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Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (AESA) a actualizat orientările sale
privind utilizarea dispozitivelor electronice portabile la bordul avionului (denumite în
continuare DEP), inclusiv a telefoanelor inteligente, tabletelor şi dispozitivelor de
citit electronice. Aceasta confirmă, de asemenea, faptul că aceste dispozitive pot fi
menţinute în funcţiune şi utilizate în modul „avion” (sau modul care nu transmite)
de-a lungul călătoriei (inclusiv rulajul la sol, decolarea şi aterizarea), fără a constitui
un risc pentru siguranţă. Comisarul european pentru transport, vicepreşedintele
Siim Kallas a solicitat AESA să îşi accelereze evaluarea privind siguranţa utilizării
dispozitivelor electronice la bord în modul transmisie, cu noi orientări care ar urma
să fie publicate la începutul lui 2014.

„Tuturor ne-ar plăcea să rămânem
conectaţi atunci când călătorim, dar
siguranţa constituie cuvântul de ordine
în acest caz. Am solicitat o evaluare
bazată pe un principiu clar: dacă nu
este sigur, atunci nu ar trebui să fie
permis, dar dacă este sigur, atunci ar
putea să fie utilizat în conformitate cu
normele în vigoare. Astăzi facem un
prim pas către extinderea în condiţii de
siguranţă a utilizării dispozitivelor
electronice portabile la bord în timpul rulajului la sol, al decolării şi al aterizării. În
continuare, ne dorim să analizăm modalităţile în care am putea să ne conectăm la
reţea atunci când ne aflăm la bordul avionului. Evaluarea va necesita timp şi trebuie
să se bazeze pe elemente de probă. Ne aşteptăm să edităm în cursul anului viitor
noi orientări ale UE privind utilizarea la bord a dispozitivelor care efectuează
transmisii.”
Noile orientări
Orientările de siguranţă actualizate se referă la dispozitivele electronice portabile
(DEP) utilizate în modul care nu transmite, cunoscut sub denumirea de mod
„avion”. Acestea permit, pentru prima dată, utilizarea dispozitivelor electronice
personale în modul „avion” în toate etapele călătoriei, de la o poartă de îmbarcare
la alta. Anterior, toate dispozitivele electronice trebuiau să fie complet închise în
timpul rulajului la sol, al decolării şi al aterizării.
Următorii paşi - bluetooth, reţele wi-fi, telefoane mobile
Comisarul pentru transport, Siim Kallas, a solicitat Agenţiei Europene de Siguranţă a
Aviaţiei (AESA) să accelereze evaluarea privind utilizarea în condiţii de siguranţă la
bord a dispozitivelor care efectuează transmisii - cu noi orientări care urmează să
fie publicate în lunile următoare. În general, companiile aeriene nu permit în
prezent utilizarea telefoanelor sau a conexiunii wi-fi din momentul în care uşile
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aeronavei au fost închise până când aeronava a ajuns la poarta de îmbarcare şi uşile sunt deschise din nou.
Conectarea la reţea este în prezent posibilă doar în aeronavele special dotate care au posibilitatea de conectare la o
reţea (acest lucru poate fi permis la altitudinea de croazieră). În aceste cazuri, pasagerul nu se conectează la
reţeaua de la sol, ci la un sistem la bord certificat ca fiind sigur. Există puţine aeronave echipate în momentul de
faţă, însă ne putem aştepta ca numărul acestora să crească în anii următori. În cazul în care aeronavele sunt
echipate pentru a oferi acest serviciu, Comisia a luat recent decizii în domeniul telecomunicaţiilor pentru a permite
furnizarea unor reţele 3G şi 4G pentru a oferi conexiuni mai bune pentru dispozitivele care efectuează transmisii.
Ce înseamnă acest lucru pentru următorul zbor?
Rămâne la latitudinea companiilor aeriene să îşi actualizeze normele de funcţionare acum. Multe dintre ele sunt de
aşteptat să facă acest lucru în următoarele săptămâni. În orice caz, pasagerii trebuie să urmeze întotdeauna
instrucţiunile de siguranţă ale echipajului, prin urmare, trebuie să utilizaţi dispozitivele electronice personale numai
în cazul în care echipajul vă permite acest lucru. În orice caz, echipajul va necesita în continuare atenţia
dumneavoastră în cursul scurtei instruiri privind siguranţa şi vă poate cere să puneţi deoparte bagajele grele în
timpul decolării şi al aterizării.
Mai multe informaţii pe: www.ec.europa.eu

Încadrarea în muncă a tinerilor:
Comisia propune standarde pentru îmbunătăţirea calităţii stagiilor
Comisia Europeană a propus miercuri, 4 decembrie, orientări care să le permită stagiarilor să dobândească o
experienţă de muncă de înaltă calitate, în condiţii sigure şi echitabile şi care să le crească şansele de a găsi un loc de
muncă de bună calitate. Scopul Propunerii de Recomandare a Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii va
solicita în special statelor membre să se asigure că legislaţia sau practicile naţionale respectă principiile enunţate în
orientări şi să îşi adapteze legislaţia acolo unde este necesar. Stagiile sunt un element cheie al iniţiativei Garanţia
pentru tineret propuse de Comisia Europeană în decembrie 2012 şi adoptate de Consiliul de Miniştri al UE în aprilie
2013. Actualmente, unul din trei stagii nu corespunde standardelor în ceea ce priveşte condiţiile de muncă sau
conţinutul didactic, conform unui sondaj recent al Eurobarometru (IP/13/1161). Multe dintre aceste stagii care nu
corespund standardelor sunt utilizate de către angajatori pentru a înlocui locurile de muncă pentru începători.

„Stagiile sunt esenţiale pentru a îmbunătăţi capacitatea de inserţie
profesională a tinerilor, precum şi pentru a asigura o trecere lină de la
şcoală la locul de muncă. Este inacceptabil că unii dintre stagiari sunt în
prezent exploataţi ca forţă de muncă gratuită sau ieftină. Statele
membre trebuie să se asigure că stagiarii beneficiază de formări
profesionale de calitate şi capătă experienţa necesară pentru a obţine
un loc de muncă. Aceste propuneri de orientări vor permite stagiarilor
să dobândească experienţă de muncă de înaltă calitate în condiţii bune
de lucru”, a declarat László Andor, comisarul european pentru ocuparea
forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune.

Orientările urmează să îmbunătăţească transparenţa în ceea ce priveşte
condiţiile de stagiu, impunând de exemplu cerinţa ca stagiile să se
bazeze pe un acord scris de stagiu. Acordul ar trebui să acopere
conţinutul didactic (obiectivele educaţionale, supravegherea) şi
condiţiile de muncă (durata limitată, timpul de lucru, indicaţia clară că
stagiarii vor fi plătiţi sau compensaţi în alt mod şi că vor beneficia sau nu de securitatea socială). Într-adevăr, li se
va cere furnizorilor de stagiu să indice în anunţul de post vacant dacă stagiul va fi plătit.
Prin stabilirea unor standarde comune de calitate pentru stagii, adoptarea cadrului de calitate pentru stagii va sprijini
implementarea mecanismelor de Garanţie pentru tineret de către statele membre. Totodată, aceasta va încuraja
organizarea mai multor stagii transnaţionale şi va contribui la extinderea portalului EURES la stagii, astfel cum a
solicitat Consiliul European în Concluziile din iunie 2012. Cadrul propus nu vizează stagiile care fac parte dintr-o
diplomă universitară sau care sunt obligatorii pentru a avea acces la o anumită profesie.
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Cadrul de calitate pentru stagii este una dintre iniţiativele anunţate în Pachetul de măsuri privind încadrarea în
muncă a tinerilor din decembrie 2012 (a se vedea IP/12/1311, MEMO/12/938 şi SPEECH/12/910). Scopul Garanţiei
pentru tineret este acela de a se asigura că toţi tinerii cu vârsta de până la 25 de ani primesc o ofertă de muncă de
calitate, formare continuă, o ofertă de ucenicie sau de stagiu
în termen de patru luni din momentul în care îşi pierd locul de
muncă sau ies din sistemul de învăţământ oficial. Garanţia
pentru tineret este una dintre cele mai importante şi mai
urgente reforme structurale pe care trebuie să le introducă
statele membre pentru a rezolva problema şomajului în rândul
tinerilor şi a îmbunătăţi trecerea de la şcoală la un loc de
muncă. Stagiile de bună calitate sunt extrem de importante
pentru implementarea eficace a acesteia (MEMO/13/968 şi
MEMO/13/984).
În ultimele două decenii, stagiile au devenit un punct
important de intrare pe piaţa muncii pentru tineri. Deşi acestea
reprezintă tot mai mult o caracteristică standard a pieţelor
forţei de muncă, răspândirea lor a fost în acelaşi timp însoţită de preocupări din ce în ce mai mari legate de
conţinutul didactic şi de condiţiile de muncă. Dacă menirea stagiilor este de a facilita într-adevăr accesul la ocuparea
unui loc de muncă, acestea trebuie să ofere un conţinut didactic de calitate şi condiţii de lucru adecvate şi nu ar
trebui să constituie un înlocuitor ieftin pentru locurile de muncă obişnuite.
Un sondaj recent Eurobarometru referitor la calitatea stagiilor evidenţiază faptul că stagiile sunt răspândite:
aproximativ jumătate dintre respondenţi (46%) au efectuat un stagiu, iar o mare parte dintre aceştia au efectuat
mai multe stagii. Sondajul indică, de asemenea, că 35% dintre furnizorii de stagii nu oferă un acord scris de stagiu,
iar la 23% dintre stagiari li se oferă la sfârşit posibilitatea de a-şi reînnoi stagiul în loc de a fi recrutaţi în mod
corespunzător. Sondajul arată totodată că numai 9% dintre stagii se desfăşoară în străinătate.
Un studiu privind stagiile în toate statele membre ale UE a fost publicat de Comisie în iulie 2012. Acesta a
recomandat ca stagiile să ofere mai multe garanţii în privinţa calităţii şi a perspectivelor pentru tineri şi să răspundă
mai bine cerinţelor de pe piaţa muncii (a se vedea IP/12/731).
Sursa: www.ec.europa.eu

Comisia propune norme pentru a contribui la protecţia
împotriva furtului de informaţii de afaceri confidenţiale
Comisia Europeană a propus o serie de noi norme privind protecţia
cunoștinţelor și informaţiilor de afaceri nedivulgate (secrete
comerciale) pentru a contracara dobândirea, utilizarea și divulgarea
ilegală a acestora. Propunerea de directivă introduce o definiţie
comună a secretelor comerciale, precum și o serie de mijloace prin
care cei care sunt victime ale însușirii abuzive a secretelor comerciale
pot obţine despăgubiri. Aceasta va ajuta instanţele naţionale să
trateze cazurile de însușire abuzivă a informaţiilor de afaceri
confidenţiale, să scoată de pe piaţă produsele care încalcă secretul
comercial și va permite victimelor să obţină despăgubiri în cazul
acţiunilor ilegale.
În actuala economie bazată pe cunoaștere, capacitatea
întreprinderilor de a inova și de a intra în concurenţă poate fi grav
afectată atunci când informaţii confidenţiale sunt fie furate, fie
utilizate în mod abuziv. Potrivit unui sondaj recent, în ultimii zece
ani, o întreprindere din cinci a făcut obiectul a cel puţin unei
tentative de furt al secretelor sale comerciale. Potrivit unui alt studiu
recent, aceste cifre sunt în creștere, 25% din întreprinderi raportând furturi de informaţii în 2013, în comparaţie cu
18% în 2012.
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Există diferenţe considerabile la nivelul legislaţiilor în vigoare în ţările UE în ceea ce privește protecţia împotriva
însușirii abuzive a secretelor comerciale. Unele ţări nu dispun de legislaţie specifică cu privire la acest subiect.
Întreprinderile întâmpină dificultăţi în a înţelege și a avea acces la sistemele din alte state membre și, atunci când
sunt victime ale însușirii abuzive a know-how-ului confidenţial, acestea au reticenţe în ceea ce privește iniţierea de
acţiuni în instanţa civilă, deoarece nu sunt sigure că instanţele vor păstra confidenţialitatea secretelor lor comerciale.
Actualul sistem fragmentat are un efect negativ asupra cooperării transfrontaliere dintre întreprinderi și partenerii de
cercetare și reprezintă un obstacol semnificativ în calea utilizării pieţei unice a UE ca vector al inovării și al creșterii
economice.
Comisarul pentru piaţa internă și servicii, Michel Barnier, a declarat: „Cibercriminalitatea și spionajul industrial fac

parte, din păcate, din realităţile cu care se confruntă întreprinderile din Europa în fiecare zi. Trebuie să ne asigurăm
că legislaţiile noastre evoluează în pas cu vremurile și că activele strategice ale întreprinderilor noastre sunt protejate
în mod adecvat împotriva furturilor și a utilizării abuzive. Însă protejarea secretelor comerciale înseamnă, de
asemenea, mai mult decât atât. Prezenta propunere are drept scop să stimuleze încrederea întreprinderilor, a
creatorilor, a cercetătorilor și a inovatorilor în inovarea bazată pe colaborare, în întreaga piaţă internă. Aceștia nu vor
mai fi descurajaţi să investească în noi cunoștinţe din cauza riscului de a le fi
furate secretele comerciale. Aceasta reprezintă o etapă suplimentară în
eforturile depuse de Comisie pentru a crea un cadru juridic care să favorizeze
inovarea și creșterea inteligentă.”

Vicepreședintele Antonio Tajani a adăugat: „Protejarea secretelor comerciale

este deosebit de importantă pentru întreprinderile mai mici din UE, ale căror
baze sunt mai puțin solide. Acestea recurg la secretul comercial mai mult
decât întreprinderile mai mari, parțial din cauza costurilor de brevetare și de
protecție împotriva infracțiunilor. În cazul unui IMM, pierderea unui secret
comercial și divulgarea către concurenți a unei invenții-cheie echivalează cu o
scădere catastrofală a valorii și performanțelor sale viitoare. Prin intermediul
legislației propuse, Comisia va proteja vitalitatea întreprinderilor din UE și
secretele comerciale care reprezintă o parte esențială a acestei vitalități.”
Mai multe informaţii pe: www.ec.europa.eu

FINANŢĂRI EUROPENE
Drepturi fundamentale şi cetăţenie
Comisia Europeană, prin Direcţia Generală Justiție, a lansat o nouă cerere de propuneri de proiecte în domeniul
drepturilor fundamentale ale cetăţenilor Uniunii Europene, „Drepturi fundamentale şi cetăţenie - Acţiune de finanţare
2013 - sprijin pentru proiecte transnaţionale”.
Buget: 10.900.000 euro; se acordă maximum 80% cofinanţare şi minimum 75.000 euro/proiect.
Data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 12 martie 2014.
Beneficiari eligibili: organisme publice sau private şi organizaţii non-profit cu personalitate juridică: autorităţi locale şi
regionale, centre de cercetare, întreprinderi mari, administraţii centrale, ONG-uri de dezvoltare, IMM-uri, universităţi,
asociaţii, organizaţii internaţionale etc.
Europa Creativă
Pe 5 decembrie 2013, Consiliul Uniunii Europene a aprobat programul european în domeniul culturii şi audiovizualului
pentru viitoarea perioadă financiară 2014-2020, „Europa Creativă”.
Buget: 1,46 miliarde euro.
Data de începere a implementării: 1 ianuarie 2014.
Beneficiari: operatorii culturali, instituţiile şi organizaţiile implicate în activităţi conexe culturii şi audiovizualului, IMMurile şi companiile, autorităţile locale şi regionale, centrele de formare şi educaţie etc.
Pe data de 11 decembrie 2013, în cadrul programului „Europa Creativă”, subprogramul „Cultura”, au fost lansate 4
cereri de propuneri de proiect:
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1.
2.
3.
4.

Proiecte de cooperare europeană;
Platforme europene;
Reţele europene;
Proiecte de traduceri literare.

Buget/tip de cerere:
• 38.000.000 euro - „Proiecte de cooperare europeană”;
• 3.400.000 euro - „Platforme europene”;
• 3.400.000 euro - „Reţele europene”;
• 3.575.537 euro - „Proiecte de traduceri literare”.
Data limită pentru depunere a aplicaţiilor:
• 5 martie 2014 pentru „Proiecte de cooperare europeană”;
• 19 martie 2014 pentru „Platforme europene”;
• 19 martie 2014 pentru „Reţele europene”;
• 12 martie 2014 pentru „Proiecte de traduceri literare”.
Documentele privitoare la aceste programe de finanţare pot fi descărcate aici.

EVENIMENTE
Planul Judeţean de Comunicare pe teme europene pentru anul 2014
Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, a organizat, în data de 11 decembrie 2013, un
eveniment de promovare a Planului Judeţean de Comunicare pe teme europene pentru anul 2014, document cadru
ce prezintă acţiunile de comunicare pe teme europene la nivel local.
Planul Judeţean de Comunicare pe teme europene conţine activităţile cu tematică europeană ce vor fi organizate în
anul 2014 de către reţeaua de multiplicatori de informaţie europeană din judeţul Galaţi, precum şi de către instituţii
de interes public sau privat active în această sferă de acţiune.
Documentul a fost elaborat de Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi în colaborare cu
reprezentanţii instituţiilor ce fac parte din reţeaua de multiplicatori de informaţie europeană din judeţul Galaţi,
precum şi cu organizaţiile ce au ca domeniu de interes comunicarea pe teme europene. Între instituțiile partenere,
pe lângă Consiliul Județului Galați și Centrul Europe Direct, au fost incluse în plan acțiuni ale Primăriei Municipiului
Galați, Bibliotecii „V.A. Urechia”, Camera Agricolă a Judeţului Galaţi, Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi,
Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” Galați, Universitatea „Danubius” - Centrul de
documentare europeană euroinfoghid, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi - Centrul Enterprise Europe
Network, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați - Eures, Colegiile naționale din județul Galați.
Planul Judeţean de Comunicare este disponibil şi pe site-ul Consiliului Judeţului Galaţi.
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Sesiuni de dezbateri pe tematici europene
În luna decembrie a continuat seria de dezbateri cu
diferite tematici, organizate de Centrul Europe Direct
Galaţi din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, în cadrul
proiectului „Alegerile europarlamentare - Conştientizare şi
implicare”, finanţat în cadrul Apelului restrâns pentru
propuneri de proiecte privind activităţi dedicate alegerilor
Parlamentului European din anul 2014. Proiectul are ca
obiectiv facilitarea dezbaterii la nivel local şi regional a
problematicii Uniunii Europene cu reprezentanţii mediului
academic, mediului de afaceri, societăţii civile, autorităţilor
publice de interes local şi regional.
Cele 2 sesiuni de dezbateri organizate în luna decembrie
au avut ca tematici „Impactul crizei economice asupra
economiei locale şi regionale, soluţii europene la probleme
locale” și „Problematica şomajului şi dinamica pieţei locale
a muncii, perspectivă europeană”, iar grupul țintă au fost reprezentanții mediului academic, organizațiile de tineret,
studenții etc.
În urma acestor dezbateri vor fi întocmite o serie de documente de sinteză, ce vor conține informațiile și opiniile
expuse de participanții la evenimente, care vor fi transmise Parlamentului European.
Campania va continua în luna ianuarie 2014 cu încă o sesiune de dezbateri cu tema „Dunărea de Jos - resursă de
dezvoltare durabilă”.

Campania „Dezvoltare durabilă în mediul rural”
Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, în colaborare cu Camera Agricolă a judeţului
Galaţi, a organizat campania de sesiuni de comunicare „Dezvoltare durabilă în mediul rural”.
Cea de a doua sesiune de comunicare a avut loc în data de 5 decembrie 2013, la sediul Complexului Muzeal de
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă”, sala Auditorium. Tema evenimentului a fost: „Rolul clusterelor agrofood în
dezvoltarea mediului rural, principiile dezvoltării durabile a mediului rural şi reforma Politicii Agricole Comune ce va fi
aplicată începând cu perioada de programare 2014-2020”. Grupul ţintă al evenimentului a fost constituit din marii
producători agricoli, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor publice sau private ce activează în domeniu.
La eveniment au participat: Christina Leucuţa - Director, Ministerul Economiei; Daniel Cosniţă - Preşedinte Asociaţia
Clusterelor din România; Laura Angheluţă - Director Executiv, Direcţia de Dezvoltare Regională a Consiliului Judeţului
Galaţi, Floricel Dima - Director Executiv, Camera Agricolă a judeţului Galaţi, dezbaterea fiind moderată de Ovidiu
Nahoi - jurnalist.
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Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu” este Lider European
În cadrul concursului Lider European organizat
de Reprezentanța Comisiei Europene în
România prin Chelgate România, județul nostru
are un câștigător. Colegiul Național „Mihail
Kogălniceanu” este premiat pentru proiectul
educațional dedicat elevilor săi, „Investim în
tineri pentru mâine”, iar reprezentantul acestei
instituții școlare se numără printre cele 25 de
cadre didactice care vor participa la o excursie
la Bruxelles la Comisia Europeana în luna
ianuarie 2014.
Proiectul „Investim în tineri pentru mâine”
derulat în perioada martie - noiembrie 2013 a
avut drept scop educarea tânărului de astăzi
pentru o viaţă socială mai bună. Modul principal
de realizare al acestui obiectiv a fost implicarea
în activităţi pentru beneficiile societăţii.
Pe scurt, implementarea proiectului a presupus
implicarea tinerilor în acțiunea de împachetare a
ajutoarelor alimentare primite de la Uniunea
Europeană (3.000 pachete de ajutoare), pregătirea a 30 de pachete-cadou pentru persoane defavorizate, vârstnici şi
copii, realizarea unei expoziţii florale, realizarea unui panou de prezentare a proiectului, activităţi de plantare a 4.500
de puieţi de stejar şi frasin în Aria Naturală Protejată a Pădurii Gârboavele, colectare de rechizite şi cărţi şi donarea
acestora elevilor sinistraţi în urma inundaţiilor din comuna Costache Negri, Pechea, judeţul Galaţi, realizarea de
felicitări şi oferirea acestora cu ocazia Crăciunului şi a Sărbătorilor Pascale persoanelor defavorizate.
Pentru realizarea acestor acțiuni au participat şi 50 de elevi de la două licee partenere, Colegiul Naţional „Paul Dimo”
şi Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”.
Felicităm această iniţiativă şi ne bucură faptul că proiectele educaţionale din judeţul Galaţi sunt premiate la nivel
naţional şi european, iar acest lucru nu poate fi decât un exemplu pentru toţi cei care au idei şi au dorinţă de acţiune
de a realiza ceva benefic pentru gălăţeni.
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Să cunoaştem Europa
În data de 6 decembrie 2013, reprezentanţi ai Centrului Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi au
fost prezenţi la Şcoala Generală Nr. 1 „Nicolae Mantu”, la invitaţia doamnei profesor Maria Anghel. La activitate,
intitulată sugestiv „Să cunoaştem Europa”, au participat atât elevi din clasele V-VI cât şi cadre didactice. Activitatea a
constat în derularea unei prezentări cu tematică europeană, după care elevii au participat la un concurs, pe echipe,
pe aceeaşi temă. La finalul activităţii, ambele echipe au fost premiate, participanţii primind cadouri şi materiale
promoţionale ale Centrului Europe Direct Galaţi.

Dezbaterea „Drepturile copilului în Uniunea Europeană”
la Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza”
Reprezentanţii Centrului Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, au fost prezenţi, la invitaţia
doamnei profesor Alina Vlad, la Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Galaţi, la o activitate cu tema „Drepturile
copilului în Uniunea Europeană”, în care elevii au fost foarte activi în a-şi exprima părerile asupra temei de discuţii.
Activitatea şi-a propus, pe lângă abordarea temei privind drepturile copilului, să furnizeze şi informaţii despre
instituţiiile Uniunii Europene.
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CONCURS
Concurs foto
Institutul PIP, care este constituit dintr-un grup de organizaţii nonguvernamentale din Slovenia, Austria şi Italia, organizează un
concurs internaţional de fotografie intitulat „Reminder of history for
a tolerant future of Europe”, prin intermediul căruia tinerii îşi pot
exprima ideile într-un mod inovator. Proiectul este susţinut de către
Comisia Europeană.
„Ne dorim să păstrăm amintirea istoriei în rândul tinerilor şi să-i
facem să se gândească în mod activ la istoria popoarelor europene,
la motivele care au dus la creşterea nazismului şi a lagărelor de
concentrare, să dezvolte idei pentru o Europă mai tolerantă, dar şi
să participe la construirea unui viitor european mai bun”.
La concurs pot participa tinerii între 10 şi 18 ani din Uniunea Europeană, care sunt invitaţi să trimită realizările lor.
Publicarea rezultatelor se va face pe data 25 aprilie 2014, care coincide cu aniversarea eliberării din lagărul de
concentrare Rižarna (1945).
Participanţii se pot înscrie la 2 categorii diferite:
• tineri cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani,
• tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani.
Cei care doresc să participe trebuie să se adreseze coordonatorului competiţiei pe adresa de e-mail pip@zavodpip.si
până la data 27 ianuarie 2014 , Ziua Internaţională a Holocaustului.
Câştigătorii de la cele două categorii vor fi premiaţi cu câte un aparat foto în valoare de 100 - 150 euro.
Detalii complete despre concurs şi despre modalitatea de înscriere sunt disponibile pe site-ul concursului.

CENTRUL EUROPE DIRECT
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Tel/fax: 0236/470264
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