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Centrele Europe Direct din întreaga Ńară  

s-au reunit la Bucureşti 
 

În perioada 5-6 iunie 2008, 
Centrul de Informare EUROPE 
DIRECT Vaslui a fost prezent 
la un seminar de formare si 
informare pentru reŃeaua sa de 
Centre de informare EUROPE 
D I R E C T  o r g a n i za t  d e 
Reprezentanta CE în România. 
Cele 27 de Centre de Informare 
Europe Direct lansate în 
România la începutul acestui 
an fac parte din ReŃeaua cu 
acelaşi nume a Comisiei 
Europene care cuprinde 475 
centre de informare în toate 
statele membre ale Uniunii 
Europene. 

 ParticipanŃii la eveniment au dialogat cu 
reprezentanŃii oficiali ai Comisiei Europene şi 
Guvernului, cu experŃi în afaceri europene - Team 
Europe. Subiectele abordate au fost tratate din prisma 
impactului asupra cetăŃeanului european, întâlnirea 
fiind si un bun prilej de consolidare a reŃelei Europe 
Direct şi sprijinirea sa în efortul de comunicare a 
informaŃiei europene către publicul larg. 
 Prezent la eveniment, dl. Niculae Idu, Şeful 
ReprezentanŃei Comisiei Europene în România, a 
declarat: „Rolul Centrelor EUROPE DIRECT este acela 
de a-i informa pe cetăŃeni despre deciziile care se iau 
la nivelul Uniunii Europene şi despre felul în care 
acestea le afectează viaŃa de fiecare zi. Creşte astfel 
interesul oamenilor de a participa activ la dezbaterea 
despre Uniunea Europeană şi de a se implica în 
conturarea acelei Europe în care îşi doresc ei să 
trăiască.” 
 Centrele EUROPE DIRECT reprezintă vocea 
Uniunii Europene la nivel local în toate statele membre 
ale Uniunii. Acestea se adresează tuturor segmentelor 
societăŃii care caută informaŃii privind domeniile de 
activitate ale instituŃiilor Uniunii Europene. 

 
FuncŃionari din administraŃia publică instruiŃi  

pe PNDR şi POR 
 

 În perioada 1 – 2 iulie 2008 a avut loc cea de-a 
doua serie a seminarului “OportunităŃi de finanŃare 
pentru administraŃia publică”, în cadrul proiectului 
„Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vaslui”, 
finanŃat de Comisia Europeană prin ReprezentanŃa sa 
din România. 

Seminarul s-a desfăşurat în sala mare a 
Consiliului judeŃean Vaslui şi a fost susŃinut de doamna 
Anca Popescu, specialist în cadrul DirecŃiei Agricole 
pentru Dezvoltare Rurală Vaslui şi domnul Marius 
Radu, expert «Logicons», firmă de consultanŃă 
specializată în domeniul atragerii de fonduri 
nerambursabile pentru dezvoltarea zonei rurale.  

Cei 28 de reprezentanŃi ai consiliilor comunale 
şi oraşeneşti din judeŃ, prezenŃi la eveniment au primit 
informaŃii detaliate despre regulamentele Fondurilor 
Structurale, Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală şi 
Programul OperaŃional Regional.  

În luna august vor fi organizate alte trei 
seminarii, respectiv ultima serie a cursului de pregatire 
adresat funcŃionarilor din administraŃia publică locală 
vasluiană, precum şi alte două seminarii (la Birlad şi 
Huşi) adresate de data aceasta persoanelor fizice şi 
juridice private din mediul rural, interesate de obŃinerea de 
finanŃări nerambursabile europene. 
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CetăŃenii vasluieni, mai aproape de   
Comisia Europeană   

 
 Luni, 14 iulie 2008, la sala mare a Consiliului 
judeŃean Vaslui a avut loc lansarea oficială a „Centrului 
de  Informare  EUROPE  DIRECT  Vaslui”,  proiect 
finanŃat de Comisia Europeană prin ReprezentanŃa sa 
din  România  în  cadrul  programului  „Selectarea 
structurilor  gazdă  pentru  centrele  de  informare  din 
reŃeaua Europe Direct”, pe anul 2008. 
 La eveniment au participat multilplicatori locali 
de informatie europeană din judeŃ, reprezentanŃi ai 
instituŃiilor vasluiene, colaboratori mai vechi ai Centrului 
de Informare EUROPA Vaslui (proiect cu asistenŃă 
financiară din partea Programului Phare al Uniunii 
Europene - Fondul Europa) precum şi presa locală. 
 Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vaslui 
face parte din ReŃeaua Centrelor de Informare EUROPE 
DIRECT a statelor mebre ale Uniunii şi a fost înfiinŃat în 
scopul creşterii gradului de informare a populaŃiei 
judeŃului Vaslui, din mediul urban şi rural, privind toate 
domeniile de activitate ale Uniunii Europene şi, în 
special, privind felul în care le afectează viaŃa de zi cu zi. 
 Centrul Europe Direct Vaslui va oferi tuturor 
cetăŃenilor judeŃului Vaslui următoarele tipuri de 
servicii:  
• Răspunsuri la întrebările publicului sau 

redirecŃionarea către alte surse, pentru informaŃii 
de specialitate;  

• Acces liber la colecŃiile de materiale ale centrului;  
• Distribuirea de materiale de informare, atat la 

sediul propriu, cât şi către şcoli, biblioteci, 
primăriile din judeŃ;  

• Acces liber la bazele de date şi la site-urile care 
conŃin informaŃii europene (infoeuropa.ro, 
europa.eu, site-urile ministerelor, etc);  

• Acces liber la site-ul Centrului de Contact Europe 
Direct şi serviciile asociate, precum şi la numerele 
de telefon cu apel gratuit care furnizează informaŃii 
pe teme europene.  

 
 Vă aşteptăm la sediul Centrului Europe Direct 
Vaslui   situat  pe  str.  Mihail  Kogalniceanu   din  Vaslui, 
vis-à-vis de Şcoala nr. 3   sau  la   telefon   0235-361086,  
e-mail:consiliu@consiliu.vaslui.ro, 
site: www.europedirectvaslui.ro.  
 Centrul EUROPE DIRECT Vaslui este deschis 
pentru public de luni până vineri, între orele 10.00 – 
16.00. 

ŞTIRI & EVENIMENTE 

  

Ore de dirigenŃie la Centrul EUROPE DIRET 
  
 Aşa cum i-a obişnuit pe cei mai mici vasluieni 
dornici de informaŃii europene, şi în ultima parte a anului 
şcolar 2007/2008, Centrul EUROPE DIRECT Vaslui a 
găzduit ore de dirigenŃie.   
 ÎnsoŃiŃi de învăŃători şi profesori, elevii s-au arătat 
interesaŃi să afle informaŃii noi despre istoria Uniunii 
Europene, simboluri, valori şi instituŃii. Copiii s-au dovedit 
atraşi de Info Touch, minibibliotecă şi au admirat lucrările 
colegilor lor expuse la centru.  

 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. 
 MulŃi dintre vizitatorii noştri zugrăvesc în culori 
sau în cuvinte frumoase imaginea lor despre Uniunea 
Europeană. Am ales să publicăm o poezie pe care o fetiŃă 
de 11 ani a dedicat-o  Uniunii  Europene.  

 
La multi ani, Europa! 
 
Pe steagul albastru 
Sunt stele aurii, 
Acum sunt puŃine, 
Dar mâine vor fi mii! 
Nu vor fi oprelişti, 
GraniŃe-or lipsi, 
Dulci, calde privelişti 
Pe toŃi ne-or uni! 
Vom cunoaşte lume 
Alte Ńări unite, 
Vom schimba-n renume 
Stelele-aurite! 
 

(Teodora Başa, cls.a IV a D, 
Scloala Nr. 3 „Constantin Parfene” Vaslui) 
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Raportul Comisiei Europene privind progresele realizate de România  

            De la aderarea României la UE la 1 ianuarie 2007 au rămas unele neajunsuri în domeniul reformei 
în justiŃie şi al luptei împotriva corupŃiei care ar putea împiedica aplicarea efectivă a legilor, politicilor şi 
programelor UE. În aceste domenii au fost incluse prevederi speciale în Tratatul de aderare (articolele 37 
şi 38 din Tratatul de aderare a României). Comisia a creat un Mecanism de Cooperare şi Verificare 
(Decizia Comisiei 2006/928CE din 13 decembrie 2006, JO L 354, 14.12.2006, p. 56) pentru a ajuta România 
să remedieze aceste neajunsuri şi pentru a verifica progresul măsurat prin cele 4 obiective stabilite 
pentru reforma justiŃiei şi pentru lupta împotriva corupŃiei.  
 
 Primul raport al Comisiei a fost publicat pe 27 iunie 2007. Acesta a inclus o evaluare exhaustivă a 
progresului în legătură cu fiecare din cele patru obiective.  Raportul se încheia făcând referire la angajarea 
Guvernului României pentru reformă juridică şi combaterea corupŃiei. Se recunoşteau eforturile României, dar 
mai rămâneau multe de făcut şi se considera că progresul era încă insuficient în lupta corupŃiei la nivel înalt. 
  
 Pe 4 februarie s-a publicat un al doilea raport interimar. ConŃinea o actualizare a progresului şi se 
abŃinea în mod deliberat să evalueze în detaliu rezultatele obŃinute pentru fiecare din cele patru obiective. 
Raportul menŃiona că existau întârzieri în aplicarea unei strategii de recrutare coerente pentru sectorul judiciar 
(obiectivul 1), în crearea unei AgenŃii NaŃionale de  Integritate (obiectivul 2) şi în dezvoltarea unei strategii 
globale  şi în aplicarea proiectelor esenŃiale pentru combaterea corupŃiei locale (obiectivul 4). Raportul exprima o 
preocupare deosebită faŃă de lupta împotriva corupŃiei la nivel înalt (obiectivul 3) pentru care România nu 
demonstrase încă rezultate convingătoare. 
   
 Raportul din 23 iulie a.c. analizează dezvoltarea actuală din România în încercarea acesteia de a 
progresa pentru a atinge cele patru obiective. Potrivit raportului, România prezintă o imagine mixtă. A pus în 
funcŃiune elementele fundamentale ale unui sistem de funcŃionare. Dar fundaŃia este încă fragilă şi deciziile 
privind cazurile de corupŃie au un caracter politic. Fiecare pas în direcŃia bună provoacă o dezbatere politică 
internă marcată de diviziuni, care duce la o incertitudine legală. Angajamentul pentru reformă şi faŃă de diferite 
obiective al instituŃiilor şi al organismelor cheie din România este dezechilibrat. Guvernul a accelerat eforturile şi 
a restabilit ritmul reformei şi o stabilitate relativă în cadrul legal şi instituŃional pentru lupta împotriva corupŃiei. 
 România a făcut progrese şi Consiliul Superior al Magistraturii şi-a asumat responsabilităŃile de bază 
pentru reforma juridică. S-au făcut unii paşi pozitivi în privinŃa luptei împotriva corupŃiei la nivel înalt. Ministerul 
Public şi Departamentul NaŃional AnticorupŃie au acŃionat corespunzător în judecarea cazurilor şi au început 
procedurile pentru lansarea investigaŃiilor într-o serie de cazuri de corupŃie la nivel înalt. România a făcut un pas 
important înainte prin crearea AgenŃiei NaŃionale pentru Integritate şi a iniŃiat campanii, continuând să introducă 
măsuri preventive împotriva corupŃiei locale. 
 După o perioadă de incertitudine, România a putut să reia angajamentul pentru reformă juridică şi lupta 
împotriva corupŃiei. Dar cadrul legal şi instituŃional este încă fragil. Trebuie stabilizat şi consolidat. Capacitatea 
administrativă trebuie dezvoltată. Este nevoie de un consens fără echivoc care să includă Parlamentul şi sectorul 
judiciar în eliminarea corupŃiei la nivel înalt. Legile, procedurile şi instituŃiile trebuie să poată să acŃioneze pentru a 
arăta că pot produce rezultate pe termen lung. 
 Reforma juridică şi progresul în lupta împotriva corupŃiei sunt în strânsă legătură. Este nevoie de 
ameliorări în ambele domenii, adică: 
 
•  Trebuie consolidată angajarea pentru reformă a instituŃiilor judiciare cheie. Consiliul Superior al Magistraturii 
trebuie să adopte o poziŃie fără echivoc în lupta împotriva corupŃiei la nivel înalt în contextul controversatei 
dezbateri politice actuale din Parlament. 
• Este necesar un efort permanent pentru dezvoltarea capacităŃii administrative din sectorul judiciar. 
• AgenŃia NaŃională pentru Integritate va trebui să îşi demonstreze capacitatea operaŃională de a sancŃiona 
eficient achiziŃiile nejustificate şi de a verifica incompatibilităŃile şi conflictele de interes. 
• Stabilizarea cadrului legal al Guvernului ar trebui să finalizeze un nou Cod de Procedură Penală şi să ducă la 
progresul proiectului de Cod Penal, pentru crearea unui cadru mai eficient de judecare şi pentru o cooperare mai 
bună cu statele membre. Ar trebui să se renunŃe la amendamentele controversate la ordonanŃa de urgenŃă care 
modifică acum Codul Penal şi Codul de Procedură Penală. 
• Lupta împotriva corupŃiei trebuie depolitizată şi România trebuie să îşi afirme angajarea fără echivoc în lupta 
împotriva corupŃiei la nivel înalt. Investigarea independentă a foştilor miniştri şi membri ai Parlamentului de 
autorităŃile juridice trebuie permisă pentru a restabili încrederea publică. 
•  Angajarea faŃă de reformă trebuie să se înrădăcineze în tot spectrul politic şi în sectorul juridic. 
În raportul de astăzi, Comisia încurajează România să intensifice reformele şi să colaboreze îndeaproape cu 
celelalte state membre şi cu Comisia pentru a aborda cu succes împreună problemele semnificative care există 
încă. 
 În contextul Mecanismului de Cooperare şi Verificare au fost stabilite pentru România următoarele patru 
obiective: 
1. Asigurarea unui proces juridic mai transparent, mai eficient, mai ales prin sporirea capacităŃii şi 
responsabilităŃilor Consiliului Superior al Magistraturii. Raportarea şi monitorizarea impactului noilor 
coduri de procedură civilă şi penală. 
2. Stabilirea unei agenŃii de integritate responsabilă cu verificarea achiziŃiilor, incompatibilităŃilor şi 
potenŃialelor conflicte de interes şi cu deciziile imperative pe baza cărora se pot stabili sancŃiuni 
disuasive. 
3. Continuarea progresului făcut deja şi a anchetelor profesioniste, imparŃiale în cazuri de corupŃie la 
nivel înalt. 
4. Adoptarea unor măsuri de prevenire şi de luptă împotriva corupŃiei, mai ales în cadrul administraŃiei 
locale. 
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FranŃa a preluat preşedinŃia UE de la Slovenia 
 
Odată cu pre-
luarea afacer-
ilor europene, 
FranŃa va tre-
bui să facă faŃă 
noii provocări 
generate de 
respingerea 
Tratatului de la 
Lisabona de  
către   Irlanda. 

 Drapelul Uniunii Europene a fost arborat la Paris, 
iar Turnul Eiffel a fost luminat în culorile Uniunii, pe 1 
iulie, în ziua preluării preşedinŃiei Uniunii Europene de 
către FranŃa. 
 Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel 
Barroso, s-a întâlnit cu preşedintele Nicolas Sarkozy cu 
ocazia ceremoniei organizate la Arcul de Triumf din 
Paris. 
 Barroso a urat FranŃei bun venit la cârma UE, 
arătând că „astăzi, avem nevoie mai ales de curaj politic 
şi de francheŃe, iar Nicolas Sarkozy nu duce lipsă nici de 
una, nici de cealaltă.” 
 Pe durata mandatului său, FranŃa intenŃionează 
să se concentreze pe patru domenii principale: energie şi 
schimbări climatice, încheierea unui pact privind politica 
în domeniul migraŃiei, securitate şi combaterea teroris-
mului, agricultură. 
 

Bugetul UE - cât este şi cum se face 

116 miliarde de euro este bugetul Uniunii Europene pen-
tru anul viitor. Adică mai puŃin decât anul acesta, când 
blocul comunitar a cheltuit 120 de miliarde. Pentru prima 
dată de foarte mult timp, cheltuielile europene vor 
scădea. Motivele sunt de ordin tehnic. Pe lângă acestea, 
subvenŃiile pentru întreprinderi din zone în curs de dez-
voltare din Uniune vor fi uşor reduse.  
 Cel mai mare cheltuitor rămâne, cu 55 de mil-
iarde de euro, agricultura. Banii vin ca ajutoare directe 
pentru Ńărani si prin structurile de sprijin pentru spaŃiul 
rural. Aici ar fi nevoie de aplicarea unor reforme pe ter-
men lung, dar Ńările cu politicile agrare cele mai ample, 
FranŃa şi Germania, apară actualul status-quo. Până în 
2013, termenul până la care se întinde planificarea finan-
ciară de şapte ani a blocului comunitar, bugetul Uniunii 
trebuie reformat. Banii suplimentari acordaŃi agriculturii 
vor fi reorientaŃi către investiŃii în cercetare, educaŃie, 
protecŃia climei şi tehnologiile viitorului. 
 Şapte miliarde şi jumatate de euro cheltuie Uni-
unea pentru propria administraŃie - 25.000 de funcŃionari, 
plus Parlamentul European. TendinŃa în acest sens este 
crescătoare, având în vedere admiterea de noi membri 
în Uniune. 
 40 de miliarde de euro colectează Uniunea Euro-
peană ca taxe vamale şi TVA. Restul de 76 de miliarde 
sunt taxele de membru plătite de cele 27 de Ńări din grup.  
 În prezent, proiectul de buget propus de Comisia 
Europeană este studiat de Consiliul miniştrilor de finanŃe 
ai Uniunii şi de Parlamentul European. În decembrie, va 
avea loc votul privind bugetul. Acesta este însă obligato-
riu echilibrat: Uniunea nu are voie şi nu poate să se îm-
prumute şi să devină datoare. 

Dezbatere publică privind metodologia de  
clasificare a plângerilor consumatorilor europeni 
 
 Comisia Europeană a lansat dezbaterea asu-
pra propunerii de armonizare a metodologiilor de 
clasificare a plângerilor consumatorilor. Consultarea 
online este adresată publicului larg şi poate fi acce-
sată la adresa: http://ec.europa.eu/yourvoice/
consultations/index_en.htm până la data de 
03/10/2008. IniŃiativa Comisiei vine ca urmare a nece-
sităŃii de a fundamenta reglementările şi politicile pe o 
şi mai bună înŃelegere a efectelor resimŃite de consu-
matori în piaŃa internă.  
 Astfel, Analiza PieŃei Interne recomandă dezvol-
tarea unei secŃiuni destinate consumatorilor în care să fie 
înregistrate plângerile acestora, măsurarea performanŃelor 
pieŃei în raport cu aşteptările consumatorilor şi să arate 
care pieŃe au eşuat în termenii efectelor economice şi so-
ciale. Obiectivul final este acela de a se asigura că cetăŃ-
enii beneficiază cu adevarat de avantajele pieŃei unice. 
 PiaŃa unică reprezintă unul din succesele concrete 
ale Uniunii Europene. Pentru consumatori, ea creează 
beneficii prin diversificarea ofertei şi reducerea preŃurilor, 
protejându-i prin standarde în materie de siguranŃă ali-
mentară şi siguranŃă a produselor, drepturi semnificative 
privind protecŃia vieŃii private şi garanŃii solide împotriva 
practicilor comerciale şi concurenŃiale neloiale. 
 

Cardul european de asigurări de sănătate 
 - pentru o vacanŃă fără griji  

 
 Dacă în această vară plecaŃi în concediu într-o 
altă Ńară din UE, nu uitaŃi să luaŃi cu dumneavoastră car-
dul european de asigurări de sănătate.  
 Aproximativ 36% din populaŃia Uniunii Europene 
(în jur de 173 de milioane de persoane) este deja în pose-
sia acestui card. Cardul a fost introdus acum patru ani şi 
prevede accesul la asistenŃă medicală de urgenŃă în 31 de 
Ńări europene (cele 27 de state membre, ElveŃia, Norvegia, 
Islanda şi Liechtenstein). Aproape toate persoanele asigu-
rate în una din aceste Ńări au dreptul de a deŃine un card 
european de asigurări de sănătate. Cardul este gratuit. 
ContactaŃi casa dumneavoastră de asigurări de sănătate 
pentru a obŃine detalii despre cum puteŃi intra în posesia 
lui. Dar, atenŃie, vă reamintim că acest card vă garantează 
accesul la asistenŃa medicală de stat, nu şi privată.   

Rata anuală a inflaŃiei din România, in iunie, 
dublă faŃă de media UE 

 
România se situează pe poziŃia a cincea între statele 
Uniunii Europene din punct de vedere al ratei anuale a 
inflaŃiei din luna iunie, de 8,7%, dublă faŃă de media de 
4,3% calculată la nivelul blocului comunitar, potrivit 
datelor Biroului de Statistică al Comisiei Europene, 
Eurostat.  
 Rate mai accelerate ale creşterii preŃurilor au fost 
înregistrate numai în Letonia (17,5%), Bulgaria (14,7%), 
Lituania (12,7%) şi Estonia (11,5%). La polul opus se re-
găsesc Olanda (2,3%), Germania şi Portugalia (3,4%). 
Media de 4,3% calculată de Eurostat la nivelul Uniunii Eu-
ropene a crescut cu 0,3 puncte procentuale faŃă de inflaŃia 
din mai şi este dublă comparativ cu procentajul de 2,1% 
din iunie 2007. 
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Proiectele pentru pensiuni  

se pot depune din septembrie 
 

 În cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare 
pentru PNDR, din data de 24 iunie 2008, au fost  luate 
următoarele decizii: 
 Începând cu luna septembrie 2008 se vor lansa 
sesiuni de primire a proiectelor de investiŃii pentru cinci 
noi masuri de finanŃare prin PNDR. 
 Astfel, se vor acorda fonduri nerambursabile 
pentru proiecte de investiŃii care se încadrează în aria 
de finanŃare a: 
• Măsurii 312 "Sprijin pentru crearea şi dezvol-
tarea de micro-întreprinderi" 
• Măsurii 313 "Încurajarea activităŃilor turistice" 
• Măsurii 112 "Instalarea tinerilor fermieri" 
• Măsurii 142 "ÎnfiinŃarea grupurilor de produ-
cători" 
• Măsurii 141 "Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistenŃă" 
 Totodată, în anul 2008 se vor mai putea 
depune proiecte pentru Măsura 123 şi pentru Schemele 
XS 13/2008 şi XS 28/2008 în lunile iulie şi august ale 
acestui an. 
 În cadrul aceluiaşi Comitet de Monitorizare 
pentru PNDR a fost stabilit ca în anul 2008 pentru 
Măsura 121 "Modernizarea exploataŃiilor agricole" şi 
pentru Măsura 322 "Renovarea şi dezvoltarea satelor" 
se vor depune proiecte de investiŃii pentru finanŃare cu 
fonduri nerambursabile doar în cadrul unei singure sesi-
uni de primire a proiectelor. 
 Astfel, ultima sesiune din anul 2008 pentru 
primirea proiectelor pentru cele două măsuri va fi sesi-
unea din octombrie, cu precizarea că suma alocată 
acestei sesiuni este echivalentă cu suma aferentă a trei 
sesiuni de primire de proiecte. 
 Proiectele se vor întocmi conform specificaŃiilor 
Ghidurilor   Solicitantului   aferente   fiecărei   măsuri  în 
parte,   care   vor fi  publicate  pe  paginile  de  internet: 
www.madr.ro şi  www.apdrp.ro. 
 

Lansare schemă de grant  
în domeniul dezvoltării comunitare 

 
 Secretariatul General al Guvernului şi AgenŃia 
NaŃională pentru Romi a lansat Schema de Grant a 
Proiectului PHARE 2006 „Accelerarea Implementării 
Strategiei NaŃionale de Îmbunatatire a SituaŃiei 
Romilor” în valoare de 18 milioane Euro, prin care se 
vor finanŃa proiecte în domeniile locuire şi mică infra-
structură, sănătate, pregătire vocaŃională şi activităŃi 
generatoare de venit, conceptul de bază fiind cel de 
dezvoltare comunitară. Beneficiarii finali ai acestui pro-
gram sunt comunităŃile de romi.  
 Prin intermediul acestei scheme de grant se 
urmăreşte îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii membrilor comu-
nităŃilor rome. 

 Proiectul PHARE 2006 face parte din Programul 
Multianual PHARE 2004-2006, implementat de Secretaria-
tul General al Guvernului (SGG) şi conceput ca un instru-
ment de realizare a priorităŃilor Strategiei NaŃionale de Îm-
bunătăŃire a SituaŃiei Romilor. 
 SolicitanŃii eligibili sunt instituŃii publice locale în 
parteneriat cu ONG-uri rome reprezentative la nivelul comu-
nităŃilor locale, sau în asociere cu grupurile de iniŃiativă ale 
romilor; sau ONG-uri rome în parteneriat cu autorităŃi ale 
administraŃiei publice locale.  
 Termenele limită pentru depunerea ofertelor sunt 
18.08.2008, ora 16:00, pentru componentele de Pre-
gătire vocaŃională şi ActivităŃi Generatoare de Venit şi 
Sănătate, respectiv 17.09.2008, ora 16:00 pentru compo-
nenta Infrastructură şi Locuire.  
 Ghidurile    solicitanŃilor   si   anexele   se  găsesc 
pe pagina SGG: ttp://www.sgg.ro/index.php?
i m p l e m e n t a r e _ p r o g r a m _ d o c u m e n t e  
 Pentru informaŃii suplimentare, contactaŃi Unitatea 
de Implementare a Programului din cadrul SGG: 
uip@gov.ro, tel: 021 3191568. 

 

18 linii de finanŃare deschise pentru  
proiecte strategice pe POSDRU 

 
 În cadrul celui de al doilea apel pentru proiecte 
strategice, până pe 12 septembrie, beneficiarii pot depune 
proiecte pentru 18 linii de finanŃare din POSDRU, alocarea 
financiară prevăzută ajungând la peste 1,7 miliarde lei. 
  
Linii de finanŃare lansate : 
 
1. EducaŃie mai bună pentu toŃi 
2. Universitate pentru viitor 
3. Profesionişti în educaŃie şi formare 
4. Calificări europene 
5. Burse doctorale 
6. InvaŃă o meserie 
7. A doua şansă în educaŃie 
8. Calificarea – o şansă pentru viitor! 
9. CompetenŃe pentru competitivitate 
10. AcŃionăm împreună 
11. Calitate în serviciile de ocupare 
12. Profesionişti în piaŃa muncii 
13. Integrarea pe piaŃa muncii 
14. Mediul rural – oportunităŃi de ocupare 
15. Pentru o viaŃă mai bună 
16. Împreună pe piaŃa muncii 
17. Şanse egale şi respect 
18. Parteneriat transnaŃional 
 
Simplificare procedurii de depunere online: 
 Odată cu lansarea celui de-al doilea apel pentru 
proiecte strategice a fost simplificat procesul de depunere a 
proiectelor, renunŃându-se la o etapă din cele 4 obligatorii 
până acum. În plus, completarea cererii de finanŃare se va 
face online fără a necesita descărcarea şi încărcarea ulte-
rioară a formularului.  



OPORTUNITĂłI DE FINANłARE 

Buletin editat de: CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT 
VASLUI, STR. M. KOGĂLNICEANU, NR. 25 

TEL/FAX 0235-361652, e-mail centrueuropa@consiliu.vaslui.ro 
6 

     Durata planificată a unui proiect trebuie sa fie de maxi-
mum 11 luni.  
Termenul limită pentru înaintarea solicitărilor de finan-
Ńare nerambursabilă este: 18 august 2008, ora 16:00. 
Pentru detalii puteŃi accesa: www.finantare.ro. 
Sursa : Secretariatul General al Guvernului 
 
 Accelerarea implementării Strategiei na-
Ńionale de îmbunătăŃire a situaŃiei romilor în 
domeniul sănătăŃii 
  
Obiectivul specific al programului: 
Componenta Sănătate urmăreşte îmbunătăŃirea calităŃii 
vieŃii romilor, prin facilitarea accesului acestora la ser-
viciile medicale, educaŃie sau asistentă socială.  
SolicitanŃi eligibili: 
• ONG-uri rome în parteneriat cu instituŃii publice 

locale;  
• UnităŃi Administrativ Teritoriale reprezentate prin 

autortăŃi ale administraŃiei publice în parteneriat cu 
ONG-uri rome sau în asociere cu Grupurile de 
IniŃiativă ale Romilor (infiinŃate după modelul 
prezentat în Legea129/1998, cu modificările ulte-
rioare).  

ActivităŃi eligibile: 
ActivităŃile eligibile pot include una sau mai multe din 
următoarele activităŃi (însă fără a se limita doar la 
acestea):  
• Sprijin pentru asigurarea de  unităŃi  mobile  pentru  
          furnizarea pachetului  minim  de  servicii  medicale  
          pentrucomunităŃile de romi;  
• ÎnfiinŃarea sau  reabilitarea  şi  echiparea  centrelor  
          comunitare acoperind  servicii  integrate, incluzând  
          serviciile medicale,  educaŃie  sau asistenŃă socială 
          din    cadrul    comunităŃilor    cu    populaŃie   romă  
          numeroasă.     Implementarea   unor   activităŃi   de  
          acest      fel     nu    ar    trebui    să     conducă    la  
          segregarea   populaŃiei   rome,   care   are   nevoie 
          deosebită  de    aceste   servicii,   ci   ar   trebui  să  
          se adreseze tuturor  membrilor  acestor  comunităŃi  
          dezavantajate;  
• Furnizarea de seminarii avansate tuturor mediato-

rilor de sănătate (de către experŃii rezultaŃi în urma  
          Cursului de formare de formatori);  
• Examinarea problemelor de  sănătate  relevante la  
          nivelul comunităŃii,  identificate  la nivel NaŃional. 
CondiŃii de finanŃare: 
Suma totală indicativă disponibilă pentru finanŃarea 
proiectelor în cadrul prezentei cereri de propuneri de 
proiecte este de 3 milioane Euro. 
Orice finanŃare nerambursabilă oferită în cadrul acestui 
program trebuie să se încadreze între următoarele valori:  
Suma minimă:5.000 euro;Suma maximă: 50.000 euro. 
Durata planificată a unui proiect trebuie sa fie de maxi-
mum 11 luni.  
Termenul limită pentru înaintarea solicitărilor de finan-
Ńare nerambursabilă este: 18 august 2008, ora 16:00. 
Pentru detalii puteŃi accesa: www.finantare.ro. 
Sursa : Secretariatul General al Guvernului 

 Accelerarea implementării Strategiei 
naŃionale de îmbunătăŃire a situaŃiei romilor în 
domeniile: pregătire vocaŃională şi activitatea 
generatoare de profit 
 
Obiectivele programului: 
• de a oferi pregătire profesională şi recuno-

aşterea calificărilor obŃinute în cadrul acesteia, 
în scopul facilitării accesului pe piaŃa muncii, 
pentru romii care riscă să fie supuşi excluziunii 
sociale. 

• de a oferi pregătire profesională şi recuno-
aşterea calificărilor obŃinute în cadrul acesteia, 
în scopul dezvoltării de activităŃi sustenabile 
generatoare de venit, pentru romii care riscă să 
fie supuşi excluziunii sociale. 

SolicitanŃi eligibili: 
• ONG-uri rome în parteneriat cu instituŃii publice 

locale;  
• UnităŃi Administrativ Teritoriale reprezentate prin 

autorităŃi ale administraŃiei publice locale în part-
eneriat cu ONG-uri rome sau în asociere cu Gru-
purile de IniŃiativă ale Romilor (infiniŃate după 
modelul prezentat în Legea 129/ 1998, cu modi-
ficările ulterioare), reprezentative la nivel local.  

ActivitaŃi eligibile: 
Domeniul 1: Pregătire vocatională 
Vor fi finanŃate acele proiecte care oferă pregătire pro-
fesională urmată de obŃinerea unei calificări a romilor 
care riscă să fie supuşi excluziunii sociale. Calificarea 
profesională se va concentra asupra profesiilor cerute 
de piaŃa de muncă şi pot fi in domeniul meşteşugurilor 
tradiŃionale, ori în alte domenii mai puŃin tradiŃionale, 
dar cu condiŃia ca această  calificare să faciliteze anga-
jarea şi să fie generatoare de venit. Se pot propune şi 
proiecte care să conducă la recunoaşterea prin califi-
care a abilitaŃilor dobândite informal de câtre romi. 
Domeniul 2:    Pregătire    vocaŃională   şi    activităŃi  
generatoare de venit (AGV)  
În scopul realizării de proiecte generatoare de venit, 
trebuie incluse activităŃi de formare profesională pentru 
viitorii angajaŃi, pentru a se asigura în acest fel stan-
darde de calitate pentru produsele finale şi pentru sus-
tenabilitatea rezultatelor proiectelor. Vor fi organizate 
sesiuni de formare şi în domeniul financiar şi economic 
pentru a sprijini implementarea şi sustenabilitatea ac-
tivităŃilor generatoare de venit. Scopul acestor proiecte 
nu este obŃinerea de profit, ci crearea de oportunităŃi 
de angajare şi dezvoltarea comunităŃii.  Dacă se va 
obŃine profit, acesta se va redistribui pentru organiza-
rea de activităŃi educaŃionale, de sănătate, dezvoltarea 
afacerii sau de care ar beneficia comunitatea. 
CondiŃii de finanŃare: 
Suma totală indicativă  disponibilă  pentru finanŃarea 
proiectelor în cadrul prezentei cereri de propuneri de 
proiecte este de 3 milioane Euro. 
Orice finanŃare nerambursabilă oferită în cadrul acestui 
program trebuie sa se încadreze între următoarele val-
ori: Suma minimă: 5.000 euro; Suma maximă: 50.000.  


