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CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI ŞI ASOCIAŢIA DE COOPERARE 
TRANSFRONTALIERĂ „EUROREGIUNEA DUNĂREA DE JOS” AU ORGANIZAT 

O ÎNTÂLNIRE ONG-URI – EUROREGIUNE! 

Consiliul Judeţului Galaţi a organizat la Farmacia Ţinc, unde se află şi sediul Asociaţiei 
de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, o întâlnire a ONG-urilor 
gălăţene cu reprezentanţii CJ. Nu este prima întâlnire de acest fel, Consiliul Judeţului 
organizând lunar astfel de activităţi, însă elementul de noutate a fost dat de locaţia aleasă şi de
implicarea în organizare a Asociaţiei „Euroregiunea Dunărea de Jos” – structură nou înfiinţată,
menită să reprezinte la nivel nonguvernamental toţi membrii Euroregiunii „Dunărea de Jos”. 

„Încă de la înfiinţarea Asociaţiei am declarat că acasta nu va avea rol decorativ, ci va 
trebui să se implice în toate domeniile vieţii publice din regiunile membre. Asociaţia este un 
ONG, deci începutul l-a făcut în mijlocul ONG-urilor, iar rolul său va fi de a cataliza ativitatea 
societăţii civile din Galaţi şi de a aduce laolaltă ONG-uri din toate cele 6 regiuni membre. 
Sprijinim activitatea ONG-urilor gălăţene direct ca şi autoritate publică, dar prin Asociaţia 
„Euroregiunea Dunărea de Jos” putem crea o adevărată reţea de cooperare cu cele din Ucraina şi
R. Moldova”, a declarat Eugen Chebac, preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi şi al 
Euroregiunii „Dunărea de Jos”.  

Tema propusă pentru această întâlnire cu ONG-urile a fost „Oportunităţi de colaborare şi
finanţare pentru sectorul non-guvernamental” şi a cuprins atât prezentări ale programelor de 
finanţare europeană active cît şi sesiuni de lucru în cadrul cărora s-au formulat idei de proiecte 
ce pot fi finanţate în cadrul acestor programe. Pe lângă prezentările teoretice şi sfaturile practice 
referitoare la programele de finanţare, s-a formulat şi oferta concretă a Asociaţiei „Euroregiunea 
Dunărea de Jos” şi a reprezentanţilor Consiliului Judeţului Galaţi de a sprijini ONG-urile în 
identificarea de parteneri din R. Moldova şi Ucraina pentru realizarea de proiecte în cadrul 
Programului Comun România – Ucraina – R. Moldova. 

O altă idee care s-a desprins din aceste discuţii a vizat şi necesitatea îmbunătăţirii 
comunicării între structurile nonguvernamentale din judeţul Galaţi aşa încât fiecare să poată
învăţa din experienţa celeilalte, sprijinindu-se reciproc pentru a ajuta, astfel, la dezvoltarea 
fiecărei structuri în particular şi a judeţului în general. 
 
Informaţii de background:

Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” a luat fiinţă în 
anul 2009 avînd ca mambrii fondatori regiunile membre ale euroregiunii „Dunărea de Jos” 
(judeţele Galaţi, Brăila, Tulcea din România, Raioanele Cahul şi Cantemir din R. Moldova şi
Regiunea Odesa din Ucraina). Preşedinţia Euroregiunii „Dunărea de Jos” a şi a Asociaţiei 
amintite se află la Galaţi fiind exercitată de Preşeditele Consiliului Judeţului Galaţi, dl. Eugen 
CHEBAC. Sediul  Asociaţiei se află în str. Eroilor nr. 64 (fosta Farmacie Ţinc, la parter). 


