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Satul vasluian se va schimba odată cu noi! 
  

  MarŃi, 1 septembrie 2009, Consiliul Local al 

Municipiului Huşi a fost gazda seminarului „Politica  
Agricolă a Uniunii Europene – OportunităŃi de 
finanŃare pentru dezvoltare rurală”. 
 La eveniment au participat 37 de persoane fizice 

şi juridice private din mediul rural, care şi-au manifestat 

interesul faŃă de obŃinerea de finanŃări nerambursabile 
europene în cadrul Programului NaŃional de Dezvoltare 

Rurală.  

O altă serie a seminarului  cu aceeaşi temă s-a 

desfăşurat, luni, 7 septembrie, la Consiliul Local al   

Municipiului Bârlad şi s-a bucurat  de  prezenŃa  a 28 de 
participanŃi: fermieri, întreprinzători privaŃi din mediul rural 

bârladean.  

Tematica seminarului, susŃiunt de doamna 

Anca Popescu, expert în cadrul DirecŃiei Agricole pentru 

Dezvoltare Rurală Vaslui a fost vastă: modernizarea  
exploataŃiilor   agricole,   creşterea  valorii  adăugate  a  

produselor agricole şi forestiere, sprijin pentru crearea 

şi dezvoltarea de micro-întreprinderi, încurajarea 

activităŃilor turistice,  instalarea  tinerilor fermieri, 

sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenŃă, 

îmbunătăŃirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de 

dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii, 

prima împădurire a terenurilor agricole, îmbunătăŃirea 
valorii economice a pădurii, înfiinŃarea grupurilor de 

producători.  
 Evenimentele  fac parte din suita activităŃilor 

proiectului „Centrul de Informare EUROPE DIRECT 

Vaslui”, finanŃat de Comisia Europeană prin 
ReprezentanŃa sa din România, în cadrul programului 

„Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de 

informare din reŃeaua Europe Direct”. 

Este al doilea an consecutiv, când Centrul 
nostru a organizat trei astfel de seminarii zonale, 

(Vaslui, Huşi, Bârlad), la care au participat peste 100 

de persoane fizice şi juridice publice şi private 

interesate din toate comunele judeŃului. 

 

Dezbateri publice pe teme europene 
   

 Prioritate de comunicare pentru Comisia 

Europeană, Căderea Cortinei de Fier a fost adusă în 

discuŃia vasluienilor prin intermediul dezbaterii publice 
care a avut loc pe 1 octombrie.   
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Evenimentul defăşurat în sala “Ştefan cel Mare” a 

Consiliului JudeŃean Vaslui şi a fost mediată de domnul 

profesor Nicolae Ionescu, inspector şcolar istorie/ştiinŃe 

socio-umane în cadrul Inspectoratului Şcolar JudeŃean 

Vaslui.  

PrezenŃa celor doi profesori doctori în istorie, 

domnul Nicolae Ionescu şi domnul  LaurenŃiu  Chiriac,  

muzeograf la Muzeul judeŃean “Stefan cel Mare” Vaslui  

dar mai ales a domnului Toader Botez, preşedintele 

AsociaŃiei Foştilor DeŃinuŃi Politici din judeŃul Vaslui a 

stârnit interesul vasluienilor.   

Preşedintele Consiliului judeŃean, Vasile 

Mihalachi, vicepreşedintele Corneliu BichineŃ şi peste 70 

de angajaŃi ai instituŃiilor locale vasluiene, pensionari, 

liceeni, reprezentanŃi ai presei vasluiene au discutat pe 

marginea unor subiecte controversate, precum istoria 

comunismului în România, impactul şi consecinŃele 

prăbuşirii regimului comunist în Europa de Răsărit. “Este 

bine să ne cunoaştem istoria şi să nu mai lăsăm să se 

repete fapte atât de grave cum au fost cele petrecute în 

perioada comunismului”, a fost concluzia alocuŃiunii 

rostite de domnul Toader Botez care a stârnit adevărate 

emoŃii pe chipurile auditoriului. 

Un moment gustat de vasluienii prezenŃi, în 

special de tineri,  a fost şi vizionarea unor emisiuni 

difuzate în perioada comunistă la Televiziunea 

Română:”Telejurnal”, “Tribuna TV”, “O patrie a muncii”, 

“Propaganda comunistă”. 

O altă temă supusă dezbaterii vasluienilor a fost 

“Viitorul Uniunii Europene”. Luni, 19 octombrie, în sala 

mică a hotelului Europa, aproximativ 40 de persoane 

reprezentând salariaŃi ai unor instituŃii vasluiene, ong-uri, 

mass-media şi publicul larg au discutat pe marginea 

Tratatului de la Lisabona. 

DIN ACTIVITĂłILE CENTRULUI DE INFORMARE EUROPE DIRECT VASLUI 

 Dezbaterea a fost mediată şi de această dată de 

domnul profesor doctor Nicole Ionescu, inspector şcolar 

istorie/ştiinŃe socio-umane în cadrul Inspectoratului Şcolar 

JudeŃean Vaslui. Au fost puse în discuŃie reformele 

propuse de acest Tratat, în special noile aranjamente 

instituŃionale şi mecanismele de lucru. 

 Evenimentele s-au înscris în suita activităŃilor 

proiectului ”Centrul de Informare Europe Direct Vaslui”, 

proiect finanŃat de către Comisia Europenană prin 

ReprezentanŃa sa din România, în cadrul programului 

“Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de informare 

din reŃeaua Europe Direct”. 

            (Geta PĂDURARU) 

 

Centrele Europe Direct din întreaga Ńară  

s-au reunit la Sâmbata de Sus 

  

În perioada 11-13 

septembrie 2009, Centrul de 

Informare EUROPE 

DIRECT Vaslui a fost 

prezent la un seminar de 

formare şi informare pentru 

reŃeaua sa de Centre de 

informare EUROPE 

DIRECT, organizat de ReprezentanŃa Comisiei Europene  

în România. 

Cele 31 de Centre de Informare Europe Direct 
lansate în România la începutul  anului trecut fac parte 

din ReŃeaua cu acelaşi nume a Comisiei Europene care 

cuprinde 500 centre de informare în toate statele membre 

ale Uniunii Europene. 

Pe lângă schimburile utile de experienŃe în 

comunicarea europeană ale fiecarui centru, agenda 

evenimentului a inclus şi priorităŃile de comunicare ale 

Comisiei Europene ale anului 2010. Pe baza acestuia au 

fost schiŃate, planurile de lucru pe care centrele membre 

al reŃelei Europe Direct le vor desfăşura în anul următor. 

 Dezbaterile au fost mediate de coordonatoarea 

centrelor Europe Direct în România, doamna Ioana 

Marchiş, consilier informare şi comunicare în cadrul 

ReprezentanŃei Comisiei Europene în România. 

 Centrele EUROPE DIRECT reprezintă vocea 

Uniunii Europene la nivel local în toate statele membre 

ale Uniunii. Acestea se adresează tuturor segmentelor 

societăŃii care caută informaŃii privind domeniile de 

activitate ale instituŃiilor Uniunii Europene.       

                    (Geta PĂDURARU) 
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DIN ACTIVITĂłILE CENTRULUI DE INFORMARE EUROPE DIRECT VASLUI 

Ziua Europeană a limbilor, ediŃia a V-A 
 

 În fiecare an, 
pe  26  septembrie 

sărbătorim bogăŃia 

lingvistică a Europei, 

cele  23   de  limbi 
oficiale ale Uniunii 

Europene   cât   şi 

mulŃimea de dialecte 

regionale. Limba este 

expresia cea mai directă a culturii unui popor, iar într-o 
Europă multiculturală, cunoaşterea mai multor limbi 

contribuie la o mai bună comunicare între cetăŃenii săi, 

la şansa de a studia, de a lucra în orice parte a lumii. 

      Programul activităŃilor oferite anul acesta 
de Biblioteca JudeŃeană Nicolae Milescu Spătarul 

Vaslui, în colaborare cu Centrul de informare Europe 

Direct Vaslui, a inclus: spectacole de teatru în limbile 

română şi engleză (“Monologul regretelor”, de Nanu 

Gherman din  Republica Moldova, “PoŃi să-mi spui 

Roz”, de Răzvan Mera şi “Little Red Hen”, din folclorul 

englezesc) şi  un  concurs  de abilităŃi lingvistice în 

limbile română, engleză, franceză şi italiană. 

 Evenimentul  

şi-a   propus   să 
promoveze interesul 

faŃă de limbile 

străine în rândul 

copiilor cât şi al 
adulŃilor, bucurându-

se de participarea a 

60 de elevi şi cadre 

didactice   de   la   Şcolile 4, 5, 6, şi  Liceul  "Mihail 

Kogălniceanu", cu vârste între 9 - 17 ani. ToŃi elevii  au  
primit  premii  pentru  participare, constând în cărŃi 

oferite    de    Biblioteca  JudeŃeană  şi    materiale 

promoŃionale oferite de Centrul de Informare Europe 

Direct Vaslui. 
              (Liliana MOGA) 

 

Ore de dirigenŃie la Centrul EUROPE DIRECT 
 

 În prima parte a acestui an şcolar, aşa cum i-a 
obişnuit pe cei mai mici  vasluieni dornici de informaŃii 

europene, Centrul EUROPE DIRECT Vaslui a găzduit 

ore  de  dirigenŃie la care au participat elevi de la 

Şcoala  nr.2  “Dimitrie  Cantemir”  Vaslui  şi  Şcoala 
“Muntenii de Sus”. 

 ÎnsoŃiŃi de învăŃători şi profesori, elevii s-au 

arătat interesaŃi  să  afle informaŃii  noi   despre  istoria  

Uniunii Europene, simboluri,  valori  şi instituŃii.   
 Copiii   s-au  dovedit  atraşi  de Info Touch, 

minibibliotecă  şi au  admirat  lucrările  colegilor  lor 
expuse la centru.  

 Pe această cale, dorim să le adresăm elevilor 

vasluieni,  cadrelor  didactice  şi,  nu în ultimul  rând 

părinŃilor, invitaŃia de a ne vizita pentru a-şi îmbogaŃi 
cunoştinŃele despre Uniunea Europeană.  

                                                        (Geta PADURARU) 

 

Măsuri PNDR 
 

Printr-un comunicat de presă, Departamentul 

de Dezvoltare Rurală din cadrul DirecŃiei pentru 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui informează că, 

în perioada 12 octombrie - 
6 noiembrie 2009, se 

derulează cea de-a treia 

sesiune de cereri de 

proiecte pentru Măsura 

312 şi Măsura 313 din 
cadrul Programului 

National de Dezvoltare 

Rurala 2007-2013.  

Fondurile disponibile pentru Măsura 312 
"Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-

întreprinderi" sunt de 47.928.710 Euro, iar pentru 

Măsura 313 "Încurajarea activităŃilor turistice" sunt de 

68.027.847 Euro. Suma maximă nerambursabilă care 

poate fi acordată pentru finanŃarea unui proiect din 
cadrul Măsurilor 312  şi 313 este de 200.000 Euro. 

Depunerea proiectelor  se va face la sediul 

Oficiului JudeŃean de PlăŃi pentru Dezvoltare Rurală şi 

Pescuit (OJPDRP) Vaslui, în intervalul orar 09:00 - 
14:00. 

Sursa: DirecŃia pentru Agricultură şi Dezvoltare 

Rurală Vaslui 
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  Tratatul de la Lisabona câştigă în Irlanda 

 ChemaŃi a doua oară la urne, alegătorii irlandezi 

au votat în favoarea ratificării Tratatului de la Lisabona. 
67,13% dintre alegătorii irlandezi au votat în favoarea 

Tratatului de la Lisabona, potrivit rezultatelor finale ale 

referendumului din 2 octombrie. 

 La primul referendum din 12 iunie 2008, 53,4% 
dintre alegători au respins ratificarea acestui Tratat, 

aducând un blocaj în tentativele de reformare a Uniunii 

Europene. Atunci, euroscepticii au utilizat câteva teme 

percutante, cele mai importante fiind legate de viitoarea 

armată europeană şi de legalizarea avortului (Irlanda 
fiind o Ńară catolică). În cazul acestui nou referendum, 

calul de bătaie al euroscepticilor a fost legat de 

contribuŃia financiară la bugetul Uniunii, sub sloganul “no 

taxation without representation”. 

 Cele mai importante schimbări pe care le 
aduce Tratatul de la Lisabona: 
 Parlamentul European va avea puteri sporite în 
domeniul adoptării legislaŃiei, al bugetului şi al aprobării 

acordurilor internaŃionale. O nouă procedură legislativă, 
numită „ordinară” se va aplica majorităŃii domeniilor, iar 

Parlamentul va avea aceleaşi puteri  ca  şi  Consiliul. 

Pentru  restul   domeniilor   se  va  aplica  „procedura 

legislativă specială”, conform căreia Parlamentul are 

dreptul de a consimŃi asupra unei măsuri a Consiliului, 
sau invers.  

 Parlamentul va avea 751 de parlamentari, orice 

stat membru va avea cel puŃin şase şi cel mult 96 de 

membri, iar locurile vor fi împărŃite între Ńări conform 
„proporŃionalităŃii regresive”, adică un parlamentar dintr-o 

Ńară cu o populaŃie mai mare va reprezenta  mai mulŃi  

oameni  decât un parlamentar dintr-un stat cu o populaŃie 

mai mică.  

 Consiliul European devine oficial instituŃie a 
Uniunii Europene şi va fi condus de un Preşedinte, ales 

pentru un mandat de doi ani şi jumătate. Această funcŃie 

nou înfiinŃată şi-a  atras  denumirea de „Preşedinte al 

Uniunii Europene”,  în  special  în  media, în discuŃiile 
despre cine va ocupa prima dată acest post. Deşi nu va 

avea puteri executive sporite, Preşedintele Consiliului 

European  va avea ca  sarcini  organizarea lucrărilor 

Consiliului şi va veghea la asigurarea consensului între 

statele membre.  
 Cea mai importantă schimbare pe care noul 

tratat îl aduce funcŃionării Consiliului Uniunii Europene 
se referă la procedura de luare a deciziilor. Din 2014 va fi 

introdusă o  nouă  procedură  de  luare  a deciziilor – 
majoritatea dublă.  Pentru  a adopta  o  reglementare 

europeană, va fi nevoie ca majoritatea statelor membre 

(55%) să reprezinte majoritatea populaŃiei europene 

(65%).  

 Numărul membrilor Comisiei Europene ar putea 
fi redus de la 27 la 18, începând cu 2014, noul  sistem 

implicând faptul că pentru o perioadă de 5 ani (cât 
dureaza mandatul Comisiei Europene) într-un ciclu de 15 

ani, fiecare stat membru nu va fi reprezentat în Comisie.  

 O altă  schimbare pe care o aduce Tratatul se 

referă la preşedintele Comisiei, a cărui numire va fi strâns 
legată  de  rezultatele alegerilor  pentru  Parlamentul 

European şi  ale  cărui  puteri  vor fi sporite, putând să 

demită pe oricare dintre comisari. 

 Una dintre cele mai importante noutăŃi aduse de 

Tratatul de la Lisabona se referă la înfiinŃarea funcŃiei de 

Înalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 
externe şi politica de securitate. Acesta va avea un rol 
dublu: va reprezenta Consiliul în problemele legate de 

politica externă  şi  de securitate comună (PESC) şi va 

deŃine funcŃia de  vice-preşedinte al comisiei, comisar 
pentru afaceri externe.  

 Tratatul de la Lisabona stipulează cine va acŃiona, 

în ce domeniu – Uniunea Europeană sau statele membre, 

identificand trei categorii de competenŃă, pentru Uniunea 
Europeană: 

● CompetenŃa exclusivă – în domenii precum uniunea 
vamală,  politica comercială  şi  de  concurenŃă,  numai 

Uniunea Europeana are putere legislativă; 

● AcŃiuni de sprijin, coordonare şi complementare – în 
domenii   ca    educaŃia,   cultura,   industria,  Uniunea 

Europeană poate numai să sprijine statele membre; 

● CompetenŃa comună – în  ceea ce priveşte mediul, 
transportul  şi protecŃia  consumatorilor,  atât  Uniunea 
Europeană cât şi statele membre au putere de legiferare, 

fără a uita însă de principiul subsidiarităŃii. 

 După aderarea la Uniunea Europeană, orice stat 

poate să aleagă în orice moment dacă rămâne sau nu 

membru al acestei structure; în present, nu există nici o 
prevedere legală  conform căreia un stat poate  părăsi 

Uniunea Europeană.  

 Tratatul  de la  Lisabona  înseamnă  şi un pas 

înainte în ceea ce priveşte drepturile omului. Pe lângă 
faptul că se garantează punerea  în  aplicare  a Cartei 

Europene   a  Drepturilor  Fundamentale, deschide şi 

oportunitatea pentru Uniunea Europeană de a adera la 

ConvenŃia Europeană pentru apărarea drepturilor omului 

şi a libertăŃilor fundamentale. Totodată, Tratatul introduce 
un nou drept pentru cetăŃenii europeni, conform căruia o 

petiŃie cu 1 milion de semnături din mai multe state mem-

bre poate fi trimisă Comisiei pentru a demara o iniŃiativă 

legislativă. 

 Pentru  ca  tratatul să intre în vigoare,  trebuie 
ratificat   de toate  cele 27 de state  membre; în prezent, 

numai Cehia nu a încheiat ratificarea. 
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  Măsura 112 "Instalarea tinerilor fermieri"  

  
 Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală:  AP 1   
"Creşterea competitivităŃii sectoarelor agricol şi forestier"  
 Obiectivele programului 
 Obiective generale: 

 ● ÎmbunătăŃirea  şi  creşterea competitivităŃii 

sectorului  agricol  prin  promovarea instalării tinerilor 

fermieri şi  sprijinirea  procesului  de  modernizare în 

conformitate cu cerinŃele pentru protecŃia mediului, 

igienă şi bunăstarea animalelor, siguranŃă la locul de 
muncă; 

 ● ÎmbunătăŃirea managementului exploataŃiilor 

agricole prin reînnoirea generaŃiei şefilor acestora, fără 

creşterea populaŃiei active ocupate în agricultură. 
 Obiectivul specific al măsurii se refera la 

creşterea veniturilor exploataŃiilor conduse de tinerii fer-

mieri. 

 SolicitanŃi eligibili 
 Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar 
nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în 

vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniŃi la data depunerii 

Cererii de finanŃare), persoane fizice sau juridice care 

practică  în   principal   activităŃi  agricole  şi  a  căror 
exploataŃie agricolă: 

 ● are o dimensiune economică cuprinsă între 6 

şi 40 UDE1(Unitate de Dimensiune Economică, valoarea 

unei UDE este de 1200 de euro); 

 ● este situată pe teritoriul Ńării; 
 ● este înregistrată în Registrul fermelor/Registrul 

agricol; 

 Categoriile de beneficiari eligibili care primesc 

sprijin nerambursabil prin Măsura 112, sunt: 
 ● Persoană fizică; 

 ● Persoană fizică înregistrată şi autorizată în 

conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 44/2008: 

 1. individual şi independent, ca persoane fizice 
autorizate; 

 2. ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi 

individuale; 

 3. ca membri ai unei întreprinderi familiale; 

 ● Societate  cu  răspundere  limitată  -  SRL, 
infiinŃată   în  baza  Legii  31/1990,  republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 CondiŃii de finanŃare 
 ContribuŃia publică aferentă Măsurii 112 este de 
337.221.484 Euro din care: 

 ● 20%, contribuŃia Guvernului României; 

 ● 80%, contribuŃia Uniunii Europene. 

 Sprijinul  pentru  instalarea tinerilor fermieri este   

de  10.000 Euro    pentru   o  exploataŃie  agricolă  cu 

dimensiunea  minimă  de 6 UDE, iar   peste  această 

dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creşte cu 

2.000 Euro/1UDE, dar nu va putea depăşi 25.000 Euro /
exploataŃie. 

 Termene limită 
 Proiectele se depun în perioada 21 septembrie 

- 30 noiembrie 2009. 
 Pentru   detalii   suplimentare  vă  rugăm  să 
accesaŃi: www.finantare.ro sau pe www.apdrp.ro. 
 

 AP   4    "  Implementarea         Sistemelor 
Adecvate   de  Management    pentru     ProtecŃia 
Naturii"  
  

 Ministerul Mediului (MM), în calitate de Autoritate 

de Management pentru POS Mediu, lansează cea de-a 

treia sesiune de selecŃie de proiecte în domeniul pro-

tecŃiei naturii, în vederea acordării de asistenŃă financi-
ară nerambursabilă în cadrul Programului OperaŃional 

Sectorial „Mediu” (POS Mediu). 

 Obiectivele programului 
 Aceasta   axă   prioritară   are   ca  obiective: 

conservarea diversităŃii biologice, a habitatelor naturale, 

a  speciilor  de floră şi faună  salbatică,   precum şi 

asigurarea unui management eficient al ariilor naturale 

protejate şi, în special, al reŃelei ecologice Natura 2000. 
 FinanŃarea măsurilor pentru atingerea acestor 

obiective  se asigură  din  fonduri nerambursabile ale 

Uniunii   Europene   (din   Fondul   European  pentru 

Dezvoltare Regională) şi de la bugetul de stat. 

 SolicitanŃi eligibili: 
 ● Administratorii   şi  custozii  ariilor  naturale 

protejate care au personalitate juridică proprie; 

 ● AgenŃiile   de  ProtecŃie  a  Mediului,   AgenŃiile 

Regionale  de  ProtecŃie  a  Mediului,  AgenŃia  NaŃională 
pentru    ProtecŃia    Mediului,    Ministerul    Mediului    şi 

Dezvoltării      Durabile  -   DirecŃia     ProtecŃia     Naturii, 

Biodiversitate şi Biosecuritate, AgenŃia  NaŃională  pentru 

Arii Naturale Protejate; 
 ● AutorităŃi publice locale (Consilii locale 

reprezentate prin Primar, Consilii JudeŃene reprezentate 

prin Preşedinte); 

 ● OrganizaŃii neguvernamentale (AsociaŃii şi 

FundaŃii), care să aibă prevazut în actul constitutiv 
atribuŃii de protecŃia mediului şi/sau protecŃia naturii şi 

care să fie constituite în conformitate cu prevederile O.G. 

nr. 26/2000   cu  privire   la  asociaŃii  şi  fundaŃii  cu 

modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale 

asociaŃiilor şi  fundaŃiilor internaŃionale înregistrate în 
conformitate cu legislaŃia în vigoare în România; 



OPORTUNITĂłI DE FINANłARE 

Buletin editat de: CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT 
VASLUI, STR. M. KOGĂLNICEANU, NR. 25 

TEL/FAX 0235-361652, e-mail centrueuropa@consiliu.vaslui.ro 

6 

     
 Obiectivele programului 

 Obiectivul  specific   este   acela  de  a  sprijini 

îmbunătăŃirile de structură  şi proces care contribuie la 

eficacitatea organizaŃională. 

 SolicitanŃi eligibili 

 Pot depune proiecte în cadrul acestei cereri de 

proiecte următoarele instituŃii: 

 ● Ministere  (inclusiv InstituŃiile Prefectului); 

AutorităŃi ale administraŃiei publice locale;  

 ● Structurile     asociative     ale     autorităŃilor 

administraŃiei publice locale;  

 ● AsociaŃiile de dezvoltare intercomunitară; ONG-

uri cu activităŃi relevante în domeniul admintraŃiei publice; 

 ● UniversităŃi. 

 ActivităŃi eligibile 

 ● Dezvoltarea  şi   furnizarea   programelor  de 

instruire  (inclusiv  realizare  de  curriculă  şi  materiale 

didactice)  în  domenii relevante  pentru  administraŃia 

publică, cum ar fi achiziŃiile publice, ECDL, limbi străine, 

dezvoltarea de proiecte,  licitarea  şi managementul 

proiectelor etc; 

 ● ConsultanŃă  şi  studii  pentru realizarea de 

analize/diagnoze    instituŃionale     şi    implementarea 

propunerilor rezultate; 
 ● Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară 

largă  a  acestora, vizite  de  studiu,  organizarea  de 

seminarii,  conferinŃe   şi    stagii   de practică,   în   scopul 

îmbunătăŃirii calităŃii şi eficienŃei furnizării serviciilor. 

 CondiŃii de finanŃare 

 Cererea de proiecte are alocată o sumă de 

20.000.000 lei. Durata proiectelor în cadrul acestei cereri 

de proiecte trebuie să fie de minim 6 luni, dar nu poate să 

depasească 18 luni. 

 Proiectele depuse trebuie să fie de minim 400.000 

lei şi de maxim 1.200.000 lei (valoarea totală eligibilă a 

proiectului, fără TVA). 

 Termene limită 

 Termenul limită de depunere al proiectelor este 8 

decembrie 2009. 

 Pentru   detalii   suplimentare  vă  rugăm  să 
accesaŃi: www.finantare.ro 

 ● Institute de cercetare; 

 ● UniversităŃi; 

 ● Muzee 

 ActivităŃi eligibile 

 În cadrul acestei axe prioritare se acordă sprijin 

financiar pentru elaborarea, revizuirea şi implementarea 

planurilor   de   management  pentru  ariile  naturale 

protejate, cu prioritate pentru Siturile de ImportanŃă 
Comunitară şi Ariile de ProtecŃie Specială Avifaunistică. 

 Se vor finanŃa acŃiuni privind delimitarea în teren 

(bornarea) şi zonarea internă a ariilor naturale protejate 

conform legislaŃiei în vigoare, inventariere (caracteristici 

naturale şi informaŃii socio-economice), instrumente şi 
măsuri de planificare, management şi monitorizare a 

habitatelor şi speciilor (planuri, studii, echipamente), 

investiŃii în infrastructură pentru refacerea habitatelor şi 

speciilor  şi  în  infrastructura  pentru  accesul public, 

observatoare etc. 

 CondiŃii de finanŃare 

 Pentru perioada 2007-2013, fondurile alocate 

pentru finanŃarea proiectelor din Axa prioritara 4 a POS 

Mediu se ridică la aproximativ 215 milioane Euro, din 
care aproximativ 172 milioane Euro reprezintă finanŃare 

din Fondul European de  Dezvoltare Regională şi 

aproximativ 43 milioane Euro cofinanŃare de la bugetul 

de stat. 

 Termene limită 

 Data limită de transmitere a proiectelor este 25 

ianuarie 2010, orele 16.00. 

 Pentru  informaŃii suplimentare şi pentru 

depunerea cererilor de finanŃare, solicitanŃii se vor 

adresa Organismului Intermediar pentru POS Mediu 

din cadrul fiecărei regiuni în care este localizat proiectul, 

astfel pentru judeŃul Vaslui - OI Bacău  - Regiunea 1 

Nord-Est, date de contact: B-dul IoniŃă Sandu Sturza, nr. 
78, cod 600269; Tel/Fax: 0234-206116 / 0234-515501; 

e-mail:anca.bostan@mmediu.ro; laura.suru@mmediu.ro   

  

 Op. "Module de pregatire în domenii ca 

achiziŃiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea 

de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, 

etc."  

 Programul OperaŃional „Dezvoltarea CapacităŃii 

Administrative: AP1 "ÎmbunătăŃiri de structură şi proces 

ale managementului ciclului de politici publice", DMI 1.3 

"ÎmbunătăŃirea eficacităŃii organizaŃionale" 


