaţi şi Centrul Infomedia Cahul, Republica Moldova. Contribuţia Consiliului Judeţului Galaţi a fost de peste 57.000 euro.
„Observatorul Astronomic şi Planetariul vor contribui la dezvoltarea turismului educaţional în zona de graniţă dintre judeţul
Galaţi şi Raionul Cahul din Republica Moldova”, a afirmat Eugen
Chebac, preşedintele CJ Galaţi.
Observatorul este singurul pentru public din România prevăzut
cu acoperiş tractabil şi cu un telescop principal cu sistem optic
Ritchey – Chretien cu diametrul de 400 mm, pus pe o montură
ecuatorială ASA Direct Drive DDM 85. Din camera de control a
telescopului, cu ajutorul unui calculator, se comandă montura
telescopului, camera Mintron pentru video – astronomie şi camera CCD pentru observaţii şi astrofotografii. Planetariul are un
sistem de proiecţie digital In Space System 2C HD şi un ecran
de proiecţie cu diametrul de 7 m.
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Pe terasa de observaţii astronomice de 250 mp, cea mai mare din România, se vor organiza observaţii pentru public,
cu 2 telescoape Meade Dobson de 300 şi 400 mm, 2 telescoape pentru observaţii nocturne SkyWatcher Dobson de
200 şi 250 mm şi observaţii solare în H – alfa cu luneta Coronado SolarMax de 60 mm, unică în România.
Obiective:
▪ Un obiectiv comun al Planetariului şi Observatorului Astronomic este dezvoltarea turismului educaţional şi astroturismului în partea de sud-est a României şi a turismului educaţional transfrontalier, în principal cu Republica
Moldova;
▪ Popularizarea astronomiei prin realizarea de observaţii astronomice solare şi nocturne, în fiecare zi în care CMSN
este deschis publicului;
▪ Realizarea de observaţii ştiinţifice cu valoare educativă, în domeniul astrometriei şi fotometriei cu cameră CCD;
▪ Video-astronomie prin transmiterea de imagini cu conţinut astronomic, pe internet sau pe plasma din sala de
programe educative şi activităţi interactive a Observatorului Astronomic;
▪ Realizarea de observaţii astronomice vizuale şi ştiinţifice cu cameră CCD de către studenţii şi astronomii amatori
din România.

În cadrul CMSN Galaţi vor avea loc observaţii astronomice cu public cu ocazia evenimentelor astronomice: eclipse de
Soare, eclipse de Lună, Perseidele şi alte fenomene. Principalele observaţii astronomice constau în monitorizarea
asteroizilor, în special a celor care se apropie periculos de Pământ.

Seminarul cu tema „Managementul calităţii la Consiliul Judeţului Galaţi”
Consiliul Judeţului Galaţi, în calitate de partener, a organizat în perioada 14 – 16 aprilie 2010 seminarul cu tema „Managementul calităţii la Consiliul Judeţului Galaţi”, din cadrul proiectului
„Implementarea sistemului de management al calităţii SR EN ISO
9001:2008 la nivelul Consiliului Judeţean Tulcea şi al unităţilor subordonate”, finanţat prin Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea calităţii şi
eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul
de descentralizare”.
Realizarea proiectului, implementat de Consiliul Judeţean Tulcea, va
conduce la simplificarea accesului tuturor membrilor comunităţii la
oportunităţile de dezvoltare locală şi regională, la informaţii cu
caracter general şi specific, la obţinerea în timp util a documentelor
de care aceştia sunt interesaţi. În egală măsură este vizat şi
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accesul angajaţilor la procesul decizional intern, prin dezvoltarea unei culturi organizaţionale de implicarea acestora în
identificarea soluţiilor de rezolvare şi îmbunătăţire a activităţilor pe care le desfăşoară. Valoarea totală eligibilă a
proiectului este de 317.626,25 lei, la care se adaugă TVA. Ministerul Administraţiei şi Internelor în calitate de
Autoritate de Management, finanţează proiectul cu suma nerambursabilă de 308.097,46 lei (85%, 269.982,31 lei din
Fondul Social European şi 12%, 38.115,15 lei, din bugetul naţional). Consiliul Judeţean Tulcea, în calitate de
beneficiar, contribuie cu 9.528,79 lei din valoarea totală eligibilă a proiectului, la care se adaugă valoarea TVA
aferentă valorii eligibile, în sumă de 56.294,55 lei.
Seminarul propus a avut loc în sediul Consiliului Judeţului Galaţi şi a avut drept obiectiv familiarizarea funcţionarilor şi
angajaţilor din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea şi instituţiile subordonate cu implementarea şi certificarea
Sistemului de Management al Calităţii SR EN ISO 9001:2008, prezentat de către reprezentanţii Consiliului Judeţului
Galaţi.
Informaţii suplimentare referitoare la acest proiect puteţi obţine de la Direcţia de Dezvoltare Regională din cadrul
Consiliului Judeţului Galaţi la tel.0236/461121, fax.0236/470264 sau e-mail: directiadezvoltare@yahoo.com sau
Consiliul Judeţului Tulcea, tel.0240/511960, dna. Elisabeta Dobrişan.

„Şcoala Europeană” la Galaţi
În urma Competiţiei Naţionale care s-a desfăşurat în judeţul Hunedoara, la Geoagiu Băi, două unităţi şcolare din
judeţul Galaţi au obţinut certificatul de „Şcoală Europeană". Cele două unităţi şcolare sunt:

▪ Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna" - Galaţi şi
▪ Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza" – Galaţi.
Competiţia se desfăşoară anual şi este cuprinsă în calendarul de olimpiade şi concursuri al Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului. Dintr-un număr de 150 de şcoli, certificat de „Şcoală Europeană" au obţinut doar
60 de şcoli ce au prezentat mai multe proiecte europene şi colaborări externe.
Felicitări tuturor celor implicaţi care au contribuit la obţinerea acestor rezultate şi au adus Europa şi în şcoala gălăţeană.

CONCURSURI
Concursul „Rolul meu în crearea unei lumi paşnice”
Organizaţia Naţiunilor Unite a desemnat perioada 2001-2010 „Deceniul Internaţional pentru o Cultură a Păcii şi a
non-violenţei pentru Copiii Lumii" şi 2005-2014 drept „Deceniul Naţiunilor Unite de Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă". În plus, în 2010 se sărbătoreşte Anul Internaţional al Tineretului, precum şi Anul Internaţional pentru apropierea dintre culturi. Tinerii sunt încurajaţi să participe la aceste iniţiative globale şi să joace un rol important în promovarea păcii şi înţelegerii între toate culturile.

Organizat de către „The Goi Peace Foundation” şi UNESCO, concursul cu tema „Rolul meu în crearea unei lumi
paşnice” oferă posibilitatea tinerilor cu vârste până în 25 ani să-şi exprime, prin intermediul unor eseuri, viziunea
proprie asupra unei lumi paşnice şi armonioase. Concurenţii ar trebui să răspundă la întrebarea „ce poţi face tu şi
tinerii din lume pentru realizarea acestei viziuni?”.
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Eseurile trebuie să conţină maxim 800 de cuvinte, să fie redactate în engleză, franceză, spaniolă sau germană.
Eseurile trebuie să fie originale şi nepublicate. Ele trebuie să fie scrise de o singură persoană, cele semnate de coautori nu sunt acceptate. Drepturile de autor ale eseurilor vor fi atribuite organizatorilor.
Premiile oferite câştigătorilor vor fi: premiul I - 1000 dolari şi o călătorie în Japonia, iar premiul II - 500 dolari.
Termenul limită al concursului este 30 iunie 2010.
Mai multe informaţii privind regulamentul şi înscrierea la:
http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1001.html

Premiul european pentru jurnalism în domeniul sănătăţii
Comisia Europeană lansează cel de-al doilea premiu european pentru jurnalism în domeniul sănătăţii, care se va
acorda jurnaliştilor pentru articole publicate în presa scrisă şi pe internet. Premiul face parte din campania „Europa
pentru pacienţi”, lansată în septembrie 2008. Obiectivul său este de a stimula şi de a recompensa jurnalismul de
înaltă calitate care creşte nivelul de sensibilizare cu privire la asistenţa medicală şi drepturile pacienţilor. Premiul din
acest an urmează primului premiu pentru jurnalism în domeniul sănătăţii, care a atras peste 460 de articole redactate
de jurnalişti de pe întreg teritoriul Uniunii Europene.
Jurnaliştii sunt invitaţi să
trimită articolele publicate în
presa scrisă sau pe internet
între 16 iunie 2009 şi 1 iulie
2010 prin intermediul unui
formular de înscriere online.
Competiţia se încheie la miezul nopţii de 1 iulie 2010.
Câştigătorii vor fi aleşi după cum urmează: în fiecare ţară UE, un juriu naţional compus din jurnalişti şi experţi în
sănătate publică, prezidat de un reprezentant al Comisiei Europene, va selecta un finalist naţional. Un juriu UE va
selecta apoi trei câştigători la nivelul UE dintre cei 27 de finalişti. Numele membrilor juriilor naţionale şi ai juriului UE
vor fi publicate pe site-ul internet al premiului pentru jurnalism, imediat ce sunt confirmate.
Câştigătorii vor primii premii în bani în valoare de 5 000 EUR pentru primul loc, 3 000 EUR pentru locul doi şi 2 000
EUR pentru locul trei. Toţi finaliştii naţionali vor fi invitaţi la Bruxelles în toamna anului 2010 pentru a participa la un
seminar media pe teme de sănătate la nivel UE. Premiul UE pentru jurnalism în domeniul sănătăţii a fost lansat pentru prima dată în 2009.
Premiul UE pentru jurnalism în domeniul sănătăţii şi campania „Europa pentru pacienţi” sunt finanţate în cadrul celui
de-al doilea program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii 2008-2013.
Termenul limită al concursului este 1 iulie 2010.
Mai multe informaţii privind regulamentul şi înscrierea la:
http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2010/index_ro.htm
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Concurs de videoclipuri pentru tinerii jurnalişti
Recunoscând tinerii ca agenţi puternici ai schimbărilor sociale într-o lume deseori caracterizată de intoleranţă, diviziuni culturale şi religioase, PLURAL+ îşi propune implicarea tinerilor în comunităţile lor, abordarea provocărilor-cheie
legate de integrarea migranţilor, incluziunea, identitatea, diversitatea, drepturile omului şi coeziunea socială.

PLURAL+ invită tineri jurnalişti cu vârsta de până la 25 de ani să-şi prezinte videoclipurile lor. Persoanele care apar în
film, nu trebuie să fie tineri, cu toate acestea videocplipul trebuie să reflecte opiniile tinerilor sau reflecţii despre migraţie şi diversitate. Videoclipurile trebuie să aibă o durată cuprinsă între 1-5 minute, incluzând şi genericele, trebuie
să fie pe suport DVD, să fie în limba engleză sau să fie subtitrate în limba engleză. O altă condiţie importantă este ca
videoclipurile să nu conţină vulgaritate, violenţă sau limbaj calomnios.
Termen limită pentru înscriere este 30 iunie 2010.
Mai multe informaţii privind regulamentul şi înscrierea la:
http://www.unaoc.org/pluralplus/
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