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 Activitatile Centrului de Informare EUROPE      
DIRECT Vaslui in 2009 

 
 Centrul vasluian de informare EUROPE 
DIRECT, proiect finanŃat de către Comisia Europeană, 
prin ReprezentanŃa sa în România, în cadrul 
programului „SELECTAREA STRUCTURILOR GAZDĂ 
PENTRU CENTRELE DE INFORMARE DIN 
REłEAUA EUROPE DIRECT”, contiună activitatea şi 
în 2009.  
 Centrul de informare EUROPE DIRECT Vaslui 
pune la dispoziŃia publicului larg informaŃii despre 
Uniunea Europeană, instituŃiile, politicile şi programele 
acesteia, oferind şi informaŃii despre statutul de stat 
membru al României şi implicaŃiile ei pentru cetăŃenii 
săi . 
 Pentru anul 2009, Centrul de informare 
EUROPE DIRECT Vaslui şi-a propus o paletă largă de 
activităŃi: 

Aniversarea Zilei Europei 
 În perioada 1-9 mai 2009, centrul vasluian şi-a 
propus să organizeze trei concursuri, ocazionate de 
aniversarea Zilei Europei: 
• “Casa noastra, Europa”, Concurs de eseuri şi 
poezie, la care vor participa elevi ai claselor V-VIII; 
• “Mesaj catre Europa”, Concurs de pictură, la care 
vor participa elevi din clasele I-VIII; 
• Concurs de desene pe asfalt – va avea participanŃi 
din randul preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-IV. 

Seminar „OportunităŃi de finanŃare pentru 
dezvoltarea zonei rurale” 

 În perioada iulie-august 2009, vor fi organizate 
trei  seminarii  de  informare  adresate  micilor  fermieri, 
micilor   întreprinzatori,     persoanelor    interesate   de 
deschiderea unei mici afaceri la  sate, funcŃionarilor din 
administraŃia publică locală, pe  centre  zonale  (Vaslui, 
Bârlad şi Huşi). 

Campanie de informare pe tema alegerilor pentru 
Parlamentul European 

Urmărind conştientizarea importanŃei alegerilor pentru 
Parlamentul European în rândul celor mai tineri 
vasluieni cu drept de vot,  campania de informare se 
va derula în perioada mai-iunie 2009 (înaintea 
desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European), 
în 3 licee vasluiene (2 din mediul urban şi 1 din mediul 
rural) şi va avea un minim de 100 de beneficiari/liceu. 

Concurs de proiecte de comunicare 
          Având ca tematică „Energie şi schimbările 
climatice”, concursul se va adresa elevilor de 
gimnaziu din şcolile vasluiene.  
          Concursul de proiecte de comunicare se va 
desfăşura în perioada octombrie-decembrie a.c. şi se 
înscrie în seria priorităŃilor de comunicare ale  Comisiei 
Europene pentru 2009. 

Dezbateri publice 
           Urmărind familiarizarea cetăŃenilor vasluieni cu 
priorităŃile de comunicare ale Comisiei Europene pe 
anul 2009, în perioada aprilie-septembrie vor fi 
organizate trei dezbateri publice, la care vor participa 
cetăŃeni vasluieni, membri ai reŃelei locale a 
multiplicatorilor de informaŃie europeană, mass-media. 
 Temele discutate vor fi: alegerile pentru 
Parlamentul European (aprilie); viitorul Uniunii 
Europene în lume (septembrie) şi împlinirea a 20 de 
ani de la căderea cortinei de fier (septembrie). 

 
 De asemeni, 
centrul vasluian de 
informare europeană 
oferă servicii de 
informare şi ghidare 
către sursele de 
informare europeană, 
atât prin telefon, fax, e-
mail, cât şi la sediul său, 
unde publicul are 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. 
  

 Tot la Centrul EUROPE DIRECT sunt la 
dispoziŃia dumeavoastră, gratuit, în format tipărit şi/sau 
electronic, publicaŃii în limba română şi în limbile 
oficiale ale Uniunii Europene. Centrul publică un 
buletin informativ, o dată la două luni, pe care-l 
distribuie atât la sediul propriu, cât şi către şcoli, 
biblioteci, primării. (Geta PĂDURARU) 
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 Noua ReŃea de centre de informare Europe 
DIRECT şi-a început activitatea şi va funcŃiona în 
perioada 2009-2012 

 În perioada 5-6 februarie 2009, la Bucureşti a 
avut loc primul seminar de formare dedicat centrelor de 
informare şi celor de documentare din reŃeaua EUROPE 
DIRECT din acest an. 
 ReŃeaua Europe Direct a fost înfiinŃată în 
România în 2008, Centrul de Informare Europe Direct 
Vaslui fiind unul dintre cele 27 de centre Europe Direct 
care au funcŃionat în primul an de activitate al reŃelei 
româneşti. Noua reŃea EUROPE DIRECT va activa în 
perioada 2009-2012 şi cuprinde 499 de centre de 
informare, la nivel european. ReŃeaua românească 
EUROPE DIRECT este coordonată de ReprezentanŃa 
Comisiei Europene în România şi va fi alcătuită din 31 
de centre, 25 de centre înfiinŃate anul trecut şi 6 noi 
centre, care vor asigura informarea cetăŃenilor şi 
comunicarea cu aceştia pe plan local, în următorii 4 ani. 

 În deschiderea evenimentului, Nicolae IDU, 
Şeful ReprezentanŃei Comisiei Europene în România, 
a prezentat noua structură EUROPE DIRECT pentru 
perioada 2009-2012, misiunea şi obiectivele reŃelei 
europene pentru informarea cetăŃenilor din spaŃiul 
comunitar privind programele şi politicile Uniunii 
Europene.  
 Prezent la seminar, comisarul european 
pentru multilingvism, Leonard ORBAN - reprezentant 
din partea României în Comisia Europeană, a 
subliniat importanŃa Centrelor Europe Direct ca parteneri 
ai Comisiei Europene în comunicarea cu cetăŃenii, la 
nivel local: „Centrele de informare, centrele de 
documentare şi echipa de experŃi în politici europene 
Team Europe care alcătuiesc reŃeaua EUROPE DIRECT 
sunt parteneri cheie pentru Comisia Europeană. Anul 
trecut, această reŃea a fost mai activă la nivelul întregii 
Europe şi sper ca în 2009 să înregistreze rezultate cel 
puŃin la fel de bune”. 
 Pe parcursul seminarului, membrii centrelor s-au 
întâlnit cu coordonatorii din cadrul ReprezentanŃei  CE în 
România pentru a stabili acŃiunile comune şi  procedurile 
de lucru pentru anul 2009.                 
           (Geta PĂDURARU) 

DIN ACTIVITĂłILE CENTRULUI DE INFORMARE EUROPE DIRECT VASLUI 

 Inaugurarea noii ReŃele europene de centre de 
informare Europe DIRECT - Bruxelles, 12-13 februarie 
2009 

 În perspectiva viitoarelor alegeri europene, 
Comisia Europeană a lansat, la Bruxelles, a doua 
generaŃie a reŃelei europene de centre de informare 
Europe Direct pentru perioada 2009-2012, cu scopul de a 
extinde posibilităŃile cetăŃenilor de a obŃine informaŃii 
practice şi sfaturi privind exercitarea drepturilor lor în 
Uniunea Europeană. 
 Centrul de Informare Europe Direct Vaslui s-a 
regăsit printre cei aproximativ  500 de reprezentanŃi ai 
centrelor de informare EUROPE DIRECT  din întreaga 
Uniune Europeană.  
 În cuvantul de deschidere, domnul Hans-Gert 
Pöttering, preşedintele Parlamentului European, a 
Ńinut să sublinieze rolul important  pe care reŃeaua 
centrelor de informare EUROPE DIRECT îl va avea în 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European din 
iunie, anul acesta: „În iunie, cetăŃenii europeni vor decide 
cine îi va reprezenta în Parlamentul European în următorii 
cinci ani. Multe persoane au cunoştinŃe reduse despre 
rolul pe care aceştia îl joacă. Centrele de informare 
Europe Direct îi pot ajuta pe cetăŃeni să fie mai informaŃi 
şi, în acest fel, îi pot motiva să meargă la vot.” 
 „În cursul ultimilor patru ani, centrele de informare 
Europe Direct au redus distanŃa dintre instituŃiile UE şi 
publicul larg. În vederea viitoarelor alegeri europene, 
lansarea de azi a noii reŃele Europe Direct reprezintă o 
iniŃiativă importantă în cadrul eforturilor noastre de a 
comunica mai eficient pe teme europene", a afirmat 
Margot Wallström, vicepreşedinta Comisiei Europene, 
responsabilă de strategia de comunicare.  

 Publicul larg va avea posibilitatea de a se adresa 
unuia dintre cele 499 de centre de informare pentru a 
obŃine răspunsuri la întrebări specifice privind aspecte 
legate de Uniunea Europeană.  Centrele Europe Direct 
vor oferi, de asemenea, instituŃiilor Uniunii Europene, 
reacŃii din partea cetăŃenilor şi vor promova activ 
dezbaterile locale şi regionale pe teme comunitare.  
 Centrele de informare Europe Direct din statele 
membre reprezintă unul dintre mijloacele de care dispune 
Comisia Europeană pentru a veni în întâmpinarea 
publicului larg la nivel local. Serviciile oferite de centre 
sunt gratuite pentru cetăŃeni.  
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EVENIMENTE & STIRI 

 Anul european 2009 este dedicat 

                     CreativităŃii şi Inovării 

 În fiecare an, Uniunea Europeană alege o 

temă pentru o campanie care îşi propune să atragă 

atenŃia asupra unui anumit aspect.   Anul 2009 va fi 

dedicat creativităŃii şi 

inovării. Pe parcursul 

său, în Europa vor   

avea   loc   sute   de 

conferinŃe şi expoziŃii şi 

vor fi derulate proiecte    

menite  să  sensibilizeze 

opinia publică faŃă de  

nevoia   de   a   găsi  

soluŃii   creative    la  

provocările cu  care  ne 

confruntăm astăzi. 

Gândirea     creativă 
constituie cheia succesului într-o economie globală, 
fapt recunoscut de Uniunea Europeană cu mult timp în 
urmă. Inovarea face parte integrantă atât din pachetul 
Comisiei privind schimbările climatice, cât şi din planul 
de revitalizare a economiei europene.  În prezent,  
aceasta suferă cea mai mare  cădere  înregistrată  în 
ultimele decenii.  Anul  European   al creativităŃii şi 
inovării are   drept   obiectiv   sensibilizarea   cu   
privire   la   importanŃa   creativităŃii  şi  a  inovării, 
competenŃe-cheie  pentru  dezvoltarea  personală, 
socială şi economică.  

 Punând în valoare creativitatea  şi  inovarea, 
Uniunea Europeană doreşte să  modeleze  viitorul 
Europei în contextul unei concurenŃe la nivel mondial, 
promovând potenŃialul de creativitate şi inovare  al 
fiecăruia dintre noi. 

 Lansarea  pentru  mass-media  a  Anului 
european a avut loc  în decembrie 2008,  când s-a 
inaugurat şi site-ul de internet consacrat acestuia:  
http://www.create2009.europa.eu.  
 Site-ul  conŃine  ştiri,  manifestări  şi  activităŃi 
actualizate periodic pe tot parcursul anului, mesaje de 
politică/publicitare,   rapoarte    privind   rezultatele 
activităŃilor şi pagini separate cu privire la partenerii 
Anului. 

 Şase dezbateri publice privind subiecte-cheie 
legate de creativitate   şi  inovare vor  avea loc la 
Bruxelles în cursul Anului,   în vederea oferirii unei 
platforme pentru reflecŃie şi schimb de idei,  care  
poate  contribui la o dezbatere de politică în acest 
domeniu.  Deviza Anului European al CreativităŃii şi al 

InovaŃiei este: „Imaginează. Creează. Inovează.”  

 Tinerii antreprenori pot participa la schimb 

de experienŃă, în Uniunea Europeană, cu finanŃare 

Erasmus 

 Noii antreprenori au ocazia să lucreze, timp 
de cel mult şase luni, în cadrul unei companii din 
alt stat al Uniunii Europene, în scopul de a învăŃa 
cum să  îşi  dezvolte  propria  afacere,  transmite 
un comunicat al Camerei de ComerŃ şi Industrie a 
României.     FinanŃarea   este   asigurată  prin  pro-
gramul european Erasmus.  

 „Erasmus pentru tinerii antreprenori” este un 
nou program finanŃat de Uniunea Europeană, lansat în 
toate cele 27 de state membre. 

 Programul vizează două categorii de firme: 
"noi antreprenori" şi "antreprenori gazdă".  

 Noii antreprenori sunt consideraŃi aceia care se 
gândesc serios să îşi lanseze propria afacere sau care 
deja şi-au lansat propria afacere în ultimii trei ani.  

 Antreprenorii  gazdă trebuie să deŃină sau să 
administreze un IMM în Uniunea Europeană. Şi unii, şi 
ceilalŃi, pot proveni din orice domeniu de activitate.  
Noul     antreprenor    va   dobandi,    cu   ajutorul 
antreprenorului cu experienŃă, cunoştinŃe relevante 
privind   înfiinŃarea  companiei şi  administrarea  ei, 
contribuind în  acelaşi  timp  la   derularea afacerii 
acestuia/acesteia prin munca sa, ideile şi viziunile noi. 

      Cum funcŃionează programul 

 Alegerea antreprenorilor gazdă se realizează 
cu ajutorul   a   mai    bine    de   100      de   organizaŃii    
intermediare, competente în furnizarea de sprijin în 
afaceri (ex. camere  de   comerŃ,   centre  de  consiliere  
pentru demararea unei afaceri, s.a.) provenind din 
toate statele membre.       Activitatea   organizaŃiei  
intermediare este  coordonată  de   EUROCHAM-
BRES,  AsociaŃia Europeană a Camerelor de ComerŃ 
şi Industrie, ce deŃine rolul de Birou de AsistenŃă al 
programului.  

 Atât noii antreprenori dar şi cei cu experienŃă 
pot aplica pentru program prin intermediul paginii web 

www.erasmus-entrepreneurs.eu şi astfel vor intra în 
contact cu organizaŃia intermediară cu care doresc să 
colaboreze.  Ulterior,  această  organizaŃie va mijloci 
identificarea companiei partenere.  

 Odată ce părŃile implicate vor cădea de acord 
asupra detaliilor cu privire la vizită (planul de lucru, 
atribuŃii, responsabilităŃi etc.),  schimbul  de  experienŃă 
poate demara. 

 Noii antreprenori au dreptul să primească din 
partea Uniunii Europene o contribuŃie financiară pentru 
acoperirea  costurilor   cu   transportul şi cazarea. 
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              Alegeri pentru Parlamentul European 
 
 La nivel european anul 2009 va fi dominat de 
un eveniment democratic marcant: alegerile pentru 
Parlamentul European.  Pentru  a  şaptea  oară în 
istoria de 50 ani a Parlamentului, în perioada 4-7 
iunie, vor avea loc alegeri directe în toate statele 
membre. CetăŃenii români vor vota, la 7 iunie, 33 de 
deputaŃi europeni dintr-un număr total de 736.  
 Alegerile vor avea loc simultan în toate cele 27 
de state membre ale Uniunii Europene, oferind celor 375 
de  milioane  de  cetăŃeni  europeni  cu  drept de vot 
posibilitatea  de  a  decide  asupra  politicilor la nivel 
european. 
 Parlamentul european este singura instituŃie a 
Uniunii Europene ai cărei membri sunt aleşi direct de 
către cetăŃenii Statelor membre, o dată la 5 ani, prin 
alegeri generale, libere şi secrete. 
 Reprezentând  450  de  milioane  de  cetăŃeni  ai 
Uniunii   Europene,  Parlamentul  European,  are  732 de 
membri, începând cu 13 iunie 2004. 
 Parlamentul are trei puteri importante:  

○   Puterea legislativă, prin care împreună cu Consiliul 
Uniunii Europene adoptă legislaŃia europeană 
(directive, ordonanŃe, decizii); 

○   Puterea bugetară. Parlamentul European împreună 
cu  Consiliul  sunt  organele   bugetare   ale  Uniunii 
Europene. Comisia Europeană întocmeşte un proiect 
de buget. În faza de aprobare a bugetului Parlamentul şi 
Consiliul au posibilitatea de a efectua modificări; 
○    Puterea  de  control  democratic  asupra  Comisiei 
Europene.   Înainte   de   numirea   membrilor   acesteia, 
Parlamentul  analizează  în  comisiile  sale competenŃa şi 
integritatea  comisarilor   desemnaŃi.   Parlamentul  poate 
aproba   numirea     membrilor    comisiei,    sau   impune 
retragerea unuia din comisari prin neacordarea votului de 
încredere. 
 La finele lunii trecute, Parlamentul European a 
lansat website-ul: http://www.elections2009.eu. Acest 
site,  dedicat    alegerilor    europene  din  iunie,  este 
operaŃional din ianuarie  până  în  iunie 2009,   fiind 
structurat în cateva secŃiuni care îşi propun să informeze 
cetăŃenii europeni şi  jurnaliştii  care  vor urmări alegerile  
europene  din perioada 4-7 iunie 2009.    
      Alegeri europene –motive pentru a merge la vot 
 Ca cetăŃean european, dreptul la vot în alegerile 
pentru Parlamentul European este unul dintre drepturile 
fundamentale şi posibilitatea dumneavoastră de a avea 
un cuvânt de spus în modul de funcŃionare  al Uniunii 
Europene. Prin vot, hotărâŃi, alături de ceilalŃi alegători 
cine  îi  va reprezenta pe oamenii ca dumneavoastră, 
familia, prietenii, vecinii şi colegii de serviciu din Europa. 
Şi, ca cetăŃeni europeni, puteŃi vota (sau candida!) în 
orice Ńară din Uniunea Europeană aŃi locui, chiar dacă nu 
sunteŃi cetăŃeni ai respectivei Ńări.  
 Prin   votul    exprimat   în   alegerile   pentru 
Parlamentul European, alegeŃi reprezentanŃii care vă vor 
influenŃa viitorul şi viaŃa de zi cu zi a aproape 500 de 
milioane de concetăŃeni europeni. Daca nu vă pasă, îi va 
păsa altcuiva, care va decide cine să vă reprezinte în 
singura adunare paneuropeană aleasă prin vot direct. 
DeputaŃii aleşi în Parlamentul European vor trasa viitorul 
Europei pentru următorii 5 ani.  

 EUROPARLTV— canalul de televiziune pe    
      internet al Parlamentului European 
 
 Europarltv este  canalul  de  televiziune  pe  
internet  al  Parlamentului   European,  care  transmite 
programe în peste 20 de limbi.  Scopul   acestuia   este  
să   aducă Parlamentul mai  aproape  de cetăŃeni într-o 
manieră modernă şi creativă. DeputaŃii  europeni   
răspund   pe  Europarltv întrebărilor cetăŃenilor. 
 Europarltv emite pe patru canale: „Parlamentul 
dumneavoastră“, „Vocea dumneavoastră“, „Europa 
tânără“ şi „Parlamentul ÎN DIRECT“. 
 

  Primăvara europeană 2009 

 „Primăvara europeană” este o campanie anuală 
deschisă tuturor  şcolilor  din  Europa  şi  de  pe întreg 
mapamondul. Cadrele didactice sunt invitate să dedice 
una  sau  mai  multe  zile din calendarul lor activităŃilor 
didactice axate pe dezbateri, interacŃiune şi reflecŃie pe 
marginea tematicii europene. Prin intermediul „Primăverii 
europene”, tinerii  au  şansa  să-şi  exprime punctul de 
vedere şi să se facă auziŃi. 

 Aflată la a şaptea ediŃie, campania „Primăvara 
europeană”,  se alatură Anului european al creativităŃii şi 
inovaŃiei, în speranŃa că va suscita interesul şcolilor din 
Uniunea Europeană şi nu  numai faŃă de creativitate şi 
inovaŃie, atât la nivel local şi regional, cât şi la cel naŃional. 
 Concret, „Primăvara europeană” îşi  propune 
următoarele obiective: 
◦    să sprijine toate formele de creativitate, printre care 
cea artistică, în  cadrul  programelor  şcolare  aferente 
ciclurilor de  învăŃământ preşcolar, primar, gimnazial şi 
vocaŃional; 
◦   să creeze un context care să permită tinerilor să 
dobândească   competenŃe   de  exprimare  a  propriei 
personalităŃi, necesare de-a lungul vieŃii; 
◦    să   promoveze  diversitatea  culturală  ca  sursă a 
creativităŃii şi inovaŃiei; 
◦     să   încurajeze   utilizarea calculatorului  ca modalitate  
de exprimare creativă a propriei personalităŃi; 
◦     să contribuie la formarea unui spirit antreprenorial mai 
pregnant; 
◦     să sensibilizeze opinia publică cu privire la perceperea 
inovaŃiei drept modalitate de promovare a  dezvoltării 
durabile; 
◦    să aducă în atenŃia publicului strategiile regionale şi 
locale bazate pe creativitate şi inovaŃie. 
 De asemenea, campania „Primăvara europeană” 
oferă un cadru adecvat pentru a stimula dezbaterile online 
şi offline pe marginea creativităŃii şi inovaŃiei, în anul în 
care   cetăŃenii  europeni  îşi  vor  alege  noul  parlament.  
În acest context, participanŃii sunt încurajaŃi să reflecteze 
la orientarea strategică a Uniunii Europene în deceniul 
2010-2020 şi la aspectele „informaŃionale” ale strategiei 
de la Lisabona. 
 Anul   acesta,  „Primăvara europeană”  se  va 
desfăşura între 25 martie şi 9 mai 2009. 
 Campania  este  deschisă  şcolilor  aparŃinând 
tuturor ciclurilor de învaŃământ, de la cel preşcolar la cele 
de liceu şi şcoală profesională. „Primăvara europeană” se 
adresează,  de  asemenea, şi   organizaŃiilor  axate  pe 
activităŃi  extra-curriculare  menite   să  dezvolte  şi  să 
întărească abilităŃile vizate de programa şcolară. 
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 AP 4 "Implementarea Sistemelor Adecvate de 

Management pentru ProtecŃia Naturii" 

 Ministerul Mediului, în calitate de Autoritate de 
Management  pentru  Programul  Operational  Sectorial 
“Mediu” 2007-2013, a lansat cea de-a doua sesiune de 
solicitare   de  proiecte în domeniul protecŃiei naturii, în 
vederea acordării de asistenŃă financiară nerambursabilă 
în cadrul POS Mediu - axa prioritara 4 “Implementarea 
sistemelor adecvate de management pentru protecŃia 
naturii”.   
 Această   axă   prioritară   are  ca  obiective 
conservarea diversităŃii biologice, a habitatelor naturale, 
a speciilor  de  floră  şi faună  salbatică,  precum şi 
asigurarea unui management eficient al ariilor naturale 
protejate şi, în special al reŃelei ecologice Natura 2000.  
 SolicitanŃi eligibili: 
○     Administratorii  şi   custozii ariilor  naturale  protejate 
care au personalitate juridică proprie; 
○    AgenŃiile de protecŃia mediului; 
○    AutorităŃi publice locale (Consilii  locale  reprezentate 
tate  prin  Primar,  Consilii   JudeŃene   reprezentate  prin 
Preşedinte); 
○    OrganizaŃii  neguvernamentale  (asociaŃii şi fundaŃii), 
care să  aibă  prevăzut  în  actul  constitutive atribuŃii  de 
protecŃia mediului şi/sau protecŃia naturii,  inclusiv   filiale 
ale  asociaŃiilor  şi   fundaŃiilor  internaŃionale  înregistrate    
în  conformitate cu legilaŃia în vigoare în România; 
○     Institute de cercetare; 
○     UniversităŃi; 
○     Muzee.   
 ActivităŃi eligibile 
 În  cadrul  acestei  axe  prioritare  se acordă  
sprijin  financiar   pentru   elaborarea,   revizuirea   şi 
implementarea planurilor de management pentru ariile 
naturale protejate,  cu  prioritate   pentru  Siturile   de 
ImportanŃă Comunitară şi Ariile de ProtecŃie Specială 
Avifaunistică. Se vor finanŃa acŃiuni privind delimitarea în 
teren (bornarea) şi zonarea internă a  ariilor naturale 
protejate  conform  legislaŃiei  în  vigoare,  inventariere 
(caracteristici  naturale  şi  informaŃii  socio-economice), 
instrumente şi măsuri  de planificare, management şi 
monitorizare a habitatelor  şi  speciilor  (planuri,  studii, 
echipamente),   investiŃii   în   infrastructura    pentru 
refacerea  habitatelor şi speciilor şi  în  infrastructura 
pentru accesul public, observatoare, etc. 

 CondiŃii de finanŃare 

 Pentru perioada 2007-2013,  fondurile  alocate 
pentru finanŃarea proiectelor din Axa prioritară 4 a POS 
Mediu se ridică la aproximativ 215 milioane Euro, din 
care aproximativ 172 milioane Euro reprezintă finanŃare 
din  Fondul  European   de  Dezvoltare   Regională  şi 
aproximativ 43 milioane Euro cofinanŃare de la bugetul 
de stat. FinanŃarea nerambursabilă este de 100%. 
 Data limită de transmitere a proiectelor este 30 
aprilie 2009.     Cererea  de   finanŃare  şi    Ghidul  
Solicitantului sunt disponibile pe pagina de internet a 
Ministerul  Mediului  (http://www.mmediu.ro).  

 Autoritatea  de  Management  a  Programului 

OperaŃional  Dezvoltarea  CapacităŃii  Administrative
(PODCA) a lansat 3  ghiduri noi ale solicitantului 

pentru    proiecte    în    domeniul     modernizării  
administraŃiei publice: 

Domeniul  major  de  intervenŃie 1 - Sprijin pentru 
procesul de descentralizare sectorială a serviciilor  
Op.  "Optimizarea  structurilor  pentru  noile   servicii 

descentralizate /deconcentrate din cele trei  sectoare 
prioritare"(Axa 2, DMI 2.1.  " Sprijin pentru  procesul  de 
descentralizare sectorială a serviciilor") 
PO DCA: AP 2  "ÎmbunătaŃirea  calităŃii  şi  eficienŃei 
furnizării serviciilor   publice,  cu  accentul  pus  pe   
procesul   de descentralizare",  DMI 2.1  "Sprijin  pentru  
procesul  de descentralizare sectorială a serviciilor" 
 Obiectivul specific al acestei operaŃiuni este 
acela de a sprijini schimbările de structură şi proces care 
decurg din iniŃiativele de descentralizare sectorială.  Se  
va  acorda finanŃare pentru instruire şi asistentă tehnică 
în  sprijinul procesului de descentralizare  la  nivelul 
furnizării de servicii. 
 ActivităŃi eligibile: 
○ Instruire şi consultanŃă pentru structurile implicate în 
planificarea     şi      coordonarea      procesului      de 
descentralizare; 
○ Studii    şi      consultanŃă      pentru     dezvoltarea, 
implementarea şi/sau    integrarea    procedurilor   de   
cooperare   între administraŃia centrală şi locală şi între 
autorităŃile locale şi şcoli / spitale / servicii de asistenŃă 
socială  descentralizate  sau alte  structuri  implicate  în 
procesul de descentralizare; 
○ Studii,  consultanŃă  şi  instruire pentru îmbunătăŃirea 
managementului serviciilor publice; 
○  Dezvoltarea  şi  furnizarea programelor  de  instruire 
(inclusiv realizare de curriculă şi  materiale didactice) 
pentru funcŃionarii publici pentru a implementa eficient 
noile servicii descentralizate; 
○  Dezvoltarea  şi  furnizarea programelor  de  instruire 
(inclusiv realizare de curriculă şi  materiale didactice) 
pentru  personalul  de  conducere din  spitale  şi  alte 
instituŃii   medicale (managerii  de  spital  şi  membrii 
consiliilor de administraŃie); 
○ Studii,  consultanŃă  şi  instruire  pentru  optimizarea 
structurilor     pentru    noile    servicii    descentralizate / 
deconcentrate; 
○ Studii, şi  consultanŃă  pentru  a  sprijini initiativele  de 
descentralizare    şi     pentru   a   îmbunătăŃi    serviciile 
descentralizate; 
○ Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a 
acestora,  vizite  de  studiu,  organizarea  de  seminarii, 
conferinŃe şi stagii practice. 
 Proiectele depuse în cadrul acestei cereri de 
proiecte trebuie să fie de minim 240.000 lei şi de maxim 
1.200.000 lei (valoarea totală a proiectului, fără TVA). 
 Cererea de proiecte este cu depunere continuă 

(fără termen limită de depunere),  până  la  epuizarea 
fondurilor alocate.  
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○   Studii şi consultanŃă pentru elaborarea, actualizarea, 
revizuirea, testarea şi/sau implementarea de mecanisme, 
instrumente,      proceduri      pentru      îmbunătăŃirea 
managementului instituŃiilor publice; 
○   Studii,  consultanŃă  şi instruire pentru  dezvoltarea, 
implementarea şi/sau integrarea iniŃiativelor de reducere a 
duratei de livrare a serviciilor publice; 
○    ConsultanŃă,  studii   şi   instruire  în domeniul evaluării 
performanŃelor serviciilor publice; 
○   Studii/analize  privind  performanŃele administraŃiei 
publice în furnizarea serviciilor; 
○    Studii  şi  consultanŃă pentru analiza problemelor 
specifice    furnizării   serviciilor   publice   în    vederea 
simplificării  şi  reducerii  barierelor  administrative pentru 
cetăŃeni; 
○    ConsultanŃă,  studii şi instruire pentru  dezvoltarea, 
implementarea, integrarea şi/sau folosirea mecanismelor 
electronice; 
○      Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă 
a acestora,  vizite de studiu, organizarea de seminarii, 
conferinŃe şi stagii de practică  în îmbunătăŃirea calităŃii şi 
eficienŃei furnizării serviciilor; 
○     Revizuirea, dezvoltarea, optimizarea structurilor care 
gestionează serviciile publice. 
 Proiectele  depuse  în  cadrul  acestei  cereri  de 
proiecte trebuie să fie de minim 240.000 lei şi de maxim 
1.200.000 lei  (valoarea totală a proiectului, fără TVA). 
Acesta este un criteriu de eligibilitate a proiectului. 
 Valoarea finanŃării acordate este de maxim 98% 
din totalul cheltuielilor eligibile,  în  timp  ce solicitantul 
trebuie să contribuie cu un procent minim de 2%. 
 Cererea de proiecte este cu depunere continuă 
(fără termen limită de depunere), până  la  epuizarea 
fondurilor alocate.  
Pentru detalii vă rugăm să accesaŃi:  
www.fonduri-structurale.ro 
 Servicii comunitare de perevenire a separării  
  copilului de familia sa 

  
 În 2008 a fost lansat Proiectul “Servicii comunitare 
de perevenire a separării copilului de familia sa”, proiect 
finanŃat în baza Acordului de împrumut dintre România şi 
Banca de dezvoltare  Consiliului Europei. 
 Obiectivul  general  al  proiectului   îl  constituie 
dezvolatarea unei reŃele de servicii comunitare de tipul 
serviciilor  de   zi   la  nivelul  municipiilor, oraşelor şi 
comunelor  în  vederea prevenirii separării copilului de 
famila sa precum şi dezvoltarea structurii de personal de 
la nivel  local  prin  formarea  unor  personae  care să 
îndeplinească cerinŃele impuse prin standardele privind 
protecŃia copilului. 
 FinanŃarea va fi atribuită în baza unui concurs de 
subproiecte în urma căruia solicitanŃii declaraŃi câştigători 
pot primi până la 80.000 Euro  pentru  înfiinŃarea  unui 
serviciu de zi. 
 Pentru  înfiinŃarea  de servicii  comunitare  puteŃi 
solicita finanŃare în condiŃiile prezentate în Manualul de 
Implementare a Proiectului postat pe pagina de internet a 
AutorităŃii NaŃionale pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului, 
www.copii.ro în secŃiunea Programe internaŃionale, BDCE. 

Op. "Sprijinirea iniŃiativelor de reducere a duratei de 
livrare a serviciilor publice" 
 
PO DCA: AP 2 "ÎmbunatăŃirea  calităŃii  şi  eficienŃei 
furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul 
de descentralizare", DMI 2.2 "ÎmbunatăŃirea calităŃii şi 
eficienŃei furnizării serviciilor" 
  Obiectivul specific al acestei operaŃiuni este 
acela de a îmbunătăŃi furnizarea de servicii publice. 
 ActivităŃile eligibile sunt:  
○  ConsultanŃă, studii şi instruire pentru introducerea, 
dezvoltarea,   certificarea,  implementarea  şi/sau 
menŃinerea în funcŃiune a sistemelor de management;  
○  ConsultanŃă, studii şi instruire pentru dezvoltarea, 
implementarea,       integrarea     şi/sau       folosirea 
mecanismelor electronice; 
○  Studii, consultanŃă şi instruire pentru dezvoltarea, 
implementarea şi/sau integrarea iniŃiativelor de reducere 
a duratei de livrare a serviciilor publice; 
○  ConsultanŃă, studii şi instruire în domeniul evaluării 
performanŃelor serviciilor publice;  
○   Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă 
a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, 
conferinŃe şi stagii de practică în îmbunătăŃirea calităŃii şi 
eficienŃei furnizării serviciilor; 
○   Revizuirea, dezvoltarea, optimizarea structurilor care 
gestionează serviciile publice. 
  Proiectele depuse în cadrul acestei cereri de 
proiecte trebuie să fie de minim  220.000 lei  şi  de 
maxim 500.000 lei (valoarea totală a proiectului, fără 
TVA).  
 Valoarea finanŃării  acordate este de maxim 
98%   din   totalul   cheltuielilor  eligibile,  în  timp  ce 
solicitantul trebuie să contribuie cu un procent minim de 
2%. 
 Cererea   de   proiecte  este  cu  depunere 
continuă     (fără    termen    limită     de     depunere),  
până  la  epuizarea fondurilor alocate.  
 
Domeniul  major  de  intervenŃie 2 -  ÎmbunătăŃirea 
calităŃii şi eficienŃei furnizării serviciilor 

Op. "Sprijinirea iniŃiativelor de reducere a duratei de 
livrare a serviciilor publice" 
 
PO DCA: AP 2   "ÎmbunătăŃirea   calităŃii  şi  eficienŃei 
furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul 
de descentralizare",  DMI 2.2 "ÎmbunătăŃirea calităŃii şi 
eficienŃei furnizării serviciilor" 
 Obiectivul   specific   al   acestei  operaŃiuni 
este acela  de  a  îmbunătăŃi  furnizarea de servicii pub-
lice. Vor primi  sprijin  atât  activităŃi de instruire şi asis-
tenŃă tehnică pentru iniŃiativele  locale de simplificare 
administrativă, cât şi analize de cost şi creştere a 
promptitudinii  în furnizarea serviciilor publice. 
 ActivităŃile eligibile sunt:  
○  ConsultanŃă,  studii  şi  instruire pentru dezvoltarea, 
revizuirea,   implementarea   şi/sau     integrarea     de 
instrumente, metode de identificare, măsurare şi re-
ducere a barierelor administrative; 


