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Europa face un pas important în istoria sa prin plasarea pe orbită la 23.000 de
kilometri a primilor doi sateliţi operaţionali Galileo, aflându-se acum cu un pas mai
aproape de a avea propriul sistem inteligent de navigaţie prin satelit care va aduce
numeroase beneficii economiilor şi vieţilor noastre de zi cu zi. Industria europeană
se află în cea mai bună poziţie pentru a beneficia de pe urma programului Galileo,
oferind întreprinderilor şi cetăţenilor acces direct la un semnal de navigaţie prin
satelit generat în Europa.
Din 2014, noua constelaţie va oferi posibilitatea
furnizării unor servicii îmbunătăţite începând cu o
navigaţie mai precisă pentru automobile, o
gestionare eficientă a transportului rutier, servicii
de căutare şi salvare, tranzacţii bancare mai
sigure, precum şi furnizare fiabilă de energie
electrică, toate puternic dependente, pentru o
funcţionare eficientă, de tehnologii de navigaţie
prin satelit. Impactul economic total este estimat
la aproximativ 90 de miliarde euro pentru
următorii 20 de ani.
Vicepreşedintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, responsabil pentru întreprinderi
şi industrie a declarat: „Este un moment de mândrie pentru toţi europenii; lansarea
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sateliţilor reprezintă dovada performanţei europene în domeniul activităţii spaţiale.
Îndemn acum industria şi IMM-urile europene să profite fără întârziere de
oportunităţile economice importante oferite de acest sistem – începeţi imediat să
inovaţi! Cetăţenii europeni se pot obişnui cu ideea că Galileo este pe punctul de a
deveni o parte din viaţa noastră de zi cu zi”.
Programul Galileo este un sistem global de navigaţie prin satelit îmbunătăţit pentru
Europa care oferă servicii de poziţionare globală garantate, de înaltă precizie.
Acesta va oferi, începând din 2014, trei servicii: serviciul cu acces liber (gratuit), un
serviciu public reglementat (PRS) şi serviciul caută-şi-salvează. Serviciile
suplimentare care vor urma vor include un serviciu comercial şi un serviciu de
salvgardare a vieţii pentru o rată mai mare a mediei fluxului de date şi o acurateţe
mai mare a datelor autentificate. Lansarea de astăzi constituie primul pas concret
către realizarea întregii constelaţii care va duce la furnizarea de servicii esenţiale din
2014. Cei doi sateliţi, care dispun de cele mai precise ceasuri atomice Maser
construite vreodată – cu o precizie de o secundă la trei milioane de ani – arată că
validarea viitoarei constelaţii de 30 de sateliţi poate fi acum accelerată. Galileo este
interoperabil şi compatibil cu GPS.
Fără îndoială, sistemul european de navigaţie prin satelit este pe cale să devină
operaţional şi, prin urmare, atenţia trebuie să se îndrepte acum către furnizarea de
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servicii în beneficiul cetăţenilor şi economiei europene, în conformitate cu strategia „Europa 2020” a Comisiei.
Sistemul sprijină multe sectoare ale economiei europene prin intermediul serviciilor oferite: reţelele de electricitate,
companiile de administrare a flotelor, tranzacţiile financiare, industria vapoarelor, operaţiunile de salvare, misiunile
de menţinere a păcii, toate acestea beneficiind de serviciul cu acces liber şi gratuit, de serviciul reglementat public şi
de serviciul caută-şi-salvează.
În plus, programul Galileo asigură competenţa europeană într-un domeniu tehnologic care devine critic, incluzând
sectoare precum distribuţia electricităţii şi reţelele de telecomunicaţii. Sistemul instituit în cadrul programului Galileo
este aşteptat să genereze 90 de miliarde EUR de-a lungul unei perioade de 20 de ani, sub forma unor venituri
suplimentare pentru industrie, precum şi a avantajelor publice şi sociale. EGNOS (Serviciul european geostaţionar
mixt de navigare) este sistemul european regional de amplificare pentru semnalele GPS. El este precursorul
sistemului Galileo. Serviciul EGNOS cu acces liber, este operaţional din octombrie 2009, iar Comisia a lansat recent
serviciul EGNOS „siguranţa vieţii” în domeniul aviaţiei.
Sursa: www.ec.europa.eu

Persoanele ale căror drepturi referitoare la personalitate au fost încălcate
prin intermediul internetului pot sesiza instanţele din statul membru în care au reşedinţa
pentru întregul prejudiciu suferit

Regulamentul privind competenţa judiciară prevede că persoanele domiciliate pe teritoriul unui stat membru sunt
acţionate în justiţie, în principiu, în faţa instanţelor acelui stat membru. Cu toate acestea, în materie delictuală şi
cvasidelictuală, o persoană poate fi acţionată în justiţie şi într-un alt stat membru, în faţa instanţelor de la locul unde
s-a produs sau riscă să se producă fapta prejudiciabilă. Astfel, în cazul unei calomnieri prin intermediul unui articol
de presă scrisă difuzat în mai multe state membre, victima are două posibilităţi de introducere a unei acţiuni în
despăgubire împotriva editorului. Pe de o parte, ea poate sesiza instanţele statului de la locul de stabilire a
editorului, care sunt competente să se pronunţe asupra reparaţiei tuturor prejudiciilor cauzate de calomniere. Pe de
altă parte, ea poate să se adreseze instanţelor din fiecare stat membru în care a fost difuzată publicaţia şi în care
pretinde că ar fi suferit o atingere adusă reputaţiei sale (locul materializării prejudiciului). Totuşi, în acest din urmă
caz, instanţele naţionale nu sunt competente să se pronunţe decât asupra prejudiciului cauzat în statul de care
aparţin.
Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiţie, Germania) şi Tribunal de Grande Instance de Paris (Franţa) au
solicitat Curţii de Justiţie să precizeze în ce măsură aceste principii se aplică şi în cazul încălcării drepturilor
referitoare la personalitate prin intermediul unor informaţii postate pe un site internet.
Situaţia de fapt din cauza C-509/09
În anul 1993, X, domiciliat în Germania, a fost condamnat de o instanţă germană, împreună cu fratele său, la
pedeapsa cu închisoarea pe viaţă, pentru uciderea unui actor cunoscut. În luna ianuarie 2008, X a fost liberat
condiţionat.
Societatea eDate Advertising, cu sediul în Austria, administrează un
portal, având adresa „www.rainbow.at”, unde a publicat informaţii cu
privire la acţiunile pe care X şi fratele său le formulaseră împotriva
condamnării lor. Deşi eDate Advertising a retras informaţia contestată de
pe site-ul său internet, X a solicitat instanţelor germane obligarea
societăţii austriece ca, în informaţiile care îl privesc referitoare la fapta
comisă, să nu îi mai menţioneze numele complet. eDate Advertising a
contestat competenţa internaţională a instanţelor germane de soluţionare
a acestui litigiu, întrucât consideră că nu poate fi chemată în judecată
decât în faţa instanţelor austriece.
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Hotărârea Curţii
În hotărârea Curţii se constată că postarea unor informaţii pe internet se distinge de difuzarea teritorială a unui
suport de comunicare imprimat, prin faptul că acestea pot fi consultate instantaneu de un număr nedeterminat de
utilizatori de internet pretutindeni în lume. Astfel, pe de o parte, difuzarea universală poate creşte gravitatea
încălcărilor drepturilor referitoare la personalitate şi, pe de altă parte, poate să facă extrem de dificilă identificarea
locurilor materializării prejudiciilor cauzate de aceste încălcări. În aceste împrejurări, - dat fiind că impactul unei
informaţii postate pe internet asupra drepturilor referitoare la personalitate ale unei persoane poate fi apreciat cel
mai bine de instanţa de la locul unde victima îşi are centrul intereselor – Curtea desemnează această din urmă
instanţă ca fiind competentă să se pronunţe cu privire la întregul prejudiciu cauzat pe teritoriul Uniunii Europene. În
acest context, Curtea precizează că locul unde persoana îşi are centrul intereselor corespunde, în general,
domiciliului său.
Cu toate acestea, Curtea subliniază că, în locul unei acţiuni în răspundere pentru întregul prejudiciu, victima poate
totuşi să sesizeze instanţele din fiecare stat membru pe teritoriul căruia informaţia postată este sau a fost accesibilă.
În acest caz, asemănător prejudiciilor cauzate printr-un imprimat, aceste instanţe sunt competente să se pronunţe
numai asupra prejudiciului cauzat pe teritoriul statului de care aparţin. De asemenea, persoana prejudiciată poate
sesiza, pentru întregul prejudiciu suferit, instanţele din statul membru al locului de stabilire a editorului informaţiilor
postate.
În sfârşit, interpetând Directiva privind comerţul electronic, Curtea statuează că principiul liberei prestări a serviciilor
se opune, în principiu, ca furnizorul unui serviciu din comerţul electronic să fie supus în statul membru gazdă unor
cerinţe mai stricte decât cele prevăzute de dreptul statului membru de stabilire a furnizorului respectiv.
MENŢIUNE: Trimiterea preliminară permite instanţelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt

sesizate, să adreseze Curţii întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii.
Curtea nu soluţionează litigiul naţional. Instanţa naţională are obligaţia de a soluţiona cauza conform deciziei Curţii.
Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanţe naţionale care sunt sesizate cu o
problemă similară.
Sursa: www.ec.europa.eu

Curtea de Conturi Europeană publică Raportul special nr. 10/2011
„Sunt eficace programele «Lapte în şcoli» şi «Fructe în şcoli»?”

Programele Uniunii Europene „Lapte în şcoli” şi „Fructe în şcoli” au drept obiectiv, pe de o
parte, să încurajeze adoptarea unei alimentaţii sănătoase de către copii, prin consumul de
produse lactate şi de fructe şi legume, pe de altă parte, să contribuie la ameliorarea pieţei
pentru aceste produse. Programul „Lapte în şcoli” oferă statelor membre, începând din 1977,
subvenţii pentru vânzarea de produse lactate la preţuri reduse elevilor, în timp ce distribuirea
gratuită în cadrul programului „Fructe în şcoli” a debutat mult mai recent, în anul şcolar
2009/2010. În prezent, UE alocă un buget anual de 180 de milioane de euro pentru aceste
două programe.
Prin intermediul acestui audit al performanţei, Curtea de Conturi Europeană (CCE) a examinat eficacitatea celor două
programe, evaluând, în special, dacă subvenţiile acordate de UE au un impact direct asupra consumului acestor
produse de către beneficiari şi dacă programele pot să îşi atingă obiectivele educative şi să influenţeze obiceiurile
alimentare viitoare.
În urma auditului s-a concluzionat că:
eficacitatea programului „lapte” este foarte scăzută, iar impactul acestuia este foarte redus, deoarece:
- programul are un important „efect de balast”, ceea ce înseamnă că produsele subvenţionate ar fi fost, în
majoritatea cazurilor, incluse în mesele servite de cantine sau ar fi fost cumpărate de către beneficiari chiar şi în
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lipsa unei subvenţii. Acest efect este accentuat de lipsa unui instrument de orientare a ajutorului spre nevoi
prioritare;
- obiectivele educative exprimate nu sunt suficient luate în considerare la conceperea şi la implementarea
programului;
deşi este prea devreme pentru a se trage o concluzie cu privire la eficacitatea programului „Fructe în şcoli”,
modul în care acesta este conceput face mai probabilă atingerea obiectivelor sale. Anumite soluţii utilizate în cadrul
programului „fructe” ar putea fi considerate ca reprezentând posibile modalităţi de ameliorare a eficacităţii
programului „lapte”.

Curtea de Conturi formulează o serie de recomandări, în special în ceea ce priveşte
programul „Lapte în şcoli”. Dacă programul va continua, va fi necesară o reformare în
profunzime a acestuia, pentru a se remedia deficienţele identificate. Ar trebui avut în vedere
modelul de distribuire gratuită în afara cantinelor, populaţia-ţintă urmând să fie definită în
funcţie de anumite nevoi nutriţionale efective. Ar trebui să se examineze rolul şi importanţa
măsurilor educative conexe. De asemenea, coordonarea şi sinergiile între cele două
programe ar trebui consolidate, pentru a se asigura coerenţa globală a abordării nutriţionale
şi o gestiune optimizată.

Sursa: www.ec.europa.eu

EVENIMENTE
Târgul „2011 – Anul European al Voluntariatului”

Centrul Europe Direct Galaţi, din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, va organiza în luna
noiembrie a acestui an un amplu eveniment dedicat Anului European al Voluntariatului.
Astfel, în data de 7 noiembrie 2011, vom organiza Târgul „2011 – Anul European al
Voluntariatului”, manifestare ce vizează conectarea tinerilor studenţi şi elevi din judeţul
Galaţi cu instituţiile publice şi organizaţiile non-guvernamentale în care aceştia pot
desfăşura acţiuni de voluntariat.
Acţiunea este motivată şi de solicitările de informaţii despre oportunitatea de a desfăşura
activităţi de voluntariat adresate de către tineri Centrului Europe Direct Galaţi. Sub
sloganul „Fii voluntar pentru comunitatea ta!”, dorim să contribuim la promovarea
mediului asociativ şi să încurajăm implicarea tinerilor în viaţa socială a comunităţii lor.
Evenimentul se va desfăşura în holul Universităţii „Dunărea de Jos”, în intervalul orar
11:00-17:00, iar, în cadrul său, 23 de organizaţii non-guvernamentale şi instituţii publice
îşi vor prezenta activitatea tinerilor participanţi şi îşi vor selecta viitori voluntari.
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Seminarii tematice în cadrul proiectului
„Acţionăm împreună pentru un mediu mai curat – atitudine şi implicare”

În perioada 19 octombrie – 31 octombrie 2011, au fost organizate la Cahul, Republica Moldova în cadrul proiectului
„Acţionăm împreună pentru un mediu mai curat – atitudine şi implicare” trei seminarii tematice. Participanţii la
aceste seminarii au fost 15 tineri liceeni din raionul Cahul, Republica Moldova selectaţi de membrii echipei de
implementare ai proiectului pe baza eseurilor înscrise la concursul organizat în cursul lunii iunie cu tematica
„Protecţia mediului în Europa”.
Cele trei seminarii au avut ca temă: Politicile Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului , Protecţia mediului în
judeţul Galaţi şi Managementul proiectelor şi au fost susţinute de către reprezentanţii Consiliului Judeţului Galaţi din
echipa de implementare a proiectului. Tinerii participanţi la cele trei evenimente au fost instruiţi cu privire la
realizarea unei analize corecte a situaţiei curente în domeniul protecţiei mediului, în selectarea problemelor majore
specific zonei transfrontaliere vizate, precum şi în formularea şi identificarea obiectivelor şi activităţilor care ar putea
conduce la rezolvarea problemelor identificate.
Tematica aleasă şi implicarea în derularea propriu-zisă a activităţilor au demonstrat interesul deosebit al
participanţilor pentru dezbaterile organizate pe această temă, iar promovarea propriilor iniţative în domeniul
protecţiei mediului şi participarea acestora în calitate de voluntari în derularea unor acţiuni similare vor aduce
valoare adăugată cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite în cadrul celor trei seminarii organizate.
Evenimente similare vor fi organizate în cursul lunii noiembrie a.c. şi în Galaţi pentru tinerii liceeni din judeţul nostru.

Festivalul folcloric „Toamnă pe Prut" la Galaţi

Consiliul Judeţului Galaţi, în parteneriat cu Consiliul Raional Cahul, Republica
Moldova implementează proiectul „IMAGINE – Metode îmbunătăţite pentru
asigurarea creşterii şi inovării în nordul Euroregiunii Dunărea de Jos”, finanţat
de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina
– Republica Moldova 2007-2013.
În cadrul acestui proiect, în perioada 1-2 octombrie 2011, s-a organizat la
Galaţi, Evenimentul Public – „Toamna pe Prut”, manifestare la care au
participat grupuri artistice din regiunile membre ale Euroregiunii.
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Ansamblurile „Doruleţul” din Tulcea, gălățenii de la „Doina Covurluiului”, moldovenii de la „Mocăncuţa”- Cantemir,
„Izvoraşul” - Cahul şi „Doina Prutului” au fost artiştii care au încântat publicul în cele două seri de Festival. De
asemenea, nume de marcă ale folclorului românesc - Maria Ciobanu și Gelu Voicu alături de Taraful „Lăutarii din
Teleorman” au oferit câte un recital gălățenilor, asigurând două seri de neuitat pentru iubitorii de folclor.
Domnul Eugen Chebac Președintele Consiliului Județului Galați și Președinte al Euroregiunii „Dunărea de Jos” a oferit
tuturor ansamblurilor participante diplome de participare și placheta Festivalului ca o recunoaștere a talentului și
muncii lor, dar și a contribuției la susținerea și promovarea actului cultural de calitate. De departe, însă cea mai
frumoasă răsplată a artiștilor care au evoluat pe scena ridicată în fața Casei de Cultură a Sindicatelor a fost aplauzele
îndelungate ale publicului.
Această activitate a avut ca scop promovarea imaginii regiunilor partenere din punct de vedere cultural, al tradițiilor
specifice și al modului de conservare și valorificare a moştenirii culturale tradiționale și s-a bucurat de un ecou foarte
larg atât în rândurile gălățenilor cât și la nivelul ansamblurilor artistice participante.

Campania Europa, casa noastră la Liceul Teoretic „Spiru Haret” Tecuci
Europa, casa noastră este o campanie de informare şi comunicare anuală menită să transpună priorităţile de

comunicare ale Comisiei Europene în mediul şcolar. Campania este derulată de Chelgate în numele Reprezentanţei
Comisiei Europene în România.
Campania îşi propune să informeze elevii şi profesorii cu privire la proiectul de integrare europeană (istoria,
prezentul şi viitorul acestuia), priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene, dar şi informaţii care îi privesc direct
(posibilitatea de a studia şi de a lucra în statele membre, implicarea în activităţi de voluntariat, schimburi între tineri,
participarea la internship-uri). Campania este deschisă tuturor şcolilor (primare şi gimnaziale), precum şi liceelor din
România.
Campania de informare Europa, casa noastră are două componente importante:
Organizarea de vizite în şcoli şi licee,
Concursul Lider European.
Vizitele în şcoli şi licee au ca scop oferirea de informaţii elevilor despre Uniunea Europeană prin intermediul
comunicatorilor: moderatorii desemnaţi de Chelgate şi invitaţii speciali (personalităţi publice, autorităţi locale,
primari, parlamentari europeni, politicieni, scriitori, profesori, precum şi personalităţi locale propuse de şcoli).
Oaspeţii vor vizita şcolile şi vor interacţiona cu elevii timp de două ore în cadrul unei dezbateri/prelegeri/seminar, în
funcţie de forma de învăţământ.
Campania Europa, casa noastră a fost prezentă în data de 22 septembrie la
Tecuci, la Liceul Teoretic „Spiru Haret”. Tema evenimentului a fost
„Oportunităţi UE – studiu, internship, muncă, schimburi culturale”. În cadrul
activităţii reprezentanţi ai Consiliului Judeţului Galaţi au susţinut prezentări
privind reţeaua Eures, Europass-ul şi reţelele de informare ale Uniunii
Europene. La eveniment au fost prezenţi peste 30 de elevi, 7 cadre
didactice, mass-media locală.
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CONCURSURI
Crează coperta Agendei Europa
Publicată anual de Fundaţia Generation Europe, Agenda Europa este o agenda scolară care
conţine informaţii despre Uniunea Europeană şi alte subiecte relevante pentru tineri, precum şi
oportunităţi de carieră, protecţia consumatorilor şi mediu. Agenda se distribuie gratuit în şcoli
din toate cele 27 de state membre ale UE.
Concursul se adresează tuturor cetăţenilor, indiferent de vârstă, din toate cele 27 de state
membre ale UE, şi constă în crearea copertei pentru Agenda Europa.
Coperta nu trebuie să conţină text si trebuie să fie potrivită pentru a fi distribuită tinerilor de 1618 ani din toate ţările Uniunii Europene. Fiecare participant poate trimite mai multe propuneri.
Data limită pentru trimiterea lucrărilor este 12 noiembrie 2011.
Premii: I - 1000 euro, II şi III - 250 euro
Informaţii detaliate despre concurs şi procedura de înscriere sunt disponibile pe site-ul: http://www.europadiary.net/

Cartasia 2012, Bienala de Artă Contemporană

Cartasia 2012, Bienala de artă contemporană, anunţă lansarea concursului de sculptură din hârtie şi carton. Ca şi
anii trecuţi, artiştii selectaţi vor lua parte la o expoziţie în aer liber, care va avea loc în Lucca (Toscana, Italia), între
30 iunie - 29 iulie 2012. Cîştigătorul va primi un premiu în valoare de 2.000 de euro.
Tema concursului din acest an, pe care trebuie să o respecte artiştii atunci când îşi concep şi construiesc proiectele,
este „criză şi renaştere”.
Data limită pentru înscriere este 9 decembrie 2011.
Pentru mai multe informaţii şi înscriere accesaţi: www.cartasia.it

CENTRUL EUROPE DIRECT
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Str. Eroilor nr. 7, Galaţi
Tel/fax: 0236/410530
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