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Potrivit unui raport recent, România este unul dintre cele 25 de state membre UE ce 
urmează să îndeplinească atât obiectivul național stabilit pentru 2013-2014 

(19,7%), cât și foarte probabil pe cel pentru anul 2020 (24%), în ceea ce privește 
energia din surse regenerabile. Astfel, în 2013, România înregistra deja un procent 

de 23,9% din totalul energiei consumate provenind din astfel de surse. 
 

Raportul Comisiei Europene privind progresele înregistrate în domeniu, publicat 
marți 16 iunie, arată că pe ansamblul Uniunii Europene s-au înregistrat progrese 

către atingerea obiectivului de creștere a ponderii energiei din surse 
regenerabile la 20% din totalul consumat până în 2020. Cu o pondere a 

energiei din surse regenerabile estimată la 15,3% din consumul final brut de 

energie în 2014, raportul apreciază că UE și marea majoritate a statelor 
membre înregistrează progrese satisfăcătoare.  
 

În ceea ce privește folosirea energiei din surse regenerabile în transporturi, 

procentul estimat este de 5,7% pentru 2014. Atingerea obiectivului de 10%, 
stabilit pentru 2020, reprezintă o provocare, însă rămâne posibilă, datorită 

unor state membre în care s-au înregistrat progrese satisfăcătoare. 
 

„Raportul arată încă o dată că producția și consumul de 
energie din surse regenerabile reprezintă un succes la 
nivel european. În Europa, cantitatea de energie din 
surse regenerabile pe cap de locuitor este de 3 ori mai 
mare decât oriunde în restul lumii. Avem peste 1 milion 
de persoane care lucrează în sectorul energiei din surse 
regenerabile, iar valoarea acestui sector depășește 130 
de miliarde de euro pe an. Exportăm energie din surse 
regenerabile în valoare de 35 de miliarde de euro în 
fiecare an”, a declarat Miguel Arias Cañete, comisarul 

pentru politici climatice și energie.  
 

O dată la doi ani, raportul monitorizează progresele înregistrate de UE și de statele 
membre în direcția atingerii obiectivelor privind energia din surse regenerabile, 

obligatorii din punct de vedere juridic, stabilite în Directiva pe aceasta temă, 
adoptată în 2009. Raportul include, de asemenea, o evaluare a fezabilității 

obiectivului care prevede un consum de 10% energie din surse regenerabile în 
transporturi și sustenabilitatea utilizării biocarburanților și a biolichidelor. 
 

Legislația UE care promovează utilizarea energiei din surse regenerabile este în 

vigoare încă din 2001, când a fost adoptată prima directivă privind promovarea și 
utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, urmată de directiva din 2003 

privind utilizarea biocarburanților și a altor carburanți din surse regenerabile în 

sectorul transporturilor. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu 
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8,2 miliarde de euro pentru locuri de muncă și îmbunătățirea calității vieții  
în toate regiunile României 

 
Comisia Europeană a adoptat Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru România, în valoare de 8,2 miliarde 

euro. Din aceștia, 6,7 miliarde provin din Fondul European de Dezvoltare Regională. 
 

Adoptarea a fost urmată de o ceremonie de semnare simbolică organizată la sediul Comisiei Europene de la 
Bruxelles, la care au participat comisarul european pentru politică regională Corina  Crețu și ministrul dezvoltării 

regionale și administrației publice Sevil Shhaideh. 
 

Comisarul european pentru politică regională Corina  Crețu a declarat: 
„Am adoptat astăzi unul dintre cele mai mari programe de investiții din 
Uniunea Europeană. Acesta va aduce beneficii concrete pentru toți 
cetățenii României. Prin sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, 
facilitarea unui acces mai bun la servicii sociale pentru toți cetățenii, în 
special pentru cei mai săraci și mai vulnerabili, aceste investiții vor duce 
la îmbunătățirea semnificativă a vieții românilor. În plus, investițiile în 
eficiența energetică vor scădea facturile la energie pentru consumatorii 
casnici și vor proteja mediul. Le doresc românilor să profite la maximum 
de oportunitățile oferite de acest program”.  
 

Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice Sevil Shhaideh a 
adăugat: „Programul Operațional Regional, programul cu cea mai mare 

contribuție la dezvoltarea regională a României, prevede alocările financiare pentru cele 11 axe prioritare (plus axa 
12 - Asistență Tehnică) în care vor fi investiți în următorii 7 ani cei 8,25 miliarde euro alocați României pentru 
dezvoltare regională. Marcăm, practic, începutul unei noi etape în dezvoltarea României.”  
 

Investițiile din cadrul programului vor fi folosite pentru a îmbunătăți calitatea vieții la oraș, pentru crearea și 

amenajarea de spații verzi, pentru un transport accesibil și curat și pentru dezvoltarea zonelor urbane defavorizate. 
Programul va sprijini, de asemenea, serviciile publice orientate spre creșterea calității serviciilor de sănătate, spre 

includerea comunităților marginalizate și spre adaptarea educației și a formărilor profesionale la nevoile pieței de 
muncă. Un accent special va fi pus pe creșterea eficienței energetice a clădirilor, pentru a contribui în mod 

semnificativ la tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 
 

Aceste investiții sunt menite să sprijine IMM-urile din sectoarele economice cu potențial de creștere accelerată. De 
asemenea, programul va putea fi folosit pentru a finanța investițiile în reabilitarea drumurilor care servesc la 

creșterea conectivității regionale și la consolidarea legăturilor cu rețeaua TEN – T. 
 

În cadrul programului, sunt stabilite un număr de rezultate ambițioase care vor trebui realizate până la sfârșitul 

perioadei: 
• mai mult de 5.000 de IMM-uri vor fi sprijinite, ceea ce va duce la o creștere de aproape 50% a productivității 

muncii în regiunile mai puțin dezvoltate; 
• mai mult de 28% din populația cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 va avea studii post-liceale; 

• 500.000 oameni vor beneficia de servicii comunitare mai bune și de servicii îmbunătățite de asistență medicală 
primară, în special în regiunile mai puțin dezvoltate; 

• consumul de energie în clădirile publice și private va fi redus; 

• îmbunătățirea transportului public urban: creșterea cu aproximativ 140 de milioane a numărului de pasageri în 
fiecare an, în special în regiunile mai puțin dezvoltate; 

• reabilitarea a mai mult de 2.000 de km de drumuri care va duce la îmbunătățirea conectivității regionale; 
• creșterea cu aproximativ 4% a ponderii IMM-urilor care colaborează între ele în cadrul industriilor inovative; 

• creșterea cu 10% a ratei de supraviețuire a IMM-urilor; 

• crearea a 224.000 mp de spații verzi în orașe; 
• renovarea a 45 de monumente de patrimoniu cultural. 
 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) urmărește consolidarea coeziunii economice și sociale în cadrul 

Uniunii Europene, prin reducerea dezechilibrelor dintre regiunile sale. FEDER va investi mai mult de 197 miliarde de 
euro în regiunile Europei de-a lungul perioadei 2014-2020. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu 

http://www.ec.europa.eu
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România la Curtea de Justiție UE referitor la aprovizionarea cu gaze 

 
Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu 

a adoptat un plan de urgență pentru cazul întreruperii aprovizionării cu gaze, 
potrivit normelor europene în vigoare. 
 

Statele membre au avut obligația de a adopta astfel de planuri până la data de 

3 decembrie 2012. În noiembrie 2013, Comisia a trimis României o 
scrisoare de punere în întârziere, deoarece aceasta nu își adoptase încă planul 

național de urgență. În noiembrie 2014, Comisia a emis un aviz motivat, 

deoarece România era încă în neconformitate cu regulamentul privind 
securitatea aprovizionării cu gaze. 
 

În prezent, planul de urgență încă nu a fost adoptat și acest lucru poate afecta capacitatea României de a face față 

unei posibile situații de criză. 
 

Regulamentul (UE) nr. 994/2010 privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale are ca obiectiv garantarea 

faptului că statele membre sunt bine pregătite pentru a face față unor eventuale întreruperi ale aprovizionării. În 

acest scop, statele membre trebuie să elaboreze, printre altele, planuri de urgență și să le notifice Comisiei 
Europene. 

Un plan de urgență stabilește măsurile și procedurile care intră în vigoare în cazul întreruperii aprovizionării cu gaze, 
acestea trebuind să fie bine coordonate cu statele membre vecine. 

 

Sursa: www.ec.europa.eu  
 
 

EVENIMENTE 
 

Campania „Spring Day” a Centrului Europe Direct Galaţi 
 

Campania „Spring Day”, organizată de Centrul Europe Direct Galați din cadrul Consiliului Județului Galați, a continuat 
și în luna iunie cu încă două activități, numărul total al instituțiilor de învățământ în care s-a desfășurat campania 

ajungând la 13, iar numărul de copii care au participat la evenimente fiind de peste 360. 
 

„Spring Day” este o campanie anuală deschisă tuturor şcolilor din Europa şi de pe întreg mapamondul. Prin 
intermediul acestei campanii, tinerii au şansa să-şi exprime punctul de vedere şi să se facă auziţi cu privire la 

tematicile europene. Campania „Spring Day” este compatibilă cu majoritatea disciplinelor şcolare şi oferă cadrelor 

didactice şi preşcolarilor/elevilor nenumărate ocazii de a asimila aspectele practice şi culturale ale creativităţii şi 
inovaţiei.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32010R0994
http://www.ec.europa.eu
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1 iunie - Ziua Copilului din tine! 
 

În data de 2 iunie 2015, Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi a organizat  un 
eveniment dedicat celebrării Zilei Internaționale a Copilului, intitulat sugestiv „1 Iunie - Ziua Copilului din tine!”.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
În cadrul evenimentului, copii au putut dansa şi cânta alături de clovnul Dodo, au avut parte de activități educative, 

distractive și de recreere, cântece și dansuri, modelaj baloane, pictură pe față și s-au putut bucura și de un topogan 
gonflabil. 
 

Evenimentul, care s-a desfășurat în Grădina Botanică, și-a propus să ofere o alternativă de petrecere a Zilei 

Copilului, acesta fiind deja o tradiție a Centrului Europe Direct.  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

CONCURSURI 
 

Concursul foto al Parlamentului European: „Fii fotograful nostru!”  
 

Parlamentul European invită toţi rezidenţii în UE, cu vârsta peste 18 ani, să participe la acest concurs de fotografie. 
În fiecare lună, până în septembrie, va fi anunțată o nouă temă legată de dezvoltare. Anul acesta, concursul de 

fotografie este inspirat de Anul european pentru dezvoltare - 2015. 
 

Cum particip 
Tema pentru luna iulie este „Copii și tineret”. Trebuie ca până pe 29 iulie 2015, la 

miezul nopţii (CET), să trimiţi fotografia şi formularul de înscriere pe următoarea adresă de 

email: webcom-flickr@europarl.europa.eu. 
 

Procedura 

Câştigătorul lunii va fi anunţat în prima săptămână a lunii următoare, iar fotografia sa va fi utilizată pentru a ilustra 

un articol pe această temă.  Dintre fotografiile primite, o comisie editorială va selecta cele mai bune 10, alegând și 
câștigătorul lunii (care va deveni și finalist pentru Premiul Juriului). Cele mai bune 10 fotografii vor fi publicate pe 

platformele Parlamentului pe Facebook și Google+, unde publicul va putea vota fotografia favorită.  
Regulamentul concursului disponibil la: 
 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20150112RES06704/20150112RES06704.pdf  

https://europa.eu/eyd2015/ro
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20150112RES06702/20150112RES06702.pdf
mailto:webcom-flickr@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20150112RES06704/20150112RES06704.pdf


  

 

 

Participă la concursul foto-video #MyWeek #BeActive 
 
Arată lumii întregi cum alegi tu să fii activ în viaţa ta cotidiană, trimiţând o fotografie sau un videoclip. 

Pentru a avea şansa de a câştiga unul dintre premiile în echipament sportiv şi fitness, înscrie-te până 
pe 14 august! 
 

Pentru a participa, citeşte cu atenţie regulamentul concursului şi urmează 

paşii de mai jos: 
• înscrie-te pentru a intra în concurs; 

• alege o săptămână între 15 iunie şi 14 august în care accepţi provocarea şi 

practică activităţi sportive sau fizice cel puţin 3 zile din acea săptămână; 
• fă-ţi o fotografie sau realizează un videoclip cu tine în activitatea 

respectivă; 
• publică cel puţin 3 fotografii sau un videoclip pe Facebook, Instagram sau 

Twitter, menţionând hashtagurile #BeActive #MyWeek; 

• zi-le şi prietenilor tăi să răspundă provocării. 
 

Acest concurs a fost lansat de Comisia Europeană în cadrul primei ediţii a Săptămânii Europene a Sportului, care va 

avea loc în toată Europa între 7-13 septembrie 2015. 
 

Află mai multe: bit.ly/1J1BjvN 

 

Participă la concursul european foto pe tema „Trăind împreună” 
 
Eşti fotograf amator sau profesionist, ai peste 18 ani şi eşti rezident într-unul din cele 28 de state 

membre ale UE? Înscrie-te până pe 15 iulie 2015 şi poţi câştiga echipament foto sau o excursie la 

Bruxelles! 
 

„Uniţi prin diversitate” este una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene: foloseşte-ţi creativitatea şi 

exprim-o printr-o fotografie! 
 

Juriul va selecta cei 3 câştigători în prima jumătate a lunii octombrie 2015. În plus, publicul va putea vota pe pagina 
Facebook a Grupului PSE al Comitetului Regiunilor, între 1 şi 15 octombrie 2015, pentru a selecta câştigătorul 

premiului publicului. 
 

Laureaţii din cele trei categorii vor primi premii, constând într-o excursie pentru doi la Bruxelles şi exchipament 
fotografic/electronic. Câştigătorul premiului publicului va primi echipament fotografic în valoare de 500€. 
 

Află mai multe: bit.ly/1DyClf3 
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Colectivul de redacție 

Laura - Delia Angheluță 

Camelia Epure         Florin Tudor        Oana Ionescu      

  Roxana Costin          Mariana Beraru 

http://ec.europa.eu/sport/week/docs/myweek-terms_en.pdf
http://ec.europa.eu/sport/week/take-part/register-photo-competition_en.htm#myweek_signup
http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm
http://bit.ly/1J1BjvN
https://www.facebook.com/pesgroupcor
https://www.facebook.com/pesgroupcor
http://bit.ly/1DyClf3

