
folosit la maxim. „Ne uneşte 
Dunărea şi consider că şi 
colaborările culturale trebuie să se 
dezvolte odată cu cele 
economice‖, a precizat Petro 
Hlytsov. 

 
A fost votată Ziua 

Euroregiunii 
În dubla sa calitate, de preşedinte 
al Euroregiunii şi al Asociaţiei de 
Cooperare Transfrontalieră, 
Eugen Chebac a dat citire, în 
cadrul lucrărilor şedinţei, unei serii 
de hotărâri adoptate în 
uninanimitate de membrii 
euroregiunii, printre care şi cea 
referitoare la declararea zilei de 
14 august ca Ziua Euroregiunii 
Dunărea de Jos. 
În 1998, în baza unei Convenţii a 
luat fiinţă Euroregiunea „Dunărea 
de Jos‖, iar mai apoi, după 12 ani, 
membrii acesteia au declarat ziua 
de 14 august ca fiind cea în care, 
în toate regiunile membre, vor fi 
organizate manifestări dedicate 
acestei entităţi. 
Judeţul Galaţi deţine din 
decembrie 2009 atât preşedenţia 
Euroregiunii cât şi pe cea a 
Asociaţiei de Cooperare 
Transfrontalieră. 

În luna aprilie a avut loc la Galaţi 
şedinţa Consiliului Euroregiunii 
Dunărea de Jos, şedinţă prezidată 
de preşedintele Consiliului 
Judeţului, Eugen Chebac. La 
şedinţă au fost prezenţi 
vicepreşedinţii Euroregiunii, Andrei 
Malaşevschi (preşedintele 
Raionului Cantemir – Republica 
Moldova) şi Petro Hlytsov 
(viceguvernator – Administraţia de 
Stat Odesa - Ucraina), Gheorghe 
Vasilachi – preşedintele Raionului 
Cahul, Vladimir Chumacenko—
preşedintele Raionului Reni - 
Ucraina, Gheorghy Arabadzhy – 
vicepreşedintele Consiliului 
Raional Odesa, Gabi Ioan – 
reprezentantul CJ Brăila şi Zaharia 
Fătu – reprezentantul CJ Tulcea.  
 

Mesaje 
„Este deja cunoscut că 
Euroregiunea s-a consacrat ca una 
dintre cele mai active forme de 
cooperare transfrontalieră din 
România şi ne putem mândri că şi 
Galaţiul a jucat un rol important în 
cei 12 ani de existenţă ai acesteia. 
La Galaţi s-a semnat actul de 
înfiinţare a Euroregiunii şi tot aici, 
aceasta a dobândit personalitate 
juridică prin înfiinţarea, în urmă cu 
2 ani de zile, a Asociaţiei de 
Cooperare Transfrontalieră. Pentru 
următorii ani, împreună cu 
partenerii noştrii, ne-am propus 
realizarea unor obiective 
importante. Printre acestea se 
numără: consolidarea 
parteneriatului transfrontalier, ca 
sursă a tuturor realizărilor comune 
şi ca exemplu de colaborare şi 
bună-vecinătate între ţările 
noastre, impunerea Euroregiunii ca 
o zonă de dezvoltare economică, 
socială şi culturală precum şi 
promovarea imaginii Euroregiunii 
şi, implicit, a regiunilor membre în 
Europa şi în întreaga lume. Totuşi, 
cel mai important obiectiv al nostru 
rămâne, însă, atragerea a cât mai 
multe fonduri externe pentru 

realizarea unor proiecte de 
interes comun, viabile şi cu 
rezultate imediate‖, a precizat 
preşedintele Consiliului 
Judeţului Galaţi, Eugen 
Chebac. 
La rândul său, preşedintele 
Raionului Cantemir, Andrei 
Malaşevschi, a adus mulţumiri 
gazdelor pentru buna 
desfăşurare a lucrărilor şedinţei 
Consiliului Euroregiunii. „Zi de 
zi, văzând că sunteţi 
preşedintele acestei structuri, 
se vede că aveţi şi satisfacţii. 
Domnul Filip Teodorescu 
(ambasadorul României în R. 
Moldova – n.r.), a vorbit despre 
coerenţă şi solidaritate. Eu 
vreau să precizez că tot ce se 
întâmplă în Euroregiunea 
Dunărea de Jos trebuie să fie 
de bun augur pentru toţi 
membrii săi‖, a precizat 
preşedintele Raionului 
Cantemir, Andrei Malaşevschi. 
Viceguvernatorul Administraţiei 
Regionale de Stat Odesa, Petro 
Hlytsov, a transmis salutul 
noului preşedinte al Regiunii 
Odesa şi a amintit că fluviul 
Dunărea, cel care îi uneşte pe 
membrii euroregiunii trebuie 
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Şedinţa Consiliului Euroregiunii 

“Dunărea de Jos” în imagini 

Parteneri 
 

România: 
judeţele Tulcea, Brăila şi 

Galaţi 
 

R. Moldova: 
raioanele Cahul şi Cantemir 

 
Ucraina: 
Odessa 

Proiectele finalizate 
ale Euroregiunii 

 

 De-a lungul timpului, în cadrul 
Euroregiunii au fost implementate mai 
multe proiecte. Printre acestea se numără 
Planul de Management pentru Protecţia 
Biodiversităţii şi Dezvoltare Durabilă în 
Zonele Naturale Protejate ale 
Euroregiunii „Dunărea de Jos‖, având ca 
beneficiari România - Judeţul Tulcea, 
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (site 
Ramsar şi Patrimoniu Mondial), 
Republica Moldova - Judeţul Cahul, 
Rezervaţia de Stat Prutul Inferior 
(Rezervaţie Ştiinţifică şi site Ramsar) şi 
Ucraina - Regiunea Odessa, Rezervaţia 
Biosferei Dunărea (site Ramsar). 
Obiectivul proiectului l-a constituit 
elaborarea planului de management 
pentru protejarea diversităţii biologice şi 
dezvoltare durabilă în Zona Naturală 
Protejată Transfrontieră din euroregiunea 
„Dunărea de Jos‖, iar finanţarea a fost 
asigurată prin Programul Technical Aid to 
the Commonwealth of Independent 
States (TACIS) pentru proiecte 
transfrontaliere mici. Durata implementării 
proiectului a fost 2002 – 2003. 
 Un alt proiect implementat este 
cel de cooperare descentralizată între 
Italia, România, Moldova şi 
Ucraina. Finanţarea a provenit din 
Programul de Cooperare Descentralizată 
al Regiunii Veneto, beneficiari fiind 
autorităţile publice locale din 
euroregiunea „Dunărea de Jos‖. 
Obiectivul l-a constituit certificarea şi 
protecţia mediului din zona Deltei Dunării, 
realizat pe baza experienţei italiene, după 
standardele definite de Uniunea 
Europeană, în baza Regulamentului 
Parlamentului si Consiliului European 



şi amenajarea parcului a început în anul 2009. Acesta se 
întinde pe o suprafaţă de 6.000 de metri pătraţi iar locuitorii 
din zonă pot beneficia, în timpul liber, de un teren de sport 
amenajat pentru tenis, handbal şi fotbal. De asemenea, a 
fost construit şi un spaţiu de joacă pentru copii, dotat cu 
leagăne şi tobogan şi un loc de promenadă. Zona de 
agrement, care este situată între şcoala şi biserica din 
localitate, beneficiază şi de o frumoasă fântână arteziană. 
 „Pentru mine este o mare bucurie şi satisfacţie în 
acelaşi timp, să mă aflu alături de locuitorii comunei 
Drăgăneşti. Este al 5-lea parc pe care îl inaugurez şi vă 
spun sincer că este cel mai frumos, cel mai bine organizat şi 
cel mai bine amplasat: între Biserică şi şcoală. Mă bucură 
această realizare pentru că de ea vor beneficia toţi locuitorii 
acestui loc, tineri şi bătrâni deopotrivă. Am mai spus-o şi o 
repet: sunt preşedintele tuturor locuitorilor judeţului Galaţi şi 
voi continua să finanţez sau să cofinanţez proiecte care vin 
în sprijinul comunităţilor locale‖, a declarat Eugen Chebac, 
preşedintele CJ Galaţi. 
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 Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, 
Eugen Chebac, a inaugurat zona de agrement în 
localitatea Drăgăneşti, satul Malul Alb. Construcţia 

Zonă de agrement în satul Malul Alb 
comuna Drăgăneşti 

 Ştiri   Ştiri   Ştiri   Ştiri   Ştiri   Ştiri   Ştiri  
Inaugurarea primărie din 

comuna Munteni 
 
Cea ai modernă primărie de la 
nivelul judeţului Galaţi, a fost 
inaugurată ieri în comuna 
Munteni. Pe o întindere de 
aproximativ 6.000 de metri 
pătraţi noul edificiu, care 
beneficiază şi de un parc 
destinat locuitorilor din 
această parte a judeţului, este 
o structură cu etaj, cu spaţii 
ultramoderne şi cu dotări de 

ultimă generaţie. 
Reprezentanţii administraţiei 
locale au precizat că fosta 
locaţie, în care a funcţionat 
până ieri Primăria Munteni, 
era una veche, de peste 100 
de ani, care nu mai răspundea 
necesităţilor actuale, fiind 
improprie desfăşurării 
activităţilor curente. Clădirea 
nouă adăposteşte atât sediul 
administrativ al primăriei cât şi 
Casa Căsătoriilor. Prezent la 
inaugurarea noului sediu al 
Primăriei Munteni, 
preşedintele Consiliului 
Judeţului Galaţi, Eugen 
Chebac, a declarat: „Sunt 

bucuros că mă aflu în comuna 
Munteni, la inaugurarea unui 
nou sediu al primăriei, o locaţie 
europeană de care vor beneficia 
locuitorii din această parte a 
judeţului. De asemenea sunt 
încântat să inaugurez aici al 6- 
lea parc, o zonă de agrement 
care are bănci pentru odihnă dar 
şi o fântână arteziană. Pentru 
mine, ca preşedinte al 
Consiliului Judeţului Galaţi, 
bunăstarea locuitorilor este 
foarte importantă, iar 
administraţia locală – indiferent 
de culoarea politică - trebuie să 
lucreze pentru cetăţeni‖. 
făcându-se din bugetul local al 
CJG. 
 

„Mărturii arheologice recent 
descoperite pe teritoriul 

judeţului Galaţi” 
 
Expoziţia organizată de 
muzeografii  Ilie Costel şi Adrian 
Adamescu prezintă publicului 
artefacte descoperite în siturile 
arheologice Negrileşti şi 
Tirighina, din judeţul Galaţi, în 
anul 2009. Situl arheologic 
Negrileşti, descoperit încă din 
anul 1981, a oferit studenţilor 
din cadrul Facultăţii de Istorie şi 
Filosofie-Galaţi, posibilitatea 
unei practici de specialitate într-
o rezervaţie arheologică, cu 
nivele de locuire din neolitic, 
epoca bronzului, epoca fierului, 
perioada prefeudală şi cea 
medievală. 

Cercetarea arheologică a fost 
condusă de domnul prof. dr., 
Dan Teodorescu, de la Institutul 
de Arheologie, Iaşi, având un 
colectiv format din: arheolog 
Costel Ilie, Muzeul de Istorie 
Galaţi, arheolog Adrian 
Adamescu, Muzeul de Istorie 
Galaţi, arheolog expert Nicu 
Mircea, Muzeul Mixt Tecuci, 
arheolog Paul Ciobotaru, 
Muzeul Mixt Tecuci, lec. univ. 
dr., Ovidiu Cotoi, Universitatea 
„Dunărea de Jos‖ Galaţi, De 
asemenea, specialiştii Muzeului 
de Istorie Galaţi au efectuat o 
cercetare preventivă la situl 
Tirighina, pe proprietatea 
domnului Radu Zaim, care a 
constat în degrevarea de 
sarcină arheologică, pentru 
firma Cosmote GSM, a unei 
suprafeţe de 650 mp, situată în 
necropola tumulară romană. 
Tumulul cercetat a dus la 
descoperirea a 12 morminte: 8 
de înhumaţie şi 4 de incineraţie, 
datate în secolel II-IV p. Chr. 
Expoziţia va putea fi vizitată 
timp de o lună, după care va fi 
itinerată la Muzeul Mixt Tecuci. 
 

Consiliul Judeţului Galaţi a 
împlinit 18 ani 

 
Pe 8 aprilie 1992 avea loc 
prima şedinţă de constituire a 
primului for legislativ judeţean. 
Procesul verbal al şedinţei din 
urmă cu 18 ani este de fapt 
actul de naştere al Consiliului 

Judeţului Galaţi. Aniversarea 
majoratului a fost marcată de 
către preşedintele CJ Galaţi, 
Eugen Chebac, prin întâlni-
rea avută cu elevii din clasele 
având ca specializare admin-
istraţia publică, de la Colegiul 
Economic "Virgil Madgearu" 
Galaţi. ”Au trecut 18 ani de 

când Consiliul Judeţului Ga-
laţi reprezintă interesele ce-
tăţenilor săi. Am trecut, în 
aceşti ani, prin multe. Şi 
bune, dar şi rele. Cu toate 
acestea, consider că de-a 
lungul timpului, prin deciziile 
luate, Consiliul Judeţului Ga-
laţi a dat dovadă de maturi-
tate. Vreau să urez un căldu-
ros “La Mulţi Ani!” tuturor 
angajaţilor Consiliului şi să-i 
asigur pe gălăţeni că ho-
tărârile pe care le vom lua vor 
fi în folosul lor”, a declarat 
preşedintele CJ Galaţi, 
Eugen Chebac. Preşedintele 
Eugen Chebac s-a întâlnit şi 
cu angajaţii Consiliului care 
lucrează în instituţie încă de 
la înfiinţarea acesteia. 



simplificarea accesului tuturor membrilor comunităţii tulcene 
la oportunităţile de dezvoltare locală şi regională, la 
informaţii cu caracter general şi specific, la obţinerea în timp 
util a documentelor de care aceştia sunt interesaţi. 
Este vizat, de asemenea, şi accesul angajaţilor la procesul 
decizional intern, prin dezvoltarea unor culturi 
organizaţionale de implicare a acestora în identificarea 
soluţiilor de rezolvare şi îmbunătăţire a activităţilor pe care le 
desfăşoară. 
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 317.626,25 lei, 
la care se adaugă TVA. Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, în calitate de Autoritate de Management, a 
finanţat proiectul cu suma nerambursabilă de 308.097,46 lei, 
85% din această ultimă sumă provenind din Fondul Social 
European, iar restul din bugetul naţional. CJ Tulcea, în 
calitate de beneficiar, a contribuit cu 3% din valoarea totală a 
bugetului, la care s-au adăugat şi valoarea TVA aferentă 
valorii eligibile. 
Seminarul a avut drept obiectiv familiarizarea funcţionarilor 
din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea cu implementarea şi 
certificarea Sistemului de Management al Calităţii SR EN 
ISO 9001:2008, prezentant de către reprezentanţii 
Consiliului Judeţului Galaţi. 
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Consiliul Judeţului Galaţi, în calitate de partener în 
proiectul „Implementarea sistemului de management 
al calităţii SR EN ISO 9001:2008 la nivelul 
Consiliului Judeţean Tulcea şi al unităţilor din 
subordine‖, a organizat în luna aprilie seminarul 
„Managementul calităţii la Consiliul Judeţului Galaţi‖. 
Realizarea acestui proiect va conduce la 

Managementul calităţii la 
Consiliul Judeţului Galaţi 

 Preşedintele CJ 
Galaţi, Eugen Chebac, a 
participat în luna aprilie la 
deschiderea activităţii 
Administraţiei Parcul 
Natural Lunca Joasă a 
Prutului Inferior, din cadrul 
proiectului ―Restaurarea 
ecologică a Parcului 
Natural Lunca Joasă a 
Prutului Inferior‖. 
 Preşedintele 
Eugen Chebac a subliniat 
importanţa acestui proiect 
şi a precizat că el aduce 
perspective noi acestei arii 
protejate a cărei suprafaţă 
este de 8.247 de hectare. 
 Sunt fericit şi 
mulţumit pentru că am 
reuşit ca în cadrul 
parteneriatelor pe care le 
derulăm la Consiliul 
Judeţului Galaţi cu intituţii 
publice, ONG-uri şi mediul 
privat, şi care nu sunt 
puţine – peste 40 – să 
ducem proiectele la bun 

sfârşit. În cadrul acestui 
proiect a fost vorba despre 
un caz special pentru că 
dacă nu exista Consiliul 
Judeţului Galaţi proiectul nu 
s-ar mai fi derulat, iar banii s

-ar fi pierdut. A fost vorba 
despre o cofinanţare de 
120.000 de euro, în trei 
etape şi dacă atunci, când 
domnul director al ARPM a 
venit la mine nu eliberam 

tranşa a treia de bani, 
proiectul ar fi fost în mare 
dificultate. Sper ca în 
continuare acest 
parteneriat să fie de lungă 
durată‖, a precizat 
preşedintele CJ Galaţi, 
Eugen Chebac. 
 Parcul Natural 
Lunca Joasă a Prutului 
Inferior este situat în 
partea de est şi sud a 
judeţului Galaţi, are o 
lungime de 145 de km şi 
include 4.925 de hectare 
de bălţi, lacuri, mlaştini şi 
2.627 de hectare de 
pădure şi pajişti umede. 
 Parcul se 
suprapune cu două arii 
naturale protejate de 
interes comunitar şi 
anume: Situl de 
Importanţă Comunitară – 
Lunca Joasă a Prutului şi 
aria de Protecţie Specială 
Avifaunistică. 

Deschiderea activităţii Administraţiei Parcul 
Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior 

Participarea preşedintelui Consiliului Judeţului Galaţi, 

Eugen Chebac, la deschiderea activităţii Administraţiei Parcul 

Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior 


