
atingem toate obiectivele propuse 
însă, cu siguranţă, lucrurile se vor 
schimba şi vor avea o dinamică 

pozitivă din momentul în care 
preşedinţia a fost preluată de 
Galaţi, mai precis de domnul 
Eugen Chebac. Mai trebuie 
menţionat faptul că pentru 
Euroregiunea “Dunărea de 
Jos” s-au deschis noi 
perspective o dată cu 
dobândirea personalităţii 
jur id ice,  lucru datorat 
Galaţiului şi, în mod deosebit, 
preşedintelui Eugen Chebac”, 
a declarat Mykola Skoryk, 
preşedintele Consi l iu lu i 
Regional Odesa şi fostul 

Preşedinte al Euroregiunii. 
 

Galaţiul, factor de 
stabilitate şi dezvoltare 

 
 A c e a s t ă 
des em nar e  v i n e  s ă 

sublinieze rolul pe care judeţul 
Galaţi şi prin acesta, România, îl are 
ca factor de stabilitate şi dezvoltare 
la graniţa de est a Europei dar 
reprezintă, în egală măsură, şi o 
recunoaştere personală a încrederii 
de care se bucură preşedintele 
Eugen Chebac şi colaboratorii săi în 
calitate de actori de bază în 
menţinerea bunelor relaţii de 
cooperare chiar şi în perioade de 
instabilitate economică şi politică, 
într-o zonă strategică din punct de 
vedere istoric şi geo-politic. 
 “Asemenea evenimente 
sunt de natură să demonstreze 
capacitatea autorităţilor române de a 
gestiona relaţii internaţionale, 
indiferent de amploarea lor, precum 
şi încrederea de care se bucură 
aceste autorităţi din partea ţărilor 
vecine pentru a reprezenta 
interesele noastre comune în faţa 
forurilor europene în care România 
este membră”, a mai declarat noul 
preşedinte al Euroregiunii, Eugen 
Chebac, la întoarcerea de la Odesa. 
 „Trebuie să demonstrăm 
că merităm atât încrederea lor cât şi 
a cetăţenilor care ne-au ales!”, a 
concluzionat preşedintele Eugen 
Chebac.   

 Sfârşitul anului 2009 a 
adus judeţului Galaţi o nouă 
recunoaştere internaţională prin 
alegerea preşedintelui CJ 
Galaţi, Eugen Chebac, în 
f runtea Euroregiuni i 
„Dunărea de Jos” şi a 
A s o c i a ţ i e i  p e n t r u 
C o o p e r a r e 
T r a n s f r o n t a l i e r ă 
„Euroregiunea Dunărea 
de Jos”. 
 Î n t r u n i ţ i  l a 
Odesa, în Ucraina, pe 11 
decembrie 2009, membrii 
Euroregiunii „Dunărea de 
Jos”, din care fac parte, 
pe lângă judeţul Galaţi şi 
judeţele Brăila şi Tulcea 
din România, Regiunea 
Odesa din Ucraina şi 
raioanele Cahul şi 
Cantemir din Republica 
Moldova, au desemnat, 
în unanimitate, ca 
preşedinte al Euroregiunii, pe Eugen 
Chebac, preşedintele Consiliului 
Judeţului Galaţi. 
 

Speranţe 
 
 Totodată, Eugen Chebac a 
preluat şi preşedinţia Asociaţiei de 
C o o p e r a r e  T r a n s f r o n t a l i e r ă 
„Euroregiunea Dunărea de Jos”. 
Asociaţia este o structură cu 
personalitate juridică a Euroregiunii 
care are sediul la Galaţi şi în a cărei 
activitate membrii săi îşi pun mari 
speranţe. 
 „Avem planuri mari şi 
suntem convinşi că beneficiind de 
sprijinul tuturor partenerilor, acestea 
vor deveni realitate. Vrem să facem 
din Euroregiunea „Dunărea de Jos” o 
zonă de dezvoltare economică, 
socială şi culturală, şi vrem să 
atragem cât mai multe fonduri 
externe pentru realizarea unor 
proiecte de interes comun, viabile şi 
cu rezultate imediate”, a afirmat noul 
preşedinte al Euroregiunii “Dunărea 
de Jos” şi al Asociaţiei de Cooperare 
Transfrontalieră, Eugen Chebac. 
 „Vor fi propuse spre 
finanţare din fonduri europene 
proiecte care să răspundă intereselor 
tuturor regiunilor membre. Avem 
capacitatea de a gestiona astfel de 

proiecte şi acum, după înfiinţarea 
Asociaţiei „Euroregiunea Dunărea 
de Jos” avem şi instrumentul prin 

care să o facem. Sper ca 2010 sa 
fie un prim pas semnificativ în 
această direcţie”, a mai declarat 
acesta. 
 
Premieră la nivelul Euroregiunii 
 
 Este pentru prima oară 
în cei 12 ani de existenţă a 
Euroregiunii când se schimbă 
algoritmul de desemnare a 
preşedintelui prin alegerea în 
fruntea acestei structuri a 
preşedintelui CJ Galaţi, judeţ care 
a mai deţinut preşedinţia 
Euroregiunii şi imediat după 
înfiinţarea sa, în perioada 1998-
2000. Conform vechiului algoritm, 
preşedinţia Euroregiunii ar fi 
trebuit să revină Raionului 
Cantemir, R. Moldova care, însă, 
a încredinţat Galaţiului, pentru 
următorii 2 ani, misiunea de 
reformare a Euroregiunii şi 
speranţele de viitor ale celor 4 
milioane de locuitori ai acesteia.  
 „Încă de la preluarea 
conducerii Euroregiunii “Dunărea 
de Jos”, în urmă cu trei ani, am 
înţeles că acest organism pentru 
a fi viabil, trebuie reformat, ceea 
ce în mare parte s-a şi întâmplat. 
Din păcate, din punct de vedere 
economic, nu am reuşit să ne 

Eugen Chebac şi Mykola Skoryk în momentul 

preluării preşedinţiei Euroregiunii “Dunărea de Jos” 
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 Iniţiativa autorităţilor locale şi 
centrale din România, Republica Moldova 
şi Ucraina de înfiinţare a Euroregiunii 
„Dunărea de Jos” a avut ca bază de discuţii 
legăturile tradiţionale existente între 
regiunile partenere, valorile comune pe 
care le împărtăşesc şi a avut ca scop 
concretizarea bunelor relaţii prin proiecte 
comune. 
 Un prim demers în acest sens, 
s-a realizat cu ocazia întâlnirii la nivel înalt 
care a avut loc la 3 iulie 1997 la Izmail, 
unde preşedinţii României, Republicii 
Moldova şi Ucrainei, au semnat „Declaraţia 
privind colaborarea trilaterală”, documentul 
care constituie baza juridică a acestei 
întâlniri fiind „Tratatul cu privire la relaţiile 
de bună vecinătate şi cooperare între 
România şi Ucraina”. In acest context a 
avut loc în perioada 24 - 25 februarie 1998, 
sub egida Consiliului Europei, reuniunea 
de la Izmail, ocazie cu care s-a convenit 
asupra semnării „Declaraţiei cu privire la 
promovarea cooperării transfrontaliere între 

autorităţile locale şi regionale din România, 
Republica Moldova şi Ucraina”. 
Următoarea etapă a avut loc la 14 august 
1998, când în cadrul unei ceremonii 
desfăşurate la sediul Consiliului Judeţului 
Galaţi, autorităţile locale din judeţele 
Galaţi, Brăila şi Tulcea din România, 
regiunea Odesa şi raionul Reni din Ucraina 
şi raioanele Cahul şi Vulcăneşti din 
Republica Moldova au semnat „Acordul de 
constituire a Euroregiunii Dunărea de Jos”. 
Cu acest prilej s-a constituit şi forul de 
conducere al noii structuri - Consiliul 
Euroregiunii - şi a fost desemnat ca 
preşedinte Răsvan Angheluţă, preşedinte 
al Consiliului Judeţului Galaţi, iar ca 
vicepreşedinţi Vasile Vladarciuc, 
preşedintele Consiliului Raional Cahul, 
Republica Moldova şi Serghei Grineveţkii, 
preşedintele Administraţiei Regionale de 
Stat, Odesa, din Ucraina. 
 

Mandatele Euroregiunii 
 
 Ulterior, mandatul judeţului 
Galaţi la preşedinţia Euroregiunii a fost 
încredinţat noului presedinte, Dan-Lilion 
Gogoncea până la sfârşitul anului 2000, 
după care, preşedinţia a fost asigurată prin 
rotaţie, pe o perioada de câte 2 ani de 
către reprezentanţii regiunilor membre, 
după cum urmează: 

2000 - 2002 Regiunea 

Odesa, prin preşedintele 
Administraţiei Regionale de 
Stat - Serghei Grineveţkii; 

2002 - 2005 Raionul Cahul, 

prin preşedintele Consiliului 
Raional Cahul, Ştefan Bratu; 

2005 - 2007 Judeţul Tulcea, 

prin preşedintele Consiliului 
Judeţean Tulcea, Gheorghe 
Bunduc; 

2007 - 2009 Regiunea 

Odesa, prin preşedintele 
Consiliului Regional Odesa, 
Mykola Skoryk. 

Alături de Consiliul Euroregiunii, noua 

structură a cuprins şi un Centru de 
Coordonare ce includea personal tehnic cu 
atribuţii în domeniul cooperării 
transfrontaliere şi 9 Comisii pe Domenii de 
Activitate. 
 Schimbările ulterioare apărute la 
nivel politic şi administrativ nu au afectat 
coerenţa şi eficienţa funcţionării 
Euroregiunii, ci a contribuit, prin cumulul de 
valori şi idei pe care l-a prilejuit, la atingerea 
obiectivelor pentru care aceasta a fost 
înfiinţată. Aici putem aminti, printre altele, 
reorganizările administrative din R. Moldova 
care au făcut ca cele două raioane membre 
ale Euroregiunii să devină un singur judeţ, 
Cahul, iar ulterior, din nou două raioane, de 

data aceasta Cahul şi Cantemir. 
 În vederea adaptării structurii 
euroregionale la noul context creat de 
calitatea României de membru al Uniunii 
Europene şi de necesitatea atragerii de 
fonduri externe pentru finanţarea proiectelor 
comune, în anul 2007 s-a adus în discuţie 
problema reformării cadrului organizaţional 
al Euroregiunii prin conferirea de 
personalitate juridică de naţionalitate 
română. Discuţiile s-au finalizat prin 
înregistrarea, la Galaţi, în martie 2009, a 
Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră 
„Euroregiunea Dunărea de Jos” ca structură 
comună de management a cooperării 
transfrontaliere în cadrul parteneriatului 
euroregional. 

Priorităţi ale preşedinţiei CJ Galaţi  la cârma Euroregiunii

Euroregiunea „Dunărea de Jos” în cifre 
 

Populaţie - 3.907.860 locuitori 
Suprafaţă - 53.456,3 km2 

Localităţi – 1435 din care 65 – urban şi 1370 – rural 

 Unul din principalele obiective ale Preşedinţiei euroregiunii vizează intensificarea activităţii euroregiunii la nivelul relaţiilor externe prin 
iniţierea de noi parteneriate şi colaborări cu structuri similare din UE, precum şi implicarea directă în activitatea desfăşurată de organizaţiile 
internaţionale ce reprezintă interesele. Se are în vedere, de asemenea, continuarea unor proiecte de amploare vizând dezvoltarea de noi facilităţi 
turistice în unităţile administrative membre ale Euroregiunii, promovarea imaginii Euroregiunii şi asigurarea unei dezvoltări economice durabile. 

implementarea actualei strategii de dezvoltare a Euroregiunii „Dunărea de Jos” şi elaborarea strategiei pentru 2010-2015; 

atragerea de fonduri prin implementarea de proiecte în cadrul Programului operaţional de cooperare transfrontalieră România-Ucraina-

Moldova 2007-2013; 

crearea centrului multicultural „Dunărea de Jos”; 

dezvoltarea relaţiilor de cooperare şi întărirea capacităţii administrative a Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea 

de Jos”; 

îmbunătăţirea condiţiilor de trecere a frontierei pentru persoane, pe ruta Tulcea-Izmail; 

crearea unui centru regional şi transfrontalier de prevenire şi intervenţie în caz de poluare a fluviului Dunărea; crearea unui centru 

informaţional transfrontalier; 

promovarea turismului verde în cadrul euroregiunii; identificarea şi promovarea ariilor protejate; 

sprijinirea dezvoltării regionale prin înfiinţarea unor obiective economice transfrontaliere – piaţă de gros la Cahul şi parc agroindustrial la 

Galaţi; 

crearea centrului transfrontalier pentru dezvoltarea activităţilor inovative şi de cercetare, în vederea organizării unor activităţi comune, 

expoziţii, conferinţe, seminarii în domeniul activităţilor inovative şi cooperării transfrontaliere; 

îmbunătăţirea metodelor de asigurare a creşterii şi inovării în euroregiune; 

dezvoltarea schimburilor comerciale între partenerii din cadrul euroregiunii şi crearea unor structuri de sprijin a IMM-urilor. 

Semnarea documentelor de înfiinţare a  
Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră 

Euroregiunea “Dunărea de Jos” 

Euroregiunea „Dunărea de Jos” - Scurtă istorie 



Consiliul Judeţului Galaţi a lansat oficial proiectul 
„Modernizare şi extindere Centru de Recuperare şi Reabilitare a 

Persoanelor cu handicap Adulte nr. 1” 

Muzeul de Istorie Galaţi 
găzduieşte expoziţia 
itinerantă „Un viciu istoric”. 
Gălăţenii sunt aşteptaţi să 
vadă o impresionantă 
colecţie de pipe şi alte piese 
specifice unui viciu vechi de 
când lumea – fumatul. 

meşteşugari. 
De cele mai multe ori, ei 
puneau pe aceste pipe scene 
din partidele de vânătoare, 
motive zoomorfe sau diverse 
steme", susţine muzeograful 
Gabriela Apostu. 
Iniţiativa acestui demers 
expoziţional aparţine 
Institutului de Cercetări Eco-
Muzeale Tulcea, în 
parteneriat cu Muzeul de 
Istorie Galaţi, Muzeul de 
Istorie Naţională şi Arheologie 
Constanţa, Muzeul Judeţean 
de Istorie Braşov, Muzeul 
Judeţean Mureş, Muzeul 
Naţional Secuiesc, Muzeul 

Expoziţia, care va putea fi 
vizitată până în luna aprilie 
2010, prezintă publicului un 
patrimoniu valoros compus 
dintr-o categorie de piese 
aparte, a căror evoluţie este 
strâns legată de acest viciu. 
Pipele, trabucurile, 
narghileaua, ciubucul, 
vasele pentru depozitat 
tutunul şi altele, 
confecţionate din diverse 
materiale precum lutul, 
porţelanul sau spuma de 
mare, pot fi considerate 
adevărate opere de artă, 
aflate în colecţiile muzeelor 

din ţară. 
„Expoziţia, care va putea 
fi vizitată până în luna 
aprilie 2010, prezintă 
publicului un patrimoniu 
valoros. Cele mai multe 
sunt instrumente turceşti, 
ajunse la noi prin 
schimburi. Unele dintre 
pipe, fiind confecţionate 
din silicat de magneziu, 
un material maleabil, 
puteau fi sculptate mai 
uşor de către 

Un viciu istoric 

Consiliul Judeţului Galaţi a lansat oficial proiectul 
„Modernizare şi extindere Centru de Recuperare şi 
Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Adulte nr. 1 - fost 
Centru de Plasament nr. 1“, finanţat de Uniunea 
Europeană prin Programul Operaţional Regional 2007-
2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale“, Domeniul major de intervenţie 3.2  „Reabilitarea /
modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

serviciilor sociale“. Bugetul total al proiectului este de 2.855.224,08 
lei din care valoarea aferentă finanţării nerambursabile oferită prin 
Programul Operaţional Regional este de 1.682.328,27 lei. 

Prin implementarea acestui proiect se va asigura spaţiul 
minim necesar fiecărui beneficiar astfel încât să fie respectate 
standardele specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale pentru 
persoane adulte cu handicap, ducând la îmbunătăţirea gradului de 
confort şi funcţionalitate a imobilului şi asigurarea dotărilor 
necesare în vederea creării unor condiţii optime pentru 
recuperarea şi reabilitarea persoanelor cu handicap adulte 
beneficiare ale serviciilor oferite de acest Centru. 

Proiectul va fi finalizat în 14 luni, din care 10 luni vor fi 
necesare executării construcţiei pentru extinderea imobilului. În 
cadrul proiectului, la o serie de activităţi, vor putea avea acces şi 
alte persoane cu handicap în afară de cele 35 de persoane 
beneficiare directe ale proiectului. Este vorba despre activităţi 
practice care ţin de autogospodărire. Cei care vor fi beneficiari 
externi ai proiectului sunt tineri care provin din centrele de 
plasament. Potenţiali beneficiari ar putea fi şi persoane cu 
handicap din alte instituţii de profil din ţară. Această fază, a doua, 
şi care se referă la accesul la servicii a unor persoane din afara 
Centrului, se va baza pe voluntariat. Precizarea a fost făcută de 
preşedintele Eugen Chebac care este şi managerul proiectului. 
“Este o practică răspândită în Occident, care ar trebui să se 
extindă şi la noi”, a precizat preşedintele Consiliului Judeţului 
Galaţi, Eugen Chebac. 

F E B R U A R I E  2 0 1 0  P A G I N A  3  



Peste 1.000 de vizitatori unici pe site-ul CJ 
Galaţi în doar 14 zile 

 www.cjgalati.ro a devenit un site cunoscut de cei care doresc 
să fie permanent în legătură cu activităţile care au loc la Consiliul 
Judeţului Galaţi. Monitorizarea făcută de trafic.ro arată că site-ul 
Consiliului Judeţului Galaţi a avut, în a doua jumătate a lunii februarie, 
de când este monitorizat, peste 1.000 de vizitatori unici, numărul 
afişărilor paginilor fiind de peste 10.000. În prezent, www.cjgalati.ro, se 
află pe locul 50 la secţiunea Instituţii Publice, şi pe locul 5359, la 
categoria General. Ca localizare, pagina de internet a Consiliului 
Judeţului Galaţi a fost accesată de persoane din România, S.U.A., 
Italia, Germania, Republica Moldova, Belgia, Canada, Austria, Marea 
Britanie, Qatar, Ucraina, Polonia, Irlanda, Franţa, Suedia, Olanda ş.a.. 
Din România, cele mai multe accesări au fost făcute din Bucureşti, 
Brăila, Vaslui, Tulcea, Vrancea, Constanţa, Timiş, Neamţ, Suceava, 
Ialomiţa, Maramureş, Buzău şi Iaşi. Peste 500 de afişări au fost făcute 
din Galaţi.  

După şedinţa Consiliului Judeţului Galaţi din 
data de 25 februarie, preşedintele CJ, Euge 
Chebac, a susţinut o conferinţă de presă în 
care a arătat care au fost principalele puncte 
de pe ordinea de zi şi a făcut şi câteva 
referiri la bugetul dezbătut de plenul 
consiliului. „Am aprobat în această şedinţă 
20 de proiecte de hotărâri care toate 
vizează dezvoltarea judeţului şi asigurarea 
cheltuielilor de funcţionare ale aparatului 
propriu al CJ Galaţi, precum şi sursele 
necesare pentru cofinanţarea proiectelor 
depuse şi câştigate de primării. Pot spune 
că dacă la capitolul cofinanţări pentru 
primării suntem aproape la nivelul anului 
2009, adică la 90%, fără a ţine cont de 
eventualele rectificări. La bugetul Consiliului 
Judeţului Galaţi, la cheltuieli de funcţionare, 
pe reduceri de personal şi pe tăierea multor 
cheltuieli, mă închid la 86%, deci cu un 
deficit destul de mare. Sper ca pe parcursul 
anului 2010, prin atragere de fonduri 
europene să diminuez presiunea pe bugetul 
propriu al CJ şi să reuşesc să mă închid pe 
cheltuieli de funcţionare fără a ţine cont de 
eventualele rectificări bugetare până la 
sfârşitul anului”, a precizat preşedintele 
Eugen Chebac. 
 

Fără renunţări la capitorul investiţii 
 
Previziunile pentru 2010 nu sunt unele 
optimiste, dar preşedintele CJ susţine că va 
continua investiţiile. „Cum se prefigurează 
bugetul consolidat al statului nu cred că 
rectificările vor fi pozitive, ci numai negative. 
Am spus-o şi anul trecut şi o spun şi anul 
acesta, principala mea preocupare este de a 
dezvolta judeţul şi de a asigura sursele de 
cofinanţare. Asta nu înseamnă că nu voi 
duce la bun sfârşit investiţiile proprii ale CJ 
Galaţi, chiar dacă prin bugetul propriu al 
Consiliului Judeţului avem alocate sume 
mici. Bugetul este neconform cu ceea ce 
vrem la nivelul României în materie de 
descentralizare, când ţinem bugetul 

centralizat şi facem susţinerea 
bugetelor locale printr-o formulă 
pur matematică fără a ţine cont de 
realităţile din din teren. Sunt 
primării care au excedent, şi unul 
foarte mare, şi sunt primării care 
nu reuşesc să-şi asigure 
cheltuielile de funţionare nici până 
în luna iulie. Dacă s-ar fi adoptat 
aceeaşi măsură pe Legea 273, a 
finaţelor publice locale, ca în anul 
2008, care a fost cel mai bun 
pentru judeţul Galaţi din punct de 
vedere al echilibrării bugetelor 
locale şi a susţinerii programelor 
de dezvoltare locală am fi avut 
resurse suficiente ca toate comunităţile 
locale să-şi asigure cheltuielile de 
funcţionare şi poate un 20-25% pentru 
bugetele de dezvoltare. Pe bugetul anului 
2010 sumele nu asigură nici măcar 
cheltuielile de funcţionare şi nu mai vorbim 
de bugetele de dezvoltare care sunt zero”, 
a adăugat Eugen Chebac. 
 

Semnal de alarmă 
 
Şeful CJ Galaţi a amintit şi de faptul că la 
ora actuală, la nivelul comunităţilor, nu 
sunt prevăzuţi bani pentru capitolul 
ecologizare. „Mai mult, prin 
memorandumul semnat cu UE vis-a-vis de 
gestionarea deşeurilor, nicio comunitate 
locală nu are nici măcar, pe româneşte, 
„un leu chior” pentru a face ecologizare. 
Pe partea cealaltă vin autorităţile care 
sancţinează cu amenzi enorme, de la 700 
la un miliard autorităţile locale. În loc că le 
ajutăm noi le îngropăm cu amenzi enorme. 
Sunt câteva puncte de vedere pe care le-
am promovat înainte de aprobarea legii 
bugetului, le-am împărtăşit şi 
parlamentarilor gălăţeni, dar efectul a fost 
zero. Poate de aici şi o oarecare supărare 
a mea că mă zbat de unul singur să 
asigur, alături de colegii din consiliu, şi 

susţienrea utorităţilor locale”, a mai spus 
preşedintele CJ Galaţi. 
 
Salvarea în 2009 a venit de la bugetul CJ 
 
Făcând o comparaţie cu ceea ce s-a 
întâmplat anul trecut la capitolul 
echilibrarea bugetelor locale, preşedintele 
Eugen Chebac a subliniat faptul că statul 
nu a ajutat cu prea mult comunităţile locale, 
salvarea venind tot de la bugetul CJ. Astfel, 
la finalul lui 2009, foarte multe comune au 
primit bani din bugetul Consiliului, suma 
fiind cu mult mai mare decât cea alocată de 
Guvern. „Dacă anul trecut rectificarea a 
fost, pe tot anul, de doar 29 de miliarde de 
lei vechi, prin bugetul Consiliului, prin 
cheltuirea lui judicioasă, am reuşit în lunile 
octombrie şi noiembrie să asigur susţienrea 
programului de dezvoltare în mediul rural 
cu 200 de miliarde de lei vechi. Este ceea 
ce nimeni nu-şi putea imagina, că 
echilibrarea bugetelor locale de la bugetul 
de stat să primească o sumă atât de mică. 
Eu cred că dacă gestionarea bugetelor ar 
rămâne la autorităţile locale şi la 
 Consiliul Judeţului alta ar fi şi 
evoluţia CJ şi performanţa în administraţia 
publică”, a concluzionat preşedintele 
Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac. 

Conferinţa de presă a preşedintelui 
Eugen Chebac 
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