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Peste 4 milioane de persoane vor beneficia de granturi din partea UE 
pentru a-şi ameliora competenţele şi capacitatea de inserţie profesională. 
 

Erasmus+, noul program al UE pentru educaţie, formare, tineret şi sport, planificat 

să înceapă în ianuarie, a fost aprobat in data de 19 noiembrie 2013 de Parlamentul 
European. Programul, care se va desfăşura pe o perioadă de şapte ani, are ca scop 

stimularea dezvoltării competenţelor şi a capacităţii de inserţie profesională şi 
sprijinirea modernizării sistemelor de învăţământ, de formare profesională şi pentru 

tineret. Erasmus+ va beneficia de un buget de 14,7 miliarde euro, ceea ce 
înseamnă cu 40% mai mare decât nivelurile actuale.  
 

Peste 4 milioane de persoane vor beneficia de sprijin pentru a studia, pentru a 

urma cursuri de formare profesională, pentru a munci sau pentru a desfăşura 

activităţi de voluntariat în străinătate, printre acestea numărându-se 2 milioane de 
studenţi din învăţământul superior, 650.000 de ucenici şi de elevi din învăţământul 

profesional, precum şi peste 500.000 de tineri implicaţi în programe de schimburi 
de tineri sau de voluntariat în străinătate.  
 

Studenţii care intenţionează să urmeze un program complet de studii de masterat în 

străinătate, pentru care rareori sunt disponibile granturi sau împrumuturi naţionale, 
vor beneficia de o nouă schemă de garantare a împrumuturilor, gestionată de 

Fondul European de Investiţii. Erasmus+ va oferi, de asemenea, finanţare pentru 

personalul din educaţie şi formare, pentru lucrătorii din domeniul tineretului şi 
pentru parteneriate între universităţi, colegii, şcoli, întreprinderi şi organizaţii non-

profit. 
 

„Mă bucur că Parlamentul European a adoptat programul Erasmus+ şi sunt mândră 
că am putut asigura o creştere a bugetului cu 40 % faţă de programele noastre 
actuale. Acest lucru demonstrează angajamentul UE în ceea ce priveşte educaţia şi 
formarea profesională. Erasmus+ va contribui, de asemenea, la combaterea 
şomajului în rândul tinerilor, oferindu-le acestora posibilitatea de a-şi îmbogăţi 
cunoştinţele şi de a-şi dezvolta competenţele prin acumularea de experienţă în 
străinătate. În afară de a oferi granturi pentru beneficiari individuali, Erasmus+ va 
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sprijini o serie de parteneriate, cu scopul de a-i ajuta pe oameni să facă tranziţia de la educaţie la inserţia pe piaţa 
muncii, precum şi o serie de reforme, cu scopul de a moderniza şi a îmbunătăţi calitatea educaţiei în statele 
membre. Acest aspect este esenţial dacă dorim să îi oferim tinerei noastre generaţii calificările şi competenţele de 
care are nevoie pentru a reuşi în viaţă," a declarat Androulla Vassiliou, comisarul pentru educaţie, cultură, 
multilingvism şi tineret. 
  

Erasmus+ are trei obiective principale: două treimi din buget se alocă pentru oportunităţi de învăţare în străinătate, 

atât pe teritoriul UE, cât şi în afara sa, iar din restul bugetului se vor sprijini parteneriate între instituţii de 
învăţământ, organizaţii pentru tineret, întreprinderi, autorităţi locale şi regionale şi ONG-uri, precum şi reforme de 

modernizare a educaţiei şi a formării profesionale şi de promovare a inovării, a spiritului antreprenorial şi a 

capacităţii de inserţie profesională. 
 

Noul program Erasmus+ combină toate schemele actuale ale UE pentru educaţie, formare profesională, tineret şi 

sport, inclusiv Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), 

programul „Tineret în acţiune” şi cinci programe de cooperare internaţională (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, 
Edulink şi programul de cooperare cu ţările industrializate). Acest lucru va facilita înţelegerea de către candidaţi a 

oportunităţilor disponibile, în timp ce alte simplificări vor facilita la rândul lor accesul la program.  
 

Cine sunt beneficiarii Erasmus+? 
• 2 milioane de studenţi din învăţământul superior vor avea posibilitatea să studieze sau să se formeze profesional 

în străinătate, inclusiv în cadrul a 450.000 de stagii de practică; 
• 650.000 de ucenici şi de elevi din învăţământul profesional vor primi burse ca să studieze, să se formeze 

profesional sau să lucreze în străinătate; 

• 800.000 de profesori din învăţământul preuniversitar şi universitar, de formatori, personal nedidactic din educaţie 
şi de lucrători din domeniul tineretului vor avea oportunitatea de a preda sau de a se forma profesional în 

străinătate; 
• 200.000 de studenţi masteranzi care urmează un ciclu complet în altă ţară vor beneficia de garanţii ale 

împrumuturilor; 

• peste 500.000 de tineri vor putea desfăşura activităţi de voluntariat în străinătate sau vor putea participa la 
programe de schimburi de tineri; 

• peste 25.000 de studenţi vor primi burse pentru a urma programe comune de masterat, ceea ce înseamnă a 
studia la cel puţin două instituţii de învăţământ superior din străinătate; 

• 125.000 de şcoli, de instituţii de învăţământ profesional şi de formare, de instituţii de învăţământ superior şi de 
învăţământ pentru adulţi, de organizaţii pentru tineret şi de întreprinderi vor primi finanţare pentru a institui 25.000 

de „parteneriate strategice”, cu scopul de a promova schimbul de experienţă şi crearea contactelor cu piaţa muncii;  

• 3.500 de instituţii de învăţământ şi întreprinderi vor primi sprijin pentru crearea a peste 300 de „Alianţe ale 
cunoaşterii” şi „Alianţe ale competenţelor sectoriale” pentru a stimula capacitatea de inserţie profesională, inovarea 

şi spiritul antreprenorial; 
• 600 de parteneriate în domeniul sportului, inclusiv evenimente europene de tip non-profit, vor beneficia de 

asemenea de finanţare. 
 

Erasmus+ urmează să fie lansat într-un moment în care aproape şase milioane de tineri din UE sunt şomeri - cu 
niveluri care depăşesc 50% în Spania şi în Grecia. În acelaşi timp, există peste 2 milioane de locuri de muncă 

vacante, iar o treime dintre angajatori declară că întâmpină dificultăţi în angajarea de personal cu competenţele 

necesare. Aceasta demonstrează existenţa unei lacune semnificative în materie de competenţe în Europa. Erasmus+ 
va aborda problema acestei lacune oferind cetăţenilor oportunităţi de studiu, de formare profesională sau de 

acumulare a experienţei în străinătate. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu  

http://www.ec.europa.eu


  

 

 

 
Libera circulaţie a persoanelor: cinci acţiuni în beneficiul cetăţenilor,  

al creşterii economice şi al ocupării forţei de muncă în UE  
 

 

Comisia Europeană a adoptat recent un document programatic care subliniază responsabilitatea comună a statelor 
membre şi a instituţiilor UE în ceea ce priveşte respectarea drepturilor cetăţenilor europeni de a locui şi a munci într-

o altă ţară din UE. Pentru a sprijini eforturile statelor membre în acest sens, documentul Comisiei defineşte cinci 

acţiuni concrete de consolidare a dreptului la libera circulaţie, ajutând totodată statele membre să profite de 
avantajele oferite de acesta. Documentul programatic clarifică drepturile cetăţenilor UE în ceea ce priveşte libera 

circulaţie şi accesul la prestaţiile sociale, răspunzând în acelaşi timp preocupărilor exprimate de unele state membre 
în legătură cu problemele pe care fluxurile migratoare le-ar putea pune autorităţilor locale. 
 

„Dreptul la liberă circulaţie este un drept fundamental, care 
reflectă însuşi spiritul cetăţeniei UE. Peste două treimi dintre 
europeni afirmă că libera circulaţie este benefică pentru ţara lor. 
Este de datoria noastră să o consolidăm şi să o protejăm”, a 

declarat vicepreşedintele Viviane Reding, comisarul UE pentru 
justiţie. „Sunt conştientă de preocupările exprimate de unele 
state membre referitor la potenţialele abuzuri legate de fluxurile 
de mobilitate. Abuzurile dăunează liberei circulaţii. Rolul Comisiei 
Europene este de a oferi o mână de ajutor statelor membre în 
soluţionarea acestor probleme. Iată de ce Comisia a prezentat 
astăzi cinci acţiuni care vor ajuta statele membre să lupte 
împotriva potenţialelor cazuri de abuz şi să utilizeze mai eficient 
fondurile UE pentru incluziune socială. Trebuie să ne unim 
eforturile pentru a proteja dreptul la liberă circulaţie. Cetăţenii 
europeni se bazează pe aceasta.”  
 

Pentru a sprijini eforturile statelor membre în acest sens, documentul Comisiei defineşte cinci acţiuni concrete de 

consolidare a dreptului la libera circulaţie, ajutând totodată statele membre să profite de avantajele oferite de 

acesta. Cele cinci acţiuni sunt: 
• să lupte împotriva căsătoriilor de convenienţă: Comisia va ajuta autorităţile naţionale să pună în aplicare 

norme UE care să le permită să combată eventualele abuzuri ale dreptului la libera circulaţie, prin elaborarea unui 
manual privind soluţionarea problemei căsătoriilor de convenienţă; 

• să aplice norme UE de coordonare a securităţii sociale: Comisia colaborează îndeaproape cu statele 
membre pentru a clarifica, printr-un ghid practic ce va fi elaborat până la finele anului 2013, „proba reşedinţei 

obişnuite”, prevăzută de normativa europeană privind coordonarea securităţii sociale [Regulamentul (CE) nr. 

883/2004]. Criteriile stricte aplicate în cadrul acestei probe garantează faptul că cetăţenii care nu lucrează pot avea 
acces la securitate socială într-un alt stat membru doar după ce şi-au deplasat cu adevărat centrul de interes în 

statul respectiv (de exemplu, familiile); 
• să soluţioneze problemele legate de incluziunea socială: ajutând statele membre să utilizeze mai eficient 

Fondul Social European pentru a aborda problema integrării sociale: de la 1 ianuarie 2014, minimum 20% din 

fondurile FSE ar trebui cheltuite pentru promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în fiecare stat membru; 
• să promoveze schimbul de bune practici între autorităţile locale: Comisia va ajuta autorităţile locale din 

întreaga Europă să facă schimb de cunoştinţe, pentru a răspunde mai bine provocărilor din sfera incluziunii sociale. 
Până la finele anului 2013, Comisia va finaliza un studiu de evaluare a impactului liberei circulaţii în şase mari oraşe, 

iar în februarie 2014, ea va invita primarii să discute provocările şi să facă schimb de bune practici; 
• să asigure aplicarea pe teren a normelor UE privind libera circulaţie: până la finele anului 2014, Comisia 

va elabora, în colaborare cu statele membre, un modul de pregătire online, pentru a ajuta personalul autorităţilor 

locale să înţeleagă şi să aplice pe deplin dreptul la libera circulaţie al cetăţenilor UE. 47% dintre cetăţenii UE sunt 
astăzi de părere că problemele cu care se confruntă atunci când se mută într-o altă ţară din UE sunt cauzate de 

faptul că funcţionarii administraţiilor locale nu sunt suficient de bine familiarizaţi cu dreptul la libera circulaţie al 
cetăţenilor UE. 

 

Mai multe informaţii disponibile pe: www.ec.europa.eu  
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_en.pdf
http://www.ec.europa.eu


  

 

 

 
Parlametul European aprobă bugetul pe termen lung al UE (2014 - 2020)  

 

 

După luni de negocieri complexe, Parlamentul a aprobat luna aceasta, bugetul pe termen lung al UE, pentru 2014 - 

2020. Toate condiţiile exprimate în rezoluţia din iulie - adoptată ca urmare a unui acord politic la cel mai înalt nivel 
între Parlament, Preşedinţia irlandeză şi Comisie - au fost îndeplinite. Bugetul total pentru următorii şapte ani este de 

960 miliarde euro pentru angajamente şi 908 miliarde pentru plăţi (la preţurile din 2011).  
 

Remedierea întârzierilor de plată 

Parlamentul a dorit în primul rând ca întârzierile recurente ale plăţilor să fie remediate. În ultimii ani, acestea au pus 

Comisia în imposibilitatea de a îşi îndeplini obligaţiile legale şi financiare. Remedierea presupune ca anul 2014 să nu 

mai înceapă în roşu. Statele membre au aprobat adăugarea sumei de 3,9 milioane euro la bugetul pentru 2013. 
 

Bazele legale pentru toate programele UE au fost aprobate 

În al doilea rând, Parlamentul a insistat ca toate bazele legale pentru diferite programe UE să fie finalizate pe baza 

codeciziei între Consiliu şi Parlament. Acest lucru a fost îndeplinit şi ca urmare, multe programe sunt votate în 
această sesiune plenară. 
 

Grup la nivel înalt pentru resursele proprii 

În al treilea rând, Parlamentul a insistat pentru crearea 

unui grup de lucru la nivel înalt privind „resursele proprii” 

care să lucreze la reformarea aranjamentelor actuale 
privind resursele UE, întrucât sistemul actual, cu toate 

excepţiile, reducerile, sursele diferite de finanţare şi 

dependenţa de bugetele naţionale, a devenit inexplicabil. 
Statele membre au fost de acord cu organizarea acestui 

grup de lucru, care va începe să lucreze curând. 
 

Utilizarea optimă a fiecărui euro 

În acordul din iunie 2013, Parlamentul a asigurat deja 

priorităţile cheie pentru mandatul său de negociere. 
Printre acestea se află o flexibilitate aproape totală de 

mutare a fondurilor neutilizate (creditele de plată) de la 

un an la altul şi de la o categorie de cheltuieli la alta. 
Această flexibilitate este necesară pentru a asigura că fiecare euro din bugetul UE este utilizat acolo unde este 

necesar, mai ales în situaţia actuală în care bugetele anuale vor scădea. 
 

Revizuirea la mijlocul perioadei bugetare 

O altă realizare cheie a Parlamentului a fost inserţia unei „clauze de revizuire” care va cere Comisiei Europene să 

prezinte o revizuire a modului de funcţionare a bugetului UE pe termen lung (MFF) în 2016, ţinând seama de situaţia 
economică de la acel moment. A fost subliniată în mod special alinierea duratei viitoare a MFF - în prezent fiind de 

şapte ani - la ciclurile politice de cinci ani din instituţiile UE. Revizuirea va fi însoţită de o propunere legislativă de 

revizuire. 
 

Ce urmează 

Consiliul de Miniştri va supune la vot MFF ca punct A în cadrul Consiliului din 2 decembrie privind competitivitatea. 

Regulamentul MFF a fost adoptat cu 537 de voturi pentru, 126 împotrivă și 19 abțineri. Acordul interinsitutțional care 

însoțește acest regulament a fost adoptat cu 557 de voturi pentru, 118 împotrivă și 11 abțineri.  

 

Sursa: www.europarl.europa.eu  
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Comisarul Dacian Cioloş salută votul Parlamentului European asupra reformei  
Politicii Agricole Comune (PAC) 

 
„Salut votul de astăzi al Parlamentului European asupra reformei politicii agricole comune. Este o 

zi importantă pentru agricultorii europeni dar şi pentru toţi cetăţenii Uniunii Europene preocupaţi 
de calitate produselor alimentare şi de durabilitatea metodelor de producţie agricolă. Politica 

agricolă comună reformată va aduce un sprijin mai bine echilibrat între fermieri, regiuni şi state 

membre, cu un accent special pe tinerii fermieri; va promova un sector agricol european 
competitiv, consolidând organizarea fermierilor, inovarea şi investiţiile; va aduce  un sprijin mai 

bine direcţionat ajutând agricultorii să pună  în practică măsuri concrete pentru a lupta împotriva 
schimbărilor climatice, a pierderii biodiversităţii, pentru creşterea calităţii apei şi solului. 
 

Etapa următoare este adoptarea formală a pachetului legislativ în Consiliu. În săptămânile 

următoare, Comisia Europeană va continua să lucreze la actele delegate în strânsă colaborare cu 
experţi din statele membre şi Parlamentului European pentru a asigura o punere în practică 

eficientă şi armonioasă a acordului politic.” 

 
Sursa: www.ec.europa.eu  

 
 

EVENIMENTE 
 
 

Lansarea proiectului „Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”  
 

Consiliul Judeţului Galaţi, în calitate de beneficiar, a lansat oficial, în data de 25 noiembrie 2013, proiectul 
„Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”, co-finanţat de Fondul European de Dezvoltare 

Regională prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 - 2013. Valoarea totală a proiectului este de 

1.336.915 lei, din care 966.216 lei reprezintă valoarea nerambursabilă oferită prin POS Mediu, 370.696 lei fiind 
contribuţia Consiliului Judeţului Galaţi. 
 

Implementarea proiectului va contribui la protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii în Aria naturală protejată Pădurea 

Gârboavele prin: elaborarea unui plan de monitorizare a speciilor şi habitatelor din arie, construirea  unui punct de 
informare - vizitare în Pădurea Gârboavele şi realizarea unor acţiuni de conştientizare a populaţiei cu privire la 

importanţa protejării biodiversităţii în Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele. 
 

La evenimentul de lansare au fost prezenţi factori de decizie ai judeţului Galaţi direct implicaţi în derularea 
proiectului, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai instituţiilor publice, ONG-uri ce acţionează în domeniul 

protecţiei mediului şi reprezentanţi din mass-media locală.  
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Participarea Consiliului Judeţului Galaţi la Târgul Naţional de Turism 2013  
 

Consiliul Judeţului Galaţi implementează proiectul „Circuit turistic muzeal în judeţul Galaţi”, finanţat prin Programul 
Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul 

major de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii 
atractivităţii României ca destinaţie turistică”. 
 

În cadrul acestui proiect, Consiliul Judeţului Galaţi a participat la Târgul de Turism al României, care s-a desfăşurat 

în perioada 14-17 noiembrie 2013, la Centrul Expoziţional Romexpo din Bucureşti. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

În cadrul târgului a fost promovat circuitul turistic muzeal alcătuit din cele patru muzee din judeţul Galaţi, respectiv 
Muzeul de Artă Vizuală, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă”, Muzeul Satului „Petru Caraman” 

din Pădurea Gârboavele, comuna Tuluceşti şi Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” cu secţiile sale: Muzeul „Casa 

Colecţiilor” şi Muzeul „Casa Cuza Vodă” din municipiul Galaţi, Casa Memorială „Costachi Negri” din comuna cu acelaşi 
nume, Casa „Hortensia Papadat Bengescu” din comuna Iveşti şi Casa Rurală „Ion Avram-Dunăreanu” din comuna 

Suhurlui. 
 

Mediatizarea patrimoniului muzeal al judeţului Galaţi s-a realizat prin informarea directă a tuturor celor interesaţi, 
prin distribuirea materialelor de promovare realizate în cadrul proiectului, prezentate atât în format scris, cât şi audio

-video, dar şi prin difuzarea la un post naţional de televiziune a unui spot de promovare a circuitului turistic. 
 

Numărul mare de vizitatori ai standului, dar şi oferta Galaţiului a fost bine apreciată şi se aşteaptă o creştere a 
numărului de vizitatori la instituţiile muzeale gălăţene. 

 
 

Sesiuni de dezbateri pe tematici europene  
 
 

Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului Judeţului 
Galaţi, a organizat o serie de dezbateri cu diferite tematici, în 

cadrul proiectului „Alegerile Europarlamentare - 
Conştientizare şi implicare”, finanţat în cadrul Apelului 

restrâns pentru propuneri de proiecte privind activităţi 

dedicate alegerilor Parlamentului European din anul 2014. 
  

Proiectul are ca obiectiv facilitarea dezbaterii la nivel local şi 

regional a problematicii Uniunii Europene cu reprezentanţii 

mediului academic, mediului de afaceri, societăţii civile, 
autorităţilor publice de interes local şi regional. 
 

În cadrul acestor dezbateri, participanţii au fost invitaţi să îşi 

exprime opiniile şi punctele de vedere referitoare la tema 
propusă, din perspectiva experienţei instituţionale acumulate 

de fiecare actor local pe parcursul perioadei de programare 
2007-2013.  
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În luna noiembrie au avut loc cinci sesiuni de dezbateri, la care au participat părţile interesate pentru fiecare temă în 

parte: 
 

• 13 noiembrie 2013, prima sesiune de dezbateri cu tematica 
„Soluţii europene de finanţare la problemele economice 

locale”; 
• 15 noiembrie 2013, a 2-a sesiune de dezbateri cu tematica 

„Rolul finanţărilor UE în dezvoltarea regiunilor din Republica 
Moldova şi Ucraina”; 

• 18 noiembrie 2013, a 3-a sesiune de dezbateri cu tematica 

„Finanţările europene şi dinamica pieţei locale a forţei de 
muncă”; 

• 20 noiembrie, a 4-a sesiune de dezbateri cu tematica 
„Egalitatea de şanse - Abordare orizontală sau prioritate 

locală”; 

• 26 noiembrie, a 5-a sesiune de dezbateri cu tematica 
„Impactul crizei economice asupra economiei locale şi 

regionale”. 
 

Campania va continua cu încă două sesiuni în luna decembrie şi una în luna inanuarie 2014.  
 

 

Cooperare între Comunitatea de Lucru a Statelor Dunărene  
şi regiunile din vestul Mării Negre şi porturile lor 

 
În data de 26 noiembrie 2013, la sediul Consiliului Judeţului Galaţi, a avut loc semnarea Memorandumului de 
înţelegere privind instituirea unei cooperări între Comunitatea de Lucru a Statelor Dunărene, cu regiunile din vestul 
Mării Negre şi porturile lor. 
 

Ceremonia de semnare a avut avea loc cu ocazia vizitei la 

Galaţi a reprezentanţilor Comunităţii de Lucru a Statelor 
Dunărene (ARGE Donaulaender) - Peter de MARTIN, 

Secretarul General al organizaţiei şi Otto SCHWETZ, 

Consilier în cadrul Senatului oraşului Viena, Preşedinte al 
Coridorului Pan-european de Transport VII - Dunăre, 

Vicepreşedinte al Asociaţiei „Pro-Danube Austria” şi 
Preşedinte al Grupului de lucru pentru transport şi căi 

navale din cadrul ARGE Donaulaender, dar şi Alexandru 

Capatu, reprezentantul porturilor româneşti la Viena. 
 

Din partea judeţului Galaţi, Memorandum-ul a fost 

semnat de reprezentanţii Consiliului Judeţului Galaţi, ai 

Primăriei Galaţi şi ai Administraţiei Porturilor Dunării 
Maritime Galaţi. 
 

Încheierea acestui acord vine ca o recunoaştere a importanţei Regiunii Mării Negre de Vest pentru rutele de 

transport Euro-Asiatice, având în vedere posibilităţile oferite de Strategia UE pentru regiunea Dunării, cu scopul 
facilitării comerţului internaţional între participanţii la proiect, prin asigurarea unor servicii de transport combinat, 

eficiente în regiunea Mării Negre şi a Dunării. 
 

Printre obiectivele Memorandumului de înţelegere se numără: 
• impulsionarea cooperării şi coordonării între părţile semnatare pentru o dezvoltare economică susţinută; 

• recunoaşterea şi definirea premiselor şi condiţiilor pentru eficientizarea fondurilor şi know-how-ului provenite din 
surse private şi publice; 

• definirea unor proiecte comune cu cofinanţare europeană; 

• distribuirea între părţi a oricăror fonduri şi resurse ca urmare a unui acord separat. 
 

Comunitatea de Lucru a Statelor Dunărene (ARGE Donaulander) a fost creată la 17 mai 1990 şi cuprinde regiuni de 
pe teritoriile statelor riverane Dunării. Acestea sunt: 
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• Germania: regiunea Baden-Württemberg, teritoriul liber Bavaria; 

• Austria: landurile Austria Superioară, Austria Inferioară, Viena şi Burgenland; 

• Slovacia: Trnava, regiunea Bratislava; 

• Ungaria: regiunile Györ-Moson-Sopron, Komarom-Esztergom, Pest, Fejer, Bacs-Kiskun, Tolna, Baranya şi capitala 

Budapesta; 

• Croaţia: regiunile Osjecko-Baranjska şi Vukovarsko-Srijemska; 

• Serbia; 

• Bulgaria: regiunile Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Veliko Tarnovo, Rousse, Silistra; 

• România: judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Tulcea 

şi Constanţa; 

• Republica Moldova; 

• Ucraina: regiunea Odesa. 

  
 

Şedinţa Comisiei de Dezvoltare Regională şi Cooperare Transfrontalieră 

 

În data de 22 noiembrie 2013 a avut loc, la Galaţi, şedinţa Comisiei de Dezvoltare Regională şi Cooperare 

Transfrontalieră din cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos” şi a Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea 
Dunărea de Jos”. Preşedinţia Comisiei este deţinută de judeţul Galaţi, aceasta fiind una din cele 9 Comisii de 

specialitate ale Euroregiunii, căreia îi revin următoarele atribuţii specifice: 
• realizarea şi implementarea strategiilor comune privind dezvoltarea regională şi cooperarea transfrontalieră; 

• monitorizarea oportunităţilor de finanţare din fonduri naţionale şi internaţionale şi valorificarea acestor oportunităţi 
prin realizarea de propuneri de proiecte; 

• construirea de parteneriate viabile între autorităţile locale şi regionale din regiunile membre ale Asociaţiei şi 

reprezentanţii sectorului privat. 
 

În cadrul întâlnirii a fost analizată activitatea Comisiei pe anul în curs şi au fost făcute propuneri de îmbunătăţire a 
colaborării pentru anul 2014. S-a subliniat ideea promovării unui protofoliu de proiecte comun tuturor regiunilor 

membre care să poată fi avansate spre finanţare în cadrul programelor aferente noii perioade de programare 2014-
2020.  
 

În acest context, partea moldovenească, prin vocea preşedinţilor raioanelor Cahul şi Cantemir, a solicitat partenerilor 

români sprijin pentru realizarea unor proiecte fezabile, care să facă faţă concurenţei crescute înregistrate în cadrul 
programelor transfrontaliere dedicate graniţei de est a UE. De asemenea, reprezentanţii Regiunii Odesa din Ucraina  

s-au arătat interesaţi de continuarea colaborării în cadrul unor noi proiecte care să asigure realizarea unor obiective 

majore de interes pentru această zonă de graniţă. 
 

Aceste iniţiative devin tot mai concrete în condiţiile în care, în prezent, cele două ţări vecine tind să îşi contureze 

opţiunea către integrarea europeană, ceea ce face din Euroregiunea „Dunărea de Jos” cadrul cel mai bun de 

colaborare transfrontalieră la graniţele UE şi poate constitui un exemplu de urmat pentru alte zone transfrontaliere. 
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Campania „Dezvoltare durabilă în mediul rural” 
 

Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, în colaborare cu Camera Agricolă a judeţului 
Galaţi, a organizat campania de sesiuni de comunicare „Dezvoltare durabilă în mediul rural”.  
 

Prima sesiune de comunicare a avut loc în data de 21 noiembrie 2013, la sediul Complexului Muzeal de Ştiinţele 

Naturii „Răsvan Angheluţă”, sala Auditorium. Temele evenimentului au fost: problematica relansării economice în 
mediul rural, principiile dezvoltării durabile a mediului rural şi reforma Politicii Agricole Comune ce va fi aplicată 

începând cu perioada de programare 2014-2020. Grupul ţintă al evenimentului a fost constituit din producători 
agricoli, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor publice sau private ce activează în domeniu. 
 

Cea de a doua sesiune este programată pentru data de 5 noiembrie 2013, tot la sediul Complexului Muzeal de 

Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” şi va avea ca teme rolul clusterelor agrofood în dezvoltarea mediului rural, 
principiile dezvoltării durabile a mediului rural şi reforma Politicii Agricole Comune 2014-2020. 

 
 

CONCURSURI 
 

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni 2014 
 
Eşti tânăr european şi ai idei pentru a transforma Europa într-o comunitate integrată? Scrie un proiect şi înscrie-l la 

concursul „Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni”! 
 

„Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni” doreşte să încurajeze atât dezvoltarea unei conştiinţe europene în 

rândul tinerilor, cât şi participarea acestora la proiectul de integrare europeană. Premiul este acordat acelor proiecte 

realizate de tineri care promovează buna înţelegere şi dezvoltarea unui simţ comun al identităţii europene şi care 
dau exemple practice de europeni care trăiesc împreună ca o comunitate. 
 

„Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni” este decernat anual de Parlamentul European împreună cu Fundaţia 

pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen. 
 

Premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare de 5.000 euro, premiul II de 3.000 euro, iar premiul III de 2.000 
euro. 
 

Data limită pentru trimiterea proiectelor este: 20 ianuarie 2014. 
 

Mai multe informaţii despre concurs se găsesc pe site-ul: www.charlemagneyouthprize.eu  
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Concursul naţional „Împreună facem Internetul mai bun!” 
 

Salvaţi Copiii România, lansează concursul naţional pentru copii, părinţi şi profesori cu tema „Împreună facem 

Internetul mai bun!”.  
 

Ziua Siguranţei pe Internet are loc în 65 de ţări, sub egida reţelei europene Insafe 
care promovează utilizarea tehnologiei online şi a telefoanelor mobile într-un mod mai 

sigur şi responsabil. Prin tema acestui an, Împreună facem Internetul mai bun!, 
concursul de proiecte are ca scop implicarea copiilor, tinerilor, părinţilor şi profesorilor în 

conturarea unor idei prin care utilizatorii pot construi împreună un Internet mai bun, fie 

prin modelarea propriului comportament sau modelarea unor comportamente pozitive 
pentru alţi utilizatori, fie prin raportarea conţinuturilor ilegale, necorespunzătoare sau 

dăunatoare, precum şi prin crearea unor oportunităţi de colaborare, lucru în echipă şi 
împărtăşire a informaţiilor. 

 

Competiţia se adresează copiilor şi adolescenţilor cu vârste între 6 şi 18 ani încadraţi în două grupe de vârstă: 6-11 

ani şi 12-18 ani, care vor participa în echipe coordonate de un profesor sau părinte. Sub îndrumarea acestora, copiii 
pot înscrie în concurs proiecte multimedia (prezentări power point, colaje fotografice, desene, videoclipuri etc.) în 

care vor ilustra contribuţii care pot face Internetul un spaţiu mai bun şi mai sigur şi modul în care acestea ar putea fi 
promovate în rândul copiilor şi adulţilor. Competiţia este deschisă atât şcolilor, cluburilor de tineret, cât şi copiilor şi 

profesorilor în mod individual. 
 

Concursul include şi patru categorii speciale, prin intermediul cărora vor fi premiate cele mai implicate persoane şi 
instituţii în promovarea şi susţinerea siguranţei online în anul 2013: 

• Profesorul Anului - cel mai implicat profesor din prisma utilizarii Internetului, a resurselor online şi a platformelor 

web în cadrul orelor de clasă; 
• Şcoala Anului - şcoala cu cel mai mare impact al activităţilor de promovare şi conştientizare privind siguranţa 

online, luând în considerare gradul de utilizare a Internetului de către profesori sau elevi cu scopuri educative; 
• Grădiniţa Anului - va fi premiată grădiniţa care prezintă cât mai clar şi creativ într-un proiect de echipă tema Zilei 

Siguranţei pe Internet, şi metodele prin care putem face un Internet mai bun; 

• Voluntarul Sigur.info al Anului - cel mai activ voluntar Sigur.info care a promovat siguranţa online în rândul 
grupurilor-ţintă şi a iniţiat proiecte şi activităţi proprii în vederea asigurării unui comportament responsabil de 

utilizare a Internetului. 
 

Data limită pentru transmiterea proiectelor este: 10 ianuarie 2014. Regulamentul complet al concursului poate fi 
consultat la adresa: www.sid2014.sigur.info 
 

Echipele câştigătoare vor fi anunţate în cadrul Galei Siguranţei pe Internet din data de 11 februarie 2014 în 

Bucureşti.  
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