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     Aniversarea Zilei Europei   

 
 Anul 2012 a fost declarat de către 
Consiliul Uniunii Europene şi de Parlamentul 
European drept "Anul european al îmbătrânirii 
active şi al solidarităţii între generaţii", 
propunându-şi consolidarea unei mentalităţi 
sănătoase de implicare activă a vârstnicilor în 
viaţa şi dezvoltarea socială şi economică a unei 
naţiuni, fară a fi discriminaţi în niciun fel.  

 În acest context, obiectivele stabilite de 
reprezentanţii UE pentru marcarea anului 2012 
drept “Anul European al îmbătrânirii active şi al 
solidarităţii între generaţii”, le vor permite 
vârstnicilor să rămână în câmpul muncii şi să-şi 
împărtăşească experienţa îndelungată, să joace 
în continuare un rol activ în societate şi să ducă o 
viaţă cât mai sănătoasă şi împlinită. 
 Pentru a marca acest eveniment, Centrul 
de    Informare    EUROPE    DIRECT   Vaslui    a 

organizat, miercuri, 9 mai, cu ocazia aniversării 
Zilei Europei, concursul de desene pe asfalt, cu 
tema “Bunici şi copii, solidaritatea între 
generaţii!”, adresat copiilor cu vârste cuprinse 
între 4 şi 10 ani. Concursul şi-a propus 
conştientizarea importanţei solidarităţii între 
generaţii şi a implicării active a persoanelor 
vârstnice în viaţa comunităţii.  
 La concurs au participat peste 120 de 
copii şcolari şi preşcolari, care au ilustrat în 
desenele lor modul în care se implică bunicii în 
viaţa şi activitatea celor mici, precum şi activităţile 
pe care le deşfăşoară împreună. 
 Cele mai frumoase desene au fost 
premiate, iar participanţii la concurs au fost 
răsplătiţi cu diplome, premii surpriză şi materiale 
promoţionale EUROPE DIRECT. 
 Concursul face parte din suita activităţilor 
proiectului “Centrul de Informare EUROPE 
DIRECT Vaslui”, proiect cofinanţat de Comisia 
Europeană. 
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Stagii guvernamentale pentru funcţionarii  din 
cadrul autorităţilor locale, regionale sau 

naţionale din Statele Membre UE, Organizate de 
către  Comitetul Regiunilor Europei. 

 
Condiţii de participare : 
-Candidaţii trebuie să fie profesionişti ce lucrează 
într-un post cu responsabilităţi ce corespund 
nivelului unui Administrator UE. 
-Candidaţii trebuie să stăpânească  bine limba 
franceză sau engleză, care sunt principalele limbi 
de lucru CoR. 
-Stagiul guvernamental este acordat pentru o 
perioadă limitată, respectiv între 1 şi 4 luni, iar 
Secretariatul General al CoR poate accepta o 
prelungire până la maximum 6 luni. 
-Data de începere a stagiului este stabilită de 
comun acord cu participantul. 
-Asigurarea de sănătate (obligatorie), salariul şi 
cazarea sunt în sarcina instituţiei trimiţătoare. 
-Asigurarea în caz de accidente este în sarcina 
CoR. 
-Participantul la stagiu are dreptul la două zile de 
concediu pe lună. 
-La încheierea programului de stagiu, participantul 
primeşte un certificat ce atestă data, durata şi 
direcţia în care s-a desfăşurat stagiul său. 
-Participarea la un astfel de stagiu nu conferă 
participanţilor statutul de oficiali sau funcţionari ai 
UE şi nici nu îi îndreptăţeşte să fie angajaţi ulterior 
de către CoR. 
Mai multe detalii despre acest program pot fi 
accesate la adresa: 
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/
secondment-programme-for-governmental-
officials.aspx. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa 
direct responsabilului din cadrul CoR: 
Anna Maria Vanhoye 
Traineeship Office 
Unit A3:Working Conditions, Rights/Training 
Tel: +32 2 2822363 
annamaria.vanhoye@cor.europa.eu 
 
Sursa: Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene 
din România  

EVENIMENTE & STIRI 

Consultări publice 
Recent au fost lansate două consultări publice 
europene care sunt de interes pentru administraţiile 
publice judeţene. 
 
 Comisia Europeană a deschis, până în 1 
iunie 2012, consultarea publică privind cel de-al 7 –
lea Program de acţiune pentru mediu al Uniunii 
Europene (Environment Action Programmes).Până 
în 2020, acesta trebuie să furnizeze un cadru 
general coerent pentru iniţiativele strategice, să 
fixeze obiectivele prioritare şi să arate în mod clar 
maniera în care politica de mediu poate să 
contribuie la o creştere ecologică şi să 
îmbunătăţească sănătatea şi starea de bine. 
Programul trebuie să garanteze angajamentul 
tuturor actorilor implicaţi -instituţii UE, state membre, 
administraţii locale şi regionale, companii, ONG-uri 
si societatea civilă- în favoarea unui cadru comun 
de acţiune. 
Cel de-al 7-lea Program de acţiune pentru mediu ar 
trebui să conţină angajamentele următoare: 
-îmbunătăţirea punerii în practică şi a respectului 
faţă de regulile UE în domeniul mediului, astfel încât 
să se obţină cele mai bune rezultate în acest 
domeniu; 
-să se facă în aşa fel încât celelalte politici UE să-şi 
aducă propria contribuţie la realizarea obiectivelor 
fixate în materie de climat şi mediu: 
- să permită accesul la probele tangibile şi la 
cunoştinţele ştiinţifice cele mai recente pe baza 
cărora să fie elaborate şi puse în practică strategiile 
de mediu, etc. 
Sursa de informare:  
http://ec.europa.eu/environment/consultations/7eap 
en.htm 
 
 Comisia Europeană a lansat consultarea 
publică pe baza căreia ar putea popune un marcaj 
european pentru sisteme de calitate în domeniul 
turismului, astfel încât să existe un plus de 
transparenţă şi de coerenţă în evaluarea calităţii la 
nivel european. Marcajul european ar distinge 
sistemele de calitate pentru serviciile turistice, 
actuale sau viitoare, care respectă criteriile comune 
europene.  



3 

EVENIMENTE & STIRI 

Rezultatele consultării vor contribui la evaluarea 
incidenţei acestei iniţiative. 
Toate părţile interesate sunt invitate să-si 
exprime opinia răspunzând la chestionar. Un 
chestionar destinat consumatorilor va fi disponibil 
pe website-ul de mai jos începînd cu  sfârşitul 
lunii aprlie. Consultarea este deschisă pâna pe 
13 iulie 2012. 
Sursa de informare:  
http://ec.ruropa.eu/entreprise/sectors/tourism/
public-consultation-etq/index fr.htm 

  
Previziunile de primăvară 2012-2013: către o 

 redresare lentă 
 
După scăderea producţiei la sfârşitul anului 2011, 
se estimează că economia UE trece, în prezent, 
printr-o uşoară recesiune. Deşi incertitudinea   cu  
privire la perspectivele  economice  şi   financiare  
rămâne ridicată, măsurile  strategice  ferme  şi 
progresele majore înregistrate în cadrul 
instituțional al UE au determinat o scădere a ten-
siunilor de pe pieţele financiare la începutul anu-
lui 2012 şi o oarecare stabilizare a nivelului de 
încredere care, potrivit estimărilor, se va con-
solida şi mai mult pe parcursul perioadei de prog-
nozare. Estimările indică, pe lângă o accelerare a 
creşterii globale, o redresare lentă începând cu a 
doua jumătate a anului. Imaginea de ansamblu 
prezentată în cadrul previziunilor intermediare din 
februarie este confirmată în mare parte pentru 
2012, întrucât, potrivit estimărilor, PIB-ul real va 
stagna în UE şi se va reduce cu -0,3% în zona 
euro. Pentru 2013, se preconizează o creştere de 
1,3% în UE şi de 1,0% în zona euro.  Se pre-
conizează că rata şomajului va rămâne ridicată: 
10% în UE şi 11% în zona euro. Se estimează că 
rata inflaţiei va scădea treptat odată cu estom-
parea impactului preţurilor ridicate ale petrolului şi 
al creşterii fiscalităţii. Se prevede un progres al 
consolidării fiscale, cu deficite publice reduse în 
2013 până la 3,3% în UE şi la puţin sub 3% în 
zona euro. Situaţia economică diferă considerabil 
de la un stat membru la altul, având în vedere şi 
actuala ajustare a diferenţelor foarte mari dintre  

 

poziţiile externe şi condiţiile structurale,  care  au 
ieşit în evidenţă de-a lungul ultimilor ani. 
Olli Rehn, vicepreşedintele Comisiei responsabil cu 
afaceri economice şi monetare şi cu moneda euro, 
a declarat: "Se prevede o redresare, însă situaţia 
economică rămâne fragilă, cu diferenţe încă mari 
între statele membre. În prezent, asistăm la o ajus-
tare continuă a dezechilibrelor fiscale şi structurale 
apărute înainte şi după declanşarea crizei, agra-
vate de situaţia economică încă fragilă. Cu toate 
acestea, în absenţa unor măsuri suplimentare 
ferme, ritmul creşterii ar putea rămâne lent în UE. 
Finanţele pu-blice solide reprezintă o condiţie a 
creşterii durabile şi, pe baza noului cadru puternic 
de guvernanţă economică,  trebuie  să   sprijinim   
ajustarea   prin acceeerarea politicilor favorabile 
stabilităţi şi creşterii economice.” 
Sursa: CE 
                   
                Oportunităţi de finanţare 
  
Programul Life+2012 
Bugetul total este de 276 710 000 euro, cu un 
maximum de 50% cofinanţare din totalul costurilor 
eligibile. În mod excepţional, se poate acorda o 
cofinanţare de până la 75% pentru propuneri care 
vizează habitate/specii prioritare, aşa cum prevăd 
directivele „Păsări” şi „Habitat”. 
Domenii: mediu, dezvoltare locală, informare, 
spnătate, energie. 
Data de depunere: 26 septembrie 2012 (către 
autorităţile naţionale), 2 octombrie 2012 (de la 
statele membre/autorităţile naţionale către Comisia 
Europeană). 
Eligibilitate- organisme, actori şi instituţii publice 
sau private. 
Ţări-regiuni- statele membre UE, ţările candidate, 
Balcanii de Vest. 
Obiective: 
1.Life + NATURĂ ŞI BIODIVERSITATE 
-să protejeze, să conserve, să restaureze, să 
supravegheze    şi    să    faciliteze    funcţionarea 
sistemelor naturale, ale habitatelor naturale şi ale 
florei şi faunei sălbatice, în vederea îngrădirii 
pierderii biodiversităţii, inclusiv a diversităţii 
resurselor genetice, în interiorul UE. 
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2.Life + POLITICĂ ŞI GUVERNANŢĂ ÎN MATERIE 
DE MEDIU 
-Schimbarea climatică- stabilizarea concentraţiilor 
de gaz cu efect de seră, în aşa fel incît încălzirea 
planetară să nu depăşească 2° Celsius. 
-Apa- contribuie la îmbunătăţitrea calităţii apei prin 
elaborarea unor măsuri privind raportul cost-
eficacitate, în vederea ajungerii la o stare ecologică 
satisfăcătoare, astfel încât să se stabilească planuri 
de gestionare pe bazine hidrografice; 
-Aer- atingerea nivelurilor de calitate a aerului 
ambiental, care să nu antreneze probleme de 
sănătate sau riscuri pentru mediu; 
-Sol- protecţia şi asigurarea unei utilizări durabile a 
solurilor, prevăzându-le funcţiile, prevenind 
ameninţările şi atenuând efectele prin refacerea 
solurilor degradate; 
-Mediul Urban- contribuie la îmbunătăţirea 
performanţelor de mediu în zonele urbane 
europene; 
-Poluarea Sonoră- contribuie la elaborarea şi 
punerea în practică a unei politici referitoare la 
poluarea sonoră ambientală; 
-Mediul şi Sănătatea- contribuie la politica privind 
mediul şi sănătatea (Plan de acţiune Mediu şi 
Sănătate); 
-Sustanţe chimice-îmbunătăţirea până în 2020, a 
protecţiei mediului şi a sănătăţii în raport cu riscurile 
aduse de substanţele chimice, prin adoptarea unei 
legislaţii privind substanţele chimice şi a unei 
strategii tematice privind utilizarea durabilă a 
pesticidelor; 
-Resurse naturale şi deşeuri- elaborarea şi 
aplicarea politicilor care vizează să asigure o 
gestiune şi o utilizare durabilă a resurselor naturale 
şi deşeurilor, îmbunătăţirea perfortmanţelor de 
protecţie a mediului în procesul de fabricare a 
produselor, prevenirea, valorizarea şi reciclarea 
deşeurilor, contribuie la punerea efectivă în practică 
a strategiei tematice pentru prevenirea şi reciclarea 
deşeurilor; 
-Păduri‐furnizarea, în special prin reţeaua de 
coordonare a UE a unei baze concise şi complete 
de informaţii pertinente pentru politica forestieră 
înceea ce priveşte schimbarea climatică  (impact  

asupra ecosistemelor forestiere), biodiversitatea, 
incendiile, precum şi protecţia pădurilor împotriva 
incendiilor; 
-Inovare-contribuie la dezvoltarea şi 
demonstrarea  abordărilor politice, tehnologiilor, 
metodelor, instrumentelor inovatoare, în vederea 
facilitării punerii în practică a planului de acţiune în 
favoarea ecotehnologiilor (ETAP); 
-Abordări strategice-promovarea punerii în practică 
şi aplicarea eficace a legislaţiei UE în materie de 
mediu şi îmbunătăţirea bazei de cunoştinţe despre 
politicile de mediu; îmbunătăţirea performanţelor de 
mediu ale IMM-urilor. 
3.Life+ INFORMARE ŞI COMUNICARE 
Asigurarea difuzării informaţiilor privind problemele 
de mediu şi sensibilizarea pentru rezolvarea 
acestora, inclusiv prevenirea incendiilor pădurilor; 
furnizarea unui sprijin continuu pentru măsurile de 
asistenţă precum cele de informare, campanii de 
comunicare, conferinţe şi formări, în special privind 
incendiile pădurilor. 
Acţiuni finanţate: 
-schimb de bune practici; 
-proiecte demonstrative; 
-proiecte inovatoare; 
-campanii de conştientizare şi acţiuni de comunicare 
privind mizele din domeniul mediului. 
Informaţii suplimentare: 
-implementarea proiectelor nu poate depaşi 24 de 
luni 
-proiectele pot demara începând cu 1 iulie 2013 
Sursa de informare: Comisia Europeană, Direcţia 
Generală Mediu: 
http://ec.europa.eu/environmen/life/funding/
lifeplus2012/index.htm 
Instituţie responsabilă:Comisia Europeană- prin 
Punctele Naţionale de Contact 
Pentru România: 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Direcţia Generală pentru Achiziţii Publice şi Logistică 
Dna Magda Cace 
Blvd Libertăţii, 12, sector 5 
RO- 040129 Bucureşti 
Tel-Fax- +4021 408 95 66 
magda.cace@mmediu.ro 
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Mediu: noi fonduri de 34,8 milioane EUR pentru a 
aduce pe piață soluții ecologice 

 
 Comisia Europeană a lansat un apel de pro-
puneri, în valoare de 34,8 milioane de euro, pentru 
proiecte de eco-inovare. Întreprinderile și antrepre-
norii din întreaga Europă pot depune cereri de 
finanțare având ca scop să favorizeze aducerea pe 
piață a unor proiecte de mediu inovatoare. Apelul de 
propuneri este deschis pentru produsele, tehnicile, 
serviciile și procesele eco-inovatoare care au scopul 
de a preveni sau de a reduce impactul asupra mediu-
lui sau care contribuie la utilizarea optimă a re-
surselor. Depunerea de propuneri este posibilă până 
la data de 6 septembrie 2012; aproximativ 50 de 
proiecte urmează a fi selectate pentru finanțare. 
 Janez Potočnik, comisarul european pentru 
mediu, a declarat: „În ultimii patru ani, componenta de 
eco-inovare a ajutat peste o sută de produse 
ecologice inovatoare să ajungă pe piață. Programul 
arată modul în care întreprinderile pot contribui la 
dezvoltarea în mod  durabil, din punctul de vedere al 
mediului, a economiilor noastre, atunci când benefici-
ază de un sprijin adecvat. Aş încuraja în mod deose-
bit IMM-urile să depună cereri de finanţare, întrucât 
ele joacă un rol esenţial în impulsionarea economiei 
UE, iar anul trecut au reprezentat mai mult de 65% 
din propuneri.” 
Apelul de propuneri de anul acesta cuprinde cinci 
domenii prioritare: 
• reciclarea materialelor; 
• apa; 
• materialele de construcții durabile; 
• afacerile ecologice; 
• sectorul alimentelor şi băuturilor. 
El se adresează în special IMM-urilor care au dezvol-
tat un produs, proces sau serviciu ecologic inovator 
care nu reuşeşte să se poziționeze pe piață. 
Prin apel se oferă cofinanțare pentru acoperirea a 
maximum 50% din costul proiectului și se pre-
conizează că el va putea sprijini aproximativ 50 de 
proiecte noi în acest an.În prezent urmează să fie 
lansate aproximativ 50 de proiecte din cadrul apelului  
 

 de anul trecut şi peste 140 de proiecte sunt deja   în 
curs de desfăşurare.  
 Printre proiectele actuale se numără, de ex-
emplu, transformarea în plăci de ceramică a aparate-
lor TV uzate, noi mecanisme de sortare a deșeurilor, 
ambalaje ecologice inovatoare pentru lapte și o nouă 
tehnică de reciclare a materialelor textile. 
 Pentru mai multe informații cu privire la 
componenta de ecoinovare a CIP, vizitați: 

http://ec.europa.eu/ecoinnovation  
Pentru exemple de proiecte realizate cu succes în 
trecut, consultați: 
-       Transformarea aparatelor TV în plăci de ce-
ramică: proiectul „Glass Plus” - http://
www.glassplus.eu/eco-innovation-en.aspx  
-       Noi mecanisme de sortare a deșeurilor: proiec-
tul „SATURN”: http://www.saturn.rwth-aachen.de/  
-       Ambalaje ecologice pentru lapte: proiectul 
„Greenbottle” - http://cip.greenbottle.com/  
-       O nouă tehnică de reciclare a textilelor: proiec-
tul „Textiles for Textiles (T4T)” - http://
www.textiles4textiles.eu/  
Sursa: CE 
 
 

Programul EuropeAid 
  
 Comisia  Europeană a lansat cererea de 
proiecte a programului EuropeAid- „Actori nonstatali 
şi autorităţi locale şi facilităţi de vecinătate pentru 
societatea civilă-Moldova 2012”. 
Bugetul total: 1 050 000 Euro, cu un maxim de 90% 
cofinantare. Autorităţile locale şi judeţene din 
România sunt eligibile. 
Data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 2 iulie 
2012. 
Domenii: afaceri sociale, gestiune publică, 
dezvoltare locală, cetăţenie europeană. cooperare şi 
dezvoltare, servicii. 
Buget- 1 050 000 euro; Loturile 1 şi 2 : între 150.000 
şi 300.000 euro-proiect cu un maximun de 90%
cofinanţare. 
Eligibilitate : autorităţi locale şi regionale , ONG-uri 
de dezvoltare, asociaţii. 
Ţări/Regiuni: State membre UE, CSI. 
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Sursa de informare şi documentare: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&or
derbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=132706&userl
anguage=en 
http:// eeas.europa.eu/delegations/moldova/
index_ro.htm 
  
 Schema de grant pentru ONG-uri 
 Consorţiul format din KEK-CDC Consultants 
(www.kek.ch), Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii 
Civile (www.fdsc.ro) şi Fundaţia pentru Parteneriat 
(www.repf.ro), în calitate de Organism Intermediar 
Elveţian pentru administrarea Fondului Tematic pen-
tru Participarea Societăţii Civile, anunţă lansarea 
primei cereri de propuneri de proiecte în cad-
rul Schemei de grant pentru ONG-uri, în cadrul Pro-
gramului de Cooperare Elveţiano-Român. Prin acest 
program se urmăreşte reducerea disparităţilor 
economice şi sociale dintre România şi ţări mai dez-
voltate, membre ale Uniunii Europene. Totodată, 
programul îşi propune să contribuie, în interiorul 
României, la reducerea disparităţilor economice şi 
sociale dintre centrele urbane dinamice şi regiunile 
periferice mai slab dezvoltate.  
 Cererea de propuneri de proiecte are ca 
obiectiv consolidarea organizaţiilor neguvernamen-
tale din România şi susţinerea participării lor active 
în procesul formulării de politici, precum şi promo-
varea activităţilor ONG care abordează aspecte leg-
ate de mediu şi furnizarea de servicii sociale, con-
tribuind totodată  la întărirea capacităţii lor organiza-
ţionale. 
 Sunt puse la dispoziţia organiza-
ţiilor 2.000.000 CHF – pentru Componenta So-
cială şi 600.000 CHF – pentru Componenta Mediu. 
Vor fi acordate două tipuri de finanţări neram-
bursabile: granturi mici, intre 10.000 CHF şi 75.000 
CHF, în cadrul ambelor componente şi  granturi 
mari, cuprinse între 75.001 CHF şi 250.000 CHF, 
doar în cadrul Componentei Sociale. 
 Informaţii suplimentare: www.fdsc.ro şi http://
www.repf.ro/. Se pot adresa întrebări până la data de 
6 iulie la : componenta.social@fdsc.ro,    compo-
nenta.mediu@repf.ro, in functie de domeniul vizat. 

Obiective: 
-întărirea capacităţii actorilor nonstatali şi a 
autorităţilor locale (dezvoltarea competenţelor) în 
vederea obţinerii unui rol activ în dialogul politic, 
programul de reformă şi dezvoltarea socio-
economică la nivel naţional şi local; 
-încurajarea programelor participative ale actorilor 
locali si nonstatali spre dezvoltarea dialogului 
politic, programelor de reformă şi a dezvoltării 
durabile la nivel naţional şi local. 
Printre acţiunile finanţate: 
Lot 1 Actori nonstatali: 
  -activităţi pentru instituţionalizarea 
mecanismelor de consultare între societatea civilă 
şi instituţiile publice, naţionale şi locale; 
 -activităţi care să întărească platformele 
existente în societatea civilă, reţelele şi coaliţiile, 
incluzând construcţia mecanismelor de diseminare 
a cunoştinţelor; 

-activităţi de supraveghere, campanii de 
sensibilizare, conştientizare a problemelor de 
dezvoltare locală; 
 -dezvoltarea activităţilor comune cu 
autorităţile locale. 
Lot 2 Autorităţi locale: 
   -activităţi pentru instituţionalizarea 
mecanismelor de consultare între societatea civilă 
şi instituţiile publice; 
    -dezvoltarea reţelelor şi parteneriatelor 
pentru întărirea schimburilor de bună practică; 
    -formări privind îmbunătăţirea 
competenţelor, ateliere, conferinţe, etc. 
Informaţii suplimentare: 
-durata unei acţiuni trebuie să fie cuprinsă între 12 
şi 24 de luni; 
-fiecare proiect trebuie să respecte obiectivele 
globale; 
-întrebările pot fi adresate prin email şi fax: 
DELEGATION-MOLDOVA-
PROCUREMENT@eeas.europa.eu, 00373 22 505 
228 
-o atenţie particulară va trebui să fie acordată 
chestiunilor privind integrarea minorităţilor în 
proiecte. 


