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Şi în 2010, vă aşteptăm la Centrul de Informare 
EUROPE  DIRECT  Vaslui 

   

  Centrul vasluian de 

informare EUROPE DIRECT, 
finanŃat de către Comisia 

Europeană, prin ReprezentanŃa 

sa în România, contiună 

activitatea şi în 2010.  

 Vom continua să actualizăm săptămânal  Site-

ul EU Direct Vaslui, 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. 

 Centrul va  continua  să  publice  în   Buletinul 

“Europa în direct” care  apare  o  dată  la  două luni, 
informaŃii despre evenimentele  organizate  de  Centru  

sau  alte  instituŃii  din  judeŃ, informaŃii de interes 
general pe teme europene, oportunităŃi de finanŃare.   

 În perioada 1-9 mai 2010, Centrul vasluian şi-a 

propus să organizeze, cu ocazia Aniversării Zilei 

Europei, două concursuri,  concentrate pe 
conştientizarea efectelor schimbărilor climatice şi 
conservarea mediului: un concurs de eseuri şi poezie 

şi un concurs de fotografie. 

 O campanie de informare  în mediul rural 
vasluian, cu privire la subvenŃiile acordate agricultorilor 

şi programele cu finanŃare nerambursabilă care se pot 
accesa pentru relansarea economică a agriculturii, se 

va derula în lunile iunie – august. 

 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 climatic. Sub genericul „Păpuşi 

în caravană”, 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.  
(Geta PĂDURARU) 

Comisia Barroso II, aprobată  de PE 
 

 
 Parlamentul European s-a pronunŃat pe 9 

februarie asupra componenŃei următoarei Comisii 

Europene, iar rezultatul votului a fost pozitiv, după 

cum era de aşteptat. Dacian Cioloş  a devenit, 

oficial, comisarul Uniunii Europene pentru 

agricultură. Noua Comisie va fi operaŃională 

săptămâna viitoare.  

 Plenul Parlamentului European, reunit pe 9 

februarie, la Strasbourg, a votat în favoarea Comisiei 

Barroso II astfel: 488 pentru, 137 împotrivă, 72 
abŃineri. Noua Comisie a primit mandat până 
la sfârşitul lunii octombrie 2014. 
 Pentru a ajunge la acest vot, comisarii 

europeni au fost supuşi la audieri, uneori dificile, în faŃa 

comisiilor Parlamentului European. Acesta a fost cazul 

lui Catherine Ashton, Înalt reprezentant al UE pentru 

afaceri externe şi vicepreşedinte al Comisiei. Numeroşi 
aleşi aşteaptă să fie convinşi, în următoarele luni, că 

britanica este la înălŃimea funcŃiei. Relansarea creşterii 

economice este principala sarcină atribuită de Barroso 

executivului său, dominat în acest domeniu de trioul 
format din spaniolul Joaquin Almunia (ConcurenŃă), 

finlandezul Olli Rehn (Afaceri economice) şi francezul 

Michel Barnier (PiaŃa internă şi afaceri financiare). 

Printre ceilalŃi comisari ce se vor afla în prim plan se 

afla belgianul Karel De Gucht (ComerŃ) si românul 
Dacian Cioloş  (Agricultură). 
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 După mai multe luni de amânare, incertitudine şi 

mici scandaluri politice, cei 27 de comisari europeni, 

formând a doua echipă condusă de portughezul Jose 

Manuel Barroso au primit în fine votul Parlamentului 
European. 

 Responsabilitatea în faŃa Parlamentului "este 

foarte importantă pentru legitimitatea democratică a 

Comisiei" a subliniat José Manuel Barroso, 
preşedintele Comisiei Europene. Actuala perioadă 
excepŃională, cu provocari precum criza economică, 

schimbările climatice şi securitatea energetică oferă 

oportunitatea "de a arăta curaj". "Avem nevoie de 

instituŃii europene puternice" pentru a face faŃă acestor 
provocari, fiind în sarcina Comisiei şi a Parlamentului de 

a coopera "pentru a asigura că Uniunea Europeană nu 

este doar suma părŃilor din care este compusă."   

 "Astăzi începe un nou capitol al aventurii 

europene", a concluzionat Barosso, adaugând că acest 
proiect  trebuie să fie un succes pentru toŃi cetăŃenii 

europeni. 

 "Este pentru prima dată în istoria noastră când 

numim Comisia Europeană în capacitatea de co-

legiuitor real", a declarat preşedintele Parlamentului, 

Jerzy Buzek, la începutul dezbaterii. "De asemenea, 
reprezintă începutul unei noi decade care implică şi un 

nou mod de lucru al instituŃiilor europene". 

 
UE a lansat anul european 2010:  

Stop sărăciei acum! 
          Comisia 

Europeană şi 

preşedinŃia spaniolă a  

Uniunii   Europene  

au lansat, joi, 21 

ianuarie, la Madrid, 

Anul european 2010 

de luptă împotriva 

săraciei şi excluziunii 

sociale. Sub sloganul "Stop sărăciei acum!", 

campania vizează plasarea luptei împotriva sărăciei 

- care afectează direct un european din şase - în 

centrul atenŃiei tuturor europenilor. 

 Aproape 80 de milioane de europeni - 17% 
dintre cetăŃenii UE - traiesc, în prezent, sub pragul 
săraciei. Un Eurobarometru recent arată că acest fapt 
determină o puternică reacŃie în rândul opiniei publice. 

Marea majoritate a europenilor (73%) consideră că 
saracia este o problemă larg răspândită în Ńara lor, în 

timp ce 89% doresc acŃiuni urgente din partea 

guvernelor lor pentru a soluŃiona această problemă. În 
timp ce majoritatea oamenilor consideră că guvernul  lor  

EVENIMENTE & STIRI 

este principalul responsabil în această privinŃă, 74% 

dintre cetăŃeni aşteaptă în acelaşi timp ca Uniunea 

Europeană să îşi asume un rol important. 

 Anul european 2010 are drept obiectiv 
sensibilizarea faŃă de cauzele şi consecinŃele saraciei în 

Europa, atât a actorilor cheie, cum sunt guvernele şi 

partenerii sociali, cât şi a publicului larg. În plus, se 

doreşte mobilizarea acestor parteneri diferiŃi în lupta 

împotriva sărăciei, promovarea integrării sociale şi a 
incluziunii şi încurajarea adoptării de obiective clare în 

elaborarea de politici UE şi naŃionale pentru lupta 

împotriva sărăciei şi excluziunii sociale. 
 ActivităŃile Anului vor fi în mare parte 
descentralizate. Fiecare dintre cele 29 de Ńări participante 

(27 de Ńări membre UE plus Norvegia şi Islanda) a 

elaborat propriul program naŃional. Campaniile de 

sensibilizare la nivel european şi naŃional şi sutele de 

proiecte legate de diferite priorităŃi naŃionale vor fi 
susŃinute dintr-un buget de 17 milioane euro. 

 Campania de comunicare a Anului european va 

cuprinde un concurs pentru jurnalişti, o iniŃiativă artistică 

şi două "săptămâni obiectiv", din lunile mai şi octombrie, 

care vor concentra diferite evenimente naŃionale din 

întreaga UE. Anul se va încheia printr-o conferinŃă 
recapitulativă la Bruxelles, la 17 decembrie, sub 
preşedinŃia belgiană a UE. 

 Pagina de internet a campaniei (http://

www.2010againstpoverty.eu) include o platformă de 

parteneriat pentru stimularea creării de reŃele şi iniŃiative 

comune ale actorilor cheie, cum sunt organizaŃiile 

societăŃii civile şi autorităŃile locale şi regionale. Tot aici 

vor fi prezentate şi evenimentele desfăşurate în toate 
Ńările participante. 

 
Essen, Pécs şi Istanbul - capitalele culturale 

europene 2010 
 
 Zona Ruhr din vestul Germaniei, cu cele 53 de 

oraşe ale sale, a fost inaugurată oficial drept Capitala 

Culturală Europeană pentru anul 2010. Zona Ruhr 

împarte titulatura de CCE cu oraşele Pecs din Ungaria şi 
Istanbul din Turcia. 

 Potrivit Deutsche Welle, în ciuda ninsorii 

abundente, pe 9 ianuarie, zeci de mii de oameni au 

sărbătorit inaugurarea Capitalei Culturale Ruhr 2010 în 

aer liber, în faŃa fostei mine Zollverein din Essen, în care 
funcŃionează un centru cultural. Preşedintele german 

Horst Koehler a declarat, la ceremonia de deschidere, că 

în zona Ruhr, cunoscută în trecut pentru producŃia sa de 

carbune şi oŃel, "cultura nu este un fenomen elitist, ci o 
forŃă creatoare pentru toată lumea". 
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 Fost bazin 

industrial major al 

Germaniei, aşa-
numita Metropolă 

Ruhr este zona cea 

mai dens populată a 

Republicii Federale - 
cinci milioane  de 

locuitori pe 4.500 de kilometri pătraŃi. Essen va 

reprezenta în special această regiune în care se mai 

gasesc  52  de oraşe,  majoritatea   într-o   situaŃie 

financiară deplorabilă .În zona Ruhr, circa 500.000 de 
locuitori provin din străinătate, din nu mai puŃin de 170 

de Ńări.  

 La ceremonia de inaugurare a programului 

Ruhr 2010, preşedintele Comisiei Europene Jose 

Manuel Durao Barroso a subliniat multiculturalitatea 
oraşelor, considerând convieŃuirea paşnică a acestor 

oameni de  naŃionalităŃi  şi religii  diferite  drept  un 

exemplu pozitiv pentru întregul spaŃiu european. 

 De-a lungul întregului an, vor avea loc peste 
2.500 de manifestări culturale, în zonă fiind aşteptaŃi 

peste cinci milioane de vizitatori. În Bazinul Ruhr, 

peste 200 de muzee şi-au deschis porŃile în ultimii ani, 

multe dintre ele fiind adăpostite în foste fabrici sau 

chiar mine. În fostele oraşe industriale există biserici 
fascinante din Evul Mediu, iar teatrele din această 

regiune se număra printre cele mai prestigioase ale 

Germaniei. 

 Site-ul oficial al programului cultural Ruhr 

2010 se găseşte la: www.essen-fuer-das-

ruhrgebiet.ruhr2010.de  

  
 

 Comisia  Europeană  cere site-urilor de 
socializare să îmbunătăŃească   politicile pentru 
siguranŃa copiilor 

  

 Conform unui studiu 

efectuat  la  nivelul  Uniunii 

Europene,  50%  din  tinerii 

europeni   difuzează  pe 

internet   informaŃii   cu 

caracter personal care riscă 

să  rămână  permanent 

online şi să fie vizualizate 

de oricine. Cu ocazia "Zilei 

pentru  un  internet  mai 

sigur",  Comisia  Europeană  a  transmis  tinerilor: 

"GandiŃi-vă bine înainte de a publica informaŃii online!"

 După un an de la încheierea unui acord cu 18 

companii de internet,  referitor  la  garantarea unui 

internet sigur, Comisia Europeană publică un raport 
privind progresele înregistrate. 

 Companiile au semnat acest acord pe bază de 

voluntariat, obligându-se să prevadă mecanisme de 

protecŃie a copiilor care utilizează site-urile a 25 de 
reŃele de socializare, cum ar fi Facebook, MySpace 

sau YouTube. Alte două companii li s-au alăturat în 

iunie anul trecut. 

 După un an, se poate constata că majoritatea 

companiilor de internet prevăd posibilitatea de a bloca 
utilizatori, de  a  elimina  anumite  informaŃii  şi  de a 

decide ce informaŃii pot  fi vizualizate  de  anumite 

categorii de public. De asemenea, acestea oferă o 

serie de instrucŃiuni privind modalităŃile de protecŃie a 

minorilor, deşi, în unele cazuri, informaŃiile respective 
se găsesc cu greu sau sunt neclare.  

 Raportul  Comisiei,  care  marchează Ziua 

pentru un internet mai sigur, scoate în relief şi o serie 

de puncte slabe: mai mult de jumătate din companiile 
de internet nu şi-au Ńinut angajamentul luat pentru a 

garanta că profilurile on-line şi listele de contact sunt 

setate automat cu statutul „privat” pentru  utilizatorii 

minori. Mai mult decât atât, pe multe site-uri, motorul 

de căutare include profilurile utilizatorilor minori. Şi, cu 
toate că majoritatea site-urilor de internet prevăd un 

link pentru a raporta un act de hărŃuire, sunt puŃine 

cele care răspund consecvent la astfel de plângeri. 

 „Anul trecut, Comisia Europeană le-a cerut 

companiilor  să  ia  atitudine  şi  sunt  mulŃumită să 

constat că multe dintre ele au răspuns la acest apel”, a 

declarat comisarul pentru societatea informaŃională, 

dna Viviane Reding.  „Totuşi,  mă  aştept  ca toate 

companiile să depună mai multe eforturi”, a mai spus 
oficialul european. 

 Un   studiu   separat  realizat   de   AgenŃia 

Europeană pentru Securitatea ReŃelelor Informatice şi 

a Datelor recomandă o serie de modalităŃi pentru a 
minimiza riscurile legate de publicarea  de  informaŃii 

on-line. 

Site-urile reŃelelor de socializare sunt deosebit 

de  populare, mai  ales  în  rândul  tinerilor.  Aceste 

platforme digitale de informaŃii cu caracter privat le dau 
utilizatorilor senzaŃia că se află în intimitatea prietenilor 

apropiaŃi, însă, de fapt, milioane de utilizatori au acces 

la informaŃiile lor personale.  

 UE acordă o atenŃie considerabilă siguranŃei 

pe internet, deoarece protecŃia vieŃii private şi a datelor 
personale    sunt    drepturi   înscrise   în   legislaŃia 

europeană. 

Sursa: http://ec.europa.eu  
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           Op 4.2  Sprijinirea investiŃiilor în modernizarea 
şi  realizarea  de  noi  capacităŃi  de   producere  a 
energiei  electrice  şi  termice,   prin  valorificarea 
resurselor energetice regenerabile 
           POS CCE: AP 4 "Creşterea eficienŃei energetice 

şi  a  securităŃii  furnizării,  în  contextul  combaterii 

schimbărilor climatice", DMI 4.2 "Valorificarea resurselor 

regenerabile de energie pentru producerea energiei 

verzi" 

          Obiectivele programului: 
●  reducerea dependenŃei de importurile de resurse de 

energie   primară  (în  principal  combustibili  fosili)  şi 
îmbunătăŃirea siguranŃei în aprovizionare; 

●  protecŃia mediului prin reducerea emisiilor poluante şi 

combaterea schimbărilor climatice; 

● diversificarea surselor de producere a energiei, 

tehnologiilor şi infrastructurii pentru producŃia de energie 
electrică/termică; 

●  crearea a noi locuri de muncă în diferite zone ale Ńării 

prin realizarea / modernizarea capacităŃilor de producere 

a energiei din surse neconvenŃionale; 
●  crearea   posibilităŃii   de   introducere  în   circuitul 

economic a  unor  zone  izolate, care va conduce, de 

asemenea, la creşterea numărului de locuri de muncă; 

● implicarea mai activă a mediului de afaceri 

(companiilor  private din Ńară şi din străinătate) şi a 
autorităŃilor publice locale, în procesul de valorificare a 

resurselor regenerabile de energie. 

          SolicitanŃi eligibili: 

● AutorităŃile administraŃiilor publice locale, AsociaŃiile de 
Dezvoltare Intercomunitară (constituite conform 

prevederilor  Legii  nr.  215/2001, cu  modificările  şi 

completările ulterioare)  pentru  tipurile  de  proiecte 

menŃionate în Ghidul solicitantului; 

● SocietăŃi comerciale care se incadreaza in categoria 
intreprinderilor mici, mijlocii si mari - cu exceptia celor 

care solicită finanŃare pentru proiecte din sectoarele 

neeligible mentionate în Ghidul solicitantului; 

● SocietăŃi comerciale care se încadrează în categoria 
microîntreprinderilor înregistrate în localităŃile urbane (al 

căror sediu social este amplasat în localităŃile urbane)  

cu excepŃia celor care solicită finanŃare pentru proiecte 

din   sectoarele   neeligible    menŃionate   în   Ghidul 

solicitantului. 

          ActivităŃi eligibile: 
          Proiectele finanŃate în cadrul acestei operaŃiuni pot 

fi de tipul:  proiecte  de  realizare de noi capacităŃi de 

producere a energiei electrice  şi termice, atât pentru 

consumul propriu cât şi pentru furnizarea  de  energie în 
reŃeaua  de  transport   şi   distribuŃie,   prin   valorificarea  

resurselor     regenerabile   de   energie   şi    proiecte   de 

modernizare a capacităŃilor de producere.  

 Următoarele activităŃi sunt eligibile: 
● achiziŃionarea   şi   amenajarea  terenului  în  scopul 

amplasării echipamentelor/instalaŃiilor proiectului; 

● construcŃii şi instalaŃii aferente construcŃiilor necesare 

implementării proiectului; 
● achiziŃia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de 

monitorizare continuă; 

● organizarea de şantier (numai în cazul proiectelor care 

nu intră sub incidenŃa ajutorului de stat); 

● racordarea la  reŃeaua  Sistemului   Electroenergetic 
NaŃional în  aval  de  punctul  de  delimitare  ("punct de 

delimitare"  definit   conform  HG  nr.  90/2008   pentru 

aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor 

la reŃelele electrice de interes public). 

 CondiŃii de finanŃare: 
       Pentru această Cerere de propuneri de proiecte se 

vor aloca din fondurile POS CCE 420.000.000 lei. 

Valoarea minimă a proiectului este de 400.000 lei (inclusiv 

TVA). 
      Valoarea maximă a proiectului nu poate depăşi 

50.000.000 Euro (inclusiv TVA) la cursul Inforeuro din luna 

depunerii cererii de finanŃare. 

      Valoarea maximă a finanŃării nerambursabile care 

poate fi acordată pentru un proiect este de 80 milioane lei. 
      Durata de implementare a proiectului trebuie să fie de 

maximum 4 ani de la semnarea Contractului de finanŃare 

şi să nu depăşească data de 31.07.2015. 

 Termene limită: 

      Termenul de depunere este 30 aprilie 2010, ora 
14.00. 

 
 
 Op. a) Sprijinirea investiŃiilor în instalaŃii şi 
echipamente pentru întreprinderi din industrie, care 
să conducă la economii de energie 
 POSCCE: AP 4 "Creşterea eficienŃei energetice şi 

a  securităŃii  furnizării",  DMI 1: "Energie  eficientă  şi 

durabilă" 

  Obiectivele programului: 

     OperaŃiunea    are  ca  obiectiv    creşterea   eficienŃei 

energetice şi implicit obŃinerea unei economii de energie. 

 SolicitanŃi eligibili: 

      SolicitanŃii  eligibili  pentru  această  operaŃiune  sunt 

întreprinderile mari,   întreprinderile mici şi mijlocii  din 

sectorul industrial, care implementează proiecte al căror 

obiectiv este creşterea eficienŃei energetice şi economia 

de energie, aşa cum sunt acestea definite în OG nr. 
22/2008. 
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 ActivităŃi eligibile: 

●  InstalaŃii/echipamente specifice pentru întreprinderi 
din industrie, în scopul obŃinerii unei economii specifice 

de energie, pe baza bilanŃului energetic (de exemplu, 
compresoare de aer, pompe, instalaŃii / echipamente / 

sisteme  de  ventilaŃie,  sisteme  de încălzire / răcire, 

boilere, arzătoare, schimbătoare de căldură, convertoare 

de frecvenŃă, sisteme integrate  de  management  al 

consumului de energie şi altele); 

●  UnităŃi  de   cogenerare  de   înaltă   eficienŃă   ale 
întreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de 

cogenerare sau construirea unora noi); 

● ConstrucŃii aferente procesului industrial care face 
obiectul proiectului de eficienŃă energetică. 

     ActivităŃile proiectului vor fi programate astfel încât 

proiectul să fie implementat în urmatoarele intervale de 

timp, începând cu data semnării CF, dar fară a depăşi 

data de 31 decembrie 2015: 

●   maximum 4  ani  pentru  proiectele  care  vizează 
cogenerarea de înaltă eficienŃă, 

●    maximum 3 ani pentru celelalte tipuri de proiecte de 
eficienŃă energetică. 

  CondiŃii de finanŃare: 

     Alocarea  financiară  pentru  această   cerere   de 

propuneri de proiecte este de 400.000.000 lei. 

     Valoarea maximă a proiectului (inclusiv TVA) nu 

poate depaşi 50 milioane Euro echivalent în lei (la cursul 
Inforeuro din luna depunerii CRF). 

     Valoarea maximă  a  finanŃării  acordate în cadrul 

cererii de propuneri de proiecte este de 40.000.000 lei, 

cu excepŃia măsurii de cogenerare de înaltă eficienŃă, 

unde limita maximă este de 80.000.000 lei. 

 Termene limită: 

      Termenul limită de depunere este 30 noiembrie 
2010. 

 Programul Tineret în AcŃiune 2007-2013 
  
 Programul  Tineret  promovează mobilitatea, 

iniŃiativa, învăŃarea interculturală şi solidaritatea între 

tinerii din Europa şi din întreaga lume. 

 Obiectivele programului: 

● promovarea cetăŃeniei active în  rândul tinerilor, în 

general, şi a cetăŃeniei lor europene, în particular; 

● dezvoltarea solidarităŃii şi promovarea toleranŃei între 

tineri, în special în vederea consolidării coeziunii sociale 

în Uniunea Europeană; 
● favorizarea întelegerii reciproce între tinerii din diferite 

Ńări; 

● contribuŃia la îmbunătăŃirea  calităŃii  sistemelor de 

sprijinire  a  activităŃilor  tinerilor  şi a capacităŃii organi-
zaŃiilor din cadrul societatii civile în domeniul tineretului; 

● promovarea  cooperării   europene  în  domeniul 

tineretului. 

 SolicitanŃi eligibili: 
● organizaŃii   fără   scop   lucrativ   sau    organizaŃii non
-guvernamentale; 

● organisme publice locale, regionale; 

● grupuri informale de tineri; 

● organisme care activează la nivel european în 

domeniul tineretului; 
● organizaŃii internaŃionale fără scop lucrativ; 

● organizaŃii  cu   scop   lucrativ   care  organizează 

evenimente în domeniul tineretului, sportului sau culturii. 

 ActivităŃi eligibile: 

 1. Tineri pentru Europa 

● susŃine  schimburile  de  tineri pentru a le amplifica 

mobilitatea, 

● susŃine iniŃiativele,  proiectele  şi  activităŃile privind 

participarea  la viaŃa democratică a tinerilor, pentru a 
dezvolta cetăŃenia şi întelegerea reciprocă în rândul 

tineretului. 

 2. Serviciul European de Voluntariat 

● susŃine participarea tinerilor la varii forme de activităŃi 

de voluntariat, atât în interiorul, cât şi în exteriorul UE. 
 3. Tinerii în lume 

● susŃine schimburi de tineri şi persoane active în 

domeniul tineretului şi în organizaŃii de tineret, 

● susŃine   iniŃiative  care   consolidează   întelegerea 
reciprocă, solidaritatea şi toleranŃa  în rândul tinerilor, 

precum şi dezvoltarea cooperării în domeniul tineretului 

şi societăŃii civile . 

 4. Sisteme de SusŃinere pentru Tineri 

● susŃine organisme active, în domeniul tineretului, la 
nivel european. 

 5. SusŃinerea Cooperării Europene în domeniul 

tineretului 

● organizarea unui dialog structurat între diverşii actori în 
domeniul tineretului, 

● susŃine seminarii privind tineretul, pe teme sociale, cul-

turale şi politice de interes pentru tineri, 

● contribuie la dezvoltarea cooperării. 
 CondiŃii de finantare: 
 Programul are un buget general de 885 milioane 

EUR pentru perioada 2007-2013.   

 Termene limită: 

 a) Pentru proiectele depuse la agenŃiile naŃionale 

Data de începere a proiectului: 

●1 mai - 30 septembrie: 1 februarie termen limită; 

●1 iulie - 30 noiembrie: 1 aprilie termen limită; 

●1 septembrie - 31 ianuarie: 1 iunie termen limită; 

●1 decembrie - 30 aprilie: 1 septembrie termen limită; 
●1 februarie - 31 iulie: 1 noiembrie termen limită. 
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AcŃ.1:Măsura 2.1 - Proiecte cetăŃeneşti - 1 500 000 EUR; 

AcŃ. 1: Măsura 2.2 - Măsuri de sprijin - 1 535 000 EUR; 

AcŃ. 2: Măsura 3 - Sprijin pentru proiectele iniŃiate de 
organizaŃiile societăŃii civile - 3 400 000 EUR; 

AcŃ. 4 - Memoria europeană activă - 1 800 000 EUR. 
 Termene limită: 

AcŃ. 1: Măsura 1.1 - Întruniri ale cetăŃenilor în contextul 

infrăŃirii între oraşe - 1 februarie, 1 iunie, 1 septembrie; 
AcŃ. 1: Măsura 1.2 - Crearea de reŃele tematice între 

oraşele înfrăŃite - 1 februarie, 1 septembrie; 

AcŃ. 1: Măsura 2.1 - Proiecte cetăŃeneşti - 1 iunie; 

AcŃ. 1: Măsura 2.2 - Măsuri de sprijin - 1 iunie; 
AcŃ. 2: Măsura 3 - Sprijin pentru proiectele iniŃiate de or-

ganizaŃiile societăŃii civile - 15 februarie; 

AcŃ. 4 - Memoria europeană activă - 30 aprilie. 
 

 “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului 

de familia sa şi instruirea personalului aferent” 

 

 Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Familiei şi a 

Drepturilor Copilului a deschis procedura de atribuire a 
contractului cu  finanŃare  nerambursabilă  în cadrul 

Proiectului ,,Servicii comunitare de prevenire a separării 

copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”, 

finanŃat în baza Acordului de împrumut dintre România şi 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, ratificat prin 
HG.nr. 928/2007. 

 Consiliile judeŃene, prin DirecŃiile Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului şi/sau Consiliile 

locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor pot depune 
propuneri de subproiecte  pentru crearea de centre de 

îngrijire de zi pentru copiii aflaŃi în situaŃii de risc. 

 Solicitantul  poate  primi  până  la 80.000Euro  

finanŃare nerambursabilă (fără TVA) pentru înfiinŃarea unui 

serviciu  comunitar  pentru  prevenirea separării copilului 
de familia sa. ContribuŃia proprie, din surse proprii şi 

atrase, în bani şi/sau în natură, trebuie  să fie de cel puŃin 

9% din costul total al subproiectului (fără taxe). 

 Termenul limită pentru depunerea subproiectelor 

este 31 martie 2010. 
 Toate condiŃiile prezentului apel de propuneri de 

subproiecte se regasesc în Manualul de Implemantare a 

Proiectului, care poate fi consultat la adresa www.copii.ro, 

secŃiunea   Programe  InternaŃionale-BDCE.    InformaŃii 
suplimentare se pot obŃine de la Autoritatea NaŃională 

pentru ProtecŃia Familiei şi a Drepturilor Copilului, 

tel.021/13.10.07.89 int. 154, 155, persoane de contact: 

Iulia Vrăjitoru şi Florin Chirculescu. 

 b) Pentru proiectele depuse la AgenŃia Executivă Data 

de începere a proiectului: 

●1 august - 31 decembrie: 1 februarie termen limită; 

●1 decembrie - 30 aprilie: 1 iunie termen limită; 
●1 martie - 31 iulie: 1 septembrie termen limită. 
Sursa: Europa.eu 
 

      Programul "Europa pentru cetăŃeni" (2007-2013) 

 
 Obiectivele programului: 

● apropierea  membrilor  comunităŃilor  locale  de pe 

întregul teritoriu al Europei pentru a împărtăşi şi face 

schimb de experientă, opinii şi valori, pentru a  trage 

învăŃăminte din istorie şi pentru a contribui la construirea 

viitorului; 
● promovarea acŃiunilor, a dezbaterilor şi a reflecŃiei în 

legatură cu cetăŃenia europeană şi democraŃia, valorile 

comune, istoria şi cultura comună, prin cooperare în 

cadrul organizaŃiilor societăŃii civile la nivel european; 

● apropierea Europei de cetăŃenii săi prin promovarea 
valorilor şi a realizărilor Europei, conservând în acelaşi 

timp memoria trecutului său; 

● încurajarea interacŃiunii între cetăŃeni şi organizaŃiile 

societăŃii civile din toate Ńările participante, contribuind la 
dialogul  intercultural  şi  aducând în  prim  plan  atât 

diversitatea, cât şi unitatea Europei, o atenŃie specială 

fiind acordată activităŃilor menite să dezvolte legături 

mai strânse între cetăŃenii statelor membre ale Uniunii 

Europene cu structura sa de la 30 aprilie 2004 şi cei ai 
statelor membre care au aderat după aceasta dată. 

 SolicitanŃi eligibili: 

 Programul  este  deschis  tuturor  iniŃiatorilor 

înregistraŃi într-una din Ńările participante la program, 
care sunt fie un organism public, fie o organizaŃie non-

profit cu statut juridic (personalitate juridică). 
 ActivităŃi eligibile: 

 Programul "Europa pentru cetăŃeni" sprijină 

proiecte de promovare a cetăŃeniei europene active. 
Prezenta cerere  de  propuneri acoperă urmatoarele 

acŃiuni din cadrul programului "Europa pentru cetăŃeni": 

AcŃ. 1 - "CetăŃeni activi pentru Europa"; 

AcŃ. 2 - "Societatea civilă activă în Europa"; 
AcŃ. 4 - "Memoria europeană activă". 

 CondiŃii de finanŃare: 

AcŃ. 1: Măsura  1.1 - Întruniri   ale  cetăŃenilor   în  
contextul înfrăŃirii între oraşe - 7 000 000 EUR; 

AcŃ. 1: Măsura 1.2 - Crearea de reŃele tematice între 
oraşele înfrăŃite - 5 165 000 EUR; 


