
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI 
 
 

EVENIMENTE 
 

ACTIVITATEA DESCRIERE DATA 
ORGANIZĂRII 

GRUP 
ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

LOCAŢIE 

 
Lansarea oficială a 

proiectului “Promovare 
culturală comună – mijloc 
de dezvoltare a cooperării 
transfrontaliere la Dunărea 

de Jos” 
 

 
Proiectul este finanţat în cadrul 

Programul România – Ucraina – R. 
Moldova. Lansarea - conferinţă de 

presă în cadrul căreia va fi prezentat 
proiectul, obiectivele şi activităţile sale 

precum şi rezultatele urmărite. 
 

ianuarie 2011 

 
Mass-media, 

reprezentanţii instituţiilor 
de cultură, partenerii în 

cadrul proiectului, 
reprezentanţii 

finanţatorului, publicul larg 
 

 
Sediul 

Consiliului 
Judeţului Galaţi 

 
Lansarea oficială locală a 
proiectului „Achiziţionare 

echipamente specifice 
pentru îmbunătăţirea 
capacităţii şi calităţii 

sistemului de intervenţie în 
situaţii de urgenţă , 
acordarea asistenţei 

medicale de urgenţă şi a 
primului ajutor calificat, în 

Regiunea Sud – Est” 

 
 

Programului Operaţional Regional 
(P.O.R.) 2007 – 2013, Axa Prioritară 3, 

Domeniul major de intervenţie 3.3 
„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente 

a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă” 

ianuarie 2011 

 
Reprezentanţi ai consiliilor 

judeţene din Regiunea 
Sud – Est, 

reprezentanţi ai ISU 
Brăila, Buzău, Constanţa, 
Galaţi, Tulcea, Vrancea, 

reprezentanţi ai consiliilor 
locale şi ai altor instituţii de 
interes din Regiunea Sud 

– Est, reprezentanţi ai 
ONG-urilor din judeţul 

Galaţi; membrii echipei de 
implementare, 
mass-media 

 

 
 

Sediul 
Consiliului 

Judeţului Galaţi 



 
Conferinţă de presă - 
închiderea proiectului 

„Îmbrǎcǎminte bituminoasǎ 
pe DJ253 km. 18+436 - km. 
29+800, Cudalbi – Bǎleni, 

judeţul Galaţi” 
 

 
 

P.O.R. 2007-2013, A.P. 2 – 
Îmbunătăţirea infrastructurii de 

transport regionale şi locale 
 

 
 

februarie 2011 
 

 
 

Mass-media, reprezentanţi 
ai administraţiei publice 

locale, partenerii implicaţi 
în proiect 

 

 
 

Sediul 
Consiliului 

Judeţului Galaţi 

 
Lansarea oficială locală a 

proiectului  
„Acţionăm împreună pentru 

un mediu mai curat – 
atitudine şi implicare” 

 
 

 
Proiectul este finanţat în cadrul 

Programul România – Ucraina – R. 
Moldova. Lansarea - conferinţă de 

presă în cadrul căreia va fi prezentat 
proiectul, obiectivele şi activităţile sale 

precum şi rezultatele urmărite. 
 

 
februarie 2011 

 

 
Mass-media, 

reprezentanţii instituţiilor 
de mediu şi de 

învăţământ, partenerii în 
cadrul proiectului, 

reprezentanţii 
finanţatorului, publicul larg 

 
Sediul 

Consiliului 
Judeţului Galaţi 

 
Dezbatere publică a 

proiectului “Planul de 
management al Ariei 

naturale protejate Pădurea 
Gârboavele” 

 

 
Programul Operaţional Sectorial de 

Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritară 4 - 
Implementarea sistemelor adecvate de 
management pentru protecţia naturii, 

Domeniu major de intervenţie - 
Dezvoltarea infrastructurii şi a 

planurilor de management pentru 
protejarea biodiversităţii şi reţelei 

Natura 2000 - Solicitarea de proiecte 
nr. 3/2009 

 
 

 
februarie 2011, 

septembrie 
2011 

 

 
Elevi clasele I-XII; 

studenţii facultăţilor cu 
profil de Ştiinţa Mediului, 
Ingineria Mediului; ONG-

urile din domeniu; Agenţia 
Regională de Protecţia 

Mediului Galaţi; Garda de 
Mediu 

 

 
Complexul 
Muzeal de 

Ştiinţele Naturii 
 



 
 

Finalizarea oficială 
a proiectului „O nouă 
abordare strategică a 

judeţului Galaţi” 

 
 

Programul Operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative Axa 
prioritară - 1 „Îmbunătăţirea de 

structură şi proces ale 
managementului ciclului de politici 

publice”, Domeniul major de intervenţie 
- 1 “Îmbunătăţirea procesului de luare 

a deciziilor la nivel politico-
administrativ – Strategii de dezvoltare 

locală” 
 
 

 
 

februarie 2011 
 
 
 
 
 
 

 
 

Reprezentanţi ai 
instituţiilor şi autorităţilor 

publice locale; 
reprezentanţi ai ONG-
urilor din judeţul Galaţi; 

membrii echipei de 
implementare; membrii 
Grupului Operativ de 
Lucru; mass-media 

 

 
 

Sediul 
Consiliului 

Judeţului Galaţi 
 
 
 
 

 
Lansarea oficială a 
proiectului „Servicii 

Integrate în domeniul vizual 
– VIS-ARTurism” finanţat în 

cadrul Programului România 
– Ucraina – R. Moldova 

 
Activitate organizată în parteneriat cu 

Muzeul de Arte Vizuale Galaţi şi 
Consiliul Raional Cahul, R. Moldova în 

scopul prezentării obiectivelor şi 
rezultatelor aşteptate ale proiectului 

 

 
martie 2011 

 
Reprezentanţii mass-

media, ai instituţiilor de 
cultură, ai partenerilor; 
reprezentanţi ai ONG-
urilor din Euroregiune; 

membrii echipei de 
implementare 

 

 
Sediul 

Consiliului 
Judeţului Galaţi 

 

 
Concursul „Protecţia 

mediului în Europa” în 
cadrul proiectului 

„Acţionăm împreună pentru 
un mediu mai curat – 
atitudine şi implicare” 

 

 
Organizarea unui concurs de eseuri 
având ca tematică protecţia mediului 
din aria proiectului, pentru elevi din 

Galaţi şi Cahul. 
 

 
martie 2011 

 
Tinerii (14-18 ani) din 

judeţul Galaţi, România şi 
din raionul Cahul, R. 
Moldova; Consiliul 

Judeţului Galaţi; Agenţia 
de Cooperare 

Transfrontalieră şi 
Integrare Europeană 

 

 
Sediul 

Consiliului 
Judeţului Galaţi 

 



 
Finalizarea oficială a 

proiectului „Modernizare şi 
extindere Centru de 

Recuperare şi Reabilitare a 
Persoanelor cu Handicap 

Adulte nr. 1 (fost Centru de 
Plasament nr. 1)” 

 

 
P.O.R. 2007–2013, A.P. 3 

„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, 
D.M.I. 3.2 „Reabilitarea / modernizarea 
/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

serviciilor sociale”. 
 

 
martie 2011 

 
Mass-media, factori de 

decizie ai judeţului Galaţi, 
reprezentanţi ai 

autorităţilor publice locale 
 

 
Sediul 

Consiliului 
Judeţului Galaţi 

 

 
Lansarea oficială a 

proiectului „Circuit turistic 
muzeal în judeţul Galaţi” 

 

 
P.O.R. 2007 – 2013, D.M.I. 5.3. - 

Promovarea potenţialului turistic şi 
crearea infrastructurii necesare, în 

scopul creşterii atractivităţii României 
ca destinaţie turistică”; 

 

 
mai 2011 

 
Reprezentanţi ai 

instituţiilor şi autorităţilor 
publice locale; 

reprezentanţi ai ONG-
urilor din judeţul Galaţi; 

membrii echipei de 
implementare; mass-

media; personalul 
instituţiilor culturale ce fac 
obiectul proiectului; ONG-
urile cu activitate culturală; 

elevii şi studenţii din 
judeţul Galaţi; operatorii 

de turism. 
 

 
Sediul 

Consiliului 
Judeţului Galaţi 

 

 
Spectacol folcloric - în 

cadrul proiectului „IMAGINE 
– Metode Îmbunătăţite 

pentru asigurarea Creşterii 
şi Inovării în  Euroregiunea 

Dunărea de Jos” 
 

 
Proiectul este finanţat în cadrul 

Programul România – Ucraina – R. 
Moldova. Scopul festivalului folcloric 

este de a pune în valoare bogatul 
patrimoniu cultural al regiunilor 

membre ale Euroregiunii „Dunărea de 
Jos” 

 
mai 2011, 

septembrie 
2011 

 

 
populaţia din regiunile 

membre ale Euroregiunii 
„Dunărea de Jos”, oficiali 
şi artişti populari din toate 

regiunile membre, 
populaţia judeţului Galaţi 

 

 
Complexul 
Muzeal de 

Ştiinţele Naturii 
Galaţi 

 



 
Conferinţă prilejuită de  
“Ziua Internaţională a 

Biodiversităţii” 
 

 
P.O.S. Mediu 2007 – 2013, A.P. 4 - 

Implementarea sistemelor adecvate de 
management pentru protecţia naturii, 
D.M.I. - Dezvoltarea infrastructurii şi a 

planurilor de management pentru 
protejarea biodiversităţii şi reţelei 

Natura 2000 - Solicitarea de proiecte 
nr. 3/2009 

 

 
22 mai 2011 

 

 
Elevi clasele I-XII (cu profil 

vocaţional Resurse 
naturale şi protecţia 
mediului); studenţii 

facultăţilor cu profil de 
Ştiinţa Mediului, Ingineria 
Mediului; ONG-urile din 

domeniu; Agenţia 
Regională de Protecţia 

Mediului Galaţi; Garda de 
Mediu 

 

 
Complexul 
Muzeal de 

Ştiinţele Naturii 
Galaţi. 

 

 
Finalizarea proiectului  

„Reabilitare şi modernizare 
DJ 251 între municipiile 

Tecuci şi Galaţi, sector km 
24 + 000 – 53 + 350” 

 

 
P.O.R. 2007-2013, A.P. 2 – 

Îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport regionale şi locale 

 

 
iunie 2011 

 
Mass-media, reprezentanţi 

ai administraţiei publice 
locale, partenerii implicaţi 

în proiect 
 

 
Sediul 

Consiliului 
Judeţului Galaţi. 

 

 
Seminarii tematice în cadrul 

proiectului „Acţionăm 
împreună pentru un mediu 

mai curat – atitudine şi 
implicare” 

 

 
6 seminarii tematice, câte 3 în fiecare 
ţară având ca tematică: Politica UE 
privind protecţia mediului; Protecţia 
mediului în judeţul Galaţi şi raionul 
Cahul; Elaborarea de proiecte şi 

managementul şi formare în domeniul 
managementului. 

 

 
martie 2011, 
august 2011, 
septembrie 

2011 
 

 
Tinerii (14-18 ani) din 

judeţul Galaţi, România şi 
raionul Cahul, R. Moldova. 

 

 
Sediul Consiliul 
Judeţului Galaţi 
şi al Agenţiei de 

Cooperare 
Transfrontalieră 

şi Integrare 
Europeană 

 
 

Consultare publică pentru 
elaborarea unei strategii de 

comunicare  în cadrul 

 
Consultarea publică pentru elaborarea 
unei strategii de comunicare cu impact 
la nivel transfrontalier se va face prin 

 
august 2011 

 

 
Populaţia judeţului Galaţi, 

mass-media, 
reprezentanţii principalelor 

 
Complexul 
Muzeal de 

Ştiinţele Naturii 



proiectului „IMAGINE – 
Metode Îmbunătăţite pentru 

asigurarea Creşterii şi 
Inovării în Euroregiunea 

Dunărea de Jos” 
 

intermediul unor şedinţe publice. 
 

instituţii şi ONG-uri din 
Galaţi 

 

Galaţi 
 

Ziua Euroregiunii „Dunărea 
de Jos” 

 
Manifestări publice dedicate sărbătoririi 

Zilei Euroregiunii – inclusiv în cadrul 
Festivalului Internaţional de Folclor 

„Doina Covurluiului” 

 
14 august 

2011 

 
Populaţia judeţului Galaţi, 

mass-media, 
reprezentanţii 

organizaţiilor europene de 
profil, oficiali şi artişti 

populari din toate regiunile 
membre ale euroregiunii 

 
Esplanada din 
faţa Casei de 

Cultură a 
Sindicatelor/ 

Consiliul 
Judeţului Galaţi 

/ Complexul 
Muzeal de 

Ştiinţele Naturii 
Galaţi 

 
 

Festivalul Interetnic – în 
cadrul proiectului 

„Promovare culturală 
comună – mijloc de 

dezvoltare a cooperării 
transfrontaliere la Dunărea 

de Jos” 
 

 
Festivalul este dedicat minorităţilor 

etnice din Euroregiunea „Dunărea de 
Jos” în scopul promovării culturale a 

regiunilor membre. 
 

 
septembrie 

2011 
 

 
Reprezentanţii minorităţilor 

etnice din regiunile 
membre ale Euroregiunii 
„Dunărea de Jos”, oficiali 
şi artişti populari din toate 

regiunile membre, 
populaţia judeţului Galaţi 

 

Esplanada din 
faţa Casei de 

Cultură a 
Sindicatelor 

 
Finalizarea oficială a  

proiectului „IMAGINE – 
Metode Îmbunătăţite pentru 

asigurarea Creşterii şi 
Inovării în Euroregiunea 

Dunărea de Jos” 

 
Organizarea unei conferinţe de presă 

în cadrul căreia va fi prezentat 
proiectul, obiectivele şi activităţile sale 

precum şi rezultatele obţinute pe 
perioada implementării 

 
octombrie 

2011 

 
Mass-media, 

reprezentanţii instituţiilor 
de cultură, partenerii în 

cadrul proiectului, 
reprezentanţii 

finanţatorului, publicul larg 

 
Sediul Consiliul 
Judeţului Galaţi 



 
Finalizarea oficială a  

proiectului „Promovare 
culturală comună – mijloc 
de dezvoltare a cooperării 
transfrontaliere la Dunărea 

de Jos” 
 

 
Organizarea unei conferinţe de presă 

în cadrul căreia va fi prezentat 
proiectul, obiectivele şi activităţile sale 

precum şi rezultatele obţinute pe 
perioada implementării 

 

 
noiembrie 

2011 

 
Mass-media, 

reprezentanţii instituţiilor 
de cultură, partenerii în 

cadrul proiectului, 
reprezentanţii 

finanţatorului, publicul larg 
 

 
Sediul Consiliul 
Judeţului Galaţi 

 

 
Finalizarea oficială a  

proiectului „Modernizare, 
extindere şi dotare 

Ambulatoriu Integrat de 
Specialitate al Spitalului 

Clinic „Sf. Apostol Andrei” 
 

 
POR 2007 – 2013, Axa 3 - 

„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, 
DMI 3.1 

„Reabilitarea/modernizarea/echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate” 

 

 
noiembrie 

2011 

 
Mass-media, 

reprezentanţii instituţiilor 
de sănătate, reprezentanţii 
finanţatorului, publicul larg. 

 

 
Sediul Consiliul 
Judeţului Galaţi 

 

 
Concursul de miniproiecte 

de mediu în cadrul 
proiectului „Acţionăm 

împreună pentru un mediu 
mai curat – atitudine şi 

implicare” 
 

 
Organizarea unui concurs în vederea 

elaborării unor miniproiecte pe 
tematică de mediu. 

 

 
decembrie 

2011 

 
Tinerii (14-18 ani) din 

judeţul Galaţi, România şi 
raionul Cahul, R. Moldova 

 
Sediul Consiliul 
Judeţului Galaţi 
şi al Agenţiei de 

Cooperare 
Transfrontalieră 

şi Integrare 
Europeană 

 
 



CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI 
CENTRU EUROPE DIRECT 

EVENIMENTE 
ACTIVITATEA DESCRIERE DATA 

ORGANIZĂRII 
GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI LOCAŢIE 

 
BIO-Europa 

 
campanie de comunicare având ca temă 
biodiversitatea în UE – flora și fauna din 

statele membre ale UE, conservarea 
speciilor pe cale de dispariție 

 

 
februarie - martie 

2011 

 
300 elevi/profesori din instituțiile 

de învățământ primar din 
municipiul Galați. 

 
sediul celor 

instituțiilor de 
învățământ 
interesate 

 
Spring Day Europe 

 
campanie generală de comunicare pe 

teme europene 

 
martie - mai 

2011 

 
600 elevi/profesori din instituțiile 
de învățământ primar din județul 

Galați. 
 

 
sediul celor 

instituțiilor de 
învățământ 
interesate 

 
 

9 Mai – Ziua Europei 
 

eveniment public de celebrare a Zilei de 9 
mai, Ziua Europei – paradă a copiilor ce 
vor reprezenta prin costumații specifice 
statele membre UE, desene pe asfalt 

 

 
9 mai 2011 

 
Publicul larg 

 
Grădina Publică 
din municipiul 

Galaţi 

 
1 IUNIE 

 – Ziua Copilului din 
tine! 

 
eveniment de celebrare a Zilei 

Internaționale a copilului – paradă a 
costumelor de poveste, desene pe asfalt, 

spectacol artistic, activități de 
divertisment 

 
1 iunie 2011 

 
Publicul larg 

 
Grădina Publică 
din municipiul 

Galaţi 

 
 Școala de Vară 

 
set de 3 seminarii de informare care vor  

aborda următoarele teme: Instituțiile 
Uniunii Europene, Liberele circulații ale 

UE și Surse de informare ale UE 

 
20 iunie – 5 iulie 

2011 

 
100 persoane din județul Galați 

 
Sediul Consiliului 
Județului Galați 



 

 
Agenda digitală a 
Uniunii Europene 

 
campanie de promovare în 10 licee din 

municipiul Galați având ca temă 
beneficiile economice și sociale ale 

utilizării ICT 

 
octombrie - 

noiembrie 2011 

 
300 elevi de liceu din municipiul 

Galați 

 
sediul celor 

instituțiilor de 
învățământ 
interesate 

 
 

Planul județean de 
comunicare pe teme 

europene - 2012 

 
elaborarea și promovarea în cadrul unui 

eveniment special dedicat a Planului 
Județean de comunicare pe teme 

europene pentru anul 2012 
 

 
octombrie -

decembrie 2011 

 
Rețeaua de Multiplicatori de 

informație europeană 

 
Sediul Consiliului 
Județului Galaţi 

 
INFOEuropa – buletin 

electronic de 
informare 

 
ştiri și informații despre activitatea 

instituțiilor UE, evenimentele organizate 
în județul Galați având tematică 

europeană 
 

 
publicație lunară 

 
cadre didactice, administrația 

publică, societate civilă, voluntari 

 
E-mailing 

 
Enciclopedia BIO 

Europa 

 
prezentarea într-o formă prietenoasă a 
biodiversității din statele membre ale 

Uniunii Europene 
 

 
februarie  2011 

 
copii preșcolari și școlari, cadre 

didactice, societate civilă 

 
La solicitare, 

sediul Centrului 
Europe Direct 

 
Savoare și arome 

europene – carte de 
bucate 

 
prezentarea unor rețete culinare 

tradiționale din toate statele membre ale 
Uniunii Europene 

 
octombrie 2011 

 
publicul larg din județul Galați 

 
La solicitare, 

sediul Centrului 
Europe Direct 

 
 

La pas prin Europa – 
ghid turistic 

 
prezentarea unor obiective turistice 

importante din toate capitalele statelor 
membre ale Uniunii Europene 

 
septembrie 2011 

 
publicul larg din județul Galați 

 
La solicitare, 

sediul Centrului 
Europe Direct 

 



MUNICIPIUL GALAŢI 

EVENIMENTE 
 

ACTIVITATEA 

 
DESCRIERE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 
 

 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

 
LOCAŢIE 

Conferinţa de lansare a 
proiectului  Modernizare 
Bd. Oţelarilor, străzilor 
Stadionului, Frunzei şi 

Gh. Asachi din Municipiul 
Galaţi 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL 
REGIONAL 2007-2013 

Axa prioritară 1 „Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli 

urbani de creştere” 
Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri 

integrate de dezvoltare urbană” 
Sub-domeniul: Poli de dezvoltare 

urbană 
 

ianuarie 2011 

 
 
 
 

Mass – media, reprezentanţi 
ai administraţiei publice 

locale şi centrale, alte instituţii 
publice, publicul  interesat 

 

Parcul de Tehnologie a 
Informaţiei Galaţi, str. 

Portului, nr. 23 

 

Conferinţa de lansare a 
proiectului Modernizare 
Strada Unirii din Galaţi 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL 
REGIONAL 2007-2013 

Axa prioritară 1 „Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli 

urbani de creştere” 
Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri 

integrate de dezvoltare urbană” 
Sub-domeniul: Poli de dezvoltare 

urbană 
 

ianuarie 2011 

 

 
 
 

Mass – media, reprezentanţi 
ai administraţiei publice 

locale şi centrale, alte instituţii 
publice, publicul  interesat 

 

Parcul de Tehnologie a 
Informaţiei Galaţi, str. 

Portului, nr. 23 

 
 
 



Conferinţa de lansare a 
proiectului Modernizare 

Centru Multifuncţional de 
Servicii Sociomedicale 

pentru Persoane 
Vârstnice 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL 
REGIONAL 2007-2013 

Axa prioritară 1 „Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli 

urbani de creştere” 
Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri 

integrate de dezvoltare urbană” 
Sub-domeniul: Poli de dezvoltare 

urbană 
 

ianuarie 2011 

 
 
 

Mass-media, reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale şi 
centrale, ONG-uri locale de 

profil social, alte 
instituţii/servicii locale cu 

activitate în domeniul 
asistenţei sociale sau îngrijirii 

persoanelor vârstnice 

Parcul de Tehnologie a 
Informaţiei Galaţi, str. 

Portului, nr. 23 

 

Conferinţa de închidere a 
proiectului 

Modernizarea şi 
Echiparea Ambulatoriului 

de Specialitate al 
Spitalului Clinic de 

Urgenţă pentru Copii „Sf. 
Ioan” 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL 
REGIONAL 2007-2013 

Axa prioritară 3 : Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale 

Domeniul major de intervenţie 
3.1: Reabilitarea, modernizarea şi 

echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate 

 
 

ianuarie 2011 

 
 
 
 

Mass-media, reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale şi 

centrale, reprezentanţi ai 
sistemului sanitar, personalul 

medical, ONG-uri, publicul  
interesat 

Amfiteatrul Spitalului 
Clinic de Urgenţă pentru 

Copii „Sf. Ioan” Galaţi, str. 
Gheorghe Asachi nr. 2 

 
 
 
 
 
 

Conferinţa de lansare a 
proiectului  Modernizare 
Grădina Publică Galaţi 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL 
REGIONAL 2007-2013 

Axa prioritară 1 „Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli 

urbani de creştere” 
Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri 

integrate de dezvoltare urbană” 
Sub-domeniul: Poli de dezvoltare 

urbană 
 

februarie 2011 

 

 

Mass – media, reprezentanţi 
ai administraţiei publice 

locale şi centrale, alte instituţii 
publice, publicul  interesat 

Parcul de Tehnologie a 
Informaţiei Galaţi, str. 

Portului, nr. 23 

 



Conferinţa de lansare a 
proiectului  Modernizarea 

Parcului Rizer din 
Municipiul Galaţi 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL 
REGIONAL 2007-2013 

Axa prioritară 1 „Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli 

urbani de creştere” 
Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri 

integrate de dezvoltare urbană” 
Sub-domeniul: Poli de dezvoltare 

urbană 

februarie 2011 

 

Mass – media, reprezentanţi 
ai administraţiei publice 

locale şi centrale, alte instituţii 
publice, publicul  interesat 

Parcul de Tehnologie a 
Informaţiei Galaţi, str. 

Portului, nr. 23 

 

Conferinţa de închidere a 
proiectului Modernizarea 
şi Reabilitarea Grupului 

Şcolar „Gheorghe 
Asachi” din Municipiul 

Galaţi   

PROGRAMUL OPERAŢIONAL 
REGIONAL 2007-2013, Axa 
Prioritară 3 „Îmbunătăţirea 

infrastructurii sociale”, Domeniul 
major de intervenţie 3.4. – 

„Reabilitarea/modernizarea/dezvolta
rea şi echiparea infrastructurii 

preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare 

profesională continuă” 
 

 

martie 2011 Mass-media, reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale şi 

centrale, reprezentanţi ai 
mediului preuniversitar, 

beneficiarii direcţi (profesori, 
elevi) 

Grupul Şcolar Industrial 
Gheorghe Asachi. Galati, 

str. Milcov nr. 13 

Conferinţa de lansare a 
proiectului Dezvoltarea 

Pieţei de Gros, Str. 
Basarabiei – Cooperare 

transfrontalieră în 
Euroregiunea Dunărea de 

Jos 

Programul Operaţional Comun 
România-Ucraina-Republica 

Moldova ENPI CBC 2007-2013 
Prioritatea 1 – Către o economie 

mai competitivă a zonei de frontieră 
Măsura 1.1. – Îmbunătăţirea 

productivităţii în zonele urbane şi 
rurale 

 

martie 2011 Mass-media, reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale şi 

centrale, reprezentanţi ai 
partenerilor de proiect 

(Camera de Comerţ, Industrie 
şi Agricultură Galaţi, Agenţia 

de Cooperare 
Transfrontalieră şi Integrare 
Europeană Cahul, Republica 

Moldova), reprezentanţi ai 
mediului de afaceri 

Parcul de Tehnologie a 
Informaţiei Galaţi, str. 

Portului, nr. 23 

 



 

Conferinţa de lansare a 
proiectului Centrul 

Multicultural „Dunărea de 
Jos”, str. Domnească, nr. 

91, Municipiul Galaţi, 
Judeţul Galaţi 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL 
REGIONAL 2007-2013 

Axa prioritară 1 „Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli 

urbani de creştere” 
Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri 

integrate de dezvoltare urbană” 
Sub-domeniul: Poli de dezvoltare 

urbană 
 

mai 2011 Mass-media, reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale şi 

centrale, reprezentanţi ai 
ONG-urilor, minorităţi, 

organizaţii/asociaţii culturale, 
publicul  interesat 

 

Parcul de Tehnologie a 
Informaţiei Galaţi, str. 

Portului, nr. 23 

 

Conferinţa de lansare a 
proiectului Parcare Drum 

Centură în Municipiul 
Galaţi 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL 
REGIONAL 2007-2013 

Axa prioritară 1 „Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli 

urbani de creştere” 
Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri 

integrate de dezvoltare urbană” 
Sub-domeniul: Poli de dezvoltare 

urbană 
 

mai 2011 Mass-media, reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale şi 

centrale, publicul  interesat 

 

Parcul de Tehnologie a 
Informaţiei Galaţi, str. 

Portului, nr. 23 

 



 

INSTITUŢIA  PREFECTULUI  JUDEŢUL  GALAŢI  
 

EVENIMENTE 
 

           ACTIVITATEA 

 
DESCRIERE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 
 

 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

 
LOCAŢIE 

Seminar cu tema 
“Aderarea României la 

spaţiul Schengen” 

Prezentarea etapelor de aderare la 
spaţiul Schengen şi stadiul în care 

se află România  
 
 

Primul trimestru 
al anului 2011 – 

luna martie  
 
 

Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie, Inspectoratul 

Judeţean al Poliţiei de 
Frontieră, Consiliul Judeţului 
Galaţi, Primăria Municipiului 
Galaţi, Instituţia Prefectului 

Judeţul Galaţi  

Instituţia Prefectului  

Măsuri de combatere a 
traficului de persoane 

Masă rotundă cu participarea 
instituţiilor implicate în prevenirea şi 
combaterea traficului de persoane  

 
 

Al doilea 
trimestru al 

anului 2011 – 
luna iunie  

 

Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie, Inspectoratul 

Judeţean al Poliţiei de 
Frontieră, Autoritatea 

Naţională pentru Combaterea 
Traficului de Persoane – 
Centrul Regional Galaţi, 

Consiliul Judeţului Galaţi, 
Primăria Municipiului Galaţi, 
Instituţia Prefectului Judeţul 

Galaţi, DGASPC Galaţi 

Instituţia Prefectului  
 

Prezentarea 
instrumentului CAF 

(Cadru de Autoevaluare a 
Funcţionării instituţiei 

publice) 

Lectori invitaţi din cadrul UCRAP-
MAI prezintă beneficiile aplicării 

instrumentului de autoevaluare CAF 
în cadrul instituţiilor publice  

 

Al treilea 
trimestru al 

anului 2011 – 
luna septembrie  
 

Serviciile publice 
deconcentrate, Consiliul 
Judeţului Galaţi, Primăria 

Municipiului Galaţi, Instituţia 
Prefectului Judeţul Galaţi 

Instituţia Prefectului  
 



 

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ GALAŢI 
 
 

EVENIMENTE 
 

ACTIVITATEA 

 
DESCRIERE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 
 

 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

 
LOCAŢIE 

Europa – oportunităţi 
pentru afaceri” 

Începerea activităţii 
Administrare 

Extindere 
Piaţa UE 

Erasmus for Young Entrepreneurs 
 

Martie 2011 
 
 
 
 

IMM-uri, tineri pentru start-up, 
antreprenori 

 

Galaţi 
Vaslui 

Vrancea 
 
 

Săptămâna europeană a 
IMM-urilor 

Traininguri – Dreptul de proprietate 
intelectuală 

 
 
 

Mai 2011 
 
 
 

IMM-uri, tineri pentru start-up  Galaţi 
Vaslui 

Vrancea 
 
 
 

Europa – oportunităţi 
pentru afaceri 

Finanţare şi sprijin 
Instruire 

Responsabilitate 
 
 

Octombrie 2011 
 

 
 
 

IMM-uri, tineri pentru start-up Galaţi 
Vaslui 

Vrancea 
 
 



 
 

FUNDAŢIA ŞCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE  
 FILIALA GALAŢI 

EVENIMENTE 
ACTIVITATEA 

 
 

DESCRIERE DATA 
ORGANIZĂRII 

GRUPŢINTĂ/ 
PARTICIPANŢI 

LOCAŢIE 

 
Curs Manager de proiect 

 
Acest curs se adresează 

persoanelor care vor scrie şi 
vor implementa proiecte cu 

finanţare externă, vor 
gestiona costurile şi 

resursele operaţionale din 
cadrul proiectului, vor 

asigura managementul 
echipei de proiect, 

managementul riscurilor şi 
managementul calităţii 

proiectului. 

 
martie - aprilie 

2011 

 
Persoane fizice şi juridice 

 
Parcul de Tehnologie a 

Informaţiei Galaţi 

 
Curs: Expert accesare 
fonduri structurale şi de 

coeziune europene 

 
În cadrul acestui curs, 

cursanţii se familiarizează 
cu pregătirea elaborării 
proiectului, cu stabilirea 

parteneriatelor şi cu 
elaborarea proiectului. 

 
mai - iunie 

2011 

 
Persoane fizice şi juridice 

 
Parcul de Tehnologie a 

Informaţiei Galaţi 

 
Întâlnirile trimestriale din 

cadrul CLDPS Galaţi 

 
În cadrul întâlnirilor 

trimestriale ale CLDPS 
Galaţi se discută despre 

creşterea relevanţei 
Planurilor locale de acţiune 
în învăţământul profesional 
şi tehnic în raport cu nevoile 

de educaţie şi formare 
profesională previzionate la 
nivel regional şi judeţean. 

 
trimestrial 2011 

 
Membrii CLDPS Galaţi 

 
Inspectoratul şcolar judeţean 

Galaţi 

 



 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ GALAŢI  
 

EVENIMENTE 
 

ACTIVITATEA 

 
DESCRIERE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 
 

 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

 
LOCAŢIE 

 
JOB CLUB 

 
Acţiune de informare asupra 

oportunităţilor oferite de reţeaua 
serviciilor publice de ocupare - 
EURES, celor care doresc să 

muncească în străinătate; prezentare 
generală şi modul de funcţionare                                                         

CV EUROPASS - prezentare generală 
şi modul de întocmire 

 
martie 2011 

 
 

 
Persoane în căutarea unui 
loc de muncă, din judeţul 

Galaţi 

 
AJOFM GALAŢI, str. 
Domnească nr. 191 

 
JOB CLUB 

 
Acţiune de informare asupra 

oportunităţilor oferite de reţeaua 
serviciilor publice de ocupare - 
EURES, celor care doresc să 

muncească în străinătate; prezentare 
generală şi modul de funcţionare                                                         

CV EUROPASS - prezentare generală 
şi modul de întocmire 

 
octombrie 2011 

 
Persoane în căutarea unui 
loc de muncă, din judeţul 

Galaţi  

 
AJOFM GALAŢI, str. 
Domnească nr. 191  

 



 

UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALAŢI 
CENTRU DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ EUROINFOGHID 

EVENIMENTE 
ACTIVITATEA DESCRIERE DATA 

ORGANIZĂRII 
GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI LOCAŢIE 

Conferinţa 
internaţională 

„Integrarea europeană – realităţi şi 
perspective” 

Mai 2011 Reprezentanţi ai mediului 
academic, reprezentanţi ai 

mediului de afaceri, cercetători. 
 

Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
 

Seminar Bune practici în utilizarea fondurilor 
structurale şi de coeziune 

Ianuarie 2011 Studenţi Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
Campanie de 
comunicare 

Analiza comparativă a strategiilor şi 
politicilor de dezvoltare ale Uniunii Europene 

şi cele active în perimetrul românesc 

7 februarie 2011 
– 

17 aprilie 2011 

Studenţi Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
Campanie de 
comunicare 

Răspunsul european la criza financiară 
internaţională: Europa 2020 

7 februarie 2011 
– 

17 aprilie 2011 

Studenţi Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
Campanie de 
comunicare 

Dificultăţi şi oportunităţi pentru mediul de 
afaceri românesc în absorbţia fondurilor 

europene 

7 februarie 2011 
– 

17 aprilie 2011 

Studenţi Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
Campanie de 
comunicare 

Importanţa Fondurilor Structurale şi de 
Coeziune pentru mediul de afaceri 

românesc. Posibilităţi de utilizare a tehnicilor 
de benchmarking 

7 februarie 2011 
– 

17 aprilie 2011 

Studenţi Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 

Campanie de 
comunicare 

Surse de finanţare a mediului de afaceri în 
perioada 2007 – 2013 

7 februarie 2011 
– 

17 aprilie 2011 

Studenţi Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
Campanie de 
comunicare 

Bune practici în utilizarea de către IMM-uri a 
Fondurilor Structurale şi de Coeziune 

7 februarie 2011 
– 

17 aprilie 2011 

Studenţi Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 
Campanie de 
comunicare 

Impactul crizei economice asupra mediului 
de afaceri 

7 februarie 2011 
– 

17 aprilie 2011 

Studenţi Universitatea 
Danubius din 

Galaţi 



OI POS MEDIU PENTRU REGIUNEA SUD-EST, GALAŢI  
 
 

EVENIMENTE 
     

           ACTIVITATEA 

 
DESCRIERE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 
 

 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

 
LOCAŢIE 

 
Menţinerea unui cadru de 

comunicare adecvat 
destinat informării 

grupurilor ţintă 

 
Organizarea de întâlniri cu factorii 
implicaţi de la nivelul fiecărui judeţ.  

Promovarea cooperării intre 
autorităţile implicate în accesarea 

fondurilor europene. 
Acordarea de sprijin beneficiarilor. 

Elaborarea şi distribuirea 
materialelor informative  

 

 
2011 

 
 
 
 

 
Autorităţi locale, potenţiali 

beneficiari, beneficiari, 
reprezentanţii sectoarelor de 

servicii publice. 

 
Galaţi, Brăila, Buzău, 
Constanţa, Focşani, 

Tulcea. 

 
Continuarea informării în 
vederea conştientizării 
potenţialilor beneficiari 

asupra oportunităţilor de 
finanţare oferite de POS 
Mediu pentru proiectele 

de infrastructură de 
mediu 

 
Organizarea unor întâlniri de lucru 
locale/regionale cu beneficiarii Axei 
4 privind  pregătirea de proiecte în 

domeniul protecţiei naturii, în cadrul 
sesiunilor de depunere.  

Stabilirea şi menţinerea  unei reţele 
de dialog cu potenţialii beneficiari 

pentru a se asigura transparenţa şi 
promovarea continuă privind POS 

Mediu. 
Informarea rapidă a beneficiarilor 

privind noutăţile apărute în 
implementarea POS Mediu. 

 

 
2011 

 
 
 

 
Autorităţi locale, potenţiali 

beneficiari, beneficiari, 
reprezentanţii sectoarelor de 

servicii publice.  

 
Galaţi, Brăila, Buzău, 
Constanţa, Focşani, 

Tulcea. 
 
 



Creşterea capacităţii de 
absorbţie a fondurilor 

europene la nivelul 
regiunii Sud Est 

 
Sesiuni de lucru locale/regionale 

privind promovarea oportunităţilor de 
finanţare oferite de POS Mediu şi 
condiţiile de accesare aferente.  

Acordarea de sprijin beneficiarilor 
pentru îmbunătăţirea calităţii 

dosarelor cererilor de rambursare şi 
implicit a capacităţii de absorbţie. 

 

 
Semestrial 

 
 
 
 

 
Autorităţi locale, potenţiali 

beneficiari, beneficiari, 
reprezentanţii sectoarelor de 

servicii publice Galaţi. 

 
Galaţi, Brăila, Buzău, 
Constanţa, Focşani, 

Tulcea. 
 

 
Informarea publicului  

despre scopul, importanţa 
şi priorităţile POS Mediu 

cu privire la dezvoltarea şi 
modernizarea 

infrastructurii de mediu 

 
Organizarea de evenimente 

locale/regionale  de promovare 
pentru prezentarea progresului 

înregistrat în implementarea POS 
Mediu pe parcursul anului 2011.  

 
 

 

 
Trimestrial 

 
 
 
 
 

 
Autorităţi locale, potenţiali 

beneficiari, beneficiari, 
reprezentanţii sectoarelor de 

servicii publice Galaţi. 

 
Galaţi, Brăila, Buzău, 
Constanţa, Focşani, 

Tulcea. 
 
 
 
 

 



AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI 

 
EVENIMENTE 

  

       ACTIVITATEA 

 
DESCRIERE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 
 

 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

 
LOCAŢIE 

Sărbătorirea Zilei 
Mondiale a Zonelor 

Umede 

Masă rotundă cu tema „Zonele 
Umede -  provocări şi oportunităţi” 

02 februarie 2011 
 

Reprezentanţii 
administraţiilor/custozii ariilor 
protejate din Regiunea Sud-
Est, autorităţi publice locale, 

ONG-uri 

Sala verde, etajul III, 
sediul Agenţiei Regionale 
pentru Protecţia Mediului 

Galaţi 

Sărbătorirea Zilei 
Mondiale a Apei 

Lecţii pe teme ecologice legate de 
managementul apei 

22 martie 2011 Elevii instituţiilor de 
învăţământ cu care ARPM 

Galaţi are încheiate 
Protocoale de colaborare 

Unităţi de învăţământ din 
municipiul Galaţi 

 

Sărbătorirea Zilei 
Europene a Păsărilor 

 

Expoziţie de fotografie 24 mai 2011 
 
 

Publicul larg/elevii şcolilor din 
judeţul Galaţi 

Sediul Agenţiei Regionale 
pentru Protecţia Mediului 

Galaţi 

Sărbătorirea Zilei 
Mondiale a Mediului 

Acţiuni de ecologizare 05 iunie 2011 Participă angajaţii ARPM 
Galaţi 

Municipiul Galaţi 

Sărbătorirea Zilei 
Internaţionale a Dunării 

Acţiuni de ecologizare 29 iunie 2011 Participă angajaţii ARPM 
Galaţi 

Malurile Dunării, Faleza 
Dunării 

Sărbătorirea Zilei 
Internaţionale a Stratului 

de Ozon 

Lecţii pe teme ecologice legate de 
protecţia stratului de ozon şi 

schimbările climatice 

16 septembrie 2011 Elevii instituţiilor de 
învăţământ cu care ARPM 

Galaţi are încheiate 
Protocoale de colaborare 

Unităţi de învăţământ din 
municipiul Galaţi 



Sărbătorirea  Săptămânii 
Mobilităţii Europene 

Campanie pentru promovarea 
folosirii bicicletelor şi a mersului 

pe jos 

16 – 22 septembrie 
2011 

Elevii instituţiilor de 
învăţământ cu care ARPM 

Galaţi are încheiate 
Protocoale de colaborare, 

Publicul larg 

Unităţi de învăţământ din 
municipiul Galaţi 

Campania Marea 
Debarasare 

Campanie naţională, respectiv 
regională, de colectare a 

deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice de la 

populaţie 

Periodic/Trimestrial Populaţia din mediul urban şi 
rural/Operatorii de deşeuri, 

administraţia publică, 
autorităţile publice 

Judeţele Regiunii Sud-Est 

 



                                               CAMERA AGRICOLĂ A JUDEŢULUI GALAŢI 
 

EVENIMENTE 

 

ACTIVITATEA 

 
DESCRIERE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 
 

 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

 
LOCAŢIE 

Organizarea unei acţiuni 
de informare cu privire la 

necesitatea pregătirii 
profesionale continue în 

domeniul agricol 

Şefii de exploataţie si-au manifestat interesul 
ca salariaţii să aibă pregătire de specialitate 
corelată cu directivele europene, în special 

in domeniul mecanizării 
 

octombrie 2011 
 
 

Salariaţi ai societăţilor 
agricole 

Tecuci 
Galaţi 

Instruirea personalului 
Camerei Agricole în 
vederea accesării 

fondurilor FEADR, pentru 
toate măsurile acreditate 

în domeniul agricol 

Specialiştii Camerei Agricole trebuie să fie în 
permanenţă instruiţi în vederea elaborării de 

proiecte pentru atragerea fondurilor 
europene 

înainte de 
lansarea unor noi 

măsuri de 
accesare a 
fondurilor 
europene 

 

Personalul Camerei Agricole 

 

Galaţi 
 

Promovarea Programului 
Naţional de Dezvoltare 
Rurală prin distribuirea 

publicaţiei proprii 
,,Consultanţa Agricolă 

Gălăţeană” 
 

Publicaţia vine în sprijinul fermierilor cu date 
şi informatii din domeniul agricol 

 

lunar 
 
 
 

Fermierii judeţului Galaţi Galaţi şi CLCA 
din judeţ 

 

Târgul de Toamnă – 
Tecuci 

 

Producătorii tecuceni şi ai localităţilor 
învecinate işi expun în Piaţa Centrală 

roadele muncii lor 
 

septembrie 2011 
 

Producători agricoli Tecuci 
 

Târgul de Toamnă – Galaţi Producătorii din judeţul Galaţi expun în Piaţa 
Centrală, într-un cadru festiv produse 

destinate comercializării 

septembrie – 
octombrie 2011 

Producători agricoli Galaţi 
 

 



OFICIUL JUDEŢEAN DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT GALAŢI 

 
EVENIMENTE 

  

ACTIVITATEA 
 

DESCRIERE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 
 

 
GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

 
LOCAŢIE 

 
Obiectivele APDRP – 

prezentarea modalităţilor 
de accesare a fondurilor 

nerambursabile din cadrul 
PNDR 

 
Promovarea generală a măsurilor prin care se 
pot obţine fonduri nerambursabile în funcţie 
de investiţiile pe care şi le propun solicitanţii. 

Promovarea măsurilor lansate la data 
prezentării. 

 
lunar 

 

 
Deţinătorii de exploataţii agricole – 
persoane fizice şi juridice, agenţi 

economici din mediul rural din 
domeniul agricol, consilii locale, alţi 
agenţi economici din mediu urban 

ale căror activităţi pot fi finanţate cu 
fonduri nerambursabile. 

 
Galaţi 

 
Măsura 112 – Instalarea 

tinerilor fermieri 

 
Dezvoltarea exploataţiilor agricole care 

produc produse agricole vegetale şi animale 
(materie primă) pentru consum uman şi hrana 

animalelor. 

 
permanent 

 
Tineri sub 40 de ani, persoane fizice 

sau juridice ca unic administrator. 

 
Galaţi 

 
Măsura 121 – 
Modernizarea 

exploataţiilor agricole 

 
Studii în domeniul agricol, sau cel puţin 

absolvenţi de liceu în alte domenii; Înscriere 
în Registrul Fermierilor cu o vechime de 12 

luni sau mai mică la data depunerii cererii de 
finanţare. 

 
permanent 

 
Fermieri persoane fizice sau juridice 

care practica in principal activitati 
agricole ca activitate principala 

conform codului CAEN din 
Certificvatul de inregistrare eliberat 

de O.R.C. 

 
Galaţi 



 
Măsura 123 – 

Creşterea valorii adaugate 
a produselor agricole şi 

forestiere 

 
Investiţii finanţate: 

-construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor 
folosite în procesul de producţie; 

-achiziţionarea de utilaje, echipamente, 
instalaţii, aparate şi costuri de întreţinere. 

 

 
permanent 

 
Persoane fizice autorizate şi 

persoane juridice înregistrate ca 
micro-întreprinderi, întreprinderi mici 

şi mijlocii, cooperative agricole, 
societăţi de valorificare, asociaţii 
familiale, grupuri de producători. 

 
Galaţi 

 
Măsura 125 – 

Îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea infrastructurii 
legate de dezvoltarea şi 
adaptarea agriculturii şi 

silviculturii 
Submăsura 125 a 

 

 
Investiţii finantate: 

-infrastructura rutieră agricolă – construirea 
şi/sau modernizarea drumurilor de acces, 
poduri şi podeţe, drumurilor agricole de 

exploataţie; 
-sisteme de irigaţii – modernizare  şi/ sau  

retehnologizare, inclusiv lucrări pentru staţiile 
de pompare, de contorizare. 

 

 
permanent 

 
-Unităţile administrativ-teritoriale  
deţinătoare de terenuri agricole 

şi/sau de infrastructura de acces la 
exploataţiile agricole, prin 
reprezentanţii lor legali; 
-asociaţii de Dezvoltare 

Intercomunitara  (ADI) deţinătoare 
de terenuri agricole şi/ sau de 

infrastructura de acces la 
exploataţiile agricole; 

-organizaţii/ federaţii de utilitate 
publică ale proprietarilor/ 

deţinătorilor  de terenuri agricole. 
 

 
Galaţi 

 
Măsura 125 – 

Îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea infrastructurii 
legate de dezvoltarea şi 
adaptarea agriculturii şi 

silviculturii 
Submăsura 125 b 

 

 
Investiţii finanţate: 

-infrastructură rutieră forestieră - construirea 
şi/sau  modernizarea drumurilor forestiere, 

inclusiv poduri şi podeţe, lucrări de apărare - 
consolidare, lucrări de siguranţa circulaţiei 

(parapeţi), semnalizare şi avertizare; 
-infrastructură feroviară forestieră - 

construirea şi modernizarea terasamentelor şi 
calea de rulare, inclusiv poduri şi podeţe, 

lucrări de apărare - consolidare, tunele, lucrări 
de semnalizare şi avertizare. 

 

 
permanent 

 
-Proprietari/deţinători (cu drept de 

administrare) privaţi de pădure, 
persoane fizice şi juridice; 

-asociaţii de proprietari/ deţinători 
privaţi de pădure; 

-unităţi administrativ-teritoriale 
deţinătoare de pădure; 
-Asociaţii de Dezvoltare 

Intercomunitara  (ADI) deţinătoare 
de pădure; 

-administratorul fondului forestier de 
stat – Regia Naţională a Pădurilor – 

 
Galaţi 



ROMSILVA, prin unităţile şi filialele 
din structura sa. 

 

 
Măsura 312 – 

Sprijin pentru crearea şi 
dezvoltarea de micro-

întreprinderi 

 
Investiţii finanţate: 

-industria uşoară (articole de pielărie, 
încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de 

uz gospodăresc, produse odorizante etc.); 
-în activităţi de procesare industrială a 

produselor lemnoase – începând de la stadiul 
de cherestea (ex. mobilă); 

-mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi 
obiecte casnice, producerea de ambalaje etc. 

-investiţii pentru dezvoltarea activităţilor 
meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor 

activităţi tradiţionale non-agricole cu specific 
local; 

-servicii de croitorie, frizerie, cizmărie; 
-servicii de conectare şi difuzare internet; 

-servicii de mecanizare, transport (altele decât 
achiziţia mijloacelor de transport) protecţie 

fitosanitară, însămânţare artificială a 
animalelor, servicii sanitar-veterinare; 

-servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte 
casnic. 

 

 
permanent 

 
-Micro-întreprinderile înregistrate în 

spaţiul rural; 
-persoane fizice (neînregistrate ca 

agenţi economici); 
-medicul veterinar cu drept de liberă 

practică, care este organizat şi 
funcţionează în cadrul unui cabinet 

medical veterinar individual  în 
conformitate cu Legea 160/1998; 
-medicul uman cu drept de liberă 

practică care este organizat şi 
funcţioneză în cadrul unui cabinet 

medical individual în conformitate cu  
Ordonanţa Guvernului nr 124/1998. 

 

 
Galaţi 

 
Măsura 313 –  

Încurajarea activităţilor 
turistice 

 
Investiţii finanţate: 

-investiţii în infrastructura de primire turistică; 
-construcţia, modernizarea, extinderea şi 
dotarea structurilor de primire turistice; 

-investiţii în activităţi recreaţionale; 
-investiţii în infrastructură la scară mică 

precum centrele de informare, amenajarea de 

 
permanent 

 
-Micro-întreprinderile; 

-persoane fizice (neînregistrate ca 
agenţi economici) - care se vor 
angaja că până la data semnării 
Contractului de finanţare să se 

autorizeze cu un statut minim de 
persoană fizică autorizată şi să 

 
Galaţi 



marcaje turistice, etc; 
-dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor 

turistice. 
 

funcţioneze ca micro-întreprindere; 
-comunele prin reprezentanţii lor 

legali conform legislaţiei naţionale în 
vigoare, precum şi asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară realizate 
doar între comune şi înfiinţate 
conform legislaţiei naţionale în 

vigoare. 
 

 
Măsura 322 – 

Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăţirea 

serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia 

rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale 

 

 
Investiţii finanţate: 

-crearea şi modernizarea infrastructurii fizice 
de bază; 

-crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază 
pentru populaţia rurală; 

-protejarea patrimoniului cultural de interes 
local şi natural din spaţiul rural. 

 

 
permanent 

 
-Comunele prin reprezentanţii lor 

legali conform legislaţiei naţionale în 
vigoare; 

-autorităţile locale (comune) sau 
Asociaţii de Dezvoltare 

Intercomunitare prin operatorii 
regionali pentru investiţiile în 

infrastructurş de apă/apă uzată; 
-Asociaţiile de Dezvoltare 

Intercomunitare (ADI); 
-ONG-uri, aşezăminte culturale şi 
instituţii de cult definite conform 
legislaţiei naţionale în vigoare; 

-persoane fizice şi juridice care deţin 
în proprietate sau administrează 

obiective de patrimoniu cultural sau 
natural de interes local. 

 
Galaţi 

 



 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEANJ GALAŢI 
EVENIMENTE 

ACTIVITATEA DESCRIERE DATA 
ORGANIZĂRII 

GRUP 
ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

LOCAŢIE 

“Drepturile şi obligaţiile 
cetăţeanului European” 

 
 

Dezbatere aprilie 2011 Elevi, cadre didactice, 
părinţi, reprezentanţi ai 

comunităţilor locale 

 

Programe de finanţare şi 
Managementul  proiectelor 

europene 

Stagii de formare: 
 

- suport de curs elaborat de inspectorul 
şcolar responsabil cu gestionarea 

programelor comunitare şi a problematicii 
de integrare europeană 

 

pe tot parcursul 
anului şcolar 2010 - 

2011 
 
 
 

Responsabilii 
programelor comunitare 

de la nivelul unităţilor 
şcolare 

În centrele 
metodice  din 

Galaţi, Tecuci şi 
Târgu Bujor 

Programe de finanţare şi 
Managementul  proiectelor 

europene 

Stagii de formare: 
 

•-suport de curs elaborat de inspectorul 
şcolar responsabil cu gestionarea 

programelor comunitare şi a problematicii 
de integrare europeană 

pe tot parcursul 
anului şcolar 2010 - 

2011 
 
 

Directorii unităţilor 
şcolare din judeţul Galaţi 

 

În centrele 
metodice  din 

Galaţi, Tecuci şi 
Târgu Bujor 

 
 
 

Informaţii preluate de pe 
site-ul Delegaţiei Comisiei 
Europene la Bucureşti şi 
organizate în funcţie de 
priorităţi (programe de 
finanţare,concursuri, 

programe, campanii de 
informare privind derularea 

unor acţiuni, evenimente 

Sesiuni de informare 
 
 
 
 
 

pe tot parcursul 
anului şcolar 2010 - 

2011 
 
 
 
 

Consilierii educativi de la 
nivelul unităţilor şcolare 

 
 

C.N.V.A. - Galaţi 
 
 
 

Organizare de activităţi la 
nivelul unităţilor de 

învăţământ cu ocazia 
diferitelor evenimente 

europene 
 

Serbari, mese rotunde, seminarii de 
comunicări pe teme europene 

Conform calendarului 
Comisiei Europene 

Elevi, cadre didactice, 
părinţi, reprezentanţi ai 

comunităţilor locale 

La nivelul unităţilor 
şcolare sau în alte 
locaţii stabilite de 
comun acord cu 

partenerii 



COLEGIUL NAŢIONAL “VASILE ALECSANDRI” GALAŢI 
EVENIMENTE 

ACTIVITATEA DESCRIERE DATA 
ORGANIZĂRII 

GRUP 
ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

LOCAŢIE 

 
“ÎN DIALOG CU 

CENTRUL EUROPE 
DIRECT” 

 
Scriitorul francez Stendhal spunea că 

„primul instrument al geniului unui popor 
este limba sa”. Limba maternă 

reprezintă identitatea naţională şi 
culturală a individului şi este una dintre 
dimensiunile fundamentale ale fiinţei 

umane. 
 

Proclamată de către Conferinţa 
generală UNESCO din 1999, Ziua 
internaţională a limbii materne, 21 

februarie, promovează recunoaşterea şi 
utilizarea limbilor materne. În această zi, 
statele membre UNESCO s-au angajat 
să contribuie la protecţia şi revigorarea 

diversităţii culturale prin promovarea 
limbilor ca formă de comunicare, 

interacţiune şi înţelegere între popoare 
diferite. 

Cu acest prilej, elevii clasei a V-a A din 
cadrul C.N.V.A. Galati, sub indrumarea 

profesorului-diriginte OANA 
BOTEZATU, vor efectua o vizita la 
Centrul Europe Direct din Galati. 

 

 
21 februarie 2011 

 
 
 
 

 
elevi de nivel gimnazial - 
Elevii clasei a V-a A din 

cadrul  Colegiului Naţional 
“Vasile Alecsandri” Galaţi 

(28 elevi) 

 
Centrul Europe Direct  

Galaţi 
 

 
«Relayons la flamme 

francophone!» 

 
În fiecare an, pe 20 martie, se 

celebrează Ziua Internaţională a 
Francofoniei în toate ţările care au 

franceza ca limbă oficială, de cultură, de 
lucru sau de comunicare internaţională. 

Şi în 2011, Colegiul Naţional “Vasile 
Alecsandri” din Galaţi va găzdui o serie 
de ample manifestări dedicate acestui 
eveniment : sesiune de comunicari, 

 
21- 25 martie 

2011 

 
elevi de nivel gimnazial si 
liceal - elevi ai Colegiului 

Naţional “Vasile 
Alecsandri” Galaţi 

 
Colegiul Naţional 

“Vasile Alecsandri” din 
Galaţi 

(sala Amfiteatru) 
 
 



concurs de scurt-metraje, piesa de 
teatru, momente muzicale şi coregrafice 

– toate acestea fiind coordonate de 
către cadrele didactice din cadrul 

Departamentul de Limba şi Literatura 
franceză al C.N.V.A. (prof. Oana 

Botezatu, prof. Mihaela Dumitriu, prof. 
Geta Prada, prof. Adriana Ghiţă, prof. 

Carmen Marcu) 
 

“FII OM BUN CU 
MEDIUL 

INCONJURATOR!” 

 
Un proiect de voluntariat demarat în 

2011 – Anul European Al Voluntariatului 
– de către un grup de elevi ai clasei a 
XI-a F din cadrul Colegiului Naţional 

“Vasile Alecsandri” Galaţi, sub 
coordonarea profesorului Oana 

Botezatu. 
Mai precis, este vorba despre o 

campanie de promovare a reciclarii 
diferitelor materiale,  activitatea vizand 

liceele din oraşul Galaţi. 
 

 
aprilie 2011 

 
 
 

 
Organizatori : 

elevi ai clasei a XI-a F din 
cadrul Colegiului Naţional 
“Vasile Alecsandri” Galaţi 

 
Participanţi : 

elevi din liceele galăţene 
 
 

 
 

Galaţi 
 
 

 
“CNVA’S SPRING 

DAY 2011” 

 
“Spring Day” este un proiect 

internaţional, adoptat în multe şcoli 
europene şi constă în descoperirea şi 

ilustrarea obiceiurilor specifice unei ţări 
prin momente artistice şi activităţi 

informative. Printre cele mai importante 
beneficii ale acestui proiect se numără 

dezvoltarea capacităţilor de comunicare 
şi exprimare, îmbogăţirea cunoştinţelor 

de cultură generală, socializarea şi 
munca în echipă. 

La nivelul Colegiului Naţional «Vasile 
Alecsandri» Galaţi, acest eveniment va 

fi coordonat de catre prof. Oana 
Botezatu. 

 
 
 

2 – 6 mai 2011 
 
 
 

 
Elevi de nivel gimnazial şi 
liceal - elevi ai Colegiului 

Naţional “Vasile 
Alecsandri” Galaţi 

 
Colegiul Naţional 

“Vasile Alecsandri” din 
Galaţi 

 

 



 

                                COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” GALAŢI 
 
 

EVENIMENTE 
 

ACTIVITATEA 

 
DESCRIERE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 
 

 
GRUP ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

 
LOCAŢIE 

 

România în context 
European 

 

 
Sesiune de comunicări ştiinţifice 

(referate) 

 
24 ianuarie 2011 

 

 
Elevii claselor a XI-a, a XII-a 

Prof. istorie 

 
CDI 

 

Săptămâna iubirii 

 

 
Întocmire de play-list-uri cu melodii 

de dragoste în limba engleză, 
franceză şi română 

 
14 februarie 

2011 
 

 
Toţi elevii şcolii 

 
CNAIC 

 

 

Personalităţi europene 
feminine 

 

 
Prezentare power point în orele de 

dirigenţie 

 
martie 2011 

 
 
 

 
Toţi diriginţii 

 

CDI 

 

 

Spring Day – ediţia a VII-a 

 

 
Concurs cultural – artistic între toate 

clasele 

 
aprilie 2011 

 

 

Toate clasele de liceu 

 
CNAIC 

 



  
 

 
 

COLEGIUL NAŢIONAL "CALISTRAT HOGAŞ" TECUCI 
 

EVENIMENTE 
ACTIVITATEA DESCRIERE DATA 

ORGANIZĂRII 
GRUP ŢINTĂ/ 

PARTICIPANŢI LOCAŢIE 

Legislaţia europeană privind 
protecţia mediului 

Ore de dirigenţie 
 Ianuarie 2011 

 
X F – Corpaci P. 
X A – Branişte D. 
XI D – Vrabie F. 

Colegiu 

 
Şanse egale la educaţie în 
contextul U.E. 
 

Dezbatere Februarie 2011 Vechiu Luiza 
Branişte Dorina 

Centrul de Documentare 
şi Informare 

Sunt consumator, am drepturi! Studiu de caz 
Chestionar Martie  2011 

 
Elevii claselor IX D, X C 
Tiron Viorica 
Chetronie Jujău Valentina 
Radu Vladimir 
 

Centrul de Documentare 
şi Informare 

 
Tineri reporteri pentru mediul 
înconjurător 
 

Proiect Martie 2011 Elevii claselor a IX-a 
Duvac Marga 

Colegiu 
Comunitatea locală 

 
Viaţa copacilor depinde de mine/ 
tine 
 

Proiect Aprilie 2011 
Elevii claselor V – VI 
Vâlcu Mariana 
Jalbă Ionelia 

Parcul central 

 
„U.E. pentru elevii mileniului III” 
 

Concurs de colaje 9 mai 2011 Lambrinoc Poliana Colegiu 

 
 



 

COLEGIUL NAŢIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU 
 

EVENIMENTE 
 

ACTIVITATEA DESCRIERE DATA 
ORGANIZĂRII GRUP ŢINTĂ LOCAŢIE 

Europa în imagini Expoziţie de fotografii, vederi 01.2011 Elevi liceu CNMK 

EU şi UE Concurs de cultură general 
privind Uniunea Europeană 03. 2011 Elevii liceului CNMK 

Art pour francophonie 
Interpretarea unor piese de 
teatru în franceză, a unor 

melodii din repertoriul muzicii 
franceze 

24.03.2011 
Elevi gimnaziu, 

elevi liceu (Liceul 
de artă, CNMK) 

CNMK 

Sărbătoreşte Europa în şcoala 
noastră 

Fiecare colectiv de elevi din 
liceu va promova cultura, 
tradiţiile uneia din ţările 

membre ale Uniunii Europene 

11.04 – 
15.04.2011 Elevi de liceu CNMK 

“Diferiţi dar împreună” 
Identificarea elementelor 

specific popoarelor din Uniunea 
Europeană şi prezentarea lor 
sub forma unor creaţii artistice 

09.05.2011 Elevi de lice CNMK 



 

COLEGIUL NAŢIONAL “COSTACHE NEGRI”, GALAŢI 
EVENIMENTE 

ACTIVITATEA DESCRIERE DATA 
ORGANIZĂRII 

GRUP 
ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

LOCAŢIE 

 
Drepturile omului 

 
Discuţii pe baza celor mai 

importante drepturi ale omului-
dreptul la opinie şi dreptul de a 

alege 
Prezentare power-point 

 

 
februarie 2011 

 
Elevi/profesori/invitaţi 

 

Colegiul Naţional 
“Costache Negri”, Galaţi 

 
Rasismul-o 
problemă 

contemporană? 

 
 

Buletin informativ/chestionare 
 
 

 
 

martie 2011 
 
 

 
 

Elevi/profesori/invitaţi 
 
 
 

 
Colegiul Naţional 

“Costache Negri”, Galaţi 

 
Ce înseamnă să fii 

tolerant? 

 
Joc de rol 

(elevii vor fi confruntaţi cu situaţii 
dificile pe care vor trebui să le 

abordeze dovedind pe parcursul 
soluţionării tact şi abilităţi 

diplomatice) 
 

 
 

aprilie 2011 

 
 

Elevi/profesori/invitaţi 
 
 
 

 
Colegiul Naţional 

“Costache Negri”, Galaţi 

 
Încălzirea globală o 

problemă a secolului 
XXI 

 
 

Expoziţie de desene 
 
 

 
 

mai 2011 
 
 

 
 

Elevi/profesori/invitaţi 
 

 
Colegiul National 

“Costache Negri”, Galaţi 



BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „V.A. URECHIA“ GALAŢI 
 
 

EVENIMENTE 
  

ACTIVITATEA 

 
DESCRIERE 

 
DATA 

ORGANIZĂRII 
 

 
GRUP 

ŢINTĂ/PARTICIPANŢI 

 
LOCAŢIE 

”2011 - Anul European al 
Voluntariatului” 

Simpozion, organizat în parteneriat 
cu instituţii gălăţene 

 
 
 

20.04.2011 
 
 
 
 

Cadre didactice, elevi, 
studenţi, O.N.G., voluntari în 
alte instituţii, reprezentanţi ai 
autorităţilor locale, jurnalişti 

 

Biblioteca Judeţeană 
“V.A. Urechia” - Sala 

“Mihai Eminescu”, etaj I 
 

9 Mai – Ziua Europei Expoziţie de documente şi hărţi din 
colecţiile Bibliotecii 

 
 
 
 

9 – 15.05.2011 
 
 
 

Cadre didactice, studenţi, 
elevi, profesori, elevi, 
personalităţi gălăţene, 

scriitori, locuitori ai judeţului 
Galaţi 

 

Biblioteca Judeţeană 
“V.A. Urechia” - foaierul 
Sălii “Mihai Eminescu”, 

etaj I, stânga 
 
 
 

9 Mai – Ziua Europeană a 
Operei 

Expoziţie de documente multimedia 
şi partituri muzicale din colecţiile 

Bibliotecii 
 
 
 

9 – 15.05.2011 
 
 
 
 

Cadre didactice, studenţi, 
elevi, profesori, elevi, 
personalităţi gălăţene, 

scriitori, locuitori ai judeţului 
Galaţi 

Biblioteca Judeţeană 
“V.A. Urechia” - foaierul 
Sălii “Mihai Eminescu”, 

etaj I, dreapta 

Zilele Europene ale 
Patrimoniului 

Colocviu – organizat în parteneriat 
cu minorităţile naţionale din judeţul 

Galaţi 
 
 
 
 
 

18.05.2011 
 
 
 
 
 

Reprezentanţi ai autorităţilor 
locale şi naţionale, membri ai 
minorităţilor naţionale, cadre 

didactice, studenţi, elevi, 
profesori, personalităţi 

gălăţene, scriitori, locuitori ai 
judeţului Galaţi, jurnalişti, 

scriitori. 

Biblioteca Judeţeană 
“V.A. Urechia” - Sala 

“Mihai Eminescu”, etaj I 
 
 
 
 
 

 
 



CENTRUL DE ZI „ÎMPREUNĂ” 
 

EVENIMENTE 
 

ACTIVITATEA 
 

DESCRIERE DATA 
ORGANIZĂRII 

GRUP 
ŢINTĂ/PARTICIPANŢI LOCAŢIE 

 
Săptămână dedicată 

„ZILEI PĂMÂNTULUI”   
„Sănătatea Pământului – 

preocuparea noastră” 

 
- Educaţie ecologică – discuţii 
interactive cu copii de ce este 

important să păstrăm pământul cât mai 
curat 

- „Parcul nostru – oglinda noastră” - 
curăţenie în parcul din jurul centrului 

de zi „Împreună” – plantat copaci, 
răsădit flori 

- „Parada costumelor ecologice – copii 
îşi vor confecţiona costume din 

materiale ecologice – concurs cu 
premii (materiale promoţionale Europe 

Direct, alte premii) 

 
18 – 22 aprilie 

2011 

 
Copiii care frecventează 
centrul de zi „Împreună”, 

părinţi, alţi invitaţi 

 
Centrul de zi 
„Împreună” 

 
9 MAI - ZIUA EUROPEI 

„Şi noi suntem în 
Europa” 

 
- Informare europeană – simboluri, 

instituţii, imnul Europei – discuţii libere 
- Decoraţii cu însemnele UE atelier de 
creaţie – desene, felicitări, steguleţe – 

concurs cu premii (materiale 
promoţionale Europe Direct, alte 

premii) 

 
9 mai 2011 

 
Copiii care frecventează 
centrul de zi „Împreună”, 

părinţi, alţi invitaţi 

 
Centrul de zi 
„Împreună” 

 
Carnavalul statelor 

membre U.E. 

 
- concurs de cunoştinţe generale 

despre U.E. 
- Parada ţărilor membre UE - concurs 
costume – copii vor confecţiona şi se 
vor costuma în tările membre UE pe 
care le vor descrie în câteva fraze. 

Premii - materiale promoţionale Europe 
Direct, alte premii) 

 
iulie 2011 

 
Copiii care frecventează 
centrul de zi „Împreună”, 

părinţi, alţi invitaţi 

 
Centrul de zi 
„Împreună” 



 
 

 
UE împotriva traficului 

de fiinţe umane – 
Săptămâna de luptă 

împotriva traficului de 
fiinţe umane 

 
- discuţii libere despre traficul de fiinţe 
umane 
- activitate stradală de informare a 
populaţiei 

 
octombrie 

2011 

 
Copiii care frecventează 
centrul de zi „Împreună”, 

părinţi, alţi invitaţi 

 
Centrul de zi 

„Împreună”, în zonele 
din proximitatea 

centrului 

 
„Ţara mea în UE” 

 
Concurs de desene pe această temă - 
Premii - materiale promoţionale Europe 

Direct, alte premii) 
 

 
noiembrie 

2011 

 
Copiii care frecventează 
centrul de zi „Împreună”, 

părinţi, alţi invitaţi 

 
Centrul de zi 
„Împreună” 




