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În urma unei acțiuni concertate realizate în 2013 de autoritățile naționale pentru
protecția consumatorilor sub coordonarea Comisiei Europene, s-a constatat că 382
de pagini de internet din 552 de pagini verificate nu respectau legislația europeană
în domeniul protecției consumatorilor. Ca rezultat al unei ample acțiuni de punere în
conformitate, 62% dintre paginile de internet verificate aplică în prezent
consumatorilor un tratament adecvat. Restul de 38% se pot aștepta la noi măsuri
îndreptate împotriva lor, având în vedere că autoritățile europene continuă să lupte
pentru respectarea deplină a drepturilor consumatorilor.

„Unul din trei utilizatori de internet din
Uniunea Europeană își rezervă călătoria și
cazarea online. Acești utilizatori merită să
aibă încredere că rezervarea online este
sigură și fiabilă. Grație eforturilor comune
ale statelor membre și ale Comisiei, 62%
din cele 552 de pagini de internet de
călătorii verificate sunt conforme în
prezent cu legislația UE în domeniul
protecției consumatorilor. Îmi voi continua
eforturile
până
când
drepturile
consumatorilor vor fi pe deplin respectate
și voi încerca să utilizez structurile
existente în acest scop”, a declarat Neven
Mimica, comisarul UE pentru protecția
consumatorilor.

În urma verificărilor, autoritățile naționale au constatat că 382 de pagini de internet
nu respectau legislația UE privind protecția consumatorilor și doar 31% dintre
paginile verificate erau conforme cu normele UE. Autoritățile naționale au contactat
ulterior societățile din țara lor care gestionau pagini neconforme pentru a le solicita
să-și alinieze practicile la legislația UE privind protecția consumatorilor sau, pentru
societățile din alte state membre, au cerut asistența statului membru în cauză. Până
în prezent, 173 de pagini de internet au fost remediate, numărul total al paginilor
de internet conforme crescând astfel la 62% din totalul celor verificate. În acest
moment, sunt în curs de desfășurare proceduri care vizează 209 de pagini de
internet, dintre care, pentru 52, există angajamente din partea operatorilor de a le
corecta.
În ce anume au constat verificările?
Paginile de internet au fost verificate pentru a se stabili dacă anumite informații
privind principalele caracteristici ale serviciilor erau ușor de consultat, dacă prețul
era indicat într-o fază incipientă și includea toate suplimentele opționale, dacă
paginile puneau la dispoziție adrese de e-mail la care să se poată trimite întrebări și
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reclamații. S-a verificat, de asemenea, dacă paginile de internet puneau la dispoziție termeni și condiții înainte de
cumpărare și dacă aceste informații erau redactate într-un limbaj simplu și ușor de înțeles. Principalele probleme
constatate au fost:
• lipsa informațiilor obligatorii privind identitatea operatorului, în special adresa de e-mail, ceea ce îi priva pe
consumatori de un mijloc de contact eficace. 162 de pagini de internet (30%) nu conțineau această informație;
• lipsa unor instrucțiuni clare cu privire la modul în care se pot depune reclamații. 157 de pagini de internet (28%)
nu furnizau această informație;
• suplimentele de preț opționale, precum cele pentru bagaje, asigurări, taxe de îmbarcare cu prioritate nu erau
facultative. Această problemă a fost constatată în cazul a 133 de pagini de internet (24%);
• prețul total al serviciului nu era indicat în avans, atunci când erau afișate elementele principale ale rezervării. 112
de pagini de internet (20%) nu furnizau această informație.
Procedurile juridice sau administrative la nivel național continuă pentru cele 209 de pagini de internet care nu sunt
încă în conformitate cu legislația. În plus, anumite practici în sectorul călătoriilor sunt examinate mai în detaliu,
astfel încât consumatorii să dispună de toate informațiile pertinente și să poată decide în cunoștință de cauză.
Mai multe informații la: www.ec.europa.eu

Norme mai flexibile în materie de acordare a vizelor
pentru a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă
Un număr mare de resortisanți ai țărilor terțe care doresc să călătorească în UE sunt adesea confruntați cu proceduri
de acordare a vizelor împovărătoare, îndelungate și costisitoare. Propunerile prezentate marți, 1 aprilie, vor
simplifica procedurile pentru persoanele care doresc să călătorească în UE pentru sejururi de scurtă durată și vor
reduce în mod considerabil durata procedurilor, conducând la realizarea unui nivel mai ridicat de economii de costuri
și la reducerea birocrației, menținând, în același timp, nivelul de securitate. Prin facilitarea accesului la spațiul
Schengen pentru persoanele care călătoresc cu acte în regulă, va fi mai ușor pentru acestea să își viziteze prietenii și
rudele, precum și să desfășoare activități comerciale. Acest lucru va stimula activitatea economică și crearea de
locuri de muncă, de exemplu, în sectorul turismului, precum și în domenii de activitate conexe, cum ar fi sectorul
restaurației și cel al transporturilor.
Un studiu recent arată că, în 2012, s-a „pierdut” un număr total de 6,6 milioane de călători potențiali din șase dintre
țările cu cel mai mare număr de călători, din cauza procedurilor greoaie de acordare a vizelor. De asemenea, studiul
a relevat faptul că existența unor norme de acordare a vizelor mai flexibile și mai accesibile ar putea duce, doar
pentru aceste șase țări, la o creștere cu 30% până la 60% a numărului de călătorii către spațiul Schengen. Acest
lucru ar putea reprezenta o sumă totală de 130 de miliarde de euro sub formă de cheltuieli directe pe o perioadă
de cinci ani (cheltuieli pentru cazare, alimente și băuturi, transport, divertisment, cumpărături etc.) și ar putea duce
la crearea a aproximativ 1,3 milioane de locuri de muncă în sectorul turismului și în sectoare conexe.

„Europa are nevoie de o politică mai inteligentă în materie de vize.
Trebuie să atragem către meleagurile noastre mai mulți turiști,
oameni de afaceri, cercetători, studenți, artiști și profesioniști din
domeniul culturii. În clipa de față dorim să impulsionăm creșterea
economică și să creăm noi locuri de muncă prin accentuarea
dimensiunii economice a politicii europene în domeniul vizelor,
menținând, în același timp, un nivel ridicat de securitate la granițele
noastre. Propunerile de astăzi vor facilita în mod considerabil
procedurile de acordare a vizelor pentru persoanele care se
deplasează pentru sejururi de scurtă durată. Datorită acestor
propuneri, se preconizează o creștere semnificativă a numărului de
călători în anii următori”, a declarat Cecilia Malmström, comisar
pentru afaceri interne.

Antonio Tajani, vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil
pentru industrie și antreprenoriat, a adăugat: „Propunerea noastră va
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susține sectorul turismului european într-o perioadă în care concurența internațională este din ce în ce mai acerbă și
în care tot mai multe țări se bazează pe turism ca factor de creștere economică. Noile norme în materie de vize oferă
răspunsul la această provocare. Aceste schimbări vor permite sectorului turismului să facă față creșterii considerabile
a fluxurilor de turiști care vizitează Europa. Turismul este forța motrice a creșterii economice a Europei și a fost cel
mai important bastion al economiei europene în timpul crizei recente.”
Pentru a stimula economia europeană și a facilita viața persoanelor care călătoresc în UE, Comisia Europeană
propune modificări importante în ceea ce privește normele în materie de vize. Principalele elemente ale acestui
pachet sunt:
• reducerea, de la 15 la 10 zile, a termenului-limită pentru procesarea cererilor de viză și luarea unei decizii;
• posibilitatea de a depune cereri de viză la consulatele altor țări membre ale UE, în cazul în care statul membru
competent pentru procesarea cererii de viză nici nu este prezent, nici nu este reprezentat în statul în care este
depusă cererea;
• acordarea de facilități considerabile persoanelor care călătoresc
frecvent, inclusiv eliberarea obligatorie de vize cu intrări multiple,
valabile timp de trei ani;
• introducerea unui formular de cerere de viză simplificat și posibilitatea
de a depune cereri „on-line”;
• posibilitatea ca statele membre să elaboreze sisteme speciale de
acordare a vizelor la granițe, pentru o ședere de maximum 15 zile întrun singur stat Schengen;
• posibilitatea ca statele membre să faciliteze eliberarea vizelor pentru
persoanele care călătoresc în scopul de a participa la evenimente
importante;
• introducerea unui nou tip de viză (viza de circuit) care să le permită
persoanelor care călătoresc cu acte în regulă să se deplaseze în spațiul
Schengen pe o perioadă de maximum 1 an (cu condiția ca șederea pe teritoriul unui stat membru să nu depășească
90 de zile într-un interval de 180 de zile).
Concret, Comisia propune:
• Simplificarea cererilor de viză de scurtă ședere, pentru a răspunde cererii în creștere. Normele actuale în
materie de vize au dat deja numeroase rezultate, ceea ce a contribuit la o creștere cu 68% a numărului cererilor de
viză, de la 10,2 milioane în 2009 la 17,2 milioane în 2013. Cu toate acestea, se poate face mai mult în vederea
îmbunătățirii mobilității persoanelor care călătoresc cu acte în regulă. Pentru noile date statistice din 2013 privind
vizele, a se vedea infografic. Adesea, problemele legate de obținerea vizelor limitează accesul și reduc, prin urmare,
potențialele beneficii economice ale atracțiilor turistice. De exemplu, cu ocazia Expoziției universale de la Milano din
2015, milioane de noi turiști ar putea vizita Europa.
• Stabilirea unui set mai clar de norme procedurale și accelerarea procesului. S-a propus reducerea, de la
15 la 10 zile, a termenului-limită pentru procesarea unei cereri de viză și luarea unei decizii cu privire la aceasta.
Termenul maxim pentru depunerea unei cereri a fost extins de la trei la șase luni înainte de data preconizată a
călătoriei, pentru a permite călătorilor să planifice și să evite perioadele de vârf. În plus, lista documentelor
justificative va fi simplificată și va deveni exhaustivă, iar consolidarea armonizării acestor cerințe la nivel local va
asigura un tratament egal al persoanelor care solicită vize. Asigurarea medicală de călătorie, care este obligatorie și
adesea costisitoare, va fi eliminată.
• Stimularea cooperării la nivel consular. Potrivit propunerii, în cazul în care statul membru competent pentru
procesarea cererii de viză nici nu este prezent, nici nu este reprezentat într-o țară terță, solicitantul are dreptul să își
depună cererea la oricare dintre consulatele prezente („reprezentare obligatorie”).
• Se va facilita efectuarea de vizite repetate odată cu introducerea criteriilor obligatorii privind obținerea unei
vize cu intrări multiple (MEV), valabile pe o perioadă de trei ani și ulterior pentru o perioadă de cinci ani, pentru
persoanele care călătoresc frecvent și care sunt înregistrate în Sistemului de Informații privind Vizele (VIS).
Solicitanții ale căror date sunt înregistrate în VIS și care au utilizat anterior, în mod legal, cel puțin două vize în
ultimele 12 luni vor avea de câștigat de pe urma acestor facilități.
Această schimbare de norme este, de asemenea, posibilă datorită introducerii generalizate a Sistemului de Informații
privind Vizele (VIS), care se preconizează a fi finalizat în 2015, permițând consulatelor statelor membre să aibă acces
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la datele privind cererile de viză anterioare ale solicitanților.
Datorită faptului că ar avea posibilitatea de a călători în mod mai spontan, persoanele care dețin vize cu intrări
multiple cu valabilitate mai lungă vor întreprinde, probabil, mai multe călătorii în spațiul Schengen decât în alte
condiții. Un număr mai mare de călătorii ar stimula creșterea economică în spațiul Schengen.
• Instituirea unei vize de circuit. Acest nou tip de viză va permite resortisanților țărilor terțe care călătoresc cu
acte în regulă în spațiul Schengen să circule pe o perioadă de până la 1 an în această zonă (cu condiția ca șederea
pe teritoriul unui stat membru să nu depășească 90 de zile într-un interval de 180 de zile), cu posibilitatea de
prelungire pentru o perioadă de până la doi ani (cu condiția ca solicitantul să nu stea mai mult de 90 de zile într-un
interval de 180 de zile în același stat membru). Această viză li s-ar aplica, de exemplu, artiștilor care realizează
spectacole live și care fac turnee în spațiul Schengen pentru o perioadă îndelungată, dar și persoanelor care
călătoresc în scopuri personale, cum ar fi turiștii, cercetătorii și studenții care doresc să petreacă mai mult timp în
Europa.
Mai multe informații la: www.ec.europa.eu

„Let's Clean Up Europe” (Pentru o Europă mai curată), inițiativa din 10 mai
În fiecare an, milioane de tone de deșeuri ajung pe străzile, în oceanele, pe plajele, în
pădurile și în zonele naturale ale Europei. Și în fiecare an, milioane de europeni se
mobilizează în cartierele lor pentru a participa la acțiuni voluntare de curățenie.
„Pentru o Europă mai curată” este o inițiativă care are scopul de a încuraja mai
multe acțiuni de acest tip, de a crește gradul de sensibilizare cu privire la amploarea
problemei pe care o reprezintă deșeurile și de a încuraja schimbări de comportament.
Evenimentul este coordonat în cadrul Săptămânii europene pentru reducerea
deșeurilor (EWWR).
Janez Potočnik, comisar pentru mediu, a declarat: „Mișcările civice privind curățenia

dobândesc amploare în întreaga Europă și dorim ca acestea să simtă că sunt parte a
unui eveniment european. Am creat o rețea de puncte de contact naționale în 21 de
țări pentru ca cetățenii să fie informați cu privire la acțiunile din cartierul lor și cu
privire la modul în care își pot aduce contribuția. Este o inițiativă concretă, prin
urmare haideți să ne punem cizmele și mănușile. Cu toții ne dorim să locuim în
cartiere curate, așadar, împreună să facem curățenie în Europa.”
Pentru a rezolva problema deșeurilor, în ultimii ani, în Europa, s-au organizat mai multe campanii de curățenie.
„Pentru o Europă mai curată” va reuni aceste inițiative în cadrul unui eveniment de curățenie la scară europeană ce
se va desfășura în aceeași zi pe întregul continent, ajungând la un număr cât mai mare de cetățeni.

„Pentru o Europă mai curată” este un eveniment care într-adevăr începe pe teren și care are obiectivul de a
informa și de a mobiliza cetățenii să curețe mediul înconjurător în folosul lor. Experiența arată că oamenii sunt
adesea surprinși de cantitatea de deșeuri care este generată și aruncată în cartierul lor. Însă deșeurile pot fi
valoroase. Hârtia, sticla, metalele și plasticul, toate aceste materiale pot fi reutilizate sau reciclate dacă sunt
colectate. Astfel se reduce impactul asupra mediului, se creează oportunități economice și locuri de muncă,
contribuind la transformarea Europei într-o economie mai circulară.

Comisia promovează evenimentul, însă acțiunile de curățenie au un caracter independent, local și cetățenesc
veritabil. În multe cazuri, autoritățile locale, ONG-urile, întreprinderile și școlile se vor implica sau vor coordona
acțiunile. Evenimentele au loc în 15 state membre ale UE, precum și în Andorra, Bosnia și Herțegovina, Norvegia,
Serbia și Turcia. Pentru a vedea acțiunile locale din statul dumneavoastră membru, consultați pagina de internet a
organizatorului de la nivel național din statul respectiv.
Inițiativa „Pentru o Europă mai curată” este un proiect LIFE coordonat de Asociația Orașelor și Regiunilor pentru
Reciclare și Gestionarea Durabilă a Resurselor, organizația care răspunde, de asemenea, de Săptămâna
europeană pentru reducerea deșeurilor. Un set de instrumente de comunicare a fost elaborat de către
organizatori și va fi pus la dispoziția tuturor participanților prin intermediul coordonatorilor.
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În 2012, mișcarea Let's Do It! World, cu sediul în Estonia, a coordonat o acțiune de curățenie la nivel mondial , care
a mobilizat 7 milioane de voluntari în cadrul a 84 de acțiuni de curățenie cu durata de o zi în Asia, Africa, America de
Nord, America de Sud și Europa. Activități similare au fost organizate ulterior, în 2013. Inițiativele se bazează în
principal pe colaborarea dintre voluntari prin intermediul rețelelor sociale și includ, de asemenea, atragerea de
fonduri și sponsorizări.
Organizația Surfrider Foundation Europe (http://www.surfrider.eu/en/presentation/our-story.html) mobilizează 1.500
de voluntari, 10.000 de membri, aproximativ 40 de antene locale și peste 40.000 de simpatizanți. Acțiunile sale de
curățare a plajelor sunt acum completate prin acțiuni privind lacurile și râurile. Surfrider își are începuturile în 1984,
în Malibu, California, când surfiștii au dorit să protejeze de poluarea locală locurile lor preferate pentru surfing.
Organizația este activă în Europa din 1990. Comisia Europeană consideră că sensibilizarea opiniei publice și
schimbarea atitudinii față de deșeuri sunt elemente importante pentru atingerea obiectivelor prevăzute de legislația
europeană privind deșeurile. Prevenirea generării de deșeuri și gestionarea deșeurilor sunt domenii prioritare pentru
Comisie în 2014, iar în vara aceasta Comisia va revizui obiectivele referitoare la reciclarea deșeurilor și la gropile de
gunoi, ca parte a unui pachet mai larg privind economia circulară.
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 să se facă auziţi cu privire la
tematicile europene.
Campania „Spring Day” este compatibilă cu majoritatea disciplinelor şcolare şi oferă cadrelor didactice şi
preşcolarilor/elevilor 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 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 aprilie - iunie 2014. Până in prezent, reprezentanţii Centrului
Europe Direct Galaţi, organizatorii campaniei, au fost prezenţi la Școala nr. 28 Galați.
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Organizarea ultimului traseu al Caravanei naționale de promovare a
„Circuitului turistic muzeal în județul Galați”
Consiliul Județului Galați a continuat Caravana națională de promovare a instituțiilor muzeale din județul Galați, în
cadrul proiectului „Circuit turistic muzeal în judeţul Galaţi”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 2013, Axa prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”.
În luna aprilie 2014 a avut loc ultimul traseu turistic, când s-au organizat conferințe de presă de promovare a
circuitului în orașele Tulcea (la Casa Avramide din cadrul Complexului Muzeal de Patrimoniu Cultural NordDobrogean), Constanța (la Muzeul de Artă) și Călărași (la Muzeul Dunării de Jos).
Toți cei interesați de istorie, cultură sau artă, au avut oportunitatea să descopere imensul patrimoniu deținut de
instituțiile muzeale din județul Galați și să afle tradițiile și valorile artistice ale zonei.

Bursa locurilor de muncă Galați
În data de 25 aprilie, în holul Universității „Dunărea de Jos” Galați, a avut loc Bursa locurilor de muncă, organizată
de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Galați.
Cele 93 de firme prezente au oferit peste 850 de locuri de muncă gălățenilor. Majoritatea locurilor de muncă au fost
pentru persoane cu studii medii, cum ar fi confecţioner articole textile, agent securitate şi intervenţie, muncitor
necalificat, lucrător comercial, confecţioner încălţăminte, patiser, vânzător, vopsitor, instalator, şofer, tinichigiu auto,
ospătar, bucătar, cofetar, dispecer, centru alarmă, mecanic auto, agent vânzări, croitor, cameristă, zidar, dulgher.
Au existat și posturi ce necesitau studii superioare: alpinist utilitar, inginer topograf, medic cardiolog, medic internist
generalist, asistent medical generalist, secretară, inspector SSM, funcţionar economic, consilier financiar, consilier
jurist, programator, inginer mecanic, inginer sudor.
La acest eveniment a fost prezent și un membru al Centrului Europe Direct Galați, din cadrul Consiliului Județului
Galați, care a oferit celor prezenți materiale cu informații ce vizează piața europeană a forței de muncă și securitatea
socială în Uniunea Europeană.
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DE LA ȘCOALA GĂLĂȚEANĂ
Cronica proiectelor educaționale - Martie 2014
Luna martie, luna revenirii la viaţă a naturii, a fost o lună
efervescentă şi în ceea ce priveşte activităţile în programele şi
proiectele cu finanţare naţională şi europeană aflate în derulare.
Iată principalele evenimente:
În data de 11.03.2014 s-a lansat oficial în România programul
Erasmus+. Lansarea a avut loc la Bucureşti,
la Palatul
Parlamentului, în organizarea Agenţiei Naţionale pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
(ANPCDEFP). Evenimentul a fost onorat de prezenţa doamnei
Androulla Vassiliou, comisar european pentru Educaţie, Cultură,
Multilingvism şi Tineret, a domnului ministru al educaţiei Remus
Pricopie şi a domnului ministru delegat Mihnea Coştoiu. De la
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi au fost invitaţi şi au participat la eveniment doamna inspector şcolar general
adjunct Diamanta Bulai şi Octavian Patraşcu, inspector şcolar pentru proiecte educaţionale.
În data de 22.03.2014 a avut loc a doua ediţie a simpozionului regional „eTwinning - o comunitate de
învăţare”, aflat la poziţia 616 în CAER 2014, organizat de Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” în parteneriat cu ISJ Galaţi,
CCD Galaţi şi Centrul Europe Direct Galaţi.
Activităţi de proiect cu parteneri externi - Şcoala gimnazială Nr. 5 Galaţi a organizat o activitate de proiect în
care colectivul şcolii s-a întîlnit cu elevi şi profesori din cele 6 şcoli partenere – din Spania, Grecia, Italia, Irlanda,
Polonia, Turcia – în proiectul de parteneriat multilateral Comenius „ I Love Music, I Love Drama, I Love Life” (Iubesc
muzica, iubesc teatrul, iubesc viaţa), proiect având ca principal obiectiv cunoaşterea genurilor muzicale şi a teatrului
în ţări din Europa.
Deplasări în străinătate la parteneri – echipe de cadre didactice şi elevi din 7 unităţi de învăţământ au participat
în luna martie la mobilităţi şi întâlniri de lucru la partenerii externi în proiectele pe care le derulează.
În cursul lunii martie s-au desfăşurat în Galaţi 2 cursuri de formare pentru scrierea de proiecte pentru
programul Erasmus+ la iniţiativa celor 2 licee care au fost şi gazde: Liceul Teoretic „Dunărea” (07-08.03) şi Colegiul
Tehnic „Paul Dimo” (28-29.03). Circa 40 cadre didactice din şcolile gălăţene au participat la activităţi de învăţare şi la
un util schimb de idei privind scrierea de proiecte pentru cele 2 acţiuni cheie ale programului.
În prezent continuă înscrierile şi activităţile din campania naţională
„Europa, casa noastră”. Conform datelor primite de la organizatori, până acum
s-au înscris în campanie, la nivel naţional, 2360 de şcoli, iar din judeţul Galaţi sunt
înscrise cadre didactice din circa 50 unităţi de învăţămînt.
La Competiţia Naţională pentru obţinerea Certificatului „Şcoală Europeană” sau înscris 2 unităţi de învăţămînt: Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza”
Galaţi și Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism „Dumitru Moţoc"
Galaţi. Cum rezultatele evaluării vor fi făcute publice de Ministerul Educaţiei
Naţionale abia la sfârșitul lunii aprilie, urăm succes celor două unităţi şcolare în
obţinerea Certificatului „Şcoală Europeană” ediţia 2014.
La etapa naţională a Concursului „Made for Europe” s-au calificat reprezentanţii Colegiului de Industrie
Alimentară „Elena Doamna“ Galaţi şi ai Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin” Galaţi. Urăm succes şi
reprezentanţilor acestor unităţi şcolare.
Data de 28.03.2014 a fost termenul limită de înscriere a unităţilor de învăţămînt liceal la Concursul naţional
„Tinerii Dezbat”. Din judeţul Galaţi s-au înscris echipaje din 11 unităţi şcolare. În 12-13 aprilie s-a desfăşurat la
Galaţi formarea profesorilor coordonatori, iar în 16 - 18 mai Colegiul Naţional „Costache Negri” din Galaţi va fi gazda
etapei regionale a concursului.
prof. Octavian Patraşcu
inspector şcolar pentru proiecte educaţionale
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi

8

CONCURSURI
Concurs național de eseuri pentru liceeni „Europa prin ochii mei”
Concursul național de eseuri „Europa prin ochii mei” este organizat de Facultatea de Științe
Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din Universitatea de Vest și dorește să vină în
întâmpinarea interesului elevilor de a cunoaște mai multe despre Uniunea Europeană.
Impulsul pentru organizarea acestei prime ediții a fost dat de faptul că anul 2014 este an
electoral în Uniunea Europeană, întrucât în luna mai vor avea loc alegeri pentru Parlamentul
European, iar una dintre liniile de comunicare ale Uniunii Europene pentru acest an vizează
tocmai stimularea interesului tinerilor aflați la vârsta majoratului - așa numitul „first time
voters” - asupra problematicilor europene de actualitate.
Concursul este derulat la nivel național și se adresează tuturor elevilor de clasa a 12-a. Mai
multe informații legate de condițiile de participare sunt disponibile pe pagina Facultății de
Științe Politice.

Fii fotograful invitat al noului Parlament European
Vă pasionează fotografia? Vă invităm să ilustrați unul din articolele
publicate pe site-ul Parlamentului European. Ultima tema, pentru
luna mai, este „În drum spre secția de votare - ziua
alegerilor”. Data limită pentru cea de a cincea tema este
duminică, 25 mai, la miezul nopții, CET. De data aceasta sunteți
invitați să trimiteți o serie de fotografii (până la cinci). Câștigătorul
juriului pentru cea mai bună fotografie va fi anunțat vineri, 6 iunie.
Dintre fotografiile primite, comitetul editorial va alege 10, din care
una va fi câștigătoarea lunii – premiul juriului. Cele 10 fotografii vor
fi publicate pe platformele sociale ale Parlamentului, unde oricine își
poate vota favorita. Fotografia câștigătoare prin vot va primi
premiul publicului. Autorii fotografiilor câștigătoare vor fi invitați la
prima perioadă de sesiune de după alegerile din mai, unde vor putea face un fotoreportaj al evenimentului.
Fotografiile, împreună cu formularul de participare completat, pot fi trimise pe email la adresa webcomflickr@europarl.europa.eu.

CONSILIUL JUDEȚULUI GALAȚI
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