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„În fiecare an, la 23 august, comemorăm milioanele de victime ale tuturor 
regimurilor totalitare. În această zi, în 1939, Germania nazistă și Uniunea Sovietică 
semnau Pactul Ribbentrop-Molotov, deschizând astfel un capitol întunecat din 
istoria europeană. O perioadă în care cetățenii nici nu erau liberi să ia propriile 
decizii, nici nu aveau vreun cuvânt de spus pentru a influența deciziile politice. O 
Europă în care libertatea și democrația nu erau decât un vis.” 
 

„Zeci de milioane de victime au fost deportate, 
torturate și ucise sub diferite regimuri totalitare 
din Europa. Această cruzime, lipsa libertății și 
încălcarea drepturilor fundamentale în unele părți 
din Europa au răpit mai multor generații de 
oameni șansa de a se bucura de libertate și 
democrație. 
 

Anul acesta sărbătorim și 30 de ani de la 
evenimentele din 1989, atunci când cetățenii din 
Europa Centrală și de Est s-au revoltat și au făcut 
o breșă în Cortina de Fier, accelerându-i căderea. Acțiunile curajoase ale cetățenilor 
au readus libertatea și democrația în întreaga Europă.  
 

Aceste acțiuni au contribuit la depășirea dezbinărilor și la unificarea Europei. Este 
vorba, așadar, de o moștenire europeană colectivă, pe care cu toții trebuie să o 
prețuim, să o alimentăm și să o apărăm.  
 

Din 1939 și până acum au trecut 80 de ani, iar generația care a cunoscut flagelul 
totalitarismului aproape că nu mai este printre noi; istoria vie se transformă în 
istorie scrisă. De aceea trebuie să păstrăm vii aceste amintiri care să inspire și să 
ghideze noile generații în apărarea drepturilor fundamentale, a statului de drept și a 
democrației. Aceste valori ne definesc. Suntem uniți în condamnarea fermă a 
oricărui regim totalitar și autoritar. O Europă liberă nu este un dat, ci o alegere pe 
care o facem în fiecare zi.”  
 

La 23 august 1989 a avut loc protestul cunoscut sub denumirea „Calea Baltică”, 

eveniment care a coincis cu comemorarea a 50 de ani de la semnarea Pactului 
Ribbentrop-Molotov. Cetățenii din țările baltice au format un lanț uman de 600 de 

kilometri care a străbătut Estonia, Letonia și Lituania. A fost o demonstrație pașnică 

prin care cele trei țări și-au unit forțele în lupta pentru libertate. 
 

Anul acesta se împlinesc, de asemenea, 30 de ani de la Picnicul paneuropean, o 

demonstrație pentru pace care a avut loc la 19 august 1989 în Sopron, un oraș de 

lângă granița Ungariei cu Austria. Cetățenii s-au adunat în jurul gardului de 
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frontieră pentru a-și manifesta solidaritatea și prietenia în cadrul unui eveniment organizat de autoritățile din ambele 

țări. Picnicul paneuropean este unul dintre evenimentele din 1989 care au deschis calea către unificare și către 
căderea Cortinei de Fier. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu 
 
 

Comisia alocă 2,5 milioane de euro pentru două proiecte de sprijinire  
a cooperării și inovării în regiunile și orașele României  

 
 

Comisia lansează două proiecte pentru a furniza expertiză regiunilor și orașelor din România, în cooperare cu 

Guvernul român și cu Banca Mondială.  
 

În cadrul primului proiect, experții Comisiei și ai Băncii Mondiale vor ajuta reședințele de județ din România să 
dezvolte legături mai strânse cu periferiile lor și să utilizeze finanțarea UE pentru proiecte care să aducă beneficii 

întregii zone urbane, nu numai centrului economic principal. De exemplu, experții vor studia modul de extindere a 
rețelelor de transport urban sau felul în care s-ar putea îmbunătăți cooperarea în domeniul serviciilor publice pentru 

a le face mai accesibile. 
 

În cadrul celui de al doilea proiect, un grup de experți va ajuta cele opt 

regiuni ale României să-și îmbunătățească capacitatea de inovare și să 
consolideze cooperarea dintre centrele de cercetare și întreprinderi în 

scopul dezvoltării de produse inovatoare pentru piață. Acest proiect este 
lansat în cadrul inițiativei „Catching up Regions” (inițiativa privind 

convergența regiunilor), care ajută regiunile cu venituri și creștere 
reduse să ajungă din urmă restul Uniunii Europene. 
 

Johannes Hahn, comisarul pentru politica europeană de vecinătate și 

negocieri privind extinderea și pentru politica regională, a 

declarat: „România va beneficia, în cadrul următorului buget pe termen 
lung al UE pentru perioada 2021-2027, de resurse considerabile pentru 
a investi în dezvoltarea urbană durabilă. Colaborarea experților Comisiei 
și ai Băncii Mondiale cu autoritățile române va contribui la pregătirea terenului în vederea realizării cu succes a 
acestor investiții. În paralel, oferim sprijin adaptat regiunilor din România, astfel încât acestea să-și poată capitaliza 
activele, să coopereze între ele și să devină mai inovatoare.” 
 

Îmbunătățirea cooperării dintre reședințele de județ din România și periferiile lor 
 

Proiectul se va concentra asupra sprijinirii orașelor în ceea ce privește dezvoltarea de proiecte comune în 

următoarele sectoare: transportul public, mediul înconjurător și economia circulară, digitalizarea, spiritul 
antreprenorial și educația. Scopul este să ofere servicii mai bune cetățenilor, să utilizeze într-un mod mai eficient 

finanțarea publică și să se asigure că efectele de propagare pozitive se resimt, de asemenea, în împrejurimi și în 

orașele mai mici. 
 

Concret, experții Comisiei și ai Băncii Mondiale vor ajuta orașele din România să identifice sectoarele cu un mare 

potențial de cooperare intermunicipală, să elaboreze proiecte comune, să utilizeze în mod optim finanțarea UE și să 

stabilească condițiile administrative adecvate pentru o cooperare durabilă între parteneri. 
 

Proiectul este finanțat cu 500.000 euro din Fondul European de Dezvoltare Regională. Până la sfârșitul acestui an, 

experții vor publica un raport cu recomandări specifice care ar trebui să ajute România la planificarea mai multor 

miliarde de euro alocate pentru investiții urbane și inovare regională în cadrul următorului buget pe termen lung al 
UE pentru perioada 2021-2027. 
 

Regiuni mai inovatoare 
 

Regiunile românești vor beneficia de expertiză adaptată din partea Comisiei și a Băncii Mondiale pentru a 

comercializa mai bine proiectele de cercetare, pentru a consolida capacitățile în materie de transfer de tehnologie, 
pentru a crea locuri de muncă în domeniul cercetării și al inovării și pentru a promova inovarea în întreprinderile mici 

și mijlocii locale. Experții vor ajuta regiunile: 
 

http://www.ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/how/improving-investment/lagging_regions/
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• să sprijine echipele de cercetare selectate, cu un potențial ridicat, din regiunile Nord-Est și Nord-Vest, pentru ca 

acestea să-și poată aduce ideile inovatoare pe piață; 
• să faciliteze transferul și diseminarea cunoștințelor și a noilor tehnologii între organizațiile de cercetare și 

întreprinderi; 

• să promoveze cooperarea dintre sectorul public și cel privat, ajutând organizațiile publice de cercetare din regiunile 
Nord-Est și Nord-Vest să multiplice și să îmbunătățească serviciile de cercetare și inovare furnizate întreprinderilor; 

• să sprijine antreprenorii din toate regiunile României pentru ca aceștia să poată testa și îmbunătăți viabilitatea 
comercială a prototipurilor lor, în vederea creării unei rezerve solide de proiecte pregătite să primească finanțare 

europeană și națională în viitor. 
 

Proiectul va fi realizat până la sfârșitul anului 2020 și beneficiază de un buget de 2 milioane de euro din Fondul 
European de Dezvoltare Regională. În cadrul Programului Operațional Regional pentru perioada 2014-2020 mai sunt 

încă disponibile fonduri de 110 milioane de euro pentru sprijinirea activităților de cercetare legate de specializarea 

inteligentă și de transferul de tehnologie. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu  
 

  
Eurobarometru de primăvară 2019: 60% dintre români au o imagine pozitivă despre UE,  

față de 45% media europeană  
 
 

România se află pe locul 2, la egalitate cu Portugalia, în ceea ce privește imaginea pozitivă față de UE. Potrivit unui 
nou sondaj Eurobarometru publicat astăzi, 5 august, numărul românilor care au o 

imagine pozitivă despre UE este în creștere și peste media europeană (60%, față 
de o medie UE de 45%).   
 

Eurobarometru Standard 91 
 

Rezultate despre România, pe scurt:  

• 60% dintre români au o imagine pozitivă despre Uniunea Europeană, 
comparativ cu o medie UE de 45%;  

• 52% dintre români au încredere în Uniunea Europeană, comparativ cu o medie 

UE de 44%; 
• 50% dintre români sunt optimiști cu privire la situația pieței muncii, comparativ cu o UE de 44%.  
 

Noul sondaj Eurobarometru arată o creștere puternică a percepției pozitive a cetățenilor europeni față de Uniunea 

Europeană în toate domeniile – de la economie la starea democrației. Acestea sunt cele mai bune rezultate de la 
sondajul Eurobarometru din iunie 2014, realizat înainte de intrarea în funcție a Comisiei Juncker. 
 

Acest ultim sondaj Eurobarometru standard a fost realizat după alegerile europene, între 7 iunie și 1 iulie 2019, în 

toate cele 28 de state membre ale UE și în cele cinci țări candidate. Printre principalele constatări se numără un 
sprijin record pentru moneda euro și transformarea schimbărilor climatice în a doua preocupare majoră la nivelul 

UE, după imigrație. 
 

1. Încrederea și optimismul față de viitor la cel mai înalt nivel din 2014 
 

Încrederea în UE este la cel mai înalt nivel din 2014 și rămâne superioară încrederii în guvernele sau 
parlamentele naționale. Încrederea în UE a crescut în 20 state membre, cu cele mai mari punctaje în Lituania 

(72%), Danemarca (68%) și Estonia (60%). În plus, peste jumătate dintre respondenți „tind să aibă încredere” în 
UE în Luxemburg (59%), Finlanda (58%), Portugalia (57%), Malta și Suedia (ambele cu 56%), Bulgaria și Ungaria 

(ambele cu 55%), Irlanda, Polonia, Țările de Jos și Cipru (toate cu 54%), România și Austria (ambele cu 52%) și 

Letonia și Belgia (ambele cu51 %).  
 

De la ultimul sondaj Eurobarometru standard din toamna lui 2018, procentajul de respondenți care au o 

imagine pozitivă despre UE (45%) a crescut în 23 de state membre ale UE, cel mai evident în Cipru (47%, 

+11), Ungaria (52%, +9), Grecia (33%, +8), România (60%, +8) și Portugalia (60%, +7). O creștere cu două 
puncte procentuale a fost înregistrată din toamna anului 2018 (+10 din primăvara anului 2014), atingând cel mai 

înalt nivel din ultimii 10 ani. 37% (+1, comparativ cu toamna anului 2018) dintre respondenți au o imagine neutră 
despre UE, în timp ce mai puțin de o cincime au o imagine negativă (17%, -3) – este cel mai mic scor în 10 ani.  

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/atlas/programmes/2014-2020/romania/2014ro16rfop002
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf
http://www.ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2253
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Majoritatea europenilor sunt optimiști în ceea ce privește viitorul UE (61%, +3 puncte procentuale), în 

timp ce doar 34 % (-3) sunt pesimiști. Cel mai ridicat nivel de optimism este în Irlanda (85%), Danemarca (79%), 
Lituania (76%) și Polonia (74%). La celălalt capăt al clasamentului, optimismul este mai puțin pronunțat în Regatul 

Unit (47% față de 46%) și în Franța (50% față de 45%). 
 

55% dintre europeni declară că sunt mulțumiți de modul în care funcționează democrația în UE, scorul 

cel mai mare înregistrat din toamna anului 2004 până în prezent (+ 5 puncte procentuale față de toamna anului 
2018; +11 față de primăvara anului 2014), în timp ce numărul celor „nesatisfăcuți” a scăzut cu cinci puncte 

procentuale la 36%. 
 

Majoritatea europenilor sunt de acord că „vocea lor contează în UE”. Media UE-28 atinge 56% (+7 puncte 
procentuale față de toamna anului 2018; +11 față de primăvara anului 2018; +14 față de primăvara anului 2014), 

cele mai mari punctaje fiind observate în Suedia (86%), Danemarca (81%) și Țările de Jos (76%). 
 

2. Record de susținere a monedei euro  
 

Sprijinul pentru uniunea economică și monetară și pentru moneda euro atinge un nou nivel record 

ridicat, peste 3 sferturi dintre respondenții din zona euro (76%, +1 punct procentual; +9 față de primăvara anului 

2014) declarându-se in favoarea monedei unice a UE. În ansamblul UE, sprijinul pentru moneda euro este stabil la 
62%. 
 

Opiniile pozitive cu privire la situația economiilor naționale prevalează (49% apreciază situația ca fiind 

bună și 47% o apreciază ca fiind proastă). Majoritatea respondenților din 17 state membre (16 în toamna 
anului 2018) afirmă că situația economică națională este bună. Luxemburg (94%), Danemarca (91%) și 

Țările de Jos (90%) sunt țările cu cele mai mari punctaje. Procentajul cel mai scăzut al opiniilor pozitive este 
observat în Grecia (7%), Croația și Bulgaria (ambele cu 20%), Italia (22%), Spania (26%) și Franța (29%). 
 

3. Cetățenia UE și libera circulație văzute ca principale realizări ale UE 
 

În toate cele 28 de state membre, peste jumătate dintre respondenți consideră că sunt cetățeni ai UE. 

La nivelul UE în ansamblu, 73% au acest sentiment (+ 2 puncte procentuale față de toamna anului 2018), iar la 
nivel național punctajul variază de la 93% în Luxemburg, 88% în Germania și 87% în Spania, la 57% în Grecia și 

Italia și 52% în Bulgaria. 
 

O mare majoritate a cetățenilor UE sprijină „libera circulație a cetățenilor UE ,care pot să locuiască, să lucreze, 
să studieze și să desfășoare activități comerciale oriunde în UE” (81%, -2 puncte procentuale față de toamna anului 

2018) și în fiecare stat membru al UE peste două treimi dintre respondenți împărtășesc această 

opinie, de la Lituania (94%) la Italia și Regatul Unit (ambele cu 68%). 
 

4. Preocupări majore la nivelul UE și la nivel național: legate de schimbările climatice și de mediu sunt 
în creștere 
 

Imigrația rămâne principala preocupare la nivelul UE, cu 34% din mențiuni, în pofida unei scăderi 

puternice (- 6 puncte procentuale față de toamna anului 2018). Schimbările climatice, care s-au aflat pe locul al 
cincilea în toamna anului 2018, constituie în prezent a doua cea mai importantă preocupare după o creștere 

puternică (+ 6 față de toamna anului 2018). Trei preocupări obțin punctaje identice: situația economică (18%, 
neschimbat), starea finanțelor publice ale statelor membre (18%, -1) și terorismul (18%, -2), urmate 

de mediu — principala preocupare pentru 13% dintre respondenți, înregistrând o creștere de patru puncte 
procentuale. 
 

Șomajul, care este în prezent pe cea de-a șaptea poziție la nivelul UE (12%), rămâne principala preocupare la 

nivel național (21%, -2 puncte procentuale), împreună cu creșterea prețurilor/inflația/costul vieții (21%, 

neschimbat) și sănătatea și securitatea socială (21%, +1). Problemele legate de mediu, climă și 
energie urmează îndeaproape după o creștere puternică (20%, +6). Imigrația, cu 17% din mențiuni (- 4 puncte 

procentuale față de toamna anului 2018 și -19 față de toamna anului 2015), nu se mai regăsește printre primele trei 
preocupări la nivel național, pentru prima dată din primăvara anului 2014. Situația economică se situează pe locul 

al șaselea (16%, +1).  
 

Sursa: www.ec.europa.eu  

http://www.ec.europa.eu
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CONCURSURI 
 
 

Concurs foto: „Revendică drepturile tale” 2019  
 
Forumul European al Persoanelor cu Dizabilități invită toți cetățenii sau rezidenții UE/SEE, indiferent de vârstă, să 

participe la concurs și să surprindă într-o singură imagine cum arată accesul la justiție (sau lipsa acestuia) pentru 
persoanele cu dizabilități. 
 

Cine poate participa 

Concursul se adresează cetățenilor UE/SEE sau rezidenților de toate vârstele și nu există taxă de participare. 
 

Cum poți să candidezi 
Participanții trebuie să prezinte imagini interesante cu tema „Revendică drepturilor tale”, care să evidențieze 

experiența persoanelor cu dizabilități în sistemul de justiție, într-o singură fotografie. Dintre acestea trei vor fi 
selectate pentru a fi premiate. 

Fiecare participant trebuie să trimită: 

• o singură fotografie (reprezentând tema „Revendică drepturile tale”); 
• o scurtă descriere (în engleză), precum și numele autorului, locul (orașul și țara) în care a fost făcută fotografia; 

• o copie semnată a autorizației pentru drepturi de autor. Sunt necesare două semnături, una de la persoana care a 
făcut fotografia și una de la persoana (ele) care apare în imagine; 

• toate fotografiile trebuie să fie originale, iar participantul trebuie să fie singurul proprietar sau cesionarul 
drepturilor de autor. 
 

Fiecare participant poate trimite o fotografie. Participantul trebuie să fie o persoană și nu o organizație. Un juriu va 

selecta 20 de finaliști. Toate cele 20 de fotografii ale finaliștilor, inclusiv cele trei câștigătoare, vor fi expuse cu 

ocazia diferitelor evenimente, precum și în alte țări europene, inclusiv cu ocazia Zilei Europene a Persoanelor cu 
Dizabilități și expoziției de fotografie de la Bruxelles. 
 

Premii 

Din cei 20 de finaliști, juriul va selecta cei 3 câștigători. Aceștia vor primi: 
• Premiul 1: 500 de euro; 

• Premiul 2: 300 de euro; 
• Premiul 3: 200 de euro. 
 

Cei trei câștigători vor fi, de asemenea, invitați la Bruxelles pentru a participa la Ziua Europeană a Persoanelor cu 

Dizabilități organizată de Comisia Europeană în perioada 28-29 noiembrie 2019, la Bruxelles. 
 

Termen limită: fotografiile trebuie trimise la Naomi Mabita - naomi.mabita@edf-feph.org până la data de 15 
septembrie 2019, ora 23.59 CET. 
 

Mai multe informații: 

http://www.edf-feph.org/newsroom/news/reclaiming-your-rights-2019-photo-competition-now-open-submissions 
 

Sursa: www.eurodesk.ro  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&eventsId=1264&furtherEvents=yes&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&eventsId=1264&furtherEvents=yes&langId=en
https://www.eurodesk.ro/termen-eurodesk/vrs/IDed/naomi.mabita@edf-feph.org%20
http://www.edf-feph.org/newsroom/news/reclaiming-your-rights-2019-photo-competition-now-open-submissions
http://www.eurodesk.ro


  

 

 
 

Tabere de lucru “Summer Solidarity” ale Emmaus Europa 
 
 

Nu ai încercat niciodată să faci voluntariat și simți că acesta este momentul potrivit pentru a afla mai multe? Scopul 
taberelor de lucru pentru solidaritate este de a le oferi tinerilor posibilitatea de a descoperi valorile Mișcării 

Emmaus și a persoanelor implicate. 
 

Pe perioada de desfășurare a taberei, voluntarii europeni sunt integrați într-un anumit grup european și iau parte la 
activitățile zilnice. 
 

Cine poate candida   
• Orice persoană care are cel puțin 18 ani. 
 

Sarcini și destinații 
• în funcție de competențe, vei fi implicat în diferite activități de colectare, recuperare, reciclare și vânzare de bunuri 

și în viața comunității; 

• taberele de lucru se desfășoară din iunie până în octombrie; 
• taberele pot dura între o săptămână și două luni; 

• țările care găzduiesc tabere de lucru sunt Belgia, Bosnia și Herțegovina, Finlanda, Franța, Italia, Olanda, Polonia, 
România, Spania, Marea Britanie și Ucraina. 
 

Cum poți să candidezi 

• alegi tabăra de lucru care ți se potrivește, apoi iei legătura cu persoana de contact relevantă; 
• grupul de primire acoperă cazarea, masa și asigurarea de accidente; 

• voluntarii trebuie să își acopere cheltuielile de călătorie (la și de la grupul de primire) și orice cheltuieli medicale 

sau de altă natură. 
 

Mai multe informații: http://emmaus-europe.org/208-welcome-to-the-section-new-generations/175-the-summer-

volunteer-programme-youth-camps-in-europe 

 
Sursa: www.eurodesk.ro 

6 

Colectivul de redacție 

  

    Camelia Epure             Florin Tudor                Oana Ionescu              

      Roxana Costin            Mariana Beraru              

CONSILIUL JUDEȚEAN 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      
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