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Noul program transfrontalier 

Interreg-IPA, adoptat în data de 
7 august 2015, de Comisia 

Europeană, vizează protejarea 
mediului în regiunile de frontieră 

dintre România și Serbia. Zona 

vizată de program se află în centrul 
macroregiunii europene a Dunării. 

Bazinul Dunării acoperă mai mult 
de jumătate din frontiera dintre 

cele două țări. 
 

Programul se va axa pe dezvoltarea 
unor infrastructuri de transport 

transfrontalier eficiente și ecologice. 

În plus, acesta va oferi cetățenilor oportunități de ocupare a forței de muncă, 
îmbunătățirea asistenței medicale și un acces sporit la învățământul terțiar. 
 

Comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu, a declarat: „Peste 2 
milioane de persoane care locuiesc în regiune vor beneficia de aceste proiecte, care 
vor contribui la atingerea obiectivelor Strategiei europene pentru regiunea Dunării. 
Programele noastre transfrontaliere prevăd măsuri concrete pentru îmbunătățirea 
calității vieții în regiunile de frontieră ale Uniunii Europene și în vecinătatea 
acestora. Aceste programe constituie o ocazie pentru regiuni de a găsi soluții 
comune la provocări comune.” 
 

Programul Interreg IPA de cooperare transfrontalieră România - Serbia acoperă 3 

regiuni de frontieră în România și 6 regiuni în Serbia. 
 

Unele dintre efectele preconizate includ: 
 

• accesul sporit la piața muncii; 
• asistență medicală și servicii sociale îmbunătățite; 

• instituirea de rețele transfrontaliere de centre de învățământ superior; 

• consolidarea capacităților instituțiilor locale în vederea protejării resurselor 
naturale; 

• o mai bună pregătire pentru situații de urgență (de exemplu, legate de minerit și 
activități industriale, poluarea aerului sau inundații); 

• integrarea infrastructurilor și serviciilor de transport local în principalele coridoare 
de transport europene, în special a căilor navigabile conectate la coridorul Dunării; 

• servicii îmbunătățite de trecere a frontierei pentru navetiști. 
 

Cele 9 regiuni implicate în programul Interreg-IPA de cooperare transfrontalieră 

România - Serbia sunt: 
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• în România: județele (NUTS III) Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți. 

• în Serbia: districtele Severnobanatski, Srednjebanatski, Južnobanatski, Braničevski, Borski și Podunavski. 
 

Programul este gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România. Bugetul total al 
programului de cooperare este de 88.124.996 euro. Contribuția totală din partea UE (IPA - Instrumentul de 

Asistență pentru Preaderare) este de 74.906.248 euro. 
 

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) oferă asistență tehnică și financiară pentru a sprijini procesele de 
reformă în țările în curs de aderare. Fondurile IPA dezvoltă capacitățile țărilor respective. Pentru perioada 2014-

2020, Interreg-IPA dispune de un buget de aproximativ 4,84 miliarde de euro care vor fi investite în 12 programe de 

cooperare transfrontalieră între regiuni și parteneri teritoriali, sociali și economici. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu 
 

 

S-a lansat apelul din 2015 pentru proiecte de cooperare Europa Creativă  
 

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a lansat, în data de 5 august 2015, apelul anual 
pentru proiecte de cooperare în cadrul Programului Europa Creativă - Subprogramul Cultura.  
 

Termenul limită până la care cei interesați pot depune propuneri de proiecte este 7 octombrie 2015, ora 12.00 

(CET/CEST, ora Bruxelles-ului). 
 

Toate documentele din dosarul de cerere de finanțare sunt disponibile și pot fi descărcate de pe pagina EACEA. 
Formularul electronic (eForm) din dosar este disponibil aici. 
 

Schimbări față de 2014 
 

Față de 2014, în actualul apel există o serie de modificări de care trebuie să 

țineți cont: redimensionarea priorităților proiectelor de cooperare, cu accent 
sporit pe dezvoltarea publicului și noi punctaje aferente  criteriilor de 

acordare a finanțării, care acordă o atenție mai mare calității conținutului și 
a activităților. Totodată, proiectele care vor implica organizații din afara 

Uniunii Europene trebuie să descrie cum se pliază pe obiectivele UE în 

materie de cultură și afaceri externe, așa cum apar ele în Agenda 
Europeană pentru Cultură. 
 

De asemenea, aplicanții trebuie să completeze o anexă în plus, Partnership 
information, în care sunt rugați să ofere detalii despre principalele activități 
relevante ale organizațiilor din ultimii 2 ani și despre experiența managerilor 

de proiect din partea tuturor partenerilor din proiect. Această anexă 
cuprinde acum și acordul de parteneriat obligatoriu dintre parteneri. 
 

Recomandări 
 

Dacă intenționați să depuneți un proiect în calitate de lider la acest apel sau 

să fiți partener într-un proiect depus de o altă organizație, vă recomandăm 
să parcurgeți înainte acești pași:  

• să vă înregistrați în Portalul Participantului pentru a obține codul PIC necesar pentru a fi parte a unui proiect 
depus. Procedura înregistrării și a depunerii este disponibilă pe pagina proiectului la secțiunea ”Depunerea 

proiectelor”; 

• să parcurgeți cu atenție ghidul acestui apel la propuneri, unde sunt descrise prioritățile componentei de cooperare, 
precum și toate regulile și cerințele pentru depunere. 

 
Vă reamintim că Biroul Europa Creativă România vă stă la dispoziție cu informații și asistență tehnică 

gratuită în procesul de depunere a aplicațiilor.  

 
 

Sursa: www.europa-creativa.eu  

http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/ipa/
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/ipa/
http://www.ec.europa.eu
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0242&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0242&from=EN
http://www.europa-creativa.eu/cultura_doc_20_depunerea-proiectelor_pg_0.htm
http://www.europa-creativa.eu/cultura_doc_20_depunerea-proiectelor_pg_0.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/guidelines_call_for_proposals_cooperation_projects_2016_en_0.doc
http://www.europa-creativa.eu
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Câștigătorii concursului „Europa, casa noastră” 
 

Câștigătorii celei de-a cincea ediții a concursului „Europa, casa noastră”, pentru componenta privind derularea a 
minimum două activități pe teme europene au fost desemnați. 131 de rapoarte înregistrate în competiție au fost 

considerate valide. Criteriile care au fost luate în calcul la jurizare au fost aceleași ca în fiecare ediție: impactul 

campaniei (participanți, număr acțiuni, invitați speciali, implicarea comunității), originalitatea activităților realizate și 
mediatizarea acestora. 
 

Îi felicităm pe toți participanții pentru implicare, efort și interes pentru subiectele europene! 
 

Căștigătorii componentei de minim două activități pe teme europene sunt prezentați mai jos. Aceștia vor fi invitați 

într-o vizită la sediul Comisiei Europene, în Bruxelles, programată să aibă loc în perioada 7 - 9 septembrie 2015. 

 
 

Teleorman 
Roșiorii de 

Vede 
Bucica Rădița Școala cu cls.I-VIII  „Zaharia Stancu” Roșiorii De Vede 

Călărași Oltenița 
Cucuianu 

Marița 
Liceul Teoretic  „Neagoe Basarab” Oltenița 

Argeș 
Curtea de 

Argeș 
Popescu Anca Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 6  „Basarab I” Curtea de Argeş 

Dolj Craiova Barbu Nicoleta Școala cu Clasele I-VIII Nr. 30  „Mihai Viteazul” Craiova 

Caraș-

Severin 
Reșița 

Sandu Simona 

Gabriela 
Colegiul Naţional  „Mircea Eliade” Reșița 

Botoșani Botoșani 
Tiritelnicu 

Mihaela 
Școala cu Clasele I-VIII Nr 8  „Elena Rareș” Botoșani 

Dolj Craiova 
Mariana 

Lulache 
Colegiul Tehnic Energetic Craiova 

Iași Iași 
Bucuci Anca 

Cristina 
Liceul Teoretic  „Miron Costin” Iași 

Teleorman Videle Iorga Monica Școala Gimnazială Nr. 2 Videle 

Dâmbovița Târgoviște 
Georgescu 

Mihaela 
Școala cu Clasele I-VIII  „Tudor Vladimirescu” Târgoviște 

Argeș Pitești Toitan George Școala cu Clasele I-VIII Nr. 15  „Adrian Păunescu” Piteşti 

Suceava Mălini Davidel Viorica Școala cu Clasele I-VIII Nr. 1  „Nicolae Labiș” Mălini 

Argeș Pitești 
Dracman 

Gabriela 
Şcoala Gimnazială  „Traian” Piteşti 

Constanța Constanța 
Cristina-Iulia 

Gila 
Colegiul Național Pedagogic  „Constantin Brătescu” Constanța 

Olt Caracal  
Nadia Sorina 
Grozăvescu 

Școala Gimnazială  „Gheorghe Magheru” Caracal  

Bacău Buhuși Malinici Oana Școala cu Clasele I-VIII  „M. Eminescu” Buhuși  
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 EVENIMENTE 

 

Târgul de proiecte de cooperare 
 
Centrul Europe Direct Galați, din cadrul Consiliului Județului Galați,  a organizat în data de 13 august, Târgul de 

proiecte de cooperare „Dezvoltare globală în zona Dunării de Jos”, în colaborare cu Asociaţia de Cooperare 
Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”. Evenimentul s-a desfășurat în holul Universității „Dunărea de Jos” 

Galaţi, unde organizaţiile partenere, ProRural Invest PRI Chişinău, Centrul Regional de Mediu - REC din Republica 

Moldova, Instituţia Prefectului Brăila, Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est, Uniunea Porturilor Interioare 
Române, CERONAV - Subunitatea Galaţi, Centrul de Consultanţa Ecologică Galaţi, Asociaţia SMART (TBC) au putut 

să-și prezinte proiectele și activitățile. 
 

Evenimentul şi-a propus să evidenţieze rolul pe care zona Dunării de Jos şi proiectele de cooperare transfrontalieră, 
care se implementează în această arie, îl au în dezvoltarea socio-economică a regiunilor partenere. 

Argeș Pitești 
Petre 

Georgeta 
Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 3  „Ion Pilat” Piteşti 

Arad Târnova 

Crișan 
Loredana 

Dorica 

Școala Gimnazială Târnova 

Mehedinți Malovăț 
Colibășanu 

Monica 
Școala Gimnazială Malovăț 

Neamț 
Rădeni 

Păstrăveni 
Perta Elena Școala Gimnazială Nr.1 Rădeni Păstrăveni 

Iași Iași Elena Bulai Școala Gimnazială  „Nicolae Iorga” Iași 

Olt Caracal 
Cristina 

Nicolăiță 
Școala Gimnazială  „Gheorghe Magheru” Caracal 

Suceava Fălticeni Tofan Mioara Școala Gimnazială Nr. 1  „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni 

Argeș Pitești 
Tomescu 
Maria 

Claudia 

Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 11  „Mihai Eminescu” Piteşti 

Argeș Pitești 
Comănescu 

Elena Amalia 
Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 13  „Mircea Cel Bătrân” Piteşti 



  

 

 

Centrul Europe Direct la Gradinița nr. 64  
 

În data de 14 august, Centrul Europe Direct Galați a organizat o activitate cu tematică europeană la Grădinița nr. 64 

Galați, la care au participat preșcolarii care urmează cursurile de vară ale grădiniței. Cei mici au descoperit ce este 
Uniunea Europeană și care sunt simbolurile UE, precum și o parte din simbolurile statelor membre. La finalul 

evenimentului toți participanții au primit materiale de promovare, precum și broșuri ale Centrului.  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CONCURS 
 

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 septembrie este „Demografie și migrație”. Trebuie ca până pe 28 august 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  
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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. 13A, Galaţi 

Tel/fax: 0236/410530 

E-mail: cie_galati@yahoo.com      

Colectivul de redacție 

Laura - Delia Angheluță 

Camelia Epure         Florin Tudor        Oana Ionescu      

  Roxana Costin          Mariana Beraru 

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

