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Cum poate Uniunea Europeană (UE) contribui la protecţia drepturilor copiilor în sala
de judecată? Cum ne putem asigura că hotărârile pronunţate în cauzele transfrontaliere de custodie sunt executate în cel mai scurt timp posibil? Şi cum putem preveni hărţuirea copiilor pe internet? Comisia Europeană a prezentat în data de 15
februarie 2011 o agendă a UE în vederea consolidării drepturilor copilului, prin intermediul punerii în practică a principiilor consacrate în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Agenda cuprinde o serie de măsuri concrete prin care
UE poate conferi valoare adăugată politicilor în materie de bunăstare şi siguranţă a
copiilor, inclusiv prin promovarea unei
justiţii în interesul copilului, o mai
bună informare a copiilor cu privire la
drepturile proprii, precum şi sporirea
gradului de securitate pe internet în
ceea ce priveşte copiii.
„Drepturile copilului sunt drepturi
fundamentale”, a declarat dna Viviane
Reding, vicepreşedinte al Comisiei
Europene şi comisar european pentru
justiţie. „Este necesar ca UE,
împreună cu cele 27 de state
membre, să se asigure că aceste
drepturi sunt protejate şi că interesul
superior al copiilor reprezintă
principiul fundamental al acţiunilor noastre. Se impune, în special, ca justiţia în
interesul copiilor să garanteze că drepturile copilului sunt luate în considerare de
fiecare dată când copiii sunt implicaţi în procedurile judiciare, fie ca victime, fie ca
suspecţi sau atunci când părinţii acestora divorţează şi nu se pun de acord asupra
custodiei.”
Dl Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei Europene, a subliniat necesitatea
combaterii exploatării sexuale a copiilor în cadrul turismului. „Exploatarea sexuală
este un act criminal, o încălcare flagrantă a demnității umane și a integrității fizice și
mentale a copiilor. Este un domeniu în care avem nevoie de strategii comune și de
o cooperare internațională, precum și de campanii de sensibilizare și de măsuri
ferme”, a adăugat oficialul european.
Agenda UE privind drepturile copiilor prezintă 11 acţiuni pe care Comisia le va pune
în aplicare în următorii ani. Iniţiativa are ca scop reafirmarea angajamentului ferm
al instituţiilor UE şi al statelor membre faţă de promovarea, protejarea şi
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materializarea acestui angajament în rezultate concrete. Pe viitor, politicile UE cu un impact direct sau indirect
asupra copiilor ar trebui concepute, puse în aplicare şi monitorizate ţinând seama de principiul interesului superior al
copiilor.
Agenda UE privind drepturile copiilor prezintă 11 acţiuni pe care Comisia le va pune în aplicare în următorii ani. Iniţiativa are ca scop reafirmarea angajamentului ferm al instituţiilor UE şi al statelor membre faţă de promovarea, protejarea şi respectarea drepturilor copilului în cadrul tuturor politicilor relevante ale UE şi materializarea acestui angajament în rezultate concrete. Pe viitor, politicile UE cu un impact direct sau indirect asupra copiilor ar trebui concepute, puse în aplicare şi monitorizate ţinând seama de principiul interesului superior al copiilor.
Copiii se pot confrunta cu obstacole importante atunci când sunt implicaţi în proceduri judiciare. În cazul în care sistemele judiciare nu sunt
adaptate, drepturile lor riscă să fie chiar încălcate. Mai mult, copiii deosebit de vulnerabili – crescuţi în sărăcie, expuşi excluziunii sociale sau
cu dizabilităţi – necesită o protecţie specială. Comisia va acorda o atenţie deosebită copiilor în cadrul unei propuneri privind protejarea victimelor criminalităţii, prin prevederea unor garanţii pentru copiii suspectaţi de comiterea unei infracţiuni şi prin revizuirea normelor aplicabile în
cauzele transfrontaliere de custodie.
Comisia va proteja în mod activ copiii şi le va oferi mijloacele de a utiliza în siguranţă tehnologiile online, prin combaterea hărţuirii pe internet, a manipulării psihologice, a expunerii la materiale dăunătoare şi la
alte experienţe dezagreabile legate de utilizarea acestor tehnologii.
Pentru sensibilizarea copiilor şi promovarea cetăţeniei active în rândul
acestora, Comisia va crea un punct unic de acces pentru copii pe portalul EUROPA, cu informaţii uşor de accesat cu
privire la drepturile copilului şi la politicile UE.
Acţiunile Comisiei în ceea ce priveşte drepturile copilului se înscriu în eforturile acesteia de punere în aplicare a
Cartei Drepturilor Fundamentale, care este obligatorie din punct de vedere juridic pentru instituţiile UE atunci când
propun legislaţie, precum şi pentru statele membre atunci când pun în aplicare normele comunitare. În octombrie
2010, Comisia a adoptat o strategie pentru punerea în aplicare eficace a dispoziţiilor Cartei (IP/10/1348). Luna viitoare, ea va publica primul raport anual privind drepturile fundamentale, care va evalua, de asemenea, progresele
înregistrate în aplicarea drepturilor copilului.
Sursa: www.ec.europa.eu

Comisia salută aprobarea de către Parlamentul European a drepturilor pentru
pasagerii care călătoresc cu autobuzul şi autocarul
Comisia Europeană salută votul acordat de Parlamentul European în data de 15 februarie 2011, după negocieri
dificile, în favoarea unui regulament privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul. După
transportul aerian, feroviar şi naval, transportul rutier va beneficia, de asemenea, de un set specific de drepturi ale
pasagerilor, completându-se astfel cadrul juridic pentru utilizatorii tuturor tipurilor de transport la nivelul UE.
Pasagerii care călătoresc cu autobuzul şi autocarul, în special cei cu dizabilităţi sau cu mobilitate redusă, se vor
bucura de drepturi noi care îi vor proteja în călătoriile lor, oriunde pe teritoriul Uniunii Europene.
Dl Siim Kallas, vicepreşedinte al Comisiei Europene responsabil pentru domeniul transportului, a declarat: „Graţie
acestei noi reglementări, drepturile pasagerilor vor fi extinse şi la transportul cu autobuzul şi autocarul. Pasagerii
care călătoresc cu mijloace de transport rutier vor beneficia de aceleaşi standarde de bază privind calitatea serviciilor
oriunde şi cu orice mijloc ar călători în interiorul Uniunii. Prin adoptarea unei reglementări privind drepturile
pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul, protecţia drepturilor pasagerilor din UE acoperă acum toate
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tipurile de transport. Sunt foarte mulţumit de faptul că UE a creat primul spaţiu
integrat din lume în domeniul drepturilor pasagerilor pentru toate tipurile de
transport”.
Adoptarea Regulamentului privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul are loc la scurt timp de la adoptarea Regulamentului 1177/2010
privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare, care va intra în vigoare în luna decembrie 2012.
Acum, când există legislaţie UE privind drepturile pasagerilor pentru toate tipurile
de transport, Comisia va pregăti o comunicare ce analizează caracteristicile protecţiei pasagerilor în toate sectoarele de transport, în vederea consolidării coerenţei şi eficacităţii acestora, în contextul unui transport intermodal cu o pondere
din ce în ce mai mare.
Noile drepturi aplicabile pentru serviciile pe distanţe lungi (şi anume, peste 250 km) includ, printre altele:
 protecţia pasagerilor în caz de deces, vătămare, pierderi sau daune cauzate de accidente rutiere (dreptul naţional
nu poate stabili o sumă maximă mai mică decât suma de 220.000 € per pasager şi 1.200 € per bagaj);
 protecţia pasagerilor în ceea ce priveşte nevoile practice imediate în cazul unui accident (cu posibilitatea oferirii de
cazare la hotel, pentru cel mult două nopţi, la un tarif total de 80 € pe noapte);
 asistenţă specifică gratuită pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru cele cu mobilitate redusă atât în staţii, cât şi
la bord şi, dacă este necesar, transport gratuit pentru persoanele care le însoţesc;
 garantarea rambursării sau schimbării rutei în situaţii de rezervare peste limita locurilor disponibile, în cazul anulării
sau ca urmare a unei întârzieri de peste 120 de minute faţă de momentul estimat al plecării;
 asistenţă corespunzătoare (gustări, mese sau băuturi răcoritoare) în situaţii de anulare sau de întârzieri care depăşesc 90 de minute în cazul unei călătorii a cărei durată depăşeşte trei ore;
 mai mult, obligaţia transportatorilor, în cazurile respective, de a asigura cazare la hotel pentru două nopţi, la un
tarif de cel mult 80 € pe noapte, pentru pasagerii blocaţi, cu excepţia cazurilor de condiţii meteorologice extreme sau
de dezastre naturale majore;
 compensarea a 50% din preţul biletului de transport în cazul unei întârzieri de peste 120 de minute faţă de timpul
de plecare estimat, al anulării călătoriei şi dacă transportatorul nu reuşeşte să îi ofere pasagerului o altă rută sau
rambursarea biletului.
În plus, se vor aplica următoarele drepturi la toate serviciile de transport (pe distanţe de peste sau sub 250 de km):
 nediscriminarea – directă sau indirectă – a pasagerilor pe bază de cetăţenie;
 tratament nediscriminatoriu pentru persoanele cu dizabilităţi sau cu mobilitate redusă, precum şi compensaţii financiare pentru pierderea sau deteriorarea echipamentului lor de mobilitate în caz de accident;
 reguli minime privind informarea tuturor pasagerilor înainte de călătorie şi în timpul acesteia, precum şi informaţii
generale referitoare la drepturile acestora puse la dispoziţie în staţii şi online;
 mecanisme de gestionare de către transportatori a reclamaţiilor, disponibile pentru toţi pasagerii;
 organisme naţionale independente în fiecare stat membru cu atribuţii de asigurare a respectării Regulamentului şi,
dacă este cazul, de aplicare de sancţiuni.
Regulamentul a fost adoptat în mod oficial în data de 16 februarie. Se estimează că acesta va fi publicat înainte de
începutul verii şi va intra în funcţiune la doi ani de la publicare.
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Noile automobile vor fi echipate cu lumini de zi
Începând cu data de 7 februarie, toate noile tipuri de autoturisme și camionete mici pentru marfă vor trebui să fie
echipate cu lumini de zi (Daytime Running Lights - DRL). Camioanele și autobuzele vor face acelaşi lucru, 18 luni mai
târziu, în august 2012. Luminile de zi – DRL - sunt dispozitive de iluminat care intră în funcțiune automat în
momentul pornirii motorului. Este de așteptat ca ele să ducă la îmbunătățirea siguranței rutiere prin creșterea
substanțială a vizibilității autovehiculelor pentru ceilalți participanți la trafic. Aceste dispozitive au şi un consum de
energie redus în comparație cu cel al luminilor de întâlnire, existente în prezent. În țările în care luminile de zi sunt
deja obligatorii, existența acestora a fost apreciată ca fiind o evoluție pozitivă în domeniul siguranței rutiere.
Vicepreşedintele Comisiei Europene, dl Antonio Tajani, responsabil pentru industrie şi antreprenoriat, a declarat:
„Luminile de zi vor avea o contribuţie importantă la îndeplinirea obiectivului nostru de reducere a numărului victimelor în
accidente rutiere. Aceasta este o veste bună şi pentru protecţia mediului, deoarece consumul redus de energie va
duce la reducerea emisiilor de CO2, comparativ cu cele înregistrate în cazul utilizării luminilor normale”.
În 2009, peste 35.000 de persoane şi-au pierdut viaţa pe drumurile europene şi, potrivit estimărilor, au existat de
patru ori mai multe răniri producătoare de handicapuri permanente, de zece ori mai multe răniri grave şi de 40 de
ori mai multe răniri uşoare. Aceste cifre sunt în scădere datorită unei serii de măsuri, printre care se numără
tehnologii pentru asigurarea unei mai bune siguranţe pentru vehicule, infrastructuri rutiere mai sigure şi o pregătire
mai bună a şoferilor.
Potrivit cercetărilor recente în domeniul luminilor de zi, participanţii la trafic, inclusiv pietonii, cicliştii şi motocicliştii,
pot observa vehiculele echipate cu lumini de zi mai bine şi mai repede decât pe cele cu luminile de întâlnire aprinse.
La vehiculele echipate cu lumini de zi, acestea intră în funcţiune automat în momentul pornirii motorului. În condiţii
de întuneric, şoferul trebuie să aprindă manual luminile de condus. În acest caz, luminile de zi se sting automat.
Din punct de vedere al mediului, luminile de zi reprezintă o soluţie eficientă de îmbunătăţire a vizibilităţii vehiculelor.
Deoarece această tehnologie este proiectată pentru utilizarea pe timp de zi, ea este mult mai eficientă decât dispozitivele de iluminat existente. Consumul de energie este de aproximativ 25-30% din cel al unei lumini standard.
Când se folosesc LED-uri pentru luminile de zi, consumul de energie scade la numai 10%.
Directiva 2008/89/CE privind echiparea obligatorie a vehiculelor cu lumini de zi, care intră în vigoare începând cu 7
februarie, va contribui din plin la siguranţa drumurilor Europei. Ea va armoniza cerinţele naţionale privind echiparea
obligatorie a vehiculelor de tip nou cu lumini de zi, cerinţe care variau mult între statele membre UE.
Sursa: www.ec.europa.eu

Producătorii prezintă încărcătorul comun pentru telefoane mobile
V-a deranjat vreodată faptul că nu puteaţi împrumuta încărcătorul pentru telefon mobil al unui prieten sau al unui
coleg deoarece nu era compatibil cu telefonul dumneavoastră? Această epocă se apropie de sfârşit. Existenţa unui
încărcător comun compatibil cu telefoanele mobile indiferent de marcă este ideea simplă pe care Comisia o
promovează de mulţi ani. Datorită cooperării dintre paisprezece întreprinderi şi Comisia Europeană soluţia este acum
disponibilă: www.onechargerforall.eu. În data de 29 decembrie 2010, au fost publicate noi standarde tehnice pentru
telefoanele mobile adaptate pentru transferuri de date. Astăzi, vicepreşedintele dl Antonio Tajani primeşte un model
de încărcător compatibil comun din partea dnei Bridget Cosgrave, director general al DIGITALEUROPE, cea mai mare
asociaţie a industriei tehnologiei digitale europene.
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„Îmi exprim satisfacţia cu privire la introducerea noilor încărcătoare pentru telefoane mobile pe baza noului standard
al UE. Este cu adevărat o veste bună pentru consumatorul european. Aşteptăm acum ca noul încărcător şi telefoanele mobile compatibile să fie disponibile spre vânzare. Îndemn industria să accelereze introducerea lor pe piaţă pentru a le permite cetăţenilor din întreaga UE să se bucure de avantajele unui încărcător comun cât mai curând posibil”, a declarat vicepreşedintele Comisiei Europene, dl Antonio Tajani, responsabil pentru industrie şi antreprenoriat.
Încărcătorul comun marchează începutul unui proces de implementare iniţiat de Comisia Europeană. Sprijinul Comisiei le-a permis
producătorilor să ofere acest beneficiu consumatorilor europeni
într-un termen relativ scurt. UE a conceput soluţia privind încărcătoarele comune prin intermediul unei abordări de bun simţ care
aduce avantaje tuturor – fără a fi nevoie de o nouă reglementare.
Comisia Europeană va depune eforturi alături de industrie pentru a
le permite consumatorilor europeni să beneficieze de pe urma
acestei iniţiative cât mai curând posibil.
Ca urmare a publicării standardelor în decembrie 2010, producătorii
de telefoane mobile pot în prezent să înceapă introducerea modificărilor de design şi de testare necesare pentru încărcătoare, garantând faptul că telefoanele compatibile sunt sigure şi interoperabile. Telefoanele mobile adaptate pentru transferuri de date
compatibile de diferite mărci pot funcţiona acum cu acelaşi încărcător comun – un mare pas înainte pentru utilizatorii de telefoane
mobile. Cei paisprezece producători au convenit să introducă noile
încărcătoare comune pentru telefoane mobile pe piaţa europeană în
cursul anului 2011.
Încărcătorul comun reprezintă o dovadă tangibilă a modului în care standardizarea poate facilita viaţa europenilor.
Standardizarea este unul dintre elementele cheie pe care Comisia le promovează pentru a pune în valoare potenţialul pieţei unice, astfel cum se evidenţiază în Analiza anuală a creşterii din ianuarie 2011.
Incompatibilitatea încărcătoarelor de telefoane mobile cauzează nu doar inconveniente utilizatorilor, ci reprezintă şi o
importantă problemă de mediu în Uniunea Europeană. Utilizatorii de telefoane mobile care doresc să îşi schimbe
telefoanele mobile sunt nevoiţi adesea să cumpere un nou încărcător, indiferent de starea celui actual.
În urma unei solicitări din partea Comisiei Europene, paisprezece producători principali de telefoane mobile au convenit să semneze un memorandum de înţelegere pentru a armoniza încărcătoarele pentru telefoanele mobile adaptate pentru transferuri de date vândute în UE. Printre întreprinderile care au semnat memorandumul de înţelegere se
numără Apple, Emblaze Mobile, Huawei Technologies, LGE, Motorola Mobility, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In
Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, TCT Mobile (ALCATEL mobile phones), Texas Instruments şi Atmel.
Soluţia referitoare la încărcătorul comun se bazează pe tehnologia care utilizează un conector micro USB. Pentru
telefoanele care nu dispun de o interfaţă micro USB, se permite utilizarea unui adaptor, în conformitate cu memorandumul de înţelegere.
Acordul vizează telefoanele mobile adaptate pentru transferuri de date, şi anume cele care pot fi conectate la computer pentru a face schimb de imagini, fişiere şi muzică. Telefoanele mobile adaptate pentru transferuri de date predomină deja pe piaţă. Aşa-numitele telefoane inteligente (smartphones) sunt un segment din cadrul telefoanelor
mobile adaptate pentru transferuri de date.
Sursa: www.ec.europa.eu
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EVENIMENTE
Consiliul Judeţului Galaţi a organizat închiderea oficială a proiectului
„O NOUĂ ABORDARE STRATEGICĂ A JUDEŢULUI GALAŢI”

Consiliul Judeţului Galaţi, în calitate de beneficiar,
închide oficial proiectul „O NOUĂ ABORDARE
STRATEGICĂ A JUDEŢULUI GALAŢI”, cofinanţat 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”.
Acesta este primul proiect finanţat din fonduri structurale pe care Consiliul Judeţului Galaţi îl finalizează.
Bugetul total contractat a fost de 833.400 lei, din
care grant: 816.732 lei. Ca urmare a aplicării
procedurilor de achiziţie publică, bugetul final este
de 429.780 lei, proiectul implementându-se timp de
19 luni.
Prin implementarea acestui proiect s-a urmărit crearea cadrului strategic necesar asigurării unei dezvoltări socioeconomice a judeţului Galaţi, punând la dispoziţia reprezentanţilor autorităţilor publice locale o serie de metode
moderne de management al politicilor publice, fapt concretizat prin elaborarea „Strategiei de dezvoltare a judeţului
Galaţi 2010 – 2015”, care cuprinde un plan de măsuri prioritare eşalonat pe sectoare de activitate de interes local şi
regional.

Evenimentul de închidere oficială a avut loc în data
de 28 februarie 2011 la sediul Consiliului Judeţului
Galaţi şi a avut drept obiectiv asigurarea
transparenţei procesului de implementare a
proiectului. Astfel, au fost prezentate detalii privind
obiectivele proiectului, principalele activităţi care au
fost derulate, cuantumul finanţării nerambursabile şi
al co-finanţării, grupurile ţintă ale proiectului şi
principalele rezultate obţinute, inclusiv „Strategia de
dezvoltare a judeţului Galaţi 2010 - 2015”.
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Campania „Salvaţi Pădurea Gârboavele” în şcolile gălăţene
Consiliul Judeţului Galaţi, prin Direcţia de Dezvoltare Regională, derulează campania „Salvaţi Pădurea Gârboavele”
timp de 3 luni, în şcolile gălăţene.
În calitate de proprietar şi custode al Ariei naturale protejate pădurea Gârboavele, Consiliul Judeţului Galaţi încearcă
să protejeze, îmbunătăţească şi să conserve biodiversitatea din Arie.

Evenimentul face parte din acţiunea tematică „Promovarea conştientizării şi necesităţii protejării mediului” din cadrul
proiectului „Salvaţi aria protejată Pădurea Gârboavele”, cod SMIS – CSNR 17227, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013. Acţiunea se finalizează odată cu Luna Pădurii (15 martie – 15 aprilie).
Campania se derulează şi cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi şi include prezentări ale Ariei naturale
protejate Pădurea Gârboavele, importanţa acesteia pentru populaţie, necesitatea protejării mediului înconjurător, a
speciilor de floră şi faună.
În cadrul campaniei va avea loc şi un concurs de colaje adresat doar claselor participante la acţiune, lucrările putând
fi văzute la sediul Consiliului Judeţului Galaţi în perioada 25 martie – 10 aprilie 2011, dar şi pe pagina de web:
www.cjgalati.ro
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CONCURSURI
Concurs de desene „Ziua Europei”
Reprezentanţa Comisiei Europene în România (RCE) invită elevii din şcolile din România să participe la un concurs de
desene a cărui tematică este Ziua Europei. Concursul se adresează elevilor din ciclul primar şi cel gimnazial, care
sunt invitaţi să dezvolte creaţii proprii, fără contribuţia altor persoane. Menţionăm că această competiţie nu este
deschisă grădiniţelor.
Concursul face parte dintr-o serie de acţiuni desfăşurate în
„Anul European al Voluntariatului”, motiv pentru care temele
aferente acestei ediţii vor face referire la această noţiune. În
termeni largi, voluntariatul înglobează totalitatea acţiunilor
desfăşurate în folosul altora, fără a primi în schimb o
recompensă materială. Acţiunile desfăşurate în 2011 sub egida
„Anului European al Voluntariatului” urmăresc să atragă atenţia
cetăţenilor europeni asupra importanţei derulării activităţilor de
voluntariat în comunităţile din care fac parte în alegerea unor
schimbări în bine.
Lucrările calificate pentru finală, precum şi cele câştigătoare vor
lua parte la o licitaţie al cărei scop este colectarea de fonduri
menite să ofere sprijin unor grupuri dezavantajate (copii cu
diferite afecţiuni medicale, orfani sau fără posibilităţi materiale).
Vor fi premiate desenele care înfăţişează cel mai bine tematica propusă, sunt originale şi au un impact puternic asupra privitorilor. Decizia juriului este finală şi, odată anunţate rezultatele, nu se admit contestaţii.
Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor este 10 aprilie 2011.
Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/images/140211_regulament_concurs_de_desene.pdf

Concurs de colaje „SALVAŢI PĂDUREA GÂRBOAVELE”
Consiliul Judeţului Galaţi lansează, în perioada 01 – 21 martie, în cinci şcoli gălăţene concursul de colaje „Salvaţi
Pădurea Gârboavele”, concurs ce se adresează unui număr de 500 de elevi din ciclul primar şi gimnzial.
Colajele vor fi realizate din diverse materiale ecologice/reciclabile şi vor fi
însoţite de mesaje sugestive pentru protecţia mediului: „Nu călcaţi iarba!”,
„Nu vă cade mâna...colectaţi deşeurile!”, „Protejaţi folra şi fauna, şi ele vă
protejează pe voi!”, „Toţi pentru mediu, un mediu pentru toţi!”, „Nu arunca
gunoaie, reciclează!”.
Clasele selectate din şcolile participante vor transmite câte un colaj până în
data de 21 martie, în format A0 (841 x 1189 mm), la sediul Direcţiei de Dezvoltare Regională, strada Eroilor nr. 7.
Colajele realizate de participanţi vor putea fi prezentate în cadrul expoziţiei
„Salvaţi Pădurea Gârboavele”, găzduită de Consiliul Judeului Galaţi, ce va fi
deschisă publicului în perioada 25 martie - 10 aprilie.
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Selecţia câştigătorilor va fi realizată de o comisie formată din reprezentanţi ai Consiliului Judeţului Galaţi, Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi şi Muzeului de Artă Vizuală Galaţi. Acodarea premiilor se va face în cadru festiv la
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii, în data de 12 aprilie, ora 10:00, în cadrul concursului fiind acordate diplome şi
premii, precum şi materiale publicitare specifice proiectului.
Concursul de colaje face parte din acţiunea tematică „Promovarea conştientizării şi necesităţii protejării mediului” din
cadrul proiectului „Salvaţi aria protejată Pădurea Gârboavele”, cod SMIS – CSNR 17227, finanţat în cadrul
Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013.

Competiţia europeană de pian 2011
A treia ediţie a Competiţiei europene de pian va avea loc în perioada
15 – 30 octombrie 2011, în Normandia (Franţa), în oraşele Ouistreham
şi Caen. Înscrierile se pot face până pe 1 iunie 2011.
Competiţia este deschisă tuturor pianiştilor de naţionalitate europeană
din unul din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, celor care
au rezidat mai mult de 2 ani în unul din statele membre şi cetăţenilor
din Bielorusia, Bosnia, Republica Moldova, Macedonia, Muntenegru,
Rusia, Serbia şi Ucraina, care au între 18 şi 32 de ani.
Aplicaţiile se trimit prin poştă, până pe 1 iunie 2011, la Secretariatul General al Competiţiei (CEPOR), rue des Dunes,
14150 Ouistreham, France.
Premiile acestei competiţii sunt după cum urmează:
 marele premiu european de pian sau premiul I: 15.000 euro;
 premiul II: 4.000 euro;
 premiul III: 3.000 euro;
 premiul IV: 2.000 euro;  premiul V: 1.000 euro.
Pentru mai multe informaţii despre competiţie şi regulament, vizitaţi pagina web: www.piano-competition.eu
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