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„Internetul obiectelor” („Internet of Things”, IoT) este un viitor în care obiectele
obișnuite,
precum
telefoanele,
automobilele,
aparatura
electrocasnică,
îmbrăcămintea și chiar alimentele sunt conectate la internet prin cipuri inteligente și
pot colecta și face schimburi de date. Comisia Europeană vrea să știe care este
cadrul necesar pentru a ne putea bucura de potențialele beneficii economice și
societale ale IoT, asigurând în același timp un nivel adecvat de control asupra
dispozitivelor
care
colectează,
prelucrează și stochează informații.
Informațiile în cauză includ modelele
comportamentale,
localizarea
și
preferințele
utilizatorului.
Comisia
dorește să se asigure că sunt respectate
drepturile persoanelor și lansează o
consultare publică, comentariile fiind
așteptate până la 12 iulie 2012.
În prezent, o persoană obișnuită deține
cel puțin 2 obiecte care sunt conectate la
internet și se preconizează că acest
număr va crește la 7 până în 2015, când
în lumea întreagă vor exista 25 de miliarde de dispozitive conectate fără fir. Până în
2020, numărul lor s-ar putea dubla, ajungând la 50 de miliarde. Toate acestea
înseamnă că, în viitor, multe obiecte de uz zilnic ar putea fi legate între ele. De
exemplu, dacă într-o dimineață un profesor universitar anulează o prelegere pentru
că nu se simte bine, ceasurile cu alarmă și mașinile de făcut cafea ale studenților sar putea reseta automat, lăsându-i să doarmă o oră în plus. Dacă o persoană în
vârstă uită să ia o pastilă cu rol vital, ar putea fi trimis un mesaj de avertizare unui
membru apropiat al familiei sau chiar unui centru local de urgențe, astfel încât
cineva să facă o scurtă vizită pentru a verifica dacă totul este în regulă.
Neelie Kroes, vicepreședinta Comisiei Europene responsabilă cu Agenda Digitală, a
declarat: „Un internet al obiectelor în care obiectele de uz zilnic să aibă capacitatea

de a transmite și primi informații este următoarea evoluție semnificativă. Doresc să
promovez un internet al obiectelor care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor
noastre economice și societale, păstrând securitatea, protejând viața privată și
respectând valorile etice în același timp.”
Realizarea potențialului economic și societal enorm al IoT necesită condiții
concurență echitabile care să permită tuturor să intre în competiție pe picior
egalitate, fără gardieni și fără utilizatori ținuți sub cheie. Pentru ca IoT să
acceptat de societate, este necesară definirea unui cadru etic și juridic care să
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sprijinit de tehnologie și să le ofere oamenilor control și securitate. În cadrul acestei consultări, Comisia dorește să
primească opinii referitoare la protejarea vieții private, la siguranță și securitate, la securitatea infrastructurii critice
sprijinite de IoT, la etică, la interoperabilitate, la guvernanță și la standarde. Rezultatele consultării vor contribui la
recomandarea Comisiei privind IoT, care va fi prezentată până în vara anului 2013. Promovarea IoT este o prioritate
a Agendei Digitale pentru Europa.
În prezent, internetul oferă acces la conținut și informații prin
conectarea la pagini de internet a multor terminale, precum PC-urile,
telefoanele inteligente sau televizoarele. Următoarea evoluție va face
posibilă accesarea unor informații privind mediul fizic cu ajutorul unor
obiecte conectate, capabile să perceapă mediul cu ajutorul unor senzori
și să comunice prin intermediul unor cipuri inteligente, utilizând
identificarea prin radiofrecvență (RFID), cu sau fără intervenție umană.
Există nenumărate exemple care ilustrează această evoluție a
dispozitivelor conectate în rețea: cu ajutorul unor senzori integrați
capabili să transmită informații, un autovehicul ar putea raporta starea
diverselor sale subsisteme în vederea diagnosticării și întreținerii de la
distanță; persoanele aflate în deplasare ar putea primi pe telefonul
inteligent informații privind ușile și obloanele locuinței, sau chiar privind
conținutul frigiderului, toate transmise de senzori din locuință; un
automobil ar putea să vă îndrume spre altă rută pentru a evita un
potențial ambuteiaj; dispozitivele personale ar putea transmite unui
centru cele mai recente informații privind starea de sănătate a unor pacienți aflați în îngrijire medicală la distanță.
Această consultare publică va contribui la o nouă recomandare privind IoT. Recomandarea va fi o acțiune întreprinsă
ca urmare a Comunicării Comisiei privind IoT publicată în 2009, care a identificat 14 linii de acțiune care să permită
Europei să proiecteze tehnologii și sisteme IoT compatibile cu valorile sale esențiale, precum protecția vieții private
și a datelor personale.
Sursa: www.ec.europa.eu

Comisia reduce dificultățile inutile la
înmatricularea unui automobil într-un alt stat membru
În fiecare an, cetățenii și întreprinderile din UE au nevoie să transfere circa 3,5 milioane de autovehicule dintr-un
stat membru în altul și să le înmatriculeze conform legislației naționale. Cu toate astea, ceea ce, în cadrul unei piețe
unice din secolul XXI, ar trebui să fie un simplu proces de înmatriculare este adesea o procedură administrativă
greoaie și de durată, din cauza normelor diferite și a cerințelor contradictorii. Este nevoie, în medie, de 5 săptămâni
pentru încheierea procedurilor, iar costul unei înmatriculări este estimat la 400 de euro pentru cetățean și pentru
întreprinderi. În plus, aceste probleme reprezintă un obstacol
semnificativ și pentru libera circulație a bunurilor, serviciilor și
lucrătorilor și, ca urmare, pentru creșterea economică și crearea de
locuri de muncă în Europa. De aceea, Comisia Europeană a decis acum
să acționeze pentru a reduce în mod semnificativ dificultățile
administrative. Propunerea prezentată de vicepreședintele Antonio
Tajani ar duce la o simplificare administrativă substanțială, cu economii
totale de cel puțin 1,5 miliarde de euro pe an pentru întreprinderi,
cetățeni și autoritățile responsabile cu înmatriculările.
Propunerea este simplă și abordează chestiuni foarte concrete.
Reînmatricularea autovehiculelor provenite din alte state membre va fi
limitată, în sensul că, de exemplu, cetățenii care lucrează într-un alt stat
membru și care utilizează un automobil înmatriculat de angajatorii nu
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vor mai fi nevoiți să-l reînmatriculeze. În general, formalitățile administrative pentru reînmatricularea, în cadrul UE, a
automobilelor, camionetelor, autobuzelor și camioanelor vor fi mult simplificate, de exemplu la mutarea reședinței
dintr-un stat al UE în altul și la cumpărarea unui automobil de ocazie dintr-o altă țară a UE. De asemenea, va fi
imposibilă înmatricularea unui autovehicul furat într-o altă țară din UE. Societățile de închirieri auto vor realiza
economii substanțiale, întrucât vor putea să transfere automobile dintr-un stat al UE în altul în perioada concediilor
fără a le reînmatricula. Aceasta este o veste bună și pentru turiști, pentru că este de așteptat ca închirierea
autovehiculelor să se ieftinească odată cu aprobarea propunerii.
José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, a declarat: „Prin

propunerea prezentată astăzi, Comisia dorește să ușureze cât mai mult,
pentru cetățeni și pentru întreprinderi, transferul și înmatriculările
transfrontaliere de automobile în interiorul Uniunii Europene. Regulile mult
simplificate pentru înregistrarea transfrontalieră a automobilelor și
reducerea substanțială a poverii administrative ne vor duce cu un pas mai
aproape de o funcționare fără sincope a pieței unice, motorul nostru
pentru creștere economică și creare de locuri de muncă."

Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, responsabil pentru
industrie și antreprenoriat, a declarat: „Este inacceptabil ca, la 20 de ani

de la intrarea în vigoare a pieței interne, să mai existe atâtea obstacole în
calea cetățenilor și a întreprinderilor. Propunerea noastră pune capăt
multor formalități și proceduri de durată legate de înmatricularea
automobilelor. Acest lucru înseamnă economii substanțiale pentru
societățile de închirieri auto. Economia în ansamblu va avea de câștigat,
dar mai ales industria turismului”.

Formalitățile de reînmatriculare a unui automobil într-o altă țară din UE vor fi reduse substanțial
Propunerea înaintată înseamnă o îmbunătățire a situației pentru persoanele care își petrec o parte din an într-o altă
țară din UE și cărora, în prezent, li se solicită adesea să-și reînmatriculeze autovehiculul. Propunerea introduce
principiul că un automobil trebuie să fie înmatriculat în țara din UE în care locuiește proprietarul său și că celelalte
state membre nu-i pot cere proprietarului respectiv să-și reînmatriculeze automobilul pe teritoriul lor, chiar dacă
persoana în cauză petrece o perioadă mai lungă pe teritoriul respectiv.
Când propunerea va fi adoptată de Parlamentul European și de Consiliu, aceasta va însemna că:
 cetățenii care își petrec o parte din an într-o reședință de vacanță dintr-o altă țară din UE nu vor mai fi nevoiți să-și
reînmatriculeze automobilul în această țară;
 cetățenii care se mută definitiv într-o altă țară UE vor avea la dispoziție 6 luni să-și reînmatriculeze automobilul în
această țară;
 cetățenii care cumpără sau vând un automobil de ocazie în altă țară a UE nu se vor mai confrunta cu controale
tehnice suplimentare și cu probleme administrative;
 cetățenii care lucrează într-o altă țară UE și folosesc un automobil înmatriculat de angajator în țara respectivă nu
vor mai trebui să-l înmatriculeze în țara lor de origine;
 societățile de închirieri auto vor putea transfera autoturisme într-o altă țară a UE în perioada concediilor fără a le
reînmatricula (de exemplu, închiriind aceleași autoturisme pe litoral în timpul verii și în Alpi în timpul iernii). Acest
lucru ar trebui să reducă prețurile de închiriere a automobilelor;
 același principiu se aplică în cazul întreprinderilor: autovehiculele, autobuzele, camionetele și camioanele ar trebui
înregistrate în statul UE în care se află sediul întreprinderii, iar celelalte țări ale UE trebui să accepte acest lucru;
 autoritățile de înmatriculare vor coopera tot mai mult între ele, facilitând astfel identificarea și urmărirea
autovehiculelor furate. Va deveni astfel imposibilă înmatricularea unui automobil furat într-o altă țară din UE;
 multe controale vor fi eliminate cu totul, autoritățile primind informațiile tehnice necesare cu privire la autovehicul
direct de la colegii lor din țara în care acesta este deja înmatriculat.
Propunerea urmează să fie acum discutată de către Parlamentul European și Consiliu. După ce va fi aprobată, statele
membre vor avea la dispoziție un an ca să pregătească noile proceduri, respectiv software-ul pentru schimburile de
date etc. Mai târziu în cursul anului, Comisia va adopta o inițiativă de clarificare a normelor UE care trebuie
respectate la înmatricularea automobilelor și la aplicarea taxelor de circulație. Comisia va face propuneri de
îmbunătățire a pieței unice, în special în ceea ce privește evitarea dublei impozitări a automobilelor atunci când
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cetățenii se mută dintr-un stat membru în altul și înlăturarea obstacolelor din calea închirierii transfrontaliere de
autovehicule.
Mai multe detalii la adresa: www.ec.europa.eu

Comisia Europeană dă startul inițiativelor cetățenești europene
În data de 30 martie a avut loc lansarea inițiativelor cetățenești europene. Începând cu această zi, un milion de
cetățeni din întreaga Europă își pot uni eforturile cu privire la o chestiune care este importantă pentru ei și pot
solicita Comisiei să ia măsuri în acest sens.
Vicepreședintele Šefčovič a afirmat: „Sunt încântat de faptul că, după

întreaga activitate intensă depusă și lunga așteptare, europenii vor
putea în cele din urmă să lanseze inițiative cetățenești prin solicitarea
înregistrării acestora pe site-ul internet al Comisiei. Personal, aștept cu
nerăbdare ideile propuse de cetățeni.
Această acțiune reprezintă un avans fără precedent al democrației
participative. Este un instrument puternic, aflat la dispoziția
cetățenilor, de stabilire a unui program de lucru. Sper că inițiativele vor
încuraja, de asemenea, dezvoltarea unui veritabil „demos” european,
în măsura în care cetățenii își unesc eforturile la nivel transfrontalier
pentru a dezbate aspecte care sunt importante pentru ei toți.”
Înregistrarea inițiativelor este un element pregătitor important în
cadrul acestui proces. Cererile trebuie depuse de un comitet al
cetățenilor compus din cel puțin șapte cetățeni ai UE care își au
reședința în cel puțin șapte state membre diferite ale Uniunii.
Odată ce a fost înregistrată cererea, Comitetul are la dispoziție 12 luni pentru colectarea declarațiilor de susținere
necesare din cel puțin șapte state membre. Pentru a fi contabilizat ca făcând parte din cele șapte state membre s-a
stabilit ca pragul de susținători necesar să fie egal numărului de membri ai Parlamentului European ai statului
membru respectiv înmulțit cu 750. Orice cetățean având vârsta de vot necesară participării la alegerile pentru
Parlamentul European (în prezent de 18 ani în toate statele membre, cu excepția Austriei, în care este de 16 ani)
poate susține o inițiativă.
Numărul declarațiilor de susținere trebuie să fie certificat de către autoritățile competente din statele membre.
Comisia va avea apoi la dispoziție trei luni pentru a analiza inițiativa și a decide cum să procedeze în privința
acesteia. De asemenea, Comisia va organiza reuniuni cu organizatorii, în care aceștia să poată explica în detaliu
problemele ridicate în cadrul inițiativei lor. Organizatorii vor avea, de asemenea, posibilitatea de a-și prezenta
inițiativa în cadrul unei audieri publice organizate la Parlamentul European.
Comisia va adopta o comunicare în care va explica concluziile sale privind inițiativa, acțiunile pe care intenționează
să le întreprindă, dacă este cazul, și motivarea acesteia.
Comisia Europeană a depus eforturi deosebite pentru ca procesul să
fie cât mai simplu posibil pentru cetățeni, instituind, în același timp,
garanțiile necesare pentru ca inițiativele care sunt în mod evident
abuzive, lipsite de seriozitate, vexatorii, contrare valorilor europene
sau în afara sferei competențelor Comisiei să nu fie înregistrate. De
asemenea, au fost luate măsuri în vederea asigurării unei protecții
adecvate a datelor persoanelor care susțin inițiativele.
Inițiativa cetățenească europeană a fost introdusă de Tratatul de la
Lisabona. Aceasta va permite unui milion de cetățeni din cel puțin să
prezinte propuneri de acte juridice în domeniile în care Comisia
Europeană să prezinte propuneri de acte juridice în domeniile în care
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Comisia are competența de a face acest lucru. Regulamentul privind inițiativele cetățenești europene a fost adoptat
la 16 februarie 2011. Cu toate acestea, la cererea statelor membre care au avut nevoie de timp pentru a institui
mecanisme de certificare a declarațiilor de susținere, cetățenii vor putea lansa inițiative cetățenești abia de la 1
aprilie 2012.
Sursa: www.ec.europa.eu

Un centru al UE de combatere a criminalității informatice menit să lupte
împotriva infractorilor și să îi protejeze pe consumatorii online
Se estimează că, în întreaga lume, peste un milion de persoane sunt în fiecare zi victime ale criminalității
informatice. Costul criminalității informatice ar putea atinge o valoare totală de 388 de miliarde de dolari la nivel
mondial.
Comisia Europeană a propus înființarea unui centru european de
combatere a criminalității informatice care să contribuie la protejarea
cetățenilor și a întreprinderilor europene împotriva acestor
amenințări informatice tot mai frecvente. Centrul va fi instituit în
cadrul Oficiului European de Poliție, Europol, la Haga (Țările de Jos).
Centrul va fi punctul focal european în combaterea criminalității
informatice și va viza activitățile ilegale online desfășurate de grupuri
organizate de infractori, în special pe cele care generează venituri
ilegale importante, cum ar fi frauda online în care sunt implicate cărți
de credit și detaliile de identificare a contului bancar.
Experții Uniunii Europene vor desfășura, de asemenea, activități
menite să împiedice criminalitatea informatică ce afectează
operațiunile bancare pe internet și sistemele de rezervare online, sporind astfel nivelul de încredere al
consumatorilor online. Unul dintre obiectivele centrului european de combatere a criminalității informatice va fi
protejarea profilurilor de pe rețelele de socializare împotriva infiltrărilor de către infractorii online, sprijinind astfel
lupta împotriva furtului online de identitate. Centrul va viza, de asemenea, infracțiunile informatice care cauzează
prejudicii grave victimelor, cum ar fi exploatarea sexuală online a copiilor și atacurile informatice care afectează
infrastructura și sistemele de informații critice din Uniune.

„Milioane de europeni folosesc internetul pentru servicii bancare la domiciliu (home banking), pentru a face
cumpărături online, pentru a-și planifica vacanțele sau pentru a păstra legătura cu familia și prietenii prin intermediul
rețelelor de socializare online. Însă, pe măsură ce timpul pe care îl petrecem online în viața de zi cu zi sporește, și
criminalitatea organizată este din ce în ce mai prezentă, iar aceste infracțiuni ne afectează pe fiecare dintre noi” , a
declarat Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne. „Nu le putem permite infractorilor informatici
să ne perturbe viața digitală. Un centru european de combatere a criminalității informatice în cadrul Europol va
deveni un nucleu de cooperare în vederea apărării unui internet liber, deschis și sigur.”
Până în 2011, aproape trei sferturi (73%) din gospodăriile europene aveau acces la internet de acasă, iar în 2010,
peste o treime din cetățenii UE (36%) foloseau serviciile bancare la domiciliu. 80 % dintre tinerii europeni se
conectează prin rețelele de socializare online, iar valoarea schimburilor comerciale mondiale efectuate anual prin
comerț electronic atinge aproximativ 8 trilioane de dolari.
Ca urmare, criminalitatea informatică este în creștere, iar infractorii informatici au creat în jurul activităților lor ilegale
o piață profitabilă, în care detaliile unei cărți de credit pot fi vândute în cadrul grupurilor de criminalitate organizată
pentru suma modică de 1 euro pe carte de credit, o carte de credit contrafăcută pentru aproximativ 140 de euro, iar
detaliile de identificare a contului bancar pentru numai 60 de euro.
Infracțiunile informatice vizează, de asemenea, rețelele sociale: până la 600.000 de conturi Facebook sunt blocate în
fiecare zi, în urma unor diverse tentative de piraterie informatică, iar în 2009 au fost detectate peste 6.700.000 de
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calculatoare infectate de botnet-uri.
Centrul european va avertiza statele membre ale UE cu privire la amenințările informatice majore și le va atrage
atenția asupra deficiențelor existente în sistemele acestora de apărare online. Centrul va identifica rețelele
organizate de criminalitate informatică, precum și pe cei mai importanți infractori din spațiul virtual. Acesta va oferi
sprijin operațional în cadrul unor investigații concrete, fie furnizând asistență legală informatică, fie sprijinind
înființarea unor echipe comune de investigație în domeniul criminalității informatice.
Pentru a-și îndeplini sarcinile și a oferi un sprijin mai eficient investigatorilor, procurorilor și judecătorilor care se
ocupă cu criminalitatea informatică în statele membre, centrul va reuni informații provenind din surse deschise, din
sectorul privat, de la serviciile de poliție și din mediul academic. Noul centru va servi, de asemenea, drept bază de
informații pentru serviciile naționale de poliție din statele membre și va reuni expertiza și inițiativele de formare
europene în domeniul criminalității informatice. Centrul va putea oferi un răspuns la întrebările din partea
investigatorilor, procurorilor și judecătorilor care se ocupă cu criminalitatea informatică, cât și celor din partea
sectorului privat cu privire la aspecte tehnice și de expertiză legală specifice.
Centrul va servi drept platformă pentru investigatorii europeni care se ocupă cu criminalitatea informatică, unde
aceștia se vor putea exprima cu o singură voce în cadrul discuțiilor cu sectorul IT, cu alte societăți din sectorul
privat, cu comunitatea de cercetare, cu asociațiile de utilizatori și cu organizațiile societății civile. În sfârșit, centrul va
deveni partenerul natural în contactele cu alți parteneri internaționali și în inițiative mai ample la nivel internațional în
domeniul criminalității informatice.
Se preconizează că activitatea centrului va începe anul viitor, în luna ianuarie. Pentru ca centrul să poată fi creat,
propunerea Comisiei trebuie acum adoptată de autoritatea bugetară a Europol.
Sursa: www.ec.europa.eu

EVENIMENTE

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;
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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 şi nu în ultimul rând să aducă în atenţia publicului
strategiile regionale şi locale bazate pe creativitate şi inovaţie.
Anul acesta, „Spring Day” se desfăşoară în perioada 30 martie - 20 iunie 2011. În decursul lunii aprilie, în cadrul
acestei campanii au avut loc 5 activităţi la care au participat aproximativ 150 de elevi şi preşcolari.

Campania de informare „Biblioteca vie a carierei europene”
Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, în colaborare cu Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi, organizează începând cu data de 7
mai 2012 campania de informare „Biblioteca vie a carierei europene”.
Campania are ca obiectiv promovarea rolului reţelelor de comunicare ale Uniunii
Europene în dezvoltarea carierei profesionale. În cadrul acestei campanii urmează să
fie prezentate unele aspecte legate de viitorul carierelor profesionale la nivelul Uniunii
Europene, precum şi a oportunităţilor de informare oferite de reţelele de informare ale
Comisiei Europene.
Campania constă în organizarea unui set de 10 acţiuni, fiecare acţiune urmând a se
desfăşura într-o clasă din 10 unităţi de învătământ liceal diferite din municipiul Galaţi, grupul ţintă fiind reprezentat
de 300 de elevi ai claselor IX-XII.

6.000 de copaci plantaţi în Aria Protejată Pădurea Gârboavele
Consiliul Judeţului Galaţi a organizat, în data de 4 aprilie 2012, o
amplă acţiune de împădurire în Aria naturală Protejată Pădurea
Gârboavele din comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi. La acţiune au
participat aproximativ 600 de elevi din şcolile şi liceele gălăţene,
printre care s-au numărat: Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”,
Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Colegiul Naţional „Mihail
Kogălniceanu”, Şcoala gimnazială nr. 24 „Sf. Arhangheli Mihail şi
Gavril”, Colegiul Tehnic „Paul Dimo” şi Colegiul Tehnic „Traian
Vuia”.
O surpriză plăcută a venit din partea elevilor şcolii gimnaziale din
comuna Vânători care, auzind de acţiune, au venit, însoţiţi de
profesori, şi folosind mijloacele proprii de transport, să ajute la
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plantarea copacilor.

„Am avut astăzi o acţiune de împădurire în Pădurea Gârboavele unde s-au plantat 3.000 de frasini şi 3.000 de
stejari, specii care se găsesc de altfel în toată pădurea Gârboavele. Este o acţiune pe care o facem de ani de zile,
astăzi fiindu-ne alături aproape 600 de elevi din liceele şi şcolile gălăţene. Cele trei loturi care au fost împădurite
însumează 1,2 ha. Anul trecut acţiunea a avut loc pe o suprafaţă mai mare, de 3 ha. După cum ştiţi, Galaţiul se află,
la nivel naţional, pe locul doi ca spaţiu verde pe cap de locuitor, cu 175 de mp/locuitor, asta şi pentru că am reuşit
să facem multe împăduriri în întreg judeţul”, a precizat preşedintele CJ Galaţi, Eugen Chebac.
De-a lungul timpului, Consiliul Judeţului Galaţi a susţinut iniţiativa privată şi cea publică de împădurire, amintind aici
acţiunile din cadrul proiectului „România prinde rădăcini!” care s-au desfăşurat la Oancea, dar şi cele de la BereştiMeria, Ţepu şi Ghidigeni. Anul trecut, în localitatea Oancea, un teren din domeniul public al comunei a fost împădurit
printr-o acţiune transfrontalieră, la activitate participând reprezentanţi din Republica Moldova şi Ucraina.
Activitatea de împădurire desfăşurată la începutul lunii aprilie se înscrie în seria de acţiuni din cadrul proiectului
„SALVAŢI Aria Protejată Pădurea Gârboavele”, proiect implementat de CJ Galaţi în cadrul Programului Operaţional
Sectorial de Mediu şi a cărui valoare se ridică la 953.319 lei.

Spectacolul folcloric „Ori te poartă cum ţi-e vorba, ori vorbeşte cum ţi-e portul”
În data de 18 aprilie 2012, la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galaţi a avut loc spectacolul folcloric „Ori te poartă
cum ţi-e vorba, ori vorbeşte cum ţi-e portul” care a marcat încheierea proiectului „Costumul popular: unitate şi
varietate la Dunărea de Jos” finanţat prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina – Rep. Moldova 20072013, Prioritatea 3 – Promovarea activităţilor people to people, Măsura 3.2. Schimburi culturale, sociale şi în
domeniul educaţiei.

Cu această ocazie pe scena Teatrului Muzical au urcat Ansamblul Folcloric „Doina Covurluiului” din Galaţi, România,
Ansamblul „Mugurel” din Reni, regiunea Odesa, Ucraina şi Ansamblul Folcloric „Doina Prutului” din Colibaşi, raionul
Cahul, Republica Moldova.
Membrii celor trei ansambluri invitate au purtat costume populare realizate în cadrul proiectului, spectacolul
reprezentând astfel o adevărată paradă a portului popular autentic specific celor trei zone vizate de proiect - Judeţul
Galaţi, România, raionul Reni, Ucraina şi raionul Cahul, Republica Moldova.
Cu un buget total de 89.880 de euro, proiectul „Costumul popular: unitate şi varietate la Dunărea de Jos” a fost
implementat de Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Consiliul Judeţului Galaţi, România, Organizaţia Publică de Tineret
„Noua Generaţie a Europei”, Reni, Ucraina, Consiliul Raional Cahul şi Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală
Chişinău din Republica Moldova şi a vizat creşterea gradului de interacţiune şi cooperare între instituţiile culturale
locale în procesul de conservare, valorificare şi transmitere a moştenirii folclorice în regiunea Dunării de Jos.
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Prin implementarea acestui proiect s-au colectat şi sistematizat informaţiile
etnografice privind portul popular specific regiunii Dunării de Jos, s-a creat un
atelier specializat în confecţionarea de costume populare şi au fost realizate un
număr de 90 de costume populare, care vor dota ansambluri folclorice din cele
trei zone – Galaţi, Reni, Cahul.
Astfel, modelele tradiţionale ale portului popular pierdute în timp şi care mai
existau doar în memoria colectivă sau ca exponate de muzeu, sunt astăzi din
nou aduse la lumină şi promovate pe scena unor festivaluri folclorice locale,
naţionale sau internaţionale.

CONCURSURI
Concurs de fotografie: „Viaţa 2.0 - Eşti gata de un nou început?”
Grupul Partidului Socialist European (PSE) al Comitetului Regiunilor (CoR) lansează un concurs de fotografie pentru
cetăţenii europeni cu vârsta cuprinsă între 18 şi 108 ani, inspirat de Anul european al îmbătrânirii active şi al
solidarităţii între generaţii (2012).
Fotografii amatori sunt invitaţi să trimită o fotografie care
ilustrează modul în care percep participarea activă a
persoanelor în vârstă în societate şi dezvoltarea
potenţialului acestora.
„Viaţa 2.0 – Esti gata de un nou început?” urmăreşte să
surprindă diferite modalităţi de a transforma în
oportunităţi provocările inerente îmbătrânirii populaţiei,
prin descoperirea unor talente noi, printr-o viaţă activă,
menţinerea condiţiei fizice şi a sănătăţii sau promovarea învăţării inter-generaţionale.
Data limită pentru trimiterea fotografiilor este 30 iunie 2012. Juriul este alcătuit din membri ai Grupului PSE din
cadrul CoR, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi regionale din UE şi din profesionişti în domeniul fotografiei. Acesta
va selecta cele mai bune trei fotografii.
Câştigătorii vor primi premii consistente. Premiul întâi al concursului constă în două călătorii pentru două persoane în
două oraşe europene şi o tabletă.
Pentru informaţii suplimentare privind concursul, vizitaţi: www.pes.cor.europa.eu

Concurs internaţional de eseuri pentru tineri 2012

Acest concurs pentru tineri este sponsorizat de Fundaţia Goi Peace şi UNESCO. Scopul concursului este de a inspira
societatea să înveţe de la tineri şi să se gândească la modul în care fiecare dintre noi poate aduce o schimbare în
lume.
Tema din acest an a concursului este „Să creăm viitorul pe care ni-l dorim”. Viitorul începe cu viziunea pe care o
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avem în acest moment. Care este viitorul pe care vrei să il creezi pentru tine şi pentru întreaga omenire?
Impărtăşeşte-ţi visul şi ideile pentru a le transforma în realitate.
Condiţii:
1. Eseurile pot fi trimise de orice persoană care are până în 25 de ani, în cadrul uneia dintre categoriile: Copii (până
în 14 ani); Tineret (15-25 de ani).
2. Eseurile trebuie să aibă cel mult 800 de cuvinte, să fie tipărite sau printate în engleză, spaniolă, germană,
franceză, sau să aibă cel mult 1.600 de caractere în japoneză.
3. Eseurile trebuie să aibă o pagină de copertă care indică: categoria (Copii sau Tineret); titlul eseului, numele,
adresa de e-mail, numărul de telefon, naţionalitatea, vârsta până la data limită de candidatură - 30 iunie 2012, sexul,
numele şcolii, numărul de cuvinte. Profesorii şi directorii de tineret pot trimite o colecţie de eseuri din clasa sau
grupul lor. Ataşaţi şi o listă cu numele participanţilor şi numele şi informaţiile de contact ale profesorului sau
directorului. Materialele care nu au toate aceste informaţii nu vor fi luate în calcul.
4. Materialele pot fi trimise prin poştă sau online.
5. Eseurile trebuie să fie originale şi să nu fi fost publicate.
6. Eseurile trebuie să fie scrise de o singură persoană. Eseurile scrise împreună de mai multe persoane nu sunt
acceptate.
7. Drepturile de autor ale eseurilor trimise vor aparţine sponsorului.
Premii:
Premiul I: Diplomă şi premiu în valoare de 100.000 Yeni (approx. 1.300 USD) (o persoană) - Câştigătorul premiului I
va fi invitat la ceremonia de premiere din Tokyo, Japonia, în noimebrie 2012. Costurile de călătorie vor fi acoperite de
sponsor.
Premiul II: Diplomă şi premiu în valoare de 50.000 Yeni (approx. 650 USD) (2 persoane);
Premiul III: Diplomă şi cadou (5 persoane);
Menţiune de onoare: Diplomă şi cadou (25 persoane).
Data limită: 30 iunie 2012
Câştigătorii vor fi anuntaţi în luna noiembrie 2012 pe site-ul Fundaţiei Goi Peace şi pe site-ul UNESCO.
Mai multe informaţii: http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1201.html
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