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În data de 16 iunie 2013, a fost lansată spre dezbatere prima variantă a Acordului 

de Parteneriat ce urmează să fie transmis Comisiei Europene. În cadrul acestei 
prime versiuni au fost stabilite 11 obiective tematice ce se vor constitui ca priorităţi 

de finanţare în perioada 2014-2020, în cadrul a cinci programe operaţionale din cele 
zece stabilite (PO Infrastructură Mare, PO Capital Uman, PO Capacitate 

Administrativă, PO Regional, PO Competitivitate):  

1. consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării; 
2. îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor informaţiei şi 

comunicaţiilor; 
3. îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol 

(pentru FEADR) şi a sectorului de pescuit şi acvacultură (pentru FEPAM); 

4. sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în 
toate sectoarele; 

5. promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea 
riscurilor; 

6. protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor; 
7. promovarea unor sisteme durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurii reţelelor majore; 

8. promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; 
9. promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 

10. investiţii în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii; 
11. consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă. 

 

Deoarece această versiune a fost supusă dezbaterii publice, se aşteaptă punctele de 

vedere până la sfârşitul lunii iunie pentru a fi analizate şi, după caz, incluse în 
această versiune a Acordului de Parteneriat. În acest context, se poate consulta 

acest document programatic, pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene:  

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2012-2020/doc/
draft_AP_06.06.2013.pdf  
 

Un acces mai ușor al întreprinderilor la finanțările UE:  
portalul unic include acum fondurile structurale 

 
Începând cu data de 25.06.2013, întreprinderile din Europa vor avea acces mult 

mai ușor la finanțările de care au atâta nevoie, odată cu extinderea de către 
Comisia Europeană a portalului unic dedicat finanțărilor UE, care va include 

fondurile structurale ale UE, și anume Fondul European de Dezvoltare Regională 

(FEDER) și Fondul Social European (FSE). Lansat luna trecută, noul portal unic 
dedicat finanțărilor UE oferă acces ușor la informații complete și actualizate privind 

modul în care antreprenorii și IMM-urile pot obține peste 100 de miliarde de euro 
sub formă de finanțări în cadrul programelor din perioada 2007 - 2013. Datorită 
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ajungând la peste 1.000, iar IMM-urile vor avea acces la o sursă consolidată de informații vitale privind modalitățile 

de finanțare: garanții, împrumuturi și capital de risc (MEMO/13/606). 
 

Accesul la finanțare este una dintre cele mai urgente probleme cu care se confruntă IMM-urile din Europa. În ultimii 
doi ani, aproape o treime dintre IMM-urile care au solicitat împrumuturi bancare au fost refuzate sau au obținut în 

cele din urmă sume mai mici decât cele cerute. Ediția din această lună a European Small Business Finance Outlook 
confirmă deteriorarea mediului de afaceri al IMM-urilor și înăsprirea condițiilor de creditare impuse de băncile din 

zona euro. Informarea și accesul la finanțările UE sunt mai importante ca niciodată pentru întreprinderi. IMM-urile 

beneficiază deja de sprijin prin intermediul fondurilor structurale, în valoare de aproximativ 70 de miliarde de euro în 
perioada 2007 - 2013. 
 

Cu ocazia conferinței organizate în data de 25.06.2013, la Bruxelles 

pe tema sprijinului european acordat IMM-urilor în perioada 2014-
2020 (European support for SMEs for the period 2014 – 2020), 

vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, comisar pentru 
industrie și antreprenoriat și comisarul european pentru politica 

regională, Johannes Hahn, au declarat în acest sens: „Portalul unic 
dedicat finanțărilor UE va ajuta IMM-urile să acceseze ușor și rapid 
finanțările de care au atâta nevoie. Una dintre prioritățile de vârf ale 
Comisiei este de a simplifica și a reduce obstacolele cu care se 
confruntă întreprinderile. Includerea fondurilor structurale ale UE în 
portalul unic reprezintă o etapă importantă în acest sens. În același 
timp dorim să încurajăm statele membre și regiunile să utilizeze 
instrumentele financiare ale UE, care pot contribui la creșterea 
impactului politicii de coeziune. Aceste instrumente atrag investiții, 
factor esențial pentru stimularea economiei europene și crearea de 
locuri de muncă.” 

 

Informații privind instrumentele financiare disponibile ale UE  
Portalul oferă informații despre instrumentele financiare ale UE destinate IMM-urilor, printre care Programul-Cadru 

pentru Competitivitate și Inovare (CIP), Instrumentul European de Microfinanțare Progress, Instrumentul de 
Partajare a Riscurilor (PC7), împrumuturile acordate de BEI pentru IMM-uri și programele operaționale naționale și 

regionale ale statelor membre de punere în aplicare a obiectivelor politicii de coeziune. 
 

Un site internet ușor de utilizat pentru IMM-uri  
Portalul unic oferă informații detaliate cu privire la modul în care IMM-urile pot să solicite finanțare cu sprijinul UE, 

prin intermediul uneia dintre cele aproximativ 1.000 de bănci sau instituții financiare partenere. 

Acest portal unic dedicat finanțărilor UE permite antreprenorilor și întreprinderilor să găsească finanțări adaptate în 
funcție de nevoile financiare specifice ale acestora, cum ar fi dimensiunea întreprinderii, tipul de finanțare și scopul 

investiției. Portalul se adresează tuturor statelor membre ale UE și țărilor candidate și este disponibil în mai multe 
limbi ale UE. 
 

Accesul la finanțare în regiuni – esențial pentru relansarea creșterii economice  

Instrumentele financiare au devenit un instrument tot mai important pentru îndeplinirea obiectivelor politicii de 
coeziune a UE în perioada 2007-2013. La sfârșitul anului 2011, peste 3,6 miliarde de euro fuseseră deja investiți în 

întreprinderi, prin intermediul a aproximativ 68.000 de împrumuturi, garanții, capitaluri de risc/proprii și al altor 

produse financiare. 
 

Până la sfârșitul anului 2011, în 25 de state membre și regiuni de cooperare transfrontaliere au fost înființate în total 

484 de fonduri specifice pentru întreprinderi (împrumuturi, garanții, capital propriu/capital de risc și altele). În 

general, în perioada 2007-2014, 69,7 de miliarde de euro din FEDER și FSE au fost destinate sprijinirii IMM-urilor, 
sumă care se ridică la cel puțin 95,4 miliarde de euro dacă se ține cont de cofinanțarea națională. Până la sfârșitul 

lunii decembrie 2012, instrumentele financiare ale Programului-Cadru pentru Competitivitate și Inovare 
(CIP) au reunit aproape 13 miliarde de euro sub formă de garanții și peste 2,3 miliarde de euro sub formă de 

capital de risc. Peste 200.000 de IMM-uri au beneficiat deja de acest program în întreaga Europă. Vicepreședintele 

Comisiei Europene, Antonio Tajani a cerut creșterea bugetului pentru instrumentele financiare ale CIP cu 19 milioane 
de euro, pentru a ajuta IMM-urile care au dificultăți în ceea ce privește accesul la finanțare.  
 
Sursa: www.ec.europa.eu 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-606_en.htm
http://www.eif.org/news_centre/publications/EIF_Working_Paper_2013_18.htm
http://www.ec.europa.eu


  

 

 

 

Agenda digitală - noi norme  
specifice pentru protecția consumatorilor în caz de pierdere sau furt al datelor cu caracter 

personal din sectorul telecomunicațiilor în UE  
 

Comisia Europeană a instituit noi norme care precizează exact cum trebuie să reacționeze operatorii de 
telecomunicații și furnizorii de servicii de internet (FSI) în cazul în care datele cu caracter personal ale clienților lor 

sunt pierdute, furate sau compromise într-un alt mod. Scopul acestor „măsuri tehnice de punere în aplicare” este de 

a asigura că toți clienții sunt tratați echivalent în întreaga UE în cazul unei încălcări a securității datelor, precum și că 
agenții economici care își desfășoară activitatea în mai multe țări pot aborda aceste probleme la nivel paneuropean. 
 

În plus față de datele referitoare la apelurile telefonice și la site-urile internet vizitate, operatorii de telecomunicații și 

furnizorii de servicii de internet dețin o serie de date cu privire la clienții lor, precum numele și adresele acestora și 
detalii ale conturilor bancare. Din anul 2011, aceste companii funcționează având obligația generală de a informa 

autoritățile naționale și abonații cu privire la cazurile de încălcare a securității datelor cu caracter personal 
(IP/11/622). 
 

Grație unui regulament al Comisiei, companiile vor știi mult mai clar cum să își îndeplinească aceste obligații, iar 

clienți vor beneficia de garanții suplimentare cu privire la modul în care vor fi abordate problemele lor. De exemplu, 
companiile trebuie: 

 să informeze autoritatea națională competentă cu privire la incident în termen de 24 de ore de la încălcarea 

securității datelor cu caracter personal, în scopul de a o izola cât mai bine posibil. Dacă în această perioadă 

informațiile nu pot fi pot fi divulgate în totalitate, companiile trebuie să ofere un prim set de informații în termen de 
24 de ore, urmând să transmită restul informațiilor în termen de trei zile; 

 să sublinieze care sunt informațiile afectate și care sunt măsurile care au fost sau vor fi aplicate de către 

companie; 
 atunci când evaluează necesitatea notificării abonaților (de exemplu folosind drept criteriu riscul ca încălcarea să 

aibă consecințe negative asupra datelor cu caracter personal sau a vieții private), să acorde atenție tipului datelor 

compromise, în speță, în contextul sectorului telecomunicațiilor, informații financiare, date de localizare, fișiere-jurnal 
de utilizare a internetului, istorii de navigare pe internet, date de e-mail și liste detaliate de apeluri; 

 să utilizeze un format standardizat (de exemplu un formular on-line care să fie același în toate statele membre ale 

UE) pentru notificarea autorității naționale competente. 
 

Comisia dorește, de asemenea, să stimuleze companiile să cripteze 
datele cu caracter personal. Ca atare, în colaborare cu ENISA 

(Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a 

Datelor), Comisia va publica și o listă orientativă cu măsuri tehnice 
de protecție, precum tehnicile de criptare, care fac ca datele să fie 

de neînțeles pentru orice persoană neautorizată să le consulte. Dacă 
într-o companie care aplică astfel de tehnici s-ar produce o încălcare 

a securității datelor, respectiva companie ar fi scutită de sarcina de a 
notifica abonatul, deoarece, în realitate, o astfel de încălcare nu ar 

divulga datele cu caracter personal ale acestuia. 
 

Vicepreședinta Comisiei Europene, Neelie Kroes, a declarat: 
„Consumatorii au nevoie să știe atunci când datele lor cu caracter 
personal au fost compromise, ca să poată lua măsuri de remediere 
dacă este cazul, iar companiile au nevoie ca lucrurile să fie simple 
pentru ele. Aceste noi măsuri practice oferă condițiile de concurență 
echitabile necesare.” 
 

Comisia pune în aplicare aceste norme în urma unei ample consultări 
publice pe care a realizat-o în 2011 și care a arătat sprijinul părților 

interesate în favoarea unei abordări armonizate în acest domeniu. Normele au fost convenite în cadrul unui comitet 

format de statele membre și au fost examinate de Parlamentul European și de Consiliu. Acestea sunt adoptate sub 
forma unui regulament al Comisiei, care are efect direct și nu necesită transpunerea la nivel național, și vor intra în 

vigoare la două luni de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
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UE instituie tarife antidumping provizorii asupra panourilor solare provenite din China  
 

Comisia Europeană a făcut publică următoarea declarație: „Comisia Europeană a decis să instituie taxe antidumping 
provizorii de 47,6% asupra importurilor de panouri solare, celule și plachete din China”. 
 

Această decizie vine în urma desfășurării unei anchete aprofundate și riguroase și a unor contacte extinse cu 

operatorii de pe piață. Ținând cont de mărimea pieței de panouri solare în UE și de volumul foarte mare al 
importurilor, este important ca instituirea acestei taxe să nu cauzeze perturbări pe piață. Prin urmare, va fi urmată o 

abordare în etape, taxa fiind stabilită la început la 11,8% până la 6 august 2013. Din luna august, taxa va fi fixată la 
47,6%, nivelul necesar pentru a pune capăt prejudiciului cauzat industriei europene de dumpingul în chestiune. 
 

Comisia își reiterează disponibilitatea de a continua discuțiile cu exportatorii chinezi, precum și cu Camera de Comerț 

din China în vederea găsirii unei soluții care să fie în conformitate cu Articolul 8 din Regulamentul de bază 
antidumping și care să permită suspendarea taxelor provizorii și atingerea unei soluții negociate. 
 

Comisia Europeană își reafirmă disponibilitatea de a participa la o 

reuniune a Comitetului mixt UE-China în următoarele săptămâni, la 
o dată fixată de comun acord, pentru a discuta într-o manieră 

constructivă toate aspectele relațiilor comerciale, în respectul 

angajamentelor comune asumate în cadrul OMC (Organizaţia 
Mondială a Comerţului) și în spiritul parteneriatului strategic. 
 

Decizia a intervenit în urma unei anchete care a durat nouă luni, 

lansată în septembrie 2012 (MEMO/12/647) și în cursul căreia 
Comisia a constatat că anumite societăți din China vând panouri 

solare în Europa la prețuri net inferioare valorii de piață normale 
pentru aceste produse, cauzând astfel un prejudiciu semnificativ 

producătorilor de panouri solare din UE. Valoarea justă a unui 

panou solar chinezesc vândut în Europa ar trebui să fie cu 88% mai 
ridicată decât prețul la care acesta se vinde efectiv. Exporturile 

chinezești la prețuri de dumping au exercitat o presiune 
nejustificată asupra pieței UE, ceea ce a avut un efect negativ semnificativ asupra situației financiare și asupra 

performanțelor operaționale ale producătorilor europeni. 
 

Taxele vor fi instituite în două etape, începând cu un nivel de 11,8% în cursul primelor două luni și continuând cu 
47,6% pentru următoarele patru luni în scopul atenuării prejudiciului cauzat industriei europene de această practică 

comercială neloială și anume, dumpingul. În total, această taxă provizorie va fi aplicată pe o perioadă maximă de 6 

luni. Taxele provizorii sunt net inferioare nivelului de 88% de dumping constatat la vânzările de panouri solare, 
întrucât UE aplică așa-numita „regulă a celei mai mici taxe”, instituind doar taxa necesară care să permită 

restabilirea condițiilor de concurență echitabile. Pe lângă restabilirea unei concurențe loiale, taxa provizorie va 
permite sectorului inovator al energiei din surse regenerabile să-și continue dezvoltarea în Uniune. 
 

Comisia își va continua ancheta și va audia punctele de vedere ale tuturor părților interesate. Comisia este pregătită 

să intensifice dialogul cu China în scopul de a găsi soluții alternative satisfăcătoare prin intermediul unor negocieri. 
La 5 decembrie cel târziu, UE va trebui să se pronunțe asupra instituirii de taxe antidumping definitive pentru o 

perioadă de cinci ani. 
 

Piața panourilor solare  

Întreprinderi extrem de inovatoare din UE sunt expuse actualmente unor riscuri imediate de faliment din cauza 
concurenței neloiale a exportatorilor chinezi, care au preluat mai mult de 80% din piața UE și a căror capacitate de 

producție se ridică în prezent la 150% din consumul mondial. În 2012, capacitatea excedentară a Chinei a dublat 
aproape cererea totală din UE. Evaluarea realizată de Comisie indică faptul că instituirea de măsuri provizorii nu 

numai că va menține cele 25.000 de locuri de muncă existente în sectorul european al producției de 

energie solară, dar va și contribui la crearea unor noi locuri de muncă în acest sector.  
 

Pe termen scurt, nu este exclusă pierderea unor locuri de muncă în anumite societăți care se ocupă cu instalarea 

panourilor solare. Cu toate acestea, pe măsură ce situația producătorilor UE se va îmbunătăți, iar importurile din alte 

țări vor crește, aceste locuri de muncă ar putea fi recreate. În orice caz, eventualele pierderi de locuri de muncă ar fi 
net mai reduse decât cele 25.000 de locuri de muncă din filiera europeană a producției de energie solară care ar 
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putea dispărea iremediabil în absența luării unor măsuri. 
 

Decizia de instituire a taxei ar trebui să contribuie, de asemenea, la crearea unor condiții de concurență echitabile 
pentru industria europeană bazată pe energie regenerabilă, condiție esențială pentru atingerea obiectivelor UE în 

acest domeniu. Practicile comerciale neloiale privind panourile solare nu sunt favorabile mediului și sunt 
incompatibile cu o industrie sănătoasă a energiei solare la scară mondială. Comisia consideră că o piață care se 

confruntă cu importuri la prețuri de dumping va duce la falimentarea producătorilor locali și îi va descuraja pe 

producătorii din UE să dezvolte tehnologii de vârf în sectorul energiei regenerabile. 
 

Ancheta  

În cursul anchetei, Comisia a procedat la o analiză pentru a determina nivelul necesar de la care taxa ar putea 

contrabalansa efectele prejudiciabile ale dumpingului. Aceasta înseamnă că nivelul taxei nu are deloc, prin urmare, 
un caracter punitiv: acest nivel corespunde taxei minime strict necesare pentru a restabili condițiile de concurență 

echitabile pentru industria UE în cauză. Prin aplicarea sistematică a „regulii celei mai mici taxe”, UE își 
depășește obligațiile asumate în cadrul OMC. Aceasta, spre deosebire de alți membri ai OMC, precum 

China sau Statele Unite, care aplică în fiecare caz totalitatea nivelului de dumping constatat.  
 

Interesul tuturor părților în cauză a fost evaluat riguros în cadrul anchetei. Comisia a trimis chestionare diverselor 
părți interesate, cum ar fi producători-exportatori, producători din Uniune, importatori, operatori din amonte și din 

aval, precum și asociațiile lor reprezentative. 
 

Ca și în orice altă anchetă, Comisia a aplicat și așa-numitul „test de examinare a interesului Uniunii”. UE este 
singurul membru al OMC care aplică în mod sistematic astfel de teste. Comisia a estimat, cu titlu 

provizoriu, că eventualele efecte negative ale măsurilor vor fi compensate de avantaje economice pentru 

producătorii din Uniune. 
 

Ancheta va continua, iar eventualele măsuri definitive vor trebui să fie instituite în termen de 15 luni de la 
deschiderea acesteia, și anume, până la 5 decembrie 2013 cel târziu. În paralel, Comisia este deschisă la discuții 

privind alte tipuri de măsuri care ar fi echivalente taxei de 47%. Atât normele OMC, cât și legislația UE, prevăd 
această posibilitate sub forma unui angajament de preț - un angajament de a nu practica prețuri de vânzare 

inferioare nivelului convenit. 
 

O anchetă antisubvenție paralelă privind același produs este în curs de desfășurare, ca urmare a unei plângeri 
depuse de același reclamant. Ancheta a fost deschisă la 8 noiembrie 2012. Eventualele măsuri antisubvenție 

provizorii ar trebui să fie instituite până la data de 7 august 2013. Decizia privind instituirea de măsuri antisubvenție 

definitive ar trebui să fie luată până în decembrie 2013 (MEMO/12/844). 
 

Sursa: www.ec.europa.eu 
 
 

EVENIMENTE 
 

1 iunie, Ziua Copilului din tine!  
 

În data de 1 iunie 2013, Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi a organizat, ca în fiecare 
an, un eveniment dedicat celebrării Zilei Internaționale a Copilului, intitulată sugestiv – „1 Iunie, Ziua Copilului din 

tine!”.  
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În cadrul evenimentului, copii au dansat şi cântat alături de clovni, au primit baloane modelate, cărţi de colorat, 

creioane, palete de tenis şi materiale de informare şi au avut ocazia să intre în atmosfera festivă şi cu face painting. 
 

Manifestarea şi-a propus să ofere o alternativă de petrecere a Zilei Copilului într-un cadru deosebit, şi anume în 
Grădina Botanică a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, reunind deopotrivă copii şi 

adulţi.  

 

Campania „Spring Day Europe” a Centrului Europe Direct Galaţi 
 
În luna iunie a avut loc finalul campaniei „Spring Day Europe”, organizată de Centrul Europe Direct Galaţi. Aceasta s-
a încheiat cu ultimele 4 activităţi care au avut loc la: Liceul particular „Marin Coman”, Şcoala Gimnazială Nr. 2 din 

satul Chiraftei, comuna Măstăcani, Şcoala Gimnazială Nr. 28 „Mihai Eminescu” Galaţi şi Complexul Muzeal de Ştiinţele 
Naturii „Răsvan Angheluţă" Galaţi. Printre temele abordate în cadrul aceastor activităţi s-a numărat şi „Cetăţenia 

europeană şi oportunităţile de studiu în UE”. La cele 4 evenimente au participat peste 100 de persoane, numărul 

total al campaniei din acest an depăşind 700 de participanţi.  
 

 

 

 

 
 

6 



  

 

 

 

Un nou proiect dedicat tinerilor: Parlamentar european pentru o zi 
 

 

Proiectul vizează, în principal, organizarea unui concurs ce 

se adresează elevilor cu vârsta de peste 18 ani. Aceştia vor 
putea candida, în cadrul unui concurs, pentru funcţia de 

europarlamentar. Tinerii care se vor înscrie în concurs vor fi 
obligaţi să îşi realizeze campania electorală pe cont propriu, 

ţinând cont de trei elemente obligatorii: poză, slogan şi 

discurs. Candidatul va avea dreptul la un asistent, care 
poate fi un coleg, şi la un îndrumător - profesor. Proiectul 

mai presupune şi realizarea unui site dedicat acestui 
concurs, unde vor fi postate aplicaţiile participanţilor, ce va 

fi activ trei săptămâni, timp în care va putea fi votat 
candidatul preferat. Cel care va obţine cele mai multe 

voturi va fi declarat parlamentar european şi va câştiga o 

excursie la Bruxelles. Vor mai fi premiaţi, de altfel, alţi doi 
candidaţi, cu o vizită la Reprezentanţa Comisiei Europene în 

România şi la Biroul de Informare al Parlamentului 
European în România. 
 

Astfel, Consiliul Judeţului Galaţi, prin Centrul Europe Direct, 

va depune, în vederea finanţării, în calitate de partener, 

proiectul „Vocea ta în Europa - Voice of E(U)” în cadrul Programului Tineret in Acţiune. Aplicantul proiectului este CJ 
Vaslui, care a cooptat ca parteneri Consiliul Judeţului Galaţi şi Fundaţia Student Plus Timişoara. Valoarea totală a 

proiectului este de 120.000 de euro, contribuţia CJ Galaţi fiind de maximum 6.000 de euro. Rolul proiectului este de 
a creşte gradul de conştientizare cu privire la participarea tinerilor la alegerile pentru Parlamentul European. Durata 

de implementare a proiectului este noiembrie 2013 - august 2014.  
 
 

Natura 2000 în regiunea Sud-Est – opţiunea verde pentru bunăstare 
 
 

Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice au organizat în data de 

19 iunie 2013, la Galaţi, „Natura 2000 – opţiunea verde pentru bunăstarea României”, un eveniment de informare 
dedicat organizaţiilor, publicului şi presei din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, realizat în cadrul campaniei naţionale 

de conştientizare InfoNatura2000. La seminar au participat reprezentanţi din judeţele Galaţi, Brăila, Vrancea, Tulcea, 
Buzău şi Constanţa. 
 

 

În perioada 28 mai - 27 iunie 2013 s-au desfăşoară 8 seminare 
regionale privind importanţa conservării biodiversităţii prin 

reţeaua Natura 2000. Rolul acestor evenimente a fost 

informarea publicului asupra caracteristicilor şi beneficiilor 
oferite de reţeaua Natura 2000. Scopul principal al reţelei este 

de a găsi soluţii pentru a permite desfăşurarea activităţilor 
economice „prietenoase cu mediul” simultan cu protecţia 

biodiversităţii şi nu de a interzice activităţile umane, libera 

circulaţie a persoanelor sau de a limita dreptul la proprietate. 
Siturile Natura 2000 oferă oportunitatea desfăşurării de 

activităţi ecoturistice, păşunat şi cosit cu moderaţie, dezvoltarea 
agriculturii ecologice, ceea ce creşte valoarea produselor locale, 

dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale. În România au fost 

declarate până în prezent 530 de situri Natura 2000. 
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CONCURSURI 
 

 

 Concurs de afişe pentru tineri cercetători 
 
Absolvenţi de studii superioare şi cercetătorii aflaţi la începutul carierei interesați de politica europeană de coeziune 

sunt invitaţi să-şi prezinte cercetarea sub forma unui poster în cadrul OPEN DAYS 2013 a Săptămânii Europene a 
Regiunilor şi Oraşelor ce va avea loc în perioada 7-10 octombrie 2013, la Bruxelles.  
 

Concursul îşi propune să prezinte cercetări aflate în desfăşurare şi rezultatele ale proiectelor derulate de cercetători 

la început de carieră pe teme de politică de coeziune. Solicitanții trebuie să depună un rezumat de până la 1.000 de 
cuvinte. Doar șase finaliști vor fi selectaţi. Fiecărui finalist îi va fi oferit un loc în cadrul OPEN DAYS Master Class, 

împreună cu două nopți de cazare și cheltuielile de călătorie la OPEN DAYS. Câștigătorul va primi 750 euro, iar 

ocupantul locului II 250 euro. Toți finaliștii vor primi statutul de membru onorific al Asociației de Studii Regionale 
timp un an.  

 
Mai multe informaţii sunt disponibile la: http://www.regionalstudies.org/news/article/open-days-2013 
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CONSILIUL JUDEȚULUI GALAȚI 

Str. Eroilor nr. 7, Galați 

Tel/fax: 0236/470264 

E-mail: directiadezvoltare@yahoo.com 

CENTRUL EUROPE DIRECT 
Str. Eroilor nr. 7, Galaţi 

Tel/fax: 0236/410530 

E-mail: cie_galati@yahoo.com 
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