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Comisia Europeană a aprobat o investiție de 57,1 milioane de euro în cadrul 

Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), dintr-o investiție totală de 69 
milioane de euro, pentru dezvoltarea unei infrastructuri de bandă largă de 3.265 km 

în așa-numitele „zone albe” ale României - zone în care nu există rețele de 
comunicații electronice de acces sau de distribuție. Proiectul RO-NET va acoperi 783 

din cele 2.268 de localități identificate în România ca „zone albe” și va contribui la 

reducerea decalajului digital dintre zonele urbane și cele rurale prin oferirea 
accesului la internet în bandă largă unui număr de aproximativ 130.000 de 

gospodării cu 400.000 de locuitori, 8.500 de întreprinderi și 2.800 de instituții 
publice. 
 

Comisarul european pentru politica regională 

Johannes Hahn, care a semnat decizia, a 
declarat: „Proiectele de acest tip servesc la 
crearea unor condiții-cadru îmbunătățite pentru 
mediul de afaceri și cetățeni și permit regiunilor 
mai puțin dezvoltate din România să beneficieze 
de oportunitățile oferite de economia digitală. 
Acesta este un exemplu perfect privind modul în 
care politica de coeziune poate contribui, în mod 
direct, la atingerea obiectivelor definite în agenda 
UE pentru creștere economică, „Europa 2020”, și 
la dezvoltarea economică a regiunilor.”  
 

Investiția are loc în cadrul Programului Operațional „Creșterea Competitivității 
Economice”, fiind finanțată pe axa prioritară „TIC pentru sectoarele privat și public”. 

Proiectul urmează a fi implementat până la sfârșitul anului 2015. 
 

Acesta este un „proiect major”, investiția totală (inclusiv TVA) ridicându-se la peste 
50 milioane de euro. Proiectul face astfel obiectul unei decizii speciale a Comisiei 

Europene, în condițiile în care alte tipuri de proiecte sunt aprobate la nivel național 
sau regional. 
 

Proiectul RO-NET va veni în completarea infrastructurii de telecomunicații 

aparținând operatorilor existenți în regiunile respective și va conferi acces deschis și 
nediscriminatoriu la furnizorii de servicii pentru întreprinderi sau consumatori. 
 

Decizia de cofinanțare a proiectului se încadrează în perioada de programare 2007-

2013. României i-au fost alocate fonduri în valoare de aproximativ 20 miliarde de 
euro în cadrul politicii de coeziune în perioada 2007-2013. Pentru perioada 2014-

2020, României îi sunt alocate 22,9 miliarde de euro (la prețurile actuale). 

 
Sursa: www.ec.europa.eu  

ȘTIRI 
 

Fonduri regionale în valoare de 57,1 milioane de euro alocate unui 

proiect major de bandă largă din România  

Fonduri regionale în 

valoare de 57,1 

milioane de euro 
alocate unui proiect 

major de bandă largă 
din România   

1 

Taxele și bursele  

studențești diferă mult 
în Europa  

2 

Comisia îmbunătățește 

siguranța produselor 

cosmetice  

3 

AFIR simplifică 

procedura de achiziție 

pentru beneficiarii 
privați ai PNDR  

4 

Evenimente 5 

Concurs 7 

În acest număr: 

 

Puncte de interes: 
 

 Campania   

„Curiozități despre 

Europa”  
 

 Campania  

„Protecția datelor 
personale”  

 

 Un colegiu gălăţean, pe 

locul al şaptelea în lume 

la plantat copaci 
 

 Campania  

„Europa - proiect pentru 

http://www.ec.europa.eu


  

 

2 

 

Taxele și bursele studențești diferă mult în Europa  
 

Valorile taxelor de școlarizare, ale burselor și ale împrumuturilor acordate studenților continuă să difere mult în 
Europa, potrivit unui raport publicat de rețeaua Eurydice a Comisiei Europene. Raportul, care cuprinde date din 33 

de țări europene, relevă faptul că sistemele de taxe au rămas relativ stabile pe continent, în pofida unor excepții 

notabile. Germania este singura țară care, recent, a eliminat taxele de școlarizare, în pofida faptului că le-a introdus 
abia în 2007.  
 

Estonia și-a modificat în mod semnificativ sistemul de finanțare în 2014, stabilind o relație între taxe și rezultatele la 

învățătură: taxele se plătesc doar de către studenții care nu țin pasul cu studiile (adică, nu obțin numărul necesar de 
credite în fiecare an). În mod similar, taxele sunt legate de rezultatele slabe la învățătură și în alte țări, incluzând 

Republica Cehă, Spania, Croația, Ungaria, Austria, Polonia și Slovacia. 
 

Cele mai mari taxe de școlarizare în Europa se practică în Regatul Unit (Anglia), în urma unei resistematizări majore, 
în 2012, a sistemului său de învățământ superior. Taxele nu sunt plătite imediat, ci doar după absolvire, atunci când 

câștigurile studenților depășesc un anumit prag - un model unic în Europa. Studenții din Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Ungaria, Olanda și Slovenia plătesc, în avans, taxe relativ mari.  
 

„Există o necesitate stringentă ca în Europa accesul tinerilor noștri la 
învățământul superior să fie îmbunătățit. Acest fapt nu ar însemna 
doar creșterea șanselor acestora de a obține un loc de muncă bun, ci 
și o impulsionare a economiilor noastre, care au nevoie de spiritul 
inovator și de creativitatea absolvenților talentați”, a declarat 
Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, 

multilingvism și tineret. „În cazul în care statele membre decid să 
introducă taxe de școlarizare, ele ar trebui întotdeauna să aibă la 
dispoziție măsuri, incluzând acordarea de burse, pentru a asigura un 
acces egal la învățământul superior pentru toți, în special pentru 
studenții din mediile nefavorizate.”  
 

Raportul, intitulat „Sistemele naționale de taxe și de burse 
studențești în învățământul superior european 2014/2015”, 
evidențiază o mare diversitate în ceea ce privește numărul de 

studenți care plătesc taxe în instituțiile de învățământ superior 
finanțate din fonduri publice. Un număr semnificativ de țări - Cipru, 

Danemarca, Germania, Grecia, Malta, Finlanda, Suedia, Regatul Unit (Scoția), Norvegia și Turcia - nu percep nicio 

taxă de școlarizare. La celălalt capăt al scalei, toți studenții care urmează un program de licență plătesc taxe în nouă 
țări [Republica Cehă, Olanda, Portugalia, Slovacia, Regatul Unit (Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord), Islanda, 

Liechtenstein]. 
 

În cele mai multe țări europene, doar un număr mic de studenți beneficiază de sprijin sub formă de burse. În nouă 
țări, toți (Cipru, Danemarca, Malta, Finlanda) sau o majoritate a studenților [Luxemburg, Olanda, Regatul Unit 

(Scoția), Suedia, Norvegia] beneficiază de burse. Islanda este singura țară care nu dispune de un sistem public de 
acordare de burse, deși acest subiect este în curs de dezbatere. 
 

În 35 de sisteme de învățământ (unele țări au mai multe sisteme, de exemplu, BE, UK), bursele sunt acordate pe 

bază de necesități financiare unor studenți sau tuturor studenților (Danemarca, Finlanda și Suedia oferă burse 
universale studenților la zi, cu condiția obținerii unor rezultate minime la învățătură); 23 de sisteme oferă burse pe 

bază de merite, în urma unei evaluări a rezultatelor la învățătură. Aproape toate aceste sisteme combină bursele 

sociale cu cele de merit. 
 

Împrumuturile acordate studenților subvenționate din fonduri publice au un rol semnificativ în sprijinirea studenților 

în aproximativ jumătate dintre țările cuprinse în raport. În mod similar, tot în aproximativ jumătate dintre țări, unele 

elemente ale sprijinului depind de circumstanțele familiale generale, ele nefiind sub forma unor plăți directe către 
studenți, ci sub formă de avantaje fiscale pentru părinți sau de alocații de familie. 
 

Acest raport anual al rețelei Eurydice conține o analiză comparativă a taxelor aplicate studenților și a sistemelor de 

sprijinire a acestora (burse și împrumuturi). El cuprinde date din 33 de țări europene (statele membre ale UE, 
precum și Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Muntenegru și Turcia).  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/fees_support.pdf


  

 

De asemenea, raportul include informații specifice fiecărei țări, inclusiv: 
 

• Taxele (diferențiate pe ciclu – licență/master), prezentate per an (atât pentru studenții la zi, cât și pentru cei cu 
frecvență redusă) și dacă studenții internaționali plătesc taxe diferite în comparație cu cei naționali/din UE. Taxele 

includ toate costurile care revin studenților – incluzând cele pentru înregistrare, admitere și certificare. 
 

• Sprijinul sub formă de burse, diferențiate pe bază de merit și de situație socială. 
 

Mai multe informații la: www.ec.europa.eu  
 

 

Comisia îmbunătățește siguranța produselor cosmetice  
 
 

Comisia a consolidat și mai mult protecția consumatorilor, în special a bebelușilor și a copiilor mici, adoptând două 

măsuri de restricționare a folosirii a trei conservanți în produsele cosmetice. 
 

„Am demonstrat încă o dată că siguranța consumatorilor este de o importanță crucială în orice decizie pe care o 
luăm. Conservanții din produsele cosmetice au o funcție foarte utilă, garantând că produsele pe care le folosim zilnic 
nu conțin agenți patogeni. Trebuie totuși să ne asigurăm că respectivii conservanți garantează un nivel maxim de 
protecție. Consumatorii pot fi liniștiți, odată cu adoptarea acestor măsuri, că produsele cosmetice sunt sigure”, a 

declarat comisarul european pentru protecția consumatorilor, Neven Mimica. 
 

Decizia Comisiei vine în urma unei evaluări efectuate de Comitetul 
Științific Independent pentru Siguranța Consumatorilor (CSSC), un 

organism consultativ care a realizat o evaluare atentă a riscurilor pe 

care le prezintă substanțele înainte de a recomanda restricționarea sau 
interzicerea acestora. 
 

Prin adoptarea acestor măsuri, Comisia limitează concentrația maximă a 

doi conservanți, propilparabenul și butilparabenul, de la limita permisă 
în prezent de 0,4% atunci când sunt utilizați separat și de 0,8% în cazul 

amestecurilor cu alți esteri la 0,14 % în cazul în care sunt utilizați 
separat sau împreună. Substanțele sunt interzise în produsele folosite 

fără clătire destinate zonei corpului acoperite de scutec la copiii mici, cu 

vârsta sub trei ani, deoarece, din cauza pielii iritate și a ocluziei deja 
existente, pătrunderea în piele poate fi mai mare decât în cazul pielii 

intacte. Noile norme se vor aplica pentru produsele puse în vânzare 
după 16 aprilie 2015. 

 

În al doilea rând, Comisia interzice amestecul de metilcloroizotiazolinonă (și) metilizotiazolinonă (MCI/MI) din 

produse fără clătire cum sunt cremele de corp. Măsura urmărește să reducă riscul de alergii cutanate și apariția 
acestora. Conservantul poate fi în continuare utilizat în produsele care se îndepărtează prin clătire, de exemplu în 

șampoane și geluri de duș, în concentrație maximă de 0,0015 % de amestec în raport de 3:1 de MCI/MI. Măsura se 

va aplica pentru produsele introduse pe piață după 16 iulie 2015. 
 

Conservanții sunt importanți în produsele cosmetice întrucât protejează consumatorii împotriva agenților patogeni 

nocivi care altfel ar invada cremele și produsele pe care le folosesc zilnic oamenii. În lipsa conservanților, toate 

produsele cosmetice ar avea un termen de valabilitate foarte scurt și majoritatea ar trebui păstrate la frigider. 
 

Grupa de produse chimice cunoscute sub numele de parabeni reprezintă o parte importantă a conservanților care ar 

putea fi utilizați în produsele cosmetice. Pe lângă propilparaben și butilparaben, alți parabeni, precum metilparabenul 

și etilparabenul, sunt siguri, astfel cum a confirmat în repetate rânduri Comitetul Științific pentru Siguranța 
Consumatorilor (CSSC). Aceștia sunt totodată și unii dintre cei mai eficienți conservanți. 
 

La începutul acestui an, Comisia a interzis utilizarea altor cinci parabeni în produsele cosmetice - izopropilparaben, 

izobutilparaben, fenilparaben, benzilparaben și pentilparaben [a se vedea Regulamentul (UE) nr. 358/2014 al 
Comisiei] deoarece lipseau datele necesare pentru reevaluare. Produsele introduse pe piață după 30 octombrie 2014 

vor trebui să nu conțină aceste substanțe. 
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Produsele cosmetice sunt reglementate la nivel european prin Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 pentru a se garanta 

siguranța consumatorilor și integritatea pieței interne. Indiferent de procesele de producție sau de canalele de 
distribuție, produsele cosmetice introduse pe piața UE trebuie să fie sigure. Producătorul este responsabil pentru 

siguranța produselor și trebuie să se asigure că acestea sunt supuse, înainte de a fi introduse pe piață, unei evaluări 
științifice de specialitate vizând siguranța. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu 

 

 

AFIR simplifică procedura de achiziție pentru beneficiarii privați ai PNDR  
 
 

Agentia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat pe site-ul oficial, www.afir.madr.ro, Baza de Date cu 

Prețuri de Referință pentru mașini, utilaje și echipamente specializate, care pot fi achiziționate de către 
beneficiarii privați prin măsurile de investiții aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală. 
 

Baza de date cu prețuri de referință a fost aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1571 

din 15.10.2014. 
 

„Baza de date cu prețuri de referință simplifică radical procesul de accesare a fondurilor europene acordate prin 
PNDR. Pe lângă simplificarea propriu-zisă a procedurii de achiziție și implicit impact pozitiv major asupra nivelului de 
accesare a fondurilor europene, acest demers va duce la diminuarea neregulilor legate de procedura de achiziții. 
Pentru a ne asigura că răspundem nevoilor beneficiarilor și că vom fi în permanență într-o directă corelare cu piața 
de profil, AFIR va actualiza periodic această bază de date, atât din punct de vedere al adaptării prețurilor în funcție 
de evoluțiile pieței, cât și din punct de vedere al introducerii de noi elemente care pot face obiectul unei achiziții 
eligibile prin PNDR. Baza de date devine astfel un instrument util, atât pentru beneficiari, cât și pentru Agenție, fiind 
o premieră la nivel național.”, a declarat David Eugen Popescu, Directorul General al Agenției pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale (AFIR). 
 

Această bază de date este disponibilă pe site-ul AFIR sub forma unei aplicații web și poate fi utilizată atât de viitorii 

beneficiari ai PNDR, cât și de beneficiarii care vor demara procedura de achiziție. Aplicația bazei de date va rula 
online fără a fi nevoie de descărcarea acesteia de către cei care doresc să o folosească. 
 

Practic, în cazul în care beneficiarul privat dorește să achiziționeze un produs care se regăsește în Baza de date cu 

prețuri de referință a AFIR, acesta va putea să-l achiziționeze direct, fără a mai parcurge procedura de selecție de 
oferte. 
 

Beneficiarul care urmează acest tip de achiziție trebuie să se asigure că bunul care urmează a fi cumpărat trebuie să 

se regăsească în memoriul justificativ sau în studiul de fezabilitate depus de beneficiar odată cu proiectul de 
investiție și să respecte întocmai cerințele și caracteristicile tehnice menționate în aceste documente. 
 

Prețul maxim eligibil al bunului achiziționat este cel înscris în Baza de date. În cazul în care bunul achiziționat are un 

preț mai mare decât cel menționat în Baza de date, diferența de preț va reprezenta o cheltuială neeligibilă și va fi 
suportată integral de către beneficiar. 

 

Informații complete disponibile la: www.afir.madr.ro   
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EVENIMENTE 

 
 

Campania  „Curiozități despre Europa”  
 
Centrul Europe Direct Galați a desfășurat în luna noiembrie campania de comunicare „Curiozități despre Europa”. 

Cele opt activități prevăzute în cadrul campaniei s-au adresat elevilor cu vârste între 9 și 12 ani din instituțiile de 
învățământ din județul Galați. 
 

Campania și-a propus să realizeze informarea despre personalități, inventatori, invenții, descoperiri, curiozități, 

simboluri și valori europene, într-o formă atractivă, dar și antrenarea elevilor în descoperirea identității fiecărui stat 
membru al Uniunii Europene. 
 

Activitățile acestei campanii s-au desfășurat în 8 școli gălățene la care au participat peste 220 de elevi.  
 
 

 

 
Campania „Protecția datelor personale” 

 
 

Campania de comunicare „Protecția datelor personale”, organizată de Centrul Europe Direct Galați, și care se va 

desfășura în lunile noiembrie și decembrie, face parte din planul de acțiuni aferent anului 2014 și cuprinde o suită de 

opt acțiuni ce se adresează elevilor de liceu din municipiul Galați. 
 

Obiectivul campaniei este educarea privind controlul asupra 
informațiilor personale în mediul virtual, prezentarea, într-o 

formă prietenoasă, a datelor privind controlul informațiilor 
personale transmise on-line, modalitățile de protecție în 

utilizarea internetului, precum și drepturile Uniunii Europene 
cu privire la protecția datelor personale.  
 

În vederea asigurării unui impact ridicat al campaniei, în 

proiect a fost cooptat ca partener de organizare 

Inspectoratul Județean de Poliție Galați - Compartimentul 
de Analiză și Prevenție a Criminalității. 
 

Primul eveniment din cadrul campaniei a avut loc în data de 

20.11.2014 la Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism „Dumitru Moțoc” din Galați.  
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Un colegiu gălăţean, pe locul al şaptelea în lume la plantat copaci  
 
 

Programul ENO Environment Online Finlanda a organizat ENO 
Treelympics, Olimpiada Internaţională pentru plantarea copacilor. 

Obiectivul olimpiadei este de a planta 100 de milioane de copaci, până 

în 2017, angajament ENO făcut la summitul din iunie 2012. În 
perioada desfăşurării olimpiadei, din 20 martie, data lansării, şi până-n 

24 octombrie, s-au înscris 3.541 de şcoli din întreaga lume. Fiecare 
şcoală a plantat copaci sub sloganul „Plant a Tree For Peace”. 
 

Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu” - şcoală cu statut ENO din 

2007 - s-a înscris la această olimpiadă, reuşind să se remarce prin 
activităţile de voluntariat desfăşurate de cei 350 de elevi şi 20 de 

profesori, ocupând poziţia a şaptea în topul celor mai active zece şcoli 

din lume. Elevii şi profesorii voluntari au fost ajutaţi în activitatea lor 
de Serviciul Public Judeţean de Administrare al Domeniului Public şi 

Privat al Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Rezultatele activităţilor derulate în lunile aprilie şi octombrie 2014 sunt cei 10.000 de puieţi de stejar şi frasin plantaţi 
în Pădurea Gârboavele, pentru conservarea şi utilizarea durabilă a biodiversităţii în beneficiul nostru al tuturora. De 

fiecare dată, vremea a fost darnică, iar activităţile s-au derulat în cele mai bune condiţii, elevii şi profesorii fiind 
antrenaţi în acţiuni concrete, legate de îngrijirea şi conservarea fondului forestier. În perioada 17-21 noiembrie, 

reprezentanţii Colegiului Naţional „Mihail Kogălniceanu” au participat la lucrările Seminarului ENO Treelympics 2014, 

precum şi la ceremonia de premiere a Olimpiadei Internaţionale de plantare copaci, alături de 300 elevi şi 50 
profesori din zece ţări. 

 
Autor: Mădălina Popescu - profesor Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu”  
 
 

Campania „Europa - proiect pentru pace” 
 
 

„Europa - proiect pentru pace” este o campanie a Centrului Europe Direct Galați, care-și propune să prezinte 
ideea creării Uniunii Europene ca proiect de pace, dar și rolul acesteia la nivel global în menținerea păcii. 
 

În cadrul campaniei sunt prevăzute mai multe acțiuni: 

• organizarea unui număr de patru concursuri : concurs de retorică, concurs de eseuri, concurs photovoice și 
concurs infographic; 

• organizarea a două dezbateri cu tema „Rolul Europei și pacea la nivel global”; 
• festivitatea de premiere a câștigătorilor concursurilor. 
 

Cei interesați de concursurile organizate sunt rugați să vizite pagina de facebook a Centrului Europe Direct Galați 

pentru consultarea regulamentelor, iar pentru informații suplimentare ne pot contacta la adresa de e-mail 
cie_galati@yahoo.com.  
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CONCURS 
  

Concurs de redactare despre extinderea UE  
 

Comisia Europeană lansează concursul de redactare intitulat „Atât de asemănători. Atât de diferiți. Atât de 
europeni.” Tinerii din întreaga Europă sunt invitați ca, în cadrul unui articol de maximum 1000 de cuvinte, să își 

împărtășească opiniile cu privire la una din următoarele întrebări privind extinderea Uniunii Europene sau la ambele: 
 

• Care este experiența ta în cadrul unei Uniuni Europene extinse? 
• Cum poate răspunde Uniunea Europeană extinsă în fața provocărilor viitorului? 
 

„Politica noastră în materie de extindere este piatra de temelie a proiectului european de promovare a păcii. 
Ajutându-i pe prietenii noștri să își realizeze aspirațiile europene, creăm stabilitate și prosperitate în jurul Uniunii. 
Sunt sigur că acest concurs de redactare va produce contribuții interesante și originale și va fi o sursă de inspirație 
pentru o nouă generație de tineri europeni care vor construi împreună viitorul nostru comun”, a declarat Johannes 

Hahn, comisar european pentru Politica Europeană de Vecinătate și negocierile de extindere. 
 

Concursul de redactare se desfășoară până la data de 27 februarie 2015 (la amiază, ora Europei Centrale) și este 

deschis tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, care dețin cetățenia unuia din cele 28 de state membre ale 

UE. 
 

Juriile naționale vor alege un candidat din fiecare țară, acesta/aceasta urmând să fie invitat(ă) la Bruxelles în cadrul 
unei vizite de studiu de trei zile. Articolele câștigătoare vor fi totodată publicate de către Comisia Europeană și vor fi 

oferite spre publicare principalelor redacții de presă din Europa. 
      

Pentru mai multe informații referitoare la concursul de redactare și la înscriere, vizitați: www.writingcompetition.eu     
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