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Programul de activităŃi al Centrului EUROPE        

DIRECT   

 Centrul vasluian de 

informare europeană, 

finanŃat de către Comisia 

Europeană, prin 

ReprezentanŃa sa în 

România, vă invită să-i fiŃi 

alături in activităŃile pe care 

urmează să le desfasoare.  

 Pentru  2012,  ne-

am propus să schimbăm 

faŃa Site-ului Europe Direct Vaslui, pe care vom 

continua să-l actualizăm 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. 

 De asemeni, vom continua să edităm, o dată  

la  două luni, Buletinul “Europa în direct” unde puteŃi 

găsi informaŃii despre evenimentele  organizate  de  

Centru  sau  alte  instituŃii  din  judeŃ, informaŃii de 

interes general pe teme europene, oportunităŃi de 

finanŃare.   

  În preajma Sărbătorilor Pascale, într-un an 

european dedicat ”îmbătrânirii active şi solidarităŃii 

între generaŃii”, vom încerca să implicăm activ 

persoanele din “Centrul de zi pentru persoane 

vârstnice” Vaslui ca voluntari, în activităŃi de socializare 

cu persoane instituŃionalizate din “Centrul de asistenŃă 

medico-socială” Băceşti. 

             Tot în spiritul solidarităŃii între generaŃii, sub 

genericul “Bucătăria bunicii”, în perioada august – 

septembrie vom organiza o expoziŃie concurs cu 

produse gastronomice tradiŃionale româneşti, dedicat 

bunicilor şi nepoŃilor din mediul rural vasluian. 

Elevilor şi profesorilor le propunem să fie alături 

de noi, în perioada 1-9 mai 2012, când Centrul vasluian 

va organiza un concurs de fotografie şi un concurs 

de desene pe asfalt. 

Pentru liceenii pasionaŃi de regie şi film vom 

lansa, în partea a doua a anului, un apel la montarea 

unui material filmat cu un conŃinut centrat pe o temă 

prioritară a Comisiei Europeane - libertate, justiŃie şi 

securitate a cetăŃenilor europeni. 

Pentru a oferi potenŃialilor beneficiari din judeŃ o 

imagine a proiectelor implemantate, precum şi a ceea ce 

ne aşteaptă în viitor din punct de vedere al accesării 

fondurilor europene vom organiza, spre sfârşitul anului, 

un “târg al proiectelor europene de succes” şi o 

conferinŃă pe tema fondurilor europene în perioada 2014

-2020.                                                (Geta PADURARU) 
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POLITICA DE COEZIUNE 2014-2020 

 

        Pe 6 octombrie 

2011, Comisia 

Europeană a prezentat 

o analiză preliminară a 

propunerilor de 

Regulamente pentru 

perioada 2014-2020. 

În prezent, este în curs 

de desfăşurare 

procesul de negociere 

între Statele Membre (SM) şi instituŃiile europene, 

conform procesului de co-decizie. 

        FinanŃarea Politicii de Coeziune pe fonduri: 

        În propunerea sa, Comisia a stabilit cote minime 

destinate Fondului social european (FSE) pentru fiecare 

categorie de regiuni, cu scopul de a spori contribuŃia 

fondurilor la realizarea obiectivelor principale ale 

Strategiei Europa 2020. Aplicarea acestor cote duce la o 

cotă minimă globală pentru FSE de 25% din bugetul 

alocat politicii de coeziune, respectiv de 84 de miliarde 

EUR. Rezultă că o sumă maximă de 183,3 miliarde 

EUR rămâne disponibilă pentru FEDR pentru perioada 

2014-2020. 

 Vor fi finanŃate şapte iniŃiative de anvergură 

care definesc obiectivele Strategiei Europa 2020 şi 

anume: 

 O1. Creştere inteligentă:  

       • Inovare;  

       • EducaŃie;  

       • Societatea digitală ; 

 O2. Creştere durabilă:  

       • Climat, energie  şi mobilitate;  

       • Competitivitate ; 

 O3. Creştere incluzivă:  

       • Locuri de muncă şi aptitudini; 

       • Lupta  împotriva  săraciei. 

EVENIMENTE & STIRI 

 Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

(FEDR) va finanŃa următoarele teme:        

       • Cercetare şi inovare; 

       • Tehnologii informatice şi de comunicaŃii (TIC); 

       • Competitivitate  pentru  întreprinderi  mici şi  mijlocii 

(IMM);  

       • Trecerea  către  o  economie cu  emisii  reduse de 

carbon; 

       • Adaptare    la   schimbările  climatice,  prevenirea  şi 

managementul;  

       • ProtecŃia mediului şi eficienŃa resurselor; 

       • Transport   durabil şi eliminarea  blocajelor în reŃelele 

de infrastructură cheie; 

       • Locuri  de  muncă şi sprijinirea mobilităŃii forŃei  de 

muncă; 

       • Incluziune socială şi combaterea săraciei; 

       • ÎnvăŃământ,   aptitudini şi  învăŃare  pe  tot parcursul 

vieŃii; 

       • Creşterea capacităŃii  instituŃionale şi  administraŃii 

publice eficiente. 

 Fondul Social European (FSE)  va finanŃa 

următoarele teme:        

       • CompetenŃe şi învăŃare pe tot parcursul vieŃii; 

       • Promovarea ocupării  forŃei  de muncă  şi sprijinirea 

mobilităŃii  lucrătorilor; 

       • InvestiŃii în educaŃie, incluziune sociala şi combaterea 

sărăciei;  

       • Consolidarea capacităŃii instituŃionale şi o 

administraŃie publică eficientă.  

  Fondul de coeziune (FC)  va finanŃa următoarele 

teme:            

       • Mediu, dezvoltare durabilă şi energie; 

       • ReŃele trans - europene  din  sectorul  infrastructurii  

de transport. 

 Contractul de parteneriat: 

       Comisia Europeană va semna cu statele membre (SM) 

contracte de parteneriat (CP), ce vor garanta coerenŃa 

angajamentelor partenerilor (naŃionali şi regionali) pentru 

îndeplinirea obiectivelor comune. 



3 

OPORTUNITĂłI DE FINANłARE 

        Deşi CP  trebuie  să  fie obligatorii pentru SM, ele 

trebuie totuşi să autorizeze adaptarea la contextul local şi 

la organizarea instituŃională naŃională. Obiectivele clare şi 

măsurabile vor fi definite printr-un cadru de performanŃă. 

        În scopul consolidării performanŃei, sunt introduse noi 

dispoziŃii numite condiŃionalităŃi, pentru a se asigura că 

finanŃarea  UE  va produce  stimulente  pentru  SM  în 

vederea îndeplinirii obiectivelor Europa 2020.  

        SituaŃia României: 

● Ministerul  Afacerilor  Europene –  coordonator  al 

procesului de programare a fondurilor europene 2014-

2020 şi de negociere a documentelor programatice cu 

Comisia Europeană; 

● Cadrul Strategic de Dezvoltare a României 2014 – 

2020 şi Cadrul Strategic de Dezvoltare Teritorială 

pentru perioada 2014-2020 vor constitui asa-zisul CSC 

al Romaniei. 

       Regulamentul cadru propus de CE prevede că 

« Pentru Contractele de Parteneriat şi fiecare program în 

parte,  SM  ar  trebui  să   organizeze  parteneriate  cu 

reprezentanŃi ai autorităŃilor competente regionale, locale, 

urbane şi ai altor autorităŃi publice, parteneri economici şi 

sociali,  organisme  de  reprezentare a societăŃii civile, 

inclusiv parteneri din domeniul protecŃiei mediului, ONG-

uri şi organisme responsabile pentru promovarea egalităŃii 

şi   nediscriminării.  Scopul  acestui   parteneriat   este 

respectarea principiului guvernării pe mai multe niveluri, 

asigurării dreptului  de proprietate asupra intervenŃiilor 

planificate de către parŃile interesate şi construirii pe baza 

experienŃei şi cunoştinŃelor actorilor relevanŃi. » 

        Sursa: Biroul European al Uniunii  NaŃionale a 

Consiliilor JudeŃene din România (UNCJR) 

 Cerere    de     proiecte   pentru    programul 

operaŃional “Inovare şi Antreprenoriat” 

         Comisia   Europeană, DirecŃia 

Generală  Intreprindere şi Industrie, 

a lansat cererea de proiecte  pentru    

programul operaŃional  “Inovare şi 

Antreprenoriat”  al  programului 

european Competitivitate şi Inovare  

        Titlul apelului: CIP – Programul operaŃional 

pentru inovare şi antreprenoriat (EIP) 

        Domenii: educaŃie, formare, economie, industrie 

        Buget/Suma acordată pe Proiect: 

2.450.000 euro, cu un maximum de cofinantare de 

60% din totalul costurilor eligibile; 

        Data limită de depunere a aplicaŃiilor:  

        16.04. 2012 

        Eligibilitate: administraŃii  centrale,  camere de 

comerŃ,  autorităŃi locale/regionale,  asociaŃii,  şcoli, 

centre de cercetare, centre  de  formare   universităŃi,  

ong-uri,  IMM-uri, companii, etc. 

        łări/Regiuni: state membre UE, Liechtenstein, 

Norvegia,   CroaŃia,  Macedonia,   Islanda,  Turcia, 

Muntenegru, Albania, Israel si Serbia. 

        Obiective şi domenii prioritare: 

Această cerere de proiecte vizează să susŃină punerea 

în  practică  a  principiului n°1 al “Small Business Act” 

şi Agenda de la Oslo pentru  educaŃie  şi antreprenoriat 

în Europa. 

 ◘ Lotul 1 : 

     a)crearea modelelor transeuropene pentru profesori 

din şcolile primare şi secundare pentru a-i învăŃa să-şi 

dezvolte competenŃe şi să elaboreze metode care să 

permită introducerea în sistemul de învăŃământ, în 

diferite  materii  de  studiu  şi  în  diferite contexte, a 

învăŃării antreprenoriale ; 

     b) crearea,  organizarea  şi   realizarea  atelierelor 

transeuropene   de     formare / educaŃie   adresate 

profesorilor cu profil economic şi de antreprenoriat din 

instituŃii de învăŃământ superior; 

 ◘ Lotul 2 :  

     Crearea   unei   platforme   europene  online  pentru  

profesori / educatori    care   să   permită   schimburi 

transfrontaliere  de  bune  practici, metode, material 

pedagogic în domeniul educaŃiei pentru antreprenoriat;                                    

 ◘ Lotul 3 :  

     Realizarea  şi  experimentarea  unui cadrul comun 

european de instrumente şi indicatori pentru a evalua 

evoluŃia  mentalităŃilor,  atitudinilor  şi competenŃelor 

antreprenoriale ale elevilor/studenŃilor care au urmat o 

formare în domeniul antreprenorial. 
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     Sursa de informare şi documentare: 

     http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls- 

for-proposals/ 

     Suma acordată pe proiect : 

     ● Lotul 1 : max. 4 proiecte – până la 500.000 euro; 

     ● Lotul 2 : max. 2 proiecte – până la 400.000 euro; 

     ● Lotul 3 : max. 2 proiecte – până la 250.000 euro. 

     Durata maximă a proiectelor : 

     ● Lot 1 : 36 luni ; 

     ● Lot 2: 24 luni; 

     ● Lot 3: 18 luni. 

     Sursa : Uniunea NaŃională a Consiliilor JudeŃene 

din România (UNCJR) 

 

        Fondul    European    pentru     promovarea 

eficacităŃii energetice (EEEF) - Programul energetic 

european pentru relansare 

 La  1  iulie  2011, 

Comisia   Europeană, 

Banca  Europeană   de 

investiŃii, Casa Depositi e 

Prestiti (CDP) şi Deutsche 

Bank  au  lansat  un  nou 

fond european   de   eficacitate  energetică  în  cadrul 

Programului  energetic  european  pentru  relansare 

(EEPR).  

 Fondul    va    investi    în   economia  de   

energie,      eficacitate     energetică     şi     energii  

regenerabile,  în  particular  în mediul urban, pentru 

realizarea a cel puŃin 20% economie de energie şi a 

reducerii emisiilor CO2. 

 Beneficiari  eligibili:   autorităŃi   locale   şi 

regionale;  autorităŃi naŃionale; companii şi IMM-uri; 

asociaŃii. 

             Termen de depunere : Proiectele se pot 

depune permanent. 

             FinanŃator:   Comisia   Europeană (CE),  

Banca Europeană de investiŃii,  Casa Depositi e Prestiti 

(CDP) şi Deutsche Bank.  

 Buget: 265 milioane euro.  

 Obiective: 

     ● să contribuie la atenuarea schimbărilor climatice; 

     ● să    atragă   capitalurile   private   şi   publice   în 

finanŃarea    proiectelor   care  vizează  atenuarea 

schimbărilor climatice; 

     ● să atingă durabilitatea economică a fondului. 

 AcŃiuni finanŃate: 

     Proiecte   pe  energie durabilă, în special cele care 

se implementează în mediul urban, privind: 

     ● clădirile publice şi private care integrează soluŃii de   

eficacitate  energetic   şi  energii  regenerabile, inclusiv  

cele  fondate  pe  utilizarea tehnologiei informaŃiei 

(TIC); 

● sursele  de  energie  regenerabilă descentralizate şi 

integrate la nivel local şi în reŃelele electrice; 

     ● microgenerarea plecând de la sursele de energie 

regenerabilă ; 

     ● transporturile  urbane  verzi care contribuie la 

creşterea eficacităŃii energetice şi integrarea surselor 

de     energie  regenerabilă,  punând   accent    pe 

transporturile publice, vehiculele care funcŃionează cu 

energie electrică şi hidrogen şi reducerea emisiilor de 

gaz cu efect de seră ; 

     ● infrastructurile locale, inclusiv iluminatul eficient al 

infrastructurilor publice externe precum cel al străzilor, 

soluŃiile de stocaj de electricitate, contoarele inteligente 

şi reŃelele inteligente care utilizează din plin TIC; 

    ● tehnologiile  în  materie de eficacitate energetică şi 

energii  regenerabile  prezentând  un  potenŃial inovator 

şi   economic  şi   utilizând   cele   mai  bune  procedee 

disponibile. 

 Tipuri  de  investiŃii: directe şi  prin  instituŃiile  

financiare.  

 Sursa de informare: 

     Site      oficial :     http://www.eeef.eu/objective-of-the

-fund.html 

 InstituŃie       responsabilă:     BEI   –     Banca 

europeană de investiŃii 

             Sursa:    Uniunea    NaŃională   a   Consiliilor 

JudeŃene din România (UNCJR) 



OPORTUNITĂłI DE FINANłARE 

5 

     Programul Intelligent Energy             

Europe - apel general  2012 

        Obiectivele programului: 

     ● să  impulsioneze  eficienŃa 

energetică şi folosirea raŃională a resurselor energetice;  

     ● să promoveze noile resurse de energie şi să 

susŃină diversificare energetică;  

     ● să promoveze eficienŃa energetică şi folosirea 

noilor surse de energie în transport. 

          SolicitanŃi eligibili: 

     Pot  beneficia  de  aceste  fonduri   asociaŃiile, 

autorităŃile locale  şi  regionale,  centrele  de cercetare, 

IMM-urile, universităŃile. 

     Parteneriatele realizate trebuie să cuprindă cel puŃin 

3 parteneri din 3 Ńări diferite. 

          ActivităŃi eligibile : 

         ○ Prioritatea / Programul   sectorial    SAVE -  

eficienŃa energetică - 15 milioane euro (buget indicativ): 

     ● excelenŃă industrială în energie - acŃiuni pentru 

creşterea competitivităŃii IMM-urilor europene; 

     ● comportamentul consumatorilor - acŃiuni de sprijin 

privind direcŃionarea pieŃei către sisteme şi produse 

mai economice în energie; 

     ●  servicii   energetice -  acŃiuni   vizând   creşterea 

transparenŃei pieŃei şi a încrederii actorilor implicaŃi, 

pentru dezvoltarea  pieŃei  de  servicii energetice pentru 

micii consumatori. 

         ○ Prioritatea / Programul sectorial ALTENER - 

surse alternative   de   energie  - 11,5  milioane   euro 

(buget indicativ): 

     ● electricitate prin sursele de energie regenerabile - 

acŃiuni pentru creşterea cotei de energie regenerabilă 

în cota finală de consum energetic în Europa; 

     ● bioenergie - acŃiuni   favorizând  o   producŃie 

crescută  şi  o utilizare  a  biomasei,  biolichidelor şi 

biogazului; 

         ○ Prioritatea / Programul sectorial STEER - 

folosirea eficientă a energiei în transport - 12,5 milioane 

euro (buget indicativ): 

     ● eficacitate energetică în transporturi - acŃiuni care 

vizează      reducerea      cererilor     de    transport    cu 

autoturismul  şi   pe  calea  ferată   şi    trecerea    către   

modalităŃi de transport mai eficace; 

   ● vehicule cu consum redus de energie - acŃiuni care 

ajută la direcŃionarea pieŃei către vehicule mai 

economice, susŃinând legislaŃia recentă în domeniu; 

      INIłIATIVE INTEGRATE: eficienŃa energetică a 

clădirilor şi Leadership local pentru energie - iniŃiativă 

dedicată autorităŃilor locale şi regionale - 27 milioane 

euro (buget indicativ): 

     ●  eficacitate energetică privind cheltuielile publice - 

iniŃiativă nouă care răspunde la accentul pus prin Planul 

global  de  eficacitate  energetică  privind  cheltuielile 

organismelor publice; 

     ●  leadership al energiei locale - întărirea capacităŃilor 

multiplicatorilor în raport cu planurile de acŃiune durabilă 

a energiei; 

     ●  mobilizarea investiŃiilor energetic locale - asistenŃă 

tehnică pentru organismele publice privind pregatirea 

bancară  a  proiectelor  pe energie durabilă (STEER, 

ALTENER, SAVE); 

     ● eficacitate   energetică  şi  energii  regenerabile 

pentru clădiri - certificate de performanŃă energetică, 

renovare cu consum energetic aproape de 0 (SAVE şi 

ALTENER); 

     ● Build Up Skills (întărirea competenŃelor) - ultima 

oportunitate pentru punerea în practică a platformelor 

naŃionale de calificare şi foi de parcurs (Pilonul 1) şi 

prima oportunitate de creare a programelor concrete de 

calificare (Pilonul 2). 

     Durata proiectelor este de 36 de luni. 

         CondiŃii de finanŃare: 

     Bugetul alocat: 67 de milioane de euro, maximum 

75% cofinanŃare din totalul costurilor eligibile. 

     Pentru   Pilonul I  al  măsurii "Build Up Skills" este 

prevazută o cofinanŃare de 90%. 

          Termene limită: 

     Data limită pentru depunerea proiectelor: 8 mai 2012, 

orele 17.00 (ora Bruxelles-ului). 

      Pentru proiectele depuse în cadrul secŃiunii "Build Up 

Skills": 

     ● 9 februarie 2012 pentru Pilonul 1; 

     ● 30 aprilie 2013 pentru Pilonul 2. 
 
      Sursa : Europa.eu 
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         Contact:  Oskar Åhrén, Secretary of the School board, 

oskar.ahren@hylte.se, tel. +46 345 180 36. 

    Data limită de manifestare a interesului:  

    14 martie 2012. 

    Documente: 

    http://uncjr.ro/documents/hylte_comenius.pdf 

  

 ASTER - ConsorŃiul pentru inovare şi transfer 

tehnologic caută parteneri, autorităŃi locale, centre 

de cercetare, companii, pentru un proiect ce urmează 

să  fie  depus  pentru  cofinanŃare prin programul 

operaŃional CIP - ICT PSP 2012 

 

        ASTER     -      ConsorŃiul     

pentru    inovare    şi   transfer 

tehnologic       din      regiunea   

italiană        Emilia - Romagna 

caută      parteneri,    autorităŃi   

locale,    centre    de   cercetare,  companii,     pentru   un  

proiect  ce  urmează   să  fie   depus   pentru  cofinanŃare    

prin     programul     operaŃional        CIP - ICT PSP 2012,   

tema 1  -     Obiectivul    1.1    Servicii     digitale    urbane   

inteligente   pentru   eficienŃa  energetică   (Smart   urban   

digital services for energy efficiency). 

     Data limită de depunere a aplicaŃiilor:  

     15 mai 2012. 

     Titlul  proiectului: Servicii  de  monitorizare  inteligente 

pentru controlul  eficienŃei energetice cu infrastructura de 

reŃea sensor wireless inovatoare. 

      Contact:      Marlene      Mastrolia,    Project    officer, 

marlene.mastrolia@aster.it, +39 051 6398099   

şi  Viorika Dishnica, email: 

viorika.dishnica@aster.it .viorika.dishnica@aster.it 

     Documente:  

     http://www.uncjr.ro/documents/cip_aster.pdf 

      Sursa:  Uniunea  NaŃionala  a Consiliilor JudeŃene 

din România (UNCJR) 

 ! PARTENERIATE 

 

 Hampshire County 

Council, din Anglia caută 

parteneri      pentru        o 

cofinanŃare prin programul 

european Intelligent Energy 

Europe, prioritatea SAVE - eficienŃă energetică. 

     Data limită de depunere a aplicaŃiei: 8 mai 2012. 

     Partenerii cautaŃi: instituŃii publice, private sau din 

sectorul cercetare interesate să: 

● contribuie la crearea unui model de finanŃare a 

măsurilor de eficacitate energetică la nivel local/

regional care să fie reproductibil; 

● determine masa critică, în termeni de dimensiune, tip 

şi   număr,  a   clădirilor   necesară   pentru   a    realiza 

economii   la   scară   largă   şi  a  contribui  la eficienŃa 

energetică. 

     Contact cât mai rapid pentru cei interesaŃi:  

     Lisa Finch, Lisa.finch@hants.gov.uk. 

     Documente: 

     http://uncjr.ro/documents/iee_save_hampshire.pdf 

 

 O şcoală gimnazială caută  parteneri pentru 

schimb  de  bune  practici  în  domeniul  formării  şi 

dezvoltării personale a profesorilor 

     Şcoala gimnazială  Orna  din  

localitatea  Hylte, Suedia de 

vest, caută parteneri, alte şcoli 

interesate să colaboreze  şi  să  

facă schimb  de bune practici în 

domeniul    formării    şi    dezvoltării   personale   a 

profesorilor,    care    să      încurajeze     abordările 

antreprenoriale şi colaborările cu mediul industrial de la 

nivel local. 

     Proiectul urmează să fie depus pentru o cofinanŃare 

Comenius In-Service Training. 


