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Puncte de interes:

 Conferință de presă
organizată cu ocazia
activității
„LUNA MUZEELOR
GĂLĂȚENE”
 Ediţia 2013 a
concursului
„Reporter European”

Agenţia Executivă pentru Educaţie,
Audiovizual şi Cultură a dat
publicității lista de proiecte selectate
în cadrul programului „Europa
pentru cetățeni”, Acțiunea 1,
Măsura 1.1 – Întruniri ale
cetățenilor în contextul înfrățirii
între orașe. În faza a doua, ce a
avut ca termen limită data de 3
iunie 2013, au fost selectate 74 de
proiecte, dintre care 7 au fost
depuse de localități din România, și
anume: municipiul Gheorgheni (HR), comuna Vărgata (MS), comuna Cetate (BN),
comuna Volovăţ (SV), comuna Lazuri (SM), comuna Remetea Chioarului (MM),
Asociația „Dávid Vára Egyesület” – Atid (HR). Patru dintre proiectele selectate din
România au beneficiat de suma maximă acordată în cadrul programului, respectiv
25.000 de euro.
Programul „Europa pentru cetățeni” instituie cadrul juridic necesar sprijinirii
unei game largi de activităţi şi organizaţii care promovează „cetăţenia europeană
activă” şi, implicit, participarea cetăţenilor şi a organizaţiilor societăţii civile (ONGuri) la procesul integrării europene.
Programul este pus în aplicare prin intermediul a patru acţiuni:
• Acţiunea 1: Cetăţeni activi pentru Europa (întruniri ale cetăţenilor în contextul
înfrăţirii între oraşe, reţele de oraşe înfrăţite, proiecte cetăţeneşti, măsuri de
sprijin);
• Acţiunea 2: Societatea civilă activă în Europa (sprijin pentru proiecte iniţiate de
organizaţii ale societăţii civile (ONG-uri) şi sprijin structural pentru grupuri de
reflecţie şi OSC);
• Acţiunea 3: Împreună pentru Europa (evenimente cu vizibilitate ridicată, studii şi
instrumente de informare şi diseminare);
• Acţiunea 4: Memorie europeană activă.
Acţiunea 1 - Cetăţeni activi pentru Europa
Acţiunea „Cetăţeni activi pentru Europa” are ca scop apropierea membrilor
comunităţilor locale, în vederea împărtăşirii şi schimbului de experienţe, opinii şi
valori. Ea încurajează întâlniri, schimburi de experienţă şi dezbateri între cetăţenii
europeni din state diferite, prin diferite mijloace.
Măsura 1 - Înfrăţirea oraşelor
Această măsură are ca scop activităţi care implică sau promovează schimburile
directe între cetăţenii europeni, prin participarea acestora în cadrul acţiunilor de
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înfrăţire a oraşelor şi prin încurajarea legăturilor între oraşele înfrăţite.
Tipuri de activitate acoperite de măsura 1:
• Măsura 1.1 Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe;
• Măsura 1.2 Reţele de oraşe înfrăţite.
Sursa: www.ec.europa.eu

Comisia acordă cea de-a 50-a bursă de doctorat industrial european proiectului VAMPIRE
de cercetare a distrugerii vascularizației cancerelor
Comisia Europeană acordă cea de-a 50-a bursă de cercetare în cadrul programului Doctorat Industrial European
(EID). Bursa, în valoare de 1,5 milioane de euro, este destinată cercetării unor noi anticorpi care vor elimina
tumorile prin distrugerea vaselor de sânge care le irigă. Așa-numitul proiect VAMPIRE (Vascular Antibody-Mediated
Pharmaceutically Induced tumour Resection - „rezecția tumorilor vasculare indusă farmaceutic și mediată de
anticorpi”) este coordonat de Universitatea din Birmingham, Marea Britanie și de SomantiX, o companie olandeză de
biotehnologie, cu sediul în Utrecht. Proiectul de cercetare este susținut de universități, companii și centre de
cercetare europene asociate, printre care se numără și Universitatea elvețiană de știință și tehnologie ETH din Zurich
și organizația caritabilă Cancer Research UK. Programul de doctorat industrial european (EID) este orientat către
proiecte care reunesc parteneri din mediul universitar și de afaceri din două țări.
Androulla Vassiliou, comisarul pentru educație, cultură,
multilingvism și tineret, a declarat: „Sunt încântată că Doctoratul

industrial european a ajuns la această etapă — și cred că nu neam fi putut dori un exemplu mai bun de colaborare transsectorială
pe care să îl încurajăm decât acest parteneriat care luptă
împotriva cancerului. EID ilustrează extraordinar de bine valoarea
adăugată pe care o pot aduce investițiile UE în ceea ce privește
excelența, inovarea și competitivitatea prin crearea unor punți
între mediul universitar, de cercetare și de afaceri.”
Profesorul Roy Bicknell, care va conduce proiectul din Birmingham,
a declarat: „Doctoratul industrial european răspunde unei mari

nevoi a societății. El face posibile cercetări importante pe plan
medical și economic, care asigură progresul, dar și formarea
următoarei generații de oameni de știință de înalt nivel, angajați în industrie.”

Doctoratul industrial european a fost lansat ca proiect-pilot în 2012 în cadrul acțiunilor Marie Curie (MCA), programul
european de burse de cercetare. Programul EID urmărește să ofere doctoranzilor experiență profesională în cadrul
unor proiecte de cercetare excelente, precum și să atragă mai mulți tineri către cariere științifice.
Pentru a fi eligibil în vederea obţinerii unei finaţări prin EID, un proiect trebuie reunească un partener din mediul de
afaceri și unul din mediul universitar din două țări. Bursele EID, acordate pe trei ani, le permit cercetătorilor să
lucreze alternativ în ambele țări, în laboratoare universitare și în sedii de întreprinderi, sub îndrumarea unor
supraveghetori din sectorul privat și din universități. Programa vizează și competențe care nu țin de domeniul
științific, precum spiritul antreprenorial, comunicarea și managementul proprietății intelectuale.
Bursele EID vor continua să fie oferite și în cadrul noilor acțiuni Marie Skłodowska-Curie, făcând parte din noul
program „Orizont 2020” al UE pentru cercetare și inovare, care începe în ianuarie anul viitor.
Mai multe informaţii pe adresa: www.ec.europa.eu
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Europenii își doresc comunicații mobile cu o lărgime de bandă și mai mare,
dar își fac griji cu privire la costuri
Europenii sunt tot mai dornici să adopte noile tehnologii, după cum reiese din ultimul sondaj la nivelul UE. Deși
europenii sunt deschiși la oportunitățile oferite de noile instrumente și servicii, după cum reiese din cifrele privind
noile abonamente la internet și privind utilizarea internetului pentru efectuarea de apeluri vocale, aceștia se gândesc
de două ori înainte de a efectua un apel telefonic sau de a se conecta la internet, din cauza costurilor aferente
acestor servicii.
Telefoanele mobile sunt acum pretutindeni, dar numai jumătate
sunt „inteligente”. Ponderea abonamentelor la telefoane care includ
accesul la internet variază de la 55% din numărul total al abonamentelor
în Suedia, Danemarca, Marea Britanie, Finlanda, Franța și Olanda, la mai
puțin de 35% în Belgia, Grecia, Ungaria, Cipru, România, Bulgaria și
Portugalia. Această rată de penetrare mai scăzută a telefoanelor
inteligente este caracteristică în multe țări în care abonații cu acces la
servicii de internet mobil își limitează timpul petrecut online
deoarece își fac griji din cauza cheltuielilor - Ungaria (35%), Portugalia
(58%), Grecia (53%), Cipru (52%), Belgia (47%) și România (45%). În
prezent, din cauza grijilor legate de costuri, peste jumătate din
cetățenii UE își limitează apelurile efectuate de pe mobil către
numere naționale (55%) și internaționale (54%). Procentul celor care își
limitează apelurile naționale este de peste 70% în Grecia (81%),
Portugalia (79%), Irlanda (72%) și România (71%).
Accesul în bandă largă de la domiciliu este o realitate pentru 3/4 din gospodării: 72,5% din
gospodăriile din UE au în prezent o conexiune în bandă largă, cifră în creștere de la 67,3% în 2011 (sursa:
Eurostat). În România, creșterea înregistrată a fost de 20 de puncte procentuale, iar în Slovacia de 16,7 puncte, în
prezent peste 50% din gospodăriile din toate statele membre având o conexiune în bandă largă. Iar distincția între
telefonie și internet se estompează rapid: 34% utilizează internetul pentru a efectua apeluri vocale (Voice over
Internet Protocol sau „VOIP”), în creștere cu 7 puncte în 2012. Dintre aceștia, 28% utilizează internetul pentru a
vorbi gratis cu utilizatorii aceleași rețele VOIP, iar 4% utilizează VOIP pentru a efectua apeluri internaționale mai
ieftine. Apelurile prin intermediul aplicațiilor online sunt extrem de populare în Bulgaria (57%), Cipru (55%), Estonia
(54%), Lituania și Letonia (51%). Serviciile VOIP sunt mai puțin utilizate în Portugalia (18%), Italia (26%), Spania
(28%) și Grecia (29 %), dar devin mai populare, utilizarea acestor servicii înregistrând o creștere medie de 7 puncte
comparativ cu 2011. Creșterea utilizării VOIP pare să urmeze creșterea utilizării serviciilor de comunicații
în bandă largă; de exemplu, în Cipru, în 2012 numărul gospodăriilor conectate la internet a crescut cu 11%, iar
utilizarea serviciilor VoIP a crescut cu 16 puncte.

„Garantarea faptului că așteptările consumatorilor pot fi transformate în realitate la un preț accesibil este unul dintre
obiectivele pachetului «Un continent conectat», care va fi prezentat de Comisie în septembrie” , a declarat Neelie
Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar responsabil pentru Agenda digitală.
Mai multe informaţii pe adresa: www.ec.europa.eu

Accesul liber la publicațiile științifice atinge un „punct critic”
Tendința globală de a pune în mod gratuit rezultatele cercetării la dispoziția cititorilor - așa numitul „acces liber” - a
fost confirmată de un studiu finanțat de Comisia Europeană. Aceste noi cercetări sugerează că accesul liber este în
curs de a atinge un punct critic, aproximativ 50% dintre lucrările științifice publicate în 2011 fiind în prezent
disponibile în mod gratuit. Acest nivel este de două ori mai mare decât cel estimat în studiile anterioare, lucru
explicat prin utilizarea unei metodologii îmbunătățite și prin aplicarea unei definiții lărgite a accesului liber. De
asemenea, studiul estimează că peste 40% din articolele validate de comunitatea științifică și publicate la nivel
mondial între 2004 și 2011 sunt în prezent accesibile online în mod liber. Studiul analizează situația din UE și din
câteva țări învecinate, precum și din Brazilia, Canada, Japonia și Statele Unite ale Americii.

4

Accesul liber la rezultatele cercetării poate crește calitatea și eficiența științei și poate stimula inovația în sectoarele
public și privat. Comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „Aceste

constatări ne arată că accesul liber are viitor. Introducerea rezultatelor cercetării în sfera publică este benefică
pentru știință și consolidează economia noastră bazată pe cunoaștere.”

Studiul a analizat disponibilitatea publicațiilor academice în 22 de domenii ale cunoașterii în Spațiul european de
cercetare, Brazilia, Canada, Japonia și Statele Unite ale Americii. În prezent, în mai multe țări și discipline, peste
50% dintre documente sunt disponibile în mod gratuit. Disponibilitatea gratuită a majorității articolelor este în
prezent o realitate în domeniile: știință și tehnologie, cercetare biomedicală, biologie și matematică și statistică.
Accesul liber este cel mai limitat în domeniile: științe sociale și umaniste, științe aplicate, inginerie și tehnologie.
O comunicare recentă a Comisiei Europene (IP/12/790) a identificat accesul
liber drept mijloc principal de a îmbunătăți circulația cunoștințelor și, drept
consecință, inovația în Europa. Prin urmare, accesul liber va fi obligatoriu
pentru toate publicațiile științifice realizate cu finanțare prin Orizont 2020,
programul UE de finanțare a cercetării și inovării pentru perioada 20142020. Comunicarea recomandă ca statele membre să adopte o abordare
similară celei a Comisiei cu privire la programele lor naționale.
Comisarul Geoghegan-Quinn a subliniat faptul că Comisia Europeană
promovează accesul liber în Europa, inclusiv în ceea ce privește rezultatele
cercetării finanțate din fonduri proprii: „Contribuabilul european nu ar trebui

să plătească de două ori pentru cercetarea finanțată din fonduri publice.
Din acest motiv, am făcut din accesul liber la publicații modalitatea standard
de acces în cadrul Orizont 2020, următorul program al UE de finanțare a
cercetării și a inovării”.
Mai multe informaţii pe adresa: www.ec.europa.eu

EVENIMENT
Conferință de presă organizată cu ocazia activității „LUNA MUZEELOR GĂLĂȚENE”
În data de 27 august 2013, la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi a avut loc prima
conferință de presă organizată cu ocazia activității „LUNA MUZEELOR GĂLĂȚENE”, din cadrul proiectului „Circuit
turistic muzeal în judeţul Galaţi”, implementat de către Consiliul Județului Galaţi, în cadrul Programului Operaţional
Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.
Proiectul vizează 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”,
• Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi cu secțiile Muzeul
„Casa Colecţiilor” și Muzeul „Casa Cuza Vodă”, precum şi
Casa Memorială „Costachi Negri” din comuna Costachi
Negri, Casa „Hortensia Papadat-Bengescu” din comuna
Iveşti şi Casa Rurală „Ion Avram-Dunăreanu” din comuna
Suhurlui.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea
turismului în judeţul Galaţi prin promovarea la nivel naţional
a potenţialului cultural şi antropic şi are ca obiective
specifice valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi
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istoric al judeţului Galaţi cu impact la nivel naţional precum şi creşterea gradului de atractivitate turistică a muzeelor,
monumentelor de artă, ansamblurilor memoriale şi elementelor de folclor şi artă populară din judeţul Galaţi.
Cu ocazia conferinţei au fost putut fi vizionate şi panourile de promovare turistică a muzeelor aflate sub autoritatea
Consiliului Județului Galați, care au fost expuse la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă”, acestea
urmând să fie amplasate în diferite locaţii din municipiul Galaţi: str. Domnească şi Eroilor, faleza Dunării şi la locaţiile
ansamblurilor muzeale. Tot cu această ocazie, reprezentantul din proiect al Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Răsvan Angheluţă” a detaliat principalele atracţii turistice ale acestei instituţii, precum şi activităţile culturaleducaţionale care se vor derula aici în următoarea perioadă.
Tot în „luna muzeelor gălăţene” vor avea loc vizite cu turişti la toate muzeele şi o serie de activităţi specifice fiecărei
instituţii. De asemenea, vor fi organizate conferinţe de presă care vor oferi detalii despre toate evenimentele ce vor
avea loc în această perioadă. Acestea vor promova circuitul turistic muzeal şi activităţile specifice fiecărui muzeu vor
avea loc în data de 4 septembrie 2013 pentru Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”, în data de 12 septembrie pentru
Muzeul Satului „Petru Caraman” şi pe 23 septembrie pentru Muzeul de Artă Vizuală.

CONCURS
Ediţia 2013 a concursului „Reporter European”
Reprezentanța Comisiei Europene și Biroul de Informare al Parlamentului European în România lansează o nouă
ediție a concursului „Reporter European”.
Și în acest an concursul cuprinde o secțiune specială dedicată bloggerilor, intitulată „Blogger European". Jurnaliștii și
bloggerii sunt invitați să înscrie în competiție materiale având ca subiect una dintre cele două teme ale concursului:
Anul european al cetățenilor şi alegerile pentru Parlamentul European din 2014. Materialele pot fi înscrise
în cadrul celor trei secțiuni – presă audio, presă video și presă scrisă/online.
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Câștigătorilor premiilor I, de la fiecare secțiune, li se va oferi posibilitatea de a efectua un stagiu de trei săptămâni la
Bruxelles, pentru o experiență profesională similară celei de corespondent de presă acreditat la instituțiile europene.
Câștigătorilor premiilor II, de la fiecare secțiune, li se va oferi posibilitatea de a efectua o vizită de cinci zile la
Bruxelles, la instituțiile europene, pentru întâlniri sau interviuri cu oficiali ai Comisiei Europene, membri ai
Parlamentului European, reprezentanți ai autorităților naționale sau colegi din mass-media.
Câștigătorilor premiilor III, de la fiecare secțiune, li se va înmâna o tabletă iPad.
Un juriu mixt, format din specialişti mass-media, bloggeri şi reprezentanţi ai
instituţiilor europene din România, va juriza întregul concurs „Reporter European”,
inclusiv componenta dedicată bloggerilor. Printre criteriile de selecţie care vor sta la
baza jurizării, se numără: relevanța materialului pentru tema propusă, acurateţea
informaţiei, originalitatea perspectivei din care e tratat subiectul și capacitatea
subiectului ales de a genera dezbatere publică.
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