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Rolul Politicii Agricole Comune în  
 

Atingerea Obiectivelor Strategiei EUROPA 2020 
 

 Acesta este titlul campaniei de informare pe care 
Centrul Europe Direct Vaslui o va organiza în perioada 
iulie - august a acestui an, cu sprijinul Direcţiei pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală a judeţului Vaslui.  
 Având ca obiectiv creşterea gradului de informare a 
populaţiei rurale cu privire la rolul viitoarei Politici Agricole 
Comune şi al fondurilor de care va beneficia România în 
următoarea perioadă de programare 2014 - 2020, 

campania de informare, 
ce constă  în 5 
seminar i i ,  se va 
desfășura în localitățile 
centre ale Grupurilor de 
Acțiune Locală (GAL) 
înființate pe teritoriul 
județului Vaslui (în 
cadrul Axei Leader a 
Programului Național de 
Dezvoltare Rurală), în a 

căror componență intră 69 din cele 81 de comune ale 
județului (85%).  

Invităm publicul interesat să urmărească site-ul 
centrului www.europedirectvaslui.ro, unde vor fi 
postate calendarul și locațiile întrunirilor, pentru a putea 
astfel lua parte la campania de informare. 

 
Ziua Europei la Vaslui  

 
Ca în fiecare an de 9 mai, Europe Direct Vaslui a 

sărbătorit, alături de cetăţenii vasluieni, Ziua Europei.  
Anul acesta când se împlinesc 20 de ani de la 

semnarea Tratatului de la Maastricht, tratat ce a introdus 
pentru prima oară conceptul de cetăţenie europeană, 
Centrul de Informare Europe Direct Vaslui a organizat, cu 
sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, un 
concurs de tipul „Cine ştie, câştigă”, având ca tematică 
„drepturile europene”, pentru a promova conceptul de 
cetăţenie europeană şi avantajele care decurg din acest 
statut. Concursul s - a desfăşurat la Casa de Cultură        
„Constantin Tănase” a Municipiului Vaslui, pe durata a 
două zile, începând cu ziua de 9 mai, orele 16.00, când 
au avut loc cele două semifinale, şi continuând cu finala, 
pe 10 mai, de la orele 17.00.  

  6 licee din judeţul Vaslui au concurat în cadrul 
concursului „Noi construim viitorul Europei!”. Echipele 
formate din câte 2 elevi de la Colegiul Tehnic “Marcel 
Guguianu” Zorleni, Liceul Tehnologic "Nicolae Iorga" 
Negreşti, Liceul cu Program Sportiv Vaslui, Liceul 
Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui, Liceul "Ştefan 
Procopiu" Vaslui, respectiv Colegiul Economic "Anghel 
Rugină" Vaslui au avut de răspuns, contra cronometru, la 
întrebări legate de Uniunea Europeană şi drepturile 
cetăţenilor europeni. Deşi toţi elevii s-au pregătit foarte 
bine, punctajul fiind foarte strâns, câştigător a fost 
Colegiul Economic "Anghel Rugină" Vaslui, ale cărui 
reprezentante au răspuns corect la cele mai multe 
întrebări.  

 Între seriile de întrebări, liceele participante au 
pregătit momente artistice, precum dans artistic (cabaret 
şi latino), prezentare de modă eco, interpretări vocale atât 
individuale, cât și în cor, la instrumente muzicale, din 
repertoriul popular sau internaţional. La final, atât în 
cadrul semifinalelor cât şi a finalei, Europe Direct Vaslui a 
premiat toţi elevii participanţi la concurs, cât şi cele mai 
bune momente artistice.  
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 Tot pe 9 mai, grupuri de elevi însoțiți de profesori de 
la Școala nr. 10 “Mihail Sadoveanu” Vaslui, Școala nr. 4 
“Elena Cuza” Vaslui și Centrul Școlar Pentru Educație 
Incluzivă “Constantin Pufan” Vaslui au vizitat Centrul 
Europe Direct pentru a sărbători alături de reprezentanții 
acestuia, Ziua Europei. În cadrul întâlnirilor, elevii au 
aflat care este semnificația zilei de 9 mai, care sunt 
părinții fondatori și statele fondatoare, precum și ideile 
care au dus la construcția Uniunii Europene. Elevii au 
fost încântați că au primit răspunsurile dorite legate de 
UE, clarificându-și astfel anumite nelămuriri, iar la final, 
fiecare a ținut să ureze gânduri bune Uniunii Europene.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ore de dirigenție la Europe Direct Vaslui 

 
 Obiectivul principal al Centrului de Informare Europe 
Direct Vaslui este de a oferi acces la informaţii, 
consultanţă, asistenţă şi răspunsuri la întrebări privind 
legislaţia, politicile, programele şi posibilităţile de 
finanţare ale Uniunii Europene. Pentru a-și atinge 
obiectivul, Centrul organizează anual campanii 
informative, concursuri, acțiuni și evenimente în 
concordanță cu temele de comunicare ale Comisiei 
Europene.  
 În completarea acestor activități, Europe Direct 
Vaslui încheie protocoale de colaborare cu unități de 
învățământ și desfășoară ore de dirigenție despre 
Uniunea Europeană atât în școli, cât și la sediu. Ca 
urmare a colaborării cu Şcoala Gimnazială "Ştefan cel 
Mare" Vaslui, elevi ai claselor a VI- a B și a VII - a D au 
participat la două ore interactive despre istoria Uniunii 
Europene.    
 Invităm astfel, elevii și profesorii, interesați de 
activitățile Centrului Europe Direct Vaslui, să ne 
contacteze. Vă așteptăm! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Mihaela Cozma, ofițer informare)  

   ACTIVITĂŢILE CENTRULUI EUROPE DIRECT VASLUI                                      EVENIMENTE & ŞTIRI 

De la 1 iulie,  
UE = 28 State Membre 

 
După un deceniu de când și-a depus candidatura și 

8 ani de negocieri, Croația devine la 1 iulie cel de-al  
28-lea stat membru al UE. Ca şi celelalte state 
membre, Croaţia trebuie să aplice legislaţia adoptată la 
nivel european, integrarea acesteia continuând cu 
intrarea în spaţiul Schengen până în 2015 şi cu trecerea 
la moneda euro de îndată ce economia sa va îndeplini 
criteriile referitoare la inflaţie, finanţe publice, stabilitatea 
cursului de schimb şi ratele dobânzilor. 

Evenimentul vine în completarea unui moment 
istoric - 20 de ani de la destrămarea fostei Iugoslavii. Pe 
lângă Croația și Slovenia, stat membru UE din 2004, alte 
4 republici din fosta Iugoslavie se află pe lista de state 
candidate sau potențial candidate. Dintre acestea, 
Serbia va începe negocierile de aderare la UE cel mai 
târziu în ianuarie 2014.  

 
 Surse : CE, Ziarul Financiar 

 
Proiectul de buget al UE - 2014 

 
Comisia a adoptat proiectul de buget pentru 

exercițiul financiar 2014 în valoare de 142,01 miliarde 
EUR în credite de angajament și de 135,9 miliarde EUR 
în credite de plată. Proiectul de buget pentru 2014 este 
cu aproximativ 6 % mai redus decât bugetul anului 
curent, atât în privința angajamentelor, cât și al plăților. 

În ciuda reducerilor, proiectul de buget pentru 
exercițiul financiar 2014 prezintă o creștere de 3,3 % a 
angajamentelor în domeniul „Competitivitate pentru 
creștere economică și ocuparea forței de muncă”, 
deoarece resursele reduse ale UE trebuie să se 
concentreze pe măsuri de combatere a șomajului și de 
generare a creșterii economice. Printre aceste măsuri se 
numără Orizont 2020 — noul program de finanțare al 
UE pentru cercetare și inovare (aproximativ 9 miliarde 
EUR), Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor (3,6 miliarde EUR), mecanismul 
Conectarea Europei (aproape 2 miliarde EUR) și 
măsuri de sprijin pentru întreprinderile europene, în 
special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). 

 
Sursa : CE 

 
În sprijinul şomerilor şi al angajatorilor  

 
Comisia Europeană îndeamnă guvernele statelor 

membre să accelereze punerea în aplicare a iniţiativelor 
asupra cărora s-a convenit deja, cum ar fi „Garanţia 
pentru tineret”, menită să le asigure tuturor tinerilor 
accesul la un loc de muncă convenabil, la un stagiu de 
ucenicie, de formare sau la un curs în cadrul programului 
de educaţie de-a lungul vieţii în termen de patru luni de 
la absolvire sau de la momentul pierderii locului de 
muncă. 

De asemenea, Comisia se adresează regiunilor în 
care rata şomajului în rândul tinerilor este de peste 25% 
să prezinte planuri în care să explice în detaliu modul în 
care urmează să fie pusă în aplicare această iniţiativă, 
care vor fi părţile implicate, cine va asigura finanţarea şi 
cum va fi monitorizată.  

În curând, va fi lansată inițiativa “Primul tău loc de  



3 

EVENIMENTE & STIRI 

muncă EURES, care îi va ajuta pe tinerii care doresc să 
se stabilească în altă ţară pentru a munci, oferindu-le 
finanţare pentru a urma cursuri de limbă şi alte cursuri de 
formare, precum şi pentru cheltuielile de transport. În 
prezent, sistemul este testat în şase ţări.  
 
Sursa : CE 

 
Reforma Cioloș,   

o nouă politică agricolă UE  
  
 Factorii decizionali ai UE 
au ajuns la un acord privind o 
reformă a Politicii Agricole 
Comune (PAC) pentru perioada 
de după 2013. Denumită după 
comisarul pe probleme de 
agricultură, Reforma Cioloș 
prevede modificări precum:  
Plățile: 
• Convergența: repartizarea bugetului PAC va garanta 
faptul că niciun stat membru nu primește mai puțin de 75 
% din media la nivel de Uniune, până în 2019; ajutorul la 
hectar nu va putea coborî sub cota de 60 % din media 
ajutoarelor plătite până în 2019 într-o anumită zonă 
administrativă sau agronomică; statele membre vor putea 
acorda ajutoare mai mari pentru "primele hectare" ale 
unei exploatații; pentru noile state membre, mecanismul 
SAPS (plata unica pe suprafață) va putea fi prelungit 
până în 2020. 
•  Doar agricultorii activi vor putea beneficia de un 
ajutor pentru venit (este definită o listă de activități 
excluse). 
•  Tinerii agricultori: instalarea tinerilor va fi puternic 
încurajată, prin instituirea unui ajutor suplimentar de 25 % 
pe durata primilor 5 ani, ce se vor adauga măsurilor de 
investiții în favoarea tinerilor, deja disponibile. 
• Statele membre vor putea acorda un sprijin mai 
consistent zonelor defavorizate. Vor putea fi alocate 
plăți cuplate unui număr limitat de producții, cu o cuplare 
specifică de 2 % pentru proteinele vegetale, pentru 
reducerea dependenței UE de importurile din acest 
domeniu. 
Sprijinirea fermierilor: 
• Organizațiile profesionale și interprofesionale vor 
fi încurajate, iar pentru anumite sectoare (lapte, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, cereale) se vor institui 
norme specifice în materie de dreptul concurenței.  
• Cotele de zahăr vor fi eliminate în 2017, 
consolidându-se organizarea sectorului, cu ajutorul unor 
contracte și acorduri interprofesionale obligatorii. 
• Sistemul drepturilor de plantare din sectorul vitivinicol 
va fi înlocuit, din 2016, de un mecanism dinamic de 
gestionare a autorizațiilor de plantare implicând mai 
mult organizațiile profesionale, care va fi aplicabil până în 
2030, cu o limită de plantare stabilită la 1% din vie pe an. 
Protejarea mediului:  
• "Înverzirea": 30% din plățile directe vor fi legate de 
respectarea celor 3 practici agricole benefice pentru 
mediu: diversificarea culturilor, menținerea pajiștilor 
permanente și conservarea a 5 % și apoi a 7 % din 
zonele de interes ecologic, începând din 2018. 
• Cel puțin 30 % din bugetul programelor de dezvoltare 

rurală vor trebui alocate unor măsuri de agromediu, 
sprijinirii agriculturii ecologice sau unor proiecte legate 
de investiții sau măsuri de inovare în favoarea 
mediului. 
 În România, prin echilibrarea plăţilor est-vest, un 
agricultor va avea o plată de 195 de euro la hectar. Cu 
totul, între 2014 și 2020, UE alocă 18 miliarde de euro 
agricultorilor români, din care 11 miliarde în subvenţii 
(dublu faţă de până acum) şi 7 miliarde pentru 
dezvoltarea rurală. Tinerii fermieri vor fi încurajaţi să 
se instaleze, iar Schema micilor fermieri este 
menţinută. 

 
Surse : CE, Euractiv, Mediafax 

 
Recomandările Comisiei Europene pentru 

România  
 

 8 la număr și menite să ajute România să își 
îmbună tățească  performanțele economice, 
recomandările specifice din 2013, sunt : 
1. Implementarea programului preventiv de 
ajustare economică, negociat în 2011, între 
România, Comisia Europeană și FMI. 
2. Finanțe publice și un sistem de impozitare 
sustenabile. România ar trebui să își imbunătățească 
sistemul de colectare a taxelor, să egalizeze vârsta de 
pensionare pentru femei și bărbați și să sprijine 
reformarea sistemului de pensii prin promovarea 
ocupării lucrătorilor cu vârste mai înaintate. 
3. Reforma sectorului de sănătate. România ar 
trebui să facă eforturi suplimentare pentru a mări 
raportul costuri-eficiență din sistem, prin reducerea 
spitalizării excesive și prin îmbunătățirea serviciilor de 
tratament ambulatoriu. 
4. Piața muncii, șomajul în rândul tinerilor și 
sărăcia. România trebuie să își îmbunătățească 
calitatea politicilor active de pe piața muncii și să pună 
în practică fără întârziere Planul Național de Ocupare 
a Tineretului.  
5. Reforma sistemului de învățământ. România 
trebuie să pună în practică reformele, în paralel cu 
dezvoltarea capacității sale administrative. 
Învățământul universitar va trebui să fie aliniat la 
nevoile de pe piața muncii și să permită un acces 
îmbunătățit persoanelor defavorizate. 
6. O mai bună administrație publică. Guvernanța și 
calitatea administrației publice trebuie să fie 
consolidate. 
7. Mediul de afaceri. Autoritățile trebuie să garanteze 
un sistem de e-guvernare coerent și să facă eforturi 
suplimentare pentru a facilita accesul la finanțare, 
precum și să reducă birocrația în domeniul IMM-urilor. 
România va trebui să își imbunătățească, de 
asemenea, eficiența și independența sistemului 
judiciar, precum și gradul de eficacitate al politicilor de 
combatere a corupției, în special în domeniul 
achizițiilor publice. 
8. Energie și transport. Trebuie să asigure 
liberalizarea prețurilor la gaz și electricitate, să 
consolideze managementul companiilor de stat și 
autorităților de reglementare, precum și să finalizeze 
interconectarea transfrontalieră.  
 

Sursa : CE 
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Consolidarea drepturilor cetăţenilor  
 
 Bazându-se pe dialogurile cu cetăţenii, pe 
răspunsurile primite de la participanţii la o consultare 
publică on-line şi pe datele furnizate de serviciul de 
informare Europe Direct, Comisia Europeană propune 
noi măsuri pentru a consolida drepturile cetățenilor săi : 
• extinderea peste termenul actual de 3 luni a 
dreptului persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă în străinătate de a beneficia de ajutorul de şomaj 
acordat de ţara lor de origine; 
•  clarificarea normelor referitoare la stagiari, astfel 
încât aceştia să nu fie exploataţi prin prestarea de 
activităţi neretribuite; 
• facilitarea acceptării documentelor de identitate şi de 
rezidenţă eliberate de alte ţări din UE, precum şi a 
recunoaşterii certificatelor de inspecţie tehnică pentru 
autovehicule; 
• elaborarea unui card comun pentru persoanele cu 
handicap, care să le permită să beneficieze în străinătate 
de aceleaşi avantaje ca şi cetăţenii ţării în care se află (de 
exemplu acces la transport, turism, cultură şi activităţi 
recreative); 
• consolidarea drepturilor legale ale cetăţenilor, în 
special ale copiilor şi ale cetăţenilor vulnerabili, atunci 
când sunt suspectaţi sau învinuiţi de comiterea unei 
infracţiuni; 
• îmbunătăţirea normelor UE de soluţionare a litigiilor 
transfrontaliere pentru sume mici atunci când se 
achiziţionează produse on-line în altă ţară din UE; 
• punerea la dispoziţia cumpărătorilor a unui 
instrument on-line cu care să compare produsele digitale 
comercializate în UE; 
• oferirea de informaţii uşor accesibile cu privire la 
autoritatea la care pot să apeleze cetăţenii dacă 
întâmpină probleme în altă ţară din UE; 
• identificarea modalităţilor care să le permită 
cetăţenilor să voteze la alegerile din ţara lor de origine, 
indiferent unde ar locui în UE.  
 

Sursa : CE 
 

Servicii de roaming mai ieftine 
 
 De la 1 iulie 2013, regulamentul Uniunii Europene 
privind serviciile de roaming prevede scăderea 
plafoanelor tarifare.  
 Astfel, pentru un apel efectuat în roaming nu se va 
percepe un tarif mai mare de 
0,24 euro/minut (fără TVA), 
iar pentru primirea unui apel 
abonaţii nu vor plăti mai mult 
de 0,07 euro/minut (fără 
TVA). Tariful pentru trimiterea 
unui mesaj text (SMS) în 
roaming nu va depăşi 
valoarea de 0,08 euro (fără 
TVA), în timp ce primirea unui 
SMS este gratuită. Totodată, 
tariful pentru utilizarea 
serviciilor de date (inclusiv 
accesul la internet) este de 0,45 euro/MB (fără TVA). 

 
Sursa : CE 

Modernizarea exploatațiilor agricole 
 
 Centrul de Informare Europe Direct Vaslui dorește 
să vă informeze că în perioada 25 iunie 2013 - 31 iulie 
2013, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va 
lansa o sesiune de depunere a proiectelor pentru 
măsura 121 “Modernizarea exploatațiilor agricole” 
din PNDR, cu prioritate dedicată fermelor de       
familie.  
 Pentru această sesiune vor fi alocate 50 milioane 
de euro, estfel : 

 
• 1 6 . 00 0 . 000  E u r o    
pentru sectorul vegetal; 
• 2 4 . 00 0 . 000  E u r o    
pentru sectorul zootehnic; 
• 1 0 . 00 0 . 000  E u r o    
pentru beneficiarii măsurii 
141 “Sprijinirea exploatațiilor 
ag r i co l e  de  sem i  - 
subzistență” care au semnat 
decizia de finanțare. 
 

 În cazul în care alocarea pentru beneficiarii 
măsurii 141 “Sprijinirea exploatațiilor agricole de semi 
- subzistență” care au semnat decizia de finanțare, nu 
se va consuma, aceasta se va realoca, astfel : 
∗ 40% pentru sectorul vegetal; 
∗ 60% pentru sectorul zootehnic. 
  
 Valoarea minimă nerambursabilă este de 5.000 
de euro/proiect, iar cea maximă de 50.000 euro/
proiect. Cu toate că ponderea spijinului nerambursabil 
este de 40%, beneficiarii au posibilitatea majorării 
acestui procent, în următoarele cazuri : 
 
• 10% pentru investițiile realizate de tinerii       

fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data 
depunerii Cererii de Finanțare; 

• 10% pentru investițiile realizate de fermieri din 
zonele montane cu handicap natural, în zone cu 
handicap natural și în arii natural protejate        
încadrate în rețeaua Natura 2000.  

 
 Valoarea maximă eligibilă a unui proiect 
(contribuție FEADR + contribuție beneficiar) este de 
125.000 Euro. 
Pentru mai multe informații, vă rugăm consultați 
Ghidul Solicitantului care este postat pe site-urile 
MADR (www.madr.ro) și APDRP (www. apdrp.ro). 
 

Parteneriate europene în domeniul sportului  
 

Titlu apel: Acţiune pregătitoare : “Parteneriate   
europene în domeniul sportului “ 2013. 
Program: Acţiune pregătitoare : “Parteneriate 
europene în domeniul sportului şi evenimente 
speciale anuale” 2013. 
Domenii: gestiune publică, educaţie şi formare, tineret. 
Buget/Suma acordată pe proiect: Bugetul disponibil 
este de 2.650.000 euro; se acordă un maximum de 
80% cofinanţare.  
Data limită de depunere: 19 iulie 2013. 
Eligibilitate: organisme publice, organizaţii nonprofit,  
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care au personalitate juridică şi au sediul social într-un 
stat membru al UE. 
Ţări/Regiuni: state membre ale UE.  
Obiectiv principal :  este acela de a pregăti acțiunile 
viitoare ale UE în acest domeniu, mai exact în cadrul 
capitolului privind sportul al Programului Uniunii pentru 
educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-
2020 (“Erasmus pentru toţi”), pe baza priorităților stabilite 
în Cartea albă din 2007 privind sportul și Comunicarea 
din 2011, privind dezvoltarea dimensiunii europene a 
sportului.  
Acțiuni eligibile : 
Sunt sprijinite proiectele care propun identificarea 
reţelelor adecvate şi bune practici în domeniile :  
• consolidarea bunei guvernanțe și a carierelor duble în 

domeniul sportului prin sprijinirea mobilității 
voluntarilor, a antrenorilor, a managerilor și a 
personalului organizațiilor sportive nonprofit;  

• protecția sportivilor, îndeosebi a celor mai tineri, 
împotriva riscurilor de sănătate și siguranță, prin 
măsuri de îmbunătățire a formării și a condițiilor de 
concurs;  

• promovarea sporturilor și a jocurilor europene 
tradiționale.  

Informații suplimentare:  
• proiectele trebuie să înceapă între 1 ianuarie 2014 şi 

31 martie 2014 şi să se încheie cel târziu la 30 iunie 
2015; 

• cheltuielile cu personalul nu pot depăşi 50% din totalul 
costurilor eligibile; 

• aplicaţia trebuie să implice intervenţia unei rețele 
transnaționale cu parteneri din cel puţin 5 state 
membre ale UE.  

Surse de informare:  
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/eac-s03-
2013_en.htm 
Instituție responsabilă: 
European Commission,  
Directorate-General for  
Education and Culture-Unit  
D2 (Sport), 
J-70, 03/178,  
1049 Brussels,  
Belgia 
 

Eco-Inovare 
 

Titlu apel: CIP - Eco-Inovare 
Program: CIP/PIE - Programul pentru Antreprenoriat 
și Inovare (PIE) al Programului Cadru pentru 
Competitivitate și Inovare (CIP) 
Domenii: construcții, industrie, inovare, noi tehnologii, 
măsuri pentru IMM-uri, comerț, etc. 
Buget/Suma acordată pe proiect: 31.585.000 euro; 
maximum de 50% cofinanțare din totalul costurilor 
eligibile. 
Data limită de depunere: 5 septembrie 2013 (orele 
17:00 la Bruxelles). 
Eligibilitate (pentru România): orice entitate publică sau 
privată constituită legal într-unul din statele participante la 
program; prioritate vor avea IMM-urile.  
Ţări/Regiuni: state membre UE, Norvegia, Liechtenstein, 
Islanda, Croația, Macedonia, Serbia, Muntenegru, 
Albania, Turcia, Israel. 
Obiective : 

 • promovarea adoptării de noi abordări integrate de 
eco-inovare pentru produse, procese și servicii 
mai ecologice; 

• încurajarea adoptării de soluții de mediu prin 
creșterea pe piață și prin înlăturarea barierelor la 
intrarea pe piață. Soluțiile trebuie să includă 
produsele, procesele, tehnologiile și serviciile cu 
plus valoare mai mare; 

• creșterea capacităților de inovare ale IMM-urilor. 
Priorităţi:  
Cererea de propuneri acordă sprijin proiectelor eco-
inovatoare din toate sectoarele care vizează prevenirea 
sau reducerea impactului asupra mediului sau care 
contribuie la utilizarea optimă a resurselor. Cu toate 
acestea, au fost stabilite priorități în funcție de impactul 
asupra mediului și prioritățile politicilor Uniunii Europene: 
• reciclarea materialelor; 
• produse pentru construcții durabile; 
• sectorul alimentar și de băuturi; 
• domeniul afacerilor ecologice. 
Informații suplimentare:  
• până pe 22 august, cei interesați pot trimite o 

scurtă prezentare a ideii de proiect și pot să ceară 
detalii și consiliere pe adresa EACI-ECO-
INNOVATION-ENQUIRIES@ec.europa.eu; 

• Punctul Național de Contact pentru România - 
Camelia - Elena Marinescu,  

          Ministerul Educației, Cercetării și Inovării,  
          tel : (0)213162977, fax: (0)213183071; 
• aplicațiile se depun numai online. 
Surse de informare:  
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-
funds/application-pack/index_en.htm 
Instituție responsabilă: 
EACI – Agenția Executivă pentru Competitivitate și    
Inovare 
Coven Garden Building 
Place Rogier 16 
1210 Bruxelles 
Belgia 
 

Mobilitatea lucrătorilor din domeniul tineretului  
 

Titlu apel: Sprijinirea mobilității lucrătorilor din 
domeniul tineretului - 2013. 
Program: TINERETUL ÎN ACȚIUNE - Acțiunea 4 : 
Acțiuni de sprijin pentru tineret. 
Buget/Suma acordată pe proiect: bugetul total este de 
750.000 de euro; se acordă maximum 25.000 euro/
proiect. 
Data limită de depunere: 10 septembrie 2013 (orele 
12.00 la Bruxelles). 
Eligibilitate: organisme publice cu sediul la nivel local/
regional, ONG-uri și ONG-uri europene în domeniu.  
Ţări/Regiuni: state membre ale UE, Norvegia, Islanda,  
Liechtenstein, Elveția, Croația și Turcia. 
Obiective :  
• să ofere animatorilor/lucrătorilor din domeniul 

tineretului oportunitatea de a-și forma o 
experiență într-un context real diferit dintr-o altă 
țară; 

• să  înțeleagă mai bine dimensiunea europeană a 
muncii din domeniul tineretului;  

• să îmbunătățească competențele profesionale, 
interculturale și lingvistice ale lucrătorilor din 
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Drepturile Omului și Instrumentul European pentru 
Vecinătate și Parteneriat. 
Domenii : afaceri sociale, gestiune publică, educație și 
formare, servicii, informare, drepturile omului, cooperare 
și dezvoltare. 
Buget/Suma acordată pe proiect: 1.450.000 €; se 
acordă între 200.000 și 300.000 €/proiect și între 50% și 
90% cofinanțare. 
Data limită de depunere: 20 septembrie 2013 (orele 
17.00, ora locală). 
Eligibilitate: ONG-uri și fundații independente politic, 
organizații comunitare și agenții non-profit ale sectorului 
privat, instituții și organizații, precum și rețele ale 
acestora, la nivel local, național, regional și internațional, 
etc. 
Ţări/Regiuni: state membre UE, Moldova, țările Spațiului 
Economic European, Serbia, Kosovo, Macedonia, 
Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Albania, și Turcia. 
Obiective: 
Obiectivul principal al celor 2 programe este de a 
contribui la dezvoltarea și consolidarea democrației și a 
statului de drept cât și a respectului drepturilor omului și 
drepturilor fundamentale.  
Actuala cerere are ca scop consolidarea și 
supravegherea respectului și protecției drepturilor omului 
și lupta împotriva discriminării celor mai vulnerabile 
grupuri din Republica Moldova.  
Informații suplimentare:  
• durata unei acțiuni trebuie să fie cuprinsă între 12 

și 36 de luni; 
• dacă solicitantul nu are sediul în Moldova, planul 

de acțiuni trebuie să cuprindă acțiuni realizate cu 
cel puțin un cobeneficiar din Moldova; 

• întrebările pot fi adresate prin email la delegation-
moldova-procurement@eeas.europa.eu  și în cc : 
marjaana.raf@eeas.europa.eu; 

• înregistrarea prealabilă în sistemul PADOR este 
obligatorie la această cerere; 

• aplicațiile trebuie trimise în engleză.  
Surse de informare:  
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/
index.cfm?
ADSSChck=1372676301227&do=publi.welcome 
Instituție responsabilă: 
Delegația Comisiei Europene în Republica Moldova 
Contracte, Finanțe și Audit 
Strada Kogălniceanu n°12 
MD-2001 Chișinău  

 domeniul tineretului; 
• să promoveze schimbul de experiență și abordare 

ale muncii în domeniul tineretului și ale educației 
non-formale în Europa;  

• să contribuie la dezvoltarea parteneriatelor mai 
solide și de mai bună calitate între organizațiile de 
tineret din Europa;  

• să favorizeze sporirea calității muncii în domeniul 
tineretului. 

Priorități și exemple de acținui finanțate:  
Priorități permanente ale programului “Tineret în Acțiune” :  
∗ Participarea tinerilor; 
∗ Diversitatea culturală; 
∗ Includerea tinerilor cu mai puține oportunități; 
∗ Cetățenie europeană. 
Pritoritățile anuale ale programului “Tineret în Acțiune” :  
∗ Sensibilizarea față de drepturile legate de cetățenia 

europeană; 
∗ Creșterea favorabilă incluziunii; 
∗ Creativitate, spirit antreprenorial și capacitate de 

inserție profesională; 
∗ Comportamente sănătoase. 
Printre acțiunile finanțate :  
∗ Experiența de învățare practică (observare în 

situație concretă de muncă); 
∗ Vizite de fezabilitate; 
∗ Seminarii; 
∗ Reuniuni de evaluare; 
∗ Vizite de studiu; 
∗ Formări; 
∗ Networking.  
Informații suplimentare:  
• proiectele trebuie să demareze în perioada 1 

ianuarie - 1 iulie 2014; 
• durata implementării nu trebuie să depășească 12 

luni; 
• durata mobilității poate fi între 2 și 6 luni; 
• proiectele trebuie să cuprindă cel puțin 2 parteneri 

din cel puțin 2 țări eligibile, din care cel puțin una să 
fie stat membru al UE. 

Surse de informare:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2013:150:0020:0023:RO:PDF 
Instituție responsabilă: 
Comisia Europeană  
EACEA - Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual  
și Cultură 
Programul“Tineret în Acțiune”  - EACEA/12/13 
BOUR 4/29 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIE  
eacea-p6@ec.europa.eu 
 

Schema de sprijin pe țară - Moldova  
 
Titlu apel: Schema de sprijin pe țară - Moldova 2013 
Program: Instrumentul European pentru Democrație și  
 


