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Centrul de Informare EUROPE DIRECT,  
           mai aproape de agricultori 
 

           În perioada august-septembrie, activităŃile 
Centrului nostru s-au adresat, cu prioritate, 

persoanelor din mediul rural vasluian. În colaborare cu 

Camera pentru Agricultură a judeŃului Vaslui, Centrul 

EUROPE DIRECT Vaslui a demarat o campanie de 

informare privind modalitatea de accesare a finanŃărilor 
europene prin intermediul Fondului European pentru 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală. 

 Campania s-a adresat persoanelor fizice şi 

juridice private din mediul rural, tematica abordată fiind 
accesarea finanŃărilor active în cadrul Programului 

NaŃional de Dezvoltare Rurală, precum şi consolidarea 

iniŃiativelor de parteneriate public-private constituite 

prin programnul LEADER pe teritoriul judeŃului Vaslui. 

 Peste 600 de agricultori din localităŃi 

aparŃinând comunelor Muntenii de Sus, Ivăneşti, Laza, 

Dragomireşti şi Lunca Banului au primit informaŃii şi 

materiale de actualitate în domeniul agricol din partea 
echipei noastre. Pentru majoritatea celor interesaŃi să 

primească  sprijin  finaciar,  prezenŃa  în  mijlocul  lor  a  

experŃilor Camerei Agricole a fost de un real ajutor, nu 

toŃi având posibilitatea de a-i contacta direct la sediu. 

 Ulterior, o parte din cei abordaŃi au revenit 

pentru mai multe informaŃii şi au demarat proiecte pe 
măsurile active până la finele acestui an, respectiv 

“Instalarea tinerilor fermieri” şi “Fermele de semi-

subzistenŃă”. 

 AcŃiunea a facut parte din suita activităŃilor 

proiectului “Centrul de Informare EUROPE DIRECT 

Vaslui”, finanŃat de Comisia Europeană prin 

ReprezentanŃa sa din România. 
                                            (Geta PĂDURARU) 

 
Ora de dirigenŃie la  

Centrul EUROPE DIRECT 
 

 Ca la fiecare început de an 

şcolar, Centrul nostru doreşte să le 

ureze elevilor vasluieni un an plin de rezultate 

frumoase şi mult succes. 
 Pe această cale, dorim să le adresăm elevilor 

vasluieni, cadrelor didactice şi nu în ultimul rând 

parinŃilor, invitaŃia de a ne vizita pentru a-şi îmbogaŃi 

cunoştinŃele despre Uniunea Europeană. 
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Pinocchio, în caravană europeană 
  

 Vineri 15 octombrie, Centrul 
Cultural “Podul Înalt” Muntenii de Jos 

a găzduit premiera piesei de teatru 

de păpuşi “Pinocchio şi floarea 
vieŃii”, acŃiune ce face parte din suita 
activităŃilor proiectului „Centrul de 

Informare EUROPE DIRECT Vaslui”. 

 Sub genericul “Păpuşi în caravană”, echipa de 
teatru alcătuită din elevi de la clasa a III-a B ai Şcolii nr. 

4 “Elena Cuza” Vaslui, sub îndrumarea doamnei 
învăŃătoare Moraru Cerasela şi coordonată de prof. 

Romică Brunchi, autorul scenariului şi al regiei piesei de 

teatru, doreşte să aducă în atenŃia preşcolarilor şi 

şcolarilor din clasele I-IV din judeŃul Vaslui, problematica 

protejării mediului, a schimbărilor climatice şi conservării 
energiei. 

 Într-o atmosferă caldă, cei aproape 200 de 

micuŃi din şcolile şi grădiniŃele comunei Muntenii de Jos 

au urmărit cu mare atenŃie evoluŃia pe scenă a colegilor 

lor şi au înŃeles cât de important pentru viitorul lor este 
să protejeze natura înconjurătoare.   

 De aplauze şi un public numeros s-a bucurat 

trupa noastră de teatru şi în evoluŃiile ulterioare de la 

Negreşti şi Huşi, unde cei mai mici spectatori au ascultat 
cu mare atenŃie şi entuziasm păŃaniile lui Pinocchio. 

 Evenimentele fac parte dintr-o serie de şase 

reprezentaŃii ce se vor derula, până la finele acestui an, 

în comunitaŃile rurale şi urbane ale judeŃului Vaslui, utilizând 

ca multiplicatori de informaŃie şcolarii şi preşcolarii care vor 
împartăşi din cunoştinŃele dobândite colegilor şi familiilor lor. 

 Proiectul este finanŃat de Comisia Europeană 

prin ReprezentanŃa sa din România, în cadrul 

programului „Selectarea structurilor gazdă pentru 

centrele de informare din reŃeaua Europe Direct”. 

EVENIMENTE & STIRI 

 Orchestra simfonică din deşeuri 
 

 Proiectul        început       în     octombrie     2007, 
,,Managementul deşeurilor în judeŃul Vaslui” ,  

implementat de 

Consiliul Judetean 

Vaslui  în parteneriat 
cu Guvernul 

Flamand şi primăriile 

comunelor Soleşti, 

Roşieşti şi LipovăŃ,  a 

ajuns la final.  
             InstruiŃi şi 

consiliaŃi de experŃii 

flamanzi, prezenŃi în mai multe rânduri la Vaslui, precum 

şi în cadrul unei vizite de studiu în Flandra – regiunea 

Leuven, reprezentanŃi din cele trei comune vasluiene au 
întreprins acŃiuni pilot in domeniul managementului 

integrat al deşeurilor (prevenire, colectare).   

 În perioada 15- 28 octombrie, s-au desfăşurat 

campanii de conştientizare privind colectarea selectivă  a 
deşeurilor  la şcolile din cele trei comune pilot : Roşieşti, 

Soleşti şi LipovăŃ. 

 Au fost susŃinute activităŃi interactive cu elevii 

clasei a V-a din cadrul fiecărei şcoli , activităŃi bazate pe 

jocul educativ – ,,Orchestra simfonică din deşeuri”. La 
activităŃi au fost prezenŃi reprezentanŃi ai Consiliului 

judeŃean Vaslui, membri în echipa de implementare a 

proiectului, câte 20 de elevi împreună cu cadrul didactic 

coordonator. 

 Ultimul pas în derularea proiectului va fi 
simpozionul final care urmează a se desfăşura în luna 

noiembrie la Consiliul judeŃean Vaslui şi care va face 

bilanŃul acestui parteneriat cu organizaŃii active în 

domeniul gestionării deşeurilor din regiunile Leuven – 

Belgia.            (Geta PĂDURARU) 
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EVENIMENTE & STIRI 

          Bugetul  UE  pe  2011:  Europarlamentarii  

solicită mai multe investiŃii în cercetare, educaŃie 

şi energie 

  
 DeputaŃii  europeni  solicită  mai  multe 
investiŃii în cercetare, inovare, educaŃie, energie şi 
asistenŃă  pentru  Autoritatea Palestiniană, dar 
pastrarea  unui  nivel  restrictiv  al  cheltuielilor 
generale, potrivit votului privind bugetul UE pentru 
2011.  Ei  doresc  de   asemenea  lansarea  unor 
discuŃii  referitoare  la  actualul  cadru  financiar 
multianual, precum şi la noi modalităŃi de finanŃare 
a bugetului.  
 Pentru 2011, Parlamentul propune o creştere 

a angajamentelor cu 0.8% comparativ cu bugetul 

2010. DeputaŃii înŃeleg presiunea existentă asupra 

bugetelor statelor membre şi de aceea nu au propus o 
creştere  substanŃială   faŃă  de  proiectul Comisiei. 

DeputaŃii propun un buget general UE de aproximativ 

130 miliarde euro sub formă de plăŃi şi 143 miliarde 

euro sub formă de angajamente, faŃă de propunerea 
iniŃială  a  Comisiei  de  130,14   miliarde   euro   şi 

respectiv  142,57 miliarde euro.  Consiliul are intenŃia 

de a  reduce aceste sume la 126,53 miliarde euro, 

respectiv 141,78 miliarde euro. 

Sursa: PE 
 

  Ca în America: Barroso a Ńinut primul discurs 
despre “Starea Uniunii”, la Parlamentul European 

 
     Prezentul şi viitorul 
Uniunii Europene au fost 
în centrul atenŃiei pe 7 
septembrie la Parlamentul 
European.  
     Preşedintele    Comisiei 

Europene,   José   Manuel   Barroso,  a  vorbit 
eurodeputaŃilor despre combaterea şomajului, o 
mai bună  guvernanŃă  economică şi revizuirea 
bugetului UE. În dezbaterea ce a urmat discursul, 
deputaŃii au spus că Uniunea trebuie să fie mai 
ambiŃioasă şi au  criticat  felul  în  care  a  fost   
tratată  recent minoritatea romă.  
 Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel 
Barroso, a spus că Uniunea Europeană „a trecut de 

testul crizei“, dar trebuie să progreseze. Dumnealui a 

arătat existenŃa a cinci  provocări  majore  pentru 

Uniune    anul   următor:    abordarea    crizei     şi   

guvernanŃei   economice,     restabilirea    creşterii 
economice   pentru    crearea   de   locuri   de   muncă    

prin  accelerarea programului de reforme Europa 2020, 

cladirea unui spaŃiu de libertate, justiŃie şi securitate, 

deschiderea negocierilor pentru un buget UE modern 
şi  exercitarea  unei  influenŃe  europene  pe scena 

mondială. 

        O mai bună guvernanŃă economică şi ameliorarea 

ocupării forŃei de muncă 

         Pentru  evitarea unor  viitoare  crize,  domnul 

Barroso a propus o mai bună guvernanŃă economică. 

„Vom întreprinde măsuri pentru ca uniunea monetară 

să fie însoŃită de o adevărată uniune economică“, a 

spus dumnealui, cerând ameliorarea fundamentelor 
economice, deoarece „o generaŃie care funcŃionează 

pe bază de datorii dă naştere unei naŃiuni nedurabile“. 

Conform domnului Barroso, Comisia va propune în 

cursul acestui an, în cadrul Strategiei 2020, un 

„Monitor  european  al  posturilor vacante”,  care va 
informa cetăŃenii unde în Europa sunt locuri de muncă 

disponibile  şi  care  sunt   competenŃele  căutate. 

Dumnealui mai doreşte ca până în 2020 să existe 3 

milioane de „locuri de muncă verzi” şi a promis 38 de 
miliarde  de  euro  companiilor   europene   pentru 

combaterea birocraŃiei. 

         „Ori ne menŃinem la suprafaŃă împreună, ori ne 

scufundăm separat“ 

         În timp ce Uniunea Europeană trebuie să aducă 
propuneri concrete  pentru combaterea „exploatării 

imigranŃilor   ilegali“,  a    terorismului   şi   a  crimei 

organizate, „toŃi cetăŃenii europeni trebuie să respecte 

legea, iar  guvernele  Europei  trebuie să respecte 
drepturile omului“, a mai spus preşedintele Comisiei. 

Dumnealui  a  mai  subliniat  faptul  că  „rasismul şi 

xenofobia nu au ce căuta în Europa“ şi a cerut „să nu 

trezim fantomele trecutului Europei“. 

         În ceea ce priveşte  revizuirea bugetului UE, 
domnul Barroso a propus înlocuirea cadrului financiar 

de şapte ani cu unul de 10 ani, după primii cinci ani 

efectuându-se  o  revizuire.  Dumnealui  a  mai cerut 

instituirea  de  obligaŃiuni  UE  pentru  finanŃarea 
proiectelor şi crearea de locuri de muncă şi un sistem 

nou pentru resursele proprii ale UE.  

         „Europa  trebuie  să  demonstreze  că  reprezintă 

mai  mult  decât  27  de  soluŃii naŃionale diferite. Ori ne 

menŃinem  la  suprafaŃă  împreună,  ori  ne  scufundăm 
separat“,  a mai  spus  domnul  Barroso  referindu-se la 

poziŃia UE pe scena mondială. Conform dumnealui, UE 

se  angajează  să  contribuie  la realizarea Obiectivelor 

de dezvoltare ale mileniului cu o sumă suplimentară de 

1 miliard de euro. 

Sursa: euractiv 
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  DeputaŃii europeni propun 

adoptarea  unui  sistem  de 

calculare a  venitului minim 

în toate statele membre 

 
 Într-un raport adoptat de curând, deputaŃii 
europeni  au  propus  adoptarea  unui  sistem  de 
calculare a venitului minim în toate statele membre, 
ca măsură pentru combaterea săraciei. La sfârşitul 
anului 2008, aproape 85 de milioane de persoane, 
adică 17% din populaŃia Uniunii, trăiau sub pragul 
sărăciei.  
 Riscul  de  săracie  este mai mare  în  rândul 

copiilor şi al tinerilor cu vârsta de până la 17 ani în raport 

cu  populaŃia  totală,  persoanele  în  vârstă  fiind  de 

asemenea expuse la un risc de săracie mai ridicat, se 

subliniază în rezoluŃia elaborată de Ilda Figueiredo şi 
adoptată cu 612 voturi pentru,  12 împotrivă  şi 21 de 

abŃineri. 

 Introducerea unui sistem de venit minim în toate 

statele  membre - constând  în  măsuri  specifice  de 
sprijinire a persoanelor cu venituri insuficiente printr-o 

contribuŃie  financiară  şi  prin  facilitarea accesului la 

servicii – ar putea fi unul din cele mai eficiente moduri de 

combatere a săraciei, pentru garantarea unui nivel de 

viaŃă adecvat şi pentru favorizarea integrării sociale, se 
arată în această rezoluŃie. 

 Sistemele de venit minim trebuie să stabilească 

venituri minime la un nivel echivalent cu cel puŃin 60% 

din venitul mediu din statul membru în cauză, se aratâ în 
rezoluŃia Parlamentului European, prin care se solicită 

Comisiei  să  prezinte  o  iniŃiativă care să conducă la 

elaborarea unui plan de acŃiune la nivel european în 

acest domeniu.  

 RezoluŃiile  alternative  depuse  de  grupurile 
politice S&D, celelalte, prin care se solicită o legislaŃie 

cadru europeană privind un venit minim, nu au obŃinut 

susŃinerea majorităŃii deputaŃilor. 

 Lucrătorii săraci 
 În textul rezoluŃiei adoptate, deputaŃii europeni 

atrag atenŃia asupra numărului tot mai mare de lucrători 

săraci, solicitând ca salariul de subzistenŃă să fie în toate 

cazurile mai mare decât pragul săraciei şi ca lucrătorii 

aflaŃi,   din   diverse  motive,  sub  pragul  sărăciei,  să 
beneficieze de prestaŃii suplimentare. 

 Eforturi suplimentare trebuie facute în ceea ce 

priveşte remuneraŃiile şi nivelul salariilor minime, având 

în vedere că săracia ce afectează persoanele care au un 

loc de muncă reflectă condiŃiile inechitabile de muncă. 

Sursa: PE 

Preşedintele Comisiei Europene: Nu există o legatură 

legală între aderare şi reformele juridice, dar România 

trebuie să convingă pentru a adera la Schengen 

        Preşedintele Comisiei 
Europene, Jose Manuel 
Barroso, a declarat, la 
Cotroceni, că aderarea 
României la spaŃiul 
Schengen este susŃinută 
de Comisia Europeană. 

"Cheia este de a ne asigura că toate condiŃiile tehnice 
sunt asigurate astfel încât consiliul să poată lua o 
decizie", a spus Barroso.  
 "Pot să vă spun că nu există nicio legatură legală 

între Mecanismul de Cooperare şi Verificare pe JustiŃie şi 

aderarea la spaŃiul Schengen; desigur există anumite 
state care cred că este o anumită legatură între 
reformele juridice şi aderarea la Schengen; ele 
consideră că această capacitate de a implementa 

reformele juridice este legată de aderare, pentru că este 

vorba de încredere; spaŃiul Schengen înseamnă 

încredere, România va trebui să convingă statele membre 

că merită să fie acolo", a explicat Barroso. 

  "Consolidarea încrederii în statele membre este 

crucială", a spus Barroso, care a Ńinut să-l felicite pe 

preşedintele Traian Băsescu "pentru reacŃia rapidă" la 
criticile din ultimul raport al Comisiei Europene. 

 "ExperŃii Comisiei Europene vor fi aici săptămâna 

viitoare pentru a evalua progresul. Sper să ajungă la 

concluzia că România a adoptat MCV ca pe un sprijin 
pentru propria agendă de reformă", a mai spus Barroso.  

 La rândul său, preşedintele Traian Băsescu a 

precizat că decizia va fi luată în Consiliu, care este un 

organism politic, astfel încât "trebuie să ne asigurăm că 
facem tot ce ne stă în putinŃă pentru a accelera 
Mecanismul de Cooperare şi Verificare pe JustiŃie". 

 Aderarea la spaŃiul Schengen are ca efect 

ridicarea controalelor între frontierele interne ale statelor 

membre Schengen, care aplică în întregime acquis-ul 
Schengen, fiind creată o singură frontieră externă unde 

controalele se desfăşoară conform unui set de reguli clare 

în materie de vize, migraŃie, azil, măsuri referitoare la 

cooperarea poliŃienească, judiciară sau vamală. 

 Jose Manuel Barroso l-a felicitat pe Traian 
Băsescu şi pentru semnarea tratatului referitor la regimul 

de frontieră cu Republica Moldova. "Acest tratat are o 

valoare practică foarte mare.... Demonstrează din nou 

sprijinul pentru Moldova, pentru apropierea de Uniunea 

Europeană", a spus preşedintele Comisiei Europene.  

Sursa: EURACTIV 
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! Bani pentru dezvoltarea infrastructurii legate de 

dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii 

  
      Măsura  125  " ÎmbunătăŃirea   şi  dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea 
agriculturii şi silviculturii" 
      PNDR:  AP 1     "ÎmbunătăŃirea  şi   dezvoltarea  

infrastructurii  legate  de  dezvoltarea  şi  adaptarea 

agriculturii şi silviculturii" 

       Măsura   125  are ca   obiectiv   general adaptarea 
infrastructurii agricole şi forestiere la noile structuri de 

proprietate apărute ca urmare a procesului de restituire 

a  proprietăŃilor în  vederea  creşterii  competitivităŃii 
sectorului agricol şi forestier. 

      Măsura cuprinde două submăsuri: 

      Submăsura 125 a "ÎmbunătăŃirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea 
agriculturii" 
      Obiective specifice: 

*   Creşterea    eficienŃei    activităŃii    agricole    prin 

îmbunătăŃirea aprovizionării cu input-uri şi o mai bună 

valorificare a produselor rezultate; 
*    Diminuarea riscului şi incertitudinii în agricultură prin 

reducerea incidenŃei fenomenelor naturale; 

*    Ameliorarea calităŃii mediului şi diminuarea surselor 

de poluare. 

      Obiective operaŃionale: 

*   Construirea   şi/ sau  modernizarea   infrastructurii 

agricole: drumurile de acces şi drumurile agricole de 

exploataŃie, lucrările de corectare a torenŃilor, situate în 

fondul funciar agricol; 
*    Modernizarea şi/ sau retehnologizarea sistemelor de 

irigaŃii şi a altor lucrări de îmbunătăŃiri funciare. 

     Submasura 125 b "ÎmbunătăŃirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea 
silviculturii" 
      Obiective specifice: 

*    Dezvoltarea   infrastructurii   pădurii    în     vederea 

asigurării competitivităŃii sectorului forestier; 

*    Diminuarea riscului incidenŃei fenomenelor naturale 
periculoase asupra pădurii. 

      Obiective operaŃionale: 

*    Construirea   şi/sau   modernizarea    infrastructurii 

forestiere; 

*     Lucrări de corectarea torenŃilor în păduri. 

      SolicitanŃi eligibili 
      Submăsura 125 a: 

*    unităŃile   administrativ-teritoriale    deŃinatoare    de 

terenuri agricole şi/ sau de infrastructură de acces la 

exploataŃiile agricole, prin reprezentanŃii lor legali; 

*     asociaŃii  de dezvoltare intercomunitară deŃinătoare 
de terenuri agricole şi/ sau de infrastructură de acces la 

exploataŃiile agricole; 

*    organizaŃii /  federaŃii    de   utilitate    publică   ale 
proprietarilor/ deŃinătorilor de terenuri agricole.  

      Submăsura 125 b: 

*    proprietari/deŃinători  privaŃi de padure,  persoane 

fizice şi juridice; 

*     asociaŃii de proprietari / deŃinatori privaŃi de pădure; 
*     unităŃi administrativ-teritoriale deŃinătoare de pădure; 

*    asociaŃii   de   dezvoltare    intercomunitară  (ADI) 

deŃinătoare de pădure; 

*    Administratorul    fondului   forestier  de stat - Regia 
NaŃională a Pădurilor - ROMSILVA, prin unităŃile sale. 

      ActivităŃi eligibile 

      Submăsura 125 a: 

      A. Infrastructura rutieră agricolă - construirea şi/ sau 

modernizarea  drumurilor  de  acces,  poduri  şi podeŃe, 
drumurilor agricole de exploatatie; 

      B. Sisteme   de   irigaŃii   -  modernizare   şi /  sau 

retehnologizare,  inclusiv   lucrări  pentru  staŃiile  de 

pompare, de contorizare;  

      C. Sisteme de desecare şi drenaj şi alte lucrări de 
îmbunătăŃiri funciare - modernizare şi retehnologizare; 

      D. Lucrări de corectare a torenŃilor situate în fondul 

funciar agricol. 

      Submăsura 125 b: 

      A. Infrastructura rutieră forestieră - construirea şi/ 

sau modernizarea drumurilor forestiere, inclusiv poduri şi 

podeŃe,  lucrări  de  aparare - consolidare,  lucrări  de 

siguranŃa circulaŃiei (parapeŃi), semnalizare şi avertizare; 

      B. Infrastructura feroviară forestieră - construirea şi 
modernizarea terasamentelor şi căilor de rulare, inclusiv 

poduri şi podeŃe, lucrări de apărare - consolidare, tunele, 

lucrări de semnalizare şi avertizare;  

      C. InstalaŃii de transport pe  cablu  (funiculare). În 
cadrul acestei  măsuri  sunt eligibile numai instalaŃiile 

permanente de transport pe cablu;  

      D. Lucrări de corectare a torenŃilor, situate în pădure 

- construirea barajelor,  digurilor,  canalelor  sau  alte 

asemenea lucrări. 

      CondiŃii de finanŃare 

      Fondurile disponibile  sunt de 148.774.185 Euro. 
Suma maximă nerambursabilă  este de 1.500.000 Euro, 

plafonul minim acceptat este de 5.000 de Euro - această 

sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. 

      Proiectele se depun în perioada 2 - 31 decembrie 

2010. 
      Sursa: AgenŃia de PlăŃi pentru Dezvoltare Rurală 
şi Pescuit 
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       SolicitanŃi eligibili: 

*   Administratorii şi custozii ariilor naturale protejate 
care au personalitate juridică proprie; 

*  APM-uri,  ARPM-uri,  ANPM, MMP - DirecŃia 
BiodiversităŃii (DB); 

*      AutorităŃi ale administraŃiei publice; 

*     OrganizaŃii      neguvernamentale   care    să    aibă 

prevazut în actul constitutiv atribuŃii de protecŃia mediului 

şi/sau protecŃia naturii şi care să fie constituite în 
conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire 

la asociaŃii şi fundaŃii, cu modificările şi completările 

ulterioare, inclusiv filiale ale asociaŃiilor şi fundaŃiilor 

internaŃionale înregistrate în conformitate cu legislaŃia în 
vigoare în România;          
*     Institute de cercetare; 

*     UniversităŃi; 

*     Muzee.  

      ActivităŃi eligibile: 

      Propunerile de proiecte pot include următoarele 

categorii de activităŃi eligibile: elaborare/revizuire a 
planurilor, strategiilor şi a măsurilor de management al 

ariilor naturale protejate şi alte activităŃi conexe, investiŃii 

în infrastructura pentru uz public orientată spre protecŃia 

şi gestionarea mediului în ariile protejate, activităŃi 
privind menŃinerea şi îmbunătăŃirea stării de conservare 

favorabilă a habitatelor şi speciilor, activităŃi de 

consultare, conştientizare şi informare, activităŃi de 

instruire şi creşterea capacităŃii instituŃionale de 

gestionare a reŃelei de arii naturale protejate. 

      Perioada de implementare este cuprinsă între 

01.01.2007 şi 31.12.2015. Durata unui proiect nu 
trebuie să depăşească 36 luni.  

      CondiŃii de finanŃare: 

      Din totalul fondurilor alocate pentru finanŃarea în 
cadrul POS "Mediu" (214,9 milioane Euro), Axa 

Prioritara 4 - Implementarea sistemelor adecvate de 

management pentru protecŃia naturii - fondurile rămase 

disponibile sunt de aproximativ 143 milioane de euro. 

      Termenul limită este 31 ianuarie 2011, orele 16,00.  

      FinanŃator: Fondul European de Dezvoltare    
Regională - FEDR 

       

       Sursa: www.posmediu.ro 

       ! Sprijin financiar pentru elaborarea, revizuirea 

şi   implementarea  planurilor  de   management 

pentru  ariile  natural  protejate 

        

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

        
        Obiectivul  global  al POS Mediu  îl  constituie 
protecŃia   şi   îmbunătăŃirea  calităŃii  mediului  şi  a 
standardelor   de   viaŃă  în România,   urmărindu-se 

conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. 

Peste 10 milioane de cetăŃeni   ai   României   vor   

beneficia   de   investiŃiile finanŃate din POS Mediu. 

        Totodată     programul    vizează     reducerea 
decalajului existent între Uniunea Europeană şi 

România cu privire la infrastructura de  mediu, atât din 

punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ.  

        Obiectivele specifice POS Mediu sunt: 
        1. ÎmbunătăŃirea calităŃii şi a accesului la 

infrastructura  de  apă  şi  apă  uzată,  prin   

asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi 
canalizare   în   majoritatea  zonelor   urbane    până 

în    2015  şi   stabilirea  structurilor  regionale  

eficiente  pentru   managementul serviciilor de apă/

apă uzată. 

        2. Dezvoltarea   sistemelor  durabile  de 
management al deşeurilor prin îmbunătăŃirea 

managementului deşeurilor şi reducerea numărului de 

zone poluate istoric în minimum 30 de judeŃe până în 

2015. 

        3.  Reducerea impactului negativ asupra mediului 
şi diminuarea schimbărilor climatice cauzate de 

sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate 

localităŃi până în 2015. 

        4. ProtecŃia   şi   îmbunătăŃirea  biodiversităŃii  şi 
a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului 

ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reŃelei 

Natura 2000. 

        5. Reducerea  riscului de producere a dezastrelor 

naturale cu efect asupra populaŃiei, prin 
implementarea măsurilor preventive în cele mai 

vulnerabile zone până în 2015. 

 


