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În caz de urgenţe şi crize, cum sunt acum în Japonia, Libia sau Bahrain, cetăţenii 
UE din străinătate pot solicita protecţia consulară din partea oricărui stat membru 
UE atunci când propria ţară nu este reprezentată la faţa locului; statul membru 
căruia i se adresează solicitarea trebuie să le furnizeze asistenţa pe care ar acorda-
o propriilor cetăţeni. Acest drept este parte integrantă a cetăţeniei europene. 
Cetăţenii trebuie să-şi poată exercita propriile drepturi integral.  
 

Cu toate acestea, acest drept 
nu este foarte bine cunoscut. 
Din acest motiv, Comisia 
Europeană intenţionează să 
c r e a s c ă  g r a d u l  d e 
conş t i ent i za re  p r i n t r -o 
comunicare pe care o va 
publica în cel mai scurt timp 
posibil. Comunicarea va trece 
în revistă situaţia dreptului de 
protecţie consulară în ţările 
terţe şi va prezenta orientările 
viitoare.  
 

Comisia intenţionează să crească gradul de conştientizare într-o manieră focalizată 
şi să propună măsuri de facilitare a protecţiei consulare cotidiene pentru cetăţenii 
europeni nereprezentaţi diplomatic în următoarele 12 luni. Propunerile vor avea în 
vedere şi compensările financiare ca urmare a protecţiei consulare exercitate în 
situaţii de criză.  
 

Comisia va lansa şi o pagină de internet ce va descrie drepturile de care dispun 
cetăţenii şi care va include sfaturi de călătorie, numere de urgenţă sau adresele 
misiunilor diplomatice ale statelor membre UE.  
 

Potrivit datelor Eurostat, cetăţenii UE efectuează peste 90 de milioane de călătorii în 
afara Uniunii în fiecare an, iar această cifră este în creştere. În acelaşi timp, un 
număr de 30 de milioane de europeni locuiesc în ţări din afara Uniunii. Cu toate 
acestea, doar în SUA, China şi Rusia sunt reprezentante diplomatic toate statele 
membre UE. În toate celelalte ţări terţe, cetăţenii UE au dreptul de a se adresa 
misiunilor diplomatice şi consulare ale oricărui stat membru, atunci când au nevoie 
de asistenţă, iar propriul stat membru nu e reprezentat.  
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Evenimentele recente din Japonia, Libia sau de oriunde din lume au demonstrat importanţa sprijinului consular 
pentru cetăţenii străini confruntaţi cu situaţii de criză peste hotare. De exemplu, în jur de 6.000 de cetăţeni europeni 
erau prezenţi în Libia în momentul declanşării crizei. 

  

Sursa: www.ec.europa.eu 

 

 

Reprezentanţa Comisiei Europene în România  
lansează Programul „Europa, casa noastră”  

 
 

Reprezentanţa Comisiei Europene în România (RCE) şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
(MECTS) au lansat în data de 28 februarie 2011 campania de informare şi comunicare „Europa, casa noastră”. 
Programul se adresează elevilor şi profesorilor din învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi are drept scop derularea 
unor activităţi cu dimensiune europeană prin care elevii sunt încurajaţi să se informeze despre Uniunea Europeană, 
istoria, politicile ei, precum şi despre ultimele evoluţii din domeniul afacerilor europene.  
 

Am iniţiat această campanie deoarece 
comunicarea cu tinerii reprezintă o 
preocupare esenţială pentru Comisia 
Europeană. Ne propunem să comunicăm 
politicile europene şi subiectele de interes 

pentru tineri, pentru că viitorul Uniunii este în mâinile lor. Vrem, de asemenea, să-i încurajăm să devină cetăţeni 
europeni activi, să se implice în activităţile de voluntariat şi în proiecte europene de schimburi interculturale. Prin 
„Europa, casa noastră” le prezentăm tinerilor Uniunea Europeană dintr-o perspectivă concretă, apropiată lor”, a 
declarat domnul Niculae Idu, Şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România.  
 

Programul “Europa casa noastră” se va derula pe parcursul unui an, sub egida „Anului European al voluntariatului” şi 
conţine trei serii de activităţi: “Vizite şi dezbateri în şcoli”, „Lider european” şi „9 Mai, Ziua Europei”. Activităţile 
programului sunt disponibile pe portalul web: www.europacasanoastra.ro ce oferă elevilor şi profesorilor participanţi 
conţinut educaţional, o serie de servicii şi aplicaţii utile. Coordonatorii invită şcolile din România să participe în 
program prin completarea formularului online care este deschis la adresa menţionată. Şcolile participante vor putea 
apoi publica rapoarte şi fotografii realizate în cadrul evenimentelor lor. 
  

„Vizite şi dezbateri în şcoli”, primul set de activităţi, va da ocazia participanţilor să întâlnească 
personalităţi publice sau cetăţeni obişnuiţi cu care să intre în dialog.  
 

„Lider european” va oferi liceenilor din opt oraşe (Bucureşti, Iaşi, Constanţa, Botoşani, Cluj, 
Făgăraş, Timişoara şi Arad) posibilitatea de a-şi însuşi noţiuni de leadership şi tehnici de 
prezentare prin participarea la un concurs cu trei etape: locală, regională şi naţională. 
 

„9 mai, Ziua Europei” va fi marcată de un eveniment stradal ce va fi organizat în centrul vechi 
al capitalei. Moto-ul evenimentului este „Unitate în diversitate”, iar manifestările vor cuprinde 
o varietate de programe cultural-artistice prin care, timp de câteva ore, participanţii vor avea 
ocazia să sărbătorească Ziua Europei. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu  



  

 

 
 

Permisul unic de şedere: tratament şi drepturi egale  
pentru lucrătorii din ţări terţe 

 
 

Lucrătorii din state non-UE ar trebui să aibă drepturi egale cu cetăţenii Uniunii în ceea ce priveşte condiţiile de lucru, 
potrivit propunerii de directivă privind „permisul unic”, adoptată de Parlament în luna martie. Acest proiect legislativ 
va simplifica procedurile atât pentru imigranţi, cât şi pentru angajatorii lor prin obţinerea permiselor de muncă şi de 
şedere printr-o singură procedură administrativă.  

 

 

 

 

Propunerea legislativă privind „permisul unic”, adoptată cu 311 voturi pentru, 216 împotrivă şi 81 abţineri, va reduce 
birocraţia şi va simplifica procedurile administrative pentru imigranţii care solicită drept de şedere şi de lucru în 
statele membre ale UE. Potrivit acestei legislaţii, lucrătorii vor putea să obţină permisele de şedere şi de muncă 
printr-o procedură administrativă unică. 
 

Lucrătorii extracomunitari vor beneficia de o serie de drepturi comparabile cu cele ale lucrătorilor europeni, de 
exemplu în ceea ce priveşte salarizarea, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, programul de lucru şi dreptul la 
concediu.  
 

Decizia de admisie a lucrătorilor din statele terţe pe teritoriul şi pe piaţa de muncă a statelor membre, inclusiv 
contingentele de admisie, rămâne în continuare o decizie naţională. Statele membre vor trebui să precizeze, de 
asemenea, în permisul de rezidenţă - în scopul unui control mai bun al imigraţiei - informaţiile legate de dreptul de 
muncă şi să nu emită documente suplimentare în acest sens. 
 

Aceste noi reglementări europene comune se vor aplica cetăţenilor statelor terţe care doresc să se stabilească şi să 
lucreze într-un stat membru UE sau care locuiesc deja în mod legal într-unul din aceste state. 
 

Noile reglementări nu vor fi aplicabile angajaţilor companiilor multinaţionale care vin să lucreze într-unul din sediile 
companiei în UE, aşa numitele „persoane transferate în cadrul societăţii”. Lucrătorii sezonieri sunt de asemenea 
excluşi de la aplicarea acestei legislaţii. Pentru ambele categorii se vor adopta directive europene separate. 
Rezidenţii pe termen lung şi refugiaţii sunt de asemenea excluşi, deoarece sunt supuşi altor reglementări europene. 
 

Directiva actuală nu se va aplica „lucrătorilor detaşaţi”. Acest lucru nu ar trebui să împiedice resortisanţii unei ţări 
terţe cu şedere legală şi angajaţi legal într-un stat membru care sunt detaşaţi într-un alt stat membru să beneficieze 
în continuare de egalitate de tratament cu cetăţenii statului membru de origine pe durata detaşării lor, în ceea ce 
priveşte condiţiile de angajare. 
 

Statele membre pot decide să limiteze accesul la servicii de securitate socială cu excepţia celora care sunt deja 
angajaţi sau care au lucrat deja în UE cel puţin şase luni şi care sunt înregistraţi ca şomeri. 
 

Referitor la indemnizaţiile familiale, Statele Membre pot de asemenea să decidă aplicarea doar asupra acelor 
lucrători care deţin un permis de muncă de mai mult de şase luni.  
 

Lucrătorii non-UE pot solicita beneficii fiscale în statul membru de reşedinţă. Membrii familiei acestora pot beneficia 
de acestea doar dacă cei din urmă trăiesc în acelaşi stat membru. 
 

Lucrătorii din statele terţe vor avea dreptul să primească drepturile de pensie la reîntoarcerea în ţările lor, în aceleaşi 
condiţii şi la acelaşi nivel ca resortisanţii statelor membre în cauză, atunci când se mută în aceeaşi ţară terţă.  
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Dreptul la educaţie şi formare ar putea fi limitat pentru lucrătorii din statele terţe care au sau au avut un loc de 
muncă. Persoanele rezidente pe teritoriul UE pentru studii ar trebui de asemenea excluse de la aplicarea acestei 
legislaţii, iar persoanelor care solicită accesul la studii universitare şi post-liceale care nu au legătură directă cu 
activitatea concretă desfăşurată la locul de muncă li se poate solicita o probă de cunoaştere corespunzătoare a 
limbii. 
 

Amendamentele depuse de deputații europeni vor fi analizate de Consiliul de Miniştri pentru Justiţie şi Afaceri 
Interne. Conform Tratatului de la Lisabona, Parlamentul şi Consiliul legiferează, de pe picior de egalitate, în ceea ce 
priveşte aspectele legate de imigraţie. 
 

Marea Britanie, Irlanda şi Danemarca nu iau parte la procesul legislativ privind această directivă. 

 

Sursa: www.europarl.europa.eu 

 

 

Norme legale de clarificare a drepturilor de proprietate  
în cazul cuplurilor internaţionale din Europa 

 
 

Ce se întâmplă cu casa dumneavoastră dacă divorţaţi şi soţul/soţia este de altă cetăţenie? Ce se întâmplă cu contul 
bancar comun dacă soţul/soţia decedează? Ce se întâmplă în aceste cazuri dacă dumneavoastră şi soţul/soţia aveţi 
aceeaşi cetăţenie, însă aveţi bunuri sau conturi bancare în străinătate?  
 

În Europa sunt aproximativ 16 milioane de cupluri internaţionale şi cel puţin 650.000 dintre acestea se confruntă cu 
aceste întrebări în fiecare an, în momentul când căsătoria sau acordul lor de parteneriat încetează. Cetăţenii pierd 
timp şi bani încercând să înţeleagă ce lege se aplică în cazul lor şi ce instanţă este competentă să îi ajute. 
Divergenţele dintre legislaţiile celor 27 de state membre ale UE creează premisele pentru căutarea instanţei celei mai 
favorabile sau pentru ca partea mai activă să se precipite la instanţa favorabilă acesteia, în detrimentul părţii adverse 
(„precipitarea în instanţă”). Acest lucru se întâmplă când unul dintre soţi – în general cel cu o situaţie materială mai 
bună – sesizează rapid instanţa unde consideră că va obţine cea mai profitabilă hotărâre. 
 

Prin urmare, Comisia Europeană propune norme la nivelul UE 
care să clarifice din punct de vedere juridic drepturile de 
proprietate în cazul căsătoriilor internaţionale sau a 
parteneriatelor înregistrate legal care au o dimensiune 
internaţională. Cele două propuneri de regulamente ar urma să 
ajute cuplurile să identifice legea aplicabilă în materie de drepturi 
de proprietate, precum şi instanţa competentă. Regulamentele 
prevăd, de asemenea, norme în ceea ce priveşte recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor judecătoreşti având ca obiect bunurile 
cuplurilor, în toate statele membre ale UE, printr-o procedură 
unică. Aceste propuneri sunt primele rezultate concrete ale 
Raportului Comisiei privind cetăţenia din octombrie 2010 
(IP/10/1390 şi MEMO/10/525), în care s-au subliniat cele 25 de 
obstacole majore cu care europenii se confruntă încă, în practică, 
în viaţa de zi cu zi. Propunerile de astăzi sunt etapa următoare, din punct de vedere logic, după acordul rapid de 
anul trecut asupra legislaţiei UE privind stabilirea cărui set de norme naţionale se aplică în cazurile transfrontaliere 
de divorţ (IP/10/347 şi MEMO/10/695). 
 

Comisia propune două regulamente separate: unul pentru punerea în aplicare a normelor în cazul cuplurilor 
căsătorite („proprietate matrimonială”) şi unul în cazul parteneriatelor înregistrate („proprietate patrimonială”). 
Căsătoria este o instituţie recunoscută în toate cele 27 de state membre ale UE. În cinci state, căsătoria este permisă 
atât între persoane de sex diferit, cât şi între persoane de acelaşi sex (în Olanda din 2001, Belgia din 2003, Spania 
din 2005, Suedia din 2009 şi Portugalia din 2010). 
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Parteneriatele înregistrate reprezintă o instituţie juridică mai recentă, recunoscută în 14 state membre ale UE 
(Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Luxemburg, Republica Cehă, Marea Britanie, 
Slovenia, Suedia[1], Olanda şi Ungaria). Toate aceste 14 state permit cuplurilor de acelaşi sex să îşi înregistreze 
parteneriatele, iar Belgia, Franţa, Luxemburg şi Olanda permit acest lucru şi cuplurilor de sex diferit. 
 

 [1] Suedia a abrogat dispoziţiile în materie de parteneriate înregistrate atunci când a acceptat căsătoriile dintre 
parteneri de acelaşi sex; parteneriatele înregistrate continuă să existe dacă au fost încheiate înainte de luna mai 
2009. 
 

Ambele propuneri prezentate sunt imparţiale din perspectiva genului şi a orientării sexuale. Acest lucru înseamnă că, 
de exemplu, o căsătorie între persoane de acelaşi sex permisă în temeiul legislaţiei portugheze va fi tratată în acelaşi 
fel ca o căsătorie între persoane de sex opus în conformitate cu propunerea privind regimurile matrimoniale. În 
acelaşi timp, un parteneriat heterosexual poate fi înregistrat în Franţa în aceleaşi condiţii ca un parteneriat între 
persoane de acelaşi sex, propunerea privind efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate urmând să se 
aplice ambelor situaţii. 
 

Propunerile nu armonizează şi nu modifică dispoziţiile naţionale de drept material privind căsătoria sau parteneriatul 
înregistrat, ci au ca obiectiv facilitarea soluţionării aspectelor legate de dreptul de proprietate al cuplurilor, în cazurile 
în care acestea se mută în alt stat membru al UE sau sunt din ţări diferite şi deţin bunuri în străinătate. 
 

Propunerile Comisiei vizează: 
 

� să dea cuplurilor internaţionale căsătorite posibilitatea de a alege legea ce se aplică bunurilor comune în caz de 
deces sau divorţ; 
 

� să consolideze securitatea juridică, în cazul parteneriatelor înregistrate cu o dimensiune internaţională, prin 
supunerea bunurilor din cadrul parteneriatelor înregistrate, ca regulă generală, legii ţării în care a fost înregistrat 
parteneriatul în cauză; 
 

� să confere un climat de securitate juridică pentru cuplurile internaţionale (soţi sau parteneri înregistraţi) printr-un 
set coerent de norme care permit identificarea instanţei competente şi legii aplicabile, pe baza unei ierarhii de factori 
obiectivi de legătură; 
 

� să sporească gradul de predictibilitate pentru cuplurile internaţionale, prin facilitarea procesului de recunoaştere a 
hotărârilor, deciziilor şi actelor autentice pe tot teritoriul UE. Cuplurile vor economisi timp şi bani – în medie între 
2.000 şi 3.000 de euro pe caz. Aceste economii sunt rezultatul faptului că, astfel, cetăţenii vor putea grupa mai 
multe acţiuni judiciare la o singură instanţă. De exemplu, prin gruparea procedurii de divorţ sau de separare cu 
procedurile legate de bunurile comune şi sesizarea unei singure instanţe. 
 

Propunerile trebuie aprobate în unanimitate de Consiliul de Miniştri UE, după consultarea Parlamentului European. 

 

Sursa: www.europarl.europa.eu  
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EVENIMENTE 

 

Consiliul Judeţului Galaţi a finalizat proiectul de modernizare a DJ 253,  
sectorul Cudalbi-Băleni  

 

Consiliul Judeţului Galaţi a închis oficial proiectul „Îmbrăcăminte bituminoasă pe DJ 253 km 18+436 – km 29+800, 
Cudalbi – Băleni, judeţul Galaţi”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 
2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură”. 

Bugetul total al proiectului a fost de 9.251.811,85 lei din 
care valoarea aferentă finanţării nerambursabile oferită 
prin Programul Operaţional Regional fiind de 7.302.510,92 
lei.  

 

La evenimentul de închidere a proiectului au participat 
reprezentanţi ai Consiliului Judeţului Galaţi, ai partenerilor 
– Consiliul Local Cudalbi şi Consiliul Local Băleni, ai 
finanţatorului şi ai instituţiilor mass-media locale. 

 

Evenimentul a avut loc în data de 2 martie 2011, la sediul 
Consiliului Judeţului Galaţi din strada Eroilor, nr. 7 şi a 
avut drept obiectiv asigurarea transparenţei procesului de 
implementare a proiectului. Au fost prezentate detalii 
privind obiectivele proiectului, principalele activităţi 
derulate, rezultatele obţinute, cuantumul finanţării 
nerambursabile şi al co-finanţării, precum şi detalii privind 
grupurile ţintă ale proiectului.  

 

Proiectul are un impact semnificativ pe plan local, 
implementarea sa asigurând îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de transport judeţean prin lucrări de reabilitare şi 
modernizare pe DJ 253 sectorul Cudalbi-Băleni, creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei şi reducerea timpului de 
călătorie între localităţile Cudalbi şi Băleni, creşterea mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor spre şi în interiorul 
zonei centrale a judeţului Galaţi.  
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Şcoala de vară „Europe Direct”  
 

În perioada 15 - 30 iunie 2011, pentru al cincilea an consecutiv, Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului 
Judeţului Galaţi organizează Şcoala de Vară „EUROPE DIRECT”.  
 

Acest eveniment va consta în derularea a 3 seminarii de informare organizate în 3 zile consecutive care vor trata 
următoarele teme: „Instituţiile Uniunii Europene”, „Liberele circulaţii ale Uniunii Europene” şi „Surse de informare ale 
instituţiilor Uniunii Europene”, grupul ţintă fiind reprezentat de 100 de cadre didactice şi elevi din municipiul Galaţi. 
 

Sesiunile de informare vor avea loc în Sala de şedinţe nr. 1 a Consiliului Judeţului Galaţi din str. Eroilor, nr. 7, Galaţi. 
Înscrierile se fac în perioada 1.04.2010 - 31.05.2011, în limita locurilor disponibile la numărul de telefon: 
0236/410530 sau prin e-mail: cie_galati@yahoo.com, persoanele de contact fiind doamna Oana Ionescu şi 
domnişoara Iulia Gheltz.  

 

 

Campania de informare „BIO-EUROPA”  
 
 

Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi a desfăşurat în perioada 09 - 31 martie 2011 campania 
de informare „BIO-EUROPA”. Campania s-a desfăşurat sub deviza „Bogăţia Europei stă în diversitatea sa!” şi a avut 
ca scop creşterea gradului de responsabilizare faţă de necesitatea şi importanţa protejării speciilor de plante şi 
animale pe cale de dispariţie din Uniunea Europeană, precum şi a habitatelor în care acestea se dezvoltă. 

În cadrul campaniei au fost prezentate aspecte legate de speciile de floră şi faună aflate pe cale de dispariţie din 
Uniunea Europeană, modalităţile de prevenire a dispariţiei acestora precum şi măsurile de conservare a biodiversităţii 
la nivelul Uniunii Europene.  
 

Campania a constat în organizarea unui set de acţiuni care s-au desfăşurat în 10 clase din instituţii şcolare diferite 
din municipiul Galaţi, grupul ţintă fiind reprezentat de 300 elevi ai claselor I-IV. Şcolile participante la campanie au 
fost: 

 

� Şcoala Gimnazială nr. 10 „Petre Ţuţea” Galaţi; 

� Şcoala Gimnazială nr. 11 „Mihail Sadoveanu” Galaţi; 

� Şcoala Gimnazială nr. 12 „Miron Costin” Galaţi; 
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� Şcoala Gimnazială nr. 17 „Nichita Stănescu” Galaţi; 

� Şcoala Gimnazială nr. 22 „Dimitrie Cantemir” Galaţi; 

� Şcoala Gimnazială nr. 25 „Petru Rareş” Galaţi; 

� Şcoala Gimnazială nr. 26 „Ion Creangă” Galaţi; 

� Şcoala Gimnazială nr. 29 „Sfânta Ana” Galaţi; 

� Şcoala Gimnazială nr. 33 „Sfântul Dumitru” Galaţi; 

� Şcoala Gimnazială nr. 42 „Sfinţii Împăraţi” Galaţi. 
 

În cadrul campaniei a fost distribuită enciclopedia „Bio-Europa”, publicaţie realizată de către Centrul Europe Direct 
Galaţi.  

 

 

Reuniunea Euroregiunii „Dunărea de Jos” la Galaţi  
 

În perioada 28-30 martie 2011 Galaţiul a fost gazda celor mai importante reuniuni organizate în cadrul Euroregiunii 
„Dunărea de Jos” - Şedinţa Consiliului Euroregiunii şi Adunarea Generală a Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră 
„Euroregiunea Dunărea de Jos”.  În calitate de Preşedinte al celor două structuri, dl. Eugen Chebac, Preşedintele 

Consiliului Judeţului Galaţi a coordonat lucrările, la care, 
pe perioada celor 3 zile, au participat liderii celor mai 
importante autorităţi administrative judeţene, regionale 
sau raionale din regiunile membre ale Euroregiunii.  

 

Zilele de 28 şi 29 martie au fost dedicate întrunirilor 
tehnice şi dezbaterilor în cadrul Centrului de Coordonare 
al Euroregiunii şi al Consiliului Director al Asociaţiei, 
lucrările fiind finalizate la sfârşitul zilei de 29 martie cu 
Adunarea Generală a Asociaţiei, unde au fost analizate si 
aprobate mai multe decizii privind organizarea şi 
funcţionarea Asociaţiei pentru anul 2011. 
 

Euroregiunea a susţinut „proba practică” pe data de 30 
martie, când gălăţenii au fost prezenţi la Complexul 
Muzeal de Ştiinţele Naturii, la „Târgul Euroregiunii”, 
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eveniment în cadrul căruia fiecare din regiunile membre 
au prezentat publicului gălăţean cele mai reprezentative 
produse ale sale. Vizitatorii muzeului au putut afla mai 
multe despre fiecare regiune în parte, au gustat din 
bucatele specifice, au putut afla care sunt tradiţiile, 
obiceiurile, dar şi obiectivele lor turistice şi economice.  
 

În aceeaşi zi, în Sala Auditorium a Complexului Muzeal a 
avut loc Şedinţa Consiliului Euroregiunii, ocazie cu care 
au fost prezentate şi aprobate rapoartele Comisiilor de 
specialitate pentru anul 2010 şi planurile de activitate ale 
acestora pe anul 2011. Printre participanţii la şedinţă s-au 
numărat şi reprezentanţi ai Ambasadelor Ucrainei şi 
Republicii Moldova în România, ai Consulatelor României 
în Odessa şi Cahul, ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, ai principalelor instituţii publice dar şi ai 
mediului de afaceri şi societăţii civile gălăţene.  
 

În cadrul reuniunii Euroregiunii a avut loc şi semnarea contractelor de finanţare nerambursabilă a două proiecte 
finanţate prin Programul Operaţional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007 - 2013. 
  

Euroregiunea „Dunărea de Jos” a luat fiinţă la 14 august 1998, prin semnarea, la Galaţi, a acordului de constituire şi 
cuprinde regiuni transfrontaliere din România (judeţele Galaţi, Brăila şi Tulcea), Ucraina (regiunea Odesa) şi 
Republica Moldova (raioanele Cahul şi Cantemir), însumând o populaţie de aproximativ 4 milioane de locuitori. În 
anul 2009, Euroregiunea a dobândit personalitate juridică prin înregistrarea Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră 
„Euroregiunea Dunărea de Jos” cu sediul la Galaţi şi naţionalitate română. În prezent preşedinţia Euroregiunii şi a 
Asociaţiei se află la Galaţi, fiind exercitată de preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, dl. Eugen Chebac.  

 

 

Lansarea campaniei „Spring Day”  
 

„Spring Day” este o campanie anuală deschisă tuturor şcolilor din Europa şi de pe întreg mapamondul. Cadrele 
didactice sunt invitate să dedice una sau mai multe zile din calendarul lor activităţilor didactice axate pe dezbatere, 
interacţiune şi reflecţie pe marginea tematicii europene.  
 

Campania „Spring Day” este compatibilă cu majoritatea disciplinelor şcolare şi oferă cadrelor didactice şi elevilor 
nenumărate ocazii de a asimila aspectele practice şi culturale ale creativităţii şi inovaţiei.  
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Prin intermediul acestei campanii, tinerii au şansa să-şi exprime punctul de vedere şi să se facă auziţi cu privire la 
tematicile europene.   
 

Concret, „Spring Day” îşi propune următoare obiective: 

� să sprijine toate formele de creativitate, printre care cea artistică, în cadrul programelor şcolare aferente ciclurilor 
de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi vocaţional;  

� să creeze un context care să permită tinerilor să dobândească competenţe de exprimare a propriei personalităţi, 
necesare de-a lungul vieţii;  

� să promoveze diversitatea culturală ca sursă a creativităţii şi inovaţiei;  

� să încurajeze utilizarea tehnologiei informaţiei ca modalitate de exprimare creativă a propriei personalităţi;  

� să sensibilizeze opinia publică cu privire la perceperea inovaţiei drept modalitate de promovare a dezvoltării 
durabile;  

� să aducă în atenţia publicului strategiile regionale şi locale bazate pe creativitate şi inovaţie. 
 

Anul acesta, „Spring Day” se va desfăşura între 28 martie şi 30 iunie 2011. Campania este deschisă şcolilor 
aparţinând tuturor ciclurilor de învăţământ, de la cel preşcolar la cele de liceu şi şcoală profesională.  
 

Şcolile din judeţul Galaţi se pot adresa cu propuneri de colaborare, ce vizează organizarea şi derularea de activităţi, 
Centrului Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, strada Eroilor nr. 7, telefon 0236/410530, e-mail: 
cie_galati@yahoo.com, persoana de contact fiind dra. Iulia Gheltz.  

 

 
 

Expoziţia de colaje „SALVAŢI PĂDUREA GÂRBOAVELE”  
 
 

În perioada 25 martie - 10 aprilie 2011, Consiliul Judeţului Galaţi găzduieşte expoziţia de colaje „Salvaţi Pădurea 
Gârboavele”, deschisă publicului larg la sediul din str. Eroilor, nr. 7. 
 

Colajele au fost realizate de elevi din  ciclul primar şi gimnazial cu prilejul acţiunii tematice „Promovarea 
conştientizării şi necesităţii protejării mediului” din cadrul proiectului „Salvaţi aria protejată Pădurea Gârboavele”, 
finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013. 
 

Colajele au fost confecţionate din diverse materiale ecologice/ reciclabile şi sunt însoţite de mesaje sugestive pentru 
protecţia mediului: „Nu călcaţi iarba!”, „Nu vă cade mâna...colectaţi deşeurile!”, „Protejaţi flora şi fauna, şi ele vă 
protejează pe voi!”, „Toţi pentru mediu, un mediu pentru toţi!”, „Nu arunca gunoaie, reciclează!”. 
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Scopul concursului şi al expoziţiei de colaje este ca, 
atât participanţii, cât şi cei care vor interacţiona cu 
lucrărileelevilor, să deprindă câteva noţiuni simple 
despre mediu, biodiversitate, arii naturale protejate, 
de ce este Pădurea Gârboavele o arie naturală 
protejată, precum şi ce înseamnă conservarea 
biodiversităţii în Aria naturală protejată Pădurea 
Gârboavele. 
 

Selecţia câştigătorilor va fi realizată de o comisie 
formată din reprezentanţi ai Consiliului Judeţului 
Galaţi, Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi şi 
Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, iar acordarea 
premiilor se va face în cadru festiv la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii, în data de 12 aprilie, ora 10:00. 
 

Şcolile participante la concursul de colaje sunt: 

� Şcoala Gimnazială nr. 2 Galaţi; 

� Şcoala Gimnazială nr. 5 „Cuza Vodă” Galaţi; 

� Şcoala Gimnazială nr. 24 „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” Galaţi; 

� Şcoala Gimnazială nr. 28 „Mihai Eminescu” Galaţi; 

� Şcoala Gimnazială nr. 29 „Sf. Ana” Galaţi.  

 

 

„Europa jurnaliştilor din amfiteatre” la Universitatea „Danubius” 
 

Reprezentanta Comisiei Europene în România a decis continuarea programului „Europa jurnaliştilor din amfiteatre” şi 
în acest an, încurajată fiind de rezultatele obţinute în 2010. Ajuns aşadar la cea de-a doua ediţie, proiectul se 
adresează studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la facultăţile de jurnalism, care vor fi invitaţi să-şi aleagă una 
dintre temele prioritare în domeniul comunicării afacerilor europene şi să realizeze materiale jurnalistice, audio, video 
şi pentru presa online.  
 

În data de 16 martie 2011, programul „Europa jurnaliştilor din amfiteatre” a fost prezent la Universitatea „Danubius” 
din Galaţi, întâlnirea fiind una de prezentare şi îndrumare de specialitate în pregătirea materialelor care vor face 
subiectul unui nou concurs pe teme europene, acestea fiind: promovarea relansării economice; energie şi 
combaterea schimbărilor climatice; politicile europene în slujba cetăţeanului.  
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Studenţii care vor decide să răspundă acestei provocări vor trebui să realizeze materiale audio-video pe una dintre 
aceste teme, materiale care vor fi trimise spre selecţie până la data de 29 aprilie 2011 (adresa: Str. Vasile Lascăr nr. 
31, 020492, Bucureşti, în atenţia doamnei Roxana Morea), comisiei alcătuite din experţi ai Reprezentanţei Comisiei 
Europene în România şi din jurnalişti de prestigiu din domeniul audiovizual specializaţi pe teme europene. 
 

Cele mai interesante proiecte realizate de studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării, din cadrul Universităţii 
„Danubius”, vor fi premiate până la data de 15 mai 2011 şi ulterior vor fi oferite canalelor audiovizuale centrale sau 
locale, ca materiale ilustrative în diferite emisiuni de profil.  
 

La eveniment au participat: doamna Mirela Mustaţă - coordonator al Programului, domnul Mihai Roşioru - ofiţer de 
presă în cadrul RCE, domnul Ovidiu Amălinei - jurnalist la Viaţa Liberă şi doamna Camelia Epure - coordonator 
Centrul Europe Direct Galaţi.  

 

 

CONCURSURI 
 

Concursul de afişe „9 Mai – Ziua Europei”  
 

Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi organizează, în perioada 1 – 29 aprilie 2011, prima ediţie 
a concursului de afişe „9 Mai – Ziua Europei”. 
 

Concursul de afişe “9 Mai – Ziua Europei” face parte din manifestările organizate de 
către Centrul Europe Direct Galaţi pentru a sărbători Ziua Europei. Ziua de 9 Mai 
reprezintă un simbol european şi alături de drapel, imn, motto şi moneda unică ce 
identifică entitatea politică a Uniunii Europene.  
 

La concurs pot participa elevii de gimnaziu din cadrul şcolilor din judeţul Galaţi, numărul 
maxim de afişe participante la concurs fiind de 100, în ordinea primirii lor la sediul 
Centrului Europe Direct Galaţi.  
  

Lucrările vor fi jurizate de către o comisie alcătuită din reprezentanţi ai Centrului Europe 
Direct Galaţi, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi şi ai Muzeului de Artă Vizuală 
Galaţi. 
 

Festivitatea de premiere va avea loc pe data de 9 mai 2011, cu ocazia evenimentelor 
organizate de Centrul Europe Direct Galaţi cu prilejul Zilei Europei, în Grădina Publică 
din Galaţi.  
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În cadrul concursului se vor acorda următoarele premii: 

Locul I:  DVD Player; 

Locul II: MP3 Player; 

Locul III: Tastatură şi mouse wireless.  
 

Pentru informaţii suplimentare, persoană de contact este doamna Oana Ionescu, consilier în cadrul Centrului Europe 
Direct Galaţi, str. Eroilor, nr.7, tel.: 0236-410.530, e-mail: cie_galati@yahoo.com.  

 

 

Concursul de reportaje „Eurojunior” 
 
 

Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi organizează, în perioada 1 – 29 aprilie 2011, a treia 
ediţie a concursului de reportaje „Eurojunior”.  
 

Concursul de reportaje „Eurojunior” are ca temă „Anul European al Voluntariatului” şi constă în realizarea de 
materiale (filme scurte şi/sau reportaje) care tratează acest subiect. Lucrările prezentate în concurs vor fi realizate 
de echipe formate din trei elevi. 

 

Participanţii înscrişi la concurs vor transmite aceste 
materiale pe suport electronic (CD, DVD) Centrului 
Europe Direct din str. Eroilor nr. 7A. Lucrările vor fi 
jurizate de o comisie alcătuită din reprezentanţi ai 
centrului, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi şi 
ai mass-media locale. Premierea câştigătorilor va 
avea loc în cadrul festivităţilor care vor avea loc în 
data de 9 mai 2011, în Gradina Publică, cu ocazia 
celebrării Zilei Europei. 
 

 

Premiile vor consta în DVD playere, MP3 playere, şi memory stick-uri. Pentru mai multe informaţii şi pentru înscrieri, 
persoană de contact este doamna Oana Ionescu, consilier în cadrul Centrului Europe Direct Galaţi, str. Eroilor, nr.7, 
tel.: 0236-410.530, e-mail: cie_galati@yahoo.com.  

 

 

Concursul de desene „9 Mai – Ziua Europei” 

 
 

Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi organizează, în perioada 1 aprilie – 9 mai 2011, a treia 
ediţie a concursului de desene „9 Mai – Ziua Europei”. 
 

Concursul de desene “9 Mai – Ziua Europei” face parte din 
manifestările organizate de către Centrul Europe Direct Galaţi 
pentru a sărbători Ziua Europei. La concurs pot participa copii 
din grupele pregătitoare din cadrul grădiniţelor din judeţul 
Galaţi, numărul maxim de desene participante la concurs fiind 
de 300, în ordinea primirii lor la sediul Centrului Europe Direct 
Galaţi.  
 

Desenele realizate de copiii participanţi la concurs vor fi 
prezentate în cadrul expoziţiei „9 Mai – Ziua Europei” ce va fi 
găzduită de Consiliul Judeţului Galaţi şi va fi deschisă publicului 
în perioada 9 - 13 mai 2011.  
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Lucrările vor fi jurizate de către o comisie alcătuită din reprezentanţi ai Centrului Europe Direct Galaţi, ai 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi şi ai Muzeului de Artă Vizuală Galaţi.  
 

Festivitatea de premiere va avea loc pe data de 9 mai 2011, cu ocazia evenimentelor organizate de Centrul Europe 
Direct Galaţi cu prilejul Zilei Europei, în Grădina Publică Galaţi. 
 

În cadrul concursului se vor acorda următoarele premii: 

Locul I:  Trotinetă; 

Locul II: Role; 

Locul III: Puzzle magnetic.  
 

Pentru informaţii suplimentare, persoană de contact este doamna Mariana Beraru, consilier în cadrul Centrului Europe 
Direct Galaţi, str. Eroilor, nr.7, tel.: 0236-410.530, e-mail: cie_galati@yahoo.com.  
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