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În interiorul
publicaţieiDupă Discursul Președintelui Jean-Claude Jun-

cker privind starea Uniunii, Centrul Europe Direct
Botoşani a lansat un Chestionar de opinie 2016 în
rândul a 86 de botoşăneni, în colaborare cu ziarul
Actualitatea Botoșăneană și Asociabia Buzzmedia.
Apoi a organizat 4 dezbateri şi discuţii în focus-
grupuri privind priorităţile Comisiei Europene
pentru anul 2017.

Din sondaje a reieșit că botoșănenii chestionabi
apreciază drept importante mesajele – cheie din dis-
cursul Președintelui Jean Claude Juncker în septem-
brie 2016.

Ce vor botoșănenii de la Europa? Un clasament
pe baza răspunsurilor arată astfel: 1. Investibii și
locuri de muncă; 2. Securitatea frontierelor 3. Dez-
voltarea sectorului agricol; Solidaritatea voluntară
europeană; 4. Protecbia datelor; Concurenba; 5. Să
apere valoarea viebii umane; 6. O Europă care apără
și se apără; 7. Să asigure o conectivitate rapidă și
sigură la Internet ; Unitate și armonie în Europa;
Libera circulabie ; O Uniune a apărării ; Respectarea
drepturilor autorilor; 8. Să asigure un comerb civili-
zat; 9. Drepturi la detașarea lucrătorilor ; Toleranbă
pentru migrabia legală dar și fermitate antiterorism;

O gestionare adecvată a
migrabiei; O Europă res-
ponsabilă. 9. O Europă
globală; 10. Europa să
aibă o Strategie comună
privind Siria.

Deosebit de încuraja-
tor este modul în care
botoșănenii consultaLi
au marcat motivele
pentru care consideră
că au nevoie de Uni-
unea Europeană (în or-
dinea opbiunilor): 1. pen-
tru a garanta pacea si
democratia; pentru a
trăi mai bine; 2. pen-
tru securitatea popoa-
relor europene; 3. pen-
tru a studia; 4. pentru a
prospera liber pe conti-
nent; pentru a munci și
a ne misca 5. pentru a
beneficia de bogatul

patrimoniu cultural european. Ei au mai adăugat
și alte motive. Un singur respondent a bifat răspun-
sul: nu avem nevoie de Uniunea Europeană. Infogra-
fic

Observăm că majoritatea preocupărilor se
îndreaptă către aspecte din Locurile de muncă,
creștere și investiLii. Botoşănenii solicită în conti-
nuare măsuri ferme referitoare la sprijinul pentru
locuri de muncă și creștere economică, în special
prin investibii și aprofundarea piebei unice. Constatări
din activităbile specifice anului 2016: deși interesul
pentru activităbi gen bursa locurilor de muncă se
menbine ridicat și chiar în creștere, scade încrederea
că autorităbile, în general, pot rezolva eficient proble-
matica locurilor de muncă la Botoșani, în special
pentru tineri. Chiar dacă au apărut noi inibiative
nabionale care facilitează mobilitatea tinerilor, inclu-
siv prin susbinere financiară, interesul este redus.
Centrul Europe Direct va continua colaborarea bună
cu consilierul EURES și Direcbia de Tineret a judebu-
lui (DTS) punând la dispozibie mijloace specifice de
comunicare (Facebook, video, interactivitate, dezba-
teri, în care se prezintă experienba celor care au mun-
cit în străinătate).

● "Europa trebuie să investească
puternic în tinerebea sa, în locuri de
muncă , în start-up-uri. Astăzi, ne
propunem dublarea duratei Fondului
european pentru investibii strategice
dublarea capacităbii sale financiare.

● Detașarea lucrătorilor – (mulbi
provin și din Botoșani): "Lucrătorii
ar trebui să primească același salariu
pentru aceeași muncă în același loc.
Europa nu e Vestul Sălbatic, este eco-
nomie socială de piabă.".

● Liberă circulaLie: "Noi , euro-
penii, nu putem accepta muncitorii
polonezi hărbuibi, bătubi sau chiar uciși
pe străzile din Harlow. Libera circula-
bie este o valoare europeană comună
în lupta împotriva discriminării și ra-
sismului.".

● Conectivitatea la Internet:
"Ne propunem de astăzi să echipăm

fiecare sat european și
fiecare oraș , cu
acces gratuit la
internet wire-
less în jurul
pr incipalelor
centre ale viebii
publice până în

2020”

● ProtecLia datelor "Europenilor
nu le plac dronele aeriene care să înre-
gistreze fiecare mișcare a lor, sau
companiile care depozitează fiecare
click al mouse - ul în memorie. În
Europa, viaba privată contează.
Aceasta este o chestiune de demnitate
umană...".

● O Uniune economică și mone-
tară mai aprofundată și mai echita-
bilă

”Faptul că, pe timp de criză, arma-
torii și speculatorii se îmbogăbesc și
mai mult, în timp ce pensionarii nu se
mai pot întrebine este incompatibil cu
economia socială de piabă”.

● Valoarea vieLii umane: "Noi ,
europenii, ne pozibionăm ferm împo-
triva pedepsei cu moartea. Pentru că
noi credem și respectăm valoarea
viebii umane".

● ProtecLia consumatorilor: ”In
Europa, consumatorii sunt protejabi
împotriva cartelurilor și a abuzurilor
practicate de către companiile puter-
nice. Nu acceptăm ca aceste compa-
nii puternice să obtină, prin metode
ilegale, pe ușa din spate, anumite
scutiri cu privire la impozitele lor.
Comisia veghează asupra unei stări de
corectitudine aceasta este latura
socială a dreptului concurenbei ".

● Către o nouă politică privind
migraLia: "Astăzi lansăm un plan de
investibii ambibios pentru Africa și
bările din vecinătate , care are pote-
nbialul de a mobiliza 44 miliarde € în
investibii și poate ajunge până la 88 de
miliarde €. Acest program de vecină-
tate va oferi un punct de susbinere

pentru cei care altfel ar fi împinși să ia
calea unor călătorii periculoase în
căutarea unei viebi mai bune. "

● ToleranLa migraLiei legale și
fermitatea antiterorism: "Așa cum
am stat umăr la umăr în durere, așa că
trebuie să fim unibi în răspunsul nos-
tru”."În faba celei mai grele provocări
a umanităbii trebuie să rămânem fideli
valorilor noastre, pentru noi înșine. Și
iată ceea ce suntem: societăbi demo-
cratice, societăbi pluraliste, deschise și
tolerante. Dar toleranba nu poate veni
cu prebul securităbii noastre."

● " Ne vom apăra granibele noastre
cu noua frontieră europeană și Paza
de coasta. Vreau să văd cel pubin 200
de polibiști de frontieră forbe supli-
mentare și 50 de vehicule suplimenta-
re desfășurate la frontierele externe
ale Bulgariei, începând cu luna
octombrie.";

”Europa nu mai poate permite la
nesfârșit să se susbină pe puterea mili-
tară a altora ."Pentru ca o apărare
europeană să fie puternică, industria
europeană de apărare trebuie să
inoveze. De aceea, vom propune și
vom impulsiona, înainte de sfârșitul
anului, constituirea unui fond euro-
pean de apărare, de cercetare și inova-
re."; "Europa are nevoie să se întă-
rească. Nicăieri nu este mai adevărat
decât în politica noastră de apărare.
Tratatul de la Lisabona permite state-
lor membre să pună în comun capaci-
tăbile de apărare, sub forma unei
cooperări structurate permanente.
Timpul pentru a face uz de această
posibilitate este acum ".

Președintele
Jean-Claude Juncker
discursul despre starea
Uniunii - vizionare
publică la Botoșani

Președintele Jean-Claude Juncker
a binut discursul său despre starea
Uniunii în plenul Parlamentului
European în data de 14 septembrie
2016.

Transmisia live a fost asigurată
pentru publicul larg, prin intermediul
Centrului Europe Direct Botoșani la
Uvertura Mall etajul IV.

Un grup de membri și voluntari ai
Centrului Europe Direct Botoșani și
Club Modas Studio a urmărit, în
direct discursul Președintelui Jean-
Claude Juncker. Discursul, rostit pe
rând în limbile în germană, engleză și
franceză a fost comentat de tinerii
participanbi într-o atmosferă relaxată,
informală, din care nu au lipsit o serie
de referiri la problematica ridicată în
perspectivă locală: locurile de muncă
din Botoșani, fenomenul migrabio-
nist, efectele Brexit.

Din mesajele – cheie ale președintelui Juncker anul 2016

Ce vor botoșănenii de la Europa?

Europe Direct a prezentat la Pre-
fectură în ședinLă cu primarii,
Programul European de InvestiLii

Întâlnire a reLelei Europe
Direct România

Tabăra de jurnalism
”Ai noștri tineri”

O manifestare artistică inedită:
”Arta la perete”

Europe Direct Botoșani în
presa locală

Ziua Europeană
a Limbilor 2016

De ce avem nevoie de Uniunea Europeană



Cu botosanenii pentru Botoșani în Europa

Prin studiile de impact, sondaje,
feedback-ul primit şi analiza chestio-
narelor, Centrul Europe Direct Boto-
şani măsoară continuu pulsul comuni-
tăţii locale în ceea ce priveşte proble-
matica europeană. Specificitatea loca-
lă pentru judebul Botoșani o putem
întrevedea din chestionare-
le/octombrie 2016 completate de
Europe Direct Botoșani. Una dintre
preocupările botoșănenilor privește
situabia judebului și a euroregiunii
Nord-Est, ca una dintre cele mai săra-
ce din Uniunea Europeană. Vom infor-
ma cetăţenii în legătură cu iniţiativele
europene, naţionale şi locale avute în
vedere pentru a îmbunătăţi scorul
punctelor slabe în judeţul Botoşani în
special, derivând din situabia euro-
regiunii Nord Est: Strategia pentru
Moldova, pachetul antisărăcie, alte
măsuri ale Guvernului României.

Pornind de la realitatea că Eurore-
giunea Nord – Est România continuă
să se situeze pe unul din ultimele
locuri din Uniunea Europeană privind
dezvoltarea economico-socială ( cf.
Analiza Swot euroregiunea Nord Est
), vom insista pe punctele tari și pe
unele proiecte de perspectivă. Spre
exemplu Euro-regiunea Nord Est
cunoaște cea mai bună absorbbie a fon-

durilor europene din regiunile Româ-
niei 2007 – 2013.

Vom prezenta informabii în temă cu
referire specială la judebul Botoșani și
la acele proiecte prin care se generea-
ză dezvoltare și locuri de muncă. În
comunicarea privind politica europea-
nă vom insista pe faptul că România
primește mai mult decât contribuie la
bugetul european. În întrebările adre-
sate oficialilor europeni vom sublinia
ideea că este nevoie de solidaritate cu
bările și zonele mai sărace. Vom subli-
nia, de asemenea, avantajele interco-
nectării între fondurile structurale și
de investibii europene (fondurile ESI)

și Fondul european pentru investibii
strategice (FEIS), nucleul „Planului de
investibii pentru Europa”.

Vom susbine responsabilitatea loca-
lă în realizarea preconizatelor proiecte
pilot pentru regiunile defavorizate,
între care și Botoșani. Vom susbine
demersul oficial ca judeţele care au
indice de dezvoltare mai slab să se
apropie cât mai mult de o medie rezo-
nabilă în ceea ce priveşte dezvoltarea,
conform , proiectului "Regiuni mai
puţin dezvoltate", http://www.ad-
ministratie.ro/articol.php?id=51554
lansat de MDRAP și Comisia Euro-
peană la Bucureşti pentru o perioadă
de un an, în regiunile de nord-est şi
nord-vest ale ţării. Proiectul are sco-
pul realizării unui profil strategic de
dezvoltare şi al maximizării impactu-
lui fondurilor europene preluând ideea
că ”zonele au nevoie de programe per-
sonalizate”.

Beneficiind de expertiza noastră
vom face animaţie locală, vom stimu-
la discubiile cu specialiştii locali, vom
continua să elaborăm mici studii, să
lucrăm cu opinia publică din zonă, cu
autorităţile. Vom susbine constituirea
unui profil regional și local, prin care
se vor crea condibii de a face proiecte
de dezvoltare care vor însemna fon-
duri europene importante. Agricultura,
agroturismul, turismul cultural și reli-
gios, comerbul transfrontalier - și nu
numai - ar constitui puncte-forte ale
judebului.

Probleme ale judeţului Botoșani ridicate
la un dialog public cu vicepreședintele
Comisiei Europene Jyrki Katainen și cu
Daci an Cioloş, prim-ministrul României
● Vizionare
publică a
evenimentului la
Uvertura Mall
Botoșani

Joi, 1 septembrie 2016,
la Casa Filipescu-Cesianu
a avut loc un dialog
public cu vicepreședinte-
le Comisiei Europene Jyrki Katainen și cu Dacian Cioloş, prim-ministrul
României. Tema întâlnirii: Te interesează sprijinul Uniunii Europene pen-
tru crearea de locuri de muncă și dezvoltare economică? Sau oportunităbi-
le oferite de Planul de investibii pentru Europa și de fondurile europene, în
general?

Având în vedere importanba temei pentru judebul Botoșani, Centrul
Europe Direct Botoșani a transmis înaltelor oficialităbi prezente la dialog
trei întrebări din partea botoșănenilor. Iată mesajul transmis organizatorilor
de Radu Căjvăneanu, coordonatorul Centrului Europe Direct Botoșani.

Întrebări pentru dl Dacian Cioloș:
1. Ce efecte favorabile se prevăd în

România prin implementarea progra-
melor UE ”GaranLia pentru tineret” și
„Locuri de muncă pentru tineri”?;

2. Ce măsuri (legislative, sau de altă
natură) consideraLi necesare pentru
dezvoltarea capacităLii administrative
în absorbLia fondurilor europene?

Venind dintr-o zonă defavorizată –
Botoșani, al doilea cel mai sărac judeb
din România și posibil din Europa, situat
în cea mai săracă zonă din Uniunea Europeană – euroregiunea Nord Est
România,a fost adresată și o întrebare pentru dl vicepreședinte Jyrki Katai-
nen:

Cum pot fi reduse decalajele mari în dezvoltarea economică socială
între diferite euroregiuni?

Și în final – o propunere: știm că o parte din ajutoarele alimentare ofe-
rite de Uniunea Europeană au fost refuzate în anumite zone din România,
creând probleme în administrabia locală. Putebi avea în vedere redistribui-
rea acestora, în viitor pentru zone unde aceste ajutoare nu sunt refuzate?”

Întrebările în format audio (MP3) se pot audia și pe Internet (site-ul APC
- Europe Direct Botoșani).

Potrivit organizatorilor, cetăbenii din întreaga Europă au putut participa,
la eveniment prin intermediul Twitter și Facebook, utilizând hashtag-urile
#EUdialogues și #inves-
tEU.

Un grup de cetăbeni din
Botoșani a urmărit public
evenimentul prin Internet
la Uvertura Mall, etajul IV.

Europe Direct Botoşani promo-
veaza valorile si politicile Uniunii
Europene.

Valori : respectarea demnităbii
umane, libertatea, democrabia, egali-
tatea, statul de drept, precum şi res-
pectarea drepturilor omului, inclusiv
a drepturilor persoanelor care aparbin
minorităbilor. Aceste valori sunt
comune statelor membre într-o socie-

tate caracterizată prin pluralism,
nediscriminare, toleranbă, justibie,
solidaritate și egalitate între femei și
bărbabi.

Pentru viitor sistemul de valori
promovate de Centrul Europe Direct
Botoșani este întregit cu o serie de
mesaje – cheie din discursul preșe-
dintelui Jean Claude Juncker ”State
of the European Union 2016” : Uni-
tate și armonie în Europa, Valoarea
viebii umane, Solidaritate voluntară,
Toleranbă fabă de migrabia legală -
fermitate împotriva terorismului,
Responsabilitatea cetăbenească, O
Europă Unită, spre a garanta pacea si
democratia, securitatea popoarelor
europene.

Vom susbine constant Politicile
Uniunii Europene în diverse domenii,
așa cum apar și pe site-ul Centrului:
http://apcbotosani.ro/2015/10/29/poli
ticile-uniunii-europene/ .

1100  ++  22  pprriioorriittăăţţii
Pe parcursul anului 2017 activi-

tatea Centrului Europe Direct
Botoşani se va concentra, în conti-
nuare, pe promovarea celor  10
priorităţi ale Comisiei Europene
Juncker:

1. Un nou impuls pentru locuri de
muncă, creștere și investibii; 2. O
piabă unică digitală conectată; 3. O
Uniune a energiei solidă și cu o poli-
tică privind schimbările climatice
orientată spre viitor; 4. O piabă inter-
nă mai profundă și mai echitabilă, cu
o bază industrială consolidată; 5. O
Uniune economică și monetară mai
aprofundată și mai echitabilă; 6. Un
acord de liber schimb cu SUA rezo-

nabil și echilibrat; 7. Un spabiu de
justibie și de drepturi fundamentale
bazat pe încredere reciprocă ; 8. Către
o nouă politică privind migrabia; 9.
UE - Un actor mai puternic pe plan
mondial; 10. O Uniune a schimbări-
lor democratice. 

La cele 10 priorităţi ale Comisiei
Europene se adaugă două priorităţi
ale  Reprezentanţei CE în şi anume:
Educaţia şi Președinbia României la
UE (2019).

Promovarea celor 10 + 2 priorităbi
se va face urmărind interconectarea
lor în funcbie de dinamica europeană

a anului 2017, politicile nabionale și
specificul regional și local, inclusiv
cum rezultă din analiza realităbilor
efectuată de Centrul Europe Direct
prin mijloace proprii.

Valori și politici europene promovate de Europe Direct Botoșani

Europe Direct susţine strategiile pentru zonele
defavorizate precum judeţul Botoșani

2 Euro-Botoşani
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UE - Un actor mai puternic pe plan mondial 
Ziua europeană a Limbilor
2016 la Botoșani

Luni, 26 septembrie, la Uvertura Mall, Cen-
trul Europe Direct Botoșani a invitat tinerii la
activităbi dedicate Zilei Europene a Limbilor.

Timp de aproape 2 ore au performat pe scenă
peste 100 de elevi, de la următoarele unităbi de
învăbământ: Școala Gimnazială nr. 6 Botoșani
”Grigore Antipa”, Liceul de artă ”Ștefan
Luchian”, Școala Gimnazială nr. 12 Botoșani și
Școala nr. 1 Bălușeni.

A fost un adevărat festival al limbilor străine
la Botoșani desfășurat într-un ritm dinamic și
inovativ.

Publicul exigent și implicat a depășit la un
moment 200 de persoane, fiind alcătuit din
tineri, părinbi, profesori.

Participanbii au primit publicabii tematice și
materiale promobionale de la Comisia Europea-
nă – Reprezentanba CE în România și Centrul
Europe Direct Botoșani. 

Mulbumiri din partea Centrului Europe
Direct doamnelor profesoare: Mihaela Barba-
caru, Octavia Buhociu, Iulia Andriescu, Lumi-

niba Pârvu, Magda Șoptică, Alina Maftei, Oana
Răileanu.

Centrul Europe Direct a realizat și o  lista
video publicată pe canalul Centrului Europe
Direct Botoșani https://www.youtube.com/ -
user/raducaj . 

Concurs cu premii: 
Ce știi despre Uniunea
Europeană

Centrul Europe Direct Botoșani a dise-
minat în cadrul activităbilor sale concursul
cu premii ”Ce știbi despre Uniunea Euro-
peană” organizat de Centrul Europe Direct
ADR Centru. http://www.quiz.europe -
direct-adrcentru.ro/

Informabiile și conbinutul concursului au
fost prezentate pe site-ul și paginile Face-
book ale Centrului Europe Direct Botoșani
și preluate în presa locală. Ca atare mai
mulbi tineri din judebul Botoșani s-au înscris
la concurs. Doi dintre aceștia au primit pre-
mii din partea organizatorilor la care s-au
adăugat și premii de la Europe Direct
Botoșani. 

Cadrele militare
apreciază 
iniţiativele 
privind 
voluntariatul 
în interes public
Lansare de căr�i colonel
Ilie Pascal

Un reprezentant al Centrului
Europe Direct Botoșani a fost invi-
tat și a  participat la evenimentul de
lansare a trei cărbi scrise de venera-
bilul col. în rezervă Ilie Pascal, par-
tener al centrului și cu alte ocazii.
Lansarea a avut loc la Clubul mili-
tar Botoșani. Au participat coman-
danbi militari de la Garnizoana
Botoșani și eșalonul superior de la
Iași. 

În intervenbia publică susbinută
și în discubiile ulterioare reprezen-
tantul Centrului a subliniat efortu-
rile Uniunii Europene în asigurarea
securităbii frontierelor,  a oferit
informabii despre Corpul european
de solidaritate  și gestionarea situa-
biei migranbilor. 

Ofiberii superiori  prezenţi la
eveniment au participat cu interes
la discubii apreciind, în special, ini-
biativele privind voluntariatul în
interes public

Prezentarea expoziţiei foto 
”Fotografia - de la pasiune, la carieră”

În cadrul Clubului Foto Focus” Botoșani a fost prezentă expozi-
bia ”Fo tografia - de la pasiune, la carieră” realizată de 4 centre Euro-
pe Direct, la Muzeul Satului B u curești. 

Centrul  Europe Direct Botoșani între primii comunicatori pe teme
europene la nivel local

Unul dintre obiectivele  anului 2017 este ca,
în continuare,  Centrul  Europe Direct Botoșani
să fie între primii 3 comunicatori pe teme euro-
pene la nivel local (judeb),  prin informabie  și
prin organizare de evenimente. Ne vom menbine
în top pe motoarele de căutare, unde, în anul
2016, acoperim primele linkuri la termeni pre-
cum; ”Comisia Europeană Botoșani”,”Europa
Botoșani”,”Uniunea Europeană Botoșani”
(Google). 

Concurs cu premii 
”Harta Europei ”

Joi, 18 august,  la Uvertura Mall, Centrul
Europe Direct Botoșani, în parteneriat cu Club
”Modas” a organizat, în cadrul Centrului de
Vacanbă, un concurs cu tema ”Călătorie imagi-
nară pe harta Europei”.

Cei 30 de copii participanbi au trebuit să
recunoască după contur și câteva date-cheie
bările Uniunii Europene, să grupeze hărbile și să
alcătuiască un traseu și să răspundă la 10 între-
bări.

Participanbii au primit, din partea centrului
Europe Direct Botoșani, premii constând în
materiale promobionale de la Comisia Europea-
nă.
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Educa"ia-prioritate europeană, na"ională și locală

Ziua Mondială 
a Educaţiei la Botoșani
● Dialog elevi de la 
Lară vs elevi de la oraș ● La
”Academia Tractoriștilor”
din Vlăsinești 

Centrul Europe Direct Botoșani a
căutat să marcheze într-un mod inedit
Ziua Mondială a Educabiei 2016 la
Botoșani. 

Astfel, miercuri, 5 octombrie, a  fost
organizată o întâlnire între un grup de
elevi de gimnaziu și de liceu din
Botoșani și 60 de colegi de la  Şcoala

profesională de mecanici agricoli
„Gheorghe Burac” din Vlăsineşti. La
reușita activităbii au colaborat  câteva
asociabii din Botoșani: Asociabia Buz-
zmedia, Club Modas Studio, Club
Foto FOCUS, precum și  profesori,
părinbi, autorităbi locale din Vlăsinești.

Dialogul a avut loc pe baza unui
chestionar alcătuit din 5 întrebări,
adresat ucenicilor de la Școala de
mecanici agricoli: ce părere au despre
meserie, ce vor să facă după absolvirea
școlii, unde ar dori să lucreze, cum văd
ei raportul dintre teorie și practică, ce
așteptări au  privind câștigul salarial.

A rezultat că elevii de la ”profesio-
nală” sunt convinși cu tobii că meseria
este o chestiune onorabilă, nu trebuie

să-bi fie rușine de ea. După absolvirea
școlii, cei mai mulbi dintre ei ar dori să
intre direct în ”câmpul muncii”, fiindcă
știu că meseria lor este foarte căutată.
Mai pubini s-au declarat interesabi de
facultate și chiar de un liceu.  Mulbi
dintre cei mai mici, de clasa a IX-a, ar
fi atrași să lucreze în Europa; colegii
lor cu un an mai mari ar rămâne în bară
sau chiar în judeb. Teoria și practica ar
trebui să fie în echilibru după părerea
lor; dar doresc cu ardoare să-și ia cât
mai repede permisul de conducere. Cât
privește câștigul salarial așteptat: por-
nesc de la minimum 2000 lei pe lună. 

Au venit să studieze la Vlăsinești
din majoritatea comunelor din jur;  ba
chiar de la zeci de kilometri distanbă:
Manoleasa Prut, Mitoc sau de la oraș. 

Elevii din   Botoșani participanbi la
dialog au fost impresionabi de bunul
simb și  spiritul practic al ”academicie-
nilor”, de modul simplu și concret în
care își văd ei  viitorul. Îi consideră pe
colegii lor de la bară, viitori tractoriști,
dezghebabi și simpatici.  Încât la un
moment dat o elevă de la oraș a excla-
mat: ”Vin și mă fac tractorist și eu!”. 

Dialogul a fost precedat de o întâl-
nire cu conducerea școlii reprezentată
cu multă competenbă de  doamna pro-
fesoară Lidia Macsiniuc. În cadrul
întâlnirii dl Primar Lucian Trufin a evi-

denbiat sprijinul Primăriei pentru
numeroasele proiecte de succes ale
localităbii, între care și cel al școlii pro-
fesionale. 

Centrul Europe Direct a distribuit
publicabii primite de la Comisia Euro-
peană și ziarul propriu  Euro-Botoșani. 

Manifestările organizate de Ziua
Mondială a Educabiei la Botoșani în
parteneriat cu Europe Direct au conti-
nuat prin evenimentul Ziua Mondială a
Educabiei, organizat la Uvertura Mall:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .  c o m /  -
events/1065999616782486/  

Manifestarea organizată la
Botoșani,  se înscrie între-un ciclu de
activităbi prin care s-a marcat Ziua
Mondială a Educabiei alături de cele-
lalte 30 de centre Europe Direct din
întreaga bară. http://ec.europa.eu/ -
romania/news/05102016 _ziua_mon -
diala_a_educatiei_ro.htm

A c t i v i t ă ţ i  e x t r a ș c o l a r e  l a  P a l a t u l  C o p i i l o r  B o t o ș a n i

Arta la perete -
eveniment inedit la
galeriile de artă
Botoșani

Spaţiul Galeriilor de
Artă”Ștefan Luchian” Botoşani a
găzduit sâmbătă, 30 iulie, un
eveniment inedit intitulat "Arta
la perete". 

Pereţii galeriei au fost împo-
dobibi cu desene în creion și căr-
bune de către participanţi de
toate vârstele. Invitabi la eveni-
ment, voluntarii Centrului Euro-
pe Direct Botoșani au contribuit
cu propriile lor desene. Au fost
împărbite participanbilor materia-
le promobionale din partea ED
Botoșani. De asemenea Europe
Direct Botoșani a realizat galerii
foto video de la eveniment care
s-au bucurat de o largă audienbă.
Între participanbi s-au aflat artiști
plastici cunoscubi din Botoșani:
Liviu Șoptelea, Talida Grunzac,
Corneliu Dumitriu, Marcel
Mănăstireanu.

60 de elevi de la Școala  gimnazia-
lă nr. 12 Botoșani, îndrumabi de prof.
Lăcrămioara Balan și Gabi Nechifor,
s-au întâlnit, miercuri,16 noiembrie
2016, cu unul dintre cei mai cunoscubi
și respectabi veterani de război din
Botoșani, Col. (r) Ilie Pascal.

Activitatea a avut loc în cadrul
Săptămânii Educabiei Globale, 2016
cu tema  ”Împreună pentru pace” 

Timp de peste o oră,  colonelul Ilie
Pascal, (care este învăbător de meserie
și un prolific autor de cărbi, cu 30 de
titluri apărute), a răspuns, cu multă
putere de convingere, la un șir de
întrebări din partea copiilor: ”Abi vrut
să mergebi la război?”, ”La câte bătă-
lii abi participat?”, ”Abi fost rănit?”,
”Cu ce arme v-abi luptat?” s.a.m.d.
Invitatul, având o experienbă impre-
sionantă la activ, a povestit copiilor,
cu exemple dramatice din viaba sa de
militar, despre ororile   războiului:
pierderea camarazilor pe câmpul de
luptă, depărtarea de familie și de cei
apropiabi, mijloacele crude a a-bi
ucide semenii. În final, a conchis că
războiul este un lucru dureros și
inuman, iar pacea e bună pentru că
asigură condibii pentru  împlinirea și
fericirea  semenilor.

Dl Ilie Pascal a dăruit copiilor un
colaj foto cu autograf,  care îl repre-

zintă în calitate de folclorist, ofiber și
învăbător.

Copiii au concretizat cele învăbate
prin intervenbii active și au împodobit
cu expresii pacifiste un impozant
arbore al păcii. Apoi au dansat și au
cântat în numele păcii.

Radu Căjvăneanu, coordonatorul
Centrului Europe Direct Botoșani, a
explicat că Uniunea Europeană a avut
o contribubie hotărâtoare la asigurarea
celor peste  70 de ani de pace pe con-
tinent, fapt pentru care a fost reco-
mensată cu Premiul Nobel pentru Pace. El  a dăruit participanbilor

baloane, stegulebe, pixuri, șepcube și
publicabii cu însemnele Uniunii Euro-
pene -  stelubele păcii – care garantea-
ză de peste 70 de ani liniștea pe conti-
nent. Gazdele au dăruit oaspebilor
buchete de flori.

La plecarea invitabilor, pe culoare-
le școlii, copiii au izbucnit în mod
spontan în aplauze și ovabii în onoarea
invitatului lor special.

Săptămâna Educaţiei Globale, 2016:   ”Împreună cu Uniunea Europeană, pentru pace”
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Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investi"ii cetă"enie europeană

ATELIERUL DE
MEŞTEŞUGURI
TRADIŢIONALE, 
ediţia a VI-a
● Centrul Europe Direct
Botoșani a fost partener
media al proiectului

Memorialul Ipoteşti – Centrul
Naţional de Studii Mihai Eminescu
a organizat în perioada 17-27 august
2016, ATELIERUL DE MEŞTEŞU-
GURI TRADIŢIONALE, ediţia a
VI-a.

Proiectul are formatul unui atelier
şcoală, în care copii de diferite vâr-
ste sunt iniţiaţi în tainele unor teh-
nici de lucru şi materiale specifice
artelor tradiţionale.

O expoziţie cu vânzare a specia-
liştilor invitaţi la atelier a fost des-
chisă joi, 18 august,

Atelierul de meșteșuguri s-a
închis vineri, 26 august, cu Târgul
ucenicilor.

Centrul Europe Direct Botoșani
s-a implicat activ în desfășurarea
colocviului, a realizat galerii foto
video de la eveniment și a distribuit
materiale promobionale proprii și de
la Comisia Europeană.

Concurs de 
reportaje - Botoșani, 
orașul meu drag

Centrul Europe Direct Botoșani
a fost partener al activităbii
”Botoșani, orașul meu drag” - pro-
iect   derulat de Asociabia Buzz
Media pe parcursul a două luni de
zile. În cadrul proiectului membrii
cursului de eurojurnalism organizat
la sediul Centrului Europe Direct,
organizabi în echipe, și-au tras  la
sorbi subiectele, au realizat docu-
mentarea pe teren a videoreportaje-
lor și postprocesarea în studio. 

În cursul lunii iulie 2016 potrivit
unui program zilnic a avut loc sta-
bilirea tematicii, tragerea la sorbi a
echipelor, documentarea pe teren și
editarea materialelor. Centrul Euro-
pe Direct a oferit tinerilor jurnaliști
consultanbă la alegerea și tratarea
subiectelor precum și sprijin la
documentarea pe teren în judeb. Pe
lângă subiecte generale,  considera-
te de impact la publicul larg, a fost
stimulată și alegerea de către 
cursanbi a unor teme în concordanbă
cu priorităbile Comisiei Europene,
respectiv prioritatea nr. 1 privind
crearea locurilor de muncă (Meserii
uitate, Job-uri estivale),  prezenta-
rea unor proiecte europene –
Mănăstirea Coșula, Centrul Vechi,
drepturile copilului etc. 

Tabăra de jurnalism
„Ai noştri tineri ”

În perioada 11-14 august, Asocia-
ţia Buzzmedia şi Memorialul „Mihai
Eminescu” în parteneriat cu Centrul
Europe Direct au organizat la Ipoteşti,
Tabăra de jurnalism „Ai noştri tineri”,
care a urmărit dezvoltarea aptitudini-
lor jurnalistice ale participanţilor. Pe
tot parcursul celor patru zile au avut
loc traininguri în profesia de jurnalist.

Participanţii s-au iniţiat în realiza-
rea unui reportaj tv sau radio, au învă-
ţat să folosească o cameră de luat

vederi, au luat lecţii de dicţie, au
deprins tehnici de realizare a unui
interviu, au învăţat arta vorbitului în
public etc. Trainingurile au fost susţi-
nute de oameni de specialitate din
radio, televiziune sau presă scrisă,
cum ar fi: Larisa Avram (producător
TVR), Camelia Banţa (jurnalist Radio
România Actualităţi), Claudia Nico-
lau (actriţă şi realizator TVR2). Cen-
trul Europe Direct Botoșani s-a impli-
cat activ în program pe toată durata
taberei. Radu Căjvăneanu coordona-
torul Centrului Europe Direct a susbi-
nut o întâlnire interactivă pe tema
”Vlogging în Europa și România”.

Atelier de artă
fotografică la Ipotești

Fotografi din mai multe judebe ale
bării au fost prezenbi la Ipotești, în
cadrul unui atelier de artă fotografică
organizat de Memorialul Ipotești -
Centrul Nabional de Studii Mihai
Eminescu, în parteneriat cu Centrul
Europe Direct Botoșani.

Scopul organizării unui atelier foto
cu tema "Căutându-l pe Eminescu" a
fost acela de a acumula  material
fotografic inspirat de viaba și opera
lui Mihai Eminescu, având ca princi-
pală sursă de explorare fotografică,
satul Ipotești, casa părintească , bise-
ricile din apropiere și alte locuri din
zonă apropiate copilului și tânărului

Eminescu, reflectate mai târziu în
opera sa. 

Cele mai inspirate fotografii se vor
regăsi într-un catalog al edibiei și  o
expozibie cu același titlu care să
rămână în patrimoniul Memorialului
Ipotești.

Programul atelierului prezentări și
sesiuni foto coordonate în acest an de
Andrei Baciu, artist fotograf consa-
crat (profesor la Măgurele - Prahova)
și Sergiu Manolache, autorul unei
foarte documentate monografii a
comunei Mihai Eminescu (profesor
la școala din Ipotești).

Atelierul s-a desfășurat în perioa-
da 14-17 iulie 2016. 

Au  participat fotografi din
Botoșani, Iași și Brașov.

Conferinţa 
de finalizare a proiectului
Diversitatea 
Multiculturală 
în judeţele Botosani,
Bistriţa Năsăud și Iaşi

Ca urmare a invitabiei lansate de
organizatori (Primăria Botoșani)
Centrul Europe Direct Botoșani a
participat activ la conferinţa de finali-
zare a proiectului Diversitatea Multi-
culturală- pilon de dezvoltare comu-
nitară în judeţele Botosani, Bistriţa
Năsăud și Iaşi.

Pe toată durata proiectului Europe
Direct Botoșani s-a implicat în activi-
tăbile desfăurate în Botoșani cu parti-
cipări  și propuneri în cadrul  dezba-

terilor, reflectarea evenimentului pe
platformele media proprii. 

La Dumeni, cu IHTIS
La Dumeni, Asociabiabia IHTIS,

condusă cu multă eficienbă de doam-
na Mihaela Mihăescu,  în parteneriat
cu  Centrul Europe Direct Botoșani,
a organizat sesiuni de informare a
cetăbenilor din zonă în legătură cu
scrierea de proiecte specifice pentru
tineret, mediul rural, activităbi cultu-
rale și promovarea drepturilor per-
soanelor cu dizsbilităbi. 
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Drepturi și obliga"ii cetă"enești �� Protec"ia consumato-

Doi membri ai Centrului Europe
Direct Botoșani au participat la un
seminar privind alimentabia echili-
brată a consumatorilor desfășurat la
Bușteni. 

Seminarul a constat în sesiuni de
informare, dezbateri și exercibii
practice. 

Au participat reprezentnbi ai unor
organizabii de consumatori din
România și jurnaliști. 

Organizatori: Centrul European
al Consumatorilor din România,
APC România. 

Conferinţă privind
soluţionarea 
alternativă a litigiilor
în domeniul bancar

Marbi, 29 noiembrie, un reprezen-
tant al Centrului Europe Direct
Botoșani - Asociabia Consumatorilor
Botoșani, a participat la o întâlnire a
asociabiilor de consumatori din
România cu conducerea Centrului
pentru Solubionare Alternativă  a Liti-
giilor (CSALB)  din domeniul bancar
desfășurată în sala Mozart, Hotel Hil-
ton, București.

Au fost prezentate o serie de infor-
mări din partea organizatorilor, urma-
te de dezbateri susbinute. Reprezen-
tantul Centrului Europe Direct

Botoșani a  prezentat politicile Uni-
unii Europene în domeniul consuma-
torilor, cu accent pe recomandările
privind solubionarea alternativă a liti-
giilor, experienba organizabiilor de
consumatori din Europa, cu nume-
roase propuneri reluate și de albi par-
ticipanbi.

Deși organizarea CSALB este
până în prezent nefinalizată, în sensul
în care încă nu există în organul de
conducere un reprezentant al consu-
matorilor, a fost apreciată activitatea
de până în prezent ca având un nivel
onorabil și – cu anumite rezerve – a
fost făcută o recomandare consuma-
torilor botoșăneni  să apeleze la ser-
viciile gratuite ale Centrului.

A fost realizat un articol pe site cu
numeroase secvenbe foto-audio-
video.

Consiliile Judeţene
pentru Protecţia 
Consumatorilor

Trimestrial AsociaLia Consumato-
rilor Botoșani – structura gazdă a
Centrului Europe Direct Botoșani
participă în calitate oficială (vice-
președinte) la întrunirile Consiliului
JudeLean pentru ProtecLia Consu-
matorilor Botoșani organizate de
InstituLia Prefectului. În semestrul II
al anului 2016 pe agenda întâlnirilor
au fost subiecte deosebit de intere-
sante, cu mare impact la publicul
botoșănean și în presa locală.

Septembrie 2016:

Mesajele - cheie ale 
președintelui Jean Claude
Juncker cu privire la politica
energetică și protecţi a 
consumatorilor.

Calitatea gazelor naturale, facturile
mari, estimările şi politica adoptată de
furnizorii de gaze și energie electrică în
relaţia cu clienţii au fost câteva dintre
aspectele reclamate de membrii Consi-
liului Judebean pentru Protecţia Consu-
matorilor în cadrul şedinţei organizată

vineri, 23 septembrie, la Instituţia Pre-
fectului.

Invitaţi să explice sistemele de cal-
cul şi facturile la gaze naturale şi ener-
gie electrică, reprezentanţii  furnizori-
lor au fost nevoibi să facă fabă unor mul-
tiple întrebări, mare parte a acestora
făcând referire la serviciile relativ
scumpe comparativ cu calitatea lor şi la
facturile de estimare şi regularizare
greu de descifrat și care nu bin cont de
dreptul consumatorilor la o informare
corectă, clară și inteligibilă.

În cadrul aceleiași reuniuni Asocia-
bia Consumatorilor Botoșani, structură
gazdă a Centrului Europe Direct

Botoșani a prezentat participanbilor și
jurnaliștilor o sinteză cu mesajele -
cheie din discursul președintelui Jean
Claude Juncker privind starea Uniunii
și a organizat o expozibie cu produse
agricole locale. 

Lucrările reuniunii s-au bucurat de o
largă reflectare în presă. 

Decembrie 2016
Prefectul judebului declarat susbină-

tor al valorilor europene și al drepturi-
lor consumatorilor

Marbi, 14 decembrie 2016, un repre-
zentant al Europe Direct  Botoșani a
participat activ la ședinba Consiliului
Consultativ Judebean pentru Protecbia
Consumatorilor, de pe lângă Institubia
Prefectului Botoșani. Cu acest prilej a
expus opiniile APC – Europe Direct
Botoșani vizavi de temele propuse în
discubie (condibiile igienico-sanitare și
selectarea deşeurilor municipale) în
lumina drepturilor europene de prote-
cbie a consumatorilor: .

Cu prilejul ultimei reuniuni pe anul
2016 a Consilliului, Centrul Europe
Direct l-a declarat pe dl Prefect Dan
Nechifor ca susbinător al valorilor euro-
pene și drepturilor consumatorilor,
înmânându-i și un premiu simbolic – o
șepcubă și un pașaport european cu
valoare didactică.

Săptămâna legumelor
şi a fructelor donate

În perioada 14 noiembrie – 18
noiembrie 2016  la Şcoala Gimna-
zială Nr.11 Botoşani s-a  organizat
campania socială de sprijinire a
copiilor şi familiilor aflate în dificul-
tate ”Săptămâna legumelor şi a fruc-
telor donate”. În acbiune  au fost
implicabi Consiliul elevilor, Consi-
liul profesoral și voluntarii SNAC
(Strategia Nabională de Acbiune
Comunitară). Partener al evenimen-
tului – ca și în anii precedenbi -  a
fost  Centrul Europe Direct
Botoșani.

Alături de părinbi și profesori,
elevii școlii s-au mobilizat  şi au
colectat o apreciabilă sumă de bani
precum şi produse. Fiecare clasă a
susţinut financiar activitatea care s-a
desfăşurat pe parcursul întregii săp-
tămâni.

Vineri, 18 noiembrie, un grup de
6 elevi și 3 cadre didactice s-a depla-
sat în Piaţa Centrală a oraşului de
unde au fost achiziţonate legume şi
fructe pentru a fi donate. Inimoșii
voluntari au cumpărat fasole, mor-

cov, ţelină, ceapă, pătrunjel, orez,
paste făinoase, ulei, clementine și
mere în valoare de 650 lei, pe care
le-au donat Cantinei de la Biserica
Sf. Ilie din vecinătatea şcolii:

- A fost multă  dăruire şi bună-
voinţa de a face o faptă bună -  a
declarat Prof. Anca-Ramona Rusu –
responsabil SNAC.  Deși au fost
presabi de timp, pentru a ajunge la
ore, copiii au menbinut buna dispozi-
bie şi au ales legume şi fructe fru-
moase, neezitând să negocieze cu
comercianţii din
piaţă și  folosind cu
pricepere până la
ultimul bănuţ adunat
de ei. Dorinba de a-i
ajuta pe semenii lor,
demonstrează faptul
că elevii pot fi unibi,
responsabili și sen-
sibili la nevoile
celor din jur.

Activităbile cari-
tabile au continuat și
în zilele următoare,
iar elevii școlii au
fost alături și de
copiii de la Spitalul
de copii din

Botoșani, dar și de colegii de școală
care se confruntă cu o situabie finan-
ciară mai grea.

O parte dintre botoșăneni nu
sunt doar participanbi pasivi la
actul comercial în calitate de
consumatori ci mulbi dintre ei
sunt mici comercianbi  activi la
comerbul transfrontalier. 

Acești conjudebeni au perce-
put drept foarte favorabile pentru
Botoșani  mesajele Președintelui
Juncker de întărire a securităbii la
frontierele UE, ca o garanbie a

unui comerb mai sigur și mai
civilizat. 

Activitate specifică a Centru-
lui Europe Direct în  judeţului
Botoşani : Prin activităbile și
mijloacele de comunicare ale
Centrului Europe Direct facem
informări privind măsurile UE
destinate a spori confortul și
siguranba consumatorilor  ●
accesul generalizat la conturile

bancare ● tarife bancare trans-
parente și comparabile și posi-
bilitatea de a schimba mai ușor
contul bancar  ● promovarea
comerbului electronic în UE,
prin facilitarea utilizării servi-
ciilor de plată electronică. 

Dat fiind situaţia aparte a
judeţului Botoşani - al doilea cel
mai sărac judeţ din România -
vom face cunoscute iniţiativele

europene, naţionale şi locale în
domeniul combaterii sărăciei,
inclusiv ajutoarele primite din
partea Comisiei Europene pentru
un mare număr de botoşăneni
aflaţi în situaţii de risc social.
Vom continua să adresăm între-
bări la întâlnirile publice ale ofi-
cialilor UE privind egalizarea de
șanse cu alte regiuni mai dezvol-
tate

O piaţă internă mai profundă și mai echitabilă, 
cu o bază industrială consolidată 

Școala de nutriţie: Educaţia 
alimentară a consumatorilor

O prietenie onorantă de Facebook - Angela Cristea, Șefa
ReprezentanLei Comisiei Europene în România



Botoșani, Orașul Păcii 
Proiectul propus de Liceul Pedagogic „Nico-

lae Iorga” a fost lansat către unităţile de învăţă-
mânt liceal din municipiul Botoşani, prin trimi-
terea unor „purtători de pace” în Săptămâna
Educabiei Globale a cărui temă este, în acest an,
„Împreună pentru pace!”.

Cei care au răspuns provocării, au construit,
pe parcursul săptămânii Educabiei Globale, câte
o machetă reprezentând viziunea proprie asupra
Oraşului Păcii, cu elemente dintr-un oraş
imaginar care transmit mesaje de pace

Vineri, 18 noiembrie, la Uvertura Mall, eta-
jul IV, toate liceele participante au adus și au
prezentat machetele construind împreună
ORAŞUL PĂCII.

Participanbii și-au exprimat dorinba ca, prin
această iniţiativă să militeze pentru pace, tole-
ranţă, înţelegere, prietenie, coeziune socială şi
să dezvolte comportamente civice, active şi
inovatoare. 

Centrul Europe Direct Botoșani s-a integrat
activ în eveniment. Invitat alături de organiza-
tori la prezentarea publică a proiectelor, repre-
zentantul Centrului Europe Direct Botoșani a
subliniat că peste 70 de ani de pace pe continent
se datorează, în bună măsură, unităbii și coeziu-
nii europene și că un oraș al păcii este o bună
temelie pentru o bară a păcii, un continent și o
lume a păcii. A fost amenajat un stand de publi-
cabii europene care s-au epuizat rapid.

Campanie de ecologizare 
”Let’s Do It, Romania!”

Centrul Europe Direct Botoșani a participat
activ la evenimentul de lansare a campaniei de
ecologizare ”Let’s Do It, Romania!” la
Botoșani. Campania a fost lansată printr-o
întâlnire a tinerilor cu Paul Vieru, coordonato-
rul campaniei în judebul Botoșani. 

În cadrul întâlnirii Radu Căjvăneanu, coor-
donatorul Centrului Europe Direct Botoșani a
menbionat sprijinul pe care îl poate acorda Cen-
trul pe durata derulării campaniei prin: organi-
zarea unor caravane de informare în judeb și
cartarea cu ajutorul voluntarilor a mormanelor
de gunoi pe anumite trasee din judeb. 

Campania de ecologizare naţională, desfășu-
rată şi la Botoşani, sub marca „Let’s Do It,

Romania!”, s-a derulat cu implicarea autorităţi-
lor.

Membrii Colegiului Prefectural au votat în
unanimitate un proiect de hotărâre privind înfi-
inţarea Comitetului Judeţean de lucru, din care
au făcut parte și reprezentanţi ai Instituţiei Pre-
fectului, Consiliul Judeţean, Inspectoratul Şco-
lar Judeţean, Agenţia pentru Protecţia Mediului
şi Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu. 

Şedinţa pentru pregătirea
campaniei “Let’s Do It,
Romania!” la Botoşani

Centrul Europe Direct Botoșani a participat
activ în calitate de membru în comitetul de
organizare la Şedinţa pentru pregătirea campa-

niei “Let’s Do It, Romania!” la Botoşani. Mem-
brii staffului local, împreună cu reprezentanţii
mai multor ONG-uri din Botoşani s-au întâlnit
pentru a stabili o serie de activităbi de promova-
re a campaniei.

Astfel, s-a decis realizarea unui clip dedicat
campaniei, demararea unui concurs pentru ele-
vii botoşăneni, de asemenea, având ca tema
voluntariatul în campania “Let’s Do It, Roma-
nia”, cu premii din partea Europe Direct, dar și
promovarea efectivă a campaniei la o serie de
activităbi și spectacole în perioada următoare la
Botoşani.  ONG-urile botoşănene și-au arătat
disponibilitatea de a participa în ziua de 24 sep-
tembrie cu un număr considerabil de voluntari
pentru o curăbenie exemplară.

Campania “Let’s Do It,
Romania!” pe judeţele
Botoșani și Suceava

Botoșănenii s-au mobilizat, sâmbătă, 24 sep-
tembrie,  din nou, masiv, așa cum au făcut-o de
fiecare dată în campania “Let’s Do It, Roma-
nia!”.

Reamintim că, la ultimele două edibii des-
fășurate, judebul Botoșani a fost între primele

judebe din bară în ceea ce privește numărul per-
soanelor care s-au implicat în campania “Let’s Do
It, Romania!”. În premieră pentru  anul 2016, coor-
donatorul campaniei “Let’s Do It, Romania!” pe

judebul Botoșani, Paul Vieru, a preluat coordonarea
campaniei și la nivelul judebului Suceava.

Datele centralizate indică o cifră record în ceea
ce privește numărul voluntarilor implicabi precum
și al sacilor colectabi. Este vorba despre circa
16.000 de botoșăneni care, sâmbătă, au dat curs
celei mai mari acbiuni de curăbenie și aproximativ
8000 de saci cu gunoaie colectabi.

Centrul Europe Direct Botoșani se află de la
debutul campaniei, în 2010, în grupul judebean pen-
tru coordonarea campaniei iar pentru anul 2016 a
acordat premii în obiecte pentru fotografii și repor-
taje dedicate campaniei, realizate de tineri. 
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O uniune a energiei solidă și cu o politică privind
schimbările climatice orientată spre viitor

Pentru un mediu
curat și sănătos

Centrul Europe Direct Botoșani
preia și diseminează în continuare
informabiile referitoare la Protecbia
Mediului de la Comisie, Parla-
mentul European, obiectivele
urmărite la nivelul Reprezentanbei
CE în România, de interes pentru
botoşăneni. 

Continuăm participările de tra-
dibie ale Centrului Europe Direct
Botoșani la activităţi specifice în
judeb privind mediul și schimbări-
le climatice: Ora Pământului, sim-
pozionul academic Biodiversitate
și dezvoltare durabilă, participarea
în comitetul de organizare a cam-
paniei Let’s Do It România!  Ziua
de curăbenie nabională. 

De Ziua Mondială a Mediului
2017 acordăm periodic premiile
Europe Direct la a concursul de
reportaje foto video pe teme de

schimbări climatice, colectare
selectivă a DEE-urilor în partene-
riat Asociabia BuzzMedia,  Age-
nbia de Protecbie a Mediului
Botoșani, firme de colectare și
ONG-uri. Arătăm exemplul pozi-
tiv al României, în reducerea emi-
siilor de gaze, dezvoltarea produc-
ţiei de energii neconvenţionale,
informăm despre posibilităbile de a
demara un număr crescut de pro-

iecte locale privind eficienţa ener-
getică a clădirilor.

Informaţii şi activităţi locale.
Difuzăm în continuare pe site și în
media socială informabii privind
Programul local de anvelopare a
blocurilor, fondurile alocate pen-
tru creșterea eficienbei energetice
susbinem prin  concursuri de crea-
tivitate pentru elevi inibiativa De la
aparate electrocasnice inteligente
la oraşe inteligente. Vom continua
dezbaterile în Consiliul Consuma-
torilor cu furnizorii de energie pe

plan local, privind calculul consu-
murilor și simplificarea facturilor,
care se bucură de un larg impact la
opinia publică și în presa locală .
Ideile dezbaterii : UE intervine
pentru prevenirea denaturării de
către companii a piebei interne a
energiei ;  consumatorii dintr-un
stat membru ar trebui să poată face
alegeri în cunoștinbă de cauză și să
poată cumpăra energie în mod
liber și simplu de la orice  compa-
nie ; preluarea controlului asupra
consumului lor de energie. 

Colaj Google cu activită"ile din jude"ul Botoșani



Participare activă 
la două reuniuni ale reţelei
Europe Direct

În perioada 14 – 20 octombrie Radu
Căjvăneanu, coordonatorul Centrului Europe
Direct Botoșani, a participat la două reuniuni
ale rebelei Europe Direct desfășurate la
București, respectiv Madrid.

Prima reuniune, organizată de Comisia
Europeană - Reprezentanba CE în România,a
avut loc la Hotel Novotel București și a cuprins
o evaluare a activităbii Centrelor Europe Direct
și pregătirea programelor de activitate pentru
anul 2017, dezbateri  pe marginea Discursului
Președintelui Jean Claude Juncker privind sta-
rea Uniunii, vizionarea în grup a unor muzee și
expozibii. Activităbile au fost susbinute de Ioana
Marchiș, - Reprezentanba CE în România,
coordonator al Rebelei Europe Direct,
Mariyana Nacheva – Comisia Europeană, DG
Communication, Carmen Marcus,
Reprezentanba CE în România.

A doua reuniune a fost Adunarea Generală
Anuală (AGM) a Rebelei pan-europene Europe
Direct, organizată de Comisia Europeană, care
a avut loc la Hôtel NH Collection Madrid
Eurobuilding.

Reuniunea de la Madrid a avut un program
dens, cuprinzând sesiuni  în plen, activităbi pe
grupuri de lucru și  sesiuni de tip ”open space”.
Iată câteva din temele abordate: comunicarea
privind cele 10 priorităbi ale Comisiei
Europene, rolul Centrelor Europe Direct în
prezent și viitor, programul de Investibii pentru
Europa.

Reprezentantul Centrului Europe Direct
s-a implicat activ în ambele reuniuni:

- La dineul de gală am avut privilegiul de a
ședea chiar lângă organizatorul principal al
evenimentului, dl Antonis Papacostas, Șeful
Direcbiei de Comunicare cu cetăbenii din cadrul
Direcbiei Generale de Comunicare a Comisiei
Europene.  Cu acest prilej am  schimbat multi-

ple impresii cu domnia sa. Cel pubin două din-
tre propunerile ridicate de Europe Direct
Botoșani au fost reluate și aprofundate  pe mai
multe voci în cadrul reuniunilor: crearea unor
programe personalizate pe regiuni, prin consul-
tarea transparentă a societăbii civile  și speciali-
zarea unor Centre Europe Direct pe diverse
paliere și sectoare de activitate.

În cadrul Adunării Generale de la Madrid
rebeaua Europe Direct România, inclusiv repre-
zentantul acesteia din Botoșani, a susbinut un
dans popular, îndelung ovabionat, la care s-au
prins în joc participanbi din toată Europa.

Europa traducerilor - cafenea publică cu 
traducători europeni

Centrul Europe Direct Botosani, în colabo-

rare cu Asociatia Buzzmedia și Club Modas
Studio a organizat luni, 5 septembrie, o activi-
tate inedită cu traducătorii prezenbi la Atelierele
FILIT pentru traducători de la Ipotești. Micii
reporteri Buzz au fost moderatorii unui eveni-
ment numit cafeneaua publică, având invitaţi
traducători cu renume, din mai multe bări euro-
pene dar și din Statele Unite. Discuţiile s-au
organizat in jurul unor teme formulate de tineri
și considerate interesante și pline de conţinut
de participanbi: 1.Traducerile si libertatea de
exprimare; 2.Scade interesul pentru literatura?
și, nu in ultimul rând, 3.Traducatori la Ipoteşti.
Moderatori au fost adolescenţii:  Ana
Iftodeanu-13 ani, Lucia Luca-13 ani si Denisa
Sandu-14 ani.

Fiecare tânăr moderator botoșănean  a susbi-
nut un schimb viu de opinii cu traducătorii
invitaţi, iar reacbiile din partea acestora, la
final, au fost surpzinzător de laudative. Toţi au
spus ca au avut senzaţia ca în fata lor se află
nişte oameni maturi și nu nişte copii, cum sunt
de fapt: 

Radoslawa Janowska-Lascar, (Polonia):
”V-abi prezentat excepbional; faptul că citibi, că
avebi interes pentru literatură este un lucru

absolut lăudabil și ”Jos pălăria”! Suntebi așa de
maturi...”

Roberto Merlo (Italia): ”Azi am avut în
fabă nu niște copii ci niște oameni maturi.
Există entuziasm, dorinba de a face lucruri noi
iar aceasta este un lucru foarte, foarte bun,
chiar contagios”.

Jan Cornelius (Germania): ”Întrebările
venite de la copii au fost absolut spontane. Ana
mi-a spus că abi avut foarte mult de învăbat din
întâlnirea cu traducătorii; dar este valabilă și
reciproca: și noi am învăbat mult de la voi”.

Anna-Maria Surugiu (Austria): ”Am fost
surprinsă de maturitatea voastră, de interesul
pentru literatură, de munca depusă și de spon-
taneitate. Este încă vacanbă dar voi suntebi în
plină activitate.”

Florica Ciodaru-Courriol (FranLa):
”Printre altele am discutat o temă care a fost
pusă și la Salonul de carte de la Paris: raportul
carte pe hârtie – carte pe internet. Descopăr
printre voi și copii cu cărbi tipărite și abia aștept
să aflu amănunte”

Reporterul zilei a fost Alexandra Ciotir de
15 ani, care a realizat o serie de interviuri. 

„Fabrica de jucării
a lui Moş Crăciun”

Pe scena Teatrului Mihai
Eminescu Botoșani spectacolul
caritabil „Fabrica de jucării a
lui Moş Crăciun”, realizat de
asociabia Cheia Sol, în partene-
riat cu Centrul Europe Direct
Botoșani  i-a avut ca protago-
nişti pe cei mai mici membri ai
grupului Cheia Sol. Aceştia au
interpretat melodii din reperto-
riul muzical românesc și euro-

pean având ca temă sărbătorile
de iarnă. Centrul Europe Direct
Botoșani a susbinut logistic
organizarea spectacolului și a
oferit cadouri inteprebilor și
unui grup de copii defavorizabi.
Invitat special - actorul   Marius
Rusu de la Teatrul de Păpuși
Botoșani. 

Galeriile foto video de la
spectacol realizate de Centrul
Europe Direct Botoșani s-au
bucurat de un succes deosebit
pe rebelele de socializare și în
presa locală. 
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Canal video dedicat informatii-
lor locale, regionale si integrarii eu-
ropene cu respectarea identităţii na-
ţionale. Sloganul canalului: Pentru o 
Românie Europeană! Editor Centrul 
EUROPE DIRECT Botoșani în par-
teneriat cu Asociatia pentru Protec-

tia Cosnsumatorilor Botosani. Ad-
ministrator de canal:  Radu Cajva-
neanu, coordonator voluntar Cen-
trul Europe Direct Botoșani. Data 
în�inţării canalului 23 noiembrie 
2006. Total videoclipuri încărca-
te: 1137. Total vizualizări la zi: peste 
1.050.000. Număr de vizualizări pe 
zi: peste 1600. Lansat iniţial ca un ca-
nal video cu pro�l generalist, după 
în�inţarea Centrului Europe Direct 

Botoșani, în anul 2009, s-a transfor-
mat într-un canal video cu temati-
că preponderent europeană. Potrivit 
datelor de sinteză, în perioada 2009 
/ 2010 numărul de vizitatori a conti-
nuat să crească în mod continuu. 

Tipul de media: on line
Grup ţintă : marele public
Resurse : Resurse umane: echipă 

de 1-3 membri în funcţie de comple-
xitatea  materialelor, care efectuează 
următoarele activităţi: operatorie, re-
portaj, editare video, texte de prezen-
tare, traduceri, editare video on line. 
Resurse media on line: Serviciul au-
diovizual al Uniunii Europene. Re-
urse tehnice: so�uri de editare video, 
cameră foto-video cu capacitete de 
înregistrare în înaltă de�niţie, com-
puter personal cu procesor puternic 
și spaţiu su�cient pe hard disk, me-
morii foto, conexiune Internet de 
mare viteză. 

Rezultate:  Videoclipuri încărca-
te: 1.137. Număr  de a�șări videocli-
puri:  1.050.000. Medie a�șări pe zi: 

demogra�ce ale vizitatorilor: după 

vârstă: repartizare aproximativ egală 
pe toate palierele de vârstă între 13 – 
65 de ani. Popularitate în România: 

0,14 % din total vizionări pe Youtu-
be. Canalul cuprinde peste 100 de lis-
te liste video care au in total sute de 
clipuri, cu tematică europeană și sute 
de mii de a�șări. Zeci de comenta-
rii primite din România, Europa dar 
și de pe alte continente, majoritatea 
favorabile. 

Metodologie de lucru: Centrul 
ED Botoșani realizează secvenţe foto 
și video, inclusiv interviuri și decla-
raţii de la majoritatea evenimente-
lor proprii organizate precum și de 
la evenimentele având conotaţie eu-
ropeană la care participă.  Materia-
lul brut se editează și se postează de 
Youtube, de preferinţă în aceeași zi, 
sub forma �nala a  unei liste video. 

Concomitent se face promovarea lis-
tei în media locală și pe reţelele pro-
prii (Messenger, Facebook, Twitter  
etc.). Ulterior lista se integrează pe 
site-ul propriu, bloguri. 

Factori de succes: Impactul ma-
terialelor tip video este de peste 10 
ori mai puternic decât al materialelor 
de tip “text” și chiar foto. Este o mo-
dalitate deosebit de e�cientă pentru 
a demonstra efectul evenimentelor 
proprii. Permite numeroase forme 
suplimentare si novatoare de promo-
vare a Centrului și a Reţelei. Permi-
te adaptarea și punerea în circulaţie 
pentru România a �lmelor editate de 
Serviciul audiovizual  al UE (cu ci-
tarea sursei). Reprezintă un excelent 
mijloc de feedbak. Surprinzător, atra-
ge atenţia atât a euro�lilor cât și eu-
roscepticilor atât a celor declaraţi eu-
ro-patrioţi cât și patrioţi români. 

Condiţii pentru replicare: Des-
chiderea unui canal video este relativ 
simplă pentru �ecare utilizator de In-
ternet, pentru �ecare Centru Europe 
Direct. De altfel există și alte Centre 
ED care au canal video pe Youtube. 
Intre condiţiile obţinerii unui mare 
număr de accesări: întreţinerea con-
stantă, combinarea optimă de clipuri 
locale și europene, promovarea inte-
ligentă, ilustraţia muzicală adecvată, 
montajul dinamic, colaboratori ta-
lentaţi. Centrul Europe Direct a ofe-
rit și poate oferi consultanţă celor 
interesaţi. 

Probleme întâmpinate: Dotarea 
tehnică insu�cientă, încetineala sau 
blocarea conexiunii  pe Internet, lip-
sa de copyright pentru  ilustraţia mu-
zicală, limitări sau restricţii privind 
dreptul la propria imagine din partea 
unor protagoniști, unele comentarii 
răutăcioase. Întreţinerea unui canal 
video consumă mari resurse de timp 
și dacă nu există pasiune reală poate 
deveni  o sarcină di�cilă de serviciu. 

Canalul video Botoșani Eurochannel – peste 1 milion de a�șări
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Articol despre Centrul Europe Direct Botoșani 
și canalul video Botoșani Euro Channel apă-
rut în newsletterul reţelei, Yours Directly

Numărul total de a�șări zilnice în creștere

Numărul de vizualizări la 26 noiembrie 2010, 
peste 1600 pe zi

Popularitatea în România – cca 0,14 %

Popularitatea canalului în Europa – 0,032%

Număr a�șări: 1 decembrie peste 1.050.000

Topul vizualizărilor pe ţări

Topul atenţiei cu care sunt urmărite clipurile

Datele demogra�ce indică o repartizare 
aproximativ echilibrată pe vârste, precum 
și între bărbaţi și femei

Bloguri editate de centrul Europe Direct Botoșani având 
la bază secvenţe video din Botoșani Euro Channel

Corespondenţă cu Yannis Pouvalis privind exem-
plul de bune practici Botoșani Euro Channel
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Numărul de vizualizări la 26 noiembrie 2010, 
peste 1600 pe zi

Popularitatea în România – cca 0,14 %

Popularitatea canalului în Europa – 0,032%

Număr a�șări: 1 decembrie peste 1.050.000

Topul vizualizărilor pe ţări

Topul atenţiei cu care sunt urmărite clipurile

Datele demogra�ce indică o repartizare 
aproximativ echilibrată pe vârste, precum 
și între bărbaţi și femei

Bloguri editate de centrul Europe Direct Botoșani având 
la bază secvenţe video din Botoșani Euro Channel

Corespondenţă cu Yannis Pouvalis privind exem-
plul de bune practici Botoșani Euro Channel

12  Euro-Botoșani

Canal video dedicat informatii-
lor locale, regionale si integrarii eu-
ropene cu respectarea identităţii na-
ţionale. Sloganul canalului: Pentru o 
Românie Europeană! Editor Centrul 
EUROPE DIRECT Botoșani în par-
teneriat cu Asociatia pentru Protec-

tia Cosnsumatorilor Botosani. Ad-
ministrator de canal:  Radu Cajva-
neanu, coordonator voluntar Cen-
trul Europe Direct Botoșani. Data 
în�inţării canalului 23 noiembrie 
2006. Total videoclipuri încărca-
te: 1137. Total vizualizări la zi: peste 
1.050.000. Număr de vizualizări pe 
zi: peste 1600. Lansat iniţial ca un ca-
nal video cu pro�l generalist, după 
în�inţarea Centrului Europe Direct 

Botoșani, în anul 2009, s-a transfor-
mat într-un canal video cu temati-
că preponderent europeană. Potrivit 
datelor de sinteză, în perioada 2009 
/ 2010 numărul de vizitatori a conti-
nuat să crească în mod continuu. 

Tipul de media: on line
Grup ţintă : marele public
Resurse : Resurse umane: echipă 

de 1-3 membri în funcţie de comple-
xitatea  materialelor, care efectuează 
următoarele activităţi: operatorie, re-
portaj, editare video, texte de prezen-
tare, traduceri, editare video on line. 
Resurse media on line: Serviciul au-
diovizual al Uniunii Europene. Re-
urse tehnice: so�uri de editare video, 
cameră foto-video cu capacitete de 
înregistrare în înaltă de�niţie, com-
puter personal cu procesor puternic 
și spaţiu su�cient pe hard disk, me-
morii foto, conexiune Internet de 
mare viteză. 

Rezultate:  Videoclipuri încărca-
te: 1.137. Număr  de a�șări videocli-
puri:  1.050.000. Medie a�șări pe zi: 

demogra�ce ale vizitatorilor: după 

vârstă: repartizare aproximativ egală 
pe toate palierele de vârstă între 13 – 
65 de ani. Popularitate în România: 

0,14 % din total vizionări pe Youtu-
be. Canalul cuprinde peste 100 de lis-
te liste video care au in total sute de 
clipuri, cu tematică europeană și sute 
de mii de a�șări. Zeci de comenta-
rii primite din România, Europa dar 
și de pe alte continente, majoritatea 
favorabile. 

Metodologie de lucru: Centrul 
ED Botoșani realizează secvenţe foto 
și video, inclusiv interviuri și decla-
raţii de la majoritatea evenimente-
lor proprii organizate precum și de 
la evenimentele având conotaţie eu-
ropeană la care participă.  Materia-
lul brut se editează și se postează de 
Youtube, de preferinţă în aceeași zi, 
sub forma �nala a  unei liste video. 

Concomitent se face promovarea lis-
tei în media locală și pe reţelele pro-
prii (Messenger, Facebook, Twitter  
etc.). Ulterior lista se integrează pe 
site-ul propriu, bloguri. 

Factori de succes: Impactul ma-
terialelor tip video este de peste 10 
ori mai puternic decât al materialelor 
de tip “text” și chiar foto. Este o mo-
dalitate deosebit de e�cientă pentru 
a demonstra efectul evenimentelor 
proprii. Permite numeroase forme 
suplimentare si novatoare de promo-
vare a Centrului și a Reţelei. Permi-
te adaptarea și punerea în circulaţie 
pentru România a �lmelor editate de 
Serviciul audiovizual  al UE (cu ci-
tarea sursei). Reprezintă un excelent 
mijloc de feedbak. Surprinzător, atra-
ge atenţia atât a euro�lilor cât și eu-
roscepticilor atât a celor declaraţi eu-
ro-patrioţi cât și patrioţi români. 

Condiţii pentru replicare: Des-
chiderea unui canal video este relativ 
simplă pentru �ecare utilizator de In-
ternet, pentru �ecare Centru Europe 
Direct. De altfel există și alte Centre 
ED care au canal video pe Youtube. 
Intre condiţiile obţinerii unui mare 
număr de accesări: întreţinerea con-
stantă, combinarea optimă de clipuri 
locale și europene, promovarea inte-
ligentă, ilustraţia muzicală adecvată, 
montajul dinamic, colaboratori ta-
lentaţi. Centrul Europe Direct a ofe-
rit și poate oferi consultanţă celor 
interesaţi. 

Probleme întâmpinate: Dotarea 
tehnică insu�cientă, încetineala sau 
blocarea conexiunii  pe Internet, lip-
sa de copyright pentru  ilustraţia mu-
zicală, limitări sau restricţii privind 
dreptul la propria imagine din partea 
unor protagoniști, unele comentarii 
răutăcioase. Întreţinerea unui canal 
video consumă mari resurse de timp 
și dacă nu există pasiune reală poate 
deveni  o sarcină di�cilă de serviciu. 
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Europe Direct Botoșani, România, Europa

Centrul Europe Direct
Botoșani a participat activ la tra-
dibionala Gală a voluntarilor
botoșăneni: Ziua internabională a
voluntarilor organizată de
Direcbia Judebeană pentru Sport și
Tineret Botoșani în parteneriat cu
o serie de ONG-uri botoșănene. 

În cadrul Galei, Centrul
Europe Direct a înmânat o diplo-
mă și o medalie voluntarei sale
Denisa Elisabeta și 12 premii
(rucsacuri) câștigătorilor concur-
sului de fotografie și creabie litera-

ră dedicat Zilei de Curăbenie
Nabională Let's Do It, Romania -
letsdoitromania.ro. La rândul său
Centrul ED Botoșani a primit o
diplomă și o medalie. A fost reali-
zate galerii foto-video de la eveni-
ment. 

Parteneriat de bună tradiLţie
cu Asociaţia IHTIS: 

Proiectul de tineret
Festivalul ”Trec magii prin

vatra Moldovei”

Spectacole caritabile cu ”Cheia Sol” și Europe Direct Botoșani

"Regal de Crăciun"
Un al doilea spectacol caritabil -

parteneriat Asociabia Cheia Sol -
Centrul Europe Direct Botoșani -
Buzz Media a fost ”Regal de
Crăciun”. Protagoniști - tineri inter-
prebi  formabi pe scenele muzicale
locale, nabionale și internabionale, care
au reprezentat Botosaniul pe scena
Next Star sau in competiţii din  Italia,
Bulgaria, Ucraina, Republica
Moldova, Rusia, Macedonia, Israel:
Oana Tăbultoc, Larisa Ailoaie, Amalia
Hrom, Lucia Luca, Andreea
Prisacariu, Ana Lhea Arcălianu,
Georgiana Zbanb, Patricia Șovan,

Anamaria Apetrei, Ayleen Ivasciuc,
Tudor Moldovanu, Clara si Naomi
Apachibei și Reoșanu Oana.

Spectacolul "Regal de Crăciun"  a
fost prezentat de Alexandra Ciotir,
reporter al ziarului Buzz, publicabia
copiilor din Botoșani realizată, de ase-
menea la sediul  Centrului Europe
Direct Botoșani.

Spectacolul a fost montat pe
scena Teatrului Mihai Eminescu
Botoșani, pe 18 decembrie. Centrul
Europe Direct Botoșani a împărbit
cadouri interprebilor și unui grup de
copii defavorizabi, publicabii, a rea-
lizat galerii foto-video de la eveni-
ment. 

Gala voluntarilor botoșăneni: 
Ziua internaţională a voluntarilor


