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Reprezentanța Comisiei Europene în România a lansat Europa, casa noastră, o 
campanie educațională pe teme europene. Scopul campaniei este de a oferi copiilor 

și tinerilor români posibilitatea de a descoperi mai multe despre UE, istoria, valorile, 
politicile și cele mai recente evoluții în domeniul afacerilor europene, aducând 

activități și competiții relevante aproape de aceștia, inclusiv prin vizite în școli din 

mediul rural și licee. Inițiativa este susținută de Ministerul Educației Naționale. 
 

Campania Europa, casa noastră cuprinde două inițiative principale: Competiția 

Euro Quiz, deschisă elevilor de gimnaziu din clasa a VI-a și campania și 

competiția Lider European, care se adresează elevilor de liceu. 
 

În luna mai și iunie echipa Europa, Casa noastră, va organiza 10 de vizite în școli 
din 10 județe ale țării: Giurgiu, Teleorman, Ialomița, Vaslui, Brăila Galați, 

Călărași, Buzău, Tulcea și Constanța. În cadrul vizitelor, vor avea loc activități 
educaționale și interactive pe diverse teme din istorie, artă, geografie etc., prin care 

elevii vor aborda subiecte legate de UE și vor discuta despre modul în care Europa 
influențează viața noastră de zi cu zi. Vizitele sunt inspirate de un program de 

edutainment (educație prin joc și divertisment). Începând cu luna septembrie alte 

10 școli din țară vor fi vizitate de echipa Europa, Casa noastră. 
 

Competiția Euro Quiz 
Europa, Casa noastră din România va lansa luna aceasta, de asemenea, o platformă 

de edutainment cu scopul de a implica copiii. 
 

Competiția Euro Quiz este o activitate distractivă și provocatoare, deschisă tuturor 
elevilor din școlile gimnaziale naționale, clasa a VI-a. Scopul său este de a spori și 

de a consolida în rândul elevilor cunoștințele despre Uniunea Europeană, de a 
dezvolta abilitățile de lucru în echipă. 
 

Concursul se concentrează pe valorile UE, instituțiile europene, istorie, geografie, 

artă și gastronomie, iar etapa finală va fi difuzată pe un post național de 
televiziune. 
 

Concursul constă în echipe formate 

din patru membri. După 
înregistrarea online în concurs, 

echipele vor concura în cadrul unui 

quiz online privind valorile UE, 
instituțiile europene, istoria, 

geografia, arta și gastronomia UE, 
într-un anumit interval de timp. Înscrierile au început deja, prin platforma http://

europacasanoastra.ro/euroquiz/,  și se încheie pe 2 iunie, iar competiția online are 

loc în săptămâna ulterioară. Cele mai bune două echipe vor fi invitate să participe în 
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etapa finală, difuzată pe postul național de televiziune. Informații detaliate sunt disponibile pe platforma online: 

www.europacasanoastra.ro. 
 

Campania și competiția Lider European 
Campania și competiția Lider European se adresează elevilor de liceu cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani. Scopul 

este de a încuraja elevii să își creeze propriul proiect care își propune o schimbare la nivelul comunității locale. Un 

juriu de experți va selecta apoi trei câștigători în etapa finală de la București, dintre cele opt echipe finaliste. Această 
competiție va începe în toamna anului 2017. 
 

Campania își propune să dezvolte abilitățile de leadership și de vorbire în public ale elevilor, spiritul de echipă și 

capacitatea de a mobiliza grupuri de oameni pentru a lucra împreună în beneficiul comunității lor.   

Sursa: www.ec.europa.eu 
 

 

Iniţiativa pentru IMM-uri: investiții de 246 milioane de euro  
pentru mii de IMM-uri românești  

 
Comisia Europeană salută semnarea, miercuri, 17 mai, a primelor trei acorduri ale inițiativei pentru IMM-uri din 

România, între Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) și trei bănci comerciale, Raiffeisen Bank, Banca Comercială 
Română (BCR) și ProCredit Bank. 
 

Printr-o contribuție de 100 de milioane de euro din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR), Inițiativa pentru IMM-uri urmărește să 

sporească competitivitatea întreprinderilor mici din România prin 
metode inovatoare de investire a fondurilor Politicii de coeziune a 

Uniunii Europene. Această alegere aduce IMM-urilor din România şi alte 
avantaje, cum ar fi cerinţe îmbunătăţite de garanţie şi rate ale 

dobânzilor mult micşorate. 
 

Peste 4.300 de IMM-uri, microîntreprinderi și start-up-uri din România 
vor beneficia de un acces mai bun la finanțare în cadrul celor trei 

acorduri, care ar trebui să genereze o finanțare totală de 246 de 
milioane de euro, adică aproape jumătate din bugetul total de 540 de milioane de euro al programului Inițiativa 

pentru IMM-uri. 
 

Comisarul pentru politică regională, Corina Crețu, a declarat: „Mă bucur să văd că Inițiativa pentru IMM-uri ajută 
întreprinderile mici din România. IMM-urile joacă un rol crucial în economia țării și a Europei: crează locuri de muncă 
în comunitățile locale și introduc pe piață produse inovatoare. Prin decizia de a investi 100 de milioane de euro din 
bugetul Politicii de coeziune în acest program de pionierat, România a făcut o alegere inteligentă, care va stimula 
competitivitatea economiei sale și va oferi finanțarea de care au nevoie întreprinderile sale". 
  
Sursa: www.ec.europa.eu 

 

 

Combaterea criminalității organizate și terorismului  
cu ajutorul ordinului european de anchetă   

 
Începând cu 22 mai a intrat în vigoare „ordinul european de anchetă”, menit să simplifice activitatea autorităților 

judiciare în momentul în care acestea solicită probe din alte state membre ale Uniunii. Astfel, noul instrument va 
simplifica și accelera anchetele penale transfrontaliere. 
 

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitatea de gen, a declarat: „Infractorii și teroriștii nu 
cunosc granițe. Prin intermediul ordinului european de anchetă vom ajuta autoritățile judiciare să coopereze eficient 
pentru a combate criminalitatea organizată, terorismul, traficul de droguri și corupția. Autoritățile judiciare vor avea 
astfel acces la dovezi mai rapid, oriunde în UE. Fac apel la toate statele membre să implementeze cât mai repede 
ordinul european de anchetă, pentru a sprijini lupta noastră comună împotriva criminalității și terorismului. În iunie 
vom căuta împreună cu statele membre soluții pentru a facilita colectarea și schimbul de probe electronice.         

http://www.europacasanostra.ro
http://www.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/20-10-2016-romania-implements-sme-initiative-eur-580m-for-romanian-businesses
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
http://www.ec.europa.eu
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Este momentul să modernizăm întru totul instrumentele de care dispun autoritățile judiciare pentru a efectua 
anchete.”  
 

Ordinul european de anchetă se bazează pe recunoașterea reciprocă. 
Aceasta înseamnă că fiecare țară din UE este obligată să recunoască și 

să execute cererile care îi sunt adresate de alte țări, tratându-le la fel ca 

pe cele formulate de autoritățile proprii. El prezintă mai multe 
avantaje, și anume: 

• creează un instrument unic cu un domeniu larg de aplicare, ce 
va înlocui cadrul legislativ fragmentat care se folosește în prezent pentru 

obținerea de probe; 
• stabilește termene-limită stricte pentru colectarea 

elementelor de probă, statele membre având, de exemplu, la 

dispoziție maximum 30 de zile pentru a decide dacă acceptă o cerere; 
• limitează motivele pentru refuzarea acestor cereri; 

• reduce birocrația prin introducerea unui singur formular standard, tradus în limba oficială a statului 
executant; 

• protejează dreptul fundamental la apărare, autoritățile emitente trebuind să evalueze necesitatea și 

proporționalitatea măsurii de investigare solicitate. 
Ordinul european de anchetă permite, în special: 

• transferul temporar al persoanelor deținute în vederea obținerii de probe; 
• verificarea conturilor bancare și a operațiunilor financiare ale persoanelor suspectate sau acuzate; 

• derularea de investigații sub acoperire și interceptarea telecomunicațiilor; 
• luarea de măsuri de conservare a probelor. 
 

Etape următoare 

Până în 22 mai 2017, statele membre ar fi trebuit să transpună în legislația națională directiva privind ordinul 

european de anchetă. Comisia Europeană va analiza stadiul în care se află transpunerea și va lua măsuri în cazul 
statelor membre care nu s-au conformat încă. 

În ceea ce privește obținerea de probe pentru utilizarea în cadrul procedurilor penale, normele europene se bazează 
pe principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judiciare. Ele se aplică în toate țările UE (inclusiv Marea 

Britanie), cu excepția Danemarcei și a Irlandei, care nu participă. 
 

La data de 21 mai 2010, șapte state membre ale UE (Austria, Belgia, Bulgaria, Estonia, Slovenia, Spania și Suedia) 
au înaintat o inițiativă privind instituirea ordinului european de anchetă. Directiva a fost adoptată în 2014, în comun 

de către Consiliul UE și Parlamentul European. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu  
 
 

Peste 1.300 de masteranzi Erasmus Mundus în 2017   
 

1.345 de studenți din întreaga lume au aflat recent că au primit o bursă finanțată de 

UE, pentru a începe cursuri la un masterat comun Erasmus Mundus, în această 
toamnă. Bursele vor acoperi toate costurile legate de programe de studii desfășurate 

în două sau mai multe instituții de învățământ superior, în căutarea unui masterat 
comun sau chiar a unuia dublu. Majoritatea programelor durează doi ani. 
 

Tibor Navracsics, comisarul european pentru educație, cultură, tineret și sport, a 

declarat: „Masteratele comune Erasmus Mundus sunt produse excelente ale unor 
universități care colaborează peste granițe pentru a oferi programe educaționale 
integrate, inovatoare și de înaltă calitate. Acum, când sărbătorim 30 de ani de la 
înființarea Erasmus, privim cu admirație dimensiunea internațională pe care acest 
program de finanțare UE a adus-o mediului universitar. De aceea suntem încântați să 
putem finanța, în 2017, peste 1.300 de burse pentru studenții din toată lumea. Peste 
doi ani vor absolvi cu un bagaj de cunoștințe și aptitudini profesionale personalizate, 
care le va permite să-și pornească sau să-și consolideze cariera.” 

http://www.ec.europa.eu
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Cele 100 de programe de masterat comun Erasmus Mundus care oferă burse în 2017 acoperă multe materii, de la 

astrofizică și nanotehnologie la cartografie și etica în sport. Bursele de anul acesta au fost acordate unor studenți de 
pe toate cele șase continente, țările cele mai reprezentate fiind Brazilia (79), India (63), Iran (59), Bangladesh 

(58) și Mexic (49). 
 

Cel puțin 75% din burse sunt alocate studenților din țările partenere, însă există și burse suplimentare acordate 

anumitor regiuni ale lumii în care învățământul superior este un domeniu prioritar pentru cooperarea cu UE. Restul 
de 25% din burse sunt alocate studenților din UE și din alte țări participante la program. 
 

Studenții nou selectați vor putea să beneficieze și de avantajele Asociației studenților și absolvenților Erasmus 

Mundus, care sprijină și pune la dispoziția studenților o rețea pe care aceștia o pot folosi înainte de începerea 
studiilor, pe durata și după încheierea lor. 
 

Fiecare masterat oferă, de asemenea, granturi UE cadrelor universitare care doresc să contribuie la programul de 

predare sau la cel de cercetare. 
 

Vara aceasta vor fi adăugate aproximativ 40 de masterate noi la catalogul Erasmus Mundus, ceea ce va permite 

solicitanților din runda următoare de selecție să aibă acces la o gamă mai largă de programe. Perioada de depunere 

a cererilor - pentru studenții care doresc să înceapă un masterat în toamna anului 2018 - va începe în octombrie 
2017 și se încheia în ianuarie 2018. 
 

Masteratele comune Erasmus Mundus sunt programe de studii pe deplin integrate oferite de un consorțiu format 

dintr-un număr minim de trei instituții de învățământ superior, majoritatea fiind însă formate din mai multe. Cele 
100 de programe de selecție a studenților din 2017 s-au derulat prin 513 instituții. Aproape o treime din programe 

includ instituții din țări partenere de pe toate cele șase continente. 
 

Masteratele comune Erasmus Mundus au fost lansate în 2004 și, din 2014, fac parte din Erasmus+, programul UE 
pentru educație, formare, tineret și sport. Din acel prim an, când au fost selectați 140 de studenți prin intermediul 

a doar 19 programe, și până acum, numărul bursierilor masteranzi Erasmus Mundus a depășit 21.000. 
 

În 2017 se împlinesc 30 de ani de Erasmus, care a început ca un program de mobilitate de studiu și s-a 
transformat într-un cadru amplu de sprijinire a studenților, elevilor, voluntarilor, ucenicilor, profesorilor, lucrătorilor 

de tineret, sportivilor, precum și a instituțiilor de învățământ și altor organizații din domeniul educației, formării, 

tineretului și sportului. 
 

Cele 33 de țări participante la program sunt cele 28 de state membre UE, plus alte cinci țări care s-au înscris cu 

plată în programul Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și Turcia. 

Toate celelalte țări din lume sunt țări partenere.  
  

Sursa: www.ec.europa.eu  
 

 

EVENIMENTE 
 

Conferința „Oportunităţi de Investiţii pentru Europa”   
 
Centrul Europe Direct, din cadrul Consiliului Județean Galați,  a organizat în data de 20 mai 2017, cu ocazia 

Săptămânii Europene a IMM-urilor, la Sala Auditorium a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii, conferinţa 
„Oportunităţi de Investiţii pentru Europa”, în parteneriat cu Patronatul IMM-urilor Galaţi, Consiliul Naţional al 

Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) și Universitatea „Danubius” Galați. Printre temele 

abordate s-au numărat  posibilităţile de finanţare şi promovare a proiectelor prin Fondul European pentru Investiţii 
Strategice (FEIS) – cunoscut şi sub denumirea de „Planul Juncker”, dar şi modalităţile prin care mediul academic 

poate contribui la derularea unor proiecte importante pentru mediul de afaceri. 
 

La conferință au participat reprezentanți ai tuturor patronatelor din zona Dunării de Jos, ale mediului de afaceri din 
județele Galați, Brăila, Buzău, Vrancea și Constanța, reprezentanți ai instituțiilor publice cu rol relevant în creionarea 

și aplicarea politicilor regionale la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est, specialiști în domeniul afacerilor europene 
și dezvoltarea investițiilor cu rol strategic.  

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
http://www.em-a.eu/
http://www.em-a.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
http://www.ec.europa.eu
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Evenimentul, moderat de jurnalistul Ovidiu Nahoi, a avut ca scop promovarea instrumentelor de sprijin financiar ale 

Uniunii Europene ce pot facilita dezvoltarea economică și crearea de noi locuri de muncă în zona Dunării de Jos și s-
a bucurat de prezența unor invitați cu rol important în procesul de luare a deciziilor la nivel local și european:  Costel 

Fotea - Președintele Consiliului Județean Galați, Flavio Schiavo Campo - Șeful biroului Băncii Europene de Investiții 

din România, Istvan Jakab - reprezentant al Comisiei Europene, Atilla Gyorgy - Secretar de stat la Ministerul 
Finanțelor Publice, Sterică Fudulea - Secretar de stat pentru Mediul de Afaceri. Liviu Rogojinaru - președintele 

CNIPMMR, Florin Jianu - CNIPMMR, , Marian Filimon - preşedintele Patronatului IMM-urilor Galaţi.  
 

Invitații au avut rolul de a aduce claritate și valoare adăugată informațiilor sau analizelor ce vizează aspectele privind 
planificarea, pregătirea și derularea proiectelor de investiții majore ce pot fi finanțate de Uniunea Europeană prin 

Fondul European de Investiții Strategice.  

 

Turneul de dezbateri „Europa dezbate” 
 

În data de 6 mai, Centrul Europe Direct Galați a organizat, la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Galați, turneul 
de dezbateri „Europa dezbate”. La eveniment au participat peste 200 de elevi de la licee din Galați. 
 

În cadrul turneului, elevii, organizați în echipe, au trebuit să-și exprime argumentele pro și contra privitor la 

următoarele teme: 
• Acest Parlament consideră că Marea Britanie discriminează imigranții din UE în favoarea imigranților din fostele lor 

colonii; 
• Acest Parlament consideră că accesul refugiaților în spațiul european ar trebui limitat; 

• Acest Parlament consideră că produsele provenite din ţări unde folosirea copiilor la muncă este tolerată ar trebui 
să fie interzise în Uniunea Europeană; 
 

Câștigătorii au primit din partea Centrului trofee, diplome și premii.  
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Câștigătorii concursurilor de desene și afișe 
 

Centrul Europe Direct Galați a lansat la sfârșitul lunii aprilie, cu ocazia zilei de 
9 Mai - Ziua Europei, două concursuri: 

• „Culorile Europei” - concurs de desene, care s-a adresat preșcolarilor din 
instituțiile de învațământ din județul Galați; 

• „Europa prin ochii tăi” - concurs de afișe, care s-a adresează elevilor din 
ciclul primar din școlile din județul Galați. 
 

Desenele și afișele au fost postate pe pagina de facebook a Centrului unde au 

fost votate public. Pe 9 mai au fost desemnați câștigătorii, care au primit 

premii din partea Centrului. 
 

Câștigătorii:  
• „Culorile Europei”  
Premiul I - MIRUNA CAZACU , Grădinița „Codruța” Galați;   
Premiul II - ȘTEFAN POSTOLACHE, Grădiniţa „Codruța” Galaţi; 

Premiul III - EMILIAN GABRIEL PĂUN, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 39 
Galaţi. 
 

• „Europa prin ochii tăi” 
Premiul I - LAURENȚIU CHIRILĂ, Școala Gimnazială nr. 18 Galați;   
Premiul II - ANDREI CROITORU, Şcoala Gimnazială nr. 18 Galaţi; 

Premiul III - SILVIA LETICIA MĂDĂLINA CHIRIAC, Școala Gimnazială „Grigore 

Moisil” Galați. 
 

Câștigătorii au primit din partea Centrului trofee, diplome și premii. 

 

 
 

CONCURS 
 

#EUinMyRegion: Concurs foto „Europa în regiunea mea” 
 

Știați că mii de proiecte din întreaga Europă primesc 

anual finanțări regionale din partea Uniunii Europene? 
Aceste proiecte pot acoperi orice domeniu, de la un 

program de sprijin pentru întreprinderile mici și 

mijlocii dintr-o anumită zonă a Europei, la 
îmbunătățirea transportului public dintr-o capitală sau 

a eficientizării consumului de energie electrică dintr-
un sat. 
 

Arătați-ne printr-o fotografie cum sunt utilizate 

investițiile UE în locul unde locuiți, lucrați sau călătoriți 
și participați la concursul foto „Europa în regiunea 

mea”! Aveți șansa de a câștiga o excursie de 2 nopți 

la Bruxelles, pentru două persoane, unde veți 
participa la un atelier de fotografie cu profesioniștii Comisiei Europene, în octombrie 2017. Data limită de depunere 

a fotografiilor este 27 august 2017. 
 

În cadrul competiției foto Europa din regiunea mea, vor fi acceptate nu numai fotografii ale proiectelor cofinanțate 
din Fondul European de Dezvoltare Regională sau din Fondul de coeziune, ci din orice fond UE, atât timp cât 

fotografia oferă dovada cofinanțării UE. 
 

Mai multe informații pe pagina concursului: 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app/386310531430573/  
 

https://ro-ro.facebook.com/Europe-Direct-Gala%C5%A3i-462677537132718/
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app/386310531430573/
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app/386310531430573/
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app/386310531430573/


  

 

 

A fost lansat concursul foto #CedefopPhotoAward 2017 
 
Scopul concursului organizat de CEDEFOP, Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, este de a 

mobiliza elevii aflați în formare profesională inițială din toată Europa să prezinte ce înseamnă pentru ei educația și 
formarea profesională și să ilustreze experiența lor de învățare de zi cu zi. 
 

Fotografiile trebuie să spună o poveste. Participanții trebuie să formeze echipă compusă din maximum 3 participanți 

și să realizeze o poveste foto originală constând din trei până la cinci fotografii și o poveste de maximum 100 de 
cuvinte. 
 

Se vor acorda două premii pentru cele mai bune două povești foto. Premiul întâi constă într-o excursie la Bruxelles 

pentru echipa câștigătore și profesorul/tutorul care vor lua parte la ceremonia de decernare a premiilor din 

Săptâmâna europeană a competențelor profesionale, 24 noiembrie 2017. Premiul al doilea este o excursie la Salonic 
pentru echipa câștigătore și profesorul/tutorul la deschiderea Festivalului Internațional de Film, 2 noiembrie 2017. 
 

Fotografiile împreună cu formularul de participare completat trebuie trimise pe email la 

Cedefopphotoaward@cedefop.europa.eu având ca subiect „CedefopPhotoAward 2017”. 
 

Fotografiile vor fi postate pe contul de Instagram al Cedefop folosind hashtag-ul #CedefopPhotoAward. 
 

Data limită: 15 iulie 2017. 

Detalii: http://bit.ly/2onfu6j  
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