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RAPORT DE ACTIVITATE 2008 
 

IDENTIFICAREA STRUCTURII GAZDĂ

1.1. Denumirea organizaţiei gazdă: Consiliul Judeţului Galaţi

Adresa: Str. Eroilor, nr.7, Galaţi

Numărul de telefon: 0236/410530 
 
Numărul de fax: 0236/470264 
 
E-mail: cie_galati@yahoo.com 
 

1.2. Numele persoanei responsabile în cadrul structurii gazdă:

Epure Camelia 
 

1.3. Tipul organizaţiei gazdă:

autoritate a administraţiei publice locale 
 
IDENTIFICAREA CENTRULUI 

1.4. Denumirea centrului: Centrul Europe Direct Galaţi

1.5. Datele de contact ale centrului: 
 
Adresa: Str. Eroilor, nr.7, Galaţi

Numărul de telefon:  0236/410530 
 
Numărul de fax:  0236/470264 
 
E-mail:  cie_galati@yahoo.com 
 

1.6. Site-ul Internet al centrului:  
 
http://www.cjgalati.ro/index.php?option=content&task=view&id=157&Itemid=122 
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PROFILUL CENTRULUI  

1.7. Care sunt principalele grupuri vizate de centru? 
 
Vă rugăm să alegeţi din lista următoare.  

⌧ Publicul larg Mediul de afaceri 
⌧ Sectorul educaţional ⌧ Administraţia locală şi regională
⌧ Mediul rural 
⌧ Fermieri, medici, ONG-uri, minorităţi etnice 

1.8. Cât timp este dedicat, în medie, următoarelor tipuri de activităţi? Vă rugăm
să indicaţi procentaje care să însumeze 100% . 

 
Servicii de informare generală 20%
Organizarea de evenimente de informare specifice (zile de informare, 
expoziţii, seminarii, etc.) 20% 

Servicii de asistenţă (asistenţă pentru participarea la programe ale UE, 
căutare de parteneri, instruire, etc.) 30% 

Cooperarea cu media 10% 
Activităţi de reţea 10% 
Activităţi promoţionale şi de publicitate 10% 
Total:  100% 

RESURSELE CENTRULUI 

1.9. Personal 
 
Numele coordonatorului centrului:  Epure Camelia 
Coordonatorul este angajat cu normă întreagă pentru proiectul centrului:  
da: ⌧ nu: 

Alţi angajaţi implicaţi în proiectul centrului (adăugaţi rânduri, dacă este necesar) 
Funcţie Nume % din timp dedicat proiectului 
Consilier Costin Roxana 100 
Consilier Beraru Mariana 100 
Consilier Gheltz Iuliana 100 
Consilier Tofan Alexandra Lucia 100 
Consilier Bebeşel Mihai 100 
Consilier Tudor Florin Daniel 100 
Consilier Căluain Mariana 100 
Consilier Voinea Oana 100 
Consilier Ene Petruş Augustin 100 

1.10. Programul centrului: 
 
Vă rugăm să precizaţi zilele şi orele la care centrul este deschis: luni-vineri (8.00-

16.30) 
În timpul programului, centrul este accesibil publicului fără programare. 
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1.11. Dotare şi sediu 
Centrul Europe Direct oferă:

• sediu accesibil publicului larg, 
• spaţiu de prezentare a documentelor, 
• spaţiu în care vizitatorii pot consulta documente, 
• spaţiu de depozitare a documentaţiei, 
• spaţiu şi echipament pentru proiecţii video, 
• 2 săli de şedinţe care poate primi grupuri de 20 de persoane, respectiv de 50 

persoane, 
• calculatoare cu informaţii despre UE accesibile publicului, 
• conexiune la Internet. 
• Facilitate de vizionare a programelor Europa prin Satelit (EbS) la sediul centrului, 
• Linie telefonică gratuită pentru Centrul de Contact Europe Direct. 

 
FOLOSIREA NUMELUI EUROPE DIRECT ÎN ANUL 2008 

Da Nu 
Centrul afişează titulatura 
EUROPE DIRECT ? ⌧

Titulatura este vizibilă pentru public 
la intrarea în centru? ⌧

Centrul foloseşte numele în toate 
materialele produse (documentaţie, 
broşuri, corespondenţă, etc.)?  

⌧

Centrul oferă publicului informaţii 
despre Centrul de Contact 
EUROPE DIRECT ? 

⌧

2. REZUMATUL REALIZĂRILOR CENTRULUI ÎN 2008 
 
Principalele activităţi ale centrului în perioada ianuarie – decembrie 2008: 
 
În anul 2008, Centrul Europe Direct Galaţi a realizat activităţi de comunicare publică
prin care a sensibilizat opinia publică asupra procesului de integrare europeană şi a
rolului jucat de fiecare cetăţean în acest proces. 

Centrul a organizat, în parteneriat cu alte instituţii publice din judeţul Galaţi, acţiuni de 
informare precum: campania de informare şi evaluare a necesităţilor de finanţare 
existente la nivelul instituţiilor publice din toate localităţile din mediul rural al judeţului 
Galaţi, dezbaterea legată de ziua de 9 Mai organizată în cadrul Programului EuropeAid, 
evenimente dedicate Anului European al Dialogului Intercultural: 3 expoziţii cu caracter 
tematic special, masă rontundă „Zilele Europene ale Patrimoniului Cultural” etc. 

Mai mult, Centrul Europe Direct Galaţi a elaborat, a multiplicat şi a distribuit materiale 
informative cu tematică europeană bibliotecilor din Galaţi, Bălţi, Cahul, Izmail 
(Republica Moldova), mai multor instituţii educaţionale din judeţul Galaţi, 
reprezentanţilor minorităţilor etnice din judeţul Galaţi.  

Centrul Europe Direct Galaţi a trimis informaţii şi comunicate de presă instituţiilor media 
privind următoarele consultări publice: distribuirea de hrană gratuită pentru categoriile 
dezavantajate, protejarea datelor prin identificarea prin radio-frecvenţă, revizuirea TVA, 
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asistenţa medicală transfrontalieră, evitarea riscurilor produselor non-alimentare, 
clasificarea şi raportarea sesizărilor consumatorilor din UE. De asemenea, reprezentanţii 
Centrului au realizat monitorizarea zilnică a articolelor şi materialelor cu tematică
europeană apărute în mass-media locală.

Consilierii Centrului Europe Direct Galaţi au oferit asistenţă în scrierea a 20 cereri de 
finanţare pentru proiecte europene şi s-au implicat şi în implementarea acestora 
organizaţiilor neguvernamentale, structurilor de asociere ale jurnaliştilor din jurnaliştilor 
din judeţul Galaţi, instituţiilor publice (şcoli, spitale), autorităţilor publice locale din 
judeţul Galaţi.  

Centrul Europe Direct a desfăşurat şi activităţi de promovare precum lansarea oficială a
proiectului, distribuirea de materiale de promovare la diferitele evenimente la care a 
participat sau pe care le-a organizat. 

Activităţi de informare:  
În ceea ce priveşte activităţile de informare, menţionăm că Centrul a avut în acest an 
aproximativ 945 de vizitatori ( la Centru, prin telefon, email) care au solicitat informaţii 
diverse legate de Uniunea Europeană. Aceştia au făcut parte din mai multe grupuri ţintă:
autorităţi ai administraţiei publice locale din judeţul Galaţi, profesori, elevi, studenţi, 
persoane din mediul rural, organizaţii non-guvernamentale, reprezentanţi ai minorităţilor 
etnice.  

Centrul Europe Direct a organizat dezbateri, conferinţe, lansări de proiecte, campanii de 
informare urbane şi rurale, a asigurat asistenţă pentru proiecte europene şi pentru 
obţinerea de finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene. Centrul a popularizat 
diverse acţiuni ale Comisiei Europene precum concursul european de postere „Am 
dreptul la protecţie”, concursul pentru jurnalişti „Pentru diversitate împotriva 
discriminării” şi convocări la consultări publice.  

Cooperarea cu alţi vectori:  
Centrul Europe Direct Galaţi a consolidat cadrul instituţional de comunicare europeană la 
nivelul judeţului Galaţi prin colaborarea, în toate acţiunile sale, cu bibliotecile publice 
din judeţul Galaţi, cu instituţiile de învăţământ pre-universitar şi universitar din judeţul
Galaţi şi din judeţul Vrancea, cu mass-media locală, cu organizaţii non-guvernamentale.  

Bibliotecile şi instituţiile de învăţământ au beneficiat de pachete informative distribuite 
de către Centru, de asemenea au fost implicaţi activ în evenimente precum Zilele 
Europene ale Patrimoniului şi 9 Mai. 

Mass-media locală a primit în permanenţă informări privind diferite programe cu 
finanţare europeană, comunicate de presă şi invitaţii la evenimente. 

Organizaţiile non-guvernamentale precum cele care reprezintă minorităţile etnice din 
judeţul Galaţi participă la întâlniri lunare cu reprezentanţii structurii gazdă şi consilierii 
Centrului şi s-au implicat în organizarea manifestărilor din Zilele Europene ale 
Patrimoniului.  

De asemenea, Centrul Europe Direct Galaţi a asigurat asistenţă pentru obţinerea de 
finanţare UE pentru autorităţi ale administraţiei publice locale, instituţii sanitare şi de
învăţământ, structurilor de asociere ale jurnaliştilor din jurnaliştilor din judeţul Galaţi şi
organizaţii neguvernamentale din judeţul Galaţi şi oferă suport şi în implementarea 
acestui tip de proiecte. 
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Centrul Europe Direct Galaţi a realizat actualizarea bazei de date a membrilor Reţelei de 
multiplicatori de informaţie europeană din judeţele Galaţi, Tulcea, Constanţa, Vrancea şi
Brăila. 

Centrul Europe Direct Galaţi începând cu luna iulie 2008 asigură Secretariatul Executiv 
al Asociaţiei Centrelor Europa din România, iar coordonatorul Centrului este membru al 
Consiliului Director al acestei asociaţii, în această calitate participând la toate acţiunile 
asociaţiei la nivel naţional. 

Crearea la nivelul judeţului Galaţi a Reţelei Judeţene de formatori „Cetăţenia europeană”
constituit din 64 profesori de educaţie civică din toate localităţile judeţului Galaţi. 
Centrul asigură reţelei asistenţă de specialitate, seminarii de instruire, materiale de 
informare necesare derulării activităţilor acesteia. 

Colaborare cu Reţeaua Judeţeană de responsabili programe din cadrul tuturor instituţiilor 
de învăţământ pre-universitar din judeţul Galaţi prin furnizare săptămânală de informaţii 
privind iniţiativele europene în domeniul educaţiei (concursuri, politici, programe de 
finanţare, etc), furnizare de asistenţă în organizarea de către membrii reţelei de acţiuni de 
informare pe teme europene. 

Crearea la nivelul judeţului Galaţi a Reţelei Judeţene de jurnalism European Galaţi
alcătuită din 15 jurnalişti din judeţul Galaţi. Centrul asigură reţelei asistenţă de 
specialitate, seminarii de instruire, materiale de informare necesare derulării activităţilor 
acestei reţelei, precum şi în activitatea curentă a jurnaliştilor din judeţul Galaţi. 

3. ACTIVITĂŢI DE INFORMARE 

3.1. Dedicate publicului larg 
 
Numărul de vizitatori în perioada ianuarie - decembrie 2008: 1382. 
 
Solicitări de informaţii primite (prin telefon, în scris, etc.) în perioada ianuarie - 
decembrie 2008: 1382. 
 

3.2. Site Internet 
 
Principalele tipuri de informaţii oferite pe pagina centrului au fost anunţuri privind 
diverse consultări publice, comunicate de presă privind evenimente cu tematică
europeană, precum şi rapoarte de activitate ale Centrului.  
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3.3. Producţia de materiale informative şi promoţionale
Documente, publicaţii şi alte materiale produse de Centrul Europe Direct în 2008

Titlu Descriere sumară Titul publicaţiei Grupul ţintă

Numărul
de

exemplare
imprimate

Cum a fost furnizat

Gratis Contra
cost

Solidaritatea
europeană

Material informativ privind
semnificaţia conceptului de
solidaritate europeană,
editat cu ocazia sărbătoririi
zilei de 9 mai

Material informativ Publicul larg, sectorul
educaţional 150 ⌧

Tu ce fel de Europă
îţi doreşti?

Mapă de prezentare
eveniment, editat pe 21
ianuarie, cu ocazia unei
întâlniri cu elevii şi presa

Mapă de prezentare Sector educaţional, mass
media 50 ⌧

Cetăţenia
europeană

Materiale prezentând
conceptul de cetăţenie
europeană şi implicaţiile
sale

Pliante de prezentare,
cartoline de prezentare Publicul larg 800 ⌧

Reţele de informare
europeană la
nivelul judeţului
Galaţi

Materiale de promovare a
reţelelor de informare
europeană

Pliante de prezentare Publicul larg 500 ⌧

Centrul Europe
Direct Galaţi

Materiale de prezentare şi
promovare a Centrului

Afişe de promovare,
pliante, mape de prezentare Publicul larg 1250 ⌧

Libera circulaţie a
persoanelor

Fişă prezentare a dreptului
la libera circulaţie în
Uniunea Europeană

Fişă de prezentare Publicul larg 2000 ⌧
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Drepturi şi obligaţii
ce decurg din
calitatea de
cetăţean european

Fişă de prezentare a
drepturilor şi obligaţiilor ce
decurg din calitatea de
cetăţean european

Fişă de prezentare Publicul larg 2000 ⌧

Implementarea
Politicilor de
Dezvoltare Rurală

Mape de prezentare editate
cu ocazia întrunirii cetăţeni-
autorităţi locale în mediul
rural

Mape de prezentare Administraţie, mediul rural 400 ⌧

Oportunităţile de
finanţare oferite
prin programele
europene de
finanţare

Mape de prezentare editate
cu ocazia seminariilor de
informare

Mape de prezentare Administraţie, mediul rural 200 ⌧

Rolul informării
europene în
dezvoltarea unui
plan de carieră-
reţelele de
informare
europeană

Mape de prezentare editate
cu ocazia sesiunilor de
dezbateri pe această temă

Mape de prezentare Sectorul educaţional,
publicul larg 400 ⌧

3.4. Evenimente

Titlu Descriere Centrul Europe Direct
a fost Grupul ţintă Numărul de

participanţi Data

Tu ce fel de Europă
îţi doreşti? Conferinţă Principalul organizator al

evenimentului Sector educaţional, media 40 21 ianuarie

Parteneriat prin re-
creaţie

Lansarea proiectului
„Parteneriat prin re-creaţie” Coorganizator Publicul larg, sectorul

educaţional, media 40 28 ianuarie
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Centru
transfrontalier de
protecţie a
mediului Vlădeşti

Lansarea proiectului „Centru
transfrontalier de protecţie a
mediului Vlădeşti”

A contribuit la acest
eveniment

Publicul larg, media,
administraţie 40 28 ianuarie

Centru integrat de
promovare şi
dezvoltare
economică
transfrontalieră
Zătun

Lansarea proiectului „Centru
integrat de promovare şi
dezvoltare economică
transfrontalieră Zătun”

Principalul organizator al
evenimentului

Publicul larg, media,
administraţie 50 29 ianuarie

Sănătate fără
frontiere

Lansarea proiectului
„Sănătate fără frontiere” Coorganizator Publicul larg, media,

administraţie 50 30 ianuarie

Seminarul de
instruire generală a
centrelor nou-
înfiinţate

Participarea coordonatorului
Centrului Europe Direct
Galaţi la seminarul de
instruire a centrelor nou-
înfiinţate la Bruxelles

Participant Membrii reţelei Europe
Direct 200 13-15

martie

Centrul Europe
Direct Galaţi

Lansarea proiectului Centrul
Europe Direct Galaţi

Principalul organizator al
evenimentului

Publicul larg, media,
administraţie 50 18 aprilie

Fondul Social
European

Participare la seminar despre
Fondul Social European,
Brăila

Participant Administraţie 40 7-10 aprilie

9 Mai

Dezbatere la Colegiul
Naţional Vasile Alecsandri pe
tema solidarităţii europene,
având ca invitat pe Simon
Horner, ambasador european
pentru ajutor umanitar

Principalul organizator al
evenimentului

Sectorul educaţional,
publicul larg 100 9 mai
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9 Mai

Prezentarea semnificaţiei zilei
de 9 mai de către un
reprezentant al centrului la
şcoala nr.38 din Galaţi

Principalul organizator al
evenimentului Sectorul educaţional 30 9 mai

Dezvoltare
instituţională prin
proiecte de
cooperare
europeană

Simpozion internaţional
organizat de Inspectoratul
Şcolar Galaţi, Universitatea
Dunărea de Jos la Galaţi

Participant Sectorul educaţional,
publicul larg, administraţie 50 20 mai

Seminar Europe
Direct

Seminar dedicat Centrelor
Europe Direct din ţară
organizat de Reprezentanţa
Comisiei europene la
Bucureşti

Participant Membrii reţelei Europe
Direct 60 5 iunie

Întâlnire cu
reprezentanţii
minorităţilor etnice

Întâlnire cu reprezentanţii
minorităţilor etnice din
judeţul Galaţi

A contribuit la acest
eveniment

Reprezentanţii minorităţilor
etnice 20 30 iunie

Campanie de
informare judeţul
Galaţi

Campanie de informare
despre programele cu
finanţare europeană în toate
comunele din judeţul Galaţi

Principalul organizator al
evenimentului Administraţie 600 9-30 iulie

Zilele Europene ale
Patrimoniului

3 expoziţii tematice cu
caracter special în parteneriat
cu Biblioteca V.A.Urechia
Galaţi şi reprezentanţii
minorităţilor (expoziţii
costume populare minorităţi
etnice din judeţul Galaţi,
expoziţie litografie şi carte
veche europeană existentă în

Coorganizator Administraţie 15 26 august
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judeţul Galaţi, expoziţie
materiale, cărţi, pliante, reţete
ale minorităţile etnice)

Zilele Europene ale
Patrimoniului

Conferinţă pe tema
patrimoniului european Coorganizator Sectorul educaţional,

publicul larg, administraţie 70 19
septembrie

Roadshow 2008

Campanie de informare
asupra cetăţeniei europene
organizată de Comisia
Europeană

A contribuit la acest
eveniment Publicul larg 150 27

septembrie

Conferinţa
Naţională a
Reţelelor de
Comunicare

Conferinţă în cadrul căreia s-
a prezentat activitatea
centrelor Europe Direct

Participant
Membrii reţelei Centrelor de
Informare Europe Direct din
România

6-7
octombrie

Adunarea Generală
anuală a reţelei
centrelor Europe
Direct

Reuniune la care s-au discutat
chestiuni referitoare la
activitatea reţelei Centrelor
Europe Direct

Participant
Membrii reţelei Centrelor de
Informare Europe Direct la
nivel european

7-10
octombrie

Seminarul
„Elaborarea unor
propuneri de
proiecte de calitate
pentru finanţare prin
cererea deschisă de
propuneri de
proiecte din cadrul
Programului
Operaţional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor Umane”

Seminar pe tema fondurilor
structurale Participant Administraţia publică locală 8-9

octombrie
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Seminarul "Reţele
europene:
cooperare si
servicii pentru
educatie, formare si
ocupare"

Seminarul isi propune sa
prezinte retelele/initiativele
reprezentate si relevanta
acestora pentru diferite
categorii de beneficiari, si sa
incurajeze accesarea si
utilizarea acestora in
parcursul de educatie,
formare sau ocupare
profesionala.

Participant
Reprezentanţi Europass,
Eurodesk, Euroguidance,
EURES si Europe Direct.

10octombrie

Seminar „Surse de
informare ale
Uniunii Europene”,
„Noi suntem
europeni”

Seminar de informare pe
teme europene Co-organizator Elevi şi profesori din cadrul

Colegiul Teoretic Dunărea
31

octombrie

Campanie de
informare în licee

Campanie de informare
„Cetăţenia europeană” Organizator Profesori din liceele gălăţene 70 noiembrie

Campanie de
informare în
mediul rural

Campanie de informare
despre programele cu
finanţare europeană în toate
comunele din judeţul Galaţi

Organizator
Reprezentanţii autorităţilor
locale din 60 de comune din
judeţul Galaţi

noiembrie

Lansare proiect
Lansarea proiectului
Reabilitare DJ 242, Phare
CBC 2004-2006

Organizator Publicul larg, media,
administraţie noiembrie

Seminar „Dreptul
proprietăţii
intelectuale.
Brevete şi mărci”

Seminar pe teme dreptul de
proprietate intelectuală Participant Publicul larg, administraţie noiembrie
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Întâlnire reţeaua
centrelor Europe
Direct

Întâlnirea reprezentanţilor
centrelor Europe Direct Participant Membrii centrelor Europe

Direct
19-22

noiembrie

Lansarea
Enterprise Europe
Network

Participant Publicul larg 12
decembrie
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COOPERARE CU ALŢI VECTORI 

3.5. Cooperarea cu mass-media 
 
Centrul Europe Galaţi Direct are o relaţie funcţională cu instituţiile mass-media şi cu 
reprezentanţii ei din judeţul Galaţi. Ca acţiuni ce au vizat în mod direct instituţiile media 
din judeţul Galaţi amintim: popularizarea condiţiilor de participare la concursul „Premiul 
Parlamentului European pentru Jurnalism”, precum şi la concursul organizat de 
Reprezentanţa Comisiei Europene şi de Biroul de Informare al Parlamentului European 
în România, intitulat „Reporter european”. Centrul Europe Direct diseminează în mod 
constant informaţii de teme europene pentru reprezentanţii presei sub forma 
comunicatelor de presă, acestea în majoritatea lor fiind publicate. De asemenea, la 
evenimentele organizate de Centrul Europe Direct Galaţi, invitaţia de participare 
transmisă instituţiilor mass-media sunt onorate în mod parţial, dar reflectarea acestor 
evenimente  sub forma articolelor din presa scrisă, în buletinele de ştiri sau în emisiunile 
radio este mulţumitoare. Ca activitate cu caracter permanent, Centrul Europe Direct 
Galaţi realizează monitorizarea presei locale, pentru a cuantifica numărul apariţiilor în 
presă a subiectelor cu tematică europeană şi pentru a evalua interesul mass-mediei locale 
pentru această tematică sub forma unui raport anual.  
 

Un exemplu de acţiune a Centrului Europe Direct a vizat în calitate de grup ţintă
mass-media locală a fost dezbaterea publică pe tema „Tu ce fel de Europa îţi doreşti?”, 
organizată în cadrul unui proiect derulat în parteneriat cu Asociaţia Centrelor Europa în 
data de 21 ianuarie 2008. Obiectivul dezbaterii a fost colectarea informaţiilor relevante la 
nivel local şi transmiterea lor Reprezentanţei Comisiei Europene, în vederea redactării 
viitoarei strategii de comunicare. Contribuţia şi intervenţia reprezentanţilor mass-media 
la derularea evenimentului a fost deosebit de activă şi a fost reflectat prin publicarea de 
articole scrise în două publicaţii locale. Trebuie menţionat faptul că tirajul cotidienelor 
care au publicat aceste articole este reprezentativ pentru judeţul Galaţi. O componentă a
acestei acţiuni a fost reprezentată de realizarea unui sondaj de opinie special dedicat 
instituţiilor media din judeţul Galaţi ce a vizat aspecte legate de politica editorială
aplicată în furnizarea informaţiei europene, instituţiile partenere în furnizarea de 
informaţii europene, proiectele de informare europeană în cadrul cărora sunt implicate, 
întrebări formulate a căror respondent ar fi instituţiile europene, aşteptări legate de 
procesul de integrare a României în Uniunea Europeană. Toate instituţiile mass-media 
reprezentative din judeţul Galaţi au răspuns invitaţiei Centrului Europe Direct de 
participare la acest sondaj. 

 
Menţionăm că numărul de comunicate de presă transmise jurnaliştilor în anul 

2008 a fost de 38, dintre care mare parte au fost publicate şi pe pagina web a Centrului 
Europe Direct Galaţi. Mai mult, media locală a publicat în acest an în jur de 50 de 
articole cu tematică europeană primind sprijin informaţional din partea Centrului.  

 
Centrul Europe Direct Galaţi a creat la nivelul judeţului Galaţi Reţeaua Judeţeană

de jurnalism European Galaţi alcătuită din 15 jurnalişti din judeţul Galaţi. Centrul asigură
reţelei asistenţă de specialitate, seminarii de instruire, materiale de informare necesare 
derulării activităţilor acestei reţelei, precum şi în activitatea curentă a jurnaliştilor din 
judeţul Galaţi. 
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3.6. Servicii de asistenţă 

Tipul de serviciu Descriere sumară Grupul ţintă / beneficiarii 

Numărul 
de 

beneficiari 
individuali

Serviciu 
gratuit 

Asistenţă pentru 
proiecte europene 

Reprezentanţii 
Centrului au oferit 
consultanţă 
beneficiarilor de 
finanţări în cadrul 
programului Phare 
CBC 2005 pentru 
obţinerea avizului de 
conformitate pentru 
materiale de promovare 

Administraţia locală 5 ⌧

Asistenţă pentru 
obţinerea de 
finanţare UE 

Reprezentanţii 
Centrului au oferit 
consultanţă în scrierea 
cererii de finanţare 
pentru proiectul 
„Centru integrat de 
promovare şi
dezvoltare economică
transfrontalieră Zătun”, 
Programul de 
Vecinătate România- 
Republica Moldova 
2004-2006, linia de 
buget PHARE 2005 

 Administraţia locală,
publicul larg 2 ⌧

Asistenţă pentru 
obţinerea de 
finanţare UE 

Reprezentanţii 
Centrului au oferit 
consultanţă în scrierea 
cererii de finanţare 
pentru proiectul 
„Sănătate fără
frontiere”, Programul 
de Vecinătate 
România- Republica 
Moldova 2004-2006, 
linia de buget PHARE 
2005 şi în organizarea 
lansării proiectului 

Sectorul medical, 
publicul larg 3 ⌧

Asistenţă pentru 
obţinerea de 
finanţare UE 

Reprezentanţii 
Centrului au oferit 
consultanţă în scrierea 
cererii de finanţare 
pentru proiectul 
„Reabilitare DJ 242 E 
Oancea-Roşcani, km 
0+000-10+950”, 
Programul de 

Administraţia locală,
publicul larg 2 ⌧
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Vecinătate România- 
Republica Moldova 
2004-2006, linia de 
buget PHARE 2006 

Asistenţă pentru 
obţinerea de 
finanţare UE 

Reprezentanţii 
Centrului au oferit 
consultanţă în scrierea 
cererii de finanţare 
pentru proiectul 
„Modernizare DC 30, 
km 4+800-8+500 
comuna Scânteieşti, 
judeţul Galaţi”, 
Programul de 
Vecinătate România- 
Republica Moldova 
2004-2006, linia de de 
buget PHARE 2006 

Administraţia locală,
publicul larg 2 ⌧

Asistenţă pentru 
obţinerea de 
finanţare UE 

Reprezentanţii 
Centrului au oferit 
consultanţă în scrierea 
cererii de finanţare 
pentru proiectul „O 
viaţă mai bună pentru 
comunitate romă-3 
locuinţe sociale pentru 
romi în comuna 
Ghidigeni”, prin 
programul de 
Accelerare a 
implementării 
Strategiei Naţionale de 
Îmbunătăţire a Situaţiei 
Romilor, linia de buget 
PHARE 2006 

Administraţia locală,
publicul larg 2 ⌧

Asistenţă pentru 
obţinerea de 
finanţare UE 

Reprezentanţii 
Centrului au oferit 
consultanţă în scrierea 
cererii de finanţare 
pentru proiectul 
„Îmbrăcăminte 
bituminoasă pe DJ 253, 
km 18+436-km 
29+800, Cudalbi-
Băleni, judeţul Galaţi”,
prin  Programul 
Operaţional Regional 
2007-2013, Axa 
prioritară 2-
Îmbunătăţirea 
infrastructurii de 
transport regionale şi

Administraţia locală,
publicul larg 3 ⌧
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locale, Domeniul major 
de intervenţie 2.1 
„Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de 
drumuri judeţene, străzi 
urbane-inclusiv 
construcţia/reabilitarea 
şoselelor de centură”

Căutare de 
parteneri 

Reprezentanţii 
Centrului au diseminat 
informaţii despre 
căutarea de parteneri 
pentru municipalitatea 
din Monza, Lombardia 
pentru un proiect de 
mobilitate a artiştilor 
lirici în spaţiul 
european 

Instituţii culturale 3 ⌧

3.7. Activităţi de reţea 
 
În 2008, cu ce organizaţii v-aţi angajat într-o cooperare constantă?

Tipul organizaţiei (centru 
de informare, autoritate 
regională, ONG, etc.) 

Arie de acţiune Descrierea cooperării 
Această cooperare a 

fost oficializată
printr-un acord scris? 

Biblioteca Judeţeană
V.A.Urechia – instituţie 
publică

Nivel local 

Organizarea comună
de evenimente, 
distribuţie de materiale 
informative 

da 
nu 

Reţeaua INFO EU-RO - 
ONG Nivel naţional 

Derulare campanii de 
informare cetăţenie 
europeană activă,
distribuire materiale 
de informare 

da 
 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Galaţi Nivel local 

Derulare campanii de 
informare, distribuire 
materiale de informare 

nu 

Asociaţia Centrelor 
EUROPA Nivel naţional 

Derulare campanii de 
informare, Centrul 
Europe Direct Galaţi
asigură secretariatul 
executiv al 
organizaţiei 

da 

Reţeaua Multiplicatorilor 
de Informaţie Europeană Nivel regional 

Diseminare informaţii 
on-line, actualizare 
bază de date 

nu 

Reţeaua Judeţeană de 
formatori „Cetăţenia 
europeană”

Nivel local 
Centrul Europe Direct 
a organizat pentru 
membrii reţelei 

nu 
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seminarii de instruire, 
organizare în comun 
de activităţi de
informare  

Reţeaua Judeţeană de 
jurnalism european Galaţi Nivel local 

Centrul Europe Direct 
a organizat pentru 
membrii reţelei 
seminarii de instruire, 
diseminare de 
informaţii pe teme 
europene on-line.  

nu 


