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ZIUA EUROPEI la Centrul EUROPE DIRECT Vaslui 

        Schimbările climatice reprezintă una dintre cele 

mai mari ameninţări asupra mediului, cadrului social şi 

economic. Încălzirea globală va fi principalul factor 

care va provoca dispariţia unor specii, în decursul 

acestui secol, spun specialiştii.  

        Observaţiile indică creşteri 

ale temperaturilor medii globale 

ale apei şi ale oceanului, o topire 

extinsă a zăpezii şi gheţii şi 

creşterea globală medie a 

nivelului mării. Este foarte 

probabil ca, în mare parte, 

încălzirea să poată fi pusă pe seama emisiilor de gaze 

cu efect de seră provenite din activităţi umane. 

        „9 Mai – Ziua Europei” este o iniţiativă adresată 

şcolilor, care îşi propune să sensibilizeze tinerii 

europeni cu privire la politica Uniunii Europene privind 

combaterea schimbărilor climatice, aceasta fiind una 

dintre principalele priorităţi de comunicare stabilite de 

Comisia Europeană pentru Statele Membre ale Uniunii 

Europene. De asemenea, Organizaţia Naţiunilor Unite 

a declarat anul 2010 - Anul internaţional al 

biodiversităţii şi 22 mai a fost desemnată Ziua 

internaţională a diversităţii biologice. 

        Consiliul judeţean Vaslui, prin intermediul 

Centrului  de  Informare  EUROPE  DIRECT  

Vaslui  şi-a propus să organizeze, cu prilejul 

aniversării ZILEI EUROPEI, două concursuri 

adresate elevilor vasluieni pe tema “Mediul şi 

schimbările climatice”. 

         Concursurile au ca principală temă protejarea 

biodiversităţii şi conştientizarea efectelor schimbărilor 

climatice şi a conservării mediului şi face parte din 

suita activităţilor proiectului “Centrul de Informare 

EUROPE DIRECT Vaslui”, proiect cofinţat de Comisia 

Europeană. 

        Obiectivul acestor concursuri îl constituie 

informarea tinerilor vasluieni cu privire la rolul Uniunii 

Europene în diminuarea şi încetinirea schimbărilor 

climatice, creşterea gradului de conştientizare a 

valorilor europene şi susţinerea politicilor Uniunii 

Europene în materie de biodiversitate în rândul 

şcolarilor vasluieni, viitoarea generaţie de cetăţeni 

europeni. 

 

 ! Concursul  de  literatură „Europa              

  protejează mediul!” 
 

        Tema concursului: “Europa protejează 

mediul!” se va concentra pe conştientizarea efectelor 

schimbărilor climatice şi a conservării mediului. 

        Cui se adresează?  

        Concursul    se  adresează  elevilor  din   clasele 

V-VIII,  din judeţul Vaslui.  

        În ce constă concursul? 

        Pe parcursul săptămânilor precedente zilei de 9 

mai, elevii vor întocmi eseuri şi poezii care vor fi 

colectate până, cel tarziu miercuri, 5 mai 2010, de un 

cadru didactic care va fi desemnat responsabil de 

activitate de către conducerea fiecarei şcoli 

participante. Participanţii trebuie să abordeze diverse 

aspecte ale schimbărilor climatice: cauzele, 

consecinţele asupra planetei şi soluţiile pe care trebuie 

să le găsim.  

        Eseurile şi poeziile nu trebuie sa depaşească 

două pagini format A4. 

        Juriul va fi format din specialişti desemnaţi de 

Consiliul judeţean Vaslui. 

 

! Concursul  de  fotografie „Salvează Europa!” 
 

        Tema concursului: ”Salvează Europa!” se va 

concentra pe conştientizarea efectelor schimbărilor 

climatice şi a conservării mediului. 

http://www.europedirectvaslui.ro
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ccib.ro/afacerea/Imagemanager/afacerea2009/166/schimbari-climatice.jpg&imgrefurl=http://www.ccib.ro/afacerea/Stire-1348-.htm&usg=__pVGujf1R7ft4yScksfsMd0xa7Hs=&h=592&w=632&sz=51&hl=ro&start=1&itbs=1&tbnid
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        Cui se adresează?  

        Concursul   se   adresează   elevilor   din   clasele 

V-XII,  din judeţul Vaslui.  

        Ce trebuie să urmărească fotografia? 

        Participanţii trebuie să abordeze diverse aspecte 

ale schimbărilor climatice: cauzele, consecinţele asupra 

planetei şi soluţiile pe care trebuie să le găsim. 

Fotografiile voastre vor constitui un semnal de alarmă 

asupra consecinţelor schimbărilor climatice şi pot 

sublinia că acţiunile de combatere se află la un nivel 

personal.  

        Standarde tehnice obligatorii: 

        Participanţii trebuie să trimită fotografiile pe suport 

CD + 1 exemplar pe hârtie fotografică din fiecare 

fotografie. Sunt acceptate max. 5 fotografii de persoană.  

Fiecare fotografie trebuie să aibă un titlu şi să specifice 

locul unde a fost făcuta. Acestea pot fi alb-negru, sepia 

sau color, în format digital (.jpg cu dimensiunea de 

minimum 1600 x 1200 de pixeli latura mare) şi pe hârtie 

fotografica (min. 240 x 180 mm) 

        Cum se pot trimite fotografiile? 

        Lucrările vor fi predate personal la sediul Centrului 

de Informare Europe Direct Vaslui, str. Mihail 

Kogalniceanu, nr.25, Vaslui sau trimise prin poştă la 

adresa menţionată. 

        Termen limită: 

        Data limită pentru expedierea şi primirea 

fotografiilor este 5 mai 2010.  

        Criteriile de evaluare ale fotografiilor vor fi: 

• încadrarea în tema concursului; 

• claritatea transpunerii mesajului, atât vizual, 

cât şi în titlul fotografiilor trimise; 

• creativitatea şi originalitatea; 

• calitatea tehnică de fotografiere. 

        Juriul va fi format din specialişti desemnaţi de 

Consiliul judeţean Vaslui. 

        Premierea: 

        Câştigătorii  celor  două  concursuri  vor  fi premiaţi 

în  cadrul unei festivităţi  desfăşurate 

cu  ocazia  Aniversării Zilei Europei care va avea loc 

pe 7 mai 2010,  la sediul Centrului de Informare Europe 

Direct Vaslui. Participanţii la concurs vor fi răsplătiţi cu 

diplome şi premii constând în materiale promoţionale 

EUROPE DIRECT. 

         Cele mai reuşite lucrări vor fi colectate într-o 

broşură, care va fi editată şi tiparită în  500 de 

exemplare şi distribuită în şcoli. 

        Detalii puteţi gasi la tel/fax: 0235/361652 sau e-

mail: centrueuropa@consiliu.vaslui.ro. 

        Vă aşteptăm cu drag! 

          (Geta PADURARU) 

EVENIMENTE & STIRI 

    Concurs de desene : Ziua Europei 

 

         Reprezentanţa Comisiei Europene în România 

invită elevii din şcolile din România să participe la un 

concurs de desene a cărui tematică este Ziua Europei. 

Concursul are două grupe de vârstă : 6-10 ani (ciclul 

primar) şi 11-15 ani (ciclul gimnazial). Competiţia este 

deschisă contribuţiilor individuale. 

        Sugestii de teme: Casa ca parte a satului sau 

oraşului lor; Şcoala ca parte a comunităţii locale; Regiunea 

ca parte a ţării; Elemente naţionale unice ca parte a 

Europei.  

        Sugestii de subiecte pentru compoziţiile plastice: 

Eu şi Europa; Călătorie prin Europa; Europa, casa mea; 

Tânăr în Europa; Europa mai aproape de mine; Prieteni 

europeni. 

        Formatul lucrării pentru concurs: Lucrarea pentru 

concurs trebuie să fie de mărimea A3 (297 x 420 mm). 

Orice tehnică compoziţională este acceptată : ulei, 

acuarelă, creion, peniţă, colaj, ceracolor etc. Pe verso, 

lucrarea trebuie să conţină următoarele informaţii: titlul 

compoziţiei, categoria de concurs (primar sau gimnazial), 

numele autorului, vârsta, şcoala, adresa poştală, adresa de 

email şi telefonul acestuia. 

        Premii: Vor fi selectaţi 30 de finalişti pentru fiecare 

categorie, deci un total de 60 finalişti pentru cele două 

categorii. Finaliştii vor fi invitaţi să participe la festivitatea de 

premiere ce va avea loc la Bucuresti. Reprezentanţa 

Comisiei Europene în România, organizatoarea 

concursului, va asigura transportul la Bucureşti pentru 

fiecare finalist, precum şi a unui însoţitor adult. 

        Câstigătorii vor fi selectaţi din rândul finaliştilor şi 

anunţaţi la festivitatea de premiere. Organizatorii vor oferi 

trei premii pentru fiecare categorie: premiul I, premiul al II-

lea şi premiul al III-lea. Premiile vor consta în truse de 

pictură. Toţi finaliştii şi câştigătorii vor primi o diplomă de 

participare. Lucrările lor vor participa la o licitaţie ce va fi 

organizată pentru colectarea de fonduri destinate grupurilor 

dezavantajate. 

        Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor este 15 

mai 2010.  

        Lucrările se trimit, prin poştă, pe adresa : 

        Simona Toma  

        Centrul de Informare al Comisiei Europene în 

România; Str. Vasile Lascar 31, 020492 Bucureşti  

        Întrebări pot fi adresate Drei Laura-Acsah Radu la 

următoarea adresă de e-mail: Laura-

Acsah.RADU@ec.europa.eu sau la tel. : 021 203 54 78. 

        Pentru  detalii  suplimentare  vă  invităm  să 

accesaţi siteul nostru: http://www.europedirectvaslui.ro                         

               (Geta PADURARU) 

mailto:centrueuropa@consiliu.vaslui.ro
mailto:Laura-Acsah.RADU@ec.europa.eu
mailto:Laura-Acsah.RADU@ec.europa.eu
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EVENIMENTE & STIRI 

           Cum să fie agricultura Europei de mâine?              

  Apel la dezbatere publică 

           Dacian   Cioloş, 

membru al  Comisiei  

Europene responsabil 

cu   agricultura  şi 

dezvoltarea rurală, a 

lansat o dezbatere 

publică despre viitorul 

politicii   agricole  comune  (PAC)   în   Uniunea 

Europeană. Încă  de  la  crearea  sa, PAC  a  fost  

permanent  adaptată  ca  să  răspundă  mizelor 

actualităţii.  

         „Politica agricolă comună nu este numai treaba 

specialiştilor. Este o politică a tuturor europenilor. Pe 

cetăţenii europeni, trebuie să-i asculţi. Trebuie să-ţi iei 

răgazul să culegi ideile şi aşteptările tuturor actorilor 

din  societate”,  a  declarat  Dacian  Cioloş.  „Aştept 

reacţiile şi gândurile agricultorilor, dar şi ale asociaţiilor 

care se ocupă de protecţia mediului, a consumatorilor, 

a bunăstării animalelor. Trebuie să deschidem 

această   dezbatere   cât   mai   larg   posibil.  Prin 

alimentaţie, prin amenajarea teritoriului, prin protecţia 

mediului, întreaga societate beneficiază de această 

politică comună europeană. Este deci normal ca toţi 

cetăţenii să  aibă  dreptul  şi  timpul  necesar  ca să-şi 

exprime părerea”, a adăugat el. 

        La sfârşitul acestui an, Comisia Europeană va 

prezenta  o  comunicare  cu privire la viitorul PAC 

dincolo de anul 2013. Dar mai înainte de a propune 

primele orientări politice pentru acest sector strategic 

şi  pentru  a  alimenta  lucrările  premergătoare  pro-

cesului decizional, Comisarul Cioloş lansează o 

dezbatere publică asupra viitorului politicii agricole 

comune, asupra obiectivelor şi principiilor ei şi asupra 

contribuţiei ei la strategia „Europa 2020”. 

        Dacian Cioloş a anunţat inaugurarea unui site 

web (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-

2013/debate/index_ro.htm), care  va  fi  deschis pâ-

nă în  iunie  2010  pentru  a  aduna   contribuţiile  la 

dezbatere. Acestea vor fi sintetizate apoi de un or-

ganism   independent.   În  iulie  2010,  Comisia Euro-

peană va organiza o conferinţă de sinteză a rezultate-

lor dezbaterii publice, de unde speră să-şi extragă 

ideile de bază pentru comunicarea cu privire la PAC 

după 2013, care ar urma să fie prezentată la sfârşitul 

acestui an. 

        Pe lângă aportul PAC la dezvoltarea strategiei 

„Europa 2020”, dezbaterea publică va fi structurată în 

jurul a patru teme principale: 

●      Care sunt obiectivele pe care societatea le alocă 

agriculturii în întreaga ei diversitate? 

●   Pentru ce este nevoie de o politică agricolă co-

mună a Europei? 

●      De  ce  trebuie reformată PAC şi cum trebuie 

procedat  pentru  ca  ea  să  răspundă aşteptărilor 

societăţii? 

●       Care vor fi instrumentele de mâine ale PAC? 

         Sursa: http://ec.europa.eu  

                   Comisia Europeană merge pe mâna       

       subvenţiilor agricole 

        Agricultorii europeni vor primi pe mai departe 

subvenţii. Comisarul european Dacian Cioloş a dat 

asigurări că reforma politicilor agrare nu va taia, 

deocamdată, finanţările directe.  

        Subvenţiile  europene pentru fermieri sunt mai 

importante  decât  oricând,  a  explicat  Comisarul Eu-

ropean pentru Agricultură, Dacian Cioloş, invocând 

efectul crizei globale asupra consumului.  

        Reforma Politicilor Agricole Comune, anunţată că 

una dintre misiunile  fundamentale  ale  mandatului 

Cioloş şi care urmează a se încheia în 2013, începe 

sub semnul intervenţionsimului, despre care Cioloş a 

afirmat, la Bruxelles, la o întâlnire cu presa, că este de 

preferat, acum, costurilor mult mai mari ce pot să 

apară pe termen mediu.  

        Problema actuală, aşa cum a fost ea identificată 

la   nivelul  Comisiei,  nu  stă  în  nivelul  finanţărilor 

europene ci  în  distribuţia  echitabilă  către  statele 

Uniunii, a mai precizat Cioloş. 

        Viitorul subvenţiilor, dincolo de asistenţa imediată, 

face parte, însă,  din agenda dezbaterii propuse de 

comisarul european. Persoanele implicate şi interesate 

de ansamblul politicilor comune agricole sunt invitate 

să vină cu puncte de vedere, opinii, propuneri şi critici 

la adresa cadrului existent sau a reformelor avansate - 

până în luna iunie.  

        "La mijlocul lunii iulie va fi organizată o conferinţă 

deschisă   tuturor  actorilor  interesaţi  de  această 

problematică, pentru a trage concluziile din dezbateri 

dar, mai ales, pentru a deschide calea spre obiectivul 

final: atingerea scopurilor asistenţei directe". Acestea, 

a punctat Cioloş, sunt "menţinerea unei stabilităţi a 

veniturilor fermierilor, stimularea acestora de a produce 

bunuri, altele decât alimente, o mai bună înţelegere a 

mediului  şi  a  schimbărilor  climatice şi susţinerea 

păstrării locurilor de muncă, în special în zonele rurale 

dificile". 

        Observatorii  cred  că  există, deja,  câteva direcţii 

clare  spre care se  îndreaptă reforma: cele 27 de state 

vor   fi  invitate   să-şi   suplimenteze  co-finanţarea   iar 

subvenţiile   vor   fi   prioritar   orientate   către   Europa 

Centrala şi de Răsărit. Părerile sunt, încă, împărţite.   

         Sursa: http://ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_ro.htm
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Împreună pentru fiecare 

        Rompetrol susţine proiecte la nivel naţional care se 

referă la protecţia mediului şi îmbunătăţirea stării de 

sănătate a comunităţilor. 

        Solicitanţi eligibili: 

        A) Orice  persoană  fizică  sau  juridică se poate 

angaja ca iniţiator şi/sau şef proiect. Aceasta trebuie să 

nu fi fost implicată în vreun fel în situaţii controversate 

din punct de vedere moral şi/sau legal sau să fi susţinut 

opinii de natură  să  ridice  problem  controversate în 

societate, poziţii radicale, politice, nedemocratice etc.  

        B) Organizaţii/ instituţii eligibile pentru proiectele de 

sănătate:   spitale;   policlinici;    cabinete   medicale   

individuale; cabinete medicale şcolare; primării/ consilii 

locale care deţin în proprietate cabinete medicale; ONG-

uri care oferă servicii medicale directe.  

        C) Organizaţii/ instituţii eligibile pentru proiectele de 

mediu: ONG-uri; primării;  consilii  locale;  instituţii de 

învăţământ. 

        Activităţi eligibile: 

        A. În cazul proiectelor de sănătate  

        A.1) Activităţi principale 

        Renovarea, reabilitarea şi dotarea unităţilor care 

asigură servicii medicale şi activităţi de sănătate publică 

auxiliare.  

        Dezvoltarea unor spaţii special amenajate şi dotate 

pentru activitatea asistenţilor sociali, medicilor de familie 

sau a îngrijirii bolnavilor acolo unde aceştia nu au acces 

la aceste servicii. 

        A.2) Activităţi conexe 

        Pe lângă activităţile principale, proiectul propus spre 

finanţare poate cuprinde activităţi conexe precum: 

susţinerea unor activităţi de promovare şi informare pe 

teme legate de sănătate  în  general  sau  de  tema 

specifică a proiectului ce face subiectul aplicaţiei; aces-

tea pot avea loc în: şcoli, licee, primării, alte instituţii pub-

lice sau de învăţământ. 

        B. În cazul proiectelor de mediu 

        B.1) Activităţi principale 

        Conservarea  şi  menţinerea  sau îmbunătăţirea 

condiţiilor de mediu existente la nivel local prin diferite 

activităţi. 

        Activităţi de ecologizare în paralel cu amplasarea 

punctelor  de  colectare  de  deşeuri sau de colectare 

selectivă,  de  transport  şi   depozitare  a  deşeurilor, 

împreună  cu  activităţi  de  informare  -  educare  a pop-

ulaţiei. 

        Proiecte inovatoare care să ridice calitatea aerului, 

apei şi a mediului înconjurator din zona unde trăieşte 

comunitatea respectivă. 

        Activităţi şi instalaţii de testare, tratare, filtrare a 

apei; aparatură modernă, performantă sau inovatoare 

pentru tratarea împotriva bacteriilor, nitriţilor etc. 

        Iluminatul şi/sau  încalzirea  clădirilor de interes 

public  (primarie,  dispensar, şcoală,  adapost  persoane 

defavorizate etc.) folosind surse alternative de energie. 

        Reamenajarea şi reabilitarea zonelor sau terenurilor 

degradate; dezvoltarea culturilor specifice, compatibile cu 

acele terenuri. 

        B.2) Activităţi conexe 

        Pe lângă activităţile principale proiectul propus spre 

finanţare  poate  cuprinde  activităţi  conexe  precum: der-

ularea de acţiuni, în parteneriat cu alte ONG-uri din  co-

munitate sau din vecinatatea acesteia,  pentru instruirea 

populaţiei   asupra   necesităţii  implicării  acesteia  în 

problemele comunităţii şi modul în care poate fiecare să o 

facă; susţinerea unor activităţi de promovare şi informare 

pe teme legate de  protecţia  mediului - în şcoli,  licee, 

primării, alte instituţii publice sau de învăţământ. 

        Condiţii de finanţare 

        Pentru proiectele propuse în domeniile mediu sau 

sănătate, bugetul alocat unui proiect este de maxim 

50.000 lei. 

        Termen limită: 28.05.2010. 

        Finanţator: Rompetrol 

        Sursa: www.impreunapentrufiecare.ro  

               Capitala europeană a tineretului 2013 

        Apelul face referire la proiectele inovatoare în ceea 

ce priveşte participarea activă a tinerilor în societate, pro-

iecte care prezintă un model ce poate să fie ulterior dez-

voltat de către alte autorităţi locale europene. 

        Obiectivele programului: 

        ● Întărirea  relaţiei  între  nivelul local şi instituţiile 

europene, prin acordarea unei atenţii particulare privind 

participarea tinerilor la nivel local şi european; 

        ● Abilitarea tinerilor la toate nivelurile, astfel încât 

aceştia  să  fie  incurajaţi  să  devină actori proactivi în 

conceperea şi dezvoltarea comunităţilor lor. 

        Solicitanţi eligibili: Autorităţile locale şi regionale  

        Activităţi eligibile - aplicantul trebuie: 

        1. Să propună  lansarea  a  cel  puţin  o activitate într

-unul  din  domeniile  următoare:  participarea  activă  a 

tinerilor în societate; crearea unui spaţiu deschis pentru 

cultura tinerilor; crearea unui spaţiu de învăţare informală 

şi/sau de dialog inter-generatii; abordari noi sau novatoare 

privind angajarea tinerilor;  integrare  sau  multiculturalism; 

tinerii şi cooperarea internaţională. 

        2. Să  creeze  un   program  specific  pentru anul 

capitalei europene a tineretului, punând în evidenţă 

valoarea   adaugată   europeană,   conform  criteriilor 

menţionate; 

        3. Să numească cel puţin o persoană de contact care 

să fie implicată în pregătirea, execuţia şi evaluarea anului 

capitalei europene  a  tineretului;  aceasta  trebuie să 

completeze programul punând un accent particular pe 

cultura regiunii sale. 

        Condiţii de finanţare: Bugetul apelului necomunicat. 

        Termene limită: 22 iunie şi 13 octombrie 2010. 

        Finanţator: Forumul european al tineretului  

        Sursa: Uniunea Naţionala a Consiliilor Judeţene din 

România 
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           Măsura 141 "Sprijinirea fermelor agricole         

            de semi-subzistenţă" 

         

      PNDR: AP 1 "Creşterea 

competitivităţii  sectoarelor 

agricol  şi   forestier" 

      Obiectivele programului: 

      Obiectivul general al aces-

tei măsuri este creşterea com-

petitivităţii exploataţiilor 

agricole  în  curs  de  restructurare  pentru facilitarea 

rezolvării  problemelor  legate  de  tranziţie, având în 

vedere faptul că sectorul agricol şi economia rurală sunt 

expuse presiunii concurenţiale a pieţei unice. 

         Obiectivele specifice ale măsurii se referă la: 

●    Creşterea   volumului   producţiei     destinate  

comercializării pentru că fermele  de  semi-subzistenţă 

să devină viabile economic;  

●     Diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei 

şi introducerea de noi produse. 

        Solicitanţi eligibili: 

        Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice în vârstă 

de până la 62 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii 

de finanţare), care desfăşoară activităţi economice, în 

principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă: 

●    are o dimensiune economică cuprinsa între 2 şi 8 

UDE1; 

●     este situată pe teritoriul arii; 

●    este  înregistrată   în   Registrul   fermelor/Registrul 

agricol; 

●  comercializează o parte din producţia agricolă 

obţinută. 

        Persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice 

şi se pot înregistra şi autoriza în conformitate cu pre-

vederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

44/2008: 

●   individual  şi  independent,  ca  persoane fizice au-

torizate; 

●    ca   întreprizători   titulari   ai   unei   întreprinderi  

individuale; 

●      ca membri ai unei întreprinderi familiale. 

        Condiţii de finanţare: 

        Contribuţia publică aferentă Măsurii 141 este de 

476.077.390 Euro, din care: 20%, contribuţia Guvernului 

României şi 80%, contribuţia Uniunii Europene. 

        Se  acordă  sprijin   public nerambursabil de 1.500 

de Euro/an/ferma de semi-subzistenţă. Sprijinul se 

acordă pentru o perioadă de cinci ani. 

        Termene limită: 

        Proiectele se depun în perioada 15 aprilie - 14 mai 

2010. 

        Finanţator: Uniunea Europeană 

        Sursa: Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 

Pescuit 

 Anunţ de participare la licitaţia de proiecte în 

cadrul  Programului judeţean pentru  finanţarea 

nerambursabilă a activităţilor nonprofit 

 de interes general pe anul 2010 

        Consiliul Judeţean Vaslui a aprobat, prin Hotărârea 

nr. 30 din 26 februarie 2010, Programul judeţean pentru 

finanţarea  nerambursabilă a activităţilor nonprofit de 

interes general pe anul 2010, în domeniile cultură şi 

sport. 

        Obiectivele Programului:  

 stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale 

în valorificarea şi promovarea potenţialului cultural al 

judeţului Vaslui; 

 stimularea participării locuitorilor judeţului Vaslui la 

viaţa culturală, prin diversificarea ofertei culturale; 

 valorificarea aptitudinilor individuale ale sportivilor 

din judeţul Vaslui într-un sistem organizat de selecţie, 

pregătire şi competiţie, care să asigure autodepăşirea 

continuă şi  obţinerea de rezultate bune la concursuri 

naţionale şi internaţionale 

 menţinerea  unei   bune  stări   de  sănătate  şi con-

solidarea socializarii cetatenilor din judetul Vaslui, prin 

incurajarea practicarii activitatilor fizice si sportive ; 

 întreţinerea,   funcţionarea  şi  dezvoltarea  bazei 

materiale sportive. 
        Scopul programului este stimularea organizaţiilor 

non-profit cu activitate în domeniul culturii  şi sportului, 

pentru realizarea unor obiective de interes public local. 

        Sunt eligibile: 

●      organizaţii  neguvernamentale înfiinţate în baza OG 

26/2000, modificată şi aprobată prin Legea 246/2005, cu 

activitate în domeniul educaţiei fizice, sportului şi culturii; 
●       cluburi sportive de drept privat şi asociaţii judeţene  

pe   ramură  de  sport  din   judeţul   Vaslui,  recunoscute 

conform legii. 

        Suma totală alocată pentru Program în anul 2010 

este de 450.000 lei, dintre care 300.000 lei pentru 

domeniul cultură şi 150.000 lei pentru domeniul sport.                    

Criteriul de acordare a finanţării este punctajul total al 

proiectului.  

        Documentaţia necesară  elaborării şi prezentării 

propunerilor   de  proiect   va fi disponibilă  în format 

electronic, la sediul Consiliului judeţean Vaslui, Direcţia 

de   dezvoltare   locală,  integrare  europeană,  relaţii 

internaţionale, etajul 2, cam. 227, telefon 0235/361086 

int.112, int.116, e-mail:consiliu@consiliu.vaslui.ro,  şi pe 

site-ul Consiliului judeţean Vaslui : www.cjvs.ro. 

        Solicitările de finanţare nerambursabilă trebuie 

depuse   la  următoarea  adresă : Consiliul Judeţean 

Vaslui,  Str.  Ştefan  cel  Mare,  nr.  79,  Registratura 

generală, etaj IV, 730168, municipiul VASLUI, judeţul 

Vaslui.  Data  limită  va  fi  anunţată în curând site-ul 

Consiliului judeţean Vaslui : www.cjvs.ro. 
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proiect  şi aceasta în vederea  dezvoltării unei culturi a 

calităţii în rândul parţilor implicate; 

●      studii    privind   aplicarea   unuia  sau   mai   multor 

indicatori din anexa 2 la recomandare pentru stabilirea 

cadrului european de referinţă pentru asigurarea calităţii în 

EFP la nivel naţional, în stransă coordonare cu activităţile 

întreprinse la nivel european în cadrul reţelei europene 

pentru asigurarea calităţii în EFP; 

●    difuzarea    instrumentelor   sau  a  materialelor  de 

referinţă existente sau care urmează a fi elaborate (ghiduri 

de autoevaluare, ghid de punere în aplicare a unei acţiuni 

în favoarea calităţii, […]); 

●    organizarea  de   seminarii   sau   ateliere  dedicate  

mecanismelor şi punerii în aplicare a cadrului de referinţă 

în vederea dezvoltării unei culturi a calităţii şi insuşirea 

cadrului de referinţă în mod special; 

●   elaborarea,  testarea şi transferul instrumentelor şi 

practicilor  inovatoare   în   domeniul   asigurării   calităţii 

în educaţie    şi    formare   profesională,   în   special   a  

instrumentelor elaborate în cadrul reţelei ENQAVET 

(reţeaua europeană pentru asigurarea calităţii în educaţie 

şi formare profesională); 

●    constituirea sau consolidarea de consorţii stabile sau 

de platforme de cooperare alcatuite din instituţii, autorităţi 

şi organisme competente (elaborarea de programe de 

lucru comune, de proceduri de cooperare etc.). 

        Durata proiectelor este de minimum 18 luni şi de 

maximum 24 de luni.  Activităţile trebuie să înceapă în 

perioada 1 ianuarie-31 martie 2011. 

        Condiţii de finanţare: 

        Bugetul total alocat cofinanţării de proiecte se ridică 

la 1,2 milioane EUR. 

        Valoarea subvenţiei acordate fiecărui proiect va varia 

între 50 000 şi 200 000 EUR. 

        Sprijinul financiar acordat de Agenţie nu poate depăşi 

75% din totalul costurilor eligibile. 

        Termene limită: 

        Data-limită pentru depunerea candidaturilor este 16 

iulie 2010. 

         Cererile trebuie expediate la adresa următoare: 

          Education, Audiovisual and Culture Executive                             

 Agency 

        Lifelong Learning Programme, Leonardo da 

 Vinci 

        Call for proposals EACEA/09/10 

        Avenue du Bourget 1 

        BOU2 2/145 

       1140 Bruxelles/Brussel 

        BELGIQUE/BELGIË 

 

       Finanţator: Uniunea Europeană 

       Sursa: http://www.finantare.ro/ 

        Cerere de propuneri EACEA/09/10 în cadrul   

 Programului de învăţare de-a lungul 

vieţii - Programul Leonardo da Vinci 

         

        Obiectivele programului: 

        Scopul cererii de propuneri îl reprezintă atribuirea 

de  subvenţii  acţiunilor  care vizează promovarea şi 

dezvoltarea cadrului de referinţă.  

        Fiecare propunere va fi alcatuită din două tipuri de 

acţiuni care trebuie combinate: 

●    dezvoltarea  şi  coordonarea  proiectelor concrete 

care experimentează/promovează utilizarea cadrului 

european de  referinţă  pentru  asigurarea calităţii în 

interiorul  şi  la  nivelul  tuturor  ţărilor  şi  care  vizează 

îmbunătăţirea calităţii sistemelor şi a formărilor; 

●    dezvoltarea şi crearea de relaţii între organismele 

competente responsabile pentru dezvoltarea politica şi 

punerea în aplicare a iniţiativelor în domeniul asigurării 

calităţii în EFP, la diferite niveluri. 

        Solicitanţi eligibili: 

●     organismele,      aşezămintele,    instituţiile    sau 

autorităţile  publice  competente  responsabile  în  mod 

direct sau prin  delegaţie  din  partea  unei  autorităţi 

tutelare pentru punerea în aplicare a Recomandării 

privind  stabilirea  unui  cadru  european  de  referinţă 

pentru asigurarea calităţii în EFP, în special, punctele 

naţionale de referinţă şi instituţiile de care aparţin; 

●     autorităţile  competente  în  materie  de  control  al 

calităţii EFP (ministere, inspectorate, agenţii etc.) în 

masura în care acestea sunt implicate în punerea în 

aplicare a cadrului de referinţă. 

        Cererile de  finanţare  nu  pot  fi depuse decât de 

consorţii compuse din minimum 4 organisme care provin 

din cel puţin 4 ţări eligibile diferite. 

         Solicitanţii  trebuie  să  fie stabiliţi  într-una   dintre 

următoarele ţări: cele 27 de state membre ale Uniunii 

Europene; cele 3 ţări AELS/SEE (Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia) şi Turcia. 

        Activităţi eligibile: 

●     elaborarea    de   orientări   pentru   sistemele   de 

educaţie  şi  formare  profesională, în  special pentru 

sistemele de certificare  pentru  asigurarea  calităţii dif-

eritor procese; 

●   crearea de elemente şi instrumente de punere în 

aplicare a cadrului de referinţă pentru asigurarea calităţii 

aplicate  actorilor  în  cauză (furnizori  de  formări, în 

special în domeniul formării profesionale iniţiale); 

●    activităţi  de sensibilizare  cu privire la asigurarea 

calităţii în cadrul EFP şi în special cu privire la cadrul de 

referinţă  (cum ar fi conferinţe, seminarii sau ateliere 

naţionale sau regionale) în contextul unei strategii de 

comunicare  gândite,  analizate,  care va fi prezentată în  


