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Centrul de Informare EUROPE DIRECT,  

           în campanie de informare 

 

Vineri, 13 august 2010, la Consiliul Local al 
comunei Muntenii de Sus a debutat campania de 

informare destinată mediului rural vasluian, pe tema 

accesării finanŃărilor europene prin intermediul 

Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

Desfăşurată în colaborare cu DirecŃia pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi Camera Agricolă a 

JudeŃului Vaslui, acŃiunea face parte din suita 

activităŃilor proiectului “Centrul de Informare 

EUROPE DIRECT Vaslui”, finanŃat de Comisia 
Europeană prin ReprezentanŃa sa din România. 

Primul eveniment, dintr-o serie de trei campanii 

destinate persoanelor interesate să primească sprijin 

agricol s-a adresat persoanleor fizice şi juridice private 

din mediul rural, tematica abordată fiind accesarea 
programelor active în cadrul Programului NaŃional de 

Dezvoltare Rurală, precum şi consolidarea iniŃiativelor 

de parteneriate public-private constituite prin programul 

LEADER pe teritoriul judeŃului Vaslui. 

 Cu acest prilej, au fost distribuite pliante 

informative privind Fondul 

European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală, precum 
şi materiale promoŃionale 

ale Centrului de Informare 

EUROPE DIRECT Vaslui. 

            (Geta PĂDURARU) 

 

Păpuşi în caravană europeană 

 

 Pentru începutul anului şcolar, Centrul nostru, 

în colaborare cu şcoli gimnaziale din judeŃul Vaslui, le 
pregăteşte celor mai mici dintre vasluieni o nouă 

surpriză.  

              Sub genericul „Păpuşi în caravană”, o    
echipă   de    teatru  

de păpuşi,        formată 
din micuŃi actori,  

c o o r d o n a t ă  d e 

reg izoru l  Rom ică 

Brunchi, va aşeza în 

s c e n ă  p i e s a 

“Pinocchio şi floarea 

vieŃii”. Pinocchio, 
Geppetto, Greieraşul 

Vorbitor, Zâna cea Bună, Motanul, Vulpea şi alte 
personaje îi vor îndemna pe copii să ocrotească natura 

şi mediul înconjurător. 

 Copiii deveniŃi actori şi-au întrerupt vacanŃa de 

vară şi au făcut eforturi să se pregătească intens, ei 

urmând să susŃină spectacole în şcoli de pe teritoriul 
judeŃului, în perioada septembrie-decembrie. Pentru 

efortul lor îi felicităm pe micuŃi şi nu ne rămâne decât 

să le dorim mult succes în evoluŃiile pe scenă.  
          (Geta PĂDURARU) 
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 Bulgaria şi România: progrese inegale în 

ceea ce priveşte reforma sistemului judiciar şi lupta 

împotriva corupŃiei 

          Rapoartele anuale ale Comisiei Europene din 

acest an privind eforturile Bulgariei şi ale României de a 

obŃine rezultate în reforma judiciară şi în lupta împotriva 
corupŃiei dezvăluie o situaŃie diferită în cele două Ńări.  În 

timp  ce  Bulgaria s-a angajat în eforturile de reformă şi 

a obŃinut rezultate importante, România şi-a pierdut 

dinamismul, raportul indicând deficienŃe importante în 

eforturile acesteia de a realiza progrese. În ambele Ńări, 
factorii de decizie din sistemul judiciar trebuie să îşi 

asume o mai mare responsabilitate în beneficiul 

reformei. Pentru a ghida acest proces, rapoartele includ 

o serie de recomandări concrete pe care cele două Ńări 
trebuie să le pună în aplicare în cursul anului viitor. 

          Ambele rapoarte recunosc necesitatea continuării 

acordării de asistenŃă şi a monitorizării României şi 

Bulgariei de către Comisie în vederea susŃinerii 
proceselor de reformă din Bulgaria şi România, până la 

îndeplinirea tuturor obiectivelor de referinŃă, ceea ce va 

permite abrogarea Mecanismului de Cooperare şi 

Verificare (MCV). Comisia va sprijini în continuare 
Bulgaria şi România în eforturilor lor de reformă şi va 

prezenta următoarea evaluare a progreselor în vara 

anului 2011. 

 Sursa: www.ec.europa.eu 

 

 DeclaraŃie a Comisiei Europene după 

misiunea comună a Comisiei, FMI şi Băncii Mondiale 

în România 

          O misiune a Comisiei Europene în România a 

concluzionat că au fost îndeplinite condiŃiile pentru 
eliberarea celei de a treia tranşe a programului UE de 

asistenŃă a balanŃei de plăŃi în valoare de  1,2 miliarde 

de euro. 

        O misiune comună a Comisiei Europene, FMI şi 

Băncii Mondiale s-a aflat la Bucureşti în perioada 26 
iulie - 4 august pentru a evalua programul de politici 

economice din cadrul programului de asistenŃă 

multilaterală în valoare de  20 miliarde de euro. 

          Serviciile Comisiei Europene au concluzionat că 
au fost îndeplinite condiŃiile pentru eliberarea celei de a 

treia tranşe din programul Uniunii Europene de asistenŃă 

a balanŃei de plăŃi în valoare de 1,2 miliarde de euro. 

Măsurile ambiŃioase de consolidare fiscală convenite cu 

autorităŃile în mai şi iunie au fost implementate aşa cum 
a fost planificat. 

 Sursa: www.ec.europa.eu 

EVENIMENTE & STIRI 

 O premieră în istoria UE: cooperarea 

consolidată în vederea sprijinirii cuplurilor 

internaŃionale este în vigoare 

          Pentru prima dată în istoria Uniunii Europene, 

statele membre utilizează procedura cooperării 

consolidate pentru a impulsiona adoptarea de norme care 
să permită cuplurilor internaŃionale să aleagă Ńara a cărei 

legislaŃie s-ar aplica în cazul divorŃului lor. Decizia de 

instituire a cooperării consolidate, propusă de Comisia 

Europeană cu cinci luni în urmă, a fost publicată în 

Jurnalul Oficial al UE la 22 iulie 2010 .  

          Cooperarea consolidată permite unui grup de cel 

puŃin nouă Ńări să pună în aplicare măsuri în cazul în care 

nu se ajunge la un acord între cele 27 de state 

membre.În acest caz, permite unui grup de 14 state 

membre ale UE să înregistreze progrese cu un 
regulament care va oferi cuplurilor securitate juridică şi va 

împiedica „precipitarea la tribunal” în caz de divorŃ, 

evitându-se astfel proceduri costisitoare din punct de 

vedere emoŃional şi financiar.Înainte de a putea intra în 
vigoare, regulamentul trebuie aprobat de cele 14 Ńări în 

cadrul unei reuniuni viitoare a Consiliului. Cooperarea 

consolidată se aplică deocamdată celor 14 Ńări ale UE 

participante (Austria, Belgia, Bulgaria, FranŃa, Germania, 

Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Portugalia, România, 
Slovenia, Spania şi Ungaria), însă li se pot alătura 

oricând şi alte Ńări. 

 Sursa: www.ec.europa.eu 

 Lucrătorii independenŃi vor beneficia de 

indemnizaŃii de maternitate şi drepturi de pensie, în 

temeiul unei noi legislaŃii a UE 

          Lucrătorii care desfăşoară 

o activitate independentă şi 

partenerii acestora se vor bucura 

de o mai bună protecŃie socială – 

care include, pentru prima dată, 
dreptul la concediu de maternitate – conform unei noi 

legislaŃii a Uniunii Europene care intrat în vigoare la 

începutul lunii august.  

          Directiva privind lucrătorii care desfăşoară o 
activitate independentă şi soŃiile/soŃii care îi ajută 

(Directiva 2010/41/UE ) abrogă şi înlocuieşte o lege 

anterioară (Directiva 86/613/CEE) şi îmbunătăŃeşte 

drepturile  în  materie  de  protecŃie  socială  a milioane 
de  femei   aflate  în  câmpul  muncii,  consolidând  

spiritul antreprenorial în rândul acestora. În prezent, 

numai unul din trei antreprenori este femeie. 

 Sursa: www.ec.europa.eu 
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OPORTUNITĂłI DE FINANłARE 

 

Prima împădurire a terenurilor agricole 

 

          AgenŃia de PlăŃi  pentru Dezvoltare Rurală şi 

Pescuit (APDRP) a publicat spre consultare Ghidul 
Solicitantului pentru Măsura 221 "Prima împădurire 

a terenurilor agricole" din cadrul PNDR.  

          Obiectivul    general    este    îmbunătăŃirea 
condiŃiilor  de  mediu  în  spaŃiul rural   prin folosirea     
şi gospodărirea  durabilă  a  terenurilor  agricole  prin 

împădurire. 

  

          Lansarea acestei linii de finanŃare urmează 
să fie deschisă, pentru prima data, pe 1 octombrie 

2010. 

          Criteriile de eligibilitate: 

          SolicitanŃi eligibili după statutul juridic:  

          •   Persoanele fizice;  
          •   Persoanele juridice;  

          •   Grupurile  sau  asociaŃiile de  persoane  fizice 

sau juridice;  

          •   AutorităŃile   publice   locale    deŃinătoare   de 
teren agricol, numai   pentru   compensarea  costurilor  

legate  de  înfiinŃarea   plantaŃiilor  forestiere  şi  pentru 

cheltuielile     aferente      întocmirii      proiectului     de 

împădurire.  

          SolicitanŃi eligibili după activitatea desfăşurată:  

          • Fermieri;  

          • AlŃi deŃinători de teren agricol. 

          Eligibilitatea terenurilor agricole: 

• să fie  în  proprietatea/să  fi  fost  concesionat/

arendat    solicitantului.   Dacă   nu   se   află   în  

          proprietate    şi    se    află   în   arendă   sau 
concesionare, solicitantul trebuie să facă dovada 

acordului    proprietarului    terenului   pentru 

împădurire şi pentru menŃinerea arboretului creat 

pe  o   perioadă   cel  puŃin  egală  cu  vârsta 

exploatabilităŃii prevăzută în normele tehnice. 

• suprafaŃa  agricolă  propusă pentru  împădurire 

trebuie să fie de minim 0,5 ha;  

          Eligibilitatea lucrărilor de împădurire: 

          Tipul de pădure înfiinŃată pentru zona de deal: 

• foioase:  cer,  cârniŃă,  gorun,  fag,  paltin  de 

munte, frasin comun,  ulm de munte, tei de deal, 
carpen,  salcâm,  glădiŃă,  mojdrean,   jugastru, 

cireş sălbatic, păr sălbatic, cărpiniŃă.  

• răşinoase:  molid, brad, pin silvestru, pin negru. 

 

          Conform Ghidului Solicitantului, nu se va oferi 

sprijin   financiar   pentru   înfiinŃarea   plantaŃiilor 

forestiere de pomi de Crăciun sau pentru cele cu 
ciclu  de  producŃie  scurt  şi  regenerare  pe  cale 

vegetativă,   în   scopul   producerii   de  energie 

regenerabilă. 

 

          Tipurile de plăŃi aferente măsurii 221 sunt 

următoarele: 

• primă pentru lucrările de înfiinŃare a plantaŃiilor 

forestiere, în funcŃie de zona geografică în care 

se efectuează împădurirea; 

• primă anuală pentru lucrările de întreŃinere a 

plantaŃiei pe o perioadă de 5 ani, (începând cu 

anul de plantare), variabilă în funcŃie de zona 
geografică în care s-a făcut împădurirea şi de 

anul de întreŃinere;  

• primă  compensatorie  anuală  pe  ha,  pentru 

pierderea de venit ca urmare a împăduririi, fixă 

pentru o perioadă de 15 ani (începând cu anul 

de  plantare)   dar   variabilă   în  funcŃie  de 
clasificarea  beneficiarilor  ca fermieri  sau alŃi 

deŃinători de terenuri agricole.  

          Nivelul primelor pentru înfiinŃarea plantaŃiilor şi al 
celor  pentru  lucrările  de intreŃinere a lor diferă în 

funcŃie de zona geografică, iar primele compensatorii 

pentru pierderea de venit  agricol se diferenŃiază în 

funcŃie de tipul beneficiarilor. 

    Pentru detalii va rugăm să accesaŃi: 

    www.fonduri-structurale.ro 
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 Programul de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin 

împădurirea terenurilor agricole degradate 

 

        Obiectul  Programului îl  reprezintă  finanŃarea 
nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor 

care vizează împădurirea terenurilor agricole degradate. 

        Sunt eligibile următoarele categorii de solicitanŃi cu 
personalitate juridică: 

        a) unităŃi administrativ-teritoriale, conform Legii 

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările  şi   completările   ulterioare,  care  au  în 

proprietate/administrare terenuri agricole degradate; 

       b) asociaŃii de proprietari de terenuri agricole, 

înfiinŃate în temeiul OrdonanŃei Guvernului nr. 26/2000 

cu privire la asociaŃii şi fundaŃii, aprobată cu modificări şi 

completări  prin  Legea nr. 246/2005, cu  modificările 
ulterioare, cu excepŃia celor în care cel puŃin unul dintre 
asociaŃi este constituit ca operator economic şi  care au 

în proprietate/administrare terenuri agricole degradate; 

       c) composesorate care deŃin în proprietate terenuri 
agricole degradate; 

       d) unităŃi sau instituŃii de învăŃământ care au în 
proprietate/administrare terenuri agricole degradate; 

       e) unităŃi de cult care au în proprietate/administrare 
terenuri agricole degradate.  

       Programul se aplică pe întregul teritoriu naŃional, în 
zonele rurale şi periurbane din extravilanul unităŃilor 

administrativ teritoriale. 

Coordonarea unitară se asigură la nivel teritorial prin 

inspectorate teritoriale de regim silvic şi de 

vânătoare (ITRSV), denumite în continuare 

coordonator. 
       CondiŃia esenŃială pentru a putea participa în 

cadrul acestui program este ca Solicitantul să deŃină  în 
proprietate publică sau privată ori în administrare, după 

caz, terenul agricol degradat constituit în perimetru 

de ameliorare. Perimetrul de ameliorare este constituit 

prin emiterea unei fişe a perimetrului de ameliorare, 

conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 786/1993 

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea 

grupelor de terenuri care intră în perimetrele de 

ameliorare, precum şi componenŃa, funcŃionarea şi 

atribuŃiile comisiilor de specialişti constituite pentru 

delimitarea perimetrelor de ameliorare. 
       Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ 

următoarele criterii: 

       a)  studiul  de  fezabilitate  este  elaborat  în 

conformitate  cu  Hotărârea  Guvernului  nr.  28/2008 

privind  aprobarea conŃinutului cadru al documentaŃiei 
tehnico - economice    aferente     investiŃiilor       publice,  

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii, adaptat pentru lucrări de împădurire şi 
întreŃinere a plantaŃiilor silvice, al cărui conŃinut-cadru este 

prevăzut în anexa nr. 4 la ghidul de finanŃare; 

     b) studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic  sunt 
realizate de către persoane juridice atestate  de  către 
Comisia de atestare a persoanelor fizice şi juridice care 

efectuează   proiectarea   şi/sau   execută   lucrări   de 

îmbunătăŃiri funciare din domeniul silvic; 

     c) indicatorii tehnico – economici rezultaŃi din studiul 

de fezabilitate sunt avizaŃi de ITRSV; 

     Un proiect poate viza mai multe perimetre de 

ameliorare, constituite pe terenuri agricole degradate 

aflate în proprietatea sau în administrarea aceluiaşi 

solicitant. 

     Nu este eligibil proiectul care prevede împădurirea 
terenului agricol degradat constituit în : 

●  perimetre de ameliorare constituite pe suprafeŃe de 

teren menŃionate în programe sau planuri naŃionale ori 

locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes 
public major; 

●  perimetre de amelioare constituite pe suprafeŃe de 

teren situate în arii naturale protejate; 

●   pajişti naturale permanente care nu sunt afectate de 

fenomene de degradare a solului şi al căror stadiu de 
degradare se constată conform legislaŃiei naŃionale în 

vigoare.  

     Suma alocată sesiunii de finanŃare este de 100.000 

mii lei.  

     Suma maximă care se poate aproba pentru fiecare 

proiect este de 3.500 mii lei. 

     FinanŃarea  nerambursabilă se acordă în procent de 
100% din  cheltuielile  eligibile  ale  unui proiect, la care se    

poate    adăuga     eventuala     contribuŃie    proprie.  
Co-finanŃarea proiectului poate fi de până la 20%. 

     Solicitările de finanŃare se vor depune în perioada 

16 august - 1 octombrie 2010, la sediul  AdministraŃiei 

fondului pentru mediu. 

      Ghidul de finanŃare a Programului de îmbunătăŃire a 

calităŃii mediului  prin  împădurirea  terenurilor agricole 

degradate este disponibil în Monitorul oficial numărul 525 

din  data  de  28  iulie  2010  şi  pe  site-ul  AdministraŃiei 

fondului pentru mediu – www.afm.ro.   
      În cazul în care doriŃi mai multe informaŃii despre acest 

program,  vă  invitam  să ne contactaŃi la numerele de 

telefon 0235.361095/086, int.133 sau 132, persoane de 

contact : Bejenaru Emil – DirecŃia Tehnică şi  Ramona 

Ciortan -  DirecŃia   de   dezvoltare   Locală,   Integrare 
Europeană, RelaŃii internaŃionale. 
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   POSDRU - 3 scheme de ajutor pentru IMM-uri: 

  

        ! Schema de ajutor de minimis "Bani pentru 

sănătatea  şi  siguranŃa  angajaŃilor"-   se   acordă  
pentru Domeniul Major de IntervenŃie 3.2 "Formare şi 

sprijin   pentru    întreprinderi    şi     angajaŃi    pentru 

promovarea adaptabilităŃii" a POSDRU. 

        Obiectivele programului: 

        Obiectivul general îl constituie creşterea calităŃii 
angajării şi îmbunătăŃirea condiŃiilor de muncă prin 

asigurarea securităŃii şi protecŃiei sănătăŃii la locul de 

muncă, prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi  

instruirea    lucrătorilor    în    domeniul    sănătăŃii   şi 
securităŃii în muncă,  precum  şi  asigurarea  cadrului 

organizatoric şi a mijloacelor necesare securităŃii şi 

sănătăŃii în muncă. 

        SolicitanŃi eligibili: 

        În cadrul  acestei scheme de minimis solicitanŃii 
eligibili sunt doar întreprinderile.  

        CondiiŃi de finanŃare: 

        În cazul  ajutoarelor  acordate  pentru Domeniul 

Major  de  Interventie 3.2  "Formare  şi  sprijin pentru 

întreprinderi     şi   angajaŃi    pentru    promovarea 
adaptabilităŃii", valoarea estimată a ajutorului este de 

92.065.250 lei.  

        Termene limită: 

        Cererile de ajutor de stat se completează şi se 
transmit      electronic,     prin     sistemul    informatic 

ActionWeb, aflat pe pagina de intranet a AMPOSDRU, 

www.fseromania.ro, până   la   utilizarea  integrală  a 

fondurilor   alocate,   dar   nu   mai  târziu  de  data  de 

30 noiembrie 2010, ora 16:00. 
        FinanŃator: Uniunea Europeană 

        Sursa: Fseromania.ro 

  

        ! Schema   de   ajutor   de  stat  "Bani   pentru 

completarea echipei"- se aplică urmatoarelor Domenii 
de Interventie din POSDRU:  

● Domeniul  Major de  IntervenŃie 5.1 "Dezvoltarea  şi 

implementarea măsurilor active de ocupare"; 

● Domeniul  Major  de  IntervenŃie  5.2 "Promovarea 
sustenabilităŃii pe termen lung a zonelor rurale în ceea 

ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea 

forŃei de muncă". 

        Obiectivele programului: 

        Obiectivul general al acestei scheme este 

creşterea  ocupării  forŃei  de  muncă,  prin facilitatea 

integrării pe  piaŃa muncii  a  lucrătorilor  defavorizaŃi, 

lucrătorilor  extrem  de  defavorizaŃi şi  cu  handicap,  

atragerea şi menŃinerea acestora pe piaŃa muncii.  

        SolicitanŃi eligibili: 

        În   cadrul   acestei   scheme  de   ajutor   de   stat 

solicitanŃii eligibili sunt doar întreprinderile.  

        ActivităŃi eligibile: 

        ActivităŃile  eligibile în cadrul acestei scheme de 

ajutor  sunt  cele  care  vizează  încadrarea  în  muncă  a 

lucrătorilor   defavorizaŃi,  a  lucrătorilor   extrem   de  

defavorizaŃi  şi cu handicap, precum şi compensarea 

costurilor suplimentare generate de încadrarea în muncă 
a lucrătorilor cu handicap, respectiv adaptarea locului de 

muncă la cerinŃele specifice lucrătorilor cu handicap.  

         CondiŃii de finanŃare: 

         În  cazul  ajutoarelor acordate pentru Domeniul 
Major de IntervenŃie 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea 

măsurilor  active  de ocupare",  valoarea  estimată  a 

ajutorului este de 108.000.000 lei.  

         În  cazul  ajutoarelor acordate pentru Domeniul 

Major de IntervenŃie 5.2 "Promovarea sustenabilităŃii pe 
termen  lung  a  zonelor  rurale  în  ceea  ce priveşte 

dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forŃei de 

muncă", valoarea estimată a ajutorului este de 

118.650.000 lei.  

         Termene limită: 

         Cererile de ajutor de stat se completează şi se 

transmit electronic, prin sistemul informatic ActionWeb, 

aflat pe pagina de intranet a AMPOSDRU, 

www.fseromania.ro, până   la   utilizarea   integrală  a 
fondurilor   alocate,   dar   nu   mai  târziu  de  data  de 

30 noiembrie 2010, ora 16:00. 
        FinanŃator: Uniunea Europeană 

        Sursa: Fseromania.ro 

   

        ! Schema  de   ajutor   de   stat  "Bani  pentru 

formare profesională"- se aplică următoarelor Domenii 
de IntervenŃie din POSDRU: 

● Domeniul Major de IntervenŃie 2.1 "TranziŃia de la 
şcoală la viaŃa activă"; 

● Domeniul   Major    de    IntervenŃie   2.3  "Acces   şi 

participare la formare profesională şi continuă"; 

● Domeniul Major de IntervenŃie 3.2 "Formare şi sprijin 

pentru interprinderi şi angajaŃi pentru promovarea 
adaptabilităŃii".  

        Obiectivele programului: 

●  îmbunatăŃirea tranziŃiei de la şcoală la viaŃa activă; 

● dezvoltatrea capacităŃii întreprinderilor de a sprijini 

creşterea nivelului de calificare al angajaŃilor; 
● creşterea    nivelului   de   perfecŃionare,  respectiv 

specializare al angajaŃilor; 

● îmbunătăŃirea   accesului   şi  participării la formare 

profesională continuă. 
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          c) realizarea  de   materiale   inscripŃionate    (pixuri, 

şepci, agende, tricouri, rucsacuri, hanorace etc.);  

        d) realizarea  şi  difuzarea  de  materiale audiovizuale 
privind protecŃia mediului;  

        e) manopera  aferentă  activităŃilor necesare realizării 

campaniilor de comunicare;  

        f) achiziŃionarea de aparatură  profesională  necesară 
realizării proiectului;  

        g) realizarea  şi   montarea   de   panouri  cu  conŃinut 

educativ privind protecŃia mediului;  

        h) achiziŃionarea  de  materiale necesare desfăşurării 

activităŃilor de  igienizare  şi ecologizare a spaŃiilor verzi în 
scop educativ:  mănuşi  de  unică  folosinŃă, saci menajeri, 

cizme     de    cauciuc,   echipament   de    protecŃie   (şort, 

salopetă), unelte agricole necesare activităŃii  de igienizare 

şi ecologizare;  

        i) achiziŃionarea   de   echipament    necesar    pentru 
organizarea   taberelor  (corturi,  saci  de dormit, izoprene, 

lanterne etc.);  

        j) transportul   elevilor,    studenŃilor   şi    instructorilor 

participanŃi  la excursiile  şi  taberele  organizate cu scopul 
educaŃiei şi conştientizării privind protecŃia mediului;  

        k) cazarea    şi      masa    elevilor,      studenŃilor     şi 

instructorilor participanti la excursiile si taberele organizate 

cu  scopul  educaŃiei   şi   conştientizării   privind  protecŃia 

mediului (în limita a 100 lei/zi/participant);  
        l) taxa de campare;  

        m) instruire  (servicii  de  instruire,   transport,  cazare 
şi    diurnă    instructori,    consumabile,    închiriere     săli, 
achiziŃionare     aparatură  IT: video/retroproiector,  laptop 
etc.);  
        n) realizare pagină web. 

        CondiŃii de finanŃare: 

        FinanŃarea  se  acordă în cuantum de maximum 90% 
din valoarea totală eligibilă a proiectului şi fără a se depaşi 

suma   maximă  care  poate  fi  acordată unui beneficiar în 

cadrul sesiunii de finanŃare.  

        Suma   alocată    sesiunii  de   finanŃare   este    de 

10.000.000 lei.  

        Suma  maximă  care   poate  fi  acordată   este   de 

1.000.000 lei pentru fiecare proiect.  

        Termene limită: 

        Proiectele  se   depun   în    perioada    23   august - 

21  septembrie  2010. 

        FinanŃator: AdministraŃia Fondului pentru Mediu 

        Sursa: AdministraŃia Fondului pentru Mediu 

        SolicitanŃi eligibili: 

        În   cadrul   acestei   scheme  de   ajutor   de  stat 

solicitanŃii  eligibili  sunt  doar   întreprinderile.  

        ActivităŃi eligibile: 

        ActivităŃi  eligibile  în  cadrul acestei scheme de 

ajutor sunt cele  care vizează formarea profesională 

generală   şi    specific    a  angajaŃilor   întreprinderii 

solicitante. 

        CondiŃii de finanŃare: 

● În cazul ajutoarelor acordate pentru Domeniul Major 

de IntervenŃie 2.1 "TranziŃia de la şcoală la viaŃa activă", 

valoarea estimată a ajutorului este de 9.053.213 lei.  

● În cazul ajutoarelor acordate pentru Domeniul Major 
de IntervenŃie 2.3 "Acces şi participare la FPC", 

valoarea estimată a ajutorului este de 143.544.205 lei.  

● În cazul ajutoarelor acordate pentru Domeniul Major 

de IntervenŃie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi 

şi angajaŃi  pentru promovarea adaptabilităŃii", valoarea 
estimată a ajutorului este de 55.500.000 lei. 

        Termene limită: 

Cererile de ajutor de stat se completează şi se transmit 

electronic, prin sistemul informatic ActionWeb, aflat pe 

pagina de intranet a AMPOSDRU, www.fseromania.ro, 
până la utilizarea integrală a fondurilor alocate, dar nu 

mai târziu de data de 30 noiembrie 2010, ora 16:00. 
        FinanŃator: Uniunea Europeană 

        Sursa: Fseromania.ro 

  

     Programul vizând educaŃia şi conştientizarea 

publicului privind protecŃia mediului 

 
        Obiectivele programului: 

        Scopul  Programului  îl  reprezintă finanŃarea 

nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor 

vizând educaŃia şi  conştientizarea  publicului  privind 

protecŃia mediului. 

        SolicitanŃi eligibili: 

        a) organizaŃiile neguvernamentale; 

        b) unităŃile şi instituŃiile de învăŃământ.  

        ActivităŃi eligibile: 

        a) achiziŃionarea de consumabile; 

        b) realizarea,  editarea  şi difuzarea de materiale 
tiparite cu conŃinut educativ privind protecŃia mediului;  


