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ȘTIRI
România primeşte 1,53 miliarde de euro pentru creșterea
competitivității economiei și pentru implementarea eficientă a
fondurilor europene
În luna decembrie, Comisia Europeană a adoptat primele două programe
operaționale 2014-2020 pentru România, axate pe sporirea competitivității și
asistența tehnică în implementarea fondurilor europene. Cele două programe
reprezintă o investiție totală de 1,53 miliarde de euro în economia reală a României.
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Programul Operațional Asistență Tehnică, în valoare de 251 milioane euro, a fost
adoptat joi, 18 decembrie, pentru a întări capacitatea administrativă a României de
a coordona, desfășura și supraveghea Fondurile Europene Structurale și de
Investiție.
Programul Operaţional va sprijini atât administrația implicată în managementul
fondurilor europene, cât și pe beneficiarii acestora, prin întărirea capacității acestora
de a pregăti și de a implementa proiecte.
Programul Operațional pentru Competitivitate, adoptat vineri, 19 decembrie,
reprezintă o investiție de 1,58 miliarde de euro pentru creşterea competitivităţii
economiei. O primă prioritate a programului o reprezintă investiţiile în cercetare și
dezvoltare (952,6 milioane euro), gândite să răspundă nevoilor mediului de afaceri
şi să întărească legăturile dintre acesta şi institutele de cercetare.
În egală măsură, Programul Operațional se concentrează pe creșterea calității și a
utilizării serviciilor publice electronice (630,2 milioane de euro). Vor fi susținute
folosirea tehnologiilor informatice și de comunicare în educație, cultură și sănătate.
Programul va sprijini dezvoltarea infrastructurii broadband în întreaga țară, creând
legături esențiale între mediul rural și mediul urban.
„Adoptarea rapidă a acestor programe

este un semnal puternic de sprijin pe
care Comisia îl transmite României.
Programul de Asistenţă Tehnică vine în
sprijinul eforturilor administraţiei de a
creşte rata de absorbţie a fondurilor
europene,
iar
Programul
pentru
Competitivitate îşi propune să stimuleze
inovaţia care răspunde nevoilor reale
ale economiei. Fac un apel către
Guvernul României pentru a începe
implementarea în perioada 2014-2020
cu proiecte concentrate pe calitate și pe
obținerea celor mai bune rezultate
pentru economia țării”, a declarat Corina Crețu, comisar european pentru politici
regionale.
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Ambele programe vor fi coordonate de Ministerul Fondurilor Europene. Pentru programul Asistența Tehnică
contribuția europeană este de 212 milioane de euro, iar contribuția românească de 38 milioane euro. Programul
Competitivitate are valoarea totală de 1,58 miliarde de euro, din care 1,32 miliarde este contribuția europeană.
Sursa: www.ec.europa.eu

Întrebări și răspunsuri referitoare la informarea consumatorilor
în ceea ce privește produsele alimentare
Consumatorii din zilele noastre, indiferent dacă fac
cumpărături online sau într-un supermarket, vor din ce în
ce mai mult ca etichetarea produselor alimentare să fie
mai clară și mai ușor de înțeles, pentru a putea face
alegeri în cunoștință de cauză cu privire la alimentele pe
care le consumă. În plus, din ce în ce mai multe persoane
suferă de alergii. Cum poate ști un adolescent alergic la
arahide ce să mănânce atunci când ia masa cu prietenii?
Cum poate ști o persoană care dorește să își reducă
consumul de sare ce gustare să aleagă? Cum pot
consumatorii să fie siguri de proveniența cărnii pe care
tocmai au cumpărat-o? De la 13 decembrie 2014, pe
întreg teritoriul UE se vor aplica noi norme referitoare la
acest tip de probleme.
Chiar era necesar să se modifice legislația privind etichetarea produselor alimentare?
Legislația actuală privind etichetarea generală a alimentelor datează din 1978, iar normele de etichetare nutrițională
au fost adoptate în 1990. De atunci, cerințele consumatorilor și practicile comerciale au evoluat în mod semnificativ.
Consumatorii din UE doresc să fie mai bine informați atunci când cumpără produse alimentare. Ei vor ca etichetele
să fie inteligibile, corecte și să nu-i inducă în eroare. Elaborată într-o perioadă de peste 3 ani, noua legislație va
ajuta consumatorii să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la produsele alimentare pe care le cumpără. În plus,
aceasta ar putea contribui la un stil de viață mai bun și la luarea de decizii mai sănătoase.
La ce schimbări mă pot aștepta din partea noului sistem de etichetare?
Noua legislație stabilește principii generale privind etichetarea alimentelor, dar prevede și cerințe mai specifice care
includ, de exemplu:
• o mai bună lizibilitate a informațiilor (dimensiunea minimă a fontului pentru informațiile obligatorii);
• o prezentare mai clară și armonizată a alergenilor în lista ingredientelor care intră în componența produselor
alimentare preambalate (evidențierea acestora prin font, stil sau culoarea de fond);
• informații obligatorii privind alergenii conținuți de produsele alimentare care nu sunt preambalate, inclusiv în cazul
restaurantelor și al cafenelelor;
• o cerință privind specificarea anumitor informații nutriționale în cazul majorității alimentelor prelucrate
preambalate;
• informații obligatorii privind originea cărnii proaspete provenite de la porcine, ovine, caprine și păsări de curte;
• aceleași cerințe de etichetare pentru vânzările online, la distanță sau în magazin;
• o listă a nanomaterialelor fabricate care figurează printre ingrediente;
• informații specifice cu privire la originea vegetală a uleiurilor și grăsimilor rafinate;
• norme consolidate pentru evitarea practicilor înșelătoare;
• indicarea ingredientului înlocuitor pentru „imitațiile” de produse alimentare;
• indicarea clară a „cărnii reconstituite” sau a „peștelui reconstituit”;
• indicarea clară a produselor decongelate.
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Este abordată problema informațiilor mici, ilizibile?
Acesta este un aspect-cheie abordat în noua legislație. Normele impun respectarea unei dimensiuni minime a
fonturilor la tipărirea informațiilor obligatorii, iar informațiile opționale (de exemplu, sloganuri sau mențiuni) nu
trebuie să fie prezentate într-un mod care să afecteze prezentarea informațiilor obligatorii. De asemenea, în viitor
vor fi stabilite norme suplimentare privind lizibilitatea.
Noile norme mă vor ajuta să am o alimentație mai sănătoasă?
Da, în principiu. Se vor furniza informații mai clare privind anumite
caracteristici nutriționale importante ale produselor alimentare
prelucrate - energie, grăsimi, grăsimi saturate, carbohidrați,
zaharuri, proteine și sare. Acest lucru le va permite consumatorilor
să compare produsele alimentare înainte de cumpărare, ajutându-i
să facă alegeri nutriționale în cunoștință de cauză pentru a-și
respecta propriile exigențe. De asemenea, va fi posibilă includerea
de informații despre anumiți nutrienți selectați pe partea din față a
ambalajului, informații care vor permite consumatorilor să
compare mai ușor produsele atunci când își fac cumpărăturile.
Cum sunt luate în considerare necesitățile de informare
ale persoanelor care suferă de alergii?
Noile norme consolidează actualele informații privind anumite
substanțe care provoacă reacții alergice sau intoleranțe. Scopul
este informarea persoanelor cu alergii alimentare și o mai bună
protejare a sănătății lor. Va trebui ca întreprinderile din sectorul
alimentar să pună la dispoziție astfel de informații în cazul tuturor produselor alimentare. Rămâne la latitudinea
autorităților naționale din statele membre ale UE să decidă în ce mod trebuie oferite aceste informații.
Care sunt cerințele aplicabile informațiilor referitoare la produsele alimentare dacă cumpăr alimente
online sau prin vânzarea la distanță?
Noile norme precizează în mod explicit faptul că, atunci când alimentele sunt vândute prin mijloace de comunicare la
distanță, cea mai mare parte a informațiilor obligatorii de pe etichetă trebuie să fie disponibile înainte de încheierea
cumpărării produsului. Informațiile respective trebuie să figureze pe suportul de vânzare la distanță (pe pagina de
internet sau în catalog) sau să fie furnizate prin alte mijloace corespunzătoare. Această cerință ia în considerare pe
deplin toate mijloacele de furnizare a produselor alimentare către consumatori. Cu alte cuvinte, informațiile care
trebuie furnizate pe etichetele produselor alimentare sunt aceleași, indiferent dacă produsul a fost cumpărat online,
prin vânzarea la distanță (de exemplu, pe catalog) sau într-un supermarket.
Voi fi mai bine informat cu privire la originea alimentelor odată cu introducerea noilor norme?
Noile norme mențin, în general, abordarea actuală: precizarea țării de origine sau a locului de proveniență
pe eticheta produselor alimentare este opțională, cu excepția cazului în care absența acestor informații ar
putea induce consumatorii în eroare.
Regulamentul introduce precizarea obligatorie a originii pe eticheta cărnii proaspete provenite de la ovine,
caprine, păsări de curte și porcine. Comisia a adoptat norme de punere în aplicare care stabilesc modul în care sunt
redactate informațiile privind originea. Aceste norme, cu unele excepții, prevăd ca statul membru sau țara terță în
care animalul a fost crescut și sacrificat să figureze pe etichetă.
Țara de origine sau locul de proveniență al principalelor ingrediente trebuie, de asemenea, să fie enumerate în cazul
în care aceste ingrediente provin dintr-un alt loc decât produsul finit. De exemplu, untul separat în Belgia din lapte
danez ar putea fi etichetat drept „fabricat în Belgia din lapte danez”. Aceste norme vor proteja consumatorii
împotriva indicațiilor de origine înșelătoare și vor asigura condiții de concurență echitabilă între operatorii din
sectorul alimentar.
Cum pot ști dacă mănânc produse alimentare „autentice” și nu „false”?
Falsificarea produselor alimentare și a băuturilor reprezintă o preocupare majoră. Aceasta poate lua diferite forme,
cum ar fi falsificarea unui produs prin diluare sau prin înlocuirea ingredientelor cu ingrediente de calitate inferioară,
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sau prin sugerarea unei origini false a produsului.
Prin noile norme se va asigura faptul că, dacă un produs alimentar nu este exact ceea ce pare a fi, vor fi prevăzute
informații relevante care să prevină inducerea în eroare a consumatorilor printr-o anumită prezentare sau aspect.
Atunci când anumite ingrediente, care ar trebui să fie în mod normal prezente în alimente, au fost înlocuite cu altele,
ingredientele înlocuitoare vor fi etichetate în mod vizibil pe ambalaj și nu doar enumerate în lista de ingrediente. În
ceea ce privește carnea și produsele din pește, vor fi furnizate informații vizibile cu privire la adaosul de apă și la
orice proteine de origine animală diferită care au fost adăugate. În plus, dacă astfel de produse alimentare dau
impresia că sunt produse dintr-o bucată întreagă de carne sau pește, deși constau din bucăți diferite combinate,
acestea vor fi etichetate drept „carne reconstituită” sau „pește reconstituit”.
În cazul produselor care sugerează sau indică o origine falsă, noile norme stabilesc anumite criterii care să asigure
faptul că indicațiile de origine voluntare nu induc în eroare consumatorii. Operatorii care prevăd mențiuni cu privire
la origine sunt obligați să ofere informații suplimentare, astfel încât consumatorii să își poată da seama de unde
provine efectiv ingredientul alimentar caracteristic, și nu doar ultima țară în care a fost prelucrat produsul alimentar.
Sursa: www.ec.europa.eu

Politicile UE privind justiția și afacerile interne intră într-o nouă eră
Ziua de 1 decembrie 2014 marchează o etapă importantă pentru cooperarea polițienească și judiciară în materie
penală la nivelul Uniunii Europene. Începând cu această dată, la 5 ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la
Lisabona, atribuțiile normale ale Comisiei și ale Curții de Justiție se aplică și actelor din acest domeniu, după cum se
aplică în orice alt domeniu al dreptului UE.
Este începutul unei noi ere pentru întregul domeniu al justiției și afacerilor interne, dat fiind că încetează actualele
limitări ale controlului judiciar exercitat de către Curtea Europeană de Justiție și ale rolului Comisiei de gardian al
tratatelor în ceea ce privește cooperarea judiciară în materie penală. Astfel, Comisia va avea competența de a lansa
acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în cazul în care legislația UE - convenită în prealabil în unanimitate de
statele membre - nu a fost pusă în aplicare în mod corect.
Prim-vicepreședintele
Frans
Timmermans
a explicat
însemnătatea acestei schimbări atât pentru cetățenii europeni,
cât și pentru sistemele europene de poliție și de justiție penală:

„Europa nu înseamnă doar piața unică sau uniunea economică și
monetară, ci și zona europeană de libertate, securitate și justiție
de care dispun cetățenii săi. Astăzi, politicile privind justiția și
afacerile interne sunt puse, în sfârșit, pe același plan cu celelalte
politici ale UE. Astfel, facem un pas înainte pe calea sporirii
transparenței și a caracterului lor democratic. De acum înainte,
controlul jurisdicțional exercitat de către Curtea de Justiție și
atribuțiile de asigurare a respectării legislației pe care le deține
Comisia se vor aplica și măsurilor de cooperare polițienească,
precum și actelor din domeniul dreptului penal, consolidând
astfel drepturile cetățenilor și securitatea juridică.”

Până acum, cooperarea polițienească și judiciară în materie
penală reprezenta ultima parte rămasă din așa-zisul „al treilea
pilon” al legislației Uniunii, care acoperea la început întregul
domeniu al justiției și afacerilor interne. Transformarea acestui
pilon a început odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009. Perioada de tranziție de
cinci ani le-a permis statelor membre și Comisiei să se pregătească în mod corespunzător pentru efectuarea acestei
schimbări, asigurând o tranziție treptată către noi modalități de legiferare și de control judiciar în domeniu.
În acest sens, Comisia a adoptat la 28 noiembrie propuneri de abrogare a 24 de acte caduce din acest domeniu, dat
fiind că acestea nu mai sunt pertinente sau au fost înlocuite de alte măsuri. Din motive de securitate juridică,
Comisia consideră oportun ca măsurile menționate în respectiva propunere să fie abrogate de către Parlamentul
European și Consiliu.
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O Europă deschisă și sigură
Garantarea libertății, a securității și a justiției constituie un obiectiv esențial pentru Uniunea Europeană. Din 1999,
când a intrat în vigoare Tratatul de la Amsterdam, s-au realizat numeroase progrese în ceea ce privește garantarea
unei Europe deschise și sigure, bazată pe respectarea drepturilor fundamentale și pe voința de a se pune în serviciul
cetățenilor europeni: s-a convenit asupra unui sistem european comun de azil, care a îmbunătățit standardele
aplicabile pentru persoanele care au nevoie de protecție. Spațiul Schengen - una dintre cele mai importante realizări
ale proiectului european - a fost consolidat. Iar legislația și cooperarea practică furnizează, în prezent, instrumente
comune care contribuie la protejarea întreprinderilor și a economiilor europene de formele grave de criminalitate și
de criminalitatea organizată.
Dimitris Avramopoulos, comisarul european pentru migrație, afaceri
interne și cetățenie, a declarat: „Data de 1 decembrie reprezintă

sfârșitul perioadei de tranziție pentru politicile JAI și începutul unui nou
capitol caracterizat de responsabilități suplimentare în domeniul
migrației și al afacerilor interne. Activitatea UE în materie de migrație,
azil și securitate are o importanță capitală pentru garantarea unei
Europe în care toți cetățenii ei să poată locui și munci într-un spațiu
deschis, prosper și sigur. Multe provocări se mențin și în continuare,
știm că nu există soluții facile, dar există o puternică voință politică și
sunt convins că, acționând împreună, vom reuși.”
Un spațiu european al justiției și drepturilor fundamentale
În ultimii ani, Comisia a pus bazele unui veritabil spațiu european al
justiției și drepturilor fundamentale, bazat pe încredere reciprocă și aflat
în serviciul cetățenilor europeni. Au fost deja făcuți pași importanți în
această direcție: noi norme ale UE privind drepturile victimelor,
consolidarea dreptului la un proces echitabil pentru persoanele
suspectate în cadrul procedurilor penale și facilitarea recunoașterii hotărârilor judecătorești au îmbunătățit accesul la
justiție, în timp ce propunerile Comisiei privind protecția datelor cu caracter personal sunt menite să consolideze
drepturile fundamentale și piața unică digitală.
Vĕra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de
gen, a precizat: „Cetățenii se așteaptă ca guvernele lor să le ofere

justiție, protecție și echitate - iar în acest scop este nevoie de acțiuni
comune la nivel european, care să aibă la bază valorile noastre
comune. Și, pe măsură ce cetățenii studiază, lucrează, fac afaceri, se
căsătoresc și au copii, din ce în ce mai mult, la nivelul întregii Uniuni,
este necesar să se îmbunătățească în continuare și cooperarea judiciară
dintre statele membre ale UE, pas cu pas, oferind rezultate tangibile
cetățenilor și întreprinderilor.

Marea Britanie continuă să contribuie la combaterea
criminalității organizate și a terorismului la nivel european
După notificarea oficială a listei măsurilor la care Marea Britanie dorește
să redevină participant, Comisia a adoptat o decizie pentru a-i
permite Marii Britanii să participe la măsuri majore ale UE din domeniul
cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală.
În temeiul dispozițiilor specifice ale articolului 10 din Protocolul 36
anexat la tratat, Marea Britanie a decis, în iulie 2013, să-și exercite dreptul de „retragere în bloc”, de la
1 decembrie 2014, de la participarea la toate actele UE adoptate în cadrul fostului al treilea pilon și care nu au fost
modificate de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. La 20 noiembrie 2014, Marea Britanie și-a notificat
opțiunea de a participa din nou la 35 din respectivele instrumente. Decizia de astăzi a Comisiei permite Marii
Britanii să redevină fără întârziere participant la 29 de măsuri care nu fac parte din acquis-ul Schengen, inclusiv
Europol. Consiliul UE are responsabilitatea de a adopta o decizie privind opțiunea Marii Britanii de a participa la șase
măsuri care fac parte din acquis-ul Schengen.
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Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Comisia Europeană salută cu multă căldură decizia

Regatului Unit, care înseamnă că acest stat va continua să colaboreze cu vecinii săi pentru a combate criminalitatea
transfrontalieră într-un cadru european. Din punct de vedere istoric, Marea Britanie s-a situat dintotdeauna în
avangardă, contribuind la elaborarea politicilor europene privind recunoașterea reciprocă în domeniul justiției și al
afacerilor interne, și mă bucur că vocea britanică va continua să se facă auzită în rândurile noastre.”
Sursa: www.ec.europa.eu

EVENIMENTE
Închiderea proiectului
„Mediul de afaceri - promovare și dezvoltare economică sustenabilă”
În data de 11 decembrie 2014, la sediul Consiliului Județului Galaţi, a avut loc conferința de închidere a proiectului
„Mediul de afaceri – promovare și dezvoltare economică sustenabilă”, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin
Programul Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013, Prioritatea 3, „Promovarea
activităţilor People to people”.
Prin implementarea acestui proiect pe parcursul a 16 luni, beneficiarul, Consiliul Județului Galați şi partenerii săi,
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați din România, Agenţia de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare
Europeană Cahul și Consiliul Raional Cahul din Republica Moldova, Agenția Agenția de Dezvoltare Durabilă și
Integrare Europeană „Euroregiunea ‹Dunărea De Jos›” Ismail și Fondul Regional pentru Sprijinirea Antreprenoriatului
în regiunea Odessa din Ucraina au urmărit promovarea dezvoltării durabile a zonei de frontieră prin intensificarea
relaţiilor de cooperare şi a schimbului de experienţă în domeniul economic.
Proiectul a avut un buget total de 172.699 euro din care 149.316,90 euro a constituit contribuţia nerambursabilă a
Uniunii Europene, iar 23.382,10 euro a reprezentat cofinanţarea asigurată din bugetele proprii ale celor șase
parteneri.

Planul Judeţean de Comunicare pe teme europene pentru anul 2015
Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, a organizat, în data de 12 decembrie 2014, un
eveniment de promovare a Planului Judeţean de Comunicare pe teme europene pentru anul 2015, document cadru
ce prezintă acţiunile de comunicare pe teme europene la nivel local.
Planul Judeţean de Comunicare pe teme europene conţine activităţile cu tematică europeană ce vor fi organizate în
anul 2015 de către reţeaua de multiplicatori de informaţie europeană din judeţul Galaţi, precum şi de către instituţii
de interes public sau privat active în această sferă de acţiune.

7

Documentul a fost elaborat de Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi în colaborare cu
reprezentanţii instituţiilor ce fac parte din reţeaua de multiplicatori de informaţie europeană din judeţul Galaţi,
precum şi cu organizaţiile ce au ca domeniu de interes comunicarea pe teme europene.
Planul Judeţean de Comunicare pe teme europene este disponibil și pe site-ul Consiliului Județului Galați.

Premierea câștigătorilor din cadrul campaniei „Europa - proiect pentru pace”
„Europa - proiect pentru pace” a fost o campanie a Centrului
Europe Direct Galați, care și-a propus să prezinte ideea creării Uniunii
Europene ca proiect de pace, dar și rolul acesteia la nivel global în
menținerea păcii.
În data de 17 decembrie 2014, la sediul Cosiliului Județului Galați, a
avut loc premierea câștigătorilor la concursurile organizate în cadrul
campaniei:
• concurs de retorică,
• concurs de eseuri,
• concurs photovoice,
• concurs infographic.
Premiile acordate au constat în media playere, rucsacuri și suporturi birou multifuncționale.

Schimb european de decoraţiuni de Crăciun
Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, în colaborare cu patru
instituţii de învăţământ primar din municipiul Galaţi: Şcoala Gimnazială „Miron Costin” nr.
12, Şcoala Gimnazială „Sf. Ana” nr. 29, Şcoala Gimnazială „Iulia Haşdeu” nr. 40 şi Şcoala
Gimnazială „Grigore Teologul” nr. 41 au participat la un schimb european de decoraţiuni
de Crăciun în perioada noiembrie - decembrie 2014.
Schimbul a fost iniţiativa Centrului Europe Direct Llangollen din Ţara Galilor şi a implicat
peste 250 de şcoli şi 30 de Centre Europe Direct din 18 de state membre ale Uniunii
Europene.
Toate şcolile înscrise în acest program au confecţionat decoraţiuni pentru pomul de
Crăciun din diverse materiale (carton, plastic, lemn, sfoară, hârtie, vopsea, lipici etc.) pe
care le-au expediat şcolilor partenere din UE.
De asemenea, şcolile participante au trebuit să facă şi pachete de informaţii referitoare
la sărbătoarea Crăciunului în ţara sau regiunea respectivă. Scopul acţiunii a fost ca elevii
şcolilor gimnaziale să afle mai multe despre propria cultură şi tradiţii, dar mai ales despre
cele ale altor ţări, precum şi aspecte legate de geografie, istorie, limbă şi cetăţenie.
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CONCURSURI
Premiul Charlemagne
Aveți vârsta între 16 și 30 de ani și gestionați un proiect cu dimensiune europeană? De la 2 decembrie, proiectele ce
promovează Europa în rândul tinerilor pot concura la cea de-a opta ediție a Premiului Charlemagne pentru tinerii
europeni. Proiectele câștigătoare vor beneficia de recunoaștere și acoperire media, dar și de bani pentru dezvoltarea
inițiativei. Data limită pentru înscriere este 2 februarie 2015.
Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni este organizat în
comun de către Parlamentul European și Fundația Premiul
Internațional Charlemagne din Aachen și este acordat
proiectelor realizate de persoane între 16 și 30 de ani, care
ajută la promovarea înțelegerii între oameni din diferite țări
europene. Proiectele câștigătoare ar trebui să servească
drept modele pentru tinerii care trăiesc în Europa și totodată
oferă exemple practice de europeni care trăiesc împreună ca
o comunitate.
Cele trei proiecte câștigătoare vor fi premiate cu 5.000 euro, 3.000 euro și respectiv 2.000 euro. Câștigătorii vor fi
invitați să viziteze Parlamentul European la Strasbourg sau Bruxelles în toamnă. Reprezentanți ai celor mai bune
proiecte din fiecare din cele 28 de state membre vor fi invitați la Aachen, în Germania, în mai 2015, pentru a
participa la ceremonie.
Pentru mai multe informații și regulament, vă rugăm să consultați pagina de internet:
www.charlemagneyouthprize.eu

CONSILIUL JUDEȚULUI GALAȚI

CENTRUL EUROPE DIRECT

Str. Eroilor nr. 7, Galați
Tel/fax: 0236/470264
E-mail: directiadezvoltare@yahoo.com

Str. Eroilor nr. 13A, Galaţi
Tel/fax: 0236/410530
E-mail: cie_galati@yahoo.com
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