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ȘTIRI
2013 este „Anul european al cetățenilor”. „Este vorba despre
Europa. Este vorba despre voi. Participați la dezbatere.”
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2013 a fost desemnat în mod oficial ca „Anul european al cetățenilor”. La 20 de ani
de la introducerea cetățeniei UE, anul 2013 se va concentra atât pe ceea ce s-a
realizat deja pentru cetățeni, cât și pe oferirea unui răspuns la așteptările acestora
în ceea ce privește viitorul. Decizia Parlamentului European și a Consiliului
referitoare la propunerea Comisiei Europene a fost publicată pe 23 noiembrie în
Jurnalul Oficial. Evenimentele care vor avea loc pe parcursul Anului european vor
explica modul în care oamenii pot beneficia în mod direct de drepturile lor în UE,
precum și politicile și programele existente. De asemenea, Anul european va
stimula organizarea, la nivelul UE, a unei dezbateri cu cetățenii cu privire la modul
în care ar trebui să arate Uniunea Europeană în viitor și la reformele necesare
pentru îmbunătățirea vieții de zi cu zi.
„La 20 de ani de la introducerea cetățeniei
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UE, s-au înregistrat progrese importante în
acest sens. Este momentul să reflectăm cu
privire la stadiul în care ne aflăm și la ceea
ce ar trebui să ne aducă viitorul”, a afirmat
vicepreședintele Viviane Reding, comisarul
UE responsabil pentru justiție și cetățenie.
„Oamenii așteaptă din partea Europei

rezultate concrete, iar Europa le oferă
aceste rezultate prin reducerea tarifelor de
roaming,
îmbunătățirea
drepturilor
victimelor infracționalității și facilitarea
cumpărăturilor online pentru consumatori.
Dorim să obținem în continuare rezultate
pozitive privind drepturile cetățenilor,
acesta fiind motivul pentru care dedicăm
un an întreg celor aflați în centrul proiectului european - cetățenii noștri. Anul
european al cetățenilor este o ocazie pentru noi de a vă asculta și de a ne informa
cu privire la ceea ce doriți și la modul în care putem construi împreună Uniunea
Europeană a viitorului.”
Anul european al cetățenilor coincide cu cea de a 20-a aniversare a instituirii
cetățeniei Uniunii, cu ocazia intrării în vigoare a Tratatului de la Maastricht în 1993.
2013 va fi, de asemenea, anul în care Comisia va adopta următorul său raport
privind cetățenia UE (a se vedea raportul din 2010: IP/10/1390), care va prezenta
inițiative specifice suplimentare ale UE pentru eliminarea obstacolelor rămase care
împiedică cetățenii să beneficieze pe deplin de drepturile lor. Anul care precede
alegerile europene din 2014 reprezintă, de asemenea, momentul potrivit pentru o
dezbatere amplă privind viitorul.
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În vederea pregătirii terenului pentru noul An european al cetăţenilor, Comisia a organizat, în perioada 9 mai - 9
septembrie 2012, o amplă consultare publică în care cetățenii au fost întrebați despre problemele cu care s-au
confruntat în exercitarea drepturilor lor în calitate de cetățeni ai UE (a se vedea IP/12/461). Contribuțiile acestora,
care sunt în prezent analizate, se vor reflecta în Raportul privind cetățenia care urmează să fie publicat la 9 mai
2013.
În contextul activităților specifice Anului european al cetăţenilor, politicienii au început să organizeze dezbateri cu
cetățenii în mod direct cu privire la viitorul Europei. Astfel de dezbateri vor avea loc în întreaga Uniune, pe parcursul
anului 2013. Primele dezbateri au fost deja organizate în Spania, Austria și Germania și multe altele vor urma.
Anul european al cetățenilor va fi lansat în mod oficial printr-o dezbatere cu cetățenii care va avea loc la Dublin pe
10 ianuarie 2013, moment care coincide cu începutul Președinției irlandeze a Consiliului.
Mai multe informaţii la: www.ec.europa.eu

Comisia prezintă noua strategie de reorganizare a învățământului
În rândul tinerilor, rata șomajului este de aproape 23% în întreaga Uniune Europeană, deși există peste 2 milioane
de locuri de muncă vacante care nu pot fi ocupate. Europa are nevoie de o reorganizare radicală a modului în care
sistemele de învățământ și formare contribuie la dezvoltarea competențelor necesare pe piața muncii. Este o
provocare cum nu se poate mai dificilă în contextul măsurilor de austeritate generalizate și al reducerilor din cadrul
bugetelor pentru educație. Comisia Europeană lansează o strategie denumită „Reorganizarea învățământului”
destinată să încurajeze statele membre să ia măsuri imediate pentru a asigura formarea, în rândul tinerilor, a
competențelor și aptitudinilor necesare pe piața muncii și
pentru a-și atinge obiectivele în materie de creștere și de
creare de locuri de muncă.
Androulla Vassiliou, comisarul
multilingvism și tineret, a

pentru educație, cultură,
declarat: „Reorganizarea

învățământului nu este doar o chestiune de bani, deși este
adevărat că trebuie să investim mai mult în educație și
formare, este limpede că sistemele de învățământ trebuie să
fie modernizate și dotate cu un mod de funcționare mai flexibil
pentru a răspunde necesităților reale ale societății
contemporane. Europa va reveni la o creștere susținută numai
prin formarea de profesioniști înalt calificați și adaptabili care
să poată contribui la inovare și antreprenoriat. Realizarea de
investiții eficiente și bine orientate este esențială în acest sens,
însă nu ne vom atinge obiectivele reducând bugetele pentru
educație.”

Strategia „Reorganizarea învățământului” vizează o schimbare radicală a sistemelor educative, concentrându-se mai
mult asupra „rezultatelor învățării”, și anume asupra cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor pe care le
dobândesc elevii. Simplul fapt de a fi participat la procesul educațional nu mai este suficient. În plus, mai trebuie
îmbunătățite considerabil și cunoștințele elementare în materie de citit, scris și socotit și trebuie dezvoltate sau
consolidate competențele antreprenoriale și spiritul de inițiativă (a se vedea IP/12/1224 privind apelul la o orientare
mai puternică asupra noilor competențe în școli).
Pentru a se asigura o mai mare compatibilitate a învățământului cu necesitățile elevilor și ale pieței muncii, metodele
de evaluare trebuie adaptate și modernizate. Ar trebui intensificată utilizarea TIC și a resurselor educaționale
deschise în toate contextele educaționale. Profesorii trebuie să-și actualizeze propriile competențe prin formare
periodică. De asemenea, strategia face apel la statele membre să consolideze legăturile dintre școală și angajatori,
să apropie întreprinderile de sala de clasă și să le permită tinerilor să descopere universul muncii prin intensificarea
activităților de învățare într-un mediu profesional. Miniștri educației din UE sunt încurajați, de asemenea, să-și
intensifice cooperarea în acest domeniu la nivel național și european.
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Printre alte măsuri propuse se numără un nou criteriu de referință pentru învățarea limbilor străine, orientările
privind evaluarea și dezvoltarea educației antreprenoriale, precum și o analiză a impactului la nivelul UE privind
utilizarea TIC și a resurselor educaționale deschise în învățământ, pentru a pava calea unei noi inițiative, care va fi
lansată în 2013, privind „Deschiderea învățământului”, al cărei scop este de a valorifica la maximum potențialul TIC
pentru educație.
„Reorganizarea învățământului” pe scurt:
• Trebuie să se pună mai mult accentul pe dezvoltarea competențelor transversale și a celor elementare la
toate nivelurile. Acest lucru este valabil mai ales în cazul competențelor antreprenoriale și IT;
• Un nou criteriu de referință pentru învățarea limbilor străine: până în 2020, cel puțin 50% dintre tinerii de
15 ani ar trebui să cunoască o limbă străină (42% în prezent) și cel puțin 75% ar trebui să studieze o a doua limbă
străină (61% în prezent);
• Sunt necesare investiții pentru a crea sisteme de învățământ și formare vocațională de nivel mondial și
pentru a spori nivelurile de învățare într-un mediu profesional;
• Statele membre trebuie să îmbunătățească recunoașterea calificărilor și a competențelor, inclusiv a celor
dobândite în afara sistemului oficial de educație și formare;
• Tehnologia, în special internetul, trebuie exploatată la maximum. Școlile, universitățile și institutele vocaționale și
de formare trebuie să permită un acces mai larg la educație prin resursele educaționale deschise;
• Aceste reforme trebuie sprijinite de profesori bine pregătiți, motivați și întreprinzători;
• Finanțarea trebuie orientată astfel încât să maximizeze randamentul investițiilor. Atât la nivel național, cât și la
nivelul UE este necesar să se dezbată problema finanțării educației – în special a învățământului vocațional și a
celui superior;
• Este esențial să se adopte o abordare bazată pe parteneriate. Sunt necesare atât fonduri publice, cât și
fonduri private pentru stimularea inovării și favorizarea schimburilor productive dintre mediul academic și sectorul
întreprinderilor.
Mai multe informaţii la: www.ec.europa.eu

Banii primiți cu ocazia decernării premiului Nobel pentru pace vor fi alocați unor proiecte
care sprijină copiii afectați de războaie și conflicte
Comisia Europeană a acceptat oficial pe 14 noiembrie, în numele Uniunii
Europene, banii primiți cu ocazia decernării premiului Nobel pentru pace și a
precizat că intenționează să doneze această sumă copiilor afectați de războaie
și conflicte în întreaga lume.
Președintele Barroso a declarat: „Premiul Nobel pentru pace reprezintă simbolul

reconcilierii în întreaga lume. De banii primiți cu această ocazie ar trebui să
beneficieze cei care reprezintă prima speranță pentru viitor și care sunt totodată
primele victime ale conflictelor prezente și trecute: copiii.”

În urma unui acord între președintele Barroso și președinții Van Rompuy și
Schulz, Comisia intenționează să doneze banii primiți cu ocazia decernării
premiului Nobel pentru pace unor „proiecte destinate copiilor sub egida
premiului Nobel pentru pace primit de UE”. Proiectele ar trebui să fie în
beneficiul copiilor aflați în zone de război și conflict. Întrucât copiii sunt viitorul
oricărei societăți și, în același timp, se numără printre cele mai vulnerabile
categorii, premiul pentru pace pe care îl primește Uniunea Europeană ar trebui „investit” în acei copii care sunt
victime ale conflictelor violente.
La 12 octombrie 2012, Comitetul pentru premiul Nobel a decis să acorde Uniunii Europene premiului Nobel pentru
pace pe 2012, pentru peste șase decenii de contribuție la promovarea păcii și a reconcilierii, a democrației și a
drepturilor omului în Europa. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc la Oslo, la 10 decembrie 2012.
Comisia a acceptat oficial suma de bani corespunzătoare premiului, în numele Uniunii Europene, și a declarat că cei
aproximativ 930.000 EURO vor fi donați copiilor care au cel mai mult nevoie de sprijin. În săptămânile următoare,
Comisia va decide cu privire la detaliile proiectelor, inclusiv privind mandatul exact, procesul de selecționare a
beneficiarilor și aspectele juridice și bugetare.
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Premiul Nobel pentru pace constă în acordarea sumei de 8 milioane de coroane suedeze
(SEK), a unei medalii și a unei diplome. Medalia și diploma vor fi păstrate de către
instituțiile Uniunii Europene, în numele Uniunii Europene. Suma de bani și medalia
constituie o donație în sensul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1605/2002. Suma
acordată va fi utilizată pentru derularea de proiecte în spiritul obiectivului premiului
Nobel pentru pace, mai exact, pentru acțiuni de sprijinire a copiilor afectați de războaie
și conflicte.
Decizia care urmează să fie luată de Comisia Europeană va fi în conformitate cu
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 din 25 iunie 2002 privind Regulamentul
financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene.
Sursa: www.ec.europa.eu

EVENIMENTE
Campania de informare „Luna bunicilor”
Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi a desfăşurat în
perioada octombrie - noiembrie 2012 campania de informare „Luna bunicilor”.
Campania s-a desfăşurat sub deviza „Bunici implicaţi, bunici activi!” şi a avut
ca scop promovarea îmbătrânirii active, întărirea rolului bunicilor în creşterea şi
educaţia copiilor, precum şi creşterea respectului copiilor faţă de bunici.
În cadrul acestei campanii au fost organizate 10 evenimente care au avut ca
grup ţintă 300 de elevi de şcoală primară din judeţul Galaţi, precum şi o parte
dintre bunicii acestora. Consilierii de comunicare din cadrul Centrului Europe
Direct Galaţi i-au antrenat pe cei mici în completarea unui rebus ce conţinea
cuvinte care descriu relaţia bunici-nepoţi. Bunicii invitaţi să participe la
evenimente le-au povestit copiilor despre sistemul de învăţământ din trecut,
despre respect, precum şi despre tradiţiile pe care le-au moştenit de la
generaţiile anterioare. Toţi participanţii la evenimente au primit materiale de
promovare, precum şi publicaţii ale Centrului Europe Direct Galaţi.
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Lansarea oficială a apelurilor de proiecte în cadrul
Strategiei de dezvoltare a zonei pescărești Prut-Dunăre
Vineri 23 noiembrie 2012, la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Răsvan Angheluţă” Galaţi, a avut lansarea oficială a apelurilor de
proiecte în cadrul Strategiei de dezvoltare a zonei pescărești PrutDunăre. Valoarea totală eligibilă a proiectelor ce vor fi contractate în
cadrul strategiei aferente perioadei de programare 2007 - 2013 este
de 7.766.423 EURO.
În cadrul acestui demers, rolul Asociației de Dezvoltare Durabilă PrutDunăre Galați, pe scurt FLAG Galați, este de a asigura promovarea
adecvată a acestor oportunități de finanțare, informarea corectă și
pertinentă a potențialilor beneficiari, realizarea activităților de primire,
verificare și evaluare a proiectelor depuse. În cadrul Axei 4 a
Programului Operațional pentru Pescuit 2007 - 2013, Asociația pentru
Dezvoltare Durabilă „Prut - Dunăre” Galați are în curs de implementare
strategia de dezvoltare a zonei pescărești Prut-Dunăre cu o valoare totală a grantului de 5.826.090 EURO și un cost
total eligibil de 7.766.423 EURO.
Aria eligibilă a programului este cuprinsă în cadrul Zonei pescăreşti Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară,
situată din punct de vedere geografic în partea de est a judeţului Galaţi şi cuprinde teritoriul administrativ a 8
comune din judeţul Galaţi, respectiv: Cavadineşti, Suceveni, Oancea, Vlădeşti, Măstăcani, Folteşti, Frumuşiţa,
Tuluceşti şi o parte a municipiului Galaţi (cartierul Valea Oraşului şi Faleza inferioară a Dunării).
FLAG propune și promovează măsuri de dezvoltare locală specifice activităților de pescuit, precum: amenajarea de
baze pentru ecoturism şi/sau agrement cu specific pescăresc, de trasee turistice tematice cu profil pescăresc, a
activităților de turism piscicol, a unităţilor turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică cu profil pescăresc din
zona pescărească, certificarea calităţii produselor şi serviciilor locale din sectorul pescăresc, dezvoltarea unităţilor de
procesare tradiţională a peştelui (inclusiv artizanat alimentar), modernizarea mijloacelor de transport al peştelui
proaspăt şi produselor din peşte, dezvoltarea infrastructurii pentru comercializarea produselor pescăreşti,
promovarea produselor şi serviciilor locale legate de pescuit şi acvacultură, derularea de campanii de educare şi
conştientizare privind protecţia mediului acvatic și acțiuni de promovare a acvaculturii organice, amenajarea
unităţilor muzeale şi a expoziţiilor pentru promovarea turistică a patrimoniului material şi imaterial al zonei
pescăreşti.
Cele aproximativ 74 de proiecte de dezvoltare locală a sectorului piscicol ce vor fi contractate și implementate prin
această strategie vor contribui la creionarea și dezvoltarea unei identități bine conturate a zonei pescărești PrutDunăre ca zonă cu potențial înalt de dezvoltare.
Detalii se pot obţine la adresa de e-mail: flagalati@yahoo.ro

CONCURSURI
Concurs UNICEF de videoclipuri adresat tinerilor – „It's About Ability!”
În fiecare an, UNICEF publică un raport intitulat „Starea copiilor lumii”. Tema de
anul viitor va aborda copiii cu dizabilităţi. Din acest motiv, UNICEF invită toţi tinerii,
până în 25 de ani, din lumea intreagă, să participe la acest concurs şi să creeze un
videoclip pe tema copiilor cu dizabilităţi, temă văzută fie ca o experienţă personală,
fie în general.
Filmuleţele video trebuie să aibă o lungime de un minut şi pot aborda orice formă,
de la dramă la comedie,ficţiune sau documentar, animaţie sau film de acţiune.
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Un juriu format din profesionişti şi tineri din lumea întreagă va selecta videoclipul câştigător care va fi proiectat în
cadrul campaniei „Starea copiilor lumii”.
Data limită pentru trimiterea videoclipurilor este: 15 decembrie 2012
Mai multe informaţii: http://www.unicef.org/videoaudio/video_videocontest.html

Concurs: Many Colours of Erasmus
Fundaţia Archimedes a lansat concursul pentru studenţi intitulat Many Colours of Erasmus. Concursul se
adresează studenţilor care au avut o bursă sau un plasament Erasmus în Estonia şi vizează celebrarea celei de a 25-a
aniversări a programului Erasmus.
Candidaţii trebuie să trimită videoclipuri care surprind întreaga experienţă a schimbului, reflectând în acelaşi timp
identitatea de student Erasmus.
Videoclipurile trebuie mai întâi încărcate pe youtube, apoi pe pagina
concursului de pe Facebook, urmând ca apoi să fie trimise şi prin email, cu detalii despre perioada Erasmus.
Videoclipurile trebuie să aibă o durată între 45 de secunde şi 3 minute
şi să fie în engleză sau estoniană.
Premii:
Premiul I - 150 EURO
Premiile II şi III - suveniruri Erasmus
Data limită pentru trimiterea materialelor este: 2 februarie 2013
Toate detaliile despre concurs se găsesc la:
http://archimedes.ee/en/blog/news/take-part-in-the-video-contest-many-colours-of-erasmus-and-win-prizes/
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