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ȘTIRI
500 de milioane de euro pentru sprijinirea agricultorilor europeni
În acest număr:
500 de milioane de
euro pentru
sprijinirea
agricultorilor
europeni
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Vicepreședintele Jyrki Katainen a declarat, în
cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului
miniștrilor agriculturii din UE: „Acest pachet va
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Comisia Europeană a anunțat luni, 7 septembrie,
un pachet de măsuri de sprijinire a agricultorilor
europeni în valoare totală de 500 de milioane
de euro.

permite folosirea a 500 de milioane de euro, din
fondurile UE, în beneficiul imediat al
agricultorilor. El reprezintă un răspuns robust și
ferm care demonstrează hotărârea Comisiei de ași asuma răspunderea în fața agricultorilor și că
este pregătită să-i sprijine cu mijloace adecvate.
Acest lucru este deosebit de important, având în vedere alte solicitări bugetare
concurente."
Intervenția se concentrează pe trei aspecte:
• abordarea dificultăților cu care se confruntă agricultorii în ceea ce privește fluxul
de numerar;
• stabilizarea piețelor;
• ameliorarea funcționării lanțului de aprovizionare.
Cea mai mare parte a fondurilor urmează să fie pusă la dispoziția tuturor statelor
membre sub forma unor pachete financiare de sprijinire a sectorului produselor
lactate. La stabilirea alocării acestui sprijin, se are în vedere ca fondurile să fie
distribuite într-un mod echitabil, țintit și eficient, acordând o atenție deosebită
statelor membre și fermierilor care au fost cei mai afectați de evoluțiile pieței.
Intenția Comisiei este de a oferi libertate maximă statelor membre, astfel încât
acestea să poată ține seama de situațiile specifice cu care se confruntă.
Angajamentul pentru o abordare orientată către piață este și va rămâne baza
abordării Comisiei.
Anunțul trebuie privit în contextul sprijinului considerabil furnizat deja sectorului
agricol ca răspuns la impactul embargoului rusesc, precum și al ajutorului pe care
UE îl oferă în fiecare an agricultorilor și comunităților rurale - în valoare de peste 50
de miliarde de euro.
Sursa: www.ec.europa.eu
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Succesiuni transfrontaliere mai simple
Începând cu data de 17 august, a intrat în vigoare regulamentul privind
succesiunile, menit să reducă dificultățile juridice întâmpinate în cazul
decesului unui membru de familie care deține bunuri în alt stat membru UE.
Potrivit comisarului european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen,
Věra Jourová: „Începând de astăzi, gestionarea succesiunilor și

testamentelor cu implicații transfrontaliere va fi mai rapidă și mai puțin
costisitoare. Cetățenii care își redactează testamentul pot alege ca legislația
propriei țări să se aplice asupra întregii averi deținute, chiar dacă trăiesc în alt
stat membru și au bunuri sau proprietăți în diferite țări. Acest lucru va aduce
liniște în suflet și stabilitate legală unui număr de aproximativ 450 de mii de
familii europene implicate, în fiecare an, în proceduri transfrontaliere.
Rezultatul final îl reprezintă proceduri mai rapide și mai ieftine, ce aduc economii de timp și bani cetățenilor europeni
când vine vorba de taxele legale."
Regulamentul prevede și introducerea unui certificat european de moștenitor, ce va permite celor ce îl dețin să
își demonstreze statutul și să își exercite drepturile pe întregul teritoriul UE. Singurele state membre care fac
excepție de la aplicarea noilor norme sunt Marea Britanie, Irlanda și Danemarca.
Sursa: www.ec.europa.eu

Un internet mai sigur pentru copii
Potrivit unui recent studiu, România este una dintre cele 8 țări în care
Centrele pentru un Internet Sigur (CIS) joacă un rol deosebit de
important în asigurarea acestuia pentru minori. Astfel, 90% din
activitățile dedicate sunt implementate prin aceste centre, ele
reprezentând, în același timp, o platformă de dialog pentru părțile
interesate.
De asemenea, România face parte dintre țările în care sectorul public
are o implicare limitată în implementarea acțiunilor și inițiativelor din
domeniu, el preferând să delege această sarcină sectorului non-profit și
industrial, furnizând, între anumite limite, finanțarea necesară.
Pe ansamblul Uniunii Europene, studiul a dezvoltat o hartă a politicilor și
inițiativelor din statele membre, pentru a identifica modelele și
demersurile folosite de acestea și pentru a stabili indicatorii de referință. De asemenea, el oferă recomandări pentru
o mai bună guvernanță a demersurilor pe subiect, precum și de colectare și evaluare a datelor relevante.
Studiul „Compararea politicilor pentru un internet mai sigur în statele membre" a avut loc în contextul elaborării
strategiei europene pentru un internet mai sigur pentru minori (Better Internet for Kids - BIK). Obiectivul
principal a fost de a oferi o analiză cuprinzătoare a modului în care provocările legate de BIK sunt abordate în
politicile și inițiativele de profil, precum și cu scopul de a dezvolta un instrument durabil de evaluare - „Harta BIK".
Studiul a fost efectuat în toate statele UE, precum și în Norvegia și Islanda, ca parte a rețelei pentru un internet mai
sigur. A fost finanțat în cadrul Programului pentru un Internet Sigur (1999-2014); în prezent, sprijinul continuă prin
intermediul Mecanismului pentru Conectarea Europei, în domeniul infrastructurii serviciilor digitale.
Sursa: www.ec.europa.eu
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EVENIMENTE
Zilele Patrimoniului European la Galați
Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Județului Galați a
propus publicului gălățean, în data de 20 septembrie 2015, un
eveniment de celebrare a Zilelor Patrimoniului European.
Evenimentul a cuprins mai multe secțiuni: două expoziții
tematice, o masă rotundă, un spectacol artistic și un atelier de
creație.
Pentru asigurarea unui impact sporit la nivelul publicului
gălățean, eforturile CED Galați au beneficiat de sprijinul unui
număr mare de organizații colaboratoare: Muzeul de Istorie
„Paul Păltănea” Galați, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”
Galați, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați, Asociația
„Galați, orașul meu”, Asociația pentru Renașterea Galațiului,
Asociația „Galatzi 2020”, Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin” Galați,
Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați, Școala Gimnazială nr. 2 din comuna Barcea, județul Galați.
Evenimentul a început cu desfășurarea vernisajului expoziției de obiecte etnografice de patrimoniu ce a avut loc la
Casa Colecțiilor începând cu ora 14:30.

După acest vernisaj, începând cu ora 16:00, la sediul Centrului Multicultural „Dunărea de Jos” din str. Domnească,
nr. 91 a avut loc masa rotundă „Fernic, un nume cu rezonanță locală, națională și internațională” și, totodată, s-a
putut vizita expoziția tematică cu același nume realizată de dnul ing. Costel Gheorghiu.
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Evenimentul s-a încheiat cu un spectacol artistic susținut de grupul vocal-instrumental Kalofonis din cadrul Asociației
pentru Promovarea Patrimoniului Cultural, iar momentele artistice au alternat cu prezentarea unor snoave vechi de
către tinerii de la Clubul de Arte Combinate ale Colegiului Național „Vasile Alecsandri”.
Simultan cu spectacolul mai sus amintit, copiii Școlii Gimnaziale nr. 2 din comuna Barcea, județul Galați și-au
demonstrat măiestria în cadrul unui atelier de creație de tablouri de patrimoniu realizate din mărgele și semințe.
Evenimentul, pe tot parcursul acestuia, s-a bucurat de participarea reprezentanților Ministerului Culturii: doamna
Andreea Gîta, director de cabinet și doamna Oana Ionel, consilier.
De asemenea, cu această ocazie, participanții la eveniment au primit cea mai recentă broșură a Centrului, „Galați,
vocație europeană”.

Noaptea Cercetătorilor 2015 la Galați
Noaptea Cercetătorilor este una dintre cele mai populare iniţiative ale UE
care vizează publicul larg şi urmăreşte să faciliteze interacţiunea cu
ştiinţa într-un mod amuzant. Începând cu anul 2006, Noaptea
Cercetătorilor există ca şi proiect independent din seria Acţiunilor Marie
Curie, bucurându-se de un mare succes, ajungându-se în anul 2015 ca
aproximativ 300 de orașe din 24 ţări europene şi din ţările învecinate să
facă parte din această manifestare.
Considerate adesea evenimente pentru familii, Nopţile Cercetătorilor
atrag, de fapt, persoane de toate vârstele, singure sau însoţite de
familii, colegi de şcoală, prieteni, şi se adresează celor care sunt curioşi să afle cum funcţionează lucrurile şi
ce impact are ştiinţa în viaţa lor.
La Galați evenimentul s-a desfăşurat vineri 25.09.2015, începând cu ora 17:00 în cadrul Universității „Dunărea de
Jos” Galați în:
• Campusul Științei, strada Domnească nr. 111, vizavi de Poliția Rutieră;
• Corpul A, str. Gării nr. 63-65;
• Corp Q, strada Alexandru Carnabel nr. 61.

Activități realizate de cercetătorii din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
• Misterele vocii
• Mănânci sănătos, ești activ……. Ai succes!
• Microorganismele, amici sau inamici?
• Marketing-ul digital, văzut prin prisma sistemului learning-by-doing
• Experimentați magia chimiei din jurul nostru
• De la Pamant la stele, despre mediul terestru şi cel interplanetar
• Călătorie în lumea acvatică
• Științele exacte, aliații produselor alimentare
• Magia aromelor și culorilor
• Demonstraţii educative şi distractive cu roboţi construiţi cu kitul Lego
Mindstorms

Activități realizate de Inspectoratul Județean de Poliție Galați
• Câinele, partener de încredere al polițistului
• Știința, fler și interdisciplinaritate

Activități realizate de Centrul Cultural „Dunărea de Jos”

• Etnografia, o sursă nesfârșită de frumos – metode de cercetare și rezultate

Activități realizate de Centrul Europe Direct Galati, Consiliul Judeţului Galaţi
• Totul despre Uniunea Europeană

Activități realizate de Muzeul de Artă Vizuală din Galați
• Arta recondiționării frescelor
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Activități realizate de Universitatea Danubius din Galați

• Secretele din spatele muncii criminaliştilor – Demonstrație de cercetare la fața locului, în urma săvârșirii unei
infracțiuni de omor

Activități realizate de Societatea Studenţească de Chirurgie din România, filiala Galaţi
• Chirurg pentru o noapte: Noduri și suturi utilizate în chirurgie

Activități realizate de Palatul Copiilor Galaţi

• „Destinația Constelația…” – momente artistice de dans, canto, reciclare creativă și studiu planetar
Partenerii evenimentului au fost: Inspectoratul Județean de Poliție Galați, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Muzeul
de Artă Vizuală din Galați, Universitatea Danubius din Galați, Centrul Europe Direct Galaţi, Consiliul Judeţului Galaţi,
Palatul Copiilor Galaţi.

CONCURS
Juvenes Translatores 2015: Start la înscrieri!
În perioada 1 septembrie - 20 octombrie, liceele își pot înscrie elevii la concursul anual al Uniunii Europene
pentru tinerii traducători, cunoscut sub numele de Juvenes Translatores, la adresa de internet ec.europa.eu/
translatores. Formularul online este disponibil în toate limbile oficiale ale UE.
Concursul, aflat la a 9-a ediție, va avea loc în data de 26 noiembrie 2015, simultan
în toate liceele selectate prin tragere la sorți. Ediția 2015 este deschisă elevilor
născuți în 1998, indiferent de naționalitate, și participării a peste 751 de licee. Elevii
(fiecare școală poate înscrie între 2 și 5 elevi) vor traduce un text de o pagină în
funcție de alegerea exprimată pentru oricare dintre cele 552 combinații posibile între
cele 24 de limbi oficiale ale UE.
Textele traduse de elevi vor fi notate de traducători din cadrul Comisiei Europene,
care vor selecta câte un câștigător pentru fiecare țară. În aprilie 2016, toți
câștigătorii vor fi invitați la Bruxelles pentru decernarea premiilor.
Concursul Juvenes Translatores este organizat în fiecare an de către Direcția Generală Traduceri din cadrul Comisiei
Europene, începând cu 2007. Scopul său este de a promova studiul limbilor străine în școli și de a le oferi tinerilor
elevi posibilitatea să vadă cum este să fii traducător. În urma participării la acest concurs, unii concurenți au decis să
se îndrepte către o facultate de profil și să devină traducători.
Sursa: www.ec.europa.eu
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