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Lansarea Anului European al Cetăţenilor în România 
şi inaugurarea noii reţele de centre de informare 

"Europe Direct" 
 

  Reprezentanţa Comisiei Europene şi Biroul de 
Informare al Parlamentului European în România au 
organizat, în perioada 11 - 13 februarie 2013, 
evenimentul de lansare a Anului European al 
Cetăţenilor şi de inaugurare a noii reţele Europe Direct 
România.  
  Fiind puntea dintre Comisia Europeană şi cetăţeni, 
centrele Europe Direct joacă un rol important în 
promovarea Anului European, precum şi a priorităţilor 
de comunicare ale Uniunii Europene, “cetăţenia 
europeană” fiind anul acesta una dintre priorităţi.  
   De aceea, în continuarea evenimentului de lansare 
a Anului European al Cetăţenilor, a fost organizat 
evenimentul de lansare a noii reţele Europe Direct 
România, 2013-2017, reţea din care face parte şi 
Centrul de Informare Europe Direct Vaslui. Ca urmare, 
reprezentanţii Centrului Europe Direct Vaslui au 
participat la aceste evenimente, în cadrul cărora s-au 
implicat în dezbateri pe tema  cetăţeniei europene şi au 
participat la sesiuni de informare privind modalităţile  
prin care publicul larg poate fi informat eficient cu privire 
la cetăţenia europeană. 
   Lansarea Anului european a fost marcată în cadrul 
unei recepții organizate în seara de 11 februarie, în 
prezența domnului Niculae Idu, şeful Reprezentanţei 
Comisiei Europene în România, doamnei Mădălina 
Mihalache, şeful Biroului de Informare al Parlamentului 
European în România, a Excelenţei Sale, domnul 

ambasador al Irlandei în România Oliver Grogan, precum 
şi a invitatului special Paul Andre Baran, director Biblionet 
România şi campion digital naţional desemnat de 
Comisia Europeană. În cadrul acestei recepţii a avut loc 
şi premierea concursului "Reporter European", ediţia 
2012. 
  Deschiderea oficială a conferinţei "Cetăţenie şi dialog 
în Europa", organizată a doua zi, 12 februarie, a 
beneficiat de prezența domnului Dacian Cioloş, comisar 
european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, a 
membrilor Parlamentului European, doamna Renate 
Weber (Grupul Alianței Liberalilor şi Democraţilor pentru 
Europa din Parlamentul European) şi domnul Iuliu 
Winkler (Grupul Partidului Popular European Creştin 
Democrat), precum şi Luminiţa Odobescu, consilier de 
stat la Cabinetul primului ministru.  

  Despre cetăţenie şi comunicare în contextul european 
au mai vorbit şi reprezentanţi de marcă din domeniul 
literaturii, cinematografiei, diplomaţiei, responsabilităţii 
sociale şi social-media, precum Matei Vişniec (poet, 
dramaturg, romancier şi jurnalist Radio France 
Internationale), Cristian Mungiu (regizor şi scenarist), 
Csibi Magor (director Organizaţia World Wide Fund For 
Nature România), Gabriela Creţu (Parlamentul României, 
senator şi membru în Comisia de Afaceri Europene), 
Sandra Pralong Budiş (preşedinte al Fundaţiei 
SynergEtica şi al Asociaţiei Române de Relaţii Publice), 
Oana Popa (fost ambasador al României în Croaţia şi 
profesor asociat în cadrul Universităţii “Babeş Bolyai” din 
Cluj) şi, nu în ultimul rând, Cristian Manafu (blogger, 
trainer şi consultant în social media).  
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  În cadrul evenimentului, participanţii au asistat la 
prelegeri despre relaţia dintre România şi Uniunea 
Europeană, despre cetăţenia română şi cea europeană, 
dar mai ales despre ce înseamnă a fi cetăţean în 
adevăratul sens al cuvântului. Deşi, definit din 
perspective diferite, de către reprezentanţi ai unor 
domenii care nu de multe ori se intersectează, se pare  
că pentru majoritatea, un bun cetăţean este cel care dă 
dovadă de responsabilitate socială, participă în mod 
direct la luarea deciziilor politice, respectă obligaţiile faţă 
de comunitatea din care face parte, este bine informat cu 
privire la proiectele ce vizează comunitatea sa şi 
intervine în derularea lor atunci când e nevoie de sprijinul 
său. Cuvintele cheie care gravitează în jurul conceptului 
de “cetăţenie“ sunt : drepturi şi responsabilitate socială şi 
la nivel politic, comunicare, muncă în echipă.     
  A doua parte a zilei de 12 februarie a fost marcată de 
participarea reprezentanţilor centrelor de informare 
Europe Direct, a centrelor de documentare europeană, a 
instituţiilor care se ocupă cu informarea cetăţenilor pe 
teme europene, precum şi a presei, la 3 ateliere de lucru, 
după opţiune. “Ce face Parlamentul European pentru 
cetăţeni”, “Promovarea cetăţeniei europene” şi 
“Abordarea subiectelor europene” au fost temele 
abordate în cadrul celor trei ateliere de lucru, participanţii 
având astfel ocazia să facă schimb de idei, dar şi de  
exemple de bune practici  privind tematica aleasă. 
   
 Despre Anul European al Cetăţenilor 

 
  Anul european al cetăţenilor 2013 va aduce în       
prim-plan drepturile care le revin, automat, tuturor 
locuitorilor Uniunii Europene, în calitate de cetăţeni ai 
acesteia. Toţi cei 500 de milioane de cetăţeni europeni 
beneficiază de aceste drepturi, iar avantajele pe care le 
conferă acestea se răsfrâng şi asupra economiei UE. 
 Acest An european coincide cu un moment de 
răscruce al procesului de integrare europeană.  În 2013, 
cu un an înainte de desfăşurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European, se împlinesc 20 de ani de la 
introducerea prin Tratatul de la Maastricht a cetăţeniei 
europene. 
 Activităţile organizate de instituțiile europene în 2013 
se vor axa pe explicarea drepturilor cetăţenilor, iar 
autorităţile de la nivel european, naţional, local, 
organizaţiile publice şi din societatea civilă vor fi 
încurajate să îşi exprime punctele de vedere şi să îşi 
împărtăşească experienţele în cadrul unor platforme 
special create pentru promovarea cetăţeniei. Un 
exemplu în acest sens este pagina de internet a 
campaniei iniţiate de Comisia Europeană, unde vor fi 
reflectate toate activităţile dedicate la nivel european: 
http://europa.eu/citizens-2013/en/home. 

 

 Despre Reţeaua Europe Direct  

Centrele Europe Direct reprezintă un punct de 
contact local pentru toate instituţiile UE şi cooperează cu 
alţi parteneri de informare activi. Ele completează şi 
susţin activitatea Reprezentanţelor Comisiei Europene şi 
a Birourilor de Informare ale Parlamentului European la 
nivel local şi regional. 

DIN ACTIVITĂŢILE CENTRULUI EUROPE DIRECT VASLUI 

În calitatea lor de prim punct de acces la Uniunea 
Europeană pentru cetăţeni, centrele constituie un 
element-cheie al comunicării la nivel local. 

Reţeaua Europe Direct România cuprinde 31 de 
centre de informare situate în întreaga ţară. Mai multe 
informaţii despre aceste centre la nivel local se găsesc 
pe pagina de internet www.europedirectromania.eu. 

Rețeaua de centre "Europe Direct" este coordonată 
şi finanţată de către Reprezentanţa Comisiei Europene. 
Cele 31 de centre beneficiază anual de granturi în 
valoare totală de până la 580.000 de euro. 
 
 

Sesiune formare Reţea Europe Direct  
 
 

În perioada 13-18 februarie 2013, reprezentanţii 
centrelor de informare Europe Direct din întreaga ţară au 
participat la un program de formare, desfăşurat la 
Predeal, judeţul Braşov.  

Tematica aleasă a fost una extrem de utilă pentru 
activitatea desfăşurată de către centrele de informare, şi 
anume abilităţi de lucru cu mass-media şi tehnici de 
comunicare non-formală prin metoda teatrului de 
improvizaţie.  

Reprezentanţii centrelor Europe Direct, consilieri de 
comunicare sau coordonatori, printre care şi ofiţerul de 
informare al Centrului Europe Direct Vaslui, au avut 
parte de traineri cu nume sonore în mass media 
românească, precum Luca Niculescu, redactor-şef RFI şi 
realizator Digi TV, Laurenţiu Diaconu-Colintineanu, 
jurnalist RFI Romania şi coordonator MedAlert.ro, dar şi 
din lumea artistică, precum Mihaela Sîrbu, actriţă, 
respectiv Ileana Racoviceanu, trainer metode             
non-formale. Pe lângă aspecte generale privind mass 
media din România şi noţiuni teoretice despre 
comunicarea cu presa şi cea de pe reţelele de 
socializare, reprezentanţii Europe Direct au primit sfaturi 
utile privind îmbunătăţirea relaţiei cu mass media locală, 
au fost antrenaţi în exerciţii practice de interviu, de 
comunicare non verbală şi improvizaţie.   

 

 
 
 

(Mihaela Cozma, ofițer informare) 
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EVENIMENTE & STIRI 

Consultare pe tema alimentelor ecologice 
 
 UE aplică norme stricte în domeniul producţiei de 
alimente ecologice, urmărind prin aceasta să consolideze 
încrederea consumatorilor şi să îi promoveze pe 
producători, pe de o parte şi să menţină calitatea 
terenurilor agricole, biodiversitatea şi standarde înalte de 
protecţie a animalelor, pe de altă parte.  
 Comisia Europeană intenţionează să amelioreze 
normele UE privind producţia de alimente ecologice şi să 
stimuleze şi mai mult cererea. De aceea, doreşte să 
cunoască părerea cetăţenilor cu privire la cele mai bune 
modalităţi de încurajare a producţiei ecologice în UE. În 
acest sens a lansat o consultare publică adresată 
cetăţenilor, organizaţiilor şi autorităţilor publice. Pentru a 
participa, este necesară completarea chestionarului 
on- line, până la data de 10 aprilie 2013, de pe site-ul 
http:/ /ec.europa.eu/agriculture/consultations/
organic/2013_ro.htm. 
 
Sursa : EC 
   

Liderii UE aprobă Cadrul Financiar Multianual  
 

    La 8 februarie 2013, Consiliul European a ajuns la un 
acord privind următorul cadru financiar multianual (CFM), 
care stabilește priorităţile bugetare ale UE pentru anii 
2014—2020.  
 În conformitate cu eforturile de consolidare fiscală 
din statele membre, liderii UE au convenit să reducă 
resursele financiare puse la dispoziţia UE faţă de nivelul 
din CFM actual 2007-2013. Totuşi, pentru a stimula 
creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, 
fondurile pentru cercetare, inovare şi educaţie au fost 
sporite.  Alocarea UE pentru România în perioada 2014-
2020 este de aproximativ 39 de miliarde de euro, sumă 
din care fondurile structurale şi de coeziune reprezintă 
circa 21 de miliarde de euro. 
 Priorităţile de finanţare propuse României de către 
Comisia Europeană vizează îmbunătăţirea capitalului 
uman prin creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă şi 
politici mai bune privind incluziunea socială şi educaţia, 
dezvoltarea unei infrastructure moderne, promovarea 
competitivităţii economice şi a dezvoltării locale, 
optimizarea utilizării şi protejării resurselor şi activelor 
natural, respectiv modernizarea şi consolidarea 
administraţiei naţionale şi a sistemului judiciar. 
 Până la sfârşitul lunii mai 2013 va fi definitivat 
proiectul documentului strategic naţional prin care se 
stabilesc priorităţile de utilizare a banilor alocaţi de UE 
(Acordul de Parteneriat). 

 România va înainta Comisiei Europene până la 
sfârşitul acestui an programele operaţionale. 
 În perioada imediat următoare, ministerele vor 
elabora proiectul Acordului de Parteneriat şi 
programele operaţionale prin intermediul cărora vor fi 
atrase fondurile UE în 2014-2020. Ministerele 
definitivează listele cu priorităţile de finanţare din 
domeniile gestionate, iar Ministerul Fondurilor 
Europene va finaliza strategia de utilizare a fondurilor 
europene în următoarea perioadă de programare. 
 

Sursa : Ministerul Fondurilor Europene şi 
Consiliul European 

 
Comisia Europeană a închis procedura de 

infringement împotriva României pe tema mult 
contestatei Legi “Big Brother”  

 
Comisia Europeană a decis clasarea procedurii 

de infringement (încălcare a dreptului comunitar) 
deschisă în 2011 împotriva României pentru 
netranspunerea în legislaţie a unei directive UE care 
obliga furnizorii să stocheze datele de trafic şi 
localizare pentru convorbirile telefonice şi pe internet. 
Decizia vine după ce în vara anului trecut, Parlamentul 
a adoptat Legea Big Brother, care prevede stocarea 
pentru şase luni a datelor de trafic ale tuturor 
utilizatorilor de telefonie şi internet (nu şi a 
conţinutului). În cazul în care România ar mai fi 
întârziat transpunerea Directivei 2006/24/CE, Comisia 
ar fi putut sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
(CJUE), propunând aplicarea de sancţiuni pecuniare 
pe zi de întârziere.  

 
Sursa : Euractiv 

 
Comisia Europeană a confirmat deblocarea 

POSDRU   
 

 Ca urmare a rezultatelor pozitive înregistrate în 
urma misiunii de audit a Comisiei Europene, 
organizată în perioada 29 ianuarie – 01 februarie 
2013, reprezentanţii UE au decis deblocarea 
Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane şi reluarea plăţilor către România. 
În acest context, Comisia Europeană va relua plăţile 
către România pentru cererile de rambursare 
transmise în luna decembrie 2012, în valoare de 148 
milioane de euro, cu aplicarea corecţiilor financiare 
temporare de 25% aşa cum a fost agreat cu partea 
română.  
 Comisia Europeană a suspendat POS DRU la 
începutul lunii august 2012, ca urmare a deficienţelor 
identificate de partea comunitară pentru perioada 
2009 – 2011. În cursul anului 2013, auditorii Comisiei 
Europene vor efectua alte două misiuni de verificare 
pentru POS DRU, în scopul ridicării corecţiilor 
financiare temporare de 25% aplicate cheltuielilor pe 
care România le va solicita Comisiei Europene pentru 
rambursare. Autorităţile române vor informa direct 
beneficiarii proiectelor POS DRU cu privire la reluarea 
plăţilor, precum şi cu privire la calendarul acţiunilor din 
acest an.   

Sursa : Guvernul României 
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Un format european standard pentru permisul de 
conducere 

 
T o a t e  n o i l e 
permise europene 
de conducere vor 
fi eliberate în 
conformitate cu un 
nou format, un 
“card de credit” din 
plastic, cu o 
f o t o g r a f i e  ş i 
i n f o r m a ţ i i 

standard  uşor de recunoscut și de citit în întreaga Uniune 
Europeană. Prin introducerea elementelor de securitate 
se doreşte descurajarea falsificării acestuia şi crearea 
unei baze de date la nivel european, pentru a facilita 
schimbul de informaţii între administraţiile naţionale.  

Toate permisele noi vor avea acest format începând 
cu 19 ianuarie 2013, iar cele peste 100 de modele diferite 
din hârtie şi plastic, utilizate în prezent de mai mult de 
300 de milioane de şoferi în întreaga UE, vor fi înlocuite 
treptat.  

 
Sursa : Euractiv 

 
Înăuntrul sau în afara Uniunii Europene? 

 
David Cameron, premierul Marii Britanii, vrea referendum 

privind apartenenţa Marii Britanii la UE, până în 2017 
 

 În cadrul discursului - cheie privind viitorul relaţiilor 
dintre Londra şi UE, susţinut în luna ianuarie a acestui an 
de către premierul britanic, David Cameron, acesta a 
declarat că, în cazul în care  va fi reales, va organiza un 
referendum privind apartenenţa Marii Britanii la Uniunea 
Europeană până în 2017 : "După ce vom negocia un nou 
acord privind relaţiile Marii Britanii cu UE, vom oferi 
britanicilor un referendum cu o alegere simplă : rămânem 
în cadrul UE pe această nouă bază sau ieşim complet. 
Va fi un referendum pe tema apartenenţei sau nu la UE".  
 Noua relaţie a Marii Britanii cu UE "va fi o relaţie 
centrată pe piaţa unică", a adăugat acesta. În privinţa 
renegocierii relaţiilor, premierul britanic a apreciat că 
"nimic nu trebuie să fie exclus", fără să precizeze care 
sunt competențele pe care le vrea înapoi. "Dacă nu vom 
răspunde provocărilor, există pericolul ca Europa să 
eşueze şi ca britanicii să devieze către ieşire. Nu doresc 
ca acest lucru să se întâmple, vreau ca Europa să fie un 
succes", a continuat Cameron, subliniind "dezamăgirea 
actuală a opiniei publice" faţă de Bruxelles, care se află 
"la un apogeu" din mai multe motive. 
 
Sursa : Mediafax 
 

 Iniţiativa cetăţenească,  
  un drept ce prinde contur 

 
 Introdusă anul trecut, iniţiativa cetăţenească este o 
invitaţie adresată Comisiei Europene de a propune 
legislaţie pe probleme în care UE are competenţa de a 
legifera. Pentru a se transpune în legislaţia europeană, 
iniţiativa are nevoie de cel puţin 1 milion de semnături de 
susţinere. Iniţiativa Right2Water, în română Dreptul la 
Apă, este prima iniţiativă care a obţinut numărul necesar 

de susţinători. Organizatorii iniţiativei consideră că 
„apa este un bun public şi nu o marfă” şi invită Comisia 
Europeană să „propună o legislație de implementare a 
dreptului omului la apă şi salubritate, după cum este 
recunoscut de Organizaţia Naţiunilor Unite, şi de 
promovare a asigurării cu apă şi salubritate ca servicii 
publice de bază pentru toţi”.  
Mai multe despre această iniţiativă la http://
www.right2water.eu/ro. 

Sursa : EC 
112 , 

numărul european unic pentru apeluri de urgenţă  
  
 Comisia Europeană şi Asociaţia europeană a 
agenţiilor de voiaj şi a operatorilor de turism, solicită 
operatorilor de turism şi agenţiilor de voiaj să 
promoveze numărul paneuropean pentru apeluri de 
urgenţă „112” pe site-urile lor web, pe biletele 
electronice şi la principalele destinaţii turistice, 
deoarece cunoaşterea acestui număr ajută persoanele 
în dificultate. Gratuit şi disponibil 24 de ore pe zi, şapte 
zile pe săptămână, serviciul 112 este acum operaţional 
în toate statele membre ale UE, iar state membre 
precum Danemarca, Finlanda, Malta, Ţările de Jos, 
Portugalia, România şi Suedia au decis ca numărul 
112 să devină unicul sau principalul lor număr naţional 
pentru apeluri de urgenţă.  

 
Sursa : EC 

 
 Comisia Europeană recomandă 

Cursuri de antreprenoriat încă din şcoala primară, 
 

 Antreprenorii creează locuri de muncă. De aceea, 
Comisia Europeană a propus un plan pentru 
stimularea antreprenoriatului până în 2020, prin care 
”invită” ţările UE să se asigure că antreprenoriatul este 
inclus în programa şcolară începând cu ciclul primar, 
apoi gimnaziu, şcoli vocaţionale, universitar şi inclusiv 
în programele de formare profesională a adulţilor. De 
asemenea, statele membre ar trebui să le ofere 
tinerilor şansa de a avea cel puţin un stagiu de practică 
antreprenorială înainte de finalizarea învăţământului 
obligatoriu, cum ar fi ”să conducă o mini-companie”, să 
fie responsabili pentru un proiect antreprenorial în 
cadrul unei companii sau pentru un proiect social. 

  
Sursa : EC 

 
Sunt european ...deci, am drepturi! 

 
 Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru, europenii 
sunt, în general, conştienţi de drepturile lor, dar nu ştiu 
întotdeauna ce anume presupun acestea. 81 % dintre 
respondenţi ştiu că, pe lângă propria naţionalitate, au 
statutul de cetăţeni ai UE, dar numai 36 % dintre 
persoanele care au răspuns la sondaj se consideră 
bine informate în legătură cu drepturile aferente 
cetăţeniei UE. Europenii îşi cunosc cel mai bine dreptul 
la liberă circulaţie (88 %) şi dreptul de a adresa petiţii 
instituţiilor UE (89 %). (Sursa : EC) 
* Pentru a vă informa în legătură cu drepturile ce 
decurg din calitatea de cetăţeni europeni, apelaţi la 
serviciile Centrului Europe Direct Vaslui! Vă 
aşteptăm! 
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Sprijin pentru persoanele vârstnice 
 

Titlu apel: Soluţii bazate pe TIC pentru sprijinirea 
persoanelor vârstnice în activitatea zilnică la locul de 
muncă. 
Program: Programul comun AAL – Ambient Assisted 
Living. 
Buget/Suma acordată pe proiect: 41.762.000 €,  
maximum 3 milioane/proiect. 
Data limită de depunere: 30 aprilie 2013, orele 17 :00 
CET. 
Eligibilitate: instituţii constituite legal în statele 
participante la program. 
Ţări/Regiuni: state membre UE, ţări ale Spaţiului 
Economic European, Elveţia. 
Obiective generale:  
• să dezvolte soluții bazate pe TIC (incluzând 

produse, servicii și sisteme care să ajute 
persoanele în vârstă să conserve, cât mai mult 
timp cu putință, un nivel de mobilitate optimal și 
să-și îmbunătățească încrederea în sine, 
autonomia, securitatea, etc. 

• să permită persoanelor în vârstă să-și gestioneze 
sustenabil activitățile cotidiene la domiciliu; 

• să aducă un sprijin îngrijitorilor non-profesioniști. 
Obiectivul cererii de proiecte nr. 6 este acela de a 
stimula dezvoltarea soluțiilor utilizând tehnologii 
informatice și de comunicare pentru susținerea și 
gestionarea activităților la locul de muncă a persoanelor 
vârstnice, inclusiv activități sociale, de voluntariat, etc., 
păstrând totodată sănătatea și motivația acestora pentru 
o viață activă. 
Informații suplimentare:  
• acțiunile trebuie să dureze între 12 și 36 luni; 
• consorțiul trebuie să cuprindă între 3 și 10 

parteneri din cel puțin 3 state participante la 
program, incluzând obligatoriu o organizație a 
utilizatorilor finali, un partener de afaceri și o IMM 
(care poate fi considerat și partener de afaceri). 

Surse de informare:  
http://www.aal-europe.eu/get-involved/calls/call-6-
supporting-occupation-in-life-for-olderadults/ 
Instituție responsabilă : 
Întrebările referitoare la acest program, dar și la cererea 
de proiecte pentru 2013, pot fi adresate Punctelor 
Naționale de Contact. Pentru România, PNC este 
UEFISCDI – Unitatea Executivă pentru Finanțarea 
Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și 
Inovării. 
Contact: Ioana Făgărăşan-ioana.fagarasan@uefiscdi.ro, 
(+40)213023881, http://en.uefiscdi.ro/. 
 

Sănătatea publică 
 

Titlul apelului: Sănătate publică – Cerere de proiecte 
2013. 
Program: Sănătate publică. 
Domenii: Sănătate, educație și formare, informare, 
gestiune publică. 
Buget/Suma acordată pe proiect: 12.330.900 € 
(numai pentru acțiuni sub formă de proiecte). Se 
cofinanțează maximum 60% din costurile eligibile, în 
cazuri excepționale, cofinanțarea poate ajunge la 80%. 
Data limită de depunere: 22 martie 2013. 
Eligibilitate: instituții publice în domeniul sănătății, 

 centre de cercetare, autorități locale și regionale, 
administrații centrale, universități, asociații, organisme 
internaționale, etc. 
Ţări/Regiuni: state membre UE, țări ale Spațiului 
Economic European, Croația; organizații din alte țări pot 
participa ca subcontractanți sau parteneri de colaborare. 
Obiective generale:  
• îmbunătățirea securității sanitare a cetățenilor; 
• promovarea sănătății incluzând și reducerea 

inegalităților; 
• generarea și diseminarea informațiilor și 

cunoștințelor legate de sănătate. 
Această cerere generală de proiecte are 4 componente: 
1.  acțiuni specifice sub formă de proiecte; 
2.  acțiuni specifice sub formă de conferințe; 
3. contribuție financiară la funcționarea organizațiilor 
guvernamentale și rețelelor specializate (subvenții de 
funcționare); 
4.  acțiuni comune prezentate de către statele membre 
și celelalte țări participante. 
• cererea de proiecte 1 : îmbunătățirea accesului 

la diagnosticarea timpurie pentru HIV/SIDA și 
tratament și îngrijire timpurie pentru persoanele 
vulnerabile și în regiunile prioritare – 1.000.000 €. 

• cererea de proiecte 2 : lupta împotriva bolilor 
cronice și promovarea unei îmbătrâniri sănătoase 
– 1.000.000 €. 

• cererea de proiecte 3 : sprijin pentru promovarea 
Parteneriatului European pentru Inovare în 
îmbătrânirea activă și sănătoasă – 6.000.000 €. 

• cererea de proiecte 4 : rețea pilot pentru 
cooperare prin Directiva 2011/24/EU (oncologia 
pediatrică și maladiile neurologice) – 3.000.000 €. 

• cererea de proiecte 5 : sprijin pentru o rețea de 
informare pentru mesothelioma pulmonară –
830.900 €. 

Informații suplimentare:  
• un serviciu de asistență al agenției EAHC va fi 

disponibil la numărul de telefon (+35)
2430130359, (zile lucrătoare, orele 9-12 și 14-17) 
sau pe adresa EAHCPHPCALLS@ec.europa.eu; 

• durata maximă a implementării este de 36 de luni; 
• noul regulament financiar pentru 2013 

diminuează timpul acordat pentru pregătirea 
convenției de cofinanțare (max.3 luni după decizia 
de atribuire).  

Surse de informare: 
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / e a h c / d o c um e n t s / h e a l t h /
calls/2013/2013_CALL_TEXT_PROJECTS.pdf 
http://ec.europa.eu/eahc/health/projects.html 
Instituție responsabilă: 
Aplicațiile vor fi trimise prin poștă la: 
Agenția pentru Sănătate și Consumatori (Executive 
Agency for Health and Consumers – EAHC),  
“Call for proposals – Health 2013”, Clădirea Jean Monet 
Rue Alcide de Gasperi, L-2920 Luxemburg 
eahc-php-calls@ec.europa.eu 

 
Energie inteligentă 

 
Titlul apelului : Apel general 2013 al programului 
Intelligent Energy Europe. 
Program: Intelligent Energy Europe - IEE (2007 - 2013). 
Domenii: Energie, Transport , Mediu, Industrie. 



OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 

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

TEL/FAX 0235-361652, e-mail europedirect@consiliu.vaslui.ro 
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Europa pentru cetăţeni 
 

Titlul apelului: Europa pentru cetăţeni – Cerere de 
proiecte 2013. 
Program: Europa pentru Cetăţeni (2007-2013). 
Domenii: Cetăţenie europeană, informare, dezvoltare 
locală. 
Buget/Suma acordată pe proiect: Nu se specifică un 
buget pentru anul 2013. Suma totală pentru perioada 
2007-2013 este de 215.000.000€.  
Data limită de depunere: 1 februarie, 1 iunie, 1 
septembrie (în funcţie de datele de implementare). 
Eligibilitate: organisme publice sau organizaţii nonprofit 
cu personalitate juridică, în funcţie de măsura pe care se 
aplică. 
Ţări/Regiuni: state membre UE şi Balcanii de Vest; ţările 
Spaţiului Economic European şi ţările candidate pot 
participa după semnarea unor acorduri. 
Obiective specifice: 
• să apropie indivizii comunităţilor locale din 

întreaga Europă, pentru ca ei să poată să schimbe 
experienţe, opinii, valori, să tragă învăţăminte ale 
istoriei şi să construiască împreună viitorul; 

• să favorizeze acţiunea, dezbaterile şi reflecţia în 
ceea ce priveşte cetăţenia europeană, democraţia 
şi valorile ei, istoria şi cultura comună prin 
cooperarea organizaţiilor societăţii civile la nivel 
european; 

• să redea ideea de Europă mai palpabilă pentru 
cetăţean, promovând şi celebrând valorile şi 
realizările europene şi prezervând totodată 
memoria trecutului; 

• să încurajeze interacţiunea dintre cetăţeni şi ONG-
uri în toate statele participante, contribuind la 
dialogul intercultural şi punând în evidenţă atât 
diversitatea, cât şi unitatea Europei. 

Priorităţile programului în 2013: 
• UE – valori, drepturi şi oportunităţi pentru cetăţeni. 
• Participarea cetăţenilor în viaţa democratică a UE. 
Acţiuni ale programului: 
Acţiunea 1: Cetăţeni activi pentru Europa (întruniri ale 
cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe, reţele de 
oraşe înfrăţite, proiecte cetăţeneşti, măsuri de sprijin). 
Acţiunea 2: Societatea civilă activă în Europa (sprijin 
pentru proiecte iniţiate de organizaţii ale societăţii civile
(OSC) şi sprijin structural pentru grupuri de reflecţie şi 
OSC). 
Acţiunea 3: Împreună pentru Europa (evenimente cu 
vizibilitate ridicată, studii şi instrumente de informare şi 
diseminare). 
Acţiunea 4: Memorie europeană activă. 
Nu există subvenţii disponibile pentru acţiunea 3 în 
cadrul actualei cereri de proiecte. 
Contact:  
În România : Centrul pentru Cercetare şi Consultanţă în 
domeniul culturii, str. Barbu Delavrancea 57, 011353 
Bucureşti, tel. (+40)213166060 
dna Oana Balutescu - info@europapentrucetateni.eu 
www.europapentrucetateni.eu 

Buget/Suma acordată pe proiect: 65 milioane €; 
maximum 75% din totalul costurilor eligibile pentru un 
proiect. 
Data limită de depunere: 8 mai 2013, orele 17.00 (ora 
Bruxelles-ului). Pentru proiectele depuse în cadrul secțiunii 
“Build Up Skills” – Pilonul II şi MLEI (Mobilising Local 
Energy Investments): 28 noiembrie 2013. 
Eligibilitate: orice entitate publică sau privată care are 
personalitate juridică. 
Ţări/Regiuni: state membre UE, țări candidate, țări ale 
Spațiului Economic European. 
Obiective generale:  
• să impulsioneze eficiența energetică și folosirea 

rațională a resurselor energetice; 
• să promoveze noile resurse de energie și să susțină 

diversificarea energetică; 
• să promoveze eficiența energetică și folosirea noilor 

surse de energie în transport. 
Priorităţi şi acţiuni finanţate: 
• Prioritatea/Programul sectorial SAVE – eficienţă 
energetică - 15,6 milioane € (buget indicativ) : 
 - consumatori şi produse; 
 - afaceri; 
 - servicii de eficienţă energetică şi obligaţii. 
• Prioritatea/Programul sectorial ALTENER – surse 
alternative de energie – 12,6 milioane € (buget indicativ) : 
 - electricitate prin surse de energie regenerabilă; 
 - încălzire şi climatizare prin surse de energie 
 regenerabilă; 
 - bioenergie; 
 - consumatori de energie regenerabilă. 
• Prioritatea/Programul sectorial STEER – folosirea 
eficientă a energiei în transport – 9,6 milioane € (buget 
indicativ) : 
 - eficacitate energetică în transporturi; 
 - vehicule cu consum redus de energie. 
• INIŢIATIVE INTEGRATE – 27,2 milioane € (buget 
indicativ) : 
 - eficienţă energetică şi utilizarea surselor 
 regenerabile în clădiri; 
 - Leadership local pentru energie – iniţiativă 
 dedicată autorităţilor locale şi regionale; 
  - mobilizarea investiţiilor energetice locale (MLEI) – 
  asistenţă acordată de EACI autorităţilor publice   
 pentru realizarea şi lansarea proiectelor mici şi medii 
 de investiţii în energie inteligentă; 
 - Build Up Skills - întărirea competenţelor în 
 domeniul eficacităţii energetice şi a folosirii surselor 
 regenerabile de energie (Pilonul II). 
Informații suplimentare: durata maximă a proiectelor 
este de 36 de luni. 
Surse de informare: 
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / e n e r g y / i n t e l l i g e n t / f i l e s /
call_for_proposals/call_2013.pdf 
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / e n e r g y / i n t e l l i g e n t / f i l e s /
call_for_proposals/iee-work-programme-2013_en.pdf 
Instituție responsabilă: 
EACI – Agenţia executivă pentru Competitivitate şi 
Inovare, MADOU, B-1049 Bruxelles, Belgia. 


