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Comisia acceptă faptul că Spania poate restricţiona temporar libera
circulaţie a lucrătorilor români
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Ca urmare a unei cereri din partea autorităţilor spaniole din data de 28 iulie 2011,
Comisia Europeană a aprobat cererea Spaniei de a restricţiona piaţa forţei de
muncă pentru lucrătorii români până la 31 decembrie 2012, ca urmare a unor
perturbări grave pe piaţa forţei de muncă. Spania a fost puternic lovită de criză. O
scădere fără precedent a PIB-ului (-3,9 % între 2008 şi 2010) a condus la cel mai
ridicat nivel al şomajului din UE, de peste 20% începând cu luna mai 2010.
Creşterea continuă a numărului rezidenţilor români în Spania şi nivelul ridicat al
şomajului acestora au avut un impact asupra capacităţii Spaniei de a absorbi noi
fluxuri de lucrători.
Dl László Andor, comisarul european
pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri
sociale şi incluziune, insistă asupra faptului
că: „Această decizie a fost luată din cauza

situaţiei foarte specifice a ocupării forţei de
muncă în Spania. Ca regulă generală, sunt
convins că restricţionarea liberei circulaţii a
lucrătorilor
europeni
nu
constituie
abordarea adecvată a unui nivel ridicat al
şomajului. Ar trebui mai degrabă să ne
concentrăm pe crearea de noi oportunităţi
de locuri de muncă. Încă de la început,
Spania a avut în permanenţă o politică
foarte deschisă faţă de lucrătorii din alte
ţări, inclusiv faţă de cei din noile state
membre, fapt pe care Comisia l-a apreciat dintotdeauna. Cu toate acestea, Comisia
înţelege motivul pentru care, în acest moment, din cauza situaţiei dramatice a
ocupării forţei de muncă şi a contextului financiar foarte complex, autorităţile
spaniole doresc să se distanţeze de principiul liberei circulaţii totale. Solicitarea
spaniolă este susţinută prin elemente de probă concrete, Tratatul de Aderare
permiţând reinstituirea de măsuri restrictive temporare în astfel de cazuri. Prin
punerea în practică a acestor modificări, Spania încă ar rămâne mai deschisă pentru
lucrătorii din noile state membre decât unele din celelalte state membre. Cu toate
acestea, sper că acest demers va fi limitat, pe cât posibil, în timp şi că atitudinea în
general pozitivă faţă de libera circulaţie în Europa va continua să prevaleze. Voi
continua să încurajez Spania să îşi reformeze piaţa forţei de muncă şi să
îmbunătăţească şansele de angajare pentru tineri şi, de asemenea, solicit eforturi
mai mari pentru a spori posibilităţile de ocupare a forţei de muncă din România.
Ambele ţări trebuie să folosească mai bine fondurile structurale ale UE pentru a
crea locuri de muncă într-o manieră mai eficientă. Acest lucru este necesar pentru a
ameliora pe termen lung situaţia ocupării forţei de muncă.”
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În decizia sa, Comisia Europeană autorizează Spania să instituie pentru români restricţii temporare privind accesul
acestora la piaţa forţei de muncă din Spania, până la 31 decembrie 2012. Aceste restricţii se vor aplica activităţilor
din toate sectoarele şi regiunile. Cu toate acestea, restricţiile nu afectează pe cetăţenii români care sunt deja activi
pe piaţa forţei de muncă din Spania.
Aceste restricţii temporare sunt autorizate de Comisia Europeană în contextul actual al situaţiei economice din
Spania. Țara se confruntă cu perturbări grave ale pieţei forţei de muncă, caracterizate de nivelul cel mai ridicat al
şomajului din UE (21 % în iunie 2011, în comparaţie cu media de 9,4 % în UE şi de 9,9 % în zona euro) şi cu o
redresare economică lentă (o creştere a PIB-ului în primul trimestru al anului 2011 de doar 0,3 % în raport cu
trimestrul anterior, faţă de 0,8 % în UE şi zona euro pentru aceeaşi perioadă).
Mai mult, analiza efectuată de Comisie a stabilit că cetăţenii români care
trăiesc în Spania sunt puternic afectaţi de şomaj, 30 % dintre aceştia fiind
şomeri. 191.400 de cetăţeni români care au lucrat în Spania au fost şomeri
în primul trimestru al anului 2011, acesta fiind numărul de şomeri cel mai
ridicat după cel al resortisanţilor spanioli. Cu trei ani mai înainte, acest
număr a fost de numai 80.100. În aceeaşi perioadă de timp, numărul
angajaţilor români a scăzut cu aproape 24 %. În ciuda unei diminuări a
numărului resortisanţilor români care au venit să lucreze în Spania în
ultimii ani, afluxul rămâne la un nivel ridicat, probabil din cauza recesiunii
economice. Numărul resortisanţilor români cu reşedinţa permanentă în
Spania a crescut de la 388.000 la 1 ianuarie 2006 la 823.000 la 1 ianuarie
2010.
Din moment ce Spania şi-a deschis piaţa forţei de muncă pentru toţi cetăţenii UE, orice restricţie a liberei circulaţii a
lucrătorilor constituie o derogare şi nu poate fi decât temporară. Comisia Europeană va monitoriza îndeaproape
situaţia şi va avea posibilitatea de a modifica sau revoca decizia oricând va considera acest lucru necesar.
În general, libera circulaţie a lucrătorilor a avut un impact economic pozitiv la nivel european şi a condus la creştere
economică în ţările destinatare. Estimări recente sugerează că, între anii 2004 şi 2009, impactul pe termen lung al
fluxurilor de populaţie asupra PIB-ului UE s-a concretizat printr-un supliment de 0,9 %.
Comisia Europeană va informa mai departe Consiliul cu privire la decizia sa şi orice stat membru poate solicita
Consiliului să modifice sau să anuleze decizia Comisiei privind suspendarea legislaţiei UE în termen de două
săptămâni.
Sursa: www.ec.europa.eu

Creșterea ratelor de cofinanțare a fondurilor UE pentru a impulsiona
redresarea economiei europene
Comisia Europeană a decis, la începutul lunii august 2011, o serie de măsuri care ar trebui să aducă o contribuție
semnificativă la relansarea unora dintre economiile din UE care se confruntă cu cele mai mari dificultăți.
Conform propunerii, șase țări vor putea să-și diminueze contribuția la proiectele pe care le cofinanțează în prezent
împreună cu Uniunea Europeană. Comisia pune la dispoziția Greciei, Irlandei, Portugaliei, României, Letoniei și
Ungariei o cofinanțare UE suplimentară, esențială pentru proiectele de impulsionare a creșterii economice și a
competitivității din aceste țări. Prin urmare, ele vor putea să-și diminueze contribuția dedicată cofinanțării, în situaţia
curentă în care bugetele lor naționale sunt supuse unei presiuni considerabile; în acest mod, programele care nu au
fost încă executate din lipsă de fonduri naționale vor putea să fie lansate și să introducă bani în economie.
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Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat: „Aceste
propuneri constituie un răspuns excepțional la circumstanțe excepționale.
Accelerarea utilizării acestor fonduri, împreună cu programele de asistență
financiară, demonstrează angajamentul Comisiei de a impulsiona prosperitatea
și competitivitatea țărilor cel mai grav afectate în urma crizei financiare –
contribuind în acest mod la un fel de „Plan Marshall” pentru redresarea
economică. Această decizie va injecta fonduri esențiale în economiile naționale,
reducând necesitatea de cofinanțare din bugetele naționale a proiectelor. Invit
Parlamentul European și Consiliul să aprobe de urgență această decizie, pentru
ca fondurile să ajungă pe teren până în cursul primei părți a anului următor.”
Măsura nu reprezintă o finanțare nouă sau suplimentară, ci permite plata
anticipată a unor fonduri deja alocate în cadrul politicilor UE privind coeziunea,
dezvoltarea rurală și pescuitul. Contribuția UE va crește până la o valoare
maximă de 95%, dacă acest lucru va fi solicitat de unul dintre statele membre în
cauză. Această măsură urmează să fie însoțită de stabilirea unei ordini a
priorităților în favoarea proiectelor axate pe creștere economică și ocuparea forței de muncă, de exemplu cele
privind reconversia lucrătorilor, crearea unor clustere de întreprinderi sau investițiile în infrastructura de transport. În
acest fel se poate mări nivelul executării și al absorbției fondurilor și se pot injecta bani suplimentari în economie mai
rapid.
Măsura vizează statele membre care au fost cel mai grav afectate de criză și care primesc sprijin financiar în cadrul
unui program prin intermediul mecanismului privind balanța de plăți pentru țările din afara zonei euro (România,
Letonia și Ungaria) sau prin intermediul mecanismului european de stabilizare financiară pentru țările din zona euro
(Grecia, Irlanda și Portugalia).
Comisia va cere Consiliului și Parlamentului European să adopte propunerea, printr-o procedură legislativă
accelerată, până la sfârșitul lui 2011, pentru a permite ca proiectele foarte importante să fie transpuse în realitate
cât mai curând posibil.
Această măsură de suplimentare are o natură excepțională și temporară și va lua sfârșit de îndată ce statele membre
în cauză vor înceta să primească fonduri în cadrul programelor de asistență financiară.
Pentru a contribui la absorbția fondurilor, Comisia cooperează cu respectivele state membre pentru a elimina
blocajele, a consolida capacitatea administrativă și a accelera punerea în aplicare și utilizarea fondurilor pe teren. În
cazul specific al Greciei, Comisia a stabilit un grup operativ care o va ajuta să pună în aplicare măsurile prevăzute de
programul de ajustare economică și va lua toate măsurile necesare pentru a asigura o absorbție mai rapidă a
fondurilor UE.
Comisia propune Parlamentului European și Consiliului ajustarea sistemului actual de cofinanțare UE a politicilor de
coeziune, pescuit și dezvoltare rurală pentru Grecia, Irlanda, Portugalia, România, Letonia și Ungaria. Fiecare stat
membru va trebui să facă o cerere pentru a beneficia de noul sistem. Tabelul de mai jos prezintă impactul maxim
preconizat, exprimat în milioane de euro.

Stat membru

Total

Total pentru cele şase state
membre
Suma pentru fiecare stat
Grecia
membru
Ungaria

2.884
879
308

Irlanda

98

Letonia

255

Portugalia

629

România

714
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Fondurile vizate sunt: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) , Fondul de Coeziune (FC), Fondul
Social European (FSE), Fondul European pentru Pescuit (FEP), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
(FEADR).
Sursa: www.ec.europa.eu

Agenda Digitală: proiectele de cercetare finanțate de UE oferă astronomilor
o perspectivă mai amplă

Grație finanțării UE, astronomii au dezvoltat o tehnică revoluționară cu ajutorul căreia să se poată obține, în timp
real, imagini de înaltă rezoluție ale unor galaxii îndepărtate. Astfel, radiotelescoapele din întreaga lume pot acum să
observe simultan cele mai îndepărtate obiecte din univers și să creeze imagini de înaltă rezoluție al căror nivel de
detaliu este echivalent cu cel necesar pentru a distinge o minge de fotbal aflată pe lună.
Această tehnică, numită e-VLBI (Electronic Very Long
Baseline Interferometry - interferometrie electronică cu bază
foarte lungă), contribuie în mare măsură la înțelegerea
modului în care se formează galaxiile, permițând
astronomilor să primească și să prelucreze în timp aproape
real datele obținute pe parcursul derulării unui experiment,
prin intermediul unor rețele optice de mare viteză. Datorită
acestui fapt, mai multe radiotelescoape din întreaga lume
pot fi interconectate astfel încât să funcţioneze ca un singur
telescop gigantic, ceea ce nu numai că ameliorează calitatea
rezultatelor observării, ci contribuie, de asemenea, la
maximizarea randamentului investițiilor în radiotelescoape.
Dezvoltarea și utilizarea e-VLBI în astronomie sunt
promovate prin intermediul a două proiecte de rețelele de
comunicații electronice de mare capacitate, EXPReS și NEXPReS, finanțate de UE cu 7,4 milioane de euro. Una dintre
prioritățile Agendei Digitale pentru Europa este dezvoltarea de infrastructuri informatice care să asigure un avantaj în
materie de inovare pentru Europa.
Dna Neelie Kroes, vicepreședinta Comisiei Europene responsabilă cu Agenda Digitală, a declarat: „Este o veste

îmbucurătoare faptul că utilizarea de tehnici inovatoare a permis cercetătorilor europeni să folosească cu mai multă
eficacitate radiotelescoapele la explorarea galaxiilor îndepărtate.”
Radioastronomii observă corpurile cerești pentru a înțelege cum evoluează și interacționează galaxiile. Observațiile
clasice prin VLBI (Very Long Baseline Interferometry - interferometrie cu bază foarte lungă) sunt efectuate cu
ajutorul unor telescoape situate în mai multe țări și orientate simultan către aceeași sursă. Cu cât distanța dintre
telescoape este mai mare, cu atât astronomii pot distinge mai bine micile detalii ale sursei. În trecut, fiecare stație
înregistra datele pe niște hard disk-uri, iar acestea erau transmise unui supercomputer central care analiza datele.
Cu ajutorul noii tehnici e-VLBI, telescoapele pot fi conectate prin fibre optice direct la supercomputerul central, ceea
ce permite economisirea costurilor de gestionare a suporturilor de stocare și obținerea mult mai rapidă a rezultatelor.
Datele sunt apoi prelucrate în timp real, iar astronomii pot beneficia astfel de rezultate științifice în câteva ore, în loc
de săptămâni. Tehnica e-VLBI, care se utiliza până nu demult numai în Europa, este folosită astăzi în întreaga lume.
Cu ajutorul acestei tehnici a putut fi observată recent o galaxie de tip „Seyfert” unde au fost descoperite emisii
puternice de raze gamma, despre care se credea că sunt generate numai de cel mai puternic tip de găuri negre.
Nicio altă galaxie de acest tip, cu un nivel de energie atât de ridicat, nu a fost vreodată detectată, deci ar putea fi
vorba despre primul element dintr-o nouă categorie de obiecte cosmice. Aceste observații de tip e-VLBI au putut fi
efectuate grație utilizării unei rețele mondiale care funcționează în timp real și este formată din cele mai mari și mai
sensibile radiotelescoape din Europa, Asia de Est și Australia; distanţa cea mai mare dintre acestea este de 12.458
km, iar ele sunt conectate prin rețele optice de mare viteză.
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Tehnica e-VLBI mai are și alte funcții: poate fi utilizată „în sens invers”, pentru a măsura mișcarea plăcilor tectonice
ale Pământului, contribuind astfel la prognozarea cutremurelor; poate fi folosită, de asemenea, pentru a observa
variațiile orientării Pământului și ale lungimii zilei, ceea ce se poate dovedi util în cercetarea din domeniul
schimbărilor climatice, precum și pentru a măsura viteza undelor gravitaționale în cadrul activităților de cercetare din
domeniul fizicii fundamentale. În acest scop, o rețea mondială de antene măsoară decalajele temporale dintre surse
îndepărtate (precum pulsarii) într-un anumit interval de timp.
Prin intermediul proiectului EXPReS, derulat în perioada 2006 - 2009, supercomputerul de la Institutul Comun pentru
VLBI din Europa (JIVE - Joint Institute for VLBI in Europe) din Olanda a fost modernizat pentru a efectua operațiuni
de tip e-VLBI. Supercomputerul poate primi simultan date de la maximum 16 telescoape, la o viteză de 1 Gb/s
pentru fiecare telescop. În prezent, supercomputerul oferă în mod regulat sesiuni e-VLBI programate, precum și
oportunități de observare a fenomenelor cosmice tranzitorii, cum ar fi exploziile stelare, care ar putea fi legate de
formarea găurilor negre.

NEXPReS (Novel Explorations Pushing Robust e-VLBI Services) este un proiect pe trei ani, care se desfășoară în
perioada 2010 - 2013 în scopul aplicării în timp real a tehnicii e-VLBI pentru toate observațiile efectuate de rețeaua
europeană VLBI, un parteneriat între principalele instituții de radioastronomie din Europa, Asia și Africa de Sud.
Acest proiect va permite ameliorarea calității datelor și obținerea unor imagini mai detaliate ale galaxiei, care vor
putea fi puse la dispoziția unui număr mai mare de astronomi. La proiectul NEXPReS participă 15 institute de
cercetare, membrii rețelei naționale pentru cercetare și educație (NREN - National Research and Education Network)
și centrele informatice avansate din Australia, Danemarca, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Olanda, Polonia,
Spania, Suedia și Marea Britanie.
Sursa: www.ec.europa.eu

EVENIMENTE
Festivalul interetnic al Euroregiunii „Dunărea de Jos”
Consiliul Judeţului Galaţi a organizat în perioada 11-14 august 2011, Festivalul Interetnic al Euroregiunii „Dunărea de
Jos”, activitate din cadrul programului „Promovare culturală comună - mijloc de dezvoltare a cooperării euroregionale
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la Dunărea de Jos”, finanţat prin Programul Operaţional Comun România - Ucraina - R. Moldova 2007-2013 şi care
are ca aplicant principal Consiliul Judeţului Galaţi, partener fiind Consiliul Raional Cahul - R. Moldova. Bugetul total al
proiectului este de 167.492 euro, din care 149.955,59 euro reprezintă grantul, iar 17.536,41 euro cofinanţarea.

„Acest festival are tradiţie, debutul fiind chiar la Galaţi, în 1999. Are loc din 2 în 2 ani şi acum a venit din nou rândul
oraşului nostru să fie gazdă. Anul acesta vom avea o nouă abordare. Festivalul se va încheia pe 14 august, chiar de
Ziua Euroregiunii Dunărea de Jos”, a explicat Eugen Chebac, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

La eveniment au participat reprezentanţi ai etniilor din Galaţi (Formaţia Milică Neagu şi Aron Rancea de la
comunitatea romilor „Pro-Cultura”, Ansamblul folcloric Kardelen de la comunitatea Turcă şi Ansamblul folcloric
Olympos al comunităţii elene), din Brăila (Ansamblul folcloric „Dunărea Liniştită”) şi Tulcea (Ansamblul turc
„Kaynanalar”, ansamblul Tătarilor „Yildizlar” şi ucrainenii din ansamblul „Zadunaiskaia Sici”).
De asemenea, prezenţi au fost şi comunitatea cehilor (Ansamblul Perliciki) şi cea a bulgarilor (Soldveiceata) din
Raionul Cahul - Republica Moldova precum şi comunitatea bulgarilor (Ansamblul Izvorce) din Raionul Cantemir –
Republica Moldova.
Gălăţenii au putut admira şi ansamblurile din Ucraina – Juravuşca (comunitatea ruşilor), Cernomor (comunitatea
cazacilor), Ţărăncuţa (comunitatea moldovenilor), Cealî Cuşu şi Sevda Ghiuliu (comunitatea găgăuzilor).
Joi, 11 august, participanţii s-au deplasat în judeţ, unde a debutat Festivalul Interetnic al Euroregiunii „Dunărea de
Jos” şi au susţinut spectacole în Tecuci (formaţiile din Ucraina), Târgu Bujor (formaţiile din raionul Cahul), Schela
(formaţiile din Raionul Cantemir) şi Slobozia Conachi (formaţiile din Tulcea).
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Incepând de vineri 12 august şi până pe 14 august, în cadrul festivalului au avut loc mai multe manifestări: o
expoziţie de carte şi obiecte tradiţionale la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii, sesiuni de comunicări ştiinţifice,
parada costumelor populare la care au participat toţi artiştii invitaţi, spectacole oferite de ansamblurile participante
pe scena de pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor, premierea participanţilor şi recitalul extraordinar Nicolae
Botgros şi orchestra „Lăutarii”.
Festivalul s-a bucurat de o audienţă mare, peste 2.500 de gălăţeni fiind prezenţi în fiecare seară a festivalului.

Organizarea a fost posibilă prin două proiecte, care au însumat 167.000 de euro: „Printr-unul dintre proiecte am
reuşit să cumpărăm lumini şi aparatura necesară pentru sonorizare, iar pe celălalt program am cumpărat o scenă de
140 de metri pătraţi. Scena, după finalizarea proiectului, va putea fi folosită la orice activitate din Galaţi sau din
judeţ”, a spus dl Eugen Chebac.

Semnarea Contractului de finanţare pentru proiectul
„Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi ape uzate în judeţul Galaţi”
În data de 23.08.2011, preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi,
Eugen Chebac, a semnat, alături de ministrul Mediului, Laszlo
Borbely, la Ministerul Mediului şi Pădurilor, contractul de finanţare
pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea sistemelor de
alimentare cu apă şi ape uzate în judeţul Galaţi”, al cărui beneficiar
este Operatorul Regional SC Apă Canal SA Galaţi. Valoarea
contractului este de 116.763.476 Euro, din care 99.248.955 Euro
reprezintă contribuţia Uniunii Europene, din Fondul de Coeziune.
Contribuţia financiară a SC Apă Canal SA Galaţi este de 13.000.000
Euro. Implementarea proiectului se va realiza pe o perioadă de 40
de luni, până în 2014.
Vor beneficia de rezultatele acestui proiect aproximativ 395.000 de
locuitori din judeţul Galaţi. Rata de conectare la sistemul de
canalizare va atinge o medie de 97% în alomerările în cauză.
100% din populaţia acestor localităţi va fi conectată la reţeaua de
alimentare cu apă potabilă şi va avea acces la resurse de apă
sigure o populatie adiţională de 53.525 locuitori.

„Pentru Galaţi, semnarea acestui contract reprezintă un plus de valoare, adăugând aceste 130 de milioane de euro la
celelalte 285 de milioane de euro atrase de judeţul Galaţi. Poate că a mers greu la Galaţi, recunosc şi eu acest lucru
pentru că a fost o continuitate a programului ISPA şi ştiţi şi dumneavoastră că atunci când lucrurile sunt amestecate,

8

întotdeauna mai sunt şi sincope. Dar lucrul acesta nu înseamnă că nu este ceea ce noi ne-am propus pe
angajamentele pe care le avem la nivel local sau naţional. Avem multe proiecte pe mediu în derulare – „Aria
Protejată Pădurea Gârboavele”, „Aria Lunca Prutului Inferior”, „Grădina Zoologică” şi pot spune că lucrurile se mişcă
altfel la Ministerul Mediului”, a precizat dl Eugen Chebac.
Obiectivele ce vor fi realizate în cadrul proiectului: 126 puţuri de captare reabilitate, 230 km reţele de distribuţie a
apei noi şi reabilitate, 12 km reţele de aducţiune noi şi reabilitate, 10 staţii de pompare noi şi reabilitate, 7
rezervoare noi şi reabilitate, 6 staţii de tratare a apei noi şi reabilitate, precum şi o serie de investiţii în extinderea
reţelei de canalizare – 338 de km, 57 staţii noi de pompare apă uzată, 5 staţii de epurare noi şi modernizate.

Semnarea parteneriatul dintre
Consiliul Judeţului Galaţi şi Asociaţia „Dezvoltare Zonală Tecuci”
Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac şi
Valeriu Căpraru, reprezentantul Asociaţiei „Dezvoltare Zonală
Tecuci” au semnat în data de 24 august 2011 acordul de
parteneriat privind implementarea Planului de Dezvoltare
Zonală al Grupului de Acţiune Locală „Tecuci” pentru comunele
din judeţul Galaţi.
În baza Hotărârii Consiliului Judeţului nr. 668/29.07.2010 a fost
aprobată cooperarea dintre Consiliul Judeţului Galaţi şi
Asociaţia „Dezvoltare Zonală Tecuci” în vederea implementării
„Planului de Dezvoltare Locală” al Grupului de Acţiune Locală
„Tecuci” 2010 – 2013.
Obiectivul general al Planului de Dezvoltare Locală a GAL
„Tecuci” se înscrie în cel al strategiei judeţului, respectiv
dezvoltarea durabilă a judeţului Galaţi prin valorificarea potenţialului existent, diversificarea şi extinderea activităţii
economico-sociale în vederea creşterii standardului de viaţă a locuitorilor până în anul 2015.
Priorităţile de dezvoltare identificate de GAL „Tecuci” vizează toate aspectele vieţii rurale:
- creşterea veniturilor populaţiei rurale;
- îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei;
- ameliorarea calităţii mediului înconjurător;
- consolidarea potenţialului uman din teritoriu;
- diminuarea disfuncţiilor din domeniul social;
- creşterea gradului de atractivitate a mediului rural;
- îmbunătăţirea guvernanţei locale.
Planul de Dezvoltare Locală al Asociaţiei „Dezvoltare Zonală Tecuci” acoperă atât localităţi din judeţul Galaţi cât şi 2
localităţi din judeţul Vaslui (Pochidia şi Tutova). În ceea ce priveşte judeţul Galaţi, Planul vizează 14 comune,
respectiv Bălăşeşti, Buciumeni, Corod, Cosmeşti, Costache Negri, Cudalbi, Drăguşeni, Ghidigeni, Gohor, Nicoreşti,
Poiana, Priponeşti, Ţepu, şi Valea Mărului.
Planul de Dezvoltare Locală a fost elaborat în conformitate cu prevederile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală
(PNDR), axa 4 - LEADER şi declarat eligibil de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Acesta include o serie
de proiecte specifice, printre care: colectarea selectivă a deşeurilor; împădurirea terenurilor degradate; înfiinţarea
unor servicii mobile de asistenţă socială pentru bătrâni; refacerea/modernizarea sistemelor de irigaţii; promovarea
agriculturii ecologice.
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Obligaţiile părţilor, aşa cum decurg ele din Acordul de Parteneriat sunt:
Consiliul Judeţului Galaţi:
- Să colaboreze şi să suţină derularea şi implementarea Planului de Dezvoltare Locală al GAL „Tecuci” în judeţul
Galaţi;
- Să pună la dispoziţie sau să furnizeze datele necesare eventualei actualizări a Planului;
- Să informeze partenerul şi să pună la dispoziţia acestuia documentele necesare aferente realizării Planului, în limita
competenţelor legale;
- Alocarea sumelor necesare ca aport propriu al UAT-urilor din judeţul Galaţi la proiectele incluse în Planul de
Dezvoltare Locală al GAL „Tecuci” în limita fondurilor disponibile şi în condiţiile legii.
Asociaţia „Dezvoltare Zonală Tecuci”:
- Va asigura cofinanţarea Planului de Dezvoltare Locală prin obţinerea unei finanţări de la PNDR, Măsura 431.2, axa
4 – LEADER şi răspunde de implementarea proiectului;
- Va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre progresul Planului şi îi va furniza copii ale rapoartelor
de implementare şi ale tuturor documentelor cu impact asupra bunei desfăşurări a implementării Planului;
- Va asigura logistica şi managementul necesar implementării Planului;
- Răspunde de ducerea la îndeplinire a obiectivelor cuprinse în Plan.
Durata acordului: de la data semnării până la 31.12.2015.

CONCURSURI
Câştigă şansa de a vorbi în Parlamentul European din Bruxelles!
Pe data de 20 septembrie, Intergrupul Parlamentului European pe probleme de tineret
organizează o audiere privind revizuirea portalului pentru tineret. Printre interlocutori se
numără reprezentanţi ai Comisiei Europene, Eurodesk, Facebook, Netlog, precum şi
experţi pe e-participare. La această audiere pot participa şi tinerii. Tot ce trebuie să faci
este să contribui pe pagina Facebook:www.facebook.com/europeansocialnetwork.
Persoana cea mai activă şi mai perspicace va fi invitată la Bruxelles pentru a vorbi la
eveniment.
Persoana de contact: europarlamentar Franziska Brantner
franziska.brantner@europarl.europa.eu
Evenimentul va fi transmis pe internet si poate fi urmărit pe:http://greenmediabox.eu/live/youthportal/.
Sursa: www.eurodesk.ro

Burse în design 2011-2012
Istituto Europeo di Design (IED) a anunţat 38 de burse de studiu pentru studenţii
internaţionali! Participanţii sunt invitaţi să se înscrie, prin dezvoltarea unui proiect pe
tema: Designul tău refolosit. „Refolosire” înseamnă utilizarea unui element de mai
multe ori, pentru aceeaşi funcţie sau o a doua viaţă, atunci cand este folosit cu un
scop diferit. Prin refolosire pot fi create forme noi din materiale vechi. Refolosirea
reprezintă o parte foarte importantă a unui comportament durabil. Refolosirea diferă
de reciclare, care constă în procesarea materialelor uzate pentru producerea de noi
obiecte.
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Acest concurs se adresează tinerilor studenţi internaţionali, cu vârste între 20 şi 45 de ani, care urmează un curs de
licenţă în design, modă, comunicare vizuală şi management.
Data limită pentru înscriere este: 20 septembrie 2011
Mai multe informaţii la adresa: http://creativediary.net/fashion-and-design-scholarships-rules-2011-2012/
Sursa: www.eurodesk.ro

Ideile tinerilor pentru Rio+20
Fă-ţi vocea auzită la apropiatul summit istoric al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă (cunoscut şi
sub numele de Rio+20), răspunzând la întrebarea: Care este singurul lucru pe care ar trebui să-l facă guvernele
pentru o dezvoltare mai durabilă a lumii noastre? Autorul ideii cu cele mai multe voturi va câştiga o excursie gratuită
la Rio de Janeiro (Brazilia) sau New York (Statele Unite ale Americii) pentru a o prezenta în faţa liderilor implicaţi în
procesul Rio+20.
Trimite ideile tale pe: http://rioplus20somethings.ideascale.com
Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă
(Rio+20), care va avea loc între 4-6 iunie 2012, va reprezenta un moment
semnificativ deoarece liderii lumii vor analiza progresele înregistrate de la
Conferinţa ONU din 1992 şi Summitul mondial din 2002 privind dezvoltarea
durabilă. Conferinţa va dezbate teme cruciale legate de dezvoltarea durabilă,
cum ar fi cadrul instituţional, economia verde, angajamentul politic reînnoit,
progresele realizate până în prezent şi lacunele implementării.
Sursa: www.eurodesk.ro
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