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ȘTIRI
Facilitarea accesului la fondurile structurale și de investiții europene
În conformitate cu inițiativa „Un buget UE axat pe rezultate” și cu eforturile pentru
o mai bună legiferare, Comisia a trecut în revistă activitatea desfășurată de Grupul
la nivel înalt privind simplificarea în favoarea beneficiarilor a fondurilor structurale și
de investiții europene (fondurile ESI).
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Birocrația poate fi descurajatoare pentru
întreprinderile mici și pentru cele nouînființate, care, uneori, ar putea renunța
la oportunitățile oferite de fondurile
ESI din cauza procedurilor
administrative. Astfel, rămâne nerealizat
un potențial prețios de îmbunătățire a
competitivității Europei.
Din acest motiv, acum un an, Comisia a
lansat un Grup la nivel înalt privind simplificarea menit a găsi soluții și a facilita
accesul întreprinderilor la fondurile structurale și de investiții europene. Până în
prezent, grupul a emis un set de recomandări pentru patru domenii:
• proceduri online;
• modalități mai simple de rambursare a cheltuielilor;
• acces facilitat la finanțare pentru IMM-uri;
• creșterea nivelului de utilizare a instrumentelor financiare.
La sfârșitul anului 2016, grupul se va concentra pe rezolvarea problemei
suprareglementării, adică a cerințelor administrative suplimentare impuse
beneficiarilor de autoritățile naționale sau locale.
Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Simplitatea și
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flexibilitatea sunt esențiale pentru asigurarea succesului investițiilor din fondurile
ESI în Europa. Trebuie să ajutăm proiectele inovatoare și de calitate să se lanseze,
facilitând accesul la fonduri al întreprinderilor mici și al celor nou-înființate. În plus,
recomandările grupului contribuie direct la reflecția noastră asupra viitorului politicii
de coeziune după 2020.”

Fostul vicepreședinte al Comisiei și președintele grupului la nivel înalt, Siim Kallas, a
comentat: „Trebuie să ne străduim în continuare să înlăturăm blocajele și să

asigurăm sinergiile dintre fonduri. Nu este întotdeauna necesară schimbarea
reglementărilor; bunele practici trebuie identificate și promovate în întreaga UE.
Acesta este țelul nostru.”

Unele dintre recomandările grupului au fost deja incluse în evaluarea la jumătatea
perioadei a cadrului financiar multianual, efectuată de Comisie. Aceste recomandări
includ:
• modalități mai simple de rambursare a cheltuielilor; de exemplu, beneficiarii nu ar
mai trebui să justifice fiecare element de cost, ci ar putea utiliza rate forfetare sau
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prețuri fixe pentru anumite categorii de costuri, inclusiv cheltuielile cu personalul sau alte cheltuieli profesionale,
precum cele cu asigurările și chiriile;
• promovarea principiului „doar o singură dată”; documentele furnizate de beneficiari ar trebui păstrate pe suport
digital și nu ar trebui prezentate din nou la fiecare etapă a implementării proiectului;
• promovarea sinergiilor și a bunelor practici, precum cereri de propuneri unice care ar putea îmbina diverse surse
de finanțare din partea UE. Acest lucru ar permite IMM-urilor să solicite un singur pachet de investiții, mai degrabă
decât să participe la mai multe cereri de propuneri;
• alinierea pe cât posibil la practica de piață a cerințelor pentru întreprinzătorii care primesc împrumuturi prin
instrumente financiare sprijinite de fondurile ESI. Astfel, aceste cerințe ar fi mai puțin oneroase decât cele impuse în
cazul granturilor obișnuite, de exemplu ar fi necesare mai puține documente, iar perioadele de păstrare a
documentelor ar fi mai scurte.
Pe baza recomandărilor grupului, Comisia a propus, de asemenea, facilitarea combinării cu Fondul european pentru
investiții strategice (FEIS), cu ajutorul unui singur set de proceduri per solicitant, în locul unor reguli separate pentru
fiecare fond.
Sursa: www.ec.europa.eu

Conectivitate la internet extinsă și îmbunătățită
Comisia a propus miercuri, 14 septembrie, revizuirea normelor UE în domeniul telecomunicațiilor,
prezentând noi inițiative de impulsionare a competitivității Europei, în lumina exigențelor tot mai mari ale europenilor
în materie de conectivitate. Propunerile vor încuraja investițiile în rețelele de foarte mare capacitate și vor accelera
accesul larg al consumatorilor la conexiuni fără fir (Wi-Fi).

„Avem nevoie să fim conectați. Economia noastră are nevoie de
asta. Oamenii au nevoie de asta. De aceea, trebuie să investim
acum în această conectivitate”, a declarat președintele Juncker, în
discursul său privind Starea Uniunii Europene 2016.

Pentru a face față provocărilor și a pregăti viitorul digital al Europei,
Comisia a prezentat trei obiective strategice în materie de
conectivitate pentru 2025:
1. accesul tuturor factorilor socio-economici principali (școli,
universități, centre de cercetare, noduri de transport, furnizori de
servicii publice, cum ar fi spitalele și administrațiile, întreprinderi care se bazează în activitatea lor pe tehnologiile
digitale) la conexiuni cu o viteză extrem de mare (min. 1 Gbps la încărcare/descărcare);
2. accesul tuturor gospodăriilor europene, atât din mediul rural, cât și urban, la conexiuni cu o viteză de
descărcare de cel puțin 100 Mbps;
3. acoperire 5G neîntreruptă în toate zonele urbane, precum și pe principalele căi rutiere și ferate,
obiectivul intermediar fiind ca, până în 2020, aceasta să fie disponibilă în rețelele comerciale în cel puțin un oraș
important din fiecare stat membru al UE.
Comisia a propus un nou cod european al comunicațiilor electronice, care include norme simplificate și
orientate spre viitor, ce fac mai atractive investițiile în infrastructuri noi și de înaltă calitate, pe tot cuprinsul EU. De
asemenea, ea a prezentat un plan de acțiune pentru implementarea rețelelor 5G pe întreg teritoriul Uniunii
începând cu anul 2018, precum și o inițiativă (Wifi4EU) de sprijinirea a comunităților europene pentru crearea de
puncte de acces wi-fi gratuit pentru toți cetățenii.
Sursa: www.ec.europa.eu
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EVENIMENTE
Zilele Patrimoniului European la Galați
Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Județului Galați a propus publicului gălățean, în data de 20 septembrie
2016, un eveniment de celebrare a Zilelor Patrimoniului European. Evenimentul care s-a desfășurat la Centrul
Multicultural „Dunărea de Jos” Galați a cuprins mai multe secțiuni: masa rotundă, expoziție tematică și un moment
artistic.
Evenimentul a început la ora 13:30 cu masa rotundă cu tema „Rolul Comisiei Europene a Dunării in dezvoltarea
orașelor Galați, Brăila, Tulcea și Sulina” în cadrul căreia au fost susținute mai multe comunicări de către: domnul
prof. Cristian Căldăraru, directorul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați; domnul prof. univ. Dr. Florin Tudor,
decanul Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați; domnul prof. univ. dr.
Constantin Ardeleanu, prodecanul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați,
domnul prof. univ. dr. Arthur Tuluș, Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie, Universitatea „Dunărea de Jos”
Galați. De la Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea au susținut comunicări: doamna Mădălina Ciocoiu muzeograf, doamna Adina Ailincăi - muzeograf, doamna dr. Ligia Dima - conservator și doamna dr. Lăcrămioara
Manea - șef birou documentare patrimoniu.

Evenimentul a continuat începând cu ora 16:00 cu vernisajul expoziției tematice „Case istorice în oglinda timpului” a
colecționarului Iulian Panait de la Asociația „Galați, orașul meu”. Evenimentului s-a încheiat cu momentul artistic
„Reconstituire de patrimoniu”, susținut de grupul vocal-instrumental Kalofonis, Asociația pentru Promovarea
Patrimoniului Cultural Galați.
Eforturile organizatorice ale Centrului Europe Direct Galați au beneficiat de sprijinul unui număr mare de organizații
colaboratoare: Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați, Asociația „Galați, orașul meu”, Asociația „Galatzi 2020”,
Asociația penru promovarea patrimoniului cultural, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați.
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Noaptea Cercetătorilor 2015 la Galați
Noaptea Cercetătorilor este una dintre cele mai populare iniţiative ale UE care vizează publicul larg şi urmăreşte să
faciliteze interacţiunea cu ştiinţa într-un mod amuzant. Începând cu anul 2006, Noaptea Cercetătorilor există ca şi
proiect independent din seria Acţiunilor Marie Curie, bucurându-se de un mare succes, ajungându-se în anul 2016 ca
peste 250 de orașe dinEuropa şi din ţările învecinate să facă parte din această manifestare.
Noapte Cercetătorilor atrage persoane de toate vârstele, singure sau însoţite de familii, colegi de şcoală, prieteni, şi
se adresează celor care sunt curioşi să afle cum funcţionează lucrurile şi ce impact are ştiinţa în viaţa lor.

La Galați, evenimentul s-a desfăşurat vineri 30.09.2016, începând cu ora 17:00, în cadrul Universității „Dunărea de
Jos” Galați și a avut ca temă „Tineri în cercetare” și a propus curioşilor să devină cercetători pentru o zi, participând
la activităţile ştiinţifice şi distractive dedicate. Vizitatorii au fost invitaţi de studenţii voluntari, care le-au înmânat şi o
hartă cu programul complet şi locaţiile evenimentelor cu public: Campusul Ştiinţei, Corp A şi Corp Q. Aici au putut să
descopere, între orele 17.00 şi 22.00, principii din fizică, astronomie, chimie, geografie, biologie şi geologie, cu
experimente live, demonstraţii aplicate, jocuri şi concursuri cu premii, totul cu intrare liberă.
Cei interesaţi au putut face o călătorie în lumea acvatică şi să afle despre „viaţa în icră-etape ale dezvoltării
embrionare la peştele zebră”; au putut înţelege mai bine legătura între mişcare, sănătate şi performanţă umană; au
putut urmări demonstraţii educative şi distractive cu roboţi; au experimentat magia chimiei alimentare la tema
„văcuţa mov...brânzica mov”; și-au putut dezvolta abilităţile de marketing digital; au putut fi chirurgi pentru o
noapte, dar şi detectivi, descoperind misterele criminalisticii; au aflat dacă microorganismele sunt inamicii sau amicii
consumatorului; au descoperit teatrul ca metodă interactivă de învăţare a limbii engleze.
Pe platoul exterior din Campusul Ştiinţei au fost prezentate două teme de mare interes: „Câinele, partenerul de
încredere al poliţistului” şi un exerciţiu de simulare a unui accident auto sub genericul „ABC-ul supravieţuirii!”.
Evenimentul a fost organizat de Centrul Europe Direct Galaţi, AIESEC Galaţi, OF Systems, Societatea Studenţilor
Medicinişti Galaţi, Societatea Studenţească de Chirurgie şi UVSAR Galaţi, în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de
Jos” din Galaţi.
Centrul Europe Direct a oferit participanților o serie de publicații realizate de către acesta, dar și publicații realizate
de către Comisia Europeană. De asemenea, au fost organizate concursuri și jocuri cu simboluridin statele Uniunii
Europene, participanților oferindu-se premii ce au răsplătit curiozitata și implicarea.
Pentru mai multe detalii legate de: participare, înscriere și premii accesați site-ul www.greengofest.eu.
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Agenda Digitală
În cadrul campaniei „Agenda digitală”au fost organizate o serie de întâlniri în perioada 12-20.09.2016 cu
reprezentanți ai instituțiilor publice din 40 de comune din județul Galați.
În cadrul acestor întâlniri s-au discutat aspecte referitoare la creșterea performanței actului administrativ prin
eficientizarea activităților interne, a calității serviciilor publice on-line aduse cetățeanului cu ajutorul unui sistem
informatic integrat implementat la nivelul instituțiilor publice din județul Galați, care să gestioneze Registrul Agricol în
format electronic și să realizeze un management intern performant.
De asemenea, s-a convenit asupra modalității de colaborare inter instituțională în vederea oferirii de informații
actualizate pe platformele informatice create la nivelul județului Galați, ce oferă servicii electronice integrate.

CONCURSURI
Premiul de fotografie Cedefop
DCEDEFOP, Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, a lansat cea de a doua etapă a concursului
de fotografie "Tineret - educație și formare profesională". Scopul concursului este de a prezenta modul în care tinerii
se văd pe ei în mediul școlar sau într-un mediu de învățare bazat pe muncă.
Participanții trebuie să fie rezidenți UE și să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani. Ei trebuie să posteze și să
împărtășească experiența lor de educație și formare profesională adăugând o fotografie pe Instagram, prin utilizarea
#CedefopPhotoAward.
Câștigătorii premiilor întâi și al doilea vor fi invitați să viziteze Cedefop la Salonic (Grecia) și să participe la
deschiderea celui de al 57-lea Festival Internațional de Film de la Salonic. Cedefop va acoperi cheltuielile de
deplasare și cazare, precum și accesul la Festivalul Internațional de Film de la Salonic, între 4 și 6 noiembrie 2016.
Data limită: 11 septembrie 2016.
Mai multe informații la: http://bit.ly/1suOPSl
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