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    Săptămâna MobilităŃii Europene şi la Vaslui 
 

 În perioada 16 – 22 septembrie 2011, întreaga 

Uniune Europeană a desfăşurat cea mai cunoscută 

campanie de imagine în vederea sensibilizării 

cetăŃenilor în a folosi preponderent transportul public 

local. Această campanie poartă numele de 

Săptămâna MobilităŃii Europene şi este o campanie 

de sensibilizare, care vizează conştientizarea 

cetăŃenilor şi îndrumarea acestora spre utilizarea 

transportului public, mersul cu bicicleta, sportul şi 

mersul pe jos.  

 Pentru a responsabiliza publicul vasluian cu 

privire la necesitatea de a acŃiona împotriva poluării 

cauzate de traficul intens la nivel urban, Consiliul 

JudeŃean Vaslui prin intermediul Centrului de 

Informare EUROPE DIRECT Vaslui, cu sprijinul 

Primăriei Municipiului Vaslui, al PoliŃiei Municipiului 

Vaslui, al PoliŃiei Rutiere şi al Jandarmeriei Vaslui, a 

organizat o serie de evenimente adresate atât copiilor 

cât şi populaŃiei adulte vasluiene.  

Manifestările au debutat joi, 22 septembrie, 

cu un concurs de atletism care s-a desfăşurat în zona 

centrală a oraşului. Startul a fost dat începând cu orele 

9.00, din faŃa Palatului Copiilor Vaslui, echipa de atleŃi 

de performanŃa, membri ai AsociaŃiei JudeŃene de 

Atletism, oferind publicului trecător un îndemn la mişcare 

sănătoasă. Pe parcursul evenimentului, voluntarii noştri 

au oferit celor prezenŃi steguleŃe şi baloane cu sigla 

Uniunii Europene, pliante şi informaŃii despre 

însemnătatea Săptămânii MobilităŃii Europene. La 

final, toŃi participanŃii la concurs  au fost răsplatiŃi cu 

diplome, premii constând în echipamente sportive şi 

materiale promoŃionale EUROPE DIRECT.  

 Tot în aceeaşi zi, la Sala de Sport a Grupului 

Şcolar Industrial “Ion Mincu” Vaslui, a avut loc un 

spectacol 

demonstrativ 

cu tematică 

sportivă, la 

care au 

participat 

echipe din 

liceele 

vasluiene. 

Programul a fost diversificat, cei aproximativ 200 de 

tineri spectatori asistând la meciuri demonstrative de 

fotbal, baschet, volei, demonstraŃii de karate, dans 

sportiv, gimnastică şi majorete. Şi de această dată, 

Centrul nostru le-a oferit tuturor celor care au evoluat în 

program premii sportive, tricouri, şepcute EUROPE 

DIRECT, publicul fiind încurajat să-şi susŃină echipele cu 

steguleŃe şi baloane cu sigla Uniunii Europene.   

 AcŃiunea face parte din suita activităŃilor 

proiectului „Centrul de Informare EUROPE DIRECT 

Vaslui”, finanŃat de Comisia Europeană prin 

ReprezentanŃa sa din România. (Geta PADURARU) 
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       Campania “Casa noastră, Europa”, la Vaslui 
 

 “Europa, casa noastră” este o campanie de 

informare şi comunicare anuală, menită să transpună 

priorităŃile de comunicare ale Comisiei Europene în 

mediul şcolar, fiind derulată în şcolile şi liceele din 

întreaga Ńară, în numele ReprezentanŃei Comisiei 

Europene în România. 

 Campania îşi propune să informeze elevii şi 

profesorii cu privire la proiectul de integrare europeană 

(istoria, prezentul şi viitorul acestuia), priorităŃile de 

comunicare ale Comisiei Europene, dar şi informaŃii 

care îi privesc direct (posibilitatea de a studia şi de a 

lucra în statele membre, implicarea în activităŃi de 

voluntariat, schimburi între tineri, participarea la 

internship-uri).  

 Vineri, 23 septembrie, campania europeană a 

ajuns şi în judeŃul nostru, unde a poposit la Şcoala cu 

clasele I-VIII Muntenii de Jos şi la Grupul Şcolar 

industrial Ştefan Procopiu 

Vaslui. 

 Cei 23 de elevi ai 

claselor a VII-a şi a VIII-a 

de la Muntenii de Jos au 

asistat la o lecŃie 

interactivă despre 

formarea şi instituŃiile Uniunii Europene şi despre 

drepturile lor în calitate de cetăŃeni europeni.  Totodată, 

copiii au împărtăşit celor prezenŃi, propriile impresii în 

urma vizitei efectuate în Slovenia în cadrul unui proiect 

Comenius desfăşurat prin intermediul şcolii. 

 Invitatul special Mihaela Zanoschi, director al 

fundaŃiei „Bună ziua copii din România” din Bârlad le-a 

explicat copiilor ce înseamnă voluntariatul, i-a întrebat în 

ce  astfel  de acŃiuni s-au implicat şi le-a sugerat posibile  

DIN ACTIVITATILE CENTRULUI EUROPE DIRECT VASLUI 

proiecte, deoarece fundaŃia din Bârlad pe care o conduce 

acŃionează în întreg judeŃul Vaslui. Reprezentanta Centrului 

de Informare Europe Direct Vaslui, Geta Păduraru, le-a 

povestit participanŃilor despre activităŃile desfăşurate în 
cadrul centrului şi i-a invitat să-l viziteze, propunându-le să 

participe la “o oră de dirigenŃie pe teme europene”, la sediul 

centrului.   

 Şi elevii  Grupului Şcolar  Industrial Ştefan 

Procopiu Vaslui au asistat vineri, 23 septembrie 2011, la o 
prezentare interactivă despre Uniunea Europeană.  

 Tinerii  participanŃi la întâlnire au fost foarte activi, 

şi-au exprimat propriile păreri cu privire la diferite subiecte 

ca cetăŃenia europeană, studiile în afară sau simbolurile 

Uniunii Europene. Elevii au spus ca nu se simt cu adevărat 
cetăŃeni europeni pentru că viaŃa lor nu s-a schimbat cu 

nimic, ei nu pot profita de toate drepturile pe care le oferă 

cetăŃenia europeană. MulŃi participanŃi la întâlnire au 

menŃionat că ei vor să meargă la studii în străinătate, unii 

vor să opteze pentru state membre ale UE, alŃii vor alege 
cu siguranŃă America sau Canada.   

 Invitata specială a întâlnirii a fost Alexandra Băietu, 

voluntar al FundaŃiei Tineri 

pentru Tineri, care le-a vorbit 
tinerilor despre proiectele de 

voluntariat în care s-a 

implicat şi le-a prezentat 

beneficiile acestei activităŃi, 

cum îŃi schimbă viaŃa şi 
modul de a percepe lucrurile acŃiunile de voluntariat în care 

te implici.  

 Concluzia întâlnirii a fost aceea că tinerii trebuie să 

înveŃe să profite de toate oportunităŃile oferite de Uniunea 

Europeană, să se implice şi să acŃioneze pentru a schimba 
lucrurile care nu funcŃionează corespunzător, imaginea 

românilor în Europa fiind una dintre acestea.  

                           (Geta PADURARU) 
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EVENIMENTE & STIRI 

Comisia Europeană – Comunicat de presă 

Comisia Europeană propune un nou parteneriat între 

Europa şi agricultori 

 
          Bruxelles, 12 octombrie 2011 –  Comisia Europeană 

a prezentat un proiect de reformă a Politicii agricole 

comune (PAC) pentru perioada de după 2013.  Obiectivul  

acestui    proiect    este    sporirea   competitivităŃii,  a 

durabilităŃii şi asigurarea prezenŃei agriculturii pe întreg 

teritoriul Uniunii Europene, pentru a garanta cetăŃenilor 

europeni o alimentaŃie sănătoasă şi de calitate, pentru a 

proteja mediul şi pentru a dezvolta zonele rurale. 

         „Comisia Europeană propune un nou parteneriat 

între Europa  şi fermieri pentru a răspunde provocărilor 

legate  de  securitatea alimentară, utilizarea durabilă a 

resurselor naturale şi creşterea.  Următoarele decenii vor 

fi  esenŃiale   pentru   a  pune  bazele  unei  agriculturi 

viguroase, care să poată face faŃă schimbărilor climatice şi 

concurenŃei internaŃionale, răspunzând în acelaşi timp 

aşteptărilor cetăŃenilor. Europa are nevoie de fermierii săi, 

iar   fermierii  au  nevoie de  sprijinul Europei.  Politica  

agricolă    comună    înseamnă   alimentaŃia    noastră, 

înseamnă   viitorul  a  peste  o  jumătate  din  teritoriile 

noastre”, a  arătat Dacian Cioloş, comisarul european 

pentru agricultură şi dezvoltare rurală. 

          PAC reformată va  permite  promovarea  inovării, 

sporirea  competitivităŃii  sectorului agricol atât din punct 

de vedere  economic, cât   şi  ecologic, combaterea 

schimbărilor climatice, menținerea ocupării forŃei de 

muncă  şi  a creşterii, reprezentând astfel o contribuŃie 

hotărâtoare la strategia Europa 2020. 

          Cele zece puncte-cheie ale reformei  

          1) O mai bună direcŃionare a sprijinului pentru 

susŃinerea veniturilor în vederea dinamizării creşterii 

şi ocupării forŃei de muncă  
          Pentru a pune mai bine în valoare potenŃialul agricol 

al UE, Comisia propune susŃinerea într-un mod mai just, 

mai simplu şi mai bine direcŃionat a veniturilor fermierilor. 

De  plata  de  bază  pentru  susŃinerea veniturilor vor 

beneficia numai fermierii activi. Această subvenŃie va 

scădea progresiv începând de la 150 000 EUR şi va fi 

plafonată  la 300 000 EUR pe an pentru un fermier; în 

acelaşi timp, se va lua în considerare numărul de locuri de  

muncă  create  de  exploataŃii.  De  asemenea,  plăŃile 

directe  vor   fi  distribuite  în  mod  mai  echitabil  între 

fermieri, între regiuni şi între statele membre. 

          2) Instrumente de gestionare a crizelor mai bine 

adaptate şi cu o capacitate de reacŃie sporită pentru a 

face faŃă noilor provocări economice  

         Volatilitatea  preŃurilor  reprezintă  o  ameninŃare 

pentru  competitivitatea pe termen lung a sectorului 

agricol.  

         Comisia   propune „plase  de  siguranŃă”  mai 

eficace,  cu  o  capacitate de reacŃie sporită pentru 

sectoarele agricole cele mai expuse crizelor 

(depozitarea privată ș i intervenŃia publică) şi înlesnirea 

creării de sisteme de asigurări şi de fonduri mutuale. 

          3) PlăŃi pentru a proteja productivitatea pe 

termen lung şi ecosistemele  

          Pentru  a  consolida  durabilitatea  sectorului 

agricol  din  punct  de  vedere  ecologic  şi pentru a 

valorifica eforturile fermierilor, Comisia propune ca 30 

% din plăŃile directe să fie acordate pentru adoptarea 

de practici care permit utilizarea optimă a resurselor 

naturale. Este vorba de practici, care sunt eficace din 

punct de vedere ecologic şi pot  fi puse  în aplicare  în 

mod  simplu, cum ar fi: diversificarea culturilor, 

menŃinerea    păşunilor    permanente,    protejarea 

rezervoarelor  ecologice  şi  a peisajelor. 

          4) InvestiŃii suplimentare pentru cercetare şi 

inovare  

          Pentru   a  crea  o  agricultură  fundamentată 

ştiinŃific şi o agricultură competitivă, Comisia propune 

dublarea bugetului  alocat cercetării şi inovării 

agronomice şi găsirea unor soluŃii pentru ca rezultatele 

cercetării să se traducă  în  practică, prin  intermediul  

unui nou parteneriat pentru inovare.  Aceste  fonduri  

vor  contribui la încurajarea transferului de cunoştinŃe 

şi a consilierii pentru fermieri, precum şi la sprijinirea 

proiectelor de cercetare  relevante pentru fermieri, 

asigurând  o  cooperare  mai  strânsă între sectorul 

agricol şi comunitatea ştiinŃifică. 

          5) Un lanŃ alimentar mai competitiv şi mai 

echilibrat  
          Aflată la baza lanŃului alimentar, agricultura este 

foarte   fragmentată  şi  puŃin  structurată. Pentru a 

consolida   poziŃia   fermierilor,  Comisia    propune 

sprijinirea organizaŃiilor de producători, a organizaŃiilor 

interprofesionale şi dezvoltarea circuitelor scurte între 

producători    şi    consumatori    (fără     prea  mulŃi 

intermediari).  Pe  de altă parte, sistemul cotelor de 

zahăr,  care  nu  mai este atât de pertinent, nu va fi 

prelungit după 2015. 

          6) Încurajarea măsurilor de agromediu  
          Trebuie avută în vedere specificitatea fiecărui 

teritoriu, fiind încurajate iniŃiativele naŃionale, regionale 

şi locale privind agromediul. În acest sens, Comisia 

propune    ca     protejarea    ecosistemelor,   refacerea  
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acestora  şi  acŃiunile  de  combatere a schimbărilor 

climatice, precum şi utilizarea eficace a resurselor să 

constituie două dintre cele şase priorităŃi ale politicii de 

dezvoltare rurală. 

          7) Facilitarea instalării tinerilor fermieri  
          Două treimi dintre fermieri sunt în vârstă de 

peste 55 de ani. Pentru a susŃine crearea de locuri de 

muncă  şi  pentru a încuraja generaŃiile tinere să se 

implice în sectorul agricol, Comisia propune crearea 

unui nou ajutor pentru instalare de care  să  poată 

beneficia, în timpul primilor cinci ani ai proiectului lor, 

fermierii care nu au împlinit 40 de ani. 

          8) Stimularea  ocupării  forŃei de muncă în 

mediul rural şi a spiritului antreprenorial  
          Pentru a promova ocuparea forŃei de muncă şi 

spiritul antreprenorial, Comisia propune o serie de 

măsuri de stimulare  a  activităŃii  economice  în zonele 

rurale şi  de încurajare a  iniŃiativelor  de  dezvoltare 

locală.  De exemplu, va fi creat un „set de demaraj” 

pentru sprijinirea proiectelor de microîntreprinderi, cu o 

finanŃare pe o perioadă de cinci ani care poate ajunge 

până la 70 000 EUR. Vor fi consolidate grupurile de 

acŃiune locală LEADER. 

          9) O mai mare atenŃie acordată zonelor fragile  
          Pentru  a  evita deşertificarea şi pentru a proteja 

bogăŃia  teritoriilor noastre, Comisia oferă statelor 

membre posibilitatea de a sprijini mai susŃinut fermierii 

situaŃi  în  zone dezavantajate din punct de vedere 

natural, prin intermediul unei indemnizaŃii suplimentare. 

Acest ajutor va completa celelalte ajutoare care se 

acordă deja în cadrul politicii de dezvoltare rurală. 

          10) O PAC mai simplă şi mai eficace  
          Pentru a evita formalităŃile administrative inutile, 

Comisia propune simplificarea mai multor mecanisme 

ale PAC şi anume normele privind  condiŃionalitatea  şi  

sistemele de control, fără ca aceasta să ducă la o 

pierdere a eficacităŃii. În plus, va fi simplificat şi sprijinul 

acordat micilor fermieri, pentru care se va institui o 

plată forfetară de 500-1000 EUR pentru un fermier pe 

an.  Va  fi  încurajat transferul de terenuri de la micii 

fermieri care îşi încetează activitatea agricolă către alte 

exploataŃii care doresc să îşi restructureze fermele. 

Sursa: CE 

 

Păstrarea datelor: Comisia solicită Germaniei şi 

României să transpună integral normele UE  

 
          Comisia  a  solicitat   în  mod  oficial Germaniei şi  

României    să     ia   măsuri   în   vederea    asigurării 

conformităŃii  depline  cu  normele  UE  în domeniul păs-

trării   datelor,   în    termen   de    două     luni.  De  la 

momentul pronunŃării de către Curtea ConstituŃională a 

Germaniei şi, respectiv,  a  României, a hotărârilor de 

anulare  a  legilor  naŃionale de transpunere a Directivei 

privind păstrarea datelor, cele două Ńări nu au arătat când 

şi în ce mod vor adopta noile acte legislative în materie.  

         Directiva privind păstrarea datelor obligă companiile 

de telefonie şi furnizorii de servicii de internet să stocheze 

datele privind traficul de telecomunicaŃii şi localizarea, în 

scopuri legate de aplicarea legii. Întârzierile înregistrate în 

prezent de Germania şi România în ceea ce priveşte 

transpunerea directivei în legislaŃia naŃională ar putea 

avea   un  impact  negativ  asupra  pieŃei  interne  a 

comunicaŃiilor electronice şi asupra capacităŃii autorităŃilor 

poliŃieneşti şi judiciare de a depista, a cerceta şi a urmări 

penal infracŃiunile grave.  Prin  urmare, Comisia a decis 

să   adreseze    acestor   două   Ńări    avize    motivate, 

solicitându-le  să   remedieze    această   încălcare   a 

dreptului UE. 

 

   ReacŃii după summitul UE: Europa poate răsufla 
uşurată, îngrijorările persistă 

 

         Deciziile pe care liderii UE le-au luat la finele lui 

octombrie  au  luat  o  povară de pe umerii întregii 

Uniuni Europene, însă rezultatul summitului a fost 

temperat  de  îngrijorări  cu privire la prevederile 

acordului final şi consecinŃele acestuia.  

         În timp ce discuŃiile între cele 27 de state ale UE au 

fost relativ scurte, cei 17 lideri din zona euro 

au negociat cu bancherii timp de 10 ore, în încercarea de 

a găsi cea mai bună soluŃie pentru contracararea crizei 

datoriilor şi a salvării Greciei. 

         La final,   liderii  UE   au   convenit  asupra  unei 

recapitalizări  a băncilor  europene expuse la datoriile 

suverane, estimată preliminar la 106 miliarde de euro de 

către  Autoritatea  Bancară Europeană. Potrivit textului 

adoptat, acordul prevede ca băncile să aibă o rată de 9% 

din capitalul de calitate superioară, obiectiv care urmează 

să fie realizat până la 30 iunie 2012.  

          Totodată, s-a  convenit ca datoria Greciei să fie 

redusă cu 100 de  miliarde  de euro,  creditorii  privaŃi 

urmând să facă un efort voluntar de ştergere a datoriilor 

Greciei cu 50%, iar capacitatea Fondului European de 

Stabilitate Financiară să fie crescută la 1000 miliarde 

dolari.                                                                Sursa: CE 
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  Programul de învăŃare de-a lungul vieŃii - apel 

2012 
  

          Fonduri pentru 

susŃinerea  activităŃilor  de 

cooperare în educaŃie şi 

formare pe întreaga viaŃă 

          

           FinanŃarea  vizează  susŃinerea  activităŃilor de 

cooperare  în educaŃie şi formare pe întreaga viaŃă şi 

promovarea   organizaŃiilor   care  activează  la  nivel 

european. 

           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 finanŃare administraŃiile, autorităŃile 

locale  şi  regionale, centrele de formare, centrele de 

cercetare, universităŃile, şcolile, sindicatele, federaŃiile. 

           CandidaŃii  trebuie să fie stabiliŃi în una dintre 

următoarele Ńări:  

           ► cele   27   de   state  membre  ale  Uniunii 

Europene;  

           ► Ńările   SEE/AELS - Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia, ElveŃia; 

           ►  Ńări candidate - CroaŃia, Turcia. 

           CondiŃii de finanŃare 
           Bugetul total alocat acestei cereri de propuneri 

este estimat la 1.140 de milioane EUR.  

           Termene limită 
           Principalele termene limită sunt următoarele: 

           ●  Mobilitatea  individuală  a  elevilor în cadrul 

Programului Comenius: 1 decembrie 2011. 

           ● Comenius, Grundtvig (Formare la locul de 

muncă) -  primul  termen: 16 ianuarie 2012; termene 

ulterioare: 30 aprilie 2012, 17 septembrie 2012. 

           ● (AlocaŃii de studiu) Comenius: 31 ianuarie 

2012. 

           ● Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, 

Grundtvig (Proiecte   multilaterale,  reŃele  şi   măsuri 

adiacente): 2 februarie 2012. 

           ● Leonardo da Vinci (Proiecte multilaterale pe 

tema transferului de inovare): 2 februarie 2012. 

           ● Leonardo     da     Vinci:     Mobilitate     (inclusiv  

certificatul de mobilitate Leonardo da Vinci); Erasmus: 

Cursuri intensive de limbi străine (EILC): 3 februarie 

2012.    

           ● Programul Jean Monnet: 15 februarie 2012. 

           ●Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig 

(Parteneriate);  Comenius  (Parteneriatele Comenius 

Regio); Grundtvig (Ateliere): 21 februarie 2012. 

           ● Erasmus (Programe intensive (IP), Mobilitatea 

studenŃilor pentru studii şi stagii - inclusiv certificatul de 

stagiu    Erasmus  prin  intermediul  unui  consorŃiu şi 

Mobilitatea personalului - misiuni de predare şi formare a 

personalului): 9 martie 2012. 
           ● Grundtvig (AlocaŃii  de  studiu,  Proiecte   de 

voluntariat pentru persoane în vârstă): 30 martie 2012. 

           ● Programul  transversal (Activitatea cheie 1 - 

vizite de studiu) - primul termen: 30 martie 2012; al 

doilea termen: 12 octombrie 2012. 

           ● Programul transversal: toate celelalte activităŃi: 

1 martie 2012. 

FinanŃator: Uniunea Europeană 
Sursa: Europa.eu 

  
    Proiecte culturale - sesiunea de finanŃare III/2011 

    

  

      FinanŃări nerambursabile 

pentru  proiecte culturale 

            

         

           Obiectivele programului 
           AdministraŃia     Fondului     Cultural    NaŃional  va  

acorda   o  atenŃie  deosebită   proiectelor    culturale   de 

anvergură,  transversale  şi  integratoare  şi va urmări: 

           * întărirea  capacităŃii  organizaŃionale a artiştilor 

şi a entităŃilor culturale (O.N.G.-uri, instituŃii publice); 

           * încurajarea     şi    sprijinirea   artiştilor   aflaŃi   la  

început de cariera; 

           * sprijinirea     creaŃiei    contemporane    în    ariile 

tematice  ale  artelor  vizuale  şi  arhitecturii,  ale  muzicii, 

teatrului şi dansului; 

           * încurajarea    iniŃiativelor  care   pun  în   valoare 

patrimoniul  cultural  naŃional  mobil  şi  imobil, activităŃile  
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      PROGRESS - Experimentare socială 
  

          Fonduri  nerambursabile 

pentru  experimentare  socială 

  

       

Obiective: 

          ●    incluziunea   socială  a   grupurilor   vulnerabile   

precum    romii, emigranŃii, cei fără locuinŃă şi tinerii;  

          ● calitatea serviciilor privind îngrijirea copiilor;  

          ● îmbătrânirea   activă   şi   sănătatea;  

          ● trecerea    de    la  învăŃământ   la    viaŃa   activă 

pentru tineri.  

           SolicitanŃi eligibili 

           Pot    depune    proiecte:  autorităŃile    publice    şi 

agenŃiile   publice    sau   semipublice  de la   nivel   local,   

regional  şi naŃional din Ńările participante la program. 

           ActivităŃi eligibile 

           Printre acŃiunile finanŃate: 

           ● conceperea,    gestionarea    şi   metodologia   

de evaluare a experimentărilor sociale;  

           ● strategii       care     să       vizeze       extinderea 

experimentărilor   sociale   şi   să  traducă  rezultatele  lor  

în măsuri politice mai largi; 

           ● cooperarea şi activităŃile de reŃea. 

 

           Proiectele   trebuie  să   demareze    în    perioada   

1 martie  -  1 iunie 2012   şi    să   se    încadreze   într-o 

perioadă de implementare între 18 şi 24 de luni. 

           CondiŃii de finanŃare 

           Bugetul   total  al  apelului este de 3.500.000 euro, 

cu un maximum de 80% de cofinanŃare. 

            Termene limită 

            Data      limită    de     depunere     a     proiectelor   

este  15  decembrie  2011. 

 

           ! Întrebările pot fi adresate la: 

           EMPL-PROGRESS-VP-2011-009@ec.europa.eu. 

  

FinanŃator: Uniunea Europeană 
Sursa: Europa.eu 

muzeale (inclusiv prin digitizare), patrimoniul imaterial; 

           * încurajarea    diverselor       practici      artistice   

participative     şi    dezvoltarea     de    noi      forme   

de  expresie artistică;    

           * încurajarea   formării    profesionale    continue      

a    artiştilor     şi    a   organizaŃiilor,  a administratorilor     

culturali; 

           * sprijinirea   formelor   de   dialog   intercultural: 

educaŃia şi  dezvoltarea  audienŃei, intervenŃia culturală 

pentru schimbarea mentalităŃilor, diversitatea culturală. 

          SolicitanŃi eligibili 

          La    concurs  pot  participa:  persoane  fizice 

autorizate,  asociaŃii,  fundaŃii,   instituŃii  publice   de 

cultură, societăŃi comerciale care derulează activităŃi 

culturale. 

          CondiŃii de finanŃare 

          Suma     disponibilă       pentru      finanŃarea 

nerambursabilă   este   de    8.300.000 lei,   repartizată 

astfel: 

           

          * Arte vizuale şi Noile media - 1.079.000 lei; 

          * Arhitectură şi Design - 415.000 lei; 

          * ActivităŃi muzeale - 581.000 lei; 

          * Artele spectacolului - 1.992.000 lei; 

          * IntervenŃie culturală - 415.000 lei; 

          * Patrimoniu cultural naŃional - 954.500 lei; 

          * Patrimoniu imaterial - 747.000 lei; 

          * Formare    profesională   în    domeniul   culturii 

(inclusiv management cultural) - 664.000 lei; 

          * EducaŃie culturală - 1.245.000 lei; 

          * ContestaŃii - 207.500 lei. 

 

          Suma maximă    care   poate fi solicitată  pentru  

un proiect este de 70.000 lei. 

          Termene limită 

          Perioada de înscriere a proiectelor culturale este 

cuprinsă în intervalul 15 noiembrie - 15 decembrie 
2011.  

         ! Înscrierile se  fac   online    accesând    adresa: 

 http://www.afcn.ro, butonul Logare/Inregistrare. 

  

FinanŃator:      AdministraŃia    Fondului   Cultural 

NaŃional 
Sursa: AdministraŃia Fondului Cultural NaŃional 


