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Comisia definește o strategie pentru limitarea emisiilor de CO2
provenind de la camioane, autobuze și autocare
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Comisarul pentru politici climatice, Connie Hedegaard,
a declarat: „Continuăm astăzi în direcția reducerii

Statele membre trebuie
să consolideze în
continuare aplicarea
drepturilor pasagerilor
care utilizează
transportul aerian
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Comisia salută adoptarea
de către Consiliu a
directivei de punere în
aplicare privind
detașarea lucrătorilor
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În cadrul strategiei adoptate în data de 21 mai 2014, de Comisia Europeană,
camioanele, autobuzele și autocarele ar urma să utilizeze mai puțin combustibil și
să emită cantități mai reduse de dioxid de carbon (CO2). Aceste vehicule grele
generează aproximativ un sfert din emisiile de CO2 rezultate din transportul rutier
din UE. Dacă nu se iau măsuri, se estimează că emisiile produse de vehiculele grele
în perioada 2030-2050 vor rămâne aproape de actualele niveluri, care sunt
nesustenabile.

emisiilor de carbon generate de transportul rutier. Am
început cu cadrul de reglementare pentru autoturisme și
camionete, cu rezultate vizibile în prezent: emisiile au
fost reduse, poluarea atmosferică în orașe este în
scădere și vehicule mai inovatoare, care consumă mai
puțin combustibil, sunt acum disponibile pentru
consumatori. Acesta este motivul pentru care trecem
acum la camioane și autobuze. Strategia definește noi
măsuri care, în timp, vor reduce emisiile de CO2 ale
acestor vehicule, vor reduce cheltuielile operatorilor și
vor face ca UE să fie mai puțin dependentă de
importurile de petrol.”

Concentrarea asupra măsurilor pe termen scurt
În timp ce emisiile de CO2 generate de noile autoturisme și camionete sunt reduse
cu succes datorită legislației UE recent adoptate, strategia adoptată în luna mai este
prima care abordează problema emisiilor produse de vehiculele grele.
Strategia se concentrează asupra acțiunilor pe termen scurt pentru a certifica, a
raporta și a monitoriza emisiile vehiculelor grele. Aceasta este o primă etapă
esențială în direcția reducerii emisiilor, un domeniu în care comparația între
vehiculele grele a fost dificilă până în prezent, în mare parte din cauza numărului
considerabil de modele și dimensiuni ale camioanelor disponibile, care sunt
concepute pentru a se adapta perfect nevoilor pieței și produse în cantități mult mai
mici decât autoturismele și camionetele.
Comisia a elaborat un instrument informatic de simulare, VECTO, pentru a măsura
emisiile de CO2 generate de noile vehicule. Cu ajutorul acestui instrument, Comisia
intenționează să prezinte anul viitor propuneri legislative care să impună
certificarea, raportarea și monitorizarea emisiilor de CO2 generate de noile vehicule
grele. Acest demers va contribui la creșterea transparenței și a competitivității pieței
și la adoptarea tehnologiilor celor mai eficiente din punct de vedere energetic.

2

Măsuri suplimentare posibile pe termen mediu
În momentul în care acest act legislativ va intra în vigoare, Comisia va putea lua în considerare unele măsuri
suplimentare în vederea reducerii emisiilor de CO2 generate de vehiculele grele. Opțiunea cea mai evidentă este
stabilirea de limite obligatorii pentru emisiile medii de CO2 generate de vehiculele grele nou înmatriculate, cum este
deja cazul autoturismelor și al camionetelor. Alte opțiuni ar putea include dezvoltarea unei infrastructuri moderne de
sprijinire a combustibililor alternativi pentru vehiculele grele, optimizarea tarifării utilizării infrastructurii, utilizarea
eficace și coerentă a impozitării vehiculelor de către statele membre, precum și alte mecanisme de piață. Pentru
identificarea opțiunilor celor mai eficiente din punctul de vedere al costurilor, se va realiza o evaluare a impactului.
Studiile realizate în pregătirea strategiei sugerează că cele mai recente tehnologii pot realiza reduceri eficiente din
punctul de vedere al costurilor de cel puțin 30% ale emisiilor de CO2 generate de noile vehicule grele.
Emisiile vehiculelor grele reprezintă aproximativ un sfert din emisiile generate de transportul rutier și 5% din totalul
emisiilor de gaze cu efect de seră din UE.
Evaluarea impactului care stă la baza strategiei privind vehiculele grele arată că emisiile de CO2 generate de
transportul vehiculelor grele a crescut cu aproximativ 36% între 1990 și 2010.
Estimările bazate pe scenariul menținerii politicilor actuale sugerează că, în perioada 20302050, emisiile totale
generate de vehiculele grele din UE vor rămâne aproape de nivelurile actuale, fiind, prin urmare, cu aproximativ
35% mai ridicate decât în 1990. Acest lucru este în mod clar incompatibil cu obiectivul de reducere, până în 2050, a
emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi cu aproximativ 60% față de nivelurile din 1990, astfel
cum se prevede în Cartea albă a Comisiei din 2011 privind transporturile și în Foaia de parcurs pentru trecerea la o
economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050.
Sursa: www.ec.europa.eu

Statele membre trebuie să consolideze în continuare aplicarea drepturilor pasagerilor
care utilizează transportul aerian
Comisia Europeană a publicat un document care analizează modul în care au
fost tratate plângerile privind drepturile pasagerilor, precum și modul în care
a fost aplicată legislația în sectorul european al transportului aerian între
2010 și 2012. Analiza arată că plângerile adresate autorităților naționale,
prin care se solicitau compensații și asistență, au revenit la nivele mai
scăzute după anul 2010, ceea ce reprezintă o excepție (în contextul crizei
provocate de norul de cenușă vulcanică, al întreruperilor datorate ninsorilor).
De asemenea, companiile aeriene sunt sancționate în numai 1% din cazuri,
majoritatea plângerilor fiind soluționate fără a fi nevoie să se recurgă la
astfel de măsuri pentru a asigura aplicarea legislației. În general, numărul
plângerilor din partea persoanelor cu handicap și a persoanelor cu mobilitate
redusă cu privire la problemele în materie de transport aerian este în
continuare foarte redus și nu au fost aplicate sancțiuni companiilor aeriene pentru astfel de cazuri.
Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei responsabil cu transporturile, a declarat: „Sunt mândru de realizările

Europei în domeniul drepturilor pasagerilor în ultimii cinci ani. Dar drepturile contează numai dacă se asigură
punerea lor în aplicare în mod efectiv. Comisia va urmări în continuare cu atenție să se asigure că pasagerii sunt pe
deplin conștienți de drepturile lor și că știu cum să depună o plângere, dacă este necesar. Revizuirea drepturilor
pasagerilor care utilizează transportul aerian, aflată acum în curs de desfășurare, are, de asemenea, ca principal
obiectiv îmbunătățirea modului de aplicare a acestor drepturi și asigurarea respectării lor.”
Statisticile se bazează pe datele furnizate de către organismele naționale de asigurare a aplicării legii (ONA) din cele
28 de state membre, precum și din Islanda, Norvegia și Elveția.
Principalele constatări ale raportului

• Numărul de plângeri primite de către ONA în temeiul regulamentului de stabilire a compensațiilor și a asistenței
acordate pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau a întârzierii prelungite a zborurilor
[Regulamentul (CE) nr. 261/2004] a fost de 91.726 în 2010, de 52.675 în 2011 și de 56.478 în 2012.
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• În perioada de raportare, ONA au fost reticente în ceea ce privește sancționarea transportatorilor aerieni care nu
au respectat legislația. S-au aplicat sancțiuni în puțin mai mult de 1% din cazuri. Acest lucru arată că sancțiunile
reprezintă în continuare ultima soluție, după ce toate celelalte mijloace de a asigura conformitatea au eșuat.
• Cu toate acestea, sancțiunile impuse de către ONA companiilor aeriene care nu au respectat legislația sunt tratate
și puse în aplicare cu mai multă rigurozitate. Prin urmare, în ciuda numărului redus de sancțiuni, acestea încep să fie
mai mult decât un simplu avertisment pe hârtie.
• Numărul plângerilor primite de către ONA în temeiul regulamentului care stabilește drepturile persoanelor cu
handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului [Regulamentul (CE)
nr. 1107/2006] a fost de 128 în 2010 și de 111 în 2011. Numărul a crescut la 275 în 2012, însă această creștere
reprezintă doar efectul statisticilor utilizate – începând cu acel an, au fost incluse și datele pentru Regatul Unit – și
nu reflectă o tendință. Nu au fost impuse sancțiuni transportatorilor aerieni.
Comisia este hotărâtă să se asigure că cetățenii își pot exercita efectiv drepturile atunci când călătoresc pe calea
aerului. În același timp, Comisia este hotărâtă să promoveze concurența echitabilă între transportatorii aerieni din
UE, încurajând, printre altele, publicarea sancțiunilor impuse de autoritățile statelor membre. Documentul statistic
răspunde cererilor primite din surse diverse (printre altele, cereri din partea Parlamentului European, a statelor
membre, a sectorului transportului aerian) privind date fiabile referitoare la modul în care statele membre își
îndeplinesc obligațiile în materie de tratare a plângerilor și de asigurare a aplicării legislației.
Sursa: www.ec.europa.eu

Comisia salută adoptarea de către Consiliu a directivei de punere în aplicare privind
detașarea lucrătorilor
Comisia Europeană a salutat adoptarea definitivă de către Consiliul de Miniștri al UE a unor măsuri noi având rolul să
garanteze o mai bună aplicare a normelor UE privind detașarea lucrătorilor. Noua directivă ce conține norme de
punere în aplicare a celei privind detașarea lucrătorilor va asigura respectarea în practică a drepturilor lucrătorilor
detașați și consolidarea cadrului legal pentru prestatorii de servicii. Statele membre trebuie să transpună în legislația
națională noua directivă de punere în aplicare în cel mult doi ani și douăzeci de zile după publicarea sa în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.

„Adoptarea Directivei de punere în aplicare a normelor UE privind
lucrătorii detașați transmite un semnal clar, în ajunul alegerilor
europene, că Europa nu acceptă frauda și abuzurile împotriva
lucrătorilor detașați sau alte forme de dumping social”, a declarat
comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale
și incluziune, László Andor. „Recomand insistent statelor membre să

pună în aplicare aceste norme cât mai curând posibil și salut pașii
făcuți înspre adoptarea unor astfel de măsuri anunțați deja de
Franța”.

Măsuri solide de protejare a drepturilor lucrătorilor detașați și de
prevenire a „dumping-ului social” sunt prevăzute în Directiva privind
detașarea lucrătorilor (96/71/CE) din 1996, care conține un nucleu de
norme obligatorii în ceea ce privește termenii și condițiile de muncă aplicabile unui salariat detașat la lucru într-un alt
stat membru.
Noua directivă va contribui la o mai bună aplicare a acestor norme în practică, în special în anumite sectoare, cum ar
fi construcțiile și transportul rutier, unde, de exemplu, întreprinderi de tip „cutie poștală” (fără o activitate economică
reală în țara „de origine”) au utilizat „detașări” false pentru a eluda normele naționale privind securitatea socială și
condițiile de muncă. De asemenea, aceasta va îmbunătăți protecția drepturilor lucrătorilor detașați prin prevenirea
fraudei, în special în ceea ce privește lanțurile de subcontractare, în care drepturile lucrătorilor detașați nu sunt
întotdeauna respectate.
În mod special, directiva de punere în aplicare:
• sporește gradul de sensibilizare al lucrătorilor și al întreprinderilor cu privire la drepturile și obligațiile ce le revin în
ceea ce privește termenii și condițiile de încadrare în muncă;
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• îmbunătățește cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate cu detașarea (obligația de a răspunde
cererilor de asistență din partea autorităților competente ale altor state membre; un termen de două zile lucrătoare
pentru a răspunde cererilor urgente de informații și un termen de 25 de zile lucrătoare pentru cererile care nu sunt
urgente);
• clarifică definiția detașării, astfel încât să crească certitudinea juridică pentru lucrătorii detașați și prestatorii de
servicii, abordând în același timp problema întreprinderilor de tip „cutie poștală” care utilizează detașarea pentru a
eluda legea;
• stabilește responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește verificarea conformității cu normele prevăzute
în directiva din 1996 (statele membre desemnează autorități specifice de punere în aplicare, responsabile cu
verificarea conformității, iar statele membre în care sunt stabiliți furnizorii de servicii trebuie să ia măsurile de
supraveghere și de punere în aplicare necesare);
• obligă întreprinderile care efectuează detașări:
- să desemneze o persoană de contact pentru asigurarea legăturii cu autoritățile de aplicare a legii;
- să declare identitatea, numărul lucrătorilor care urmează a fi detașați, datele de început și de încheiere ale
detașării, adresa locului de muncă și natura serviciilor;
-să pună la dispoziție documentele de bază, cum ar fi contractele de muncă, fișele de salariu și fișele de
pontaj ale lucrătorilor detașați;
• îmbunătățește controlul aplicării drepturilor și tratarea plângerilor, obligând atât statul membru gazdă, cât
și pe cel de origine să garanteze că lucrătorii detașați, cu sprijinul sindicatelor și al altor părți terțe interesate, pot să
înainteze plângeri și să intenteze acțiuni juridice și/sau administrative împotriva angajatorilor lor în cazul în care nu le
sunt respectate drepturile;
• garantează că sancțiunile și amenzile administrative impuse prestatorilor de servicii de un stat membru
pentru nerespectarea cerințelor directivei din 1996 pot fi impuse și recuperate într-un alt stat membru. Sancțiunile
pentru nerespectarea directivei trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.
Directiva privind detașarea lucrătorilor (Directiva 96/71/EC) stabilește măsuri de protecție a drepturilor sociale ale
lucrătorilor detașați și de prevenire a dumpingului social, prevăzând obligația statelor membre de a se asigura că
actele cu putere de lege și actele administrative ale țării-gazdă sunt aplicabile lucrătorilor detașați în ceea ce
privește:
• perioadele maxime de lucru și perioadele minime de odihnă;
• durata minimă a concediilor anuale plătite;
• salariul minim, inclusiv plata orelor suplimentare;
• condițiile de punere la dispoziție a lucrătorilor, în special de către întreprinderile cu încadrare în muncă temporară;
• securitatea, sănătatea și igiena la locul de muncă;
• măsurile de protecție în ceea ce privește condițiile de muncă și de încadrare în muncă aplicabile femeilor
însărcinate sau celor care au născut de curând, copiilor și tinerilor;
• egalitatea de tratament între bărbați și femei, precum și alte dispoziții în materie de nediscriminare.
Sursa: www.ec.europa.eu

EVENIMENTE
1 iunie - Ziua Copilului din tine!
În data de 1 iunie 2014, Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului
Judeţului Galaţi va organiza un eveniment dedicat celebrării Zilei Internaționale a
Copilului, intitulată sugestiv „1 Iunie - Ziua Copilului din tine!”.
În cadrul evenimentului, copii vor putea dansa şi cânta alături de un clovnul
Dodo, vor avea parte de activități educative, distractive și de recreere şi vor
putea să se bucure de picturi pe faţă.
Evenimentul își propune să ofere o alternativă de petrecere a Zilei Copilului motiv
pentru care vă așteptăm să sărbătorim împreună acest eveniment în Grădina
Botanică, duminică, 1 iunie 2014, începând cu ora 10:00. Intrarea este liberă.
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9 mai - Ziua Europei
Ziua de 9 Mai reprezintă un simbol european şi alături de drapel, imn, moneda unică şi motto conturează entitatea
politică a Uniunii Europene. Pentru a marca acest eveniment, Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Județului
Galați a organizat evenimentul „9 Mai - Ziua Europei”, în data de 9 mai 2014, în Parcul Rizer din Galați.

Evenimentul a debutat cu premierea câştigătorilor de la concursurile de fotografie, de eseuri, de reportaje, de
desene şi de afişe, organizate în cadrul Zilei Europei. Toți cei prezenți au putut asista în continuare la un spectacol
artistic susținut de 200 de copii din cadrul a 5 grădinițe din municipiul Galați. Micii artiști au primit jucării din partea
Centrului Europe Direct.

Câştigătorii concursurilor au fost:

Concurs de desene „Culorile europei” – gradiniță

I. Mihnea Ioan Negrău – Grădiniţa Nr. 41 „Codruța” Galaţi
II. Maya Gheorghiță – Grădiniţa „Step by Step” Galaţi
III. Denisa Spătariu – Grădiniţa Nr. 41 „Codruța” Galaţi

Concurs de afişe „Europa prin ochii tăi” – clasele I-IV

I. Diana Elena Codreș – Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” Galaţi
II. Ioana Maria Nica – Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Galaţi
III. Ana Petra Mirică-Bobiț, Irina Popeți, Dragoș Chiric, Răzvan Ciobotaru – Școala Gimnazială Nr. 28
Galaţi
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Concurs de Fotografie „Obiectiv europa” – clasele V-VIII

I. Iulia Călin – Şcoala „Gheorghe Poalelungi”, Măstăcani, Galaţi
II. Valentin Paraschiv – Şcoala „Elena Doamna”, Cuza Vodă, Galaţi
III. Mircea Dinică – Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galaţi

Concurs de reportaje „Eurojunior” – tema concursului „Anul european al cetățeniei” –
clasele IX-XII
I. Adrian Albert Ciubucciu şi Alin Dicu – Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu” Galaţi
II. Iulia Florentina Darie şi Frunză Daniela Andreea – Colegiul Economic „Virgil
Madgearu” Galaţi

Concurs de eseuri „9 mai – Ziua Europei și a Independenței de Stat a României” –
clasele VIII-XII
I. Ionela Istrate – Liceul Tehnologic Nr. 1, Cudalbi, Galaţi
II. Ana-Maria Lupu – Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu” Galaţi
III. Ana Nechifor – Şcoala „Gheorghe Poalelungi”, Măstăcani, Galaţi
Extras din eseul câștigător:

„În acest an, la 9 Mai, popoarele lumii și în primul rând cele de pe bătrânul continent comemorează 65 de ani de la
încheierea ostilităților celei mai sângeroase conflagrații din istoria omenirii, când declanșatorul celui de-al II-lea
Război Mondial, nazismul fascist german, cel mai odios dușman al civilizației umane, a fost învins, zdrobit și
desființat ca stat.
Astăzi sărbătorim Ziua Victoriei, care este cel mai sfânt simbol al lumii contemporane. Fără de aceasta Victorie,
lumea de azi ar fi fost cu totul alta. Toți am fi fost robi și am fi trăit într-o lume odioasă, plină de teroare și crimă.
Totul s-a sfârșit pe 9 Mai 1945, cand sub loviturile concentrice ale forțelor Națiunilor Unite, Germania nazistă a fost
silită să capituleze necondiționat, astfel cel de-al II-lea Război Mondial declanșat de Axa Berlin-Roma-Tokio, în anul
1939, a luat sfârșit în Europa. În rândul statelor învingătoare se afla și țara noastră, care la 23 August 1944 iese din
alianța cu Germania nazistă, care fusese doar un tratat comercial în care germanii câștigau de la noi petrol și grâne
iar noi primeam mașini de război și ajutorul la care a apelat Ion Antonescu pentru a-l elimina pe Horia Sima de la
guvernarea Gărzii de Fier. România se alătura Națiunilor Unite ce aveau atunci întreg potențialul economic și o
armată de peste 600 de mii de oameni. Pierderile armatei române în cel de-al II-lea Război Mondial 1939-1945 au
fost de peste 850 de mii de militari morți, răniți și dispăruți, iar din 23 august 1944 până la 25 octombrie 1944, 62
de mii de militari morți, pagube materiale și mari distrugeri comise de armatele germane și hortiste ungare...”
- Istrate Ionela, clasa a VII-a, Liceul Tehnologic Nr.1, Cudalbi, Galați.

Vă așteptăm și la alte concursuri ce poartă amprenta Centrului Europe Direct, câștigătorii fiind desemnați votând
lucrările pe pagina de facebook a Centrului Europe Direct Galati.

Campania „Spring Day”
Luna aceasta, campania „Spring Day” organizată de Centrul Europe Direct Galaţi a continuat cu alte 17 activităţi în
11 unităţi de învăţământ din Galaţi, la care au participat peste 480 de elevi şi preşcolari, numărul total până în acest
moment fiind de peste 510 de participanţi.

În cadrul acestor evenimente, copii au cântat, au dansat, au desenat, au participat la concursuri, iar adolescenţii au
dezbătut teme de mare interes pentru cetăţenii europeni.
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Închiderea proiectului „Circuit turistic muzeal în judeţul Galaţi”
În data de 15 mai 2014, la sediul Consiliului Judeţului Galaţi, a avut
loc închiderea oficială a proiectului „Circuit turistic muzeal în
judeţul Galaţi”. Proiectul a fost implementat de Consiliul Județului
Galaţi în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa
prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, pe o
perioadă de 18 luni.
Proiectul a vizat dezvoltarea turismului în judeţul Galaţi prin
promovarea la nivel naţional a potenţialului cultural oferit de Muzeul
de Artă Vizuală Galaţi, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan
Angheluță” Galați, Muzeul Satului „Petru Caraman” și Muzeul de
Istorie „Paul Păltănea” Galaţi cu secțiile Muzeul „Casa Colecţiilor” și
Muzeul „Casa Cuza Vodă”, precum și Casa Memorială „Costachi Negri” din comuna Costachi Negri, Casa „Hortensia
Papadat-Bengescu” din comuna Iveşti și Casa Rurală „Ion Avram-Dunăreanu” din comuna Suhurlui.
Bugetul final al proiectului a fost de 646.884,53 lei, din care cheltuielile eligibile au reprezentat 519.104,94 lei și TVA
121.921,61 lei, iar cheltuielile neeligibile au fost de 5.857,98 lei, inclusiv TVA.
Rezultatele obținute în cadrul proiectului au fost: realizarea și amplasarea de panouri de promovare turistică,
organizarea de vizite cu turiştii la muzeele gălăţene, precum și a patru circuite în 12 orașe în cadrul caravanei de
promovare la nivel naţional, realizarea unor lucrări de artă plastică ecologică expuse la sediul muzeelor, participarea
la Târgul Național de Turism cu un stand de prezentare și materiale de
promovare a instituțiilor muzeale gălățene. În urma implementării
proiectului a crescut numărul de turişti vizitatori ai ansamblurilor
muzeale din judeţul Galaţi, gradul de atractivitate a potenţialului
cultural şi istoric al judeţului Galaţi, precum și gradul de informare al
populaţiei la nivel naţional asupra potenţialului turistic al judeţului
Galaţi.
La evenimentul de închidere a proiectului au participat reprezentanți ai
Consiliului Județului Galați, ai instituțiilor muzeale promovate, ai massmedia și ai operatorilor de turism care şi-au completat pachetele
turistice cu informaţii de interes istoric şi cultural, în vederea atragerii
de turişti locali şi naţionali.

Concurs naţional „Tinerii Dezbat” 2014 - etapa regională Galaţi
În perioada 17-18.05.2014 judeţul Galaţi a fost gazda etapei regionale a Concursului Naţional „Tinerii Dezbat”,
ediţia 2014, campionat de dezbateri educaţionale pentru elevii de liceu organizat de Ministerul Educaţiei
Naţionale (MEN), în parteneriat cu Reprezentanţa UNICEF în România, Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Agenţia Naţională pentru Romi, Agenţia de Dezvoltare
Comunitară „Împreună”, Fundaţia Dignitas şi Asociaţia Română de
Dezbateri, Oratorie şi Retorică în parteneriat cu Romanian-American
Foundation. Competiţia este cuprinsă în Calendarul concursurilor naţionale
şcolare finanţate de către MEN în anul 2013-2014.
Concursul Naţional „Tinerii Dezbat” are drept obiectiv principal
conştientizarea de către tineri a valorilor cetăţeniei democratice prin
înţelegerea informată a realităţilor sociale contemporane, prin dezbaterea
bazată pe argumente şi prin exersarea atitudinii de respect pentru
alteritate şi toleranţă faţă de diferenţele de orice fel: sociale, economice,
etnice, religioase, de gen, de sănătate etc. Dezbaterile educaţionale
formează/dezvoltă la elevi deprinderi de gândire critică şi o mare varietate
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de competenţe de comunicare şi atitudini social-civice democratice deosebit de necesare pentru integrarea socioprofesională şi participarea activă la viaţa socială.
Mai multe informaţii despre concurs se găsesc pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro şi pe site-ul
Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, la http://www.isj.gl.edu.ro/html/linkuri_prog.htm.
Motivul pentru care judeţul Galaţi a fost ales ca gazdă a etapei regionale este că în şcoli există cluburi de dezbatere
sau preocupări pentru dezbaterile educaţionale, retorică şi oratorie şi mai ales numărul mare de licee (9) din judeţ
care s-au calificat pentru etapa regională. La această etapă a competiţiei, care s-a desfăşurat la Colegiul Naţional
„Costache Negri” Galaţi, pe lângă şcolile din judeţul Galaţi, au participat echipajele a 9 licee din judeţele: Brăila,
Constanţa şi Tulcea. Echipajele participante la etapa regională au fost:
Judeţul BRĂILA
Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Brăila
Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila
Liceul Teoretic „Mihail Sebastian” Brăila
Liceul Teoretic „Panait Cerna” Brăila
Judeţul CONSTANŢA
Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” Hârşova
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Constanţa
Judeţul GALAŢI
Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galaţi
Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Galaţi
Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Tecuci
Colegiul Naţional „Costache Negri” Galaţi
Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu” Galaţi
Colegiul Naţional „Spiru Haret” Tecuci
Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi
Colegiul Tehnic „Radu Negru” Galaţi
Judeţul TULCEA
Liceul Teoretic „Ion Creangă” Tulcea
Liceul Tehnologic Topolog, Tulcea
În cele 2 zile de concurs, circa 70 de cadre didactice şi elevi din cele 4 judeţe şi-au măsurat forţele în domeniul
oratoriei şi retoricii, al argumentării şi artei persuasiunii, în condiţiile de concurs deosebit de propice puse la
dispoziţie de şcoala gazdă - Colegiul Naţional „Costache Negri” Galaţi.
Moţiunile pe care s-au desfăşurat cele 6 runde de meciuri din competiţie au fost:
1. „Ar trebui introdusă obligativitatea votului în România”.

2. „Uniunea Europeană ar trebui să rezerve locuri în Parlamentul European pentru candidaţi de etnie roma”.

Toţi participanţii, debutanţi în dezbatere şi oratorie, au dovedit, prin prestaţiile remarcabile în cadrul meciurilor, că
sunt bine pregătiţi să acţioneze ca adevăraţi cetăţeni europeni responsabili şi că au meritat pe deplin felicitările
primite la festivitatea de premiere.
Clasamentul „la vârf” al concursului, stabilit în urma meciurilor finale („finala mare” şi „finala mică”), arată astfel:
Locul I - Colegiul Naţional „Gh. Munteanu Murgoci” Brăila
Locul II - Colegiul Naţional „Spiru Haret” Tecuci
Locul III - Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila
Locul IV - Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Galaţi
Echipajele aflate pe primele 3 locuri urmează să-şi reprezinte judeţele la etapa naţională a concursului, etapă care va
avea loc în 13-15 iunie la Tîrgu Jiu.
Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale
prof. Octavian PATRAŞCU
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CONCURSURI
Concurs de fotografie
Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi va invită să participaţi la concursul de fotografie „Eu şi Mediul” lansat de
către Agenţia Europeană de Mediu (EEA). Concursul se adresează fotografilor profesionişti şi amatori, tuturor
cetăţenilor din cele 33 de ţări membre ale Spaţiului Economic European şi 6 ţări din Balcanii de Vest care cooperează
cu Agenţia Europeană de Mediu. Participanţii trebuie să aibă peste 18 ani. Înscrierile se fac până pe 30 septembrie
2014 iar participarea este gratuită. Un participant poate înscrie maxim cinci fotografii pe baza unui formular on-line
de pe site-ul www.eea.europa.eu.
Competiţia „Eu şi Mediul” cuprinde o mare varietate de subiecte legate de mediul înconjurător, fotografiile putând
ilustra atât aspecte negative (defrişări, poluare, depozitare necontrolată a deşeurilor etc.) cât şi frumuseţea naturii
sălbatice, un peisaj în schimbare sau diverse acţiuni întreprinse pentru a reduce impactul asupra mediului.
În afară de cele trei premii cu valori de 2.000 euro, 1.500 euro şi respectiv 1.000 euro, se vor mai acorda şi două
premii de câte 500 euro – unul pentru cea mai bună fotografie a unui participant cu vârsta între 18 şi 24 de ani,
numit „Premiul pentru Tineret”, şi unul pentru câştigătorul „Premiului Publicului”, atribuit prin alegerea publică, care
va fi decis prin vot on-line. Imaginile vor fi folosite pentru a ilustra problemele de mediu în publicaţii ale Agenţiei
Europene de Mediu, inclusiv în Raportul de Stare a Mediului (SOER- 2015), care se publică la fiecare cinci ani.
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