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Moş Nicolae a venit la Centrul EUROPE DIRECT 

 
 Anul acesta, Centrul nostru şi-a dedicat o mare 
parte a activităŃilor sale, problematicii mediului şi 
efectelor schimbărilor climatice. Alături de concursurile 
de literatură şi fotografie (“Salvează Europa”, “Europa 
protejează mediul!”) la care au participat peste 200 de 
elevi, cel mai apreciat eveniment pentru publicul 
vasluian s-a dovedit a fi caravana europeană a 
păpuşilor. Piesa de teatru de păpuşi “Pinocchio şi 
floarea vieŃii” coordonată de prof. Romică Brunchi, 
autorul scenariului şi al regiei, sub îndrumarea 
doamnei învăŃătoare Moraru Cerasela, a poposit în 
şase localităŃi vasluiene.  

 Pinocchio, Geppetto, Greieraşul Vorbitor, Zâna 
cea Bună, Motanul, Vulpea şi alte personaje, care au 
prins viaŃă prin intermediul micuŃilor actori, le-au 
transmis copiilor îndemnul lor, de a ocroti natura şi 
mediul înconjurător. Piesa s-a bucurat de un real 
succes, mesajul de ocrotire a naturii ajungând astfel în 
colŃuri îndepărtate ale judeŃului. 

           Pentru 
talentul şi 
dăruirea de 
care au dat 
dovadă, cei 
11 elevi în 
cls. a III-a au 
fost răsplaŃiti 
de Moş 
Nicolae cu 
dulciuri, carŃi şi promoŃionale EUROPE DIRECT. 
   La final de proiect îi felicităm pe micuŃi şi nu ne 
rămâne decât să le dorim mult succes pe viitor. 
        (Geta PĂDURARU) 

 

Tineri voluntari pentru Europa 

 
 Voluntariatul este activitatea desfăşurată 
din proprie iniŃiativă, prin care 
o persoană fizică îşi oferă 
timpul, talentele şi energia în 
sprijinul altora fară o 
recompensă de natură 
financiară  sau contraprestaŃie 
materială. 
 Este cunoscut faptul că 
Uniunea Europeană sprijină 
tinerii să participe la acŃiuni de voluntariat, motiv pentru 
care, Comisia Europeană a decis ca anul 2011 să fie 
dedicat activităŃilor de voluntariat.   
 Sub sloganul „Voluntari în Europa!”, în 
perioada octombrie 2010 - iunie 2011, cei 30 de elevi 
ai clasei a VIII-a C de la Şcoala Nr.3 Vaslui, cordonaŃi 
de doamna prof. Elena Alexa vor derula în parteneriat 
cu Centrul nostru, un proiect în domeniul 
voluntariatului.  
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Proiectul vizează activităŃi de menŃinere a unor relaŃii 
active în sânul unei Europe libere, în vederea dezvoltării 
conştiinŃei europene a adolescenŃilor vasluieni.  
      O primă 
activitate a 
cons t i tu i t -o 
v iz i ta  la 
Centrul de 
I n f o r m a r e 
E U R O P E 
D I R E C T 
Vaslui, prilej 

cu care elevii 
au participat 
a c t i v  l a 
discuŃii şi au 
dat exemple 
de bune 
practici în 
activitaŃi de 
vo luntar ia t .  

 La final, echipa de proiect şi-a manifestat 
interesul pentru anul 2011, anul voluntariatului, în care 
tinerii îşi vor putea demonstra calităŃile şi devotamentul 
faŃă de semeni şi faŃă de natură în activităŃile de 
voluntariat propuse în proiect. (Geta PĂDURARU) 
 

EUROPE  DIRECT  Vaslui, în prag de An Nou 
   

 La final de an 
2010,  Centrul vasluian de 
informare EUROPE DIRECT, 
finanŃat de către Comisia 
Europeană, prin ReprezentanŃa 
sa în România, priveşte spre 
viitor.  

 Pentru  2011, ne-am propus 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.  
Pentru buletinul informativ şi alte publicaŃii gratuite 
despre Uniunea Europeană vă invităm la sediul nostru. 

DIN ACTIVITATILE CENTRULUI EUROPE DIRECT 

 Elevilor şi profesorilor le propunem să fie alături 
de noi, în perioada 1-9 mai 2011, când Centrul vasluian 
va organiza două concursuri,  concentrate pe 
conştientizarea efectelor schimbărilor climatice şi 
conservarea mediului: un concurs de fotografie şi un 
concurs de desene pe asfalt. 

Succesul de care s-a bucurat caravana 
europeană a păpuşilor în cele şase spectacole susŃinute 
anul acesta ne-a determinat să ne dorim continuarea 
acesteia. În perioada aprilie – iunie 2011, piesa de teatru 
de păpuşi ”Pinocchio şi floarea vieŃii” îi va bucura pe 
copiii din alte trei localităŃi vasluiene. 

Sub genericul “Mişcare şi sănătate”, în scopul 
promovării mobilităŃii, în perioada 18-22 septembrie ne-
am propus să organizăm o serie de concursuri şi activităŃi 
demonstrative cu tematică sportivă. 

Nu în ultimul rând, desemnarea anului 2011 drept 
anul voluntariatului, ne-a determinat să ne propunem să 
organizăm, o serie de seminarii privind conştientizarea 
activitătilor de voluntariat, atât în rândul elevilor cât şi al 
populaŃiei adulte. Pentru a da finalitate acestei activităŃi, 
în lunile octombrie-decembrie, cu sprijinul ONG-urilor, al 
şcolilor şi mass-mediei locale, Centrul nostru va organiza 
trei activităŃi practice de voluntariat. (Geta PĂDURARU) 
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EVENIMENTE & STIRI 

România a cheltuit doar 1,2% din totalul fondurilor 

structurale alocate din 2007 până acum 

  
 România a 
cheltuit până în 
prezent, pentru 
proiecte în derulare 
din fonduri structurale 
europene, 239 mil. 

euro euro, reprezentând 1,2% din totalul de 19,668 
mld. euro alocat pentru perioada 2007-2013. 
 Potrivit unor documente interne ale Comisiei 
Europene    obŃinute  de Financial Times, Uniunea 
Europeană nu a cheltuit până acum decât 10% din 
cele 347 miliarde de euro alocate pentru a promova 
dezvoltarea regiunilor sărace în perioada 2007-2013. 
 În cazul României, potrivit Financial 
Times,   situatia   e   şi  mai gravă:  din  fondurile 
structurale în valoare de 19.668  miliarde  de  euro 
alocate în 2007, până acum a fost cheltuită efectiv 
suma de 239 milioane de euro, care a fost rambursată 
de Comisia Europeană.  Adică în 4 ani de zile 

România a fost în stare să cheltuiască doar 1,2%. 

 Fondurile structurale alocate echivalează cu 
916 euro  pe  cap de locuitor, nivel care face parte 
dintr-o categorie medie pentru statele UE, de 500-
1000 de dolari, în care se mai regăsesc Bulgaria, 
Spania şi Cipru, relatează Mediafax, citând Financial 
Times. 
 łări precum Germania, FranŃa şi Italia fac 
parte din categoria 200-500 de   dolari  pe  cap  de 
locuitor. Polonia şi Grecia sunt singurii membri al UE 
care corespund categoriei 1000-2000 de dolari. Opt 
state, printre care Ungaria, Cehia şi Lituania, sunt in-
cluse  în  categoria peste  2000  de  dolari.  Marea 
Britanie şi Danemarca sunt în intervalul 100-200 de 
dolari. 
 Analiza Financial Times relevă că UE a plătit 
doar 10% din totalul de 347 de miliarde de euro alocat 
ca fonduri structurale pentru 2007-2013. Aceste cifre 
sunt menŃionate în documente interne ale Comisiei 
Europene, obŃinute de publicaŃia britanică. 
 PublicaŃia  britanică  subliniază  că zeci de 
miliarde de euro, reprezentând fonduri destinate 
susŃinerii  dezvoltării  în  regiunile  defavorizate ale 
Europei, nu   sunt  utilizate   deoarece  guvernele, 
confruntate cu lipsa lichidităŃilor, nu pot gasi finanŃarea 
proprie necesară primirii acestor bani. 
 Alte date arată că 8,4 miliarde de euro au fost 
cheltuite în  mod  eronat  în  cadrul programelor pentru  

fonduri structurale în cele două cicluri anterioare de 
finanŃare   de  şapte   ani.   Aceste  fonduri  au  fost 
recuperate în proporŃie de 75%. 
 Totodată, organismele de control suspectează 
că  zeci  de miliarde  de euro au  fost  deturnate de 
organizaŃii criminale, inclusiv de Mafia italiană. 
 Fondurile structurale europene vizează diferite 
programe de dezvoltare.  Cele mai mari sume sunt 
alocate pentru obiective de convergenŃă, care privesc 
statele şi regiunile cel mai puŃin dezvoltate. 

 

 DOSAR Trei ani de fonduri structurale: 

4.700 de proiecte contractate, 1 miliard de euro 

plăŃi/ Schimbări la orizont 

  
 24.000 de proiecte au fost depuse, până la 
data de 30 noiembrie 2010 în România, pentru a 
primi fonduri structurale europene. Din acestea, 
aproape 4700 de proiecte au semnat contractele de 
finanŃare. În acest timp, la Bruxelles se pregătesc 
noi documente financiare iar la Bucureşti se dis-
cută despre posibila modificare a Regiunilor de 
dezvoltare.  
 Aura Răducu, Programme Manager Unit 
România la Comisia Europeană a atras atenŃia vineri, 
10 decembrie, că pentru a cheltui în întregime fondurile 
europene, în România ar trebui făcute plăŃi de cel puŃin 
15 milioane euro pe zi, de acum şi până în 2015.  
 În suma  menŃionată este vorba  numai  de 
finanŃarea  Uniunii  Europene.  Dacă   adaugăm  şi 
cofinanŃarea  naŃională  şi  cea  privată  sau  diferite 
finanŃări de la instituŃiile internaŃionale, practic ajungem 
la circa 30 milioane euro în fiecare zi, a mai spus 
reprezentanŃa  Comisiei Europene. Aceasta a mai 
menŃionat o serie de probleme existente în România 
precum   legislaŃia  de   achiziŃii   publice   care   este 
stufoasă, neclară, prin urmare cauzează şi probabil va 
cauza multe probleme şi pe viitor.  DeclaraŃiile au fost 
făcute cu ocazia unui seminar pe  tema fondurilor 
structural  organizat   de   ReprezentanŃa  Comisiei 
Europene în România. 
 În perioada imediat următoare, regiunile 
României  trebuie  să  demareze  noile strategii de 
dezvoltare   regională,   pentru  a  furniza  Comisiei 
Europene liste cu priorităŃi de finanŃat în următorul 
cadru financiar 2014-2020. Gabriel Friptu, directorul 
POR, a declarat că România poate primi cel puŃin 
aceeaşi sumă ca şi pentru perioada 2007-2013, dacă 
autorităŃile de la Bruxelles primesc argumente serioase 
că fondurile pot fi utilizate în întregime.  
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     Comisia Europeană a lansat Anul european al 

voluntariatului 2011: “Oferă-te voluntar! Schimbă 

ceva!” 

 "Dacă dorim 
ca speranŃele 
noastre de a construi 
o lume mai bună şi 
mai sigură să nu 
devină doar o iluzie, 

avem nevoie, mai mult ca niciodată, de implicarea 
voluntarilor". În acest spirit, 100 de milioane de 
europeni îşi dedică timpul şi experienŃa pentru a-i 
ajuta pe cei care se află în dificultate, contribuind la 
dezvoltarea comunităŃilor în care traiesc.  
 Pe 2 decembrie, Comisia Europeană a lansat 

campania de comunicare pentru Anul European al 

Voluntariatului 2011 cu sloganul "Ofera-te voluntar! 
Schimbă ceva!" şi site-ului oficial: http://www.europa.eu/
volunteering. 
 Comisia sprijină tinerii să participe la activităŃile 
de voluntariat. Prin intermediul Serviciului european de 
voluntariat, mii de adolescenŃi şi tineri călătoresc în afara 
Ńărilor de origine pentru a preda şi promova 
sensibilizarea culturală şi pentru a dezvolta importante 
abilităŃi pentru viaŃă.  
 Pentru  a  evidenŃia munca voluntarilor şi pentru 
a-i încuraja şi pe alŃii să se alature în abordarea 
provocărilor existente, Anul european al voluntariatului 
2011 are patru obiective principale:  

• reducerea obstacolelor din calea activităŃii de 

voluntariat în UE; 

• oferirea de mijloace de acŃiune organizaŃiilor de 

voluntariat şi îmbunătăŃirea calităŃii voluntariatului; 

• recompensarea şi recunoaşterea activităŃilor de 

voluntariat; 

• sensibilizarea cu privire la valoarea şi importanŃa 

voluntariatului. 
 
 Pentru îndeplinirea acestor obiective, Comisia va 
încuraja schimbul de bune practici între autorităŃile 
statelor membre şi organizaŃiile de voluntari. Accentul va 
fi pus pe formarea voluntarilor, acreditarea şi asigurarea 
calităŃii, precum şi asigurarea unei corespondenŃe 
eficiente şi eficace a abilităŃilor posibililor voluntari cu 
oportunităŃile de voluntariat. Comisia va promova crearea 
de noi iniŃiative de colaborare în reŃea la nivel european 
pentru a încuraja schimburile transfrontaliere şi sinergiile 
între organizaŃiile de voluntari şi alte sectoare, în special 
mediul de afaceri. 

 Pe întreaga durată a anului voluntariatului, vor fi 
încurajate şi promovate sute de activităŃi şi proiecte. La 
nivelul UE, acestea cuprind:  

• EYV2011 Tour: timp de un an, voluntarii vor face un 

tur prin Ńările UE, îşi vor prezenta munca şi vor intra 
în contact cu factorii de decizie şi cu publicul, în 
fiecare etapă a turului; 

• EYV Relay: 27 de voluntari „de legatură” vor 

monitoriza activitatea a 54 de organizaŃii de 
voluntari şi vor produce rapoarte scrise, audio şi 
video care urmează să fie difuzate de către 
mijloacele de informare în masă. La sfârşitul anului, 
rapoartele combinate vor fi reunite într-un 
documentar de calitate cu privire la Anul european 
şi turul organizat în acest context; 

• Patru conferinŃe tematice în 2011 care să 

evidenŃieze aspecte-cheie referitoare la voluntariat: 
8 ianuarie la Budapesta - recunoaşterea 
voluntariatului; mai/iunie - celebrarea voluntarilor şi 
a contribuŃiei importante a acestora; octombrie - 
oferirea de mijloace de acŃiune organizaŃiilor de 
voluntariat; decembrie - conferinŃa de închidere cu 
privire la provocările viitoare. 

 Comisia conlucrează strâns cu „AlianŃa” 
organizaŃiilor de voluntari, Parlamentul European, statele 
membre, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic şi 
Social European, Consiliul Europei şi Voluntarii NaŃiunilor 
Unite. 
Sursa: CE 
 
      10 milioane de persoane folosesc CV-ul Europass 

pentru căutarea unui loc de muncă 
 
 Conform celor mai recente cifre compilate de Co-
misia Europeană, peste 10 milioane de persoane folosesc 
în prezent un CV (curriculum vitae) „Europass” online în 
căutarea  unui   loc  de  muncă.    Oferind   un  model 
standardizat de CV, disponibil în 26 de limbi, Europass îi 
ajută pe cei care caută un loc de muncă să îşi prezinte 
cunoştinŃele şi aptitudinile pe piaŃă într-un mod uşor de 
utilizat pentru angajatorii din toată Europa şi din afara 
acesteia. Aproape jumătate dintre utilizatorii Europass au 
sub 25 de ani.  
 CV-ul Europass reprezintă un prim pas către 
elaborarea noului „paşaport european al competenŃelor” 
care va permite cetăŃenilor să înregistreze  mai  bine 
competenŃele   acumulate   prin   experienŃe   precum 
programe de formare sau voluntariat în Ńara de origine 
sau în străinătate.  
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Cererea de proiecte nr.1 din 2010 

        "Creşterea capacităŃii proprii a organizaŃiilor 
neguvernamentale  de  a  colabora  cu instituŃiile 
administraŃiei publice din România" 

        PODCA: AP 1 "ÎmbunătăŃiri de structură şi proces 

ale managementului ciclului de politici publice" 

       Obiectivele programului 
       Obiectivul acestei cereri de proiecte este de a 
creşte    capacitatea       proprie      a          organizaŃiilor  
neguvernamentale   de   a   colabora  cu   instituŃiile 
administraŃiei publice din România. 
       Colaborarea cu administraŃia publică din România 
vizează:  

• Participarea ONG în procesul de luare a deciziilor 

(inclusiv de elaborare a politicilor publice) la nivel 
local şi central; 

• Implicarea ONG în oferirea de servicii sociale, de 

educaŃie, de sănătate; 

• Dezvoltarea capacităŃii ONG de a obŃine finanŃări, 

de a participa la programe / proiecte naŃionale 
iniŃiate de autorităŃi publice din România; 

• Participarea ONG în consiliile de conducere sau 

structuri    consultative  existente   la    nivelul 
autorităŃilor publice.  

       SolicitanŃi eligibili 
       Pot depune proiecte în cadrul acestei cereri de 
proiecte   organizaŃiile neguvernamentale (ONG) cu 
activitate relevantă în domeniul administraŃiei publice, 
constituite în baza OrdonanŃei Guvernului nr. 26/2000 
cu privire la  asociaŃii  şi  fundaŃii,  cu modificările şi 
completările ulterioare. 
       Prin ONG-uri cu activitate relevantă în administraŃia 
publică se înŃeleg acele organizaŃii care au prevazut în 
statut activităŃi care vizează administraŃia publică din 
România şi/sau care au implementat sau au în derulare 
proiecte cu autorităŃi ale administraŃiei publice locale/
centrale.  
       Totodată, în cadrul prezentei cereri de proiecte pot 
depune   cereri   de   finanŃare  ONG-urile  care   au 
implementat sau au în derulare proiecte cu autorităŃi ale 
administraŃiei publice locale şi/sau centrale, relevante 
pentru  sectoarele  prioritare  definite  în  Programul 
Operational “Dezvoltarea Capacitatii Administrative” PO 
DCA (asistenŃă socială, educaŃie pre-universitară şi 
sănătate). 
       AsociaŃiile  de   Dezvoltare  Intercomunitară şi 
structurile    asociative   ale  autorităŃilor   publice  locale  

înfiinŃate   în   conformitate    cu      prevederile    Legii  
administraŃiei  publice locale nr. 215/2001, organizaŃiile  

sindicale sau patronale NU sunt beneficiari eligibili în 
cadrul acestei cereri de proiecte.   
        Pentru a fi eligibile organizaŃiile neguvernamentale 
trebuie să aibă sediul în România. 

        ActivităŃi eligibile 

        ActivităŃile eligibile în cadrul acestei cereri de 
proiecte sunt următoarele: 

• Instruire, networking; 

• ActivităŃi   ce   vor   avea  ca  rezultat  iniŃiative 

parteneriale cu autorităŃi publice centrale şi locale; 

• Întărirea   mecanismelor   de    consultare    cu 

autorităŃile  publice  locale  şi  centrale; 

• Elaborarea unor  proceduri  de cooperare între 

autorităŃile publice şi partenerii sociali;  

• ConsultanŃă şi studii pentru realizarea de analize / 

diagnoze     instituŃionale    şi    implementarea 
propunerilor   rezultate;  

• Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară 

largă a acestora, vizite de studiu, organizarea de 
seminarii, conferinŃe şi stagii practică în scopul 
îmbunătăŃirii    calităŃii  şi    eficienŃei   furnizării 
serviciilor;  

• Auditul proiectului (al activităŃilor, al înregistrărilor 

şi al conturilor) realizat de un auditor autorizat 

(activitate obligatorie).  

       Durata proiectelor pentru care solicitaŃi finanŃare în 
cadrul acestei cereri de proiecte trebuie să fie de maxim 
12 luni.  

       CondiŃii de finanŃare 

       Suma alocată acestei cereri de proiecte este de 
10.000.000 lei.  
       Proiectele   depuse   în cadrul acestei cereri   de 
proiecte trebuie  să aibă valoarea totală, fără TVA de 
minim 240.000 lei şi de maxim 500.000 lei. 
       Valoarea finanŃării acordate din PO DCA este de 
maxim 98%  din   totalul valorii eligibile  a proiectului, 
respectiv maxim 85% - FSE şi 13% contribuŃia publică. 
DiferenŃa de 2% reprezintă contribuŃie proprie şi nu va fi 
finanŃată din FSE, respectiv din contribuŃia publică.  

       Termene limită 
       Data limită  de depunere  a  proiectelor este 31 

ianuarie 2011. 
       Sursa: AM PODCA 

       InformaŃii suplimentare pe site-ul: 
www.fonduriadministratie.ro/  
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• Programul Jean Monnet: 15 februarie 2011. 

• Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig 

(Parteneriate);  Comenius (Parteneriatele 
Comenius Regio);   Grundtvig   (Ateliere): 21 

februarie 2011. 

• Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, 

Grundtvig (Proiecte multilaterale, reŃele şi măsuri 
adiacente): 28 februarie 2011. 

• Leonardo da Vinci (Proiecte multilaterale pe 

tema transferului de inovare): 28 februarie 2011 

• Erasmus (Programe intensive (IP), Mobilitatea 

studentilor  pentru  studii  şi    stagii -   inclusiv 
certificatul de stagiu Erasmus prin intermediul 
unui consorŃiu şi Mobilitatea personalului - misiuni 
de predare şi formare a personalului): 11 martie 

2011. 

• Grundtvig   (AlocaŃii  de studiu,  Proiecte   de 

voluntariat pentru persoane în vârstă): 31 martie 

2011. 

• Programul transversal  (Activitatea cheie 1 - 

vizite de studiu) - primul termen: 31 martie 2011; 
al doilea termen: 14 octombrie 2011. 

• Programul transversal: toate celelalte activităŃi: 

31 martie 2011. 
FinanŃator: Uniunea Europeană 

Sursa: Europa.eu 

     
            ACUM,   

LA FINAL DE AN, 

COLECTIVUL  

CENTRULUI DE 

INFORMARE  

EUROPE  

DIRECT  

VASLUI 

MULłUMEŞTE  

COLABORATORILOR        SĂI       ŞI  

DOREŞTE     TUTUROR 

SĂRBĂTORI  FERICITE!       

      !  Bani   pentru   susŃinerea activităŃilor  de  

cooperare în educaŃie şi formare pe întreaga viaŃă 
      
       Programul de învăŃare de-a lungul vieŃii (LLP) - 
apel 2011 
        Prezenta cerere de propuneri are ca bază decizia 
de stabilire a programului de învăŃare de-a lungul vieŃii 
adoptată de Parlamentul European şi Consiliu la 15 
noiembrie 2006. 
       FinanŃarea  vizează  susŃinerea activităŃilor de 
cooperare în educaŃie şi formare pe întreaga viaŃă şi 
promovarea  organizaŃiilor  care activează  la nivel 
european. 
       Obiectivele programului 
       Obiectivul  general al programului este de a 
contribui prin învăŃarea de-a lungul vieŃii la dezvoltarea 
Uniunii Europene ca o societate avansată bazată pe 
cunoaştere,   capabilă   de  o  creştere  economică 
durabilă însoŃită de o creştere cantitativă şi calitativă a 
numărului  locurilor  de  muncă  şi  de  o mai mare 
coeziune socială, asigurând în acelaşi timp o bună 
protecŃie a mediului pentru generaŃiile viitoare. 
      În special, programul are ca scop favorizarea 
schimburilor reciproce, cooperarea şi mobilitatea între 
sistemele de educaŃie şi de formare profesională din 
cadrul Uniunii Europene,  astfel  încât  acestea  să 
devină un model de calitate la nivel mondial. 
       SolicitanŃi eligibili 
       Pot solicita finantare administratiile, autoritatile 
locale si regionale, centrele de formare, centrele de 
cercetare, universitatile, scolile, sindicatele, federatiile. 
       Conditii de finantare 

       Bugetul total alocat acestei cereri de propuneri 
este estimat la 1.065 de milioane EUR.  
       Termene limită 
       Principalele termene limită sunt următoarele: 

• Comenius, Grundtvig (Formare la locul de 

muncă) - primul  termen:  14 ianuarie 2011; 
termene  ulterioare:  29  aprilie   2011,   16 

septembrie   2011. 

• (AlocaŃii de studiu) Comenius: 31 ianuarie 

2011. 

• Leonardo   da   Vinci:  Mobilitate  (inclusiv cer-

tificatul   de  mobilitate Leonardo da Vinci); 
Erasmus: Cursuri intensive de limbi straine 
(EILC): 4 februarie 2011. 


