
  

 

   

   CONSILIUL JUDEȚULUI GALAȚI 

  CENTRUL EUROPE DIRECT 

  InfoEuropeDirect 
                                             NR. 11    

              NOIEMBRIE 2015  

 
Programele de promovare propuse de Bioromania (produse organice) și de 

Asociația Producătorilor de Vin și Produse Vitivinicole (APVPV) Dobrogea 
au fost aprobate de Comisia Europeană. Acestea au o durată de 3 ani și un 

buget  total de aproximativ 2,5 milioane de euro. 
 

Comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală Phil Hogan a declarat: 
„Mă bucur de adoptarea acestor noi programe, în special în contextul recentelor 
dificultăți de pe piață. Ele sunt importante pentru crearea de noi oportunități, în 
special pe piețele din afara UE, stimulându-se astfel creșterea economică și crearea 
de locuri de muncă în sectorul agroalimentar."  
 

Comisia Europeană a aprobat, în total, 33 de noi programe pentru promovarea 

produselor agroalimentare în interiorul și în afara UE. Valoarea lor totală este de 
108 milioane de euro, din care 54 de milioane reprezintă contribuția UE. 20 

dintre aceste programe se axează pe piața internă, iar restul se adresează unor țări 
sau regiuni terțe.  
 

Programele vor contribui la deschiderea de noi piețe și la  creșterea consumului 

produselor promovate. Măsurile finanțate pot consta în campanii de promovare, 
evidențiind avantajele produselor europene în termeni de calitate, siguranță 

alimentară și igienă, valoare nutrițională, etichetare, de respectare a normelor de 

bunăstare a animalelor sau a metodelor de producție ecologice. 
 

Contribuția UE (54 de milioane de euro) 

face parte din cele 118 milioane de 

euro alocate de UE pentru promovarea 
produselor agroalimentare în 2015. 

Programele menționate sunt ultimele în 
care se aplică sistemul stipulat de 

Regulamentul nr. 3/2008. Începând cu 

data de 1 decembrie 2015, intră în 
vigoare noi norme de promovare ce 

introduc o serie de modificări 
importante, inclusiv extinderea 

domeniului de aplicare în termeni de beneficiari și produse eligibile, schimbări 
procedurale, introducerea unui program de lucru și de apeluri de propuneri anuale, 

precum și creșterea bugetului și ratelor de cofinanțare UE. Alocarea bugetară 

pentru 2016 este de 111 milioane de euro. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu 
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Transporturi: 7,6 miliarde de euro pentru noi investiții 

 

Comisia Europeană a lansat joi, 5 noiembrie, un nou apel de propuneri în cadrul Mecanismului pentru 

Interconectarea Europei (MIE). 7,6 miliarde de euro sunt destinați finanțării unor proiecte esențiale din domeniul 
transporturilor, în vederea unei mai bune integrări în piața internă a statelor membre eligibile (inclusiv România). 
 

Comisarul european pentru transporturi, Violeta Bulc, a declarat: „Un sistem 
de transport eficient, inteligent și durabil este esențial pentru competitivitatea 
Europei. Prin această nouă cerere de propuneri din cadrul MIE nu vizăm 
numai proiecte din sectorul feroviar sau al navigației, ci urmărim în același 
timp crearea de locuri de muncă și stimularea creșterii economice. Atenția 
acordată statelor care pot beneficia de fonduri de coeziune reflectă totodată 
dorința noastră de a asigura o mai bună interconectare în Europa și de a 
avansa către o piață internă mai profundă”. 
 

Finanțarea va fi acordată pe o bază concurențială, sub formă de cofinanțare 

din partea UE, în urma unei evaluări și a unei selecții detaliate. Solicitanții 
trebuie să-și prezinte propunerile până la data de 16 februarie 2016. 

Rezultatul cererilor va fi publicat până în vara anului 2016. 
 

Alături de Planul de investiții prezentat în noiembrie 2014, MIE urmărește reducerea decalajelor în materie de 
investiții din Europa, pentru a relansa creșterea economică și a facilita crearea locurilor de muncă.   
 
Sursa: www.ec.europa.eu 
 
 

EVENIMENTE 
 

Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele 
 

Luna noiembrie a marcat două evenimente importante în cadrul proiectului „Conservarea biodiversităţii în Pădurea 
Gârboavele, judeţul Galaţi” implementat de Consiliul Judeţului Galaţi şi co-finanţat din Fondul European de 

Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 - 2013. 
 

Obiectivul general al proiectului a vizat protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii în Aria naturală protejată Pădurea 
Gârboavele având ca obiective specifice elaborarea unui plan de monitorizare a speciilor şi habitatelor vizate de 

proiect; creşterea gradului de conştientizare a populaţiei pentru conservarea biodiversităţii din Aria naturală 

protejată Pădurea Gârboavele, dar şi realizarea infrastructurii de informare - vizitare în Pădurea Gârboavele. 
 

Astfel, un prim eveniment, organizat în data de 5 noiembrie 2015, a constat în deschiderea oficială a punctului de 

informare - vizitare, care pune la dispoziţia vizitatorilor pădurii o serie de materiale informative privind cele 13 specii 

de floră şi faună protejate, cele trei habitate naturale existente  în Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele, o 
hartă cu traseele amenajate în cadrul ariei şi indicatoare specifice, dar şi un infochioşc cu informaţii atractive 

prezentate într-o manieră interactivă.  

https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2015-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2015-cef-transport-calls-proposals
http://www.ec.europa.eu
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Al doilea eveniment, organizat în data de 19 noiembrie 2015, a  fost 

conferinţa de presă de închidere a proiectului „Conservarea 
biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”, eveniment unde 

au fost prezentate toate rezultatele proiectului. 
 

Astfel, pe lângă realizarea planului de monitorizare a speciilor şi 
habitatelor vizate de proiect şi realizarea infrastructurii de informare - 

vizitare (18 km de alei şi poteci de pământ pentru trasee tematice în 
interiorul ariei protejate; refugii tradiţionale din lemn pentru vizitatori, 

adăposturi de lemn pentru animale, adăpători şi suporturi din lemn 

pentru hrana animalelor) au fost prezentate şi alte acţiuni derulate în 
cadrul proiectului. Amintim aici despre Seminarul privind conservarea 

biodiversităţii în Aria protejată Pădurea Gârboavele organizat în data 16.01.2015 la Tuluceşti, dar şi de concursul de 
orientare „Cărări deschise în aria protejată  Pădurea Gârboavele” desfăşurat în 27.05.2015 cu sprijinul Colegiului 

Economic „Virgil Madgearu” Galaţi. 

Ziua informării EURES 
 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați, sub umbrela rețelei EURES - EURopean Employment 

Services, retea coordonata de Comisia Europeană, a organizat în data de 25 noiembrie 2015 „Ziua informării 
EURES - Europe meet young students and graduates”. 
 

Evenimentul a fost destinat promovării serviciilor EURES și a oportunităților de muncă în UE/SEE în rândul 

studenților și tinerilor absolvenți din domeniul IT, electronicii, electrotehnicii. La acest eveniment au fost invitați 
consilieri EURES din Franța, precum și reprezentanți ai altor rețele europene de servicii conexe mobilității precum 

EUROPE DIRECT, EUROPE NETWORK ENTERPRISE etc. 
 

Această acțiune s-a dorit să vină în întâmpinarea absolvenților și studenților din anii terminali și în sprijinul 
cetățenilor români care intenționează să își găsească un loc de muncă în strainătate, prin conștientizarea necesității 

de a se informa înainte de a decide să lucreze într-o țară din UE/SEE. Informațiile au vizat drepturile și obligațiile pe 

care le au pe piața muncii si au privit modul de reducere a riscului experimentării  unor condiții inacceptabile de 
muncă sau, în cazuri extreme, chiar a exploatării prin muncă. 



  

 

 

Centrul Europe Direct Galați a fost partener în organizarea evenimentului găzduit de Universitatea „Dunărea de Jos” 

Galați, Facultatea de Mecanică, a furnizat materiale de informare și a susținut prezentări legate de tema activității. 
 

Atelierul de Dezbateri Academice 
 

În data de 14 noiembrie 2015 a avut loc la Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice din cadrul Universității 

„Dunărea de Jos”, Atelierul de Dezbateri Academice în format World School organizat cu ocazia Zilei Armistițiului. 
Evenimentul, inițiat de Clubul de dezbateri academice din cadrul Palatului Copiilor, a fost organizat în colaborare cu 

Centrul Europe Direct și cu Centrul de Documentare Europeană și a beneficiat de participarea echipelor de dezbateri 
din cadrul Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate, Colegiului Național „Spiru Haret” din Tecuci, Palatul Copiilor 

Galați. Audiența a fost formată din studenții ai Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice din cadrul Universității 

Dunărea de Jos. 
 

CONCURS 
 

Premiul european de tineret Charlemagne 2016  
 

Acest premiu este acordat proiectelor realizate de tineri și care promovează 

înțelegerea și un sentiment comun de identitate europeană, oferind exemple 
practice de europeni care trăiesc împreună ca o comunitate. 
 

Cine poate candida? 

Candidații trebuie să fie cetățeni/rezidenți într-o țară UE cu vârsta cuprinsă 
între 16 și 30 de ani, iar proiectele eligibile pot fi evenimente pentru tineret, 

schimburi de tineri sau proiecte online care au componentă europeană. 

Proiectul trebuie să fi fost finalizat în cele 12 luni de dinaintea datei limită sau 
se poate afla încă în derulare. 

 

Cum se candidează? 

Candidaturile sunt disponibile online și prin intermediul birourilor naționale de informare ale Parlamentului European. 
Proiectele pot fi încărcate până la data de 25 ianuarie 2016. 
 

Premii  

Premiul pentru cel mai bun proiect este de 5000 euro, locul doi va primi 3000 euro și locul al treilea, 2000 euro. Cei 
trei câștigători vor fi invitați să viziteze Parlamentul European. De asemenea, reprezentanții tuturor celor 28 de 

proiecte naționale selectate vor fi invitați într-o excursie de 4 zile în Aachen, Germania. 
 

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul www.charlemagneyouthprize.eu.  
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http://www.charlemagneyouthprize.eu/en/new_form.html;jsessionid=48A7BADC059E7A7A343DFCF4B92B575F
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/information_offices.html
http://www.charlemagneyouthprize.eu

