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Evenimente
Concursuri

Şase filme sprijinite de programul
Uniunii Europene pentru cinematografie
MEDIA s-au numărat printre cele
onorate în cadrul ediţiei 2011 a
Premiilor Academiei Europene de Film,
care s-a desfăşurat în 3 decembrie la
Berlin. Titlul de „Cel mai bun film
european” a fost decernat filmului
Melancholia. La celelalte categorii de
premii, Susanne Bier a câştigat premiul
pentru cel mai bun regizor european,
Colin Firth a fost declarat cel mai bun
actor, iar Tilda Swinton cea mai bună
actriţă europeană. De asemenea, Discursul regelui a primit Premiul publicului
pentru cel mai bun film european, iar Stephen Frears a fost distins cu Premiul
Academiei Europene de Film pentru întreaga activitate. Jean-Pierre şi Luc Dardenne
au fost recompensaţi cu premiul pentru cel mai bun scenariu.
Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educaţie, cultură, multilingvism şi
tineret, a declarat: „Sunt încântată că 10 din cele 12 premii principale ale Academiei

Europene de Film au fost acordate filmelor sprijinite de programul MEDIA.
Felicitările mele călduroase tuturor câştigătorilor, care întruchipează ceea ce este
10 mai bun în Europa noastră creativă”.
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Puncte de interes:

• Finalizare

proiect «Modernizare, extindere şi dotare ambulatoriu integrat de
specialitate al Spita-lului
Clinic „Sf. Apostol Andrei”»

• Promovare plan Judeţean de Comunicare pe
teme europene
• Schimb european de
decoraţiuni de Craciun
•Simpozionul „Costumul
popular: unitate şi varietate
la Dunărea de Jos”

17 din cele 24 de filme nominalizate pentru premii au beneficiat de un sprijin în
valoare totală de peste 7,5 milioane de euro din partea programului MEDIA pentru
producţie şi distribuţie. În total, programul MEDIA contribuie cu 755 milioane de
euro la industria de film şi cea audiovizuală a Europei în perioada 2007-2013,
vizând în special îmbunătăţirea distribuţiei şi consolidarea competitivităţii sectorului.
La începutul lunii decembrie, Comisia Europeană şi-a prezentat proiectul de buget
pentru perioada 2014-2020, care prevede alocarea a 900 de milioane de euro în
sprijinul sectorului cinematografic şi audiovizual prin noul program al Comisiei
„Europa Creativă”.
Premiile filmului european sunt organizate de Academia Europeană de Film. Filmele
sprijinite de programul MEDIA care participă la Premiile Academiei Europene de
Film 2011:
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PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN FILM EUROPEAN
LE GAMIN AU VELO (The Kid with a Bike), în regia fraţilor Jean-Pierre şi Luc
Dardenne (coproducţie: Belgia/Franţa/Italia)
HÆVNEN (In a Better World), Susanne Bier (Danemarca)
DISCURSUL REGELUI, Tom Hooper (Regatul Unit)
LE HAVRE, Aki Kaurismäki (Finlanda/Franţa/Germania)
MELANCHOLIA, Lars von Trier (Danemarca/Suedia/Franţa/Germania)
PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN REGIZOR
Susanne Bier pentru HÆVNEN (In a Better World)
Jean-Pierre şi Luc Dardenne pentru LE GAMIN AU VELO
Aki Kaurismäki pentru LE HAVRE
Béla Tarr pentru A TORINOI LO (The Turin Horse)
Lars von Trier pentru MELANCHOLIA
PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ ACTRIŢĂ
Kirsten Dunst în MELANCHOLIA
Cécile de France în LE GAMIN AU VELO (The Kid with a Bike)
Charlotte Gainsbourg în MELANCHOLIA
Tilda Swinton în WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN
PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN ACTOR 2011
Colin Firth în DISCURSUL REGELUI
Mikael Persbrandt în HÆVNEN (In a Better World)
Michel Piccoli în HABEMUS PAPAM André Wilms în LE HAVRE
PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN SCENARIU
Jean-Pierre şi Luc Dardenne pentru LE GAMIN AU VELO
Anders Thomas Jensen pentru HÆVNEN (In a Better World)
Aki Kaurismäki pentru LE HAVRE
Lars von Trier pentru MELANCHOLIA
PREMIUL CARLO DI PALMA PENTRU CEA MAI BUNĂ IMAGINE
Manuel Alberto Claro pentru MELANCHOLIA
Fred Kelemen pentru A TORINOI LO (The Turin Horse)
Adam Sikora pentru ESSENTIAL KILLING
PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN MONTAJ
Tariq Anwar pentru DISCURSUL REGELUI
Mathilde Bonnefoy pentru DREI (Three)
Molly Malene Stensgaard pentru MELANCHOLIA
PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ SCENOGRAFIE
Paola Bizzarri pentru HABEMUS PAPAM
Antxón Gómez pentru LA PIEL QUE HABITO (The Skin I Live in)
Jette Lehmann pentru MELANCHOLIA
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PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ COLOANĂ SONORĂ
Alexandre Desplat pentru DISCURSUL REGELUI
Alberto Iglesias pentru LA PIEL QUE HABITO (The Skin I Live in)
Mihály Vig pentru A TORINOI LO (The Turin Horse)
PREMIUL FIPRESCI PENTRU CEA MAI BUNĂ DESCOPERIRE CINEMATOGRAFICĂ 2011
MICHAEL (Austria) de Markus Schleinzer
SMUKKE MENESKER (Nothing’s All Bad), de Mikkel Munch-Fals
TILVA ROŠ (Serbia) de Nikola Ležaić
PREMIUL ARTE PENTRU CEL MAI BUN DOCUMENTAR 2011
PINA (Germania) de Wim Wenders
PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ ANIMAŢIE 2011
LE CHAT DU RABBIN (The Rabbi’s Cat) (Franţa) de Antoine Delesvaux şi Joann Sfar
CHICO & RITA (Spania/Insula Man) de Tono Errando, Javier Mariscal şi Fernando
Trueba
UNE VIE DE CHAT (A Cat in Paris) (Franţa/Belgia) de Jean-Loup Felicioli şi Alain
Gagnol
Sursa: www.ec.europa.eu

Agenda digitală: Transformarea în aur a datelor administraţiilor publice
Comisia a lansat o strategie aplicabilă datelor deschise pentru
Europa, care ar trebui să impulsioneze economia UE, aducând
beneficii de 40 miliarde euro în fiecare an . Administraţiile publice
europene stau pe o „mină de aur” cu un potenţial economic
neutilizat, reprezentat de volumele mari de informaţii colectate de
numeroase autorităţi şi servicii publice. Regatul Unit şi Franţa
exploatează deja acest filon. Strategia pentru creşterea
performanţelor la nivelul întregii Uniuni Europene are o triplă
dimensiune: în primul rând, Comisia va conduce prin puterea
exemplului, deschizându-şi zăcămintele de informaţii către public
prin intermediul unui nou portal de date cu acces gratuit. În al
doilea rând, se vor stabili condiţii de piaţă echitabile pentru datele
deschise, valabile pe întreg teritoriul UE. În cele din urmă, aceste
măsuri noi sunt susţinute de cele 100 de milioane euro care se vor acorda în 2011-2013 pentru finanţarea
cercetărilor menite a îmbunătăţi tehnologiile de prelucrare a datelor.
Aceste acţiuni plasează UE în poziţia de lider mondial în domeniul reutilizării informaţiilor din sectorul public. Ele vor
stimula o industrie înfloritoare care transformă datele brute în materialul de care depind sute de milioane de
utilizatori ai TIC, de exemplu app-uri (aplicaţii) pentru telefoanele inteligente: hărţi, informaţii de trafic în timp real,
informaţii meteo, instrumente de comparare a preţurilor şi multe altele. Printre alţi beneficiari importanţi se numără
jurnaliştii şi persoanele din mediul academic.
Comisia propune actualizarea directivei din 2003 privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public prin:

▪ generalizarea regulii conform căreia toate documentele puse la dispoziţie de către autorităţile din sectorul public
pot fi reutilizate în orice scop, comercial sau necomercial, cu condiţia să nu fie protejate de drepturi de autor
aparţinând unor terţi;
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▪ stabilirea principiului conform căruia autorităţilor publice nu ar trebui să li se permită să perceapă sume mai mari
decât costurile generate de cererile individuale de date (care sunt costuri marginale); în practică, acest lucru
înseamnă că majoritatea datelor vor fi oferite gratuit sau aproape gratuit, cu excepţia cazurilor justificate
corespunzător;

▪ obligativitatea de a furniza date în formate obişnuite, care să poată fi recunoscute automat, pentru a se asigura că
datele pot fi reutilizate cu eficacitate;
▪ introducerea supravegherii reglementare în vederea aplicării acestor principii;
▪ creşterea spectaculoasă a sferei de aplicare a directivei în sensul includerii în premieră a bibliotecilor, muzeelor şi
arhivelor; normele din 2003 se vor aplica datelor provenite de la aceste instituţii.
În plus, Comisia îşi va publica propriile date prin intermediul unui nou portal de
date care face obiectul unui contract aprobat deja de Comisie. În prezent, acest
portal este în versiunea beta (etapa de dezvoltare şi testare), lansarea fiind
preconizată în primăvara anului 2012. În timp, portalul va servi drept punct unic
de acces pentru reutilizarea datelor de la toate instituţiile, organismele şi
agenţiile UE şi de la autorităţile naţionale.
În cadrul Agendei digitale pentru Europa, Comisia a identificat reutilizarea
informaţiilor din sectorul public, împreună cu accesul rapid şi ultrarapid la
internet, ca fiind esenţiale pentru realizarea unei pieţe unice digitale.
Directiva 2003/98/CE privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public a
introdus un prim set de măsuri cu scopul de a sprijini companiile în demersurile
acestora de obţinere a accesului la informaţiile deţinute de autorităţile publice şi
a permisiunii de a le refolosi. De asemenea, directiva a generat un proces prin
care agenţiile guvernamentale au redus taxele percepute pentru obţinerea
informaţiilor. Propunerea extinde accesul şi domeniul de aplicare al directivei.
Sursa: www.ec.europa.eu

Dreptul la un proces echitabil: în urma votului din Parlamentul European,
persoanele suspectate vor primi o „comunicare scrisă privind drepturile”
În urma unui vot exprimat în data de 13 decembrie 2011 în Parlamentul European, persoanele suspectate în
Uniunea Europeană vor primi în curând o „comunicare scrisă privind drepturile”, care va enumera drepturile
fundamentale ale acestor persoane în cadrul procedurilor penale. Comisia Europeană a propus această măsură în
iulie 2010, ca parte a eforturilor sale de a asigura cetăţenilor dreptul la un proces echitabil peste tot în UE. Aceasta
este a doua etapă dintr-o serie de măsuri de stabilire a unor standarde UE
comune în cazurile penale. Măsura face parte din eforturile Comisiei de a
consolida dreptul la un proces echitabil în întreaga UE şi de a îmbunătăţi
încrederea reciprocă între autorităţile judiciare. După aprobarea dată de
Parlament, măsura este în prezent transmisă miniştrilor spre adoptarea finală
în cadrul Consiliului, în următoarele săptămâni, înainte de a deveni act
normativ.
Salutând votul, Viviane Reding, comisarul UE pentru justiţie, a declarat: „Votul
de astăzi reprezintă un punct de reper pentru activitatea Comisiei Europene în
materie de drept penal. Aş dori să mulţumesc Parlamentului pentru sprijinul
acordat, şi în special lui Birgit Sippel pentru activitatea sa în calitate de
raportor. UE ia măsuri ferme pentru a consolida drepturile persoanelor în
cadrul procedurilor penale şi în acelaşi timp pentru a îmbunătăţi încrederea
reciprocă în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie.”
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Noul act normativ va garanta faptul că orice persoană suspectată de o infracţiune primeşte informaţii
corespunzătoare privind drepturile sale fundamentale în cadrul procedurii penale. Acestea sunt dreptul la un avocat,
dreptul de a fi informată cu privire la capetele acuzării, dreptul la servicii de interpretare şi traducere pentru
persoanele care nu înţeleg limba în care se desfăşoară procedurile, dreptul de a păstra tăcerea şi dreptul persoanei
de a fi adusă cu promptitudine în faţa unei instanţe după arestare.
În special, actul normativ include cinci inovaţii:
1. persoanele suspectate vor fi informate cu privire la drepturile lor după arestare;
2. acestea vor fi prezentate sub forma unei „comunicări scrise privind drepturile” în care vor fi precizate în mod clar
şi în scris drepturile de care beneficiază;
3. comunicarea scrisă privind drepturile va fi uşor de înţeles, fără a se folosi un jargon juridic;
4. va fi pusă la dispoziţie într-o limbă pe care persoana suspectată o înţelege;
5. va conţine detalii practice privind drepturile persoanei.
Acest act normativ va conţine, de asemenea, noutăţi importante menite
să consolideze aplicarea mandatului european de arestare, în special
garantând că orice persoană care este arestată şi face obiectul unui
mandat european de arestare primeşte cu promptitudine o „comunicare
scrisă privind drepturile" corespunzătoare. Comisia a furnizat statelor
membre un model de comunicare ce va fi tradus în toate cele 23 de
limbi oficiale ale UE.
În completarea dreptului la traducere şi interpretare, dreptul la
informare în cadrul procedurilor penale face parte dintr-un ansamblu de
măsuri privind dreptul la un proces echitabil care vizează consolidarea
încrederii în spaţiul de justiţie unic al UE. În octombrie 2010,
Parlamentului European şi Consiliul au aprobat prima propunere, prin
care s-a conferit suspecţilor dreptul la servicii de traducere şi interpretare. În iunie 2011, Comisia a propus o a treia
măsură de garantare a accesului la un avocat şi a dreptului de a comunica cu rudele. În prezent propunerea este în
discuţie în cadrul Parlamentului European şi al Consiliului.
În fiecare an există peste 8 milioane de proceduri penale în UE. În prezent, gradul de informare a cetăţenilor cu
privire la drepturile lor, în eventualitatea în care sunt arestaţi şi învinuiţi, variază pe teritoriul UE. În anumite state
membre, persoanele suspectate sunt informate doar pe cale verbală cu privire la drepturile lor procedurale, iar în
alte state membre se oferă informaţii scrise doar la cerere.
Respectarea dreptului la un proces echitabil şi la apărare este prevăzută la articolele 47 şi 48 din Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene, precum şi în articolul 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).
Mai multe informaţii la adresa: www.ec.europa.eu

O nouă coaliţie a companiilor lider din sectorul tehnologic şi media
pentru un internet mai sigur pentru copii
28 de companii lider s-au reunit pentru a forma o nouă coaliţie vizând transformarea internetului într-un mediu mai
adecvat şi mai sigur pentru copii. Coaliţia a fost alcătuită de Comisie, iar membrii săi fondatori sunt: Apple, BSkyB,
BT, Dailymotion, Deutsche Telekom, Facebook, Google, Hyves, KPN, Liberty Global, LG Electronics, Mediaset,
Microsoft, Netlog, Nintendo, Nokia, Opera Software, Orange, Research in Motion, RTL Group, Samsung, Sulake,
Telefonica, Teliasonera, Telenor Group, Tuenti, Vivendi, Vodafone. Printre acţiunile prioritare se numără facilitarea
raportării conţinuturilor periculoase, asigurarea unor parametri de confidenţialitate adecvaţi vârstei şi oferirea unor
opţiuni mai variate pentru controlul parental, reflectând astfel nevoile unei generaţii care foloseşte internetul de la o
vârstă din ce în ce mai fragedă.
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Vicepreşedintele Comisiei Europene, Neelie Kroes, a declarat: „Această
nouă coaliţie trebuie să pună la dispoziţia copiilor şi a părinţilor
mijloace de protecţie transparente şi consecvente pentru a putea
beneficia pe deplin de avantajele oferite de mediul online. Membrii
fondatori ai coaliţiei sunt deja lideri în domeniul siguranţei copiilor pe
internet. Conjugându-ne eforturile, vom impune ritmul pentru întreaga
industrie de profil şi vom dispune de instrumentele adecvate pentru a
oferi copiilor autonomie maximă în mediul online în condiţii de
siguranţă."
Membrii coaliţiei au adoptat o Declaraţie de intenţie în care au
convenit să întreprindă acţiuni în cinci domenii:

▪ instrumente de raportare simple şi solide: funcţii uşor identificabile şi recognoscibile pe toate dispozitivele pentru a
permite semnalarea eficace a conţinuturilor şi contactelor care par a fi prejudiciabile pentru copii şi intervenţia
eficientă în astfel de situaţii;

▪ parametri de confidenţialitate adecvaţi vârstei: parametri care să ţină seama de nevoile unor grupe de vârstă
diferite (astfel de parametri determină în ce măsură sunt disponibile informaţiile utilizatorului; de exemplu, dacă
datele de contact sau fotografiile sunt disponibile numai pentru persoanele apropiate sau şi pentru publicul larg);
▪ o utilizare mai largă a clasificării conţinutului: pentru a elabora o abordare general valabilă a clasificării în funcţie
de vârstă, care ar putea fi utilizată la nivel transsectorial şi ar oferi părinţilor categorii de vârstă uşor de înţeles;
§ disponibilitate şi utilizare sporită a controlului parental: instrumente uşor de folosit, promovate activ pentru a
atinge un grad cât mai ridicat de utilizare a acestora;

▪ eliminarea eficientă a materialelor conţinând abuzuri asupra minorilor: pentru a îmbunătăţi cooperarea cu
autorităţile responsabile cu aplicarea legii şi cu serviciile telefonice de urgenţă, în vederea luării de măsuri proactive
pentru a elimina de pe internet materialele conţinând abuzuri sexuale asupra minorilor.
Coaliţia reprezintă o platformă de cooperare voluntară. Comisia speră ca soluţiile elaborate de membrii fondatori să
fie adoptate de un număr din ce în ce mai mare de companii, pe care le invită să devină membre ale coaliţiei.
Siguranţa copiilor pe internet constituie unul dintre principalele
angajamente ale Agendei digitale pentru Europa. În medie, în
Europa copii încep să utilizeze internetul în jurul vârstei de şapte ani.
38% dintre copiii cu vârste între 9 şi 12 ani care folosesc internetul
afirmă că au un profil pe o reţea de socializare, în pofida restricţiilor
de vârstă impuse. Peste 30% dintre copiii care utilizează internetul o
fac prin intermediul unui dispozitiv mobil, iar 26% prin intermediul
consolelor de jocuri.
Coaliţia s-a format în urma unei solicitări adresate de
vicepreşedintele Kroes sectorului TIC de a urgenta acţiunile pentru a
răspunde la provocările pe care le reprezintă noile modalităţi de
acces la internet utilizate de tinerii europeni. Printre membrii
fondatori ai coaliţiei se numără producători de telefoane mobile,
furnizori de sisteme de operare, furnizori de servicii de internet,
radiodifuzori, reţele de socializare şi operatori de telefonie mobilă. În
viitor, noi membri se vor putea alătura coaliţiei.
Sursa: www.ec.europa.eu
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EVENIMENT
Consiliul Judeţului Galaţi finalizează proiectul
«Modernizare, extindere şi dotare ambulatoriu integrat de specialitate
al Spitalului Clinic „Sf. Apostol Andrei”»

Consiliul Judeţului Galaţi a încheiat oficial în data de 15
decembrie 2011 proiectul «Modernizare, extindere şi dotare
ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului Clinic „Sf.
Apostol Andrei”», finanţat în cadrul Programul Operaţional
Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3: „Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1 –
Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor
de sănătate. Bugetul total al proiectului a fost de
10.685.084,90 lei din care valoarea aferentă finanţării
nerambursabile este de 8.271.048,20 lei, iar cofinanţarea
asigurată de Consiliul Judeţului Galaţi a fost de 2.414.036,70
lei. La evenimentul de încheiere au fost invitaţi să participe
reprezentanţi ai Consiliului Judeţului Galaţi, ai finanţatorului,
ai instituţiilor mass-media locale şi regionale, precum şi ai
instituţiilor ce activează în domeniul sanitar.
Evenimentul a avut loc în Aula Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” şi a avut drept obiectiv
informarea corespunzătoare a participanţilor cu privire la activităţile realizate în cadrul proiectului şi rezultatele
obţinute în urma implementării acestuia.
Proiectul va avea un impact semnificativ pe plan local, implementarea sa asigurând accesul populaţiei la servicii
medicale esenţiale de calitate prin îmbunătăţirea infrastructurii aferente funcţionării Ambulatoriului Integrat de
Specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi inclusiv prin introducerea unui nou serviciu
RMN.
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Promovarea Planului Judeţean de Comunicare pe teme europene pentru anul 2012
Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi a organizat, în data de 20 decembrie 2011, la sediul
Consiliului Judeţului Galaţi, un eveniment de promovare a Planului Judeţean de Comunicare pe teme europene
pentru anul 2012, document cadru ce prezintă acţiunile de comunicare pe teme europene la nivel local.

Planul Judeţean de Comunicare pe teme europene conţine activităţile cu tematică europeană ce vor fi organizate în
anul 2012 de către reţeaua de multiplicatori de informaţie europeană din judeţul Galaţi, precum şi de către instituţii
de interes public sau privat active în această sferă de acţiune.
Documentul a fost elaborat de Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi în colaborare cu
reprezentanţii instituţiilor ce fac parte din reţeaua de multiplicatori de informaţie europeană din judeţul Galaţi,
precum şi organizaţiile ce au ca domeniu de interes comunicarea pe teme europene.

Schimb european de decoraţiuni de Crăciun

Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului Judeţului
Galaţi, în colaborare cu patru instituţii de învăţământ primar
din municipiul Galaţi: Şcoala Gimnazială „Miron Costin” nr. 12,
Şcoala Gimnazială „Sf. Ana” nr. 29, Şcoala Gimnazială „Iulia
Haşdeu” nr. 40 şi Şcoala Gimnazială „Grigore Teologul” nr. 41
au participat la un schimb european de decoraţiuni de Crăciun
în perioada noiembrie – decembrie 2011.
Schimbul a fost iniţiativa Centrului Europe Direct Llangollen din
Ţara Galilor şi a implicat 172 de şcoli şi 39 de Centre Europe
Direct din 20 de state membre ale Uniunii Europene. Toate
şcolile înscrise în acest program au confecţionat decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun din diverse materiale (carton, plastic,
lemn, sfoară, hârtie, vopsea, lipici etc.) pe care le-au expediat
şcolilor partenere din UE.
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De asemenea, şcolile participante au trebuit să facă şi pachete de informaţii referitoare la sărbătoarea Crăciunului în
ţara sau regiunea respectivă. Scopul acţiunii a fost ca elevii şcolilor gimnaziale să afle mai multe despre propria
cultură şi tradiţii, dar mai ales despre cele ale altor ţări, precum şi aspecte legate de geografie, istorie, limbă şi
cetăţenie.

Simpozionul „Costumul popular: unitate şi varietate la Dunărea de Jos”
În data de 19 decembrie 2011 s-a desfăşurat la Galaţi Simpozionul „Costumul popular: unitate şi varietate la
Dunărea de Jos” în cadrul proiectului cu acelaşi nume finanţat prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina
– Rep. Moldova 2007-2013, Prioritatea 3 – Promovarea activităţilor people to people, Măsura 3.2. Schimburi
culturale, sociale şi în domeniul educaţiei.
În cadrul simpozionului s-au reunit la Galaţi specialişti etnografi şi animatori culturali din România, Ucraina şi Rep.
Moldova într-o analiză şi dezbatere interactivă a elementelor de port popular tradiţional din regiunea Dunării de Jos,
aşa cum au fost ele identificate în cadrul cercetărilor etnografice desfăşurate în proiect.
Trebuie remarcată prezenţa la simpozion a doamnelor dr. Varvara Buzilă, director adjunct al Muzeului de Etnografie
şi Istorie Naturală din Chişinău şi Preşedinte al Societăţii de Etnologie din Rep. Moldova, Eva Giosanu, specialist port
popular la Complexul Muzeal Naţional Moldova din Iaşi şi
dr. Steluţa Pârâu, muzeograf şef la Muzeul de Etnografie
şi Artă Populară din Tulcea.
Simpozionul face parte dintre activităţile de promovare a
portului popular tradiţional din regiunea Dunării de Jos şi
vizează atât atestarea rezultatelor în urma cercetărilor
etnografice desfăşurate în proiect cât şi realizarea unui
schimb de experienţă între specialişti în etnografie şi
folclor din cele trei ţări implicate.
Cu un buget total de 89.880 euro, proiectul „Costumul
popular: unitate şi varietate la Dunărea de Jos” este
implementat de Centrul Cultural „Dunărea de Jos”,
Consiliul Judeţului Galaţi, România, Organizaţia Publică
de Tineret „Noua Generaţie a Europei”, Reni, Regiunea
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Odesa, Ucraina, Consiliul Raional Cahul şi Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală Chişinău din Republica Moldova şi
are ca obiectiv general creşterea gradului de interacţiune şi cooperare între instituţiile culturale locale în procesul de
conservare, valorificare şi transmitere a moştenirii folclorice în regiunea Dunării de Jos.
Proiectul se axează pe trei paliere principale ce ţin de cercetarea şi colectarea informaţiilor referitoare la elementele
specifice portului popular autentic din regiunea Dunării de Jos, reconstituirea elementelor de costum tradiţional prin
înfiinţarea unui atelier specializat şi promovarea costumului tradiţional prin activităţi ce se adresează atât
specialiştilor etnografi cât şi publicului larg de la nivelul regiunii Dunării de Jos.

CONCURSURI
Auditii pentru EUYO 2012-2013
Dacă eşti un muzician în devenire, ai între 14 şi 24 de ani pe 31 decembrie 2011 şi eşti cetăţean al unuia dintre
cele 27 de state membre ale UE, poţi să te alături Orchestrei de Tineret a Uniunii Europene (EUYO) pentru
sezonul 2012-2013! Audiţiile pentru participarea la orchestra de tineret a Uniunii Europene au loc anual în fiecare
stat membru al Uniunii Europene. Persoanele interesate se pot înscrie pentru o audiţie în orice stat membru al UE,
cu condiţia să fie născut, rezident sau să studieze/să muncească în acel stat. Pentru România, data limită de
înscriere este 25 ianuarie 2012.
Mai multe detalii sunt disponibile pe: http://www.euyo.org.uk/auditions-throughout-eu

1 of 7 Billion: concurs internaţional de filme
Populaţia lumii a ajuns la şapte miliarde de locuitori. Cu această ocazie,
realizatorii profesionişti şi amatori de film, persoane fizice şi juridice, sunt
invitaţi să participe la acest concurs internaţional de scurt-metraje menit să
sensibilizeze opinia publică cu privire la problemele lumii în care trăim.
Filmele trebuie să se concentreze pe una sau mai multe dintre cele 7 temecheie ale campaniei „7 miliarde de acţiuni”: sărăcie şi inegalitate
socială; respectarea drepturilor şi extinderea posibilităţilor pentru
femei şi fete; problemele tinerilor; dreptul la sănătate reproductivă;
mediu înconjurător şi oameni sănătoşi; îmbătrânirea populaţiei;
urbanizare-planificare pentru creştere.
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Candidaţii pot participa în echipă sau individual şi pot trimite maximum două scurt-metraje.
Juriul va alege zece finalişti. Apoi, prin vot online, utilizatorii vor alege cei trei câştigători care vor primi premii în
bani. Câştigătorii vor fi anunţaţi pe data de 8 martie 2012.
Data limită pentru trimiterea lucrărilor este: 15 februarie 2012
Mai multe informatii: http://7billionactions.org/film

Concurs de povestiri: Povesteşte-mi despre drepturile omului
Orice persoană din lumea întreagă este invitată să scrie o povestire despre drepturile omului şi să se înscrie în
concurs. Povestea poate fi scrisă în orice limbă şi nu trebuie să depăşească 650 de cuvinte. Aceasta poate fi scrisă
de mână sau tipărită. Participarea la concurs este individuală sau de grup (familie, comunitate, şcoală).
Data limită pentru trimiterea lucrărilor este: 22 ianuarie 2012
Mai multe informaţii: http://www.regardsdenfants.com

CONSILIUL JUDEȚULUI GALAȚI

CENTRUL EUROPE DIRECT

Str. Eroilor nr. 7, Galați
Tel/fax: 0236/470264
E-mail: directiadezvoltare@yahoo.com
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