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ȘTIRI
Erasmus+: împrumut pentru masterat în Franța
Studenții români care doresc să urmeze un curs de Master în Franța pot beneficia
de împrumuturi, garantate de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, în
baza acordului semnat de banca franceză BPCE și Fondul European de
Investiții (FEI).
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Acordul, cu o valoare totală de 30 de milioane de euro, va oferi sprijin financiar
studenților francezi care urmează studii de
masterat într-una dintre cele 33 de țări
incluse în programul Erasmus+ sau
studenților din țările respective care pleacă
la masterat în Franța.
Studenții pot primi un împrumut de până la
12.000 de euro pentru un masterat de un
an și de maximum 18.000 de euro pentru
un curs cu durata de doi ani. Împrumuturile
vor fi oferite în condiții avantajoase,
respectiv nu vor fi solicitate garanții din
partea studenților sau a părinților, rata dobânzii va fi una rentabilă și va exista o
opțiune de rambursare decalată.
Sistemul de garantare a împrumuturilor Erasmus+ pentru masterat a fost lansat la
începutul anului 2015 de Comisia Europeană și de FEI printr-o invitație de aderare
adresată băncilor. Sistemul va primi peste 500 de milioane de euro de la bugetul
programului Erasmus+, sumă care va contribui la strângerea unui fond de
împrumuturi de până la 3 miliarde de euro.
În total, sistemul vizează să sprijine 200.000 de studenți care doresc să obțină o
diplomă de Master în străinătate.
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Sursa: www.ec.europa.eu
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Proiectul INTERTRAP, propus de cercetătoarea româncă dr. Alida Iulia Gabor
de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, va beneficia de un grant în valoare
de 1,5 milioane de euro, din partea Consiliului European de Cercetare. El are
în vedere dezvoltarea unei noi tehnici de datare cu acuratețe a perioadelor glaciare
și de încălzire globală, de-a lungul unei perioade ce începe acum 2,5 milioane de ani
și se termină în prezent.
Carlos Moedas, comisarul european pentru cercetare, știință și inovare, a
declarat: „Avem nevoie să ne păstrăm cei mai talentați cercetători în Europa, în

2

Europa, în paralel cu încercarea de atragere a oamenilor de știință de top din
alte părți ale lumii. Aceste granturi ne garantează că cele mai bune idei ale
omenirii sunt dezvoltate chiar aici, de către cercetători și oameni de știință ce
au libertatea și siguranța de a-și dezvolta o carieră și ambițiile pe continentul
nostru."
Obiectivul proiectului este de a furniza detalii asupra schimbărilor climatice
trecute, oferind astfel informații cercetătorilor care încearcă să înțeleagă
tendințele actuale și viitoare din domeniu. Noua tehnică va testa probe din
toată lumea de loess, o categorie de sol ce acoperă aproximativ 10% din
suprafața Terrei, și va integra diferite metode optice și spectroscopice.
Consiliul European pentru Cercetare (CEC) a anunțat vineri, 4 decembrie, lista
proiectelor propuse de 291 de cercetători și oameni de știință aflați la început de carieră, ce urmează a fi
finanțate prin programul „Starting grants”. Finanțarea acordată are o valoare totală de 429 de milioane euro,
ea fiind de maximum 1,5 milioane per grant. Cercetătorii vor putea astfel să-și formeze propriile echipe și să-și
dezvolte ideile inovatoare. Granturile sunt acordate prin pilonul „Excelență în știință” al Programului European de
Cercetare și Inovare Orizont 2020.
Sursa: www.ec.europa.eu

România și Ungaria: 189 de milioane de euro din fonduri UE pentru creșterea cooperării
transfrontaliere
Comisia Europeană a adoptat, în data de 9 decembrie 2015, un nou
program Interreg între România și Ungaria, în valoare de 231,8 milioane
de euro, din care 189,1 milioane de euro provin din Fondul European
de Dezvoltare Regională.
Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Mă bucur

că am adoptat astăzi acest program, prin care îi ajutăm o dată în plus pe
cetățenii români și maghiari să continue cooperarea, pentru a putea crea
noi oportunități în regiune. Investițiile realizate în cadrul acestui program
vor avea un impact pozitiv și direct nu numai în ceea ce privește
competitivitatea economică din zona de frontieră și crearea de locuri de muncă, ci și asupra calității vieții de zi cu zi
a cetățenilor.”
Principalele obiective ale acestui program sunt creșterea ocupării forței de muncă și a mobilității transfrontaliere a
acesteia, stimularea unei creșteri economice comune și consolidarea cooperării pentru prevenirea riscurilor naturale.
De asemenea, programul vizează regenerarea zonelor rurale și urbane defavorizate și îmbunătățirea serviciilor
transfrontaliere de asistență medicală.

Regiunile care fac obiectul programului „Interreg V-A România-Ungaria” sunt următoarele: regiunile HajdúBihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés și Csongrád din Ungaria și județele Bihor, Satu Mare, Arad și Timiș din
România.
Cele șase priorități ale programului sunt:
• protecția comună și utilizarea eficientă a resurselor comune;
• îmbunătățirea conectivității în regiunea de frontieră într-un mod inteligent și durabil;
• stimularea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității transfrontaliere a forței de muncă;
• îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală;
• consolidarea prevenirii și gestionării riscurilor;
• promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni.
Sursa: www.ec.europa.eu

3

EVENIMENTE
Planul Judeţean de Comunicare pe teme europene pentru anul 2015
Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, va realiza în luna decembrie 2015, un Plan Judeţean de
Comunicare pe teme europene pentru anul 2016, document cadru ce prezintă acţiunile de comunicare pe teme
europene la nivel local.
Planul Judeţean de Comunicare pe teme europene va conţine activităţile cu tematică europeană ce vor fi organizate
în anul 2016 de către reţeaua de multiplicatori de informaţie europeană din judeţul Galaţi, de către organizații,
precum şi de către instituţiile de interes public sau privat ce au ca domeniu de interes comunicarea pe teme
europene.
Planul Judeţean de Comunicare pe teme europene va fi disponibil și pe site-ul Consiliului Județului Galați, la
secțiunea Centrul Europe Direct.

Schimb european de decorațiuni de Crăciun
Și anul acesta 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 260 de şcoli şi 35 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 cu 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.

Servicii electronice integrate pentru 45 de UAT-uri din judeţul Galaţi
Consiliul Judeţului Galaţi a implementat trei proiecte finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial
Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013, Axa III „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru
sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice
electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la
broadband, acolo unde este necesar”. Toate aceste proiecte s-au realizat în parteneriat cu 45 de UAT-uri din judeţ.
Obiectivul principal al acestor proiecte este creşterea performanţei actului administrativ prin îmbunătăţirea calităţii
serviciilor publice online cu ajutorul unui sistem informatic integrat implementat la nivelul autorităţilor publice, care
să gestioneze Registrul Agricol în format electronic şi să realizeze un management intern performant, proiectele
trebuind să asigure interoperabilitatea cu sistemele informatice ale unor instituţii publice precum APIA, ANCPI,
ONRC, MAI şi ANAF.
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Informaţii privind proiectele:
• „Servicii publice electronice pentru o administraţie eficientă în judeţul Galaţi”, derulat în perioada
7.12.2013-31.12.2015 și co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Valoarea totală a
proiectului a fost de 6.314.607 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă în valoare de 6.113.093,98 lei.
Proiectul s-a implementat în localităţile Galaţi, Berești, Tîrgu Bujor, Băleni, Berești Meria, Cosmești, Cudalbi,
Fîrțănești, Frumușița, Ivești, Oancea, Scînteiești, Umbrărești, Valea Mărului, Vînători și Vlădești.
• „Administrație pentru cetățeni - servicii eficiente și de calitate”, derulat în perioada 9.12.2013-31.12.2015
și co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Valoarea totală a proiectului a fost de
6.668.317,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă în valoare de 6.458.328,34 lei.
Proiectul s-a implementat în localitățile Galați, Barcea, Braniștea, Cuca, Drăgănești, Gohor, Grivița, Liești, Poiana,
Priponești, Rediu, Schela, Smârdan, Smulți, Suceveni și Șendreni.
• „e-Galați, servicii publice pentru cetățeni”, derulat derulat în perioada 7.02.2014-31.12.2015 și co-finanţat
prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Valoarea totală a proiectului a fost de 6.686.693,80 lei, din
care asistenţa financiară nerambursabilă în valoare de 6.552.959,92 lei.
Proiectul s-a implementat în localitățile Galați, Bălăbănești, Bălășești, Cavadinești, Costache Negri, Cuza Vodă,
Fundeni, Independența, Jorăști, Măstăcani, Nămoloasa, Piscu, Rădești, Tudor Vladimirescu, Tulucești și Vârlezi.

Centrul Europe Direct Galați la Universitatea „Dunărea de Jos” Galați
În data de 9 decembrie 2015, Centrul Europe Direct Galați a fost invitat pentru a prezenta rețeaua Europe Direct
studenților din anul I la Relații Internaționale și Studii Europene din cadrul Universității „Dunărea de Jos” Galați.
Activitatea a avut ca scop promovarea serviciilor oferite de Centrul Europe Direct Galați, prezentarea activităților
derulate în cursul anului 2015, precum și a publicațiilor realizate de centrul nostru. Toți studenții care au participat la
activitate au primit publicațiile Europe Direct Galați 2015.
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