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ȘTIRI
Comisia Europeană salută înființarea Institutului European de
Drept
Viviane Reding, comisarul european pentru justiție, a salutat înființarea Institutului
European de Drept, considerând că acesta reprezintă o contribuție importantă la
obiectivul mai amplu al UE privind crearea unui spațiu european de justiție. Institutul, o organizație non-profit independentă, va ajuta la îmbunătățirea coerenței juridice în Europa, oferind o consiliere practică responsabililor politici și autorităților.
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Puncte de interes:

Programul “Erasmus”
este una dintre marile
povești de succes ale
Uniunii Europene.
Peste 213 000 de
studenți au primit burse
„Erasmus” pentru a
studia sau pentru a se
forma în străinătate în
anul universitar 2009‑2010.

„Înființarea Institutului European de Drept constituie o etapă importantă în crearea
unui spațiu european de drept, drepturi și justiție ” a declarat doamna Reding,
vicepreședinte al Comisiei și comisar UE pentru justiție. „Institutul poate aduce o

valoare adăugată semnificativă cercetării juridice europene, îmbunătățind punerea
în aplicare a legislației UE și contribuind la punerea acesteia în serviciul cetățenilor
și întreprinderilor. Am convingerea că Institutul European de Drept va reuși să
valorifice diversitatea de o mare bogăție a sistemelor juridice din Europa și va
contribui la dezvoltarea unei culturi juridice europene.”
Institutul va contribui la analizarea dificultăților întâmpinate de practicienii din
domeniul dreptului, la identificarea unor soluții posibile care să permită o mai bună
punere în aplicare a legislației europene și la formularea unor propuneri pentru
reforma legislației europene în toate
domeniile sale. Acesta va constitui totodată
un forum pentru schimburi de opinii și
discuții
adresat
avocaților,
cadrelor
universitare și practicienilor din domeniu.
Inițiativa înființării unui Institut European de
Drept – promovată de către Comisie în
planul său de acțiune privind crearea unui
spațiu al libertății, securității și justiției
pentru cetățenii europeni, se inspiră din
modelul American Law Institute, un
organism neguvernamental care a jucat un
rol
decisiv
în
elaborarea
Uniform
Commercial Code, care facilitează vânzările
și alte tranzacții comerciale în cele 50 de
state ale SUA.

Pe lângă consolidarea cercetării juridice europene, Comisia intenționează să
intensifice formarea practicienilor din domeniul dreptului în ceea ce privește
utilizarea și aplicarea dreptului european în practică. Prin urmare, aceasta are în
vedere prezentarea în toamnă a unui plan de acțiune cuprinzător pentru formarea
judiciară europeană.

Institutul European de Drept:
va evalua și va încuraja dezvoltarea dreptului UE, a politicilor și practicilor în domeniul juridic;
va prezenta propuneri pentru dezvoltarea acquis-ului legislativ al UE și pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a
legislației UE de către statele membre;
va identifica și va analiza evoluțiile în materie juridică în domeniile care intră în sfera de competență a statelor
membre și care prezintă relevanță la nivelul UE;
va studia abordările UE privind dreptul internațional și va intensifica rolul pe care dreptul UE l-ar putea juca la
nivel mondial, de exemplu în redactarea instrumentelor internaționale sau a unor modele de norme;
va conduce și va facilita cercetarea paneuropeană, de exemplu prin redactarea, evaluarea și îmbunătățirea
principiilor și a normelor comune ale sistemelor juridice europene;
va oferi un forum pentru juriști - cadre universitare, judecători, avocați și alți practicieni în domeniul dreptului –
cu diverse tradiții juridice care pot face obiectul discuțiilor.
Consiliul Institutului poate numi membri asociați („fellows”) și observatori – fie din proprie inițiativă, fie ca urmare a
prezentării unui dosar de candidatură. Sediul acestuia va fi la Viena, Austria.

Un număr record de studenți au primit burse din partea UE
pentru a studia sau pentru a se forma în străinătate
Peste 213 000 de studenți au primit burse „Erasmus” pentru a studia sau pentru a se forma în străinătate în anul
universitar 2009‑2010, ceea ce reprezintă un nou record și o creștere de 7,4% față de cifra din anul precedent.
Erasmus este programul de schimb de studenți cu cel mai mare succes din lume și, conform tendințelor actuale, UE
își va atinge obiectivul de a sprijini 3 milioane de studenți europeni de la lansarea programului în 1987 și până în
2012‑2013. Cele mai populare trei destinații alese de studenți în 2009‑2010 au fost Spania, Franța și Regatul Unit.
Spania a trimis cel mai mare număr de studenți în străinătate, urmată de Franța și Germania. În perioada 2009‑2010, UE a investit 415 milioane EURO în programul Erasmus.
„Programul Erasmus este una dintre marile povești de

succes ale Uniunii Europene. Cifrele cele mai recente
vorbesc de la sine: Erasmus este mai popular ca oricând și
mă angajez să îi asigur mai multe resurse în viitor. Studiul
sau formarea în străinătate favorizează dezvoltarea pe
plan personal și oportunitățile de angajare, așadar pe
bună dreptate suntem ambițioși atunci când e vorba să
investim în tineri”, a declarat Androulla Vassiliou,
comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism
și tineret.

Din totalul studenților care au beneficiat de sprijinul Erasmus în 2009‑2010, un număr de 178 000 și‑au petrecut o
parte din programul de obținere a diplomei în străinătate, la o universitate sau la altă instituție de învățământ
superior dintr‑una din cele 32 de țări care participau în perioada respectivă la inițiativa Erasmus (cele 27 de state
membre, Croația, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Turcia). Anul acesta, Elveția a devenit cea de‑a 33‑a țară
participantă la Erasmus. Numărul de studenți care aleg opțiunea de studiu a crescut cu 5,7% față de 2008‑2009.
Stagiile efectuate în companii din străinătate au fost sprijinite prin Erasmus începând din 2007 și sunt tot mai
populare. În 2009‑2010, un număr de 35 000 de studenți (unul din șase, per total) au ales această opțiune, ceea ce
reprezintă o creștere cu 17,3% față de anul precedent.
Valoarea medie lunară a bursei Erasmus primită de studenți a scăzut cu circa 7%, până la 254 EURO, din cauza
numărului mai mare de beneficiari. Cererea depășește semnificativ numărul de burse Erasmus disponibile în
majoritatea țărilor participante. Un studio efectuat în 2010 pentru Parlamentul European arăta că doar 24% din
studenții non‑Erasmus se declarau neinteresați de un program de studiu în străinătate.
Mai mult, 38 000 de burse au fost acordate personalului universitar și profesorilor pentru a preda sau a se forma în
străinătate, cu 4% mai multe decât în anul precedent.

Context
Mobilitatea în scop educațional reprezintă unul dintre obiectivele‑cheie ale strategiei Europa 2020 pentru creștere
economică și ocuparea forței de muncă, precum și punctul cel mai important al inițiativei Comisiei „Tineretul în
mișcare”, care se bazează pe succesul programului Erasmus.
Se estimează că, în momentul de față, 10% dintre studenții europeni studiază sau se formează în străinătate în
cadrul pregătirii lor universitare. 4% dintre aceștia primesc burse Erasmus. Luna trecută, Comisia și‑a prezentat
planurile referitoare la un nou obiectiv european de creștere a nivelului global al mobilității studenților până la 20%
cel puțin.
Un recent sondaj Eurobarometru a revelat că ambiția multor studenți de a studia sau de a se forma în străinătate
este împiedicată de lipsa fondurilor. Conform sondajului, 33% dintre cei care își doreau să meargă în străinătate nu
își puteau permite acest lucru, iar aproape două treimi (63%) dintre cei care își puteau permite erau obligați să
apeleze la finanțare privată sau la economii. „Această constatare subliniază necesitatea de consolidare a programelor
noastre de mobilitate, care oferă un raport calitate/preț excelent”, a declarat comisarul Vassiliou.
Studiul sau formarea în străinătate îi ajută pe tineri să își dezvolte abilități pe care angajatorii le apreciază – de la
învățarea limbilor străine și o mai bună conștientizare a interculturalității, până la aptitudinile de conducere și
adaptabilitate. Mai târziu în viață, studenții Erasmus tind să fie mai dispuși să lucreze în străinătate.
Erasmus a contribuit, de asemenea, la internaționalizarea învățământului superior din Europa și la inițierea
îmbunătățirilor în ceea ce privește calitatea, comparabilitatea și transparența cursurilor.
Luna trecută, miniștrii educației din UE au adoptat un plan comun în vederea eliminării obstacolelor din calea
mobilității în scop educațional și a stimulării acesteia prin finanțare suplimentară și reforme ale programelor de
învățământ.
Sursa: http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc920_en.htm

Comisarul pentru transporturi lansează un concurs pentru crearea
unui planificator de rute european
Vicepreședintele Comisiei Europene, Siim Kallas, a invitat sectorul industrial să creeze un planificator de rute cu
adevărat european, care să includă toate țările și mijloacele de transport. Deși există deja peste 100 de
planificatoare de rute, niciunul nu permite încă utilizatorilor care doresc să călătorească pe teritoriul Europei să
găsească informații sau să rezerve un bilet indiferent de numărul de țări sau de mijloace de transport implicate.
Vicepreședintele Kallas, comisarul responsabil pentru sectorul transporturilor, a lansat concursul cu ocazia unei
conferințe pe tema sistemelor de transport inteligente, care a avut loc în data de 6 iunie 2011. La finalul concursului,
publicul va fi invitat să voteze opțiunile preferate.

Vicepreședintele Kallas a declarat: „Nu înțeleg de ce există așa de multe planificatoare de rute când ar trebui să

existe o singură piață europeană. Atunci când călătoresc prin Europa, vreau să pot trece de la avion la tren sau vapor, la transportul urban sau rutier cu un singur bilet planificat și cumpărat pe internet. De aceea lansez astăzi acest
concurs. Tehnologia necesară există deja, tot ce avem de făcut este ne apucăm de treabă, astfel ca milioane de europeni să poată să-și planifice călătoriile prin doar câteva click-uri.”

Comisarul a hotărât să facă acest anunț la Lyon, cu ocazia conferinței dedicate modului în care tehnologia poate
contribui la soluționarea multora dintre aspectele legate de transport. Problemele cauzate de schimbările climatice și
de creșterea aglomerărilor în trafic, precum și a prețurilor carburanților ne obligă să călătorim mai inteligent iar una
dintre soluții o reprezintă călătoriile multimodale, adică utilizarea diferitelor tipuri de transport pe durata unei singure
călătorii. Acestea ar fi benefice nu doar pentru mediul înconjurător, ci și pentru buzunarul nostru.
Concursul pentru crearea unui planificator de rute cu adevărat european este deschis tuturor, de la companii și
organizații la orice persoană interesată de călătorii. Publicul va putea să voteze planificatoarele de rute care au fost
prezentate și care pot fi deja utilizate, în timp ce un juriu de profesioniști va evalua propunerile privind crearea unui
nou planificator multimodal. Câștigătorii vor beneficia de sprijin din partea Comisiei Europene pentru a-și promova
ideile.
Propunerile pot fi trimise până la 9 septembrie 2011. Între 15 octombrie și 15 noiembrie, toate planificatoarele
operaționale care au fost prezentate și preselectate vor fi supuse votului publicului pe pagina de internet a Direcției
Generale pentru Mobilitate și Transporturi. Un juriu de profesioniști va evalua propunerile privind crearea de noi
planificatoare de rute.
În cadrul conferinței, vicepreședintele Kallas a prezentat pagina de internet a concursului, eujourneyplanner.eu, care
conține, în afară de toate informațiile referitoare la concurs, o selecție de planificatoare naționale de rute deja existente, dispuse pe o hartă interactivă a Europei.

EVENIMENTE
1 IUNIE – ZIUA COPILULUI DIN TINE!
În data de 1 iunie 2011, Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi a organizat, pentru al
treilea an consecutiv, în Grădina Publică, festivitatea de celebrare a Zilei de 1 Iunie – „Ziua Copilului din tine!”.
Manifestările au debutat cu un cuvânt de salut din partea preşedintelui Consiliului Judeţului Galaţi, dl. Eugen Chebac,
urmat de viceprimarul municipiului Galaţi, dl. Nicuşor Ciumacenco.
„Parada personajelor de poveste” la care „eroi” au fost preşcolari din grădinţele gălăţene a început după arborarea
steagului de 1 Iunie, realizat în anul 2009 de elevii Liceului de Artă „Dimitrie Cuclin” din Galaţi.

Chiar dacă vremea nu a ţinut cu organizatorii, evenimentul a continuat cu un spectacol oferit de artiştii Centrului
Cultural „Dunărea de Jos”.
La aceste manifestări au participat peste 650 de copii de la şcoli şi grădiniţe din judeţul Galaţi. De asemenea, atmosfera a fost animată prin jocuri distractive, pictură pe faţă şi prin oferirea de baloane modelate tuturor copiilor participanţi, iar un grup de 30 de voluntari din liceele gălăţene au contribuit la buna desfăşurare a evenimentului.
« “Ziua copilului din tine” este un motiv să ne amintim că şi noi am fost copii, iar pentru Consiliul Judeţului Galaţi a
devenit deja o tradiţie să ne bucurăm şi să-i bucurăm pe cei mici cu diferite activităţi» a declarat Eugen Chebac,
preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi.

Şcoala de Vară „EUROPE DIRECT”
În perioada 15 - 30 iunie 2011, pentru al cincilea an consecutiv, Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului
Judeţului Galaţi a organizat Şcoala de Vară „EUROPE DIRECT”.
Aceasta a constat în derularea a 3 seminarii de informare organizate în 3 zile consecutive care au tratat următoarele
teme: Instituţiile Uniunii Europene, Liberele circulaţii ale Uniunii Europene şi Surse de informare ale
Uniunii Europene. 116 participanţi din rândul cadrelor didactice şi elevilor din judeţul Galaţi au luat parte la aceste
seminarii informative.
Toţi participanţii la acest eveniment au primit, la sfarşitul celor 3 module de studiu, câte un certificat care atestă implicarea activă a acestora pe parcursul celor 3 zile de curs.

Acţiune de ecologizare în Pădurea Gârboavele
Consiliul Judeţului Galaţi a organizat în data de 5 iunie 2011, în cadrul proiectului „Salvaţi aria protejată Pădurea
Gârboavele”, o acţiune de ecologizare dedicată Zilei Internaţionale a Mediului. Proiectul mai sus menţionat a primit
finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritară 4 - Implementarea
sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii. Acesta vizează protecţia, îmbunătăţirea şi conservarea
biodiversităţii în aria naturală protejată Pădurea Gârboavele.
Evenimentul a reunit elevi ai Colegiului Economic “Virgil Madgearu”, membrii ai ONG-urilor, precum şi reprezentanţi
ai administraţiei publice gălăţene. Purtând tricouri şi şepci realizate în cadrul proiectului şi înarmaţi cu saci menajeri
şi mănuşi, atât elevii de liceu cât şi cei ai Grupului Şcolar “Costache Conachi” din comuna Pechea, care veniseră la
pădure în vizită, au adunat PET-uri, sticle, ambalaje şi tot felul de gunoaie pe care gălăţenii le-au cam „uitat” în
urma lor.

Astfel, au fost colectate, cu sprijinul pădurarilor şi al reprezentanţilor Direcţiei de Dezvoltare Regională din cadrul
Consiliului Judeţului Galaţi, câţiva saci de deşeuri, sub atenta îndrumare a managerului de proiect, respectiv Laura
Delia Angheluţă, director al Direcţiei de Dezvoltare Regională din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi.
Un lucru este clar! Dacă oamenii ar trata pădurea cu mai mult respect, dacă le-ar păsa cât de curat e aerul pe care-l
respirăm şi cât de importantă este curăţenia pentru locurile publice, cu siguranţă tinerii ar putea fi implicaţi în alte
tipuri de acţiuni.

Seminar Internaţional pentru promovarea culturală a
Euroregiunii „Dunărea de Jos”

Peste 30 de reprezentanţi ai instituţiilor de cultură din toate regiunile membre ale Euroregiunii „Dunărea de Jos”, au
participat luni, 27 iunie, la Galaţi la un seminar internaţional dedicat promovării culturale a Euroregiunii. Scopul
strângerii laolaltă a tuturor acestor specialişti, a fost acela de a concepe un sistem de promovare culturală comună a
Euroregiunii şi de punere în valoare a valorilor culturale deosebit de bogate a regiunilor membre.
Întâlnirea a avut loc în la sediul Centrului Integrat de Promovare şi Dezvoltare Economică Transfrontalieră (CIPDET)
de la Zătun şi a fost organizată de Consiliul Judeţului Galaţi în cadrul proiectului „Promovare culturală comună – mijloc de dezvoltare a cooperării euroregionale la Dunărea de Jos”. Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013 şi se implementează în parteneriat cu Consiliul
Raional Cahul din Republica Moldova.
„În Euroregiunea „Dunărea de Jos” colaborarea în domeniul cultural a fost întotdeauna foarte bună, iar participarea
delegaţiilor din Ucraina, Republica Moldova şi România la acest seminar o demonstrează pe deplin. Galaţiul, ca şi
celelalte regiuni membre ale Euroregiunii “Dunărea de Jos” are un patrimoniu cultural impresionant, care poate fi
valorificat mult mai bine şi în mod cert, cu un impact mult mai mare atât asupra locuitorilor săi cât şi asupra celor
care ne vizitează”, a declarat Eugen Chebac, preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi şi, în acelaşi timp, preşedintele
în exerciţiu al Euroregiunii „Dunărea de Jos”.

CONCURSURI
Reporter European – ediţia 2011
Reprezentanţa Comisiei Europene şi Biroul de Informare al Parlamentului European în România anunţă deschiderea concursului Reporter European – ediţia anului 2011. Prin intermediul acestui concurs, jurnaliştii sunt încurajaţi să contribuie
la o mai largă dezbatere şi analiză a temelor legate de integrarea europeană a
României. Pentru a oferi o plajă mai mare de alegere jurnaliştilor dornici să se
implice anul acesta în program, în ediţia din 2011 a concursului „Reporter European” au fost alese două teme, şi anume voluntariatul şi reforma politicii agricole
comune.
I. Voluntariatul
Întrucât 2011 reprezintă Anul European al Voluntariatului, sunt acceptate în concurs materiale care au ca temă voluntariatul, indiferent de forma sub care acesta este realizat în proiectele implementate în România. În funcţie de
amploarea lucrărilor dezvoltate de-a lungul anului, acestea pot fi înscrise în cadrul următoarelor trei secţiuni:
1. Campanii de presă ce susţin iniţiative legate de voluntariat; vor fi considerate campanii de presă acele demersuri
în care există minim trei materiale ce tratează un anumit subiect, iar impactul acestora este unul relevant şi măsurabil (iniţiativa prezentată în materialele de presă a reflectat implicarea unor voluntari în diverse acţiuni şi/sau a stimulat participarea în evenimente sau campanii de voluntariat);
2. Materiale independente, categorie în care intră orice material care face referire la activităţi de voluntariat, iar impactul acestora este unul relevant şi măsurabil (acţiunea prezentată în materialul de presă a reflectat implicarea unor
voluntari în diverse acţiuni şi/sau a stimulat participarea în evenimente sau campanii de voluntariat); subiectul abordat reprezintă, în acest caz, tema unui singur material jurnalistic;
3. Blogoreporter european, secţiune dedicată bloggerilor din România care vor publica pe paginile lor de internet
materiale despre voluntariat/acţiuni care au avut un impact relevant şi măsurabil (iniţiativa prezentată în material a
reflectat implicarea unor voluntari în diverse acţiuni şi/sau a stimulat participarea în evenimente sau campanii de
voluntariat).
II. Reforma politicii agricole comune
Şi în acest caz, secţiunile în cadrul cărora pot fi înscrise materiale în concurs sunt:
1. Campanii de presă - vor fi considerate campanii de presă acele demersuri în care un subiect relevant pentru tema
propusă este dezbătut în minim trei materiale de presă;
2. Materiale independente, categorie în care intră orice material care face referire la reforma politicii agricole
comune;
3. Blogoreporter european, secţiune dedicată bloggerilor din România care vor publica pe paginile lor de internet
materiale cu privire la temă propusă.
Indiferent de tema aleasă, genurile jurnalistice vizate sunt:
- interviu, talk-show, dezbatere;
- analiză, comentariu, editorial;
- reportaj, anchetă, dosar.
Cui se adresează programul „Reporter European”?
La concurs sunt invitaţi să participe atât jurnaliştii din presa locală şi centrală, reprezentând toate canalele de presă
(scrisă, audio, video, online), cât şi bloggerii din România. Aceştia se pot înscrie în competiţie cu materiale publicate
sau difuzate în perioada 1 ianuarie – 20 noiembrie 2011.

Criteriile de selecţie
Criteriile de selecţie care vor sta la baza jurizării sunt: acurateţea informaţiei, originalitatea perspectivei din care e
tratat subiectul, capacitatea temei alese de a genera dezbatere publică şi impactul generat în urma publicării sau
difuzării materialelor respective. În ceea ce priveşte prima temă, vor fi avute în vedere modul în care opinia publică
este expusă la ideea de voluntariat, precum şi modul în care subiectele abordate favorizează producerea unor reacţii
pozitive în rândul publicului.
Jurizare
Juriul va fi format din specialişti mass-media şi reprezentanţi ai instituţiilor europene din România (unul din partea
Biroului de Informare al Parlamentului European şi unul din partea Reprezentanţei Comisiei Europene). Juriul va
avea în vedere selectarea, în măsura în care este posibil, a unui câştigător pentru fiecare secţiune în parte,
corespunzătoare celor două teme. Sesiunea de jurizare va avea loc în luna decembrie şi va fi urmată de anunţarea
câştigătorilor printr-un comunicat de presă oficial şi de premierea acestora.
Premii
Câştigătorii selectaţi vor fi premiaţi cu echipamente informatice utile în activitatea lor profesională. De asemenea,
câştigătorilor li se va oferi oportunitatea să efectueze o vizită la Bruxelles sau Strasbourg pentru întâlniri/interviuri cu
membri ai Parlamentului European şi cu oficiali ai Comisiei Europene. Costurile vizitei (avion - clasa economic şi
diurnă pentru acoperirea costului cazării) vor fi decontate de către organizatori după realizarea vizitei.
Premiu special
Pe lângă premiile oferite pentru cele trei secţiuni corespunzătoare fiecărei teme în parte, categorii în cadrul cărora
vor fi luate în considerare proiectele tuturor participanţilor înscrişi în concurs indiferent de vârstă, un premiu special
va fi acordat unui tânăr jurnalist. Vor fi astfel vizaţi jurnaliştii cu vârste de până în 25 de ani, câştigătorul urmând să
fie ales dintre participanţii înscrişi la oricare dintre teme/secţiuni care se încadrează în limita de vârstă.
Jurnaliştii premiaţi în ediţiile anterioare ale programului „Reporter European” nu se mai pot înscrie în concurs.
Înscriere şi termene limită
Pentru înscriere sunt necesare:
- presă scrisă: materialul propus şi publicaţia în care acesta a apărut;
- radio: înregistrarea în format electronic sau transcriptul materialului şi al emisiunii în care a fost difuzat;
- televiziune: înregistrarea în format electronic sau transcriptul materialului şi al emisiunii în care a fost difuzat;
- presă electronică: materialul propus şi denumirea site-ului unde a apărut.
Candidaţii trebuie să transmită, alături de materialul pe care doresc să îl înscrie în concurs, şi o scurtă evaluare
(max. 500 de cuvinte) a impactului generat în urma publicării/difuzării.
Candidaţii sunt rugaţi să trimită materialele în formă tipărită, prin poştă sau curier, la sediul Reprezentanţei Comisiei
Europene în România, str. Vasile Lascăr 31, 020492 Bucureşti, în plic cu menţiunea: "Pentru concursul REPORTER
EUROPEAN" sau în format electronic, tot cu menţiunea "Pentru concursul REPORTER EUROPEAN", pe adresa commrep-ro@ec.europa.eu. Dosarul de candidatură trebuie să conţină datele de contact personale: nume şi prenume,
adresa poştală, telefon, e-mail şi data naşterii. Termenul limită pentru transmiterea materialelor este 30 noiembrie
2011, data poştei.

Uniunea Europeană face apel către toţi utilizatorii de Facebook
să susţină biodiversitatea

Direcţia Generală pentru Mediu a Comisiei Europene
lansează cea de-a doua etapă din cadrul campaniei de
comunicare a Strategiei de Biodiversitate pentru anul
2020. Lansarea noii campanii a avut loc în preajma
Zilei Internaţionale a Diversităţii Biologice – stabilită în
data de 22 mai de către Naţiunile Unite pentru a
promova şi a face cunoscute problemele importante
privind biodiversitatea.
Pornind de la succesul înregistrat ca urmare a acţiunilor desfăşurate în cadrul primei etape ale campaniei, noua
acţiune urmăreşte să stabilească legături pe termen lung între indivizi şi grupuri de indivizi care îşi iau angajamentul
de susţinere a biodiversităţii. Această nouă fază le oferă celor interesaţi oportunitatea de a primi informaţii şi
recomandări legate de modul în care se pot implica în protejarea biodiversităţii.
Aceştia vor primi sfaturi legate de modul în care se pot implica în acţiuni de protejare a biodiversităţii. Punctul
central al noi campanii este o aplicaţie 3D inedită creată pe pagina de Facebook dedicată campaniei Biodiversitatea.
Campania Comisiei Europene - Biodivesitatea a înregistrat un succes considerabil în anul 2010, prin activităţi de
comunicare care au avut ca obiectiv sublinierea modului în care viaţa noastră depinde de biodiversitate. În mai
multe ţări europene au fost dezvoltate evenimente publice stradale, cu acţiuni ce au scos în evidenţă riscurile
diminuării biodiversităţii prin vizualuri de impact reprezentând scene de crimă realizate prin linii trasate în jurul
victimelor virtuale.
Peste 16.000 de oameni au participat la evenimente şi s-au implicat activ în cadrul acţiunilor legate de biodiversitate.
Web site-ul dedicat campaniei (www.contamuniipealtii.eu) a înregistrat peste 3,7 milioane de vizite, filmul viral creat
în urma campaniei a avut peste 1,9 milioane de vizionări, iar pagina de Facebook cu aplicaţia specială a înregistrat
peste 55,000 de utilizatori activi. De asemenea, în anul 2010, campania Biodiversiatea a fost premiată la “European
Excellence Award”, categoria de Mediu şi Ecologie.
Competiţia anului 2011
În noua etapă a campaniei Biodiversitatea 2011, cetăţenii Europei pot câştiga o excursie pentru două persoane în
România, în regiunea Transilvania. Câştigătorul competiţiei va petrece o săptămână în mijlocul naturii, bucurându-se
de rarităţile naturii precum observarea urşilor, alături de un ghid personal pe toată durata excursiei. De asemenea,
câştigătorul va avea asigurat transportul şi cazarea.
Pentru a participa la competiţie, utilizatorii de Facebook trebuie să viziteze pagina de Facebook a campaniei Biodiversitatea şi să utilizeze aplicaţia Biodiversifică-ţi Prietenii (Biodiversify Your Friends) - http://apps.facebook.com/
biodiversity/. Astfel, pozele tuturor prietenilor se vor transforma în mascota aleasă. După finalizarea acestui proces,
utilizatorii trebuie să îşi demonstreze angajamentul de implicare în protejarea biodiversităţii prin acţiuni concrete.
Acest angajament poate fi exprimat prin cuvinte, filme sau poze. În urma unui vot a utilizatorilor de Facebook, cele
mai de impact 10 acţiuni vor fi jurizate de către Comisia Europeană care va decide câştigătorul final.
Termenul limită al concursului este 31 iulie 2011.

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 Europarl TV 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.
Premiile oferite sunt următoarele: 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 și orice alte cheltuieli vor fi suportate de candidat.
Condiții de participare

Criterii tehnice: Durata clipului video trebuie să fie cuprinsă între minimum 60 de secunde și maximum 3 minute.
Înregistrarea trebuie să fie într-unul dintre următoarele formate: MPEG 2 și 4, fișier AVI necomprimat sau fișier
QuickTime necomprimat (cu DV Codec);
Criterii de universalitate lingvistică: Clipul video ar trebui să poată fi ușor de înțeles pentru toți cetățenii 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) și o scurtă descriere (maximum 80 de semne
grafice); atât titlul, cât și descrierea vor fi traduse de EuroparlTV în toate cele 22 de limbi oficiale ale Uniunii Europene și publicate pe site-ul EuroparlTV;
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.
Procedură
Pentru a participa la acest concurs, candidații trebuie să completeze un formular de înregistrare online în care să se
declare de acord cu termenii și condițiile concursului. Formularul de înregistrare poate fi descărcat la: http://
europarltv.europa.eu/contest.
Candidaturile vor fi prelucrate online. Toate datele personale vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera
circulație a acestor date.
Candidații trebuie să-și depună clipurile la: http://europarltv.europa.eu/contest până cel târziu la 31 iulie 2011, ora
24:00. De îndată ce clipul este încărcat, candidații vor primi un e-mail de confirmare a depunerii.
Pentru a fi admise în etapa de preselecție și pentru a fi publicate pe site-ul EuroparlTV, clipurile trebuie să respecte
cele 3 criterii de participare menţionate anterior.

Drepturi de autor și dispoziții juridice
Candidații garantează că sunt adevărații autori ai clipurilor și că au toate drepturile pentru clipurile respective și toate
celelalte elemente ale acestora, inclusiv coloana sonoră a clipului.
Candidații garantează că au obținut toate autorizațiile necesare și valide prevăzute de lege din partea persoanelor
care apar în aceste clipuri sau a reprezentanților de drept ai acestora. EuroparlTV nu își asumă responsabilitatea
pentru eventualele dispute dintre candidați și terțe părți care pretind drepturi de autor pentru clipuri.
Prin depunerea clipurilor, candidații se declară de acord cu difuzarea acestora de către EuroparlTV pe perioada
concursului și după ce acesta s-a încheiat.
Numele, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu aceste clipuri intră exclusiv în
proprietatea candidaților. EuroparlTV specifică și recunoaște faptul că aceste clipuri au fost create și aparțin
candidaților.
Înregistrările video și fotografiile cu Parlamentul European pot fi descărcate de la Unitatea pentru audiovizual
(www.audiovisual.europarl.eu). Se acceptă şi utilizarea altor resurse atât timp cât nu fac obiectul unor drepturi de
autor.
EuroparlTV este canalul de televiziune oficial al Parlamentului European, difuzat prin internet. Acesta oferă o acoperire amplă a activității parlamentare, cu buletine de știri zilnice, emisiuni, interviuri și înregistrări video pentru publicul
mai tânăr, precum și difuzarea în direct a reuniunilor parlamentare, în 22 de limbi.
Pentru mai multe informații,vă rugăm să consultaţi site-ul http://www.europarltv.europa.eu/contest.
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