
UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiect finanţat prin Phare 

1

CENTRUL DE INFORMARE EUROPA GALAŢI

Raport de activitate pe anul 2007 
 

Sumarul serviciilor de informare 
 
În perioada ianuarie - decembrie 2007, activitatea Centrului de Informare EUROPA Galaţi s-a 
concretizat în: 
� oferirea de consultanţã pe tematicã europeanã unui numãr de 834 vizitatori; 
� soluţionarea unui numãr de 75 solicitãri primite prin poşta electronicã; 
� organizarea de evenimente din domeniul informãrii europene; 
� activităţi cu caracter de organizare internă a Centrului de Informare EUROPA. 
 

Implementarea activităţilor de informare  

În perioada de raportare, Centrul de Informare EUROPA Galati a avut un număr de 834
vizitatori care au solicitat informaţii pe diverse tematici de interes european.  
 

Dintre cei 834 vizitatori, un număr de 80 vizitatori au accesat site-urile www.infoeuropa.ro şi
www.europa.eu. de la computerul pus la dispoziţia beneficiarilor de informaţie europeană de
către Centrul de Informare EUROPA Galati. Dintre cei 80 beneficiari care au accesat site-
urile oficiale mai sus menţionate, un număr de 49 persoane au descărcat informaţie europeană
pe suport electronic. 
 

În ceea ce priveşte organizarea de evenimente, în perioada de raportare s-au desfăşurat 
următoarele activităţi: 

 
1. Participarea la Seminarul cu tema “Finanţări europene pentru creşterea 

competitivităţii” (8 februarie 2007, Bucureşti) 
 
În data de 8 februarie, la Bucureşti, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului 
Bucureşti a avut loc seminarul cu tema “Finanţări europene pentru creşterea competitivităţii” 
la care a participat şi un reprezentant al Centrului de Informare EUROPA Galaţi. 
 
La manifestare au participat reprezentanţi ai instituţiilor de stat, ai autorităţilor, institutelor de 
cercetare, asociaţiilor profesionale şi ai organizaţiilor neguvernamentale din ţară.
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La întâlnire s-a discutat despre: stadiul pregătirilor pentru implementarea Programului 
Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”; cazuri de succes în UE privind 
implementarea FS; informaţii privind stadiul documentelor necesare pentru accesarea 
Fondurilor Structurale; design-ul proiectului - Managementul ciclului de proiect; Cum 
pregătim o fişă de proiect de calitate? De la fişa de proiect la depunerea dosarului de 
finanţare.  
 

1. Participarea la seminarul „Fonduri europene postaderare” (Galaţi, 22-23 martie 
2007) 

 
În perioada 22- 23 Martie 2007 s-a desfăşurat la Galaţi cel de-al doilea atelier de lucru 
regional cu tema "Fondurile Europene Postaderare". Evenimentul a fost organizat de Global 
Services Group în parteneriat cu Federaţia Autorităţilor Locale din România, Asociaţia 
Municipiilor din România şi Asociaţia Comunelor din România.  
 
Atelierul de lucru s-a desfăşurat pe durata a două zile, cu participarea reprezentanţilor 
instituţiilor administraţiei centrale şi locale şi a unor parteneri din domeniul financiar bancar. 
 
Evenimentul a avut ca obiective: identificarea, dezvoltarea şi implementarea proiectelor de 
interes local şi regional; diseminarea informaţiilor şi instrumentelor de lucru practice pentru o 
abordare realistă în accesarea fondurilor UE; finanţarea autorităţilor publice locale în cadrul 
unor proiecte complexe.  
 
La eveniment au participat invitaţi din cadrul Ministerului Integrării Europene, Ministerului 
Finanţelor Publice, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Mediului şi
Gospodăririi Apelor, ANRMAP, Ministerului Agriculturii, Padurilor şi Dezvoltării Rurale, 
Agenţiilor de Dezvoltare Regională, Instituţiilor Financiar - Bancare şi experţi care au 
implementat proiecte din fonduri structurale.  
 

2. Participarea la acţiunea de prezentare a Programului Operaţional Sectorial de 
Mediu pentru perioada 2007 – 2013, organizată de către Agenţia Regională de 
Protecţie a  Mediului Galaţi, la sediul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 
Galaţi (26 martie 2007). 

 
3. Participarea la întâlnirea cu domnul Panos Carvounis, Deputy Director general 

în DC Communication (28 martie 2007). 

Miercuri, 28 martie 2007, la sediul Reprezentanţei Comisiei Europene în România a fost 
organizată de către echipa de informare a Reprezentanţei o întâlnire cu domnul Panos 
Carvounis, Deputy Director general în DC Communication, întâlnire la care au participat 
reprezentanţi ai Centrelor de Informare EUROPA din ţară.

Acţiunea a avut ca obiective: promovarea Asociaţiei Centrelor Europa, a activităţii centrelor 
din ţară, intenţiile de finanţare ale Uniunii Europene şi aspecte concrete relaţionate de 
domeniul informării şi comunicării pe teme europene. 
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4. Participarea la acţiunea „Împreună din 1957” organizată de Colegiul Naţional 
„Mihail Kogălniceanu” Galaţi, (28 martie 2007) 

 
În data de 28 martie 2007, la sediul Colegiului Naţional „Mihail Kogălniceanu” Galaţi a avut 
loc acţiunea „Împreună din 1957”, acţiune care face parte din cadrul unui proiect de 
promovare/cunoaştere a statelor membre ale Uniunii Europene şi a instituţiilor UE.  
 
Acţiunea s-a axat pe o prezentare artistică a unor obiceiuri din ţările UE (Franţa, Grecia, 
România). 
 
La manifestare au participat cadre didactice şi elevi ai Colegiului „Mihail Kogălniceanu” 
Galaţi şi ai Colegiului „Emil Racoviţă” Galaţi, precum şi reprezentanţi ai Consiliului 
Judeţului Galaţi şi ai Centrului de Informare EUROPA Galaţi care au contribuit la reuşita 
acţiunii cu materiale informative cu tematica europeană din colecţiile „Teme europene” şi
„Fişe de sector” precum şi materiale informative create de infoofiţerii Centrului pe teme de 
interes european. 
 

5. Participarea la acţiunea cu tematica europeană „Să cunoaştem ţările Uniunii 
Europene”organizată de către Grădiniţa „Parfumul Teilor” Galaţi (28 martie 
2006). 

 
Grădiniţa „Parfumul Teilor” Galaţi a organizat împreună cu copiii din grupa pregătitoare o 
acţiune pe teme europene la care au participat şi reprezentanţi ai Centrului de Informare 
EUROPA Galaţi. Manifestarea a constat într-un concurs de cunoştinţe pe teme europene, 
precum şi o descriere a principalelor oraşe europene, a obiceiurilor tradiţionale şi a
mâncărurilor specifice statelor membre ale UE. 
 

6. Întâlnire cu reprezentantul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor Galaţi. 

 
În cadrul întâlnirii s-au discutat aspecte referitoare la temele prioritare ce vor fi abordate în 
viitoarele acţiuni de comunicare legate de politica agricolă comună şi modalităţile de 
colaborare în vederea realizării de acţiuni comune. 
 

7. Întâlnire cu domnul Rolf Hunink, consilier rezident de proiect. 
 
În cadrul întâlnirii s-au stabilit modalităţile de implicare a Consiliului Judeţului Galaţi prin 
Centrul de Informare Europa, în implementarea proiectului Phare Twinning România – 
Olanda „Coordonarea procesului de descentralizare şi deconcentrare de către administraţia 
centrală” ce vizează crearea unor forme de colaborare între Instituţia Prefectului din judeţul
Galaţi şi Consiliul Judeţului Galaţi (Centrul de Informare Europa) în scopul diseminării 
informaţiei privind fondurile structurale. 
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8. Participarea la acţiunea „9 Mai – Ziua Europei. Mobilitatea şi posibilităţile de 
studiu în Uniunea Europeană pentru elevi” (Galaţi, 9 mai 2007). 

 
În data de 9 mai 2007, la Şcoala Generală nr. 31 „Gheorghe Munteanu” din Galaţi a avut loc 
acţiunea „9 Mai – Ziua Europei. Mobilitatea şi posibilităţile de studiu în Uniunea 
Europeană pentru elevi”, organizată de elevii şi profesorii clasei a VIII-a. La manifestare s-a 
discutat despre posibilităţile elevilor şi tinerilor din România de a circula liber în statele 
membre ale Uniunii Europene, de a studia la şcolile şi universităţile altor state. Acţiunea a 
debutat cu o prezentare realizată de un infoofiţer al Centrului de Informare Europa a 
oportunităţilor de circulaţie, de studiere şi de a munci în state membre ale Uniunii Europene, 
urmată apoi de o sesiune de întrebări ale elevilor, discuţii, precum şi de distribuirea unor 
materiale cu această tematică, broşuri, steguleţe. 
 

9. Participarea la acţiunea „Să cunoaştem ţările Uniunii Europene” (9 mai 2007). 
 
În data de 9 mai 2007, cu ocazia Zilei Europei, la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” a 
avut loc acţiunea „Să cunoaştem ţările Uniunii Europene”, acţiune organizată de elevii 
colegiului în colaborare cu Biblioteca judeţeana „V.A.Urechia” şi cu centrul de Informare 
EUROPA Galaţi. 
La acţiune elevii colegiului au prezentat statele membre ale Uniunii Europene, punând 
accentul pe tradiţiile şi obiceiurile acestora, iar infoofiţerii centrului au răspuns la întrebările 
elevilor legate de Uniunea Europeana şi de semnificaţiile Zilei de 9 Mai. 
 
De asemenea, au fost distribuite pachete informative cu materiale cu tematica europeană,
broşuri, afişe.   
 

10. Participarea la Prima întâlnire a membrilor Comitetului de Reprezentare al 
Reţelei Multiplicatorilor de Informaţie Europeană (Bucureşti, 11 iunie 2007). 

 
În data de 11 iunie 2007, un reprezentant al Centrului de Informare EUROPA Galaţi a
participat la prima întâlnire a membrilor Comitetului de Reprezentare al Reţelei 
Multiplicatorilor de Informaţie Europeană, care s-a desfăşurat la Bucureşti. 
 
La această întâlnire au fost prezenţi 22 multiplicatori, aleşi în Comitetul de Reprezentare în 
urma procesului de vot din 2007. 
 
Obiectivele generale ale întâlnirii au vizat: prezentarea misiunii şi a cadrului operaţional al 
Comitetului de Reprezentare; definitivarea criteriilor privind calitatea de membru pentru 
perioada de după 2007 (criterii pentru noii membri, criterii aplicabile membrilor existenţi). 
 
De asemenea, întâlnirea a mai vizat: asigurarea unui management eficient şi eficace al Reţelei, 
vizibilitate externă, îmbunătăţirea monitorizării activităţilor Reţelei, consolidarea identităţii 
comune şi a vizibilităţii Reţelei, clarificarea statutului juridic al Reţelei/Comitetului şi
coordonarea dezvoltării Reţelei, asigurarea sustenabilităţii Reţelei şi după încetarea sprijinului 
financiar din partea RCE/parteneriate strategice, vizibilitatea Reţelei. 



UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiect finanţat prin Phare 

5

11. Întalnire cu reprezentanţi ai autorităţii de management a Programului 
Operaţional Regional din Ungaria, în cadrul proiectului Phare Twinning 
România – Olanda „Coordonarea procesului de descentralizare şi deconcentrare 
de către administraţia centrală” (2-6 iulie 2007). 

 
În perioada 2-6 iulie 2007, la sediul Instituţiei Prefectului din judeţul Galaţi au avut loc mai 
multe întâlniri între reprezentanţi ai Autorităţii de Management a Programului Operaţional 
Regional din Ungaria şi reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului din judeţul Galaţi, ai 
Consiliului Judeţului Galaţi, Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, Universităţii 
„Dunărea de Jos” Galaţi şi ai Primăriei Municipiului Galaţi în cadrul proiectului Twinning 
România – Olanda „Coordonarea procesului de descentralizare şi deconcentrare de către 
administraţia centrală”.  
 
Proiectul vizează crearea unor forme de colaborare între Instituţia Prefectului din judeţul
Galaţi şi Consiliul Judeţului Galaţi (Centrul de Informare Europa) în scopul diseminării 
informaţiei privind fondurile structurale. 
 
Întâlnirea, la care au participat şi reprezentanţi ai Centrului de Informare Europa Galaţi, a avut 
ca scop prezentarea procedurilor de elaborare şi implementare a fondurilor structurale precum 
şi a mecanismelor legate de modalităţile de finanţare în diferite domenii de activitate. 
 

12. Participarea la cursurile organizate în cadrul proiectului „FORMAT EU-RO-
CULT”, (10-14 septembrie 2007). 

 
În perioada 10-14 septembrie 2007, un reprezentant al Centrului de Informare EUROPA 
Galaţi a participat la cursurile organizate în cadrul proiectului „FORMAT EU-RO CULT” 
care a avut loc la Focşani. 
 
Acest proiect este finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi are drept activitate 
principal organizarea unui set de module de formare „FORMAT” pentru un număr de 40 de 
participanţi în scopul întăririi capacităţii lor de acţiune pe piaţa culturii, locală şi regională şi
de dezvoltare a capacităţilor manageriale pentru a face faţă noilor provocări economico-
sociale. 
 
Proiectul este organizat de către Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” din Focşani în parteneriat 
cu Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Buzău şi de către Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Vrancea. 
 

13. Participarea unui infoofiţer din cadrul Centrului de Informare Europa Galaţi la 
seminarul „Protecţia Mărcii Comunitare şi a Design-ului Comunitar” organizat 
de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (30 noiembrie 2007). 
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14. Participare la ediţia a IV-a a Concursului Naţional de Creativitate Didactică în 
domeniul drepturilor omului (5 decembrie 2007). 

 
În data de 5 decembrie 2007 a avut loc Concursul Naţional de Creativitate în domeniul 

drepturilor omului organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Casa Corpului Didactic Galaţi.  
 

Activităţi cu caracter de organizare şi activitate internă

În perioada de raportare, în cadrul Centrului de Informare EUROPA s-au desfăşurat 
următoarele activităţi cu caracter de organizare: 
 
• monitorizarea presei pentru identificarea articolelor care fac referire la acţiunile organizate 
de Centrul de Informare Europa şi includerea acestora în dosarul de presă;

• multiplicarea materialelor informative despre Uniunea Europeană din colecţiile “Teme 
Europene” şi “Fişe de sector” pentru a le distribui vizitatorilor Centrului; 
 
• elaborarea şi redactarea unor noi materiale informative cu tematică europeană pentru a fi 
distribuite vizitatorilor Centrului;    
 
• amenajarea standurilor cu materiale informative şi de promovare pentru vizitatorii 
Centrului. 
 


