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În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia 
Europeană propune dublarea finanțării programului Erasmus pentru a atinge 30 de 

miliarde euro. 
 

Programul Erasmus permite deja unor milioane de tineri europeni să studieze, să se 
formeze sau să învețe în străinătate, sporindu-le, în același timp, experiența și 

gradul de informare cu privire la Europa și îmbunătățindu-le șansele viitoare pe 
piața muncii. Grație dublării finanțării sale, acest program va fi și mai eficace în 

sprijinirea obiectivelor politice cheie, cum ar fi crearea unui spațiu european al 
educației până în 2025, responsabilizarea tinerilor și promovarea unei identități 

europene prin intermediul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii.  
 

Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei pentru locuri de muncă, creștere, 

investiții și competitivitate, a declarat: „Trebuie să consolidăm Erasmus. De peste 
30 de ani, el a fost unul dintre cele mai importante programe, deoarece 
demonstrează adevăratul sens al integrării. Aceasta este esența însăși a unei 
Europe fără frontiere. Prin programul Erasmus, le oferim tinerilor noștri mai multe 
oportunități. Din acest motiv, propunem dublarea finanțării. Fiecare euro pe care îl 
investim în Erasmus este o investiție în viitorul nostru - în viitorul unui tânăr, al unui 
profesor sau stagiar și în viitorul Europei. Ca fost student Erasmus, vorbesc din 
proprie experiență.” 
 

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

declarat: „Sunt extrem de mândru de 
faptul că această Comisie a propus să 
dubleze bugetul pentru Erasmus - aceasta 
este de departe cea mai mare creștere pe 
care am propus-o pentru orice program în 
cadrul bugetului UE. Trebuie să dăm 
dovadă de îndrăzneală. Acest program va 
sprijini ambițiile mari pe care le avem 
pentru responsabilizarea tinerilor, crearea 
unui spațiu european al educației și 
consolidarea identității noastre europene. Fac apel la statele membre și la 
Parlamentul European să ne acorde sprijinul lor și să se asigure că putem construi 
cel mai bun viitor pentru cetățenii noștri.” 
 

Comisia propune creșterea bugetului Erasmus pentru a atinge 30 de miliarde 
euro în perioada 2021-2027, din care 25,9 de miliarde euro pentru 

educație și formare, 3,1 miliarde euro pentru tineret și 550 de milioane 
euro pentru sport. 
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Propunerea Comisiei vizează: 

• Creșterea numărului de beneficiari: Dublarea bugetului programului va face posibilă susținerea a până la 12 
milioane de persoane în perioada 2021-2027 - de trei ori mai multe decât în cursul perioadei actuale de finanțare. 

Printre beneficiari se numără elevi, studenți, stagiari, cadre didactice, formatori, lucrători în domeniul tineretului, 

antrenori sportivi și, de asemenea, cursanți care urmează o educație și formare profesională și personal din 
învățământul pentru adulți, inclusiv cei care participă la ErasmusPro. 

• Captarea interesului persoanelor din toate mediile sociale: Prin formate noi și prin facilitarea accesului 
pentru întreprinderile mici și organizațiile locale, noul program va facilita participarea persoanelor care provin din 

medii defavorizate. 

• Consolidarea relațiilor cu restul lumii: Mobilitatea și cooperarea cu țările terțe vor fi, de asemenea, 
consolidate, printr-o combinație de mobilitate fizică și virtuală. 

• Axarea pe promovarea domeniilor de studiu orientate către viitor: consolidarea programului va acorda o 
atenție sporită domeniilor de studiu precum energia din surse regenerabile, schimbările climatice, ingineria de 

mediu, inteligența artificială sau ingineria. 
• Promovarea unei identități europene printr-o experiență de călătorie: Noua inițiativă DiscoverEU le va 

permite tinerilor să descopere patrimoniul cultural și diversitatea Europei. 
 

Un acord rapid asupra întregului buget pe termen lung al UE și asupra propunerilor sale sectoriale este esențial 

pentru a asigura faptul că fondurile UE vor da rezultate pe teren cât mai curând posibil. 
 

Întârzierile ar putea pune sub semnul întrebării punerea în aplicare a primului an al programului Erasmus. Acest 

lucru ar însemna că aproape 1 milion de persoane nu ar putea merge în străinătate și că sute de mii de proiecte 

finanțate de UE în domeniul educației, formării tineretului și sportului nu ar putea începe la timp. 
 

Ajungerea în 2019 la un acord privind următorul buget pe termen lung ar asigura o tranziție fără probleme între 

actualul buget pe termen lung (2014-2020) și noul buget, precum și previzibilitatea și continuitatea finanțării, în 

beneficiul tuturor. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu  
 
 

Consolidarea sectoarelor culturale și creative europene    
 
 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia Europeană propune majorarea la 1,85 
miliarde euro a finanțării pentru Europa creativă, programul care sprijină sectoarele culturale și creative 

europene, precum și operele audiovizuale. 
 

Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală, a declarat: „Mediul digital a transformat peisajul nostru 
cultural, aducând cu sine noi provocări și oportunități pentru sectoarele culturale și creative europene. Vrem ca 
autorii, creatorii și producătorii din UE să profite la maximum de aceste noi oportunități legate de tehnologiile 
digitale.” 
 

Tibor Navracsics, comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: „Cultura a ocupat întotdeauna un 
loc central în cadrul proiectului european. Ea este elementul care unește 
oamenii. Sectoarele culturale și creative joacă, de asemenea, un rol crucial de 
stimulare a evoluției economice și sociale, permițându-ne să construim relații 
internaționale puternice. Ne propunem obiective ambițioase în domeniul 
culturii și un robust program Europa creativă ne va permite să le transformăm 
în realitate. Fac apel la toate statele membre și la Parlamentul European să 
susțină această abordare.” 
 

Mariya Gabriel, comisarul pentru economie digitală și societate digitală, a 

precizat: „Sprijinul pe care îl acordăm sectoarelor culturale este esențial pentru 
a ajuta industria europeană să fie mai competitivă. Un sector audiovizual 
puternic, pe care îl putem realiza prin programul MEDIA al Europei creative, va 
consolida cultura, identitatea și diversitatea europeană și va contribui la 
consolidarea valorilor noastre comune în materie de libertate și de pluralism 
ale mijloacelor de comunicare în masă.” 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3585_ro.htm
https://europa.eu/youth/discovereu_en
http://www.ec.europa.eu
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Propunerea Comisiei de a consolida sectoarele culturale și creative ale UE se axează pe trei domenii: Media – 

programul din cadrul Europei creative care sprijină industria de film și alte industrii audiovizuale din UE, Cultura și 
Acțiunea intersectorială: 
 

1. MEDIA: 1.081 miliarde euro vor finanța proiecte audiovizuale și vor stimula competitivitatea în sectorul 

audiovizualului în Europa. Programul MEDIA va sprijini în continuare dezvoltarea, distribuirea și promovarea filmelor, 

programelor TV și a jocurilor video europene. În următorii ani, se vor investi mai multe fonduri în promovarea și 
distribuirea la nivel internațional a lucrărilor și tehnicilor narative europene inovatoare, inclusiv în domeniul realității 

virtuale. Se va crea un anuar online al filmelor din UE pentru a spori accesibilitatea și vizibilitatea lucrărilor 
europene. 
 

2. CULTURĂ: 609 milioane euro din noul buget vor fi alocate pentru promovarea sectoarelor culturale și creative 

europene. Se vor înființa proiecte, rețele și platforme de cooperare pentru a conecta artiști talentați din întreaga 
Europă și pentru a permite creatorilor să coopereze mai ușor peste granițe. 
 

3. INTERSECTORIAL ÎN DOMENIILE CULTURAL ȘI MEDIA: 160 milioane euro vor finanța IMM-urile și alte 

organizații care activează în sectoarele culturale și creative. Această finanțare va fi utilizată și pentru a promova 
cooperarea în materie de politică culturală pe teritoriul UE, pentru a promova un univers mediatic caracterizat prin 

libertate, diversitate și pluralism și pentru a sprijini un jurnalism de calitate și alfabetizarea mediatică. 
 

Cultura poate jucate un rol pozitiv în consolidarea rezilienței societății europene și a economiei noastre. Ca urmare a 
procesului de digitalizare și a concurenței globale, este necesar un sprijin susținut în sectoarele culturale și creative 

europene. Se pot face mai multe pentru a stimula producțiile transfrontaliere, pentru a se garanta că operele 

europene sunt distribuite la scară mai largă și că profităm la maximum de tehnologiile digitale, menținând în același 
timp diversitatea culturală și lingvistică a Europei. Mai mult, prin consolidarea culturii și creativității în UE, putem 

sprijini mai bine libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă, care sunt cruciale pentru menținerea unor 
societăți deschise, favorabile incluziunii și creative. Acesta este motivul pentru care Comisia propune o majorare a 

finanțării pentru programul Europa creativă. 
 

Un acord rapid asupra întregului buget pe termen lung al UE și asupra propunerilor sale sectoriale este esențial 
pentru a asigura că fondurile UE încep să producă rezultate pe teren cât mai curând posibil. 
 

În cazul în care se înregistrează întârzieri, mii de organizații, rețele sau întreprinderi culturale și creative nu își vor 

putea demara proiectele la timp. La rândul lor, festivalurile cu filme sau cu muzică din Europa se pot confrunta cu 
probleme financiare și mii de profesioniștii din domeniul audiovizualului nu ar fi în măsură să participe la proiectele 

finanțate prin Europa creativă. 
 

Ajungerea în 2019 la un acord privind următorul buget pe termen lung ar asigura o tranziție fără probleme între 

actualul buget pe termen lung (2014-2020) și noul buget pe termen lung, precum și previzibilitatea și continuitatea 
finanțării, în beneficiul tuturor. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu 

 

Parchetul European, o nouă etapă în combaterea fraudelor 
  

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) va deveni un partener apropiat 
și de încredere al noului Parchet European (EPPO), odată cu modificarea 

Regulamentului (UE, Euratom) 883/2013, propusă de Comisia Europeană 
miercuri, 23 mai. Aceasta vizează să garanteze faptul că OLAF este dotat 

corespunzător pentru a coopera îndeaproape cu EPPO astfel încât să 

detecteze și investigheze cazurile de fraudă din întreaga UE. De asemenea, 
schimbările propuse vor defini cu mai multă precizie instrumentele de care 

dispune OLAF pentru a efectua investigații administrative, în vederea sporirii 
eficacității acestora. Sunt vizate, în special, verificările și inspecțiile, accesul 

la informații referitoare la conturi bancare, precum și instrumentele menite 

să combată frauda în domeniul TVA. 
 

 „Bugetul conferă UE o veritabilă valoare adăugată. Trebuie să ne asigurăm că fiecare ban este cheltuit având 
interesul cetățenilor noștri în minte. Aceasta înseamnă că lupta împotriva fraudei și a corupției trebuie să fie mai 

http://www.ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883
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intensă ca niciodată. Trebuie să ne încredințăm că OLAF este adecvat 
scopului pentru care a fost creat și conlucrează cu EPPO fără sincope și 
cu eficiență. Trebuie să menținem un OLAF puternic, care să completeze 
abordarea în materie de drept penal a EPPO cu ajutorul unor investigații 
administrative solide”, a declarat Günther H. Oettinger, comisarul 
european pentru buget și resurse umane. 
 

EPPO va avea competența de a cerceta și de a urmări penal cazurile de 

infracțiuni care aduc atingere bugetului UE, cum ar fi corupția sau frauda 
legată de fondurile UE, respectiv cazurile transfrontaliere de fraudă în 

materie de TVA. OLAF va continua să joace un rol esențial în protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii. EPPO și OLAF vor lucra în strânsă 

colaborare pentru a se asigura - prin mandate distincte, dar 

complementare - că toate mijloacele disponibile sunt utilizate pentru a 
combate frauda și pentru a proteja banii contribuabililor. 
 

În statele membre care participă în cadrul EPPO, investigațiile OLAF se vor axa pe facilitarea recuperării 

administrative și pe prevenirea, cu ajutorul unor măsuri administrative, a unor noi prejudicii aduse fondurilor UE. 
Aceasta va completa abordarea în materie de drept penal a EPPO, în strânsă consultare, dacă este cazul, cu acesta 

din urmă. Atunci când descoperă eventuale infracțiuni, OLAF le va raporta fără întârziere EPPO și va acorda sprijin 
investigațiilor efectuate de EPPO, la cererea acestuia. 
 

OLAF va continua, de asemenea, să investigheze neregulile de natură nefrauduloasă (pentru care EPPO nu va fi 

competent) în toate statele membre. 
 

Propunerea reprezintă încă un pas în cadrul eforturilor Comisiei de a consolida protecția intereselor financiare ale 
Uniunii, în urma adoptării în 2017 a două acte legislative majore - Regulamentul de punere în aplicare a unei forme 

de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) și Directiva privind combaterea 

fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu 
 

România trebuie să își alinieze taxele de înmatriculare a vehiculelor la normele UE 
 
 România a primit joi, 17 mai, o scrisoare de punere în întârziere 

pentru că nu asigură rambursarea integrală și imediată a taxelor 
de înmatriculare a vehiculelor de ocazie achiziționate din alte 

state membre.  
 

Dat fiind că normele românești aplicabile restituirii taxelor nu 
respectă principiile cooperării loiale, echivalenței și efectivității, 

este încălcată legislația UE (articolul 110 din TFUE). 
 

În cazul în care România nu ia măsuri în următoarele două luni, 
Comisia Europeană poate transmite un aviz motivat autorităților 

relevante. 
 

Prin pachetul său lunar de decizii de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a 

statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în 

temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare 
și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul 

cetățenilor și al întreprinderilor. 
 

Pentru mai multe informații despre procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral 
al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor 

de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.  
 

Sursa: www.ec.europa.eu 

http://www.ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_ro.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=ro
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=ro
http://www.ec.europa.eu
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EVENIMENT 
 

1 Iunie -  „Ziua copilului din tine!” 
 
Centrul Europe Direct Galați, din cadrul Consiliului Județean Galați, a organizat în data de 31 mai 2018, în intervalul 

orar 14:30-17:00, evenimentul „Ziua copilului din tine!”, dedicat tuturor copiilor din județul Galați. 
 

Aproximativ 400 de copii au venit la petrecerea organizată în parcul de lângă sediul C.J. Galați unde au fost 
întâmpinați de mascote care au antrenat copiii în jocuri și dansuri, precum și în diferite concursuri bazate pe cântece 

și coregrafii specifice acestora. Cei mici s-au transformat în personajele favorite cu ajutorul echipei de pictură pe 
faţă. Toboganul și modelajul baloanelor au completat distracția copiilor în această zi dedicată lor. Tot în cadrul 

evenimentului copii au primit dulciuri și cărţi de colorat. 
 

La petrecere au fost prezenţi şi 56 copii din sistemul de asistență maternală din municipiul Galaţi, dar şi de la 
Fundaţia Familia.  
 

 



  

 

 

CONCURS 
 

Student/ă la jurnalism? Participă la concurs, pentru o experiență jurnalistică  
la nivel european  

 

Studenții la jurnalism din întreaga UE au posibilitatea, până în data de 29 iunie 2018, să se înscrie  în programul 
Youth4Regions, ediția 2018. Tinerii sunt invitați să participe la competiție cu cele mai bune materiale, scrise sau 

video, despre un proiect cofinanțat prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) sau prin Fondul de 
coeziune. Premiul este o excursie la Bruxelles pentru a  realiza materiale despre ediția 2018 a Săptămânii europene 

a orașelor și regiunilor – principalul eveniment european pe tema politicii de coeziune, ce aduce laolaltă numeroase 

personalități politice de la nivel european, național și local și jurnaliști din întreaga Europă. 
 

28 de studenți (câte unul din fiecare stat membru) vor fi selectați pentru participarea la Săptămâna 

europeană. Câștigătorii vor beneficia de cursuri de pregătire, la Bruxelles, pe tema jurnalismului, comunicării și 

politicii de coeziune, iar cele mai bune articole pe tema Săptămânii europene vor fi publicate în pagina Direcției 
Generale pentru Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene (DG REGIO), precum și în publicația sa 

periodică Panorama.  
 

Studenții își pot depune candidatura în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE.  
 

Sursa: www.ec.europa.eu  
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http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/journalists/youth4regions
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/journalists/youth4regions
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/home
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/home
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/panorama-magazine/
http://www.ec.europa.eu

