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Moş Crăciun a venit la EUROPE DIRECT 
Vaslui 

          MarŃi, 22 decembrie, începând cu orele 
11.00, Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui a 
gazduit festivitatea de premiere a elevilor participanŃi la 
concursul de proiecte de comunicare pe teme de 

mediu „Energie şi schimbarile climatice”, organizat 
de Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vaslui. 
           Ideea acestui concurs a pornit din necesitatea 
creşterii gradului de conştientizare cu privire la 
problematica mediului în randul elevilor de gimnaziu 
din şcolile vasluiene. Concursul demarat în parteneriat 
cu Inspectoratul Şcolar al judeŃului Vaslui, la începutul 
lunii noiembrie, s-a adresat elevilor de gimnaziu din 
şcolile judeŃului Vaslui, tematica abordată înscriindu-se 
în seria priorităŃilor de comunicare ale Comisiei 
Europene pentru 2009.  
           Au răspuns invitaŃiei noastre un număr de 13 
şcoli de pe întreg teritoriul judeŃului, proiectele 
întocmite fiind ulterior evaluate de o comisie alcatuită 
din reprezentanŃi ai Consiliului judeŃean Vaslui, 
Inspectoratului judeŃean Vaslui şi Centrului EUROPE 
DIRECT Vaslui.  

         Tematica proiectului a stârnit interesul 
participanŃilor şi toate echipele intrate în concurs  au 
dovedit, prin intermediul prezentărilor făcute la 
festivitatea de premiere, că viitoarea generaŃie de 
mâine nu este indiferentă în faŃa schimbărilor climatice. 
           Pentru frumoasele rezultate, într-o atmosfera 
sarbătorească, lângă bradul împodobit, Moş Crăciun i-
a răsplatit pe toŃi participanŃii implicaŃi în proiect, elevi 
şi profesori, cu diplome şi cadouri EUROPE DIRECT 
Vaslui. 
          Un  grup de mici colindatori a făcut deliciul 
publicului, încheind într-o atmosferă caldă ultimul 
eveniment organizat anul acesta sub egida Centrului 
de Informare EUROPE DIRECT Vaslui,  proiect 
finanŃat de Comisia Europeană prin ReprezentanŃa sa 
din România, în cadrul programului „Selectarea   
structurilor gazdă  pentru  centrele  de informare din 
reŃeaua Europe Direct”.  (Geta PĂDURARU) 
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      Concluzia conferinŃei naŃionale a reŃelelor de comunicare Europe Direct:  
    Valorile pot Ńine o Europă diversă unită în faŃa greutăŃilor 
 

  
  
 ConferinŃa,   organizată   la   Cluj Napoca   de   ReprezentanŃa   Comisiei  Europene   în   România, a  fost 
deschisă cu   dezbaterea “UE  2020 – România  2020”.      Pornind   de   la  viziunea  Comisiei  Europene şi  de  la 
orientările sale politice pe termen lung, participanŃii au dezbătut implicaŃiile Tratatului de la Lisabona,  care  a  intrat 
în vigoare la 1 decembrie 2009, şi priorităŃile României pe termen lung. 
 O Europă a valorilor, o Europă a ambiŃiilor, bazată pe coeziune socială, creştere economică şi solidaritate, 
a fost în centrul dezbaterilor participanŃilor. 
 „Criza cu care ne confruntăm, este parte a vieŃii noastre cotidiene, nu este doar una financiară sau 

economică, este totodată şi o criză a valorilor societăŃii europene. Acest lucru ne arată că lumea secolului XXI a 

devenit interdependentă. Acesta este elementul care ar putea să determine schimbările fundamentale în relaŃiile 

dintre puterile lumii, de aceea avem nevoie de o reflecŃie profundă cu privire la tipul de societate în care ne dorim 

să trăim.”, a spus domnul Niculae Idu, Şeful ReprezentanŃei Comisiei Europene în România.   
 Doamna Lucinia Bal, Şeful Biroului de Informare al Parlamentului European în România a adăugat: 
„Ieşirea din criză nu este reflectată doar prin indicatorii economici, ci, la modul concret, prin scăderea şomajului şi 

a problemelor sociale cauzate de această criză. BineînŃeles, asta înseamnă să nu ne bazăm doar pe strategii 

financiare, ci efectiv pe o strategie concertată, adaptată la contextul global”.   
 “Ce face România în interior, ce face România în Uniunea Europeană, ce face România în sistemul 

internaŃional? Întreg sistemul internaŃional este în restructurare, iar această restructurare a început cu cel financiar. 

Dar din punctul de vedere al cetăŃenilor, sunt adeptul aceluiaşi principiu: Europa trebuie redată cetăŃenilor”, a 
declarat la eveniment prof. Vasile Puşcaş. 
 ConferinŃa a continuat cu alte 3 sesiuni de dezbateri desfăşurate în paralel: PriorităŃi de comunicare şi 

valori din perspectiva Uniunii Europene şi a României, Schimbarea climei şi biodiversitate, Programul Uniunii 

Europene de relansare economică.  
 La dezbateri au participat: Niculae Idu, Şeful ReprezentanŃei Comisiei Europene în România, Lucinia Bal, 
Şeful Biroului de Informare al Parlamentului European în România, prof. Vasile Puşcaş,  Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj, prof. Toader Nicoară, prorector, UniversităŃii Babeş-Bolyai din Cluj, împreună cu membrii reŃelei 
Europe Direct. 
             In România, reŃeaua Europe Direct cuprinde 31 de centre de informare (printre care si Centrul de 
Informare EUROPE DIRECT Vaslui), 12 centre de documentare, precum şi o echipă de experŃi naŃionali în politici 
europene, Team Europe. 
 
Sursa: Reprezentanta Comisiei Europene in Romania : http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm 

 

EVENIMENTE & STIRI 
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     ActivităŃile Centrului de Informare EUROPE DIRECT Vaslui în 2010 
   
 Centrul vasluian de informare EUROPE DIRECT, proiect finanŃat de către Comisia Europeană, prin 
ReprezentanŃa sa  în România,  în  cadrul  programului  „SELECTAREA  STRUCTURILOR   GAZDĂ   PENTRU 
CENTRELE DE INFORMARE DIN REłEAUA EUROPE DIRECT”, contiună activitatea şi în 2010.  
 Pentru anul 2010, Centrul de informare EUROPE DIRECT Vaslui şi-a propus o paletă largă de activităŃi: 

 
Site-ul EU Direct Vaslui 

 Centrul de  Informare  EUROPE  DIRECT  Vaslui  deŃine în momentul  de faŃă  un  site  web  care se află 
permanent la dispoziŃia cetăŃenilor şi care este deja cunoscut publicului vasluian. În 2010 vom continua să actualizăm 
saptămânal  site-ul nostru, cu informaŃii de interes general, oportunităŃi de finanŃare, noutăŃi, priorităŃi ale Comisiei 
Europene, activităŃi ale Centrului, publicaŃii proprii şi alte informaŃii de interes pentru public. 
 

Buletinul “Europa în direct” 
 Centrul va  continua  să  publice  în  buletinul  informativ,  care  apare  o  dată  la  două luni, informaŃii despre 
evenimentele  organizate  de  Centru  sau  alte  instituŃii  din  judeŃ  privind  Uniunea  Europeană, informaŃii de interes 
general, precum şi informaŃii privind oportunităŃile de finanŃare active.  PublicaŃia  va  avea  500  de exemplare şi va fi 
distribuită prin  intermediul  multiplicatorilor  de  informaŃie  europeană  de la nivelul primăriilor din localităŃile judeŃului, 
şcoli, instituŃii judeŃene şi locale, biblioteci, mass-mediei locale. 

 
Aniversarea Zilei Europei 

 În perioada 1-9 mai 2010, Centrul vasluian şi-a propus să organizeze două concursuri, ocazionate de 
aniversarea Zilei Europei, concentrate pe conştientizarea efectelor schimbilor climatice şi conservarea mediului: 

 Concurs de eseuri si poezie, la care vor participa elevi ai claselor V -VIII - Tema concursului va fi “Europa 
protejeaza mediul”; 

Concurs de fotografie - Tema concursului de pictura va fi “Salveaza Europa”; 
Cele mai reuşite lucrări literare şi fotografii vor fi expuse la sediul Centrului şi vor fi publicate într-o broşură, 

pentru a atrage atenŃia vasluienilor asupra importanŃei pe care o are protejarea mediului pentru viitorul lor.  
 

Campanie de informare  
Având în vedere că anul 2010 a fost desemnat de deputaŃii europeni drept Anul European al Luptei Împotriva 

Sărăciei şi Excluziunii Sociale, Centrul nostru şi-a propus să desfăşoare o campanile de informare în mediul rural 
vasluian. 

Campania urmăreşte creşterea gradului de informare a populaŃiei din mediul rural vasluian cu privire la 
subvenŃiile acordate agricultorilor şi programele cu finanŃare nerambursabilă care se pot accesa pentru relansarea 
economică a agriculturii şi se va derula, în colaborare cu Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Vaslui si 
APIA Vaslui, în perioada iunie-august 2010. 

„Papusi in caravana” 
În perioada septembrie – decembrie 2010, Centrul nostru, în colaborare cu şcoli gimnaziale din judeŃul Vaslui 

va alcătui un scenariu axat pe tematica mediului şi schimbilor climatice. O echipă de teatru de păpuşi, formată din 
micuŃi actori, va pune în scenă piesa şi va susŃine spectacole în şcoli de pe teritoriul judeŃului. Activitatea este o 
multiplicare a activităŃilor desfăşurate de Centrul vasluian EUROPE DIRECT în rândul elevilor vasluieni. 

 
Pentru toŃi vasluiaeii interesaŃi de problematica Uniunii Europene, Centrul de informare EUROPE DIRECT 

Vaslui pune la dispoziŃia publicului larg informaŃii despre Uniunea Europeană, instituŃiile, politicile şi programele 
acesteia, oferind şi informaŃii despre statutul de stat membru al României şi implicaŃiile ei pentru cetăŃenii săi . 

De asemeni, centrul vasluian de informare europeană oferă servicii de informare şi ghidare către sursele de 
informare europeană, atât prin telefon, fax, e-mail, cât şi la sediul său, unde publicul are acces liber la site-ul Centru-
lui de Contact Europe Direct şi serviciile asociate, precum şi la numerele de telefon cu apel gratuit care furnizează 
informaŃii pe teme europene. 
 Tot la Centrul EUROPE DIRECT sunt la dispoziŃia dumeavoastră, gratuit, în format tipărit şi/sau electronic, 
publicaŃii în limba română şi în limbile oficiale ale Uniunii Europene. (Geta PĂDURARU) 
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                    România ia portofoliul agriculturii. Barroso a anunŃat repartizarea viitorilor comisari 
 
 Dacian Cioloş a fost nominalizat de Jose Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene, să preia 
funcŃia de comisar al agriculturii. Barroso a avut consultări detaliate cu toŃi comisarii desemnaŃi, pentru a se 
asigura că portofoliile merg la persoanele potrivite.  
 Noul colegiu al comisarilor va avea şapte vicepreşedinŃi, inclusiv baroneasa Catherine Ashton, în acelaşi timp 
Înalt Reprezentant pentru Politica Externă. Din colegiu fac parte nouă femei. Toate cele trei mari familii politice sunt 
reprezentate în Comisie. 14 membri, inclusiv preşedintele, au fost comisari şi în precedenta Comisie. 
 Barroso  a  reconfigurat  şi înnoit numele unor portofolii: AcŃiune climatică; Afaceri Interne; JustiŃie, Drepturi 
Fundamentale şi CetăŃenie. 

 Preşedintele  Comisiei Europene Jose Manuel Barroso i-a luat apărarea lui Dacian Cioloş, după ce a fost 
întrebat de ce s-a ales un candidat care provine dintr-o Ńară ce a avut probleme în gestionarea fondurilor agricole: "Este 

o insultă faŃă de persoană şi faŃă de Ńara respectivă. Avem un principiu în Europa - principiul non-discriminării. A spune 

că un candidat nu poate lua un anumit portofoliu pentru că vine dintr-o anumită Ńară este împotriva valorilor noastre şi 

nu pot accepta aşa ceva", a spus Barroso, la conferinŃa de presă în care a anunŃat componenŃa noii sale echipe, ce va 
trebui însă validată de Parlamentul European. 
 Barroso a mai spus despre Cioloş că "este de departe cel mai competent dintre toate numele pe care le-am 

primit pentru acest post. Dacă vă uitaŃi la CV-ul lui, nu este nici o îndoială. Am  vorbit cu el, ştiu  că  este  foarte angajat 

în dosarul agriculturii, a lucrat toată viaŃa în acest domeniu," a precizat preşedintele Comisiei Europene. 
 ResponsabilităŃile comisarilor desemnaŃi: 
 ● Joaquín ALMUNIA: ConcurenŃă. Vicepreşedinte al Comisiei. 
 ● László ANDOR: Ocuparea forŃei de muncă, Probleme sociale şi Incluziune. 
 ● Baroneasa Catherine ASHTON: Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Politica Externă.  Vicepreşedinte al 
Comisiei. 

 ● Michel BARNIER: PiaŃa internă şi servicii. 
 ● Dacian CIOLOS: Agricultură şi Dezvoltare Rurală. 
 ● John DALLI: Politici de sănatate şi ale consumatorului. 
 ● Maria DAMANAKI: Afaceri maritime şi Pescuit.  
 ● Karel DE GUCHT: ComerŃ. 
 ● Štefan FÜLE: Extindere şi Politica de Vecinătate. 
 ● Johannes HAHN: Politica Regională. 
 ● Connie HEDEGAARD: AcŃiune climatică. 
 ● Maire GEOGHEGAN-QUINN: Cercetare şi Inovare. 
 ● Rumiana JELEVA: Cooperare InternaŃională, Ajutor Umanitar şi Răspunsuri la situaŃii de criză. 
 ● Siim KALLAS: Transporturi. Vicepreşedinte al Comisiei. 
 ● Neelie KROES: Agenda Digitală. Vicepreşedinte al Comisiei. 
 ● Janusz LEWANDOWSKI: Buget şi Programare Financiară. 
 ● Cecilia MALMSTRÖM: Afaceri Interne. 
 ● Günter OETTINGER: Energie. 
 ● Andris PIEBALGS: Dezvoltare. 
 ● Janez POTOČNIK: Mediu. 
 ● Viviane REDING: JustiŃie, Drepturi Fundamentale şi CetăŃenie. Vicepreşedinte al Comisiei. 
 ● Olli REHN: Afaceri economice şi monetare. 
 ● Maroš ŠEFČOVIČ: Vicepreşedinte al Comisiei pentru relaŃii interinstituŃionale şi administraŃie. 
 ● Algirdas ŠEMETA: Taxare si Uniunea Vamala, Audit si anti-frauda. 
 ● Antonio TAJANI: Industrie şi antreprenoriat. Vicepreşedinte al Comisiei. 
 ● Androulla VASSILIOU: EducaŃie, Cultură, Multilingvism şi tineret. 
 După audierile individuale ale comisarilor în Parlamentul European, acesta va vota asupra întregii echipe, cel 
mai probabil pe 26 ianuarie 2010.   Comisia   va  fi  apoi numită de Consiliul European şi va avea mandat până la 31 
octombrie 2014. 
Sursa: CE 
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 GHID DE FINANłARE a Programului privind 
amenajarea   în  vederea  stabilizării  malurilor  şi 
versanŃilor 
 Ghidul de finanŃare, denumit în continuare Ghid, 
constituie un suport informativ complex, având rolul de a 
furniza  solicitantului   de finanŃare din Fondul pentru 
mediu informaŃii esenŃiale vizând derularea 

„Programului    privind   amenajarea   în   vederea 
stabilizării   malurilor  şi  versanŃilor”,  denumit în 
continuare Program.Obiectul Programului îl reprezintă 
finanŃarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a 
proiectelor   care  vizează  construcŃiile   de  apărare 
împotriva   acŃiunii   distructive   a   apei:  lucrări  de 
regularizare a scurgerilor pe versanŃi, îndiguiri, apărări şi 
consolidări de maluri şi albii, asanări, decolmatări, etc. 
 Obiectivele Programului vizează : 
 a) amenajarea   cursurilor  de  apă  pentru  a 
permite scurgerea liberă, naturală a apelor, conservarea 
ecosistemelor acvatice; 

 b) refacerea şi menŃinerea echilibrului hidrologic, 
morfologic şi al biodiversităŃii, în zona în care se face 
amenajarea; 

 c) consolidarea malurilor la cursurile de apă şi 
protecŃia construcŃiilor situate în imediata vecinătate, de 
acŃiunea de eroziune a apei; 

 d) protecŃia   versanŃilor  împotriva  acŃiunilor 
distructive ale apei; 
 e) protecŃia localităŃilor şi a infrastructurilor de 
transport împotriva inundaŃiilor. 
 Eligibilitatea solicitantului: 
 Sunt eligibile unităŃile administrativ-teritoriale 
legal înfiinŃate şi delimitate, administrate conform Legii 
nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, 
cu modificările  şi  completările  ulterioare, care au în 
proprietate publică sau privată ori administrare terenuri 
cu eroziune de adâncime, terenuri afectate de alunecări 
active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase. 
 ActivităŃi eligibile: 
 a) elaborarea şi/sau reactualizarea studiilor de 
fezabilitate, elaborarea şi/sau reactualizarea proiectelor 
tehnice,  documentaŃia  de  avizare  pentru lucrări de 
intervenŃii: documentaŃia tehnico-economică similară 
studiului de fezabilitate, elaborată pe baza concluziilor 
raportului   de  expertiză  tehnică,  pentru  aprobarea 
indicatorilor  tehnicoeconomici  aferenŃi  lucrărilor  de 
intervenŃii la  construcŃii  existente necesare realizării 
investiŃiilor din cadrul Programului ; valoarea acestora se 
decontează în procent de maximum 5 % din valoarea 
cheltuielilor eligibile ale proiectului; 

 b) realizarea   obiectivelor  de  investiŃii,  în con-
formitate cu indicatorii tehnico – economici aprobaŃi prin 
hotărâre a consiliului local; 

c) taxa pe valoarea adăugată; 
d) lucrări  pentru  înlăturarea  efectelor produse de 
procesele geomorfologice gravitaŃionale (alunecări de 
teren, prăbuşiri etc.); 
e) construcŃii de apărare împotriva acŃiunii distructive a 
apei: lucrări de regularizare a scurgerilor pe versanŃi, 
îndiguiri, apărări şi consolidări de maluri şi albii, lucrări 
de  dirijare  a   apei,  corectări   de  torenŃi,  asanări, 
combaterea   eroziunii  solului,  decolmatări,  captare 
izvoare, etc.; 

f) lucrări   pentru  consolidare  şi  asigurare  a 
terasamentelor: zid de sprijin, amenajare versanŃi, 
amenajare drenuri forate,  tuburi  drenante,  drenuri 
transversale,  şanŃuri   protecŃie  versanŃi,  praguri de 
liniştire, etc; 

g) utilizarea gabioanelor la consolidarea unor taluzuri, 
maluri ale cursurilor de apă; 

h) lucrări pentru realizarea sistemelor de drenaj; 
i) corectarea cursurilor de apă prin tăierea meandrelor, 
în vederea asigurării unui regim mai bun de scurgere a 
apei şi aluviunilor ; 

j) studii de teren geo-topo-hidro şi întocmirea planului 
topografic   pentru   suprafaŃa  unde  urmează  să  se 
realizeze lucrarea de amenajare, în procent de maximum 
3% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului; 

k) construcŃii, montaj, transportul materialelor necesare 
implementării proiectelor; 
l) manopera aferentă executării lucrărilor; 
m) asigurarea supravegherii prin diriginte de şantier. 
 
 FinanŃarea proiectului: 
 FinanŃarea      se     acordă     prin       modalitate 
nerambursabilă,  ca  procent  din  cheltuielile  eligibile ale 
proiectului, în baza contractului pentru finanŃare, încheiat 
între AdministraŃia Fondului pentru Mediu şi beneficiar. 
 Procentul de cheltuieli eligibile nefinanŃat din 
Fondul pentru mediu constituie contribuŃia proprie a 
beneficiarului,  pe care  acesta  o  susŃine  din  surse 
financiare proprii. 
 FinanŃarea se face în mod eşalonat, în interiorul 
perioadei de valabilitate a contractului pentru finanŃare şi 
pe măsura realizării proiectului. 
 FinanŃarea se acordă în cuantum de maxim 98 
% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului. SolicitanŃii   
pot  beneficia  de finanŃarea cheltuielilor eligibile aferente 
a cel mult două proiecte pe sesiune. 
 Toate    datele,  informaŃiile,  instrucŃiunile, 
comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu 
Programul, se publică pe site-ul AdministraŃiei Fondului 
pentru Mediu, www.afm.ro, la secŃiunea “InformaŃii 
referitoare la Programul privind amenajarea în vederea 
stabilizării malurilor şi versanŃilor”. 



LA MULTI ANI 2010!  

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

COLECTIVUL  DIRECłIEI DEZVOLTARE LOCALĂ, INTEGRARE EUROPEANĂ 
ŞI RELAłII INTERNAłIONALE A CONSILIULUI JUDEłEAN VASLUI 

 VA UREAZA 
SARBATORI  FERICITE!   


