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ȘTIRI
Cum avantajează noile norme din telecomunicaţii cetăţenii şi
întreprinderile din Europa?
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Comisia Europeană - o
mai buna protecţie a
victimelor
infracţionalităţii
Evenimente
Concursuri

Noile competenţe de supraveghere conferite Comisiei Europene şi noile competenţe
de reglementare acordate Organismului autorităţilor europene de reglementare în
4 domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) vor spori certitudinea în materie de
reglementare şi vor ajuta operatorii de telecomunicaţii să se dezvolte în cadrul unei
pieţe unice paneuropene a telecomunicaţiilor. Comisia a colaborat îndeaproape cu
statele membre în vederea transpunerii rapide a acestor norme ale UE şi are în
5
vedere lansarea de proceduri pentru constatarea neîndeplinirii obligaţiilor împotriva
statelor membre care nu le vor fi transpus la timp. Consolidarea pieţei unice a
12 serviciilor de telecomunicaţii reprezintă un obiectiv-cheie al Agendei Digitale pentru
Europa (IP/10/581, MEMO/10/199 şi MEMO/10/200).

Puncte de interes:
• Noi drepturi şi servicii

în materie de telefonie
fixă şi mobilă şi internet
• Cetăţenii

trebuie să
beneficieze de tratament
nediscriminatoriu în toate
ţările UE
• Cantităţi

De la 25 mai 2011, europenii vor beneficia de noi
drepturi şi servicii în materie de telefonie fixă şi mobilă şi
internet. Până la această dată trebuie transpuse în
legislaţia naţională noile norme ale UE în domeniul
telecomunicaţiilor, destinate să asigure creşterea
competitivităţii sectorului telecomunicaţiilor şi
îmbunătăţirea serviciilor pentru clienţi. Printre acestea se
numără dreptul consumatorilor de a schimba operatorul
de telecomunicaţii într-o singură zi, fără a-şi schimba
numărul de telefon, dreptul la mai multă claritate în ceea ce priveşte serviciile
oferite clienţilor şi o mai bună protecţie a datelor cu caracter personal înregistrate
online.

mari
de
cadmiu, o substanţă
nocivă, au fost detectate
în anumite articole de
bijuterie

Neelie Kroes, vicepreşedinta Comisiei Europene responsabilă cu Agenda Digitală, a
declarat: „Cetăţenii şi întreprinderile ar trebui să profite la maximum de

oportunităţile oferite de aceste noi norme pentru a obţine servicii mai competitive
de telecomunicaţii. Voi face tot posibilul pentru a-i ajuta în acest sens. Dacă aceste
drepturi nu pot fi exercitate în practică, voi lua împotriva statelor membre şi a
operatorilor de telecomunicaţii măsurile necesare pentru remedierea situaţiei.”
Începând de la data de 25 mai, noile norme ale UE oferă cetăţenilor şi
întreprinderilor următoarele avantaje:

 Niveluri ridicate de protecţie a consumatorilor şi o ofertă mai variată:
- posibilitatea de schimba operatorul de telefonie fixă sau mobilă într-o singură zi
lucrătoare, fără a schimba numărul de telefon;
- o durată maximă de 24 de luni pentru contractele iniţiale semnate cu clienţii şi
obligaţia operatorilor de a oferi contracte pe 12 luni. Acest lucru va permite
clienţilor să schimbe operatorul în cazul în care găsesc o ofertă mai bună;
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- informaţii mai clare cu privire la serviciile la care este abonat clientul. Contractele încheiate cu consumatorii trebuie
să ofere informaţii despre nivelurile minime de calitate a serviciilor. Concret, abonaţii serviciilor de internet trebuie să
fie informaţi cu privire la tehnicile de gestionare a traficului şi la impactul acestora asupra calităţii serviciilor, precum
şi la alte restricţii (precum limitarea lăţimii benzilor de frecvenţe, viteza de conectare disponibilă, blocarea sau
limitarea accesului la anumite servicii, cum ar fi telefonia prin internet - VoIP). De asemenea, contractele trebuie să
ofere informaţii cu privire la despăgubirile şi rambursările disponibile în caz de nerespectare a acestor niveluri
minime (IP/11/486 şi MEMO/11/319).
 O mai bună protecţie a vieţii private şi mai multă siguranţă online:
- o mai bună protecţie împotriva încălcării securităţii datelor cu caracter personal şi împotriva „spam”-urilor (e-mailuri nesolicitate), obligativitatea notificării cazurilor de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal;
- îmbunătăţirea informaţiilor şi a obligativităţii consimţământului pentru stocarea sau accesarea informaţiilor în
dispozitivele utilizatorilor, cum ar fi cookies care nu au legătură cu serviciul accesat (MEMO/11/320).
 O reglementare mai coerentă la nivelul întregii UE:
- autorităţile naţionale de reglementare vor dobândi o mai mare independenţă şi, în ultimă instanţă, vor fi autorizate
să impună operatorilor de telecomunicaţii cu o putere semnificativă de piaţă să-şi separe reţelele de comunicaţii de
ramurile de servicii pentru a le garanta altor operatori un acces nediscriminatoriu (fără a fi necesară separarea
proprietăţii sau fără a se impune crearea unei societăţi separate);
- de asemenea, Comisiei, în cooperare cu Organismului autorităţilor europene de
reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC), i s-au acordat competenţe
suplimentare de supraveghere a măsurilor corective în domeniul concurenţei pentru pieţele
telecomunicaţiilor (aşa-numita „procedură de la articolul 7” ). Concret, în cazul în care
consideră că un proiect de măsură corectivă în domeniul concurenţei elaborat de o autoritate
naţională de reglementare ar crea o barieră în calea pieţei unice a serviciilor de
telecomunicaţii, Comisia poate efectua o evaluare aprofundată şi, în consultare cu OAREC,
poate adresa autorităţii naţionale de reglementare o recomandare privind modificarea sau
retragerea măsurii corective planificate. Autorităţile naţionale de reglementare trebuie să ia în
considerare aceste recomandări într-o cât mai mare măsură (MEMO/11/321).
Recomandarea Comisiei prin care se indică autorităţilor naţionale de reglementare în domeniul
telecomunicaţiilor modul în care acestea trebuie stabilească norme pentru accesul competitiv
al terţilor la reţelele de fibră optică ultrarapide (cunoscute şi sub denumirea de reţele de
„acces de generaţie următoare”- NGA) (MEMO/10/424) a fost adoptată recent pe baza unor
noi elemente din normele actualizate în domeniul telecomunicaţiilor.
În prezent, Comisia urmăreşte îndeaproape implementarea de către statele membre a noilor norme în domeniul
telecomunicaţiilor şi va face uz de toate competenţele sale, consolidate recent de Tratatul de la Lisabona, pentru a
asigura transpunerea integrală şi la timp în legislaţia naţională a normelor UE actualizate în domeniul
telecomunicaţiilor. Pentru a ajuta statele membre să implementeze noile norme în domeniul telecomunicaţiilor,
Comisia a elaborat orientări privind diverse aspecte, precum cookies şi serviciul universal.
Normele revizuite ale UE privind reţelele şi serviciile de telecomunicaţii au fost adoptate oficial de Parlamentul
European şi de Consiliu spre sfârşitul anului 2009 (MEMO/09/491). Parlamentul şi Consiliul au convenit că aceste
norme trebuie transpuse în legislaţiile naţionale ale celor 27 de state membre până la 25 mai 2011.
Cele două directive care vor intra în vigoare la 25 mai 2011, Directiva privind o mai bună legiferare şi Directiva
privind drepturile cetăţenilor, modifică cinci directive ale UE aflate în vigoare (Directiva-cadru, Directiva privind
accesul, Directiva privind autorizarea, Directiva privind serviciul universal şi Directiva privind protecţia vieţii private în
comunicaţiile electronice). De asemenea, a fost adoptat un nou regulament de instituire a Organismului autorităţilor
europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC). OAREC a fost creat oficial la Riga în mai
2010 (IP/10/641).
Sursa: www.ec.europa.eu
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Substanţele chimice/REACH: UE intenţionează să interzică utilizarea cadmiului în bijuterii,
în aliajele de lipit sub formă de bară şi în toate materialele plastice
Utilizarea cadmiului în bijuterii, în aliaje de lipit sub formă de bară şi în toate materialele plastice va fi interzisă în UE
începând din luna decembrie 2011. Cantităţi mari de cadmiu, o substanţă nocivă, au fost detectate în anumite
articole de bijuterie, în special în imitaţiile de bijuterii provenite din import. Consumatorii, inclusiv copiii, riscă
expunerea la cadmiu prin contact cutanat sau prin lingere. Noua legislaţie interzice utilizarea cadmiului în orice tip de
bijuterii, cu excepţia antichităţilor. Interdicţia se aplică şi cadmiului prezent în toate materialele plastice şi aliajele de
lipit sub formă de bară folosite pentru îmbinări de materiale disimilare; dacă sunt inhalaţi, vaporii emanaţi în acest
proces sunt foarte periculoşi.
Vicepreşedintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, responsabil pentru industrie şi antreprenoriat, a declarat: „Este
o veste bună atât pentru consumatori, cât şi pentru sectorul industrial, care deja a pus la punct soluţii alternative
pentru această substanţă. De asemenea, este dovedit încă o dată rolul esenţial jucat de REACH în impunerea unor
standarde înalte în ceea ce priveşte protecţia sănătăţii publice”.
Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat:

„Interzicerea utilizării cadmiului în bijuterii va proteja consumatorii, în
special copiii. De asemenea, este un lucru bun şi pentru mediu,
întrucât materialele plastice fără cadmiu vor contribui la reducerea
poluării. Măsura încurajează reciclarea deşeurilor din PVC, ceea ce
reprezintă un pas important în eforturile de economisire a resurselor".
Interdicţia garantează o protecţie mai bună a consumatorilor din UE
împotriva expunerii la cadmiu şi va reduce poluarea cu cadmiu a
mediului înconjurător. Va fi adoptată sub forma unei modificări a
regulamentului REACH.
Noua măsură interzice folosirea cadmiului în toate materialele plastice,
încurajând totodată valorificarea deşeurilor din PVC în vederea utilizării
acestora într-o serie de produse pentru construcţii. Având în vedere că
PVC ul este un material valoros, care poate fi valorificat de mai multe
ori, noua legislaţie permite reutilizarea PVC ului valorificat cu conţinut scăzut de cadmiu într-un număr restrâns de
produse pentru construcţii, care nu prezintă niciun pericol pentru public sau pentru mediu. În vederea unei informări
complete a cumpărătorilor, produsele pentru construcţii obţinute pe bază de PVC valorificat vor fi marcate la
comercializare cu o emblemă specială.
Cadmiul este prezent şi în aliajele de lipit sub formă de bară, care se folosesc pentru îmbinări de materiale disimilare
şi au aplicaţii specifice, cum ar fi realizarea de locomotive cu aburi de către modeliştii amatori. Vaporii emanaţi în
procesul de lipire sunt foarte periculoşi dacă sunt inhalaţi. Folosirea acestor aliaje de lipit va fi interzisă, cu excepţia
anumitor utilizări profesionale foarte specifice.
Cadmiul este o substanţă cancerigenă şi este toxic pentru mediul acvatic. În 1988, Consiliul a adoptat o rezoluţie
referitoare la un program de acţiuni pentru combaterea poluării cu cadmiu a mediului înconjurător. În trecut,
cadmiul a fost folosit ca agent colorant sau stabilizator în anumite articole din plastic. Începând din 1992, folosirea
sa a fost interzisă în UE pentru o serie de articole din plastic, dar a fost permisă în continuare pentru anumite tipuri
de PVC rigid, întrucât la vremea respectivă nu existau alternative pe piaţă. Având în vedere că în momentul de faţă
există astfel de alternative, producătorii europeni de PVC au hotărât să elimine treptat cadmiul din toate tipurile de
PVC, în cadrul unui program numit „Vinil 2010”. Utilizarea cadmiului în baterii şi în produse electronice a fost
restricţionată începând din 2004. Noua interdicţie va fi prevăzută în anexa XVII la Regulamentul REACH
(Regulamentul nr. 1907/2006 privind restricţionarea, evaluarea, autorizarea şi înregistrarea substanţelor chimice).
Sursa: www.ec.europa.eu

4

Comisia Europeană asigură o mai bună protecţie a victimelor infracţionalităţii
Un turist din Polonia este jefuit şi grav rănit în timp ce vizitează Parisul. Un adolescent italian este atacat la ieşirea
unei staţii de metrou din Helsinki. Aproximativ 75 de milioane de persoane, în fiecare an, pot fi victime ale
infracţionalităţii în întreaga UE. Asemenea evenimente pot avea consecinţe fizice, emoţionale şi financiare
devastatoare pentru victime şi familiile acestora. Atunci când aceste evenimente au loc în străinătate, diferenţele
culturale, lingvistice şi legislative pot crea probleme considerabile. Cui se adresează victimele pentru ajutor? Care
sunt drepturile acestora?
Unul din principiile fundamentale ale UE se referă la faptul că
cetăţenii
trebuie
să
beneficieze
de
un
tratament
nediscriminatoriu în toate ţările UE. Acest principiu a fost
consacrat în cauza de referinţă Cowan/Trésor public din 1989,
în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a decis că
victimele au dreptul de a fi despăgubite, indiferent de
naţionalitatea acestora. În cazul în care acestea au fost jefuite
sau vătămate în timpul unui atac terorist, toate victimele ar
trebui să fie tratate cu respect, să li se ofere protecţie şi sprijin
şi să aibă acces la justiţie. Cu toate acestea, legislaţiile în
vigoare din UE pot fi neuniforme şi nu răspund întotdeauna
acestor cerinţe fundamentale. De aceea, Comisia propune
astăzi un pachet de măsuri care să asigure un nivel minim al
drepturilor, sprijin şi protecţie pentru victimele de pe întreg teritoriul UE, indiferent de locul de origine sau de
reşedinţă al acestora. Odată cu intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona, UE are competenţe exprese de
legiferare în domeniul drepturilor victimelor infracţionalităţii.

„Cu toate că sistemele noastre de justiţie penală sunt axate pe capturarea infractorilor, aplicarea acestora are ca
efect, în cele din urmă, chiar neglijarea victimelor. Propunerile de astăzi ale Comisiei vor garanta acordarea unei
atenţii prioritare victimelor”, a declarat Viviane Reding, vicepreşedinte al Comisiei şi comisar UE pentru justiţie.
„Având în vedere că anual milioane de persoane sunt afectate de infracţionalitate, orice cetăţean ar putea deveni o
victimă. Victimele infracţionalităţii au nevoie de respect, de sprijin, de protecţie şi trebuie să beneficieze de un sistem
judiciar eficient. Acesta este motivul pentru care plasez victimele în centrul atenţiei justiţiei penale a UE, prin
garantarea faptului că acestea se pot baza pe un set minim de drepturi şi că pot beneficia de sprijin oriunde în
Europa.”
Indiferent de natura infracţiunii – un jaf, o tâlhărie, o spargere prin efracţie, un atac, un viol, o hărţuire, o infracţiune
determinată de ură, un atac terorist sau traficul de persoane – toate victimele au aceleaşi nevoi fundamentale: să fie
recunoscute şi tratate cu respect şi demnitate, să beneficieze de protecţie şi sprijin pentru integritatea lor fizică şi a
proprietăţii acestora, să aibă acces la justiţie şi despăgubiri.
Comisia doreşte să asigure un răspuns mai bun la aceste necesităţi. Propunerile de astăzi vor consolida măsurile
naţionale în vigoare prin introducerea unor standarde minime extinse la nivelul UE, astfel încât orice victimă să se
poată baza pe aceleaşi drepturi fundamentale, indiferent de naţionalitatea acesteia şi de locul comiterii infracţiunii
din UE.
Propunerea de Directivă privind instituirea unor standarde minime pentru victime va garanta că, în toate cele 27 de
state ale UE:
 victimele sunt tratate cu respect, iar poliţia, procurorii şi judecătorii beneficiază de pregătirea necesară pentru a
instrumenta în mod corespunzător aceste situaţii;
 victimele primesc informaţii cu privire la drepturile de care beneficiază şi la cazul acestora, într-o formă pe care o
pot înţelege;


toate statele membre dispun de servicii de sprijinire a victimelor;



victimele pot participa la procedurile judiciare, dacă doresc aceasta, şi sunt sprijinite să participe la proces;
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 victimele vulnerabile – precum copiii, victimele violurilor, sau cele cu dizabilităţi – sunt identificate şi protejate în
mod corespunzător;
 victimele beneficiază de protecţie pe durata investigaţiilor desfăşurate de poliţie şi în timpul procedurilor judiciare.
Pentru a contribui la protejarea victimelor actelor de violenţă împotriva oricărui viitor atac din partea agresorului
acestora, Comisia propune, de asemenea, un Regulament privind recunoaşterea reciprocă a măsurilor de protecţie
de drept civil. Acesta va permite victimelor actelor de violenţă (precum violenţa domestică) să beneficieze de
ordinele de restricţie sau de protecţie adoptate împotriva făptuitorului, dacă acestea călătoresc sau se mută în altă
ţară a UE.
Setul de propuneri de astăzi reprezintă un prim pas spre acordarea unui loc prioritar victimelor în cadrul sistemelor
noastre de justiţie. În anii următori, Comisia va lua măsuri, de asemenea, în vederea consolidării normelor UE privind
despăgubirile acordate victimelor infracţionalităţii pentru a se asigura că acestea au acces corespunzător la
despăgubiri, în special atunci când acestea sunt victime ale actelor comise în străinătate. Pentru a acorda victimelor
accidentelor rutiere din altă ţară a UE posibilitatea de a solicita despăgubiri pentru prejudiciile suferite, Comisia
intenţionează, de asemenea, să revizuiască legislaţia actuală a UE privind conflictele de legi, astfel încât cetăţenii să
poată beneficia de termenele aplicabile în ţara de origine a acestora.
Sursa: www.ec.europa.eu

EVENIMENTE
Consiliul Judeţului Galaţi închide oficial proiectul
„Modernizare şi extindere Centru de Recuperare şi Reabilitare
a Persoanelor cu Handicap Adulte nr. 1 (fost Centru de Plasament nr. 1)“
Consiliul Judeţului Galaţi, în calitate de beneficiar, a anunţat închiderea oficială a proiectului „Modernizare şi
extindere Centru de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Adulte nr. 1 (fost Centru de Plasament nr.
1)”, co-finanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/modernizarea/
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.
Evenimentul a avut loc în data de 17 mai 2011, la sediul Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu
Handicap Adulte nr. 1, din strada Mihail Sadoveanu, nr. 10, Galaţi şi a avut drept obiectiv asigurarea transparenţei

pr
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procesului de implementare a proiectului sus menţionat.
La acţiune au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai finanţatorului şi ai instituţiilor mass-media
locale, precum şi ai instituţiilor publice ce activează în domeniul socio-medical judeţean.
Prin implementarea acestui proiect, s-a asigurat cadrul adecvat de găzduire, îngrijire şi recuperare pentru 35 de
persoane cu handicap grav neuro-psiho-motor care provin din centrele de plasament după împlinirea vârstei de 18
ani, astfel încât să fie respectate standardele specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale pentru persoane adulte
cu handicap.
Bugetul total al proiectului a fost de 2.968.246,12 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de
1.716.661,50 lei, contribuţia Consiliului Judeţului Galaţi 723.729.,73 lei, T.V.A. -ul reprezentând 562.188,12 lei, iar
durata de implementare a proiectului a fost de 16 luni.

Lansarea proiectului
„Acţionăm împreună pentru un mediu mai curat – atitudine şi implicare”
Consiliul Judeţului Galaţi a lansat în România proiectul „Acţionăm împreună pentru un mediu mai curat – atitudine şi
implicare”, o nouă iniţiativă dedicată dezvoltării cooperării transfrontaliere din zona de frontieră Galaţi – Cahul dar şi
a schimbului de experienţă între tineri în domeniul mediului.
În data de 3 mai 2011, la sediul Centrului Transfrontalier de Protecţia Mediului din comuna Vlădeşti, judeţul Galaţi, a
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avut loc lansarea oficială în România a proiectului „Acţionăm împreună pentru un mediu mai curat – atitudine şi
implicare”, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina –
Republica Moldova 2007-2013, Prioritatea 3, „Promovarea activităţilor People to people”, Măsura 3.2 „Schimburi
culturale, sociale şi în domeniul educaţiei”.
Prin implementarea acestui proiect pe parcursul a 16 luni, aplicantul, Agenţia de Cooperare Transfrontalieră şi
Integrare Europeană Cahul, Republica Moldova şi partenerul său, Consiliul Judeţului Galaţi, România, urmăresc
promovarea dezvoltării durabile a zonei de frontieră Galaţi şi Cahul prin intensificarea relaţiilor de cooperare şi a
schimbului de experienţă între tineri în domeniul mediului.
Proiectul are un buget total de 52.428,95 euro (aprox. 220.856,95 lei), din care 47.154,59 Euro (aprox. 198.638,71
lei) constituie contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene, iar 5.274,36 Euro (aprox. 22.218,24 lei), reprezentând
cofinanţarea, vor fi asiguraţi din bugetele proprii ale celor doi parteneri.

Celebrarea zilei de 9 Mai – Ziua Europei la Galaţi
În data de 14 mai 2011, Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi a organizat, în intervalul
orar 9:00-13:00, în Grădina Publică, festivitatea de celebrare a Zilei Europei.
Acţiunile planificate ce au avut loc cu această ocazie au fost:
 realizarea de desene pe asfalt de către 135 copii din 27 unităţi de învăţământ preşcolari din municipiul Galaţi;
 premierea câştigătorilor de la concursurile de reportaje, de desene şi de afişe, organizate în cadrul Zilei Europei;
 desfăşurarea unei parade cu 550 de copii din 27 de grădiniţe din municipiul Galaţi în cadrul căreia copii au fost
costumaţi în simboluri ale statele membre ale Uniunii Europene.
Câştigătorii concursurilor desfăşurate cu prilejul zilei de 9 Mai au fost:
1. Concursul de reportaje eurojunior „Anul european al
voluntariatului”
Premiul I:
DONEA ELENA – Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu” Galaţi
IONESCU CRISTINA – Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu” Galaţi
CREŢU ALEXANDRA-ANDREEA – Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu”
Galaţi
Premiul II:
IVAN RENATA – Colegiul Naţional „Costache Negri” Galaţi
UNGUREANU ANA – Colegiul Naţional „Costache Negri” Galaţi
FRĂTIŢA PAULA-VALENTINA – Colegiul Naţional „Costache Negri” Galaţi
Premiul III:
CONSTANTINESCU RADU – Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galaţi
IORDACHE STĂNICA MIHAELA – Colegiul Economic „Virgil Madgearu”
Galaţi
GRADEA EMILIA ELENA – Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galaţi
2. Concursul de afişe „9 Mai – Ziua Europei”
Premiul I: PARFENE ANISIA NICOLETA – Şcoala nr. 10 „Petre Ţuţea” Galaţi
Premiul II: LUNCĂ ANDRADA – Şcoala nr. 24 „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” Galaţi
Premiul III: HANDUC MONICA-ELENA – Grup Şcolar „Ovid Caledoniu” Tecuci
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3. Concursul de desene „9 Mai – Ziua Europei”
Premiul I: DĂNILĂ ALEXANDRA – Grădiniţa nr. 44 Galaţi
Premiul II: DANIS SILVIA – Grădiniţa nr. 27 „Prinţul fericit” Galaţi
Premiul III: COJOCARU ELENA – Grădiniţa nr. 5 „Elena Doamna” Galaţi

Ziua Internaţională a Biodiversităţii – subiect de dezbatere la Consiliul Judeţului Galaţi
Consiliul Judeţului Galaţi a organizat în data de 20 mai 2011 conferinţa „Biodiversitate – probleme şi soluţii”,
conferinţă dedicată Zilei Internaţionale a Biodiversităţii. Evenimentul a capacitat interesul elevilor şi studenţilor din
liceele şi universităţile gălăţene, la discuţii luând parte şi membri ai organizaţiilor nonguvernamentale şi
reprezentanţii instituţiilor din domeniul protecţiei mediului.
Dezbaterile au debutat cu un scurt mesaj al preşedintelui Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac, care a subliniat
că datoria unor adevăraţi cetăţeni este de a păstra mediul înconjurător cât mai curat pentru a oferi generaţiilor ce ne
urmează un viitor cât mai verde, lipsit de poluare.
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„Înţelegând care este importanţa unui mediu înconjurător
curat pentru dezvoltarea comunităţii, Consiliul Judeţului
Galaţi a reuşit să implementeze un proiect ambiţios care
îşi propune salvarea Ariei Naturale Protejate Pădurea
Gârboavele, care este locul cel mai apropiat pentru
gălăţeni unde îşi pot petrece câteva momente în linişte şi
aer curat. Vrem să facem cât mai multe acţiuni de
conştientizare a populaţiei asupra importanţei protejării
naturii”, a declarat preşedintele CJ Galaţi, Eugen Chebac.
Discuţiile din cadrul conferinţei „Biodiversitate – probleme
şi soluţii” s-au axat pe aspecte privitoare la rolul
important ce revine populaţiei, prin dezvoltarea unor
politici adecvate de educaţie ecologică în vederea
conştientizării necesităţii protejării speciilor de animale şi
plante, ca elemente de bază ale mediului natural în
ansamblu, având în vedere că pierderea continuă a
biodiversităţii a fost recunoscută ca fiind cea mai mare
problemă de mediu cu care se confruntă societatea.
În aceeaşi zi, cu ocazia Zilei Internaţionale a Biodiversităţii, s-au postat în Pădurea Gârboavele, în locuri cât mai
vizibile, panouri cu imagini însoţite de mesaje semnificative pentru protecţia mediului.
Consiliul Judeţului Galaţi, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „SALVAŢI aria protejată Pădurea
Gârboavele”, proiect care are o valoarea totală de 953.319 lei, din care 768.805 lei reprezintă valoarea
nerambursabilă oferită prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013 şi 184.514 lei TVA-ul aferent valorii
eligibile a proiectului.

Final de campanie „Spring Day”
Luna aceasta campania „Spring Day” organizată de Centrul Europe Direct Galaţi a ajuns la final. Campania şi-a
propus să ofere tinerilor posibilitatea de a dobândi competenţe de exprimare a propriei personalităţi, să promoveze
diversitatea culturală ca sursă a creativităţii şi inovaţiei, să sensibilizeze opinia publică cu privire la drepturile şi
obligaţiile ce decurg din calitatea de cetăţean european.
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Anul acesta, „Spring Day” s-a desfăşurat în perioada 28 martie - 30 iunie 2011. În cadrul acestei campanii au avut
loc 19 activităţi, în tot atâtea unităţi de învăţământ, desfăşurate în colaborare cu Centrul Europe Direct Galaţi la care
au participat aproximativ 500 de elevi şi preşcolari. În cadrul acestor evenimente, profesori, copii şi adolescenţi
deopotrivă au cântat, au dansat, au organizat concursuri, au desenat şi au dezbătut teme de mare interes pentru
cetăţenii europeni.

Lansarea proiectului „Costumul popular: unitate şi varietate la Dunărea de Jos”
În data de 18 mai 2011, la Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, s-a lansat proiectul „Costumul popular: unitate şi
varietate la Dunărea de Jos”, ce se va derula în perioada aprilie 2011 - aprilie 2012, având ca aplicant Centrul
Cultural şi ca parteneri CJ Galaţi, Organizaţia de Tineret „Noua Generaţie a Europei” din Reni, Ucraina, Secţia Cultură
a Consiliului Raional Cahul şi Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală din Chişinău, ambele din Republica Moldova.
Bugetul proiectului este de 89.880 euro (80.120 euro grant, 9.760 euro cofinanţare).
Sergiu Dumitrescu, directorul instituţiei gazdă, a
prezentat obiectivele proiectului, grupul ţintă,
activităţile şi rezultatele preconizate, printre ele
numărându-se: realizarea Ghidului „Costumul
popular: unitate şi varietate la la Dunărea de
Jos”, ce va fi tipărit în 2.000 de exemplare;
realizarea unui atelier de croitorie la Galaţi şi
confecţionarea a 90 de costume populare ce vor
fi folosite pentru dotarea a trei ansambluri
folclorice din Galaţi, Reni şi Cahul; un simpozion
dedicat specialiştilor în etnografie şi folclor şi un
spectacol folcloric cu participarea celor trei
ansambluri populare din zonele partenere în
proiect.
Preşedintele Consiliului Judeţului şi al Euroregiunii „Dunărea de Jos”, Eugen Chebac, a precizat: “Fiecare dintre cele
trei zone va identifica şi va realiza costumul său popular tradiţional, urmând ca de aici să facem apoi un costum al
hv
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Euroregiunii, care să conţină elemente specifice din toate cele trei
zone şi pe care să-l omologăm”. „Cercetarea este cea mai
importantă în acest proiect, pentru că va găsi elementele comune
care să poată alcătui costumul popular al Euroregiunii Dunărea de
Jos”.
Prezenţi la eveniment au fost şi oaspeţi de la Reni – Valentyn
Stroya (preşedinte „Noua Generaţie a Europei”), de la Cahul –
Gheorghe Mândru (şef secţie Cultură în cadrul Consiliului Raional
Cahul), dar şi Florin Pâslaru, secretarul Comisiei de Cultură din
Camera Deputaţilor, care a promis că va îmbrăca, alături de
ceilalţi participanţi la proiect, costumul popular al Euroregiunii şi
că se va mândri în Parlament cu ceea ce se întâmplă la Galaţi.

Bani europeni pentru imaginea judeţului Galaţi
Un nou proiect dedicat sprijinirii dezvoltării judeţului prin promovarea imaginii şi valorilor sale a fost lansat de
Consiliul Judeţului Galaţi. Proiectul IMAGINE – Metode îmbunătăţite pentru asigurarea creşterii şi inovării în nordul
Euroregiunii „Dunărea de Jos” promovează, în cadrul unui parteneriat transfrontalier cu Consiliul Raional Cahul, noi
metode de sprijinire a dezvoltării locale prin promovarea şi valorificarea potenţialului propriu al regiunilor de graniţă.
Lansarea oficială a proiectului a avut loc în data de 6 mai 2011, la sediul Consiliului Judeţului Galaţi. Proiectul
IMAGINE – Metode îmbunătăţite pentru asigurarea creşterii şi inovării în nordul Euroregiunii „Dunărea de Jos” este
finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 20072013, Prioritatea 3, „Promovarea activităţilor people to people”, Măsura 3.1 „Guvernare locală şi regională, sprijin
pentru societatea civilă şi comunităţile locale”.
Prin implementarea acestui proiect pe parcursul a 12 luni, aplicantul – Consiliul Judeţului Galaţi şi partenerul său –
Consiliul Raional Cahul, Republica Moldova, urmăresc susţinerea dezvoltării locale, economice şi sociale în partea de
nord a Euroregiunii „Dunărea de Jos” prin consolidarea capacităţii instituţionale comune. Proiectul urmăreşte
sprijinirea unei abordări comune a dezvoltării economice şi sociale în zona de frontieră a Euroregiunii prin susţinerea
autorităţilor publice locale.
Proiectul are un buget total de 141.984,00 Euro (aprox. 598.108 lei) din care 127.785,60 Euro (aprox. 538.297 lei)
constituie contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene iar 14.198,40 Euro (aprox. 59.811 lei), reprezentând
cofinanţarea, vor fi asiguraţi din bugetele proprii ale celor doi parteneri.
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Cultura – mijloc de promovare a euroregiunii „Dunărea de Jos”
Consiliul Judeţului Galaţi a lansat proiectul „Promovare culturală comună - mijloc de dezvoltare a cooperării
euroregionale la Dunărea de Jos”, o nouă iniţiativă dedicată dezvoltării cooperării transfrontaliere în cadrul
Euroregiunii „Dunărea de Jos” şi promovării judeţului Galaţi şi a valorilor sale culturale în ţară şi în străinătate.
În data de 10 mai 2011, la sediul Consiliului Judeţului Galaţi, a
avut loc lansarea oficială a proiectului „Promovare culturală

comună - mijloc de dezvoltare a cooperării euroregionale la
Dunărea de Jos”, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin
Programul Operaţional Comun România – Ucraina – Republica
Moldova 2007-2013, Prioritatea 3, „Promovarea activităţilor
people to people”, Măsura 3.1 „Guvernare locală şi regională,
sprijin pentru societatea civilă şi comunităţile locale”.
Prin implementarea acestui proiect pe parcursul a 12 luni,
aplicantul – Consiliul Judeţului Galaţi şi partenerul său –
Consiliul Raional Cahul, Republica Moldova, urmăresc
susţinerea cooperării euroregionale prin creşterea capacităţii
autorităţilor publice din regiunile membre ale Euroregiunii
„Dunărea de Jos” de a gestiona în comun proiecte cu impact
transfrontalier şi intensificarea relaţiilor de colaborare la nivel
cultural.
Proiectul are un buget total de 167.492 Euro (aprox. 705.560 lei) din care 149.955,59 Euro (aprox. 631.688 lei)
constituie contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene iar 17.536,41 Euro (aprox. 73.872 lei), reprezentând
cofinanţarea, vor fi asiguraţi din bugetele proprii ale celor doi parteneri.

CONCURSURI
Marile reportaje au puterea de a schimba lumea Comisia lansează Premiul Lorenzo Natali pentru jurnalism 2011
În data de 3 mai 2011, cu ocazia Zilei mondiale a libertăţii presei, Comisia Europeană a lansat Premiul Lorenzo Natali
pentru jurnalism 2011. Premiul este acordat pentru excelenţă în presa scrisă, radio şi televiziune, având drept temă
dezvoltarea, democraţia şi drepturile omului la nivel mondial.
„Mii de reporteri îşi pun viaţa în pericol în fiecare zi pentru a ne informa cu privire la conflicte, la dezastre umanitare
sau pur şi simplu pentru a ne relata despre viaţa oamenilor. În prea multe părţi ale lumii libertatea presei este
subminată sau încălcată, iar eu, pe timpul mandatului meu, voi continua să apăr acest drept al omului”, a declarat
comisarul european pentru dezvoltare, Andris Piebalgs. Acesta a adăugat: „Iată de ce sunt foarte mândru să lansez
Premiul anual Lorenzo Natali, menit să recompenseze pe unii dintre cei mai talentaţi jurnalişti care scriu despre
aspecte legate de dezvoltare şi care contribuie la lupta noastră împotriva sărăciei.”
Premiul reprezintă o recunoaştere a jurnaliştilor de excepţie, unii dintre ei expunându-se la riscuri majore pentru a
dezvălui nedreptăţile şi suferinţele. Instituit în 1992 de către Comisia Europeană, Premiul Lorenzo Natali se acordă în
memoria lui Lorenzo Natali, fost comisar european care a contribuit la promovarea programelor de dezvoltare şi de
ajutoare ale Uniunii Europene. Premiul se acordă în parteneriat cu „Reporteri fără frontiere” şi se adresează
jurnaliştilor din presa scrisă, presa electronică şi presa audiovizuală din Europa, Africa, Orientul Mijlociu şi din lumea
arabă, America Latină şi Caraibe, precum şi din Asia şi Pacific.
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Laureaţilor din presa scrisă şi electronică li se vor atribui premii în bani în
valoare de 5.000 euro (premiul I), 2.500 euro (premiul II) şi 1.500 euro
(premiul III). Laureaţii din domeniul jurnalismului de televiziune şi de
radiodifuziune vor primi un premiu în valoare de 5.000 euro fiecare.
Câştigătorul Marelui premiu va primi suplimentar un premiu în valoare de
5.000 euro. Câştigătorii competiţiei vor fi anunţaţi în decembrie 2011, în
cadrul unei ceremonii de decernare a premiilor.
Pentru a beneficia de eligibilitate la depunerea candidaturilor, lucrările
jurnalistice trebuie să fi fost publicate sau difuzate în perioada 1 iulie
2010 – 31 august 2011. Candidaturile trebuie depuse electronic pe siteul www.lorenzonataliprize.eu ,termenul limită pentru acestea fiind 31
august 2011.
Un juriu independent va analiza candidaturile din perspectiva relevanţei
acestora în legătură cu aspecte legate de drepturile omului, democraţie
şi dezvoltare, precum şi din punct de vedere al originalităţii lucrării, al calităţii acesteia, al profunzimii investigaţiei
efectuate şi al oricărui eventual impact politic.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi site-ul: www.lorenzonataliprize.eu
Sursa: www.ec.europa.eu

EuroparlTV lansează concursul de clipuri video virale
Canalul de televiziune prin internet al Parlamentului European, EuroparlTV, va invită să participaţi la un concurs de
clipuri video virale pe tema „Diversitatea în Europa”. EuroparlTV apelează la creativitatea dumneavoastră pentru a
crea un clip video viral de calitate, cu durata de 1 până la 3 minute. Concursul a fost lansat pe 1 mai 2011.
Termenul de depunere a înregistrărilor este 31 iulie 2011. Clipurile care îndeplinesc toate cerințele vor fi difuzate
timp de o lună (15 septembrie - 15 octombrie 2011) pe site-ul EuroparlTV pentru a fi votate de către public. Votarea
se încheie la 15 octombrie 2011. Rezultatele votului vor fi publicate în fiecare zi, pentru a le permite cetățenilor să
urmărească votarea în mod transparent.
Sunt în joc următoarele premii: premiul I – o călătorie pentru două persoane în 3 orașe europene la alegere; premiul
II – un iPad; premiul III – un aparat foto, marca Leica. Concursul este deschis tuturor, fără restricție de vârstă, gen,
rasă, naționalitate, religie sau profesie. Tema concursului de clipuri video, „Diversitatea în Europa”, permite o gamă
largă de interpretări: limbă (limbi), modă, muzică, artă, gastronomie, arhitectură, peisaje, patrimoniu, etc.
Costurile de producție ale clipului şi orice alte cheltuieli vor fi suportate de candidat.
Condiţiile de participare
 Criterii tehnice: Durata clipului video trebuie să fie cuprinsă între minimum 60 de secunde şi maximum 3 minute.
Înregistrarea trebuie să fie într-unul dintre următoarele formate: MPEG 2 şi 4, fişier AVI necomprimat sau fişier
QuickTime necomprimat (cu DV Codec).
 Criterii de universalitate lingvistică: Clipul video ar trebui să poată fi uşor de înţeles pentru toţi cetăţenii europeni.
Parlamentul European nu va asigura subtitrarea sau dublarea clipului. La înregistrare, candidatul va trebui să
comunice în limba sa maternă titlul clipului (maximum 20 de semne grafice) şi o scurtă descriere (maximum 80 de
semne grafice); atât titlul, cât şi descrierea vor fi traduse de EuroparlTV în toate cele 22 de limbi oficiale ale Uniunii
Europene şi publicate pe site-ul EuroparlTV.
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 Criterii referitoare la viața privată și nediscriminare: Clipul nu
trebuie să încalce drepturile de publicitate sau dreptul la viață privată
al niciunei persoane, în viață sau decedată; trebuie să poată fi publicat
pe un forum public și să nu conțină scene sexuale explicite, scene
obscene sau de violență. Nu va fi acceptat niciun clip care reprezintă o
discriminarea pe motive de naționalitate, gen, rasă, origine etnică,
religie, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi site-ul:
http://www.europarltv.europa.eu/contest
Sursa: www.ec.europa.eu
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