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stabileşte reguli mai clare
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Etichetarea alimentelor ar trebuie să includă
informaţii nutriţionale clare, cum ar fi "trans" grăsimile artificiale, precum şi ţara de origine,
au susţinut deputaţii europeni în Comisia de
Mediu, marţi, 19 aprilie 2011. Comisia
Economică a PE a amendat proiectul legislativ
la nivel european pentru a se asigura că
etichetarea este uşor de citit, nu cuprinde
informaţii neclare şi furnizează toate
informaţiile necesare pentru a facilita o
alimentaţie informată.
Proiectul de legislaţie europeană votat pe data
de 19 aprilie, în a doua lectură, de Comisia de
Mediu, Sănătate Publică şi Siguranţă
Alimentară îşi propune să modernizeze,
simplifice şi să clarifice etichetarea alimentelor
în UE .
Etichetare nutriţională obligatorie şi mai clară a alimentelor

Agenda Digitală
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Magiunul de prune
Topoloveni, primul
5
produs românesc în
topul calităţii europene
Evenimente

Deputaţii au cerut ca informaţiile nutriţionale esenţiale, cum ar fi conţinutul
energetic, cantitatea de grăsimi saturate, de carbohidraţi, zahăr şi sare să fie
indicate în forme mai clare pe alimente. La această listă au adăugat categoria
grăsimilor “trans artificiale” (versiunea propusă de Consiliul de Miniştri propunea
iniţial să se facă doar pe bază voluntară).
Etichetarea suplimentară a cărnii şi indicarea clară a „alimentelorimitaţie”, pentru a se pune capăt informării eronate
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Etichetele de carne trebuie să indice locul de provenienţă al animalului, felul în care
animalul a fost crescut şi sacrificat, iar carnea rezultată din asamblarea unor părţi
Concursuri
11 de carne diferite trebuie etichetate clar sub formă de „carne asamblată”. Deputaţii
au insistat că trebuie oprite etichetările care creează impresia că e vorba de alte
alimente. Atunci când un ingredient a fost înlocuit, acest lucru trebuie indicat clar
Puncte de interes:
pe eticheta produsului.
• Informaţiile cum ar fi
conţinutul
energetic,
grăsimile
saturate,
carbohidraţii, zahărul şi
sarea - indicate în forme
clare pe alimente.

Următorii paşi

• Consumatorii vor putea
schimba
cu
uşurinţă
operatorul de internet.

Odată ce se adoptă legislaţia, industria alimentară va avea 3 ani pentru a se adapta
regulilor adoptate. Vor mai avea doi ani în plus, deci 5 ani în total, pentru a aplica
în întregime regulile privind declaraţia nutriţională.

Comisia a aprobat propunerile cu 57 de voturi favorabile, 4 împotrivă şi 1 abţinere,
dând raportorului Renate Sommer un mandat puternic să negocieze cu Consiliul de
Miniştri pentru votul din plenul Parlamentului din iulie 2011.
Intrarea în vigoare
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Comisia actualizează lista UE a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de
exploatare
Comisia Europeană a adoptat în data de 19 aprilie 2011 cea de-a 17-a versiune actualizată a listei companiilor
aeriene interzise în Uniunea Europeană. Noua listă o înlocuieşte pe cea stabilită în noiembrie 2010 şi poate fi deja
consultată pe pagina de internet a Comisiei. Unele companii aeriene – printre care patru companii aeriene din
Indonezia ce transportă exclusiv mărfuri şi un transportator aerian ucrainean – au fost scoase din listă deoarece
problemele legate de siguranţă au fost rezolvate în mod satisfăcător. În schimb, toţi transportatorii aerieni certificaţi
în Mozambic, precum şi compania Air Madagascar, pentru două aeronave specifice, au primit interdicţia de a efectua
zboruri în UE din cauza unor deficienţe de siguranţă serioase, care necesită acţiuni hotărâte. Toate deciziile au fost
luate cu susţinerea unanimă a Comitetului pentru Siguranţă Aeriană, care este format din experţi din statele
membre.
Siim Kallas, vicepreşedinte al Comisiei şi responsabil cu sectorul transporturilor, a
declarat: „Comisia este pregătită să conlucreze cu autorităţile ţărilor care au
probleme de siguranţă, pentru a le ajuta să rezolve problemele cât mai rapid şi
mai eficient posibil. Între timp, siguranţa este pe primul plan. Nu ne putem
permite niciun compromis în acest domeniu. Când avem dovezi, în interiorul sau
în afara Uniunii Europene, că unii transportatori aerieni nu îşi desfăşoară
activitatea în condiţii de siguranţă, trebuie să acţionăm pentru a exclude orice
riscuri la adresa acesteia.”
Comitetul pentru Siguranţă Aeriană, care s-a reunit între 5 şi 7 aprilie, a
examinat de asemenea cazuri ale unor transportatori aerieni europeni. Comisia le
cere autorităţilor dintr-o serie de state membre să-şi îmbunătăţească procedurile
de supraveghere a acestor transportatori aerieni, pentru a se asigura că toate
companiile aeriene stabilite în Europa îşi desfăşoară activitatea în condiţii de
maximă siguranţă.
Această versiune actualizată anulează interdicţia privind operaţiunile a patru companii aeriene indoneziene ce fac
exclusiv transport de marfă: Cardig Air, Republic Express, Asia Link şi Air Maleo. Decizia a fost luată ca urmare a
măsurilor de executare consistente pe care autorităţile indoneziene le-au luat pentru a se asigura că operaţiunile
companiilor aeriene sunt sigure. Restricţiile privind compania aeriană ucraineană UMAir au fost de asemenea ridicate
după ce s-au primit dovezi solide că performanţele acesteia s-au îmbunătăţit.
Autorităţile din Angola, Cambogia, Kazahstan şi Kârgâzstan şi-au intensificat eforturile de a aplica standardele
internaţionale de siguranţă. Ţinând cont de acest lucru, unele companii care nu mai sunt angajate în operaţiuni
comerciale de transport aerian au fost scoase de pe listă.
Pentru a se asigura că operaţiunile anumitor transportatori aerieni nu generează niciun fel de riscuri de siguranţă,
Comisia, cu susţinerea unanimă a membrilor Comitetului pentru Siguranţă Aeriană, a hotărât să impună restricţii de
exploatare în două cazuri. În primul rând, a impus o interdicţie de exploatare pentru toţi transportatorii aerieni
certificaţi în Mozambic, luând în considerare deficienţele semnificative cu care se confruntă autorităţile aeronautice
civile din această ţară, constatate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) în cadrul auditului universal al
supravegherii siguranţei. Comisia a impus de asemenea restricţii pentru două aeronave de tip Boeing 767 exploatate
de Air Madagascar, având în vedere deficienţele persistente în materie de exploatare şi supraveghere.
Comisia şi membrii Comitetului pentru Siguranţă Aeriană au recunoscut eforturile autorităţilor din aceste ţări de a
reforma sistemul de aviaţie civilă actual şi de a îmbunătăţi siguranţa pentru a garanta că standardele de siguranţă
internaţionale sunt aplicate efectiv. Comisia este pregătită să sprijine în mod activ aceste reforme, în cooperare cu
OACI, statele membre UE şi Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei.
Având în vedere că în Republica Democratică Congo au fost înfiinţate noi companii aeriene, acestea au fost
adăugate pe listă, deoarece toţi transportatorii din acest stat fac obiectul unei restricţii de exploatare, din cauza
insuficientei capacităţi a autorităţilor competente de a-şi îndeplini, în acest stadiu, responsabilităţile de supraveghere
a siguranţei.
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După o lungă discuţie, Comitetul pentru Siguranţă Aeriană a recomandat cu insistenţă Comisiei să intensifice dialogul
cu Federaţia Rusă pe tema siguranţei aviaţiei, pentru a se asigura că toate aeronavele care efectuează zboruri în UE
respectă standardele internaţionale.
Lista europeană actualizată include toţi transportatorii certificaţi în 21 de state, adică un total de 269 de
transportatori aerieni înmatriculaţi care fac obiectul unei interdicţii totale de exploatare în Uniunea Europeană,
respectiv: Afganistan, Angola, Benin, Republica Democratică Congo, Djibuti, Guineea Ecuatorială, Gabon (cu
excepţia a trei transportatori care efectuează zboruri cu anumite restricţii şi condiţii), Indonezia (cu excepţia a şase
transportatori), Kazahstan (cu excepţia unui transportator care efectuează zboruri cu anumite restricţii şi condiţii),
Republica Kârgâză, Liberia, Mauritania, Mozambic, Filipine, Sierra Leone, São Tomé şi Principe, Sudan, Swaziland şi
Zambia.
Lista include şi trei transportatori individuali: Blue Wing Airlines din Surinam, Meridian Airways din Ghana şi
Silverback Cargo Freighters din Ruanda.
În plus, lista include zece transportatori aerieni autorizaţi să efectueze zboruri în UE în anumite condiţii şi făcând
obiectul unor restricţii stricte: Air Astana din Kazahstan, aşa cum s-a menţionat mai sus, Air Koryo din Republica
Populară Democrată Coreeană, Airlift International din Ghana, Air Service Comores, Afrijet, Gabon Airlines şi SN2AG
din Gabon, Iran Air, TAAG Angolan Airlines şi Air Madagascar, certificată în Madagascar.
Sursa: www.ec.europa.eu

Agenda Digitală: Comisia îşi întăreşte angajamentul de a garanta aplicarea în practică a
principiilor internetului deschis
Printr-un raport adoptat în data de 19 aprilie 2011, Comisia Europeană a subliniat nevoia de a garanta cetăţenilor şi
întreprinderilor un acces facil la un internet deschis şi neutru. Comisia va veghea ca noile norme ale UE în domeniul
telecomunicaţiilor referitoare la transparenţă, calitatea serviciilor şi la posibilitatea de a schimba operatorul, care
urmează să intre în vigoare la data de 25 mai 2011, să fie astfel aplicate încât să garanteze respectarea în practică a
principiilor unui internet deschis şi neutru.
De exemplu, Comisia va acorda o atenţie deosebită existenţei restricţiilor generalizate în ceea ce priveşte serviciile şi
aplicaţiile licite şi se va asigura că viteza conexiunilor de bandă largă de care beneficiază cetăţenii şi întreprinderile
din UE corespunde cu viteza anunţată prin publicitatea furnizorilor de servicii internet. Comisia a solicitat
Organismului Autorităţilor Europene de Reglementare în domeniul Comunicaţiilor Electronice (OAERCE) să
întreprindă o anchetă amănunţită în ceea ce priveşte aspecte esenţiale pentru asigurarea unui internet deschis şi
neutru, cum ar fi barierele în calea schimbării operatorilor, blocarea sau strangularea traficului pe internet (de
exemplu, în cazul serviciilor de telefonie prin internet – VoIP), transparenţa şi calitatea serviciilor. Până la sfârşitul
anului, Comisia va publica rezultatele anchetei OAERCE, semnalând orice eventuale cazuri de blocare sau de
strangulare a anumitor tipuri de trafic. Dacă din constatările OAERCE sau din alte informaţii rezultă existenţa unor
probleme nerezolvate, Comisia va evalua necesitatea adoptării de măsuri mai stricte.
Neelie Kroes, vicepreşedinte al Comisiei Europene, responsabilă cu Agenda
digitală, a declarat: „Sunt hotărâtă să mă asigur că cetăţenii şi întreprinderile din

UE se pot bucura de beneficiile unui internet deschis şi neutru, fără restricţii
ascunse şi la vitezele promise de furnizorii lor de servicii. Cred cu fermitate în
principiile concurenţei, care stau la baza noilor norme consolidate din domeniul
telecomunicaţiilor referitoare la transparenţă, calitatea serviciilor şi la capacitatea
de a schimba operatorul cu uşurinţă. Pe parcursul următoarelor câteva luni, în
strânsă cooperare cu autorităţile de reglementare din statele membre, voi
monitoriza îndeaproape respectarea noilor norme ale UE, pentru a mă asigura că
acestea garantează un internet deschis. La sfârşitul anului 2011, voi da
publicităţii rezultatele, semnalând orice eventuale cazuri de blocare sau de
strangulare a anumitor tipuri de trafic. Dacă nu voi fi mulţumită, nu voi ezita să
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propun măsuri mai stricte, eventual sub forma unor orientări sau chiar a unor măsuri legislative cu caracter general,
astfel încât consumatorii să poată beneficia aşa cum se cuvine de avantajele concurenţei şi de opţiuni variate. Dacă
acest lucru se dovedeşte a fi insuficient, sunt pregătită să interzic blocarea serviciilor sau a aplicaţiilor licite.”
Deşi nu s-a stabilit o definiţie a „neutralităţii internetului”, începând de la 25 mai 2011, autorităţile de reglementare
în domeniul telecomunicaţiilor din statele membre vor trebui să promoveze, conform unor dispoziţii legislative ale
UE, capacitatea utilizatorilor de internet „de a accesa şi distribui orice informaţii sau utiliza aplicaţii şi servicii la
alegerea acestora” [articolul 8 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2002/21/CE (Directivă-cadru), astfel cum a fost
modificată prin Directiva 2009/140/CE].
Alte norme cu implicaţii directe în ceea ce priveşte neutralitatea internetului şi care intră în vigoare la 25 mai, ca
parte a noilor norme ale UE în domeniul telecomunicaţiilor, includ cerinţe referitoare la:
 transparenţă (de exemplu, orice fel de restricţii care limitează accesul la servicii sau aplicaţii, vitezele de
conectare);
 calitatea serviciilor (autorităţile de reglementare pot stabili niveluri minime de calitate);
 posibilitatea de a schimba operatorul (în termen de o zi lucrătoare).
Transparenţa serviciilor
Consumatorii au dreptul de a-şi alege furnizorul de internet în cunoştinţă de cauză, pe baza unor informaţii adecvate
referitoare la eventuale restricţii privind accesul la anumite servicii, viteza reală de conectare şi posibile limitări ale
vitezei pe internet. În conformitate cu noile norme ale UE în domeniul telecomunicaţiilor, furnizorii de servicii de
telecomunicaţii vor avea obligaţia, începând de la 25 mai 2011, să informeze consumatorii – înainte de semnarea
unui contract – cu privire la natura exactă a serviciilor la care se abonează, inclusiv în ceea ce priveşte tehnicile de
gestionare a traficului şi impactul acestora asupra calităţii serviciilor, precum şi orice alte limitări (cum ar fi limitarea
lărgimii de bandă sau viteza de conectare disponibilă). Conform rapoartelor OAERCE, majoritatea autorităţilor
naţionale de reglementare din statele membre au primit plângeri cu privire la discrepanţele dintre viteza anunţată şi
viteza reală a conexiunilor la internet.
Blocarea sau strangularea traficului licit pe internet
Blocarea poate însemna fie îngreunarea accesului la anumite website-uri sau servicii internet, fie restricţionarea
acestuia. De exemplu, anumiţi operatori de internet mobil blochează serviciile de telefonie prin internet (VoIP).
Strangularea, care este utilizată pentru gestionarea traficului pe internet şi pentru reducerea congestionării, poate fi
utilizată pentru a încetini anumite tipuri de trafic, afectând astfel calitatea conţinutului (de exemplu în cazul
videostreaming-ului furnizat consumatorilor de către un concurent). Raportul din 19 aprilie arată că au existat unele
cazuri de tratament inegal al datelor din partea anumitor operatori. Deşi de cele mai multe ori aceste situaţii au fost
rezolvate în mod voluntar, deseori în urma intervenţiei autorităţilor naţionale de reglementare (ANR) din statele
membre, sunt necesare informaţii mai precise pentru a putea distinge blocarea contractuală sau „de facto” de cazul
în care accesul la anumite servicii este supus unei tarifări suplimentare, precum şi pentru a determina măsura
extinderii – izolate sau generalizate – a practicilor de blocare constatate.
Gestionarea traficului pe internet
Majoritatea utilizatorilor de internet pot accepta faptul că un e-mail are nevoie de câteva secunde pentru a ajunge la
destinatar, dar o întârziere similară în cazul chat-ului vocal sau video online este perturbatoare. Raportul de astăzi
scoate în evidenţă consensul general referitor la necesitatea gestionării traficului pentru asigurarea unui flux
neîntrerupt al traficului pe internet, în special în momentele când reţelele devin congestionate, garantând astfel în
mod constant buna calitate a serviciilor. Există un acord larg referitor la faptul că operatorilor ar trebui să li se
permită stabilirea propriilor modele şi acorduri comerciale. Cu toate acestea, unele părţi sunt preocupate de
potenţiala gestionare abuzivă a traficului, de exemplu pentru a acorda tratament preferenţial unor servicii în
detrimentul altora. Comisia şi OAERCE monitorizează această situaţie.
Schimbarea furnizorilor de servicii internet
Raportul Comisiei a confirmat faptul că este esenţial să se garanteze consumatorilor posibilitatea de a schimba cu
uşurinţă operatorul. În acest sens, se vor dovedi utile noile norme din domeniul telecomunicaţiilor referitoare la
portabilitatea numerelor, conform cărora consumatorii trebuie să poată schimba operatorul, păstrându-şi în acelaşi
timp numărul de telefon, în termen de o zi lucrătoare. Noile norme garantează totodată condiţii de încetare a
contractului care nu reprezintă un factor descurajant în ceea ce priveşte schimbarea operatorului. Comisia şi
OAERCE vor examina modul în care schimbarea are loc în practică.
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Context
Raportul privind neutralitatea internetului urmează unui angajament de a prezenta un raport Parlamentului European
şi Consiliului, luat de Comisie cu ocazia adoptării pachetului de reforme în domeniul telecomunicaţiilor din UE, şi
reflectă comentariile făcute în timpul unei consultări publice (IP/10/860) care a atras peste 300 de răspunsuri
(IP/10/1482), precum şi ample discuţii cu părţile interesate, inclusiv în cadrul unui summit organizat împreună cu
Parlamentul European.
Sursa: www.ec.europa.eu

Magiunul de prune Topoloveni, primul produs românesc în topul calităţii europene
Începând din 8 aprilie 2011, „Magiunul de prune Topoloveni” se alătură celor peste 1.000 de produse agricole şi
alimentare protejate de sistemul european de calitate al denumirilor de origine protejată (DOP) şi indicaţiilor
geografice protejate (IGP).

„România are tradiţii locale, agricole şi alimentare, cu un potenţial excepţional. Recunoaşterea europeană pentru
magiunul de Topoloveni este un prim pas, un drum deschis pentru promovarea şi protejarea produselor de calitate
româneşti, în Europa şi în afara ei. Îi felicit pe producători pentru acest succes şi sper că şi alţii le vor urma
exemplul”, a declarat comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Dacian Cioloş, după semnarea
deciziei de înregistrare a produsului românesc în registrul denumirilor de origine şi indicaţiilor geografice protejate.
Informaţii suplimentare
În prezent, registrele de calitate pentru produsele agricole şi alimentare sunt următoarele:

Denumiri de origine protejată (DOP): denumiri ale unor produse cu caracteristici datorate în
mod exclusiv sau esenţial locului lor de producţie şi priceperii producătorilor locali. Produsul
agricol sau alimentar trebuie să fi fost produs, procesat şi preparat într-o zonă geografică dată,
prin utilizarea unor tehnici recunoscute.

Indicaţii geografice protejate (IGP): produse agricole şi alimentare a căror reputaţie sau ale
căror caracteristici sunt strâns legate de desfăşurarea activităţii de producţie într-o zonă
geografică dată. Cel puţin una din etapele de producţie, procesare sau preparare trebuie să
aibă loc în zona geografică respectivă (în cazul AOP, toate aceste etape trebuie să aibă loc în
zona geografică de referinţă).

Specialităţi tradiţionale garantate (STG): denumiri de produse care garantează caracterul
tradiţional al produsului, fie prin compoziţia acestuia, fie prin metoda sa de obţinere. Produsele
care poartă denumirea de STG nu sunt legate de o zonă geografică anume, însă trebuie să fie
produse conform specificaţiilor prestabilite.

Sursa: www.ec.europa.eu
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EVENIMENTE
Elevii gălăţeni premiaţi la concursul de colaje „Salvaţi Pădurea Gârboavele”
În data de 12 aprilie 2011, cu ocazia Lunii Pădurii, într-un cadru festiv la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii, dl.
Eugen Chebac, preşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi a premiat câştigătorii concursului de colaje „Salvaţi Pădurea
Gârboavele”.
Concursul face parte din seria de activităţi organizate în cadrul proiectului „SALVAŢI aria protejată Pădurea
Gârboavele” finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritară 4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniu major de intervenţie Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000 Solicitarea de proiecte nr. 3/2009.
Valoarea totală a proiectului este de 953.319 lei, din care 768.805 lei reprezintă valoarea nerambursabilă oferită prin
Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013 şi 184.514 lei TVA-ul aferent valorii eligibile a proiectului.
În perioada 25 martie - 10 aprilie 2011, Consiliul Judeţului Galaţi a găzduit expoziţia de colaje „Salvaţi Pădurea
Gârboavele”, deschisă publicului larg la sediul din str. Eroilor, nr. 7. Colajele au fost realizate de elevii din ciclul
primar şi gimnazial şi au fost confecţionate din diverse materiale ecologice/reciclabile, fiind însoţite de mesaje
sugestive pentru protecţia mediului.

Scopul concursului şi al expoziţiei de colaje a fost acela ca, atât participanţii, cât şi cei care au interacţionat cu
lucrările elevilor, să deprindă câteva noţiuni simple despre mediu, biodiversitate, arii naturale protejate, de ce este
Pădurea Gârboavele o arie naturală protejată, precum şi ce înseamnă conservarea biodiversităţii în Aria naturală
protejată Pădurea Gârboavele.
Câştigătorii concursului de colaje sunt:
 Locul I: Şcoala nr. 28 – clasa IV D;
 Locul II: Şcoala nr. 24 – clasa IV A, Şcoala nr. 28 – clasa V A;
 Locul III: Şcoala nr. 2 – clasa V A, Şcoala nr. 29 – clasa IV D;
 Premiu special Şcoala nr. 2 – clasa IV B.
Preşedinte Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac, a apreciat că toţi participanţii la acţiune sunt câştigători şi i-a
îndemnat pe copii să se alăture Consiliului şi la alte acţiuni dedicate mediului înconjurător.
Totodată au fost acordate diplome de participare pentru restul elevilor care au participat la Concursul de colaje
„Salvaţi Pădurea Gârboavele”, de la şcolile generale 2, 5, 24, 28 şi 29 din municipiul Galaţi.
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Campania de informare „Europa, casa noastră”
Campania de informare şi comunicare în şcoli pe teme europene „Europa, casa noastră” şi-a continuat programul
fiind prezentă şi în judeţul Galaţi la întâlnirile cu elevii.
„Europa, casa noastră” este o iniţiativă menită să transpună priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene în
mediul şcolar, în diverse forme de învăţământ (primar, gimnazial, liceal). Campania îşi propune să informeze elevii şi
profesorii cu privire la proiectul de integrare europeană (istoria, prezentul şi viitorul acestuia) şi priorităţile de
comunicare ale Comisiei Europene şi este derulată de compania Chelgate în numele Reprezentanţei Comisiei
Europene în România. Elevii vor primi informaţii despre Uniunea Europeană prin intermediul comunicatorilor:
moderatorii desemnaţi de Chelgate şi invitaţii speciali care vor vizita şcolile şi vor interacţiona cu elevii timp de două
ore în cadrul unei dezbateri/prelegeri/seminar, în funcţie de forma de învăţământ.

Astfel, pe data de 7 aprilie 2011, „Europa, casa noastră” a ajuns la Şcoala Gimnazială Şendreni şi la Liceul Teoretic
„Emil Racoviţă” din Galaţi, unde elevii au avut ocazia să afle mai multe despre UE, instituţiile comunitare şi cetăţenia
europeană. Participanţii au discutat despre imaginea cetăţenilor români în alte state UE. Camelia Epure, invitat
special din partea Centrului Europe Direct Galaţi, le-a vorbit despre avantajele cetăţeniei europene în privinţa
continuării studiilor în alt stat european, dar şi pentru mobilitatea profesională, asistenţa medicală şi pentru sprijinul
consular de care pot beneficia în state terţe unde România nu are misiuni diplomatice. Alt invitat special, Daniela
Iacob – studentă, voluntar şi secretară a ONG-ului local Asociaţiei Tinerii şi Viitorul (ATV) – le-a povestit celor
prezenţi despre experienţele sale în calitate de voluntar şi beneficiile pentru dezvoltarea personală şi viitoarea carieră
profesională aduse de aceste activităţi.
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Proiectul C.A.N. (Cultural and Artistic Network) al Euroregiunii „Dunărea de Jos”
Proiectul „C.A.N. – Reţeaua Cultural–Artistică a Euroregiunii Dunărea de Jos” este finanţat de Fundaţia Culturală
Europeană (www.eurocul.org) şi implementat în perioada februarie-iulie 2011 de Centrul Cultural „Dunărea de Jos”,
Galaţi, România în parteneriat cu Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos”, Galaţi,
România, Consiliul Raional Cahul, Rep. Moldova şi Agenţia de Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană
„Euroregiunea Dunărea de Jos”, regiunea Odesa, Ucraina.
Cu un buget total de 16.300 euro, din care 12.900 euro reprezintă finanţarea nerambursabilă, proiectul vizează
crearea unei reţele a instituţiilor culturale şi artistice din Euroregiunea „Dunărea de Jos” care să permită acestora săşi împărtăşească experienţele, iniţiativele, problemele şi soluţiile în vederea atingerii unui obiectiv comun, acela de
dezvoltare şi promovare a potenţialului cultural şi artistic al Euroregiunii „Dunărea de Jos”.
Proiectul „C.A.N. – Reţeaua Cultural – Artistică a Euroregiunii Dunărea de Jos” include 3 activităţi principale:
 organizarea unui atelier de lucru adresat instituţiilor de cultură din
Euroregiunea “Dunărea de Jos”, mai precis din judeţele Galaţi,
Brăila şi Tulcea din România, raioanele Cahul şi Cantemir din
Republica Moldova şi regiunea Odesa din Ucraina;
 realizarea unei broşuri care să includă date de contact şi scurte
prezentări ale tuturor instituţiilor de cultură din Euroregiunea
„Dunărea de Jos”;
 realizarea unui website oficial al reţelei cultural – artistice a
Euroregiunii „Dunărea de Jos”, site care va oferi utilizatorilor, pe
lângă informaţii detaliate despre fiecare instituţie culturală membră
a reţelei şi informaţii din mediul cultural – ştiri, oportunităţi de
finanţare, exemple de succes, legislaţie specifică etc.
Atelierul de lucru din cadrul proiectului a fost organizat în zilele de 15 şi 16 aprilie 2011 şi a reunit la Galaţi un număr
de aproximativ 50 de conducători de instituţii de cultură din toată Euroregiunea „Dunărea de Jos”. Programul de
lucru a atelierului a inclus şedinţe interactive de lucru cu participarea tuturor invitaţilor, grupuri de lucru tematice,
prezentări realizate de specialişti în diferite domenii culturale şi vizite la muzeele din Galaţi.
Prezentările din cadrul atelierului au vizat trei domenii cu importanţă majoră pentru dezvoltarea culturală a
Euroregiunii „Dunărea de Jos” – dezvoltare regională, etnografie şi istorie. Astfel, prima prezentare purtând titlul
„Dezvoltarea regională şi reţelele de cooperare transfrontalieră” a fost susţinută de d-ra. Aurelia Domniţeanu director executiv adjunct în cadrul Direcţiei de Dezvoltare Regională a Consiliului Judeţului Galaţi şi a adus în atenţia
participanţilor la atelier informaţii referitoare la ceea ce înseamnă Euroregiunea „Dunărea de Jos”, strategia de
dezvoltare culturală vizată la nivel euroregional şi posibilităţile de accesare de fonduri pentru domeniul cultural. A
doua prezentare, susţinută de d-na Anişoara Ştefănucă specialist
în etnografie şi folclor în cadrul Centrului Cultural „Dunărea de
Jos” Galaţi şi având ca titlu „Unitate în diversitate la Dunărea de
Jos – o abordare din perspectivă etnografică”, a punctat
elementele etnografice comune din regiune care pot fi dezvoltate
şi promovate de toate regiunile, precum şi pe diversitatea
culturală specifică. Prezentarea susţinută de dl. Cristian Dragoş
Căldăraru, director al Muzeul de Istorie Galaţi a pus în lumină o
serie de obiective şi fapte istorice comune, pentru a căror
valorificare este nevoie de implicarea cât mai multor instituţii
culturale din euroregiune.
Grupurile de lucru tematice (muzee, folclor şi arte vizuale) organizate în cadrul atelierului de lucru s-au încheiat cu
liste de idei de proiecte viitoare, cu semnarea unor declaraţii de parteneriat de către reprezentanţii instituţiilor
culturale participante şi cu un program de lucru comun pentru realizarea broşurii şi site-ului oficial în cadrul
Proiectului „C.A.N. – Reţeaua Cultural – Artistică a Euroregiunii Dunărea de Jos”.
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Atelierul internaţional transfrontalier România - Moldova „Danube Dialogue”
În perioada 7-8 aprilie 2011 a avut loc la Complexul Muzeal de Ştiinţele
Naturii Galaţi atelierul transfrontalier România - Moldova „Danube
Dialogue” la care au participat experţi din cinci ţări. Atelierul internaţional
face parte din proiectul „Abordări transfrontaliere pentru probleme legate
de gestionarea apei şi a biodiversităţii în Lunca Prutului Inferior, zona
Dunării” din cadrul programului de training NaturaRegio_Floodplains
(Conservarea naturii şi dezvoltarea durabilă regională în zonele inundabile
şi umede din Europa Centrală şi bazinul Dunării de Jos) şi finanţat de
către Academia pentru Conservarea Naturii Alfred Toepfer din Germania.
Printre partenerii proiectului se numără Consiliul Judeţului Galaţi şi
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi.
Obiectivele principale ale atelierului transfrontalier au fost:
 identificarea şi îmbunătăţirea înţelegerii problemelor majore ale Planului de management al bazinului hidrografic al
Prutului inferior în context transfrontalier;
 discutarea celor mai bune practici în aria naturală prin promovarea activităţilor ecologice în regiune şi eliminarea
presiunii nefavorabile datorate activităţilor economice ale industriei, pescuitului şi agriculturii;
 identificarea modalităţilor de a dezvolta bune relaţii, dar şi o comunicare constructivă între diferitele categorii de
persoane şi interese în regiunea Prutului, într-o abordare transfrontalieră;


armonizarea politicilor comune şi adoptarea de strategii comune în ariile de conservare.

În cele două zile de dialog, experţii prezenţi la manifestare s-au împărţit în trei grupe de lucru care au dezbătut în
paralel aspecte legate de necesitatea protejării biodiversităţii şi managementul apelor din zona Dunării. Cele trei
grupe de lucru au avut ca tematică de dezbatere:
 conservarea biodiversităţii şi managementul durabil al peisajului în zona Prutului;
 managementul apelor în zona transfrontalieră a bazinului hidrografic al Prutului;
 comunicare şi turism.

„A fost o acţiune benefică, în urma căreia am ajuns la o concluzie
comună, aceea de dezvoltare durabilă a zonei Prutului Inferior prin
protejarea biodiversităţii şi controlul apelor pentru prevenirea inundaţiilor.
Apa este o sursă de viaţă atât pentru biodiversitate, dar şi pentru noi,
oamenii. O zonă aridă duce la un deficit de ordin economic şi social, pe
lângă periclitarea biodiversităţii. Faptul că ne-am reunit la Galaţi,
specialişti şi experţi din cinci ţări, este un semnal pozitiv în ceea ce
priveşte şansele de conservare a zonei Prutului Inferior într-un stadiu
propice atât omului, cât şi biodiversităţii”, a declarat dr. Gabriela Patriche,
coordonatorul Workshop-ului din partea Complexului Muzeal de Ştiinţele
Naturii Galaţi.

Lansarea proiectului
„Acţionăm împreună pentru un mediu mai curat - atitudine şi implicare”
Agenţia de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană a lansat proiectului „Acţionăm împreună pentru un
mediu mai curat - atitudine şi implicare”, o nouă iniţiativă dedicată dezvoltării cooperării transfrontaliere în zona de
frontieră Galaţi - Cahul, dar şi a schimbului de experienţă între tineri în domeniul mediului.
Lansarea a avut loc în data de 26 aprilie 2011 la Cahul, proiectului fiind finanţat de Uniunea Europeană prin
Programul Operaţional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, Prioritatea 3, „Activităţi People to
people” , Măsura 3.2 „Schimburi culturale, sociale şi în domeniul educaţiei”.
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Prin implementarea acestui proiect pe parcursul a 16 luni, aplicantul,
Agenţia de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană Cahul,
Republica Moldova şi partenerul său, Consiliul Judeţului Galaţi, România,
urmăresc promovarea durabilă a zonei de frontieră Galaţi şi Cahul prin
intensificarea relaţiilor de cooperare dintre tinerii din cadrul comunităţilor
din zona Galaţi - Cahul în vederea:
 promovării valorilor democratice, culturale şi civice europene;
 promovării protecţiei mediului în aria Prutului Inferior;
 conştientizării tinerilor cu privire la necesitatea implicării acestora în
viaţa comunităţii şi susţinerea proiectelor comunitare de interes public;
 îmbunătăţirii cooperării transfrontaliere dintre tineri în diferite domenii
de activitate;
 dezvoltării abilităţilor tinerilor de a iniţia şi implementa proiecte
transfrontaliere.
Proiectul are ca scop dezvoltarea în comun a unor activităţi ce vor aduce în discuţie problematica protecţiei mediului
în aria transfrontalieră Galaţi - Cahul.

Campania “Spring Day” a Centrului Europe Direct Galaţi
„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 de a se face auziţi cu privire la
tematicile europene.
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 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; 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 28 martie - 30 iunie 2011. În decursul lunii aprilie, în cadrul
acestei campanii au avut loc 9 activităţi la care au participat aproximativ 320 de elevi şi preşcolari.
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CONCURSURI
Găseşte-i un nume! S-a lansat concursul pentru alegerea numelui noului Program UE de
Cercetare şi Inovare
Dacă sunteţi cercetător, inginer, om de afaceri, student sau pur şi simplu o persoană
inovatoare sau creativă, puteţi să propuneţi, până la data de 10 mai, un nume relevant,
atrăgător şi uşor de reţinut pentru noul Program UE de Cercetare şi Inovare, ce
urmează a fi introdus după 2013. Concursul lansat la sfârşitul lunii martie de Comisia
Europeană este legat de consultarea părţilor interesate, organizată în prezent de
Comisie, cu referire la Cartea sa Verde privind noul program (IP/11/138, MEMO/11/76 )
care va sta la baza iniţiativei „Uniunea Inovării” (IP/10/1288, MEMO/10/473) şi a
strategiei Europa 2020.
Comisia propune un mod mai inteligent de a susţine cercetătorii şi persoanele inovatoare din Europa, pentru a
încuraja excelenţa şi pentru a se asigura că ideile bune pătrund pe piaţă şi generează creştere economică durabilă şi
noi locuri de muncă. Noul program se va baza pe un „Cadru strategic comun” care reuneşte diferite tipuri de
finanţare într-un mod coerent şi flexibil. Astfel, finanţarea cercetării va putea fi adaptată pentru a răspunde
provocărilor globale şi pentru a aduce o contribuţie substanţială la strategia generală Europa 2020. Formalităţile
administrative inutile vor fi eliminate şi modul de participare va fi simplificat. Comisia caută deci un nou nume şi, cu
ajutorul unui juriu alcătuit din personalităţi distinse, va alcătui o listă scurtă de posibile nume pe baza sugestiilor
primite. Propunerile vor fi apoi supuse votului pe internet.
Cartea Verde a Comisiei, publicată în luna februarie, propune un Cadru Strategic Comun pentru cercetare şi inovare
care marchează o schimbare faţă de trecut şi propune o abordare nouă, pentru a face faţă provocărilor cu care se va
confrunta Europa în următorii zece ani şi în perioada de după. Această nouă abordare necesită o nouă „identitate”.
Iată de ce a fost lansat acest concurs pentru găsirea unui nume care să poată fi uşor asociat cu cercetarea şi
inovarea şi care să fie, în acelaşi timp, original, uşor de reţinut, de pronunţat şi de scris. De asemenea, el trebuie să
poată fi utilizat în numeroase limbi sau să poată fi uşor de tradus.
Propunerile pentru noul nume pot fi trimise până la data de 10 mai 2011 la adresa
http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm, adresă la care poate fi consultat şi regulamentul concursului.
Un juriu internaţional va selecta cele trei propuneri care vor fi supuse votului public prin internet. Juriul va fi alcătuit
din:

Carmen Vela, director general al INGENASA, un IMM inovator în domeniul biotehnologiilor cu sediul în Madrid,
Spania;


Frank Gannon, preşedinte-director general al Institutului de Cercetări Medicale Queensland (QIMR);


Anne L'Huillier, bursieră a Consiliului European pentru Cercetare, profesor de fizică nucleară la Universitatea din
Lund, Suedia, laureată a premiului L'Oréal-Unesco 2011;


Eric Hollander, director de creaţie la AIRONAIR, expert în strategii de branding/comunicare;



Ana Innamorati, preşedinte a companiei McCann (filiala din Roma), expert în strategii de branding/comunicare;


Massimo Busuoli, şefului biroului din Bruxelles al ENEA (Agenţia Naţională italiană pentru noile tehnologii, energie
şi dezvoltare economică durabilă).
Numele câştigător va fi anunţat de către comisarul Geoghegan-Quinn la conferinţa care va avea loc în data de 10
iunie, la Bruxelles şi care va încheia consultarea în curs privind Cadrul Strategic Comun.
Câştigătorul va beneficia de o călătorie gratuită la Bruxelles pentru a participa la Conferinţa Europeană privind
Inovarea care va avea loc la sfârşitul acestui an. Finalistul se va întâlni cu comisarul şi cu alte personalităţi din
mediul politic, ştiinţific şi de afaceri.
Sursa: www.ec.europa.eu
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Sănătate: Comisia lansează cea de-a treia ediţie a premiului pentru jurnalism

În data de 30 martie 2011 au început înscrierile pentru cea de-a treia ediţie a premiului UE pentru jurnalism în
domeniul sănătăţii. Scopul acestui premiu este sensibilizarea cu privire la problemele de sănătate, prin ilustrarea
talentelor de care dispun cei mai buni jurnalişti din domeniul sănătăţii din cele 27 de state membre. Ca şi în cazul
celor două ediţii precedente, tema celei de-a treia este „Europa pentru pacienţi” care, din acest an, include şi
subiectul produselor farmaceutice. Câştigătorii vor primi premii în bani în valoare de 6.000 de euro pentru primul loc,
2.500 de euro pentru locul doi şi 1.500 de euro pentru locul trei. Noutatea acestui an este un premiu special de
3.000 de euro care va fi acordat pentru un articol care scoate în evidenţă pericolele pe care le reprezintă consumul
de tutun pentru sănătate.
Peste 700 de jurnalişti de pe întreg teritoriul UE au participat, până acum, la acest concurs. Articolele lor descriu
modul în care problemele de sănătate afectează viaţa de zi cu zi a cetăţenilor europeni. Comisia are încredere în
faptul că ediţia acestui an va aduce în prima plan noi talente şi se va focaliza asupra punctelor de vedere şi
preocupărilor pe care le au cetăţenii şi pacienţii cu privire la sănătate. Jurnaliştii sunt invitaţi să trimită articole
privind una sau mai multe din temele campaniei „Europa pentru pacienţi”.
În acest an, iniţiativele Comisiei în domeniul produselor farmaceutice s-au adăugat la aspectele care au făcut deja
obiectul acestui concurs, şi anume: asistenţa medicală transfrontalieră, bolile rare, forţa de muncă din domeniul
sănătăţii, siguranţa pacienţilor, donarea şi transplantul de organe, cancerul, vaccinarea antigripală, utilizarea
prudentă a antibioticelor, sănătatea mintală, boala Alzheimer şi alte forme de demenţe, precum şi vaccinarea
copiilor. Articolele ar trebui să se concentreze asupra pacientului.
De asemenea, se va acorda un premiu special celui mai bun articol care arată care sunt efectele fumatului asupra
sănătăţii oamenilor şi cum pot distruge consumul de tutun şi nicotina vieţile oamenilor.
Regulile
 Participanţii la concurs trebuie să fie resortisanţi sau rezidenţi ai unuia din cele 27 de state membre ale UE şi să
aibă cel puţin 18 ani;
 Fiecare participant poate trimite cel mult două articole, iar materialele depuse de echipe sunt acceptate, atât timp
cât o echipă nu depăşeşte 5 persoane;
 Toate articolele trebuie să fie scrise într-una din limbile oficiale ale UE şi trebuie să fi fost publicate iniţial fie în
presa scrisă, fie în cea electronică;


Lungimea maximă a articolului nu trebuie să depăşească 20.000 de caractere (inclusiv spaţiile);



Mai multe reguli şi condiţii sunt disponibile pe pagina de internet consacrată acestui concurs.

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2011/index_ro.htm
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Selectarea şi premierea câştigătorilor
În fiecare stat membru, un juriu naţional compus din jurnalişti şi experţi în sănătate publică, prezidat de Comisia
Europeană, va selecta un finalist naţional.
Un juriu la nivel de UE va selecta apoi trei câştigători pentru întreaga Uniune, precum şi câştigătorul premiului
special, dintre cei 27 de finalişti. Toţi finaliştii vor fi invitaţi la Bruxelles la începutul anului 2012 pentru a participa la
un seminar dedicat mass-mediei pe teme de sănătate la nivelul UE, care va fi urmat de o ceremonie de decernare a
premiilor.
Sursa: www.ec.europa.eu
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