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    Rămâi activ! Fii voluntar! 
 
 Numărul persoanelor cu vârsta de peste 
60 de ani este într-o rapidă creştere în Europa, 
dar şi în întreaga lume. De aceea, „Anul 
european al îmbătrânirii active şi al 
solidarităţii între generaţii” şi-a propus să 
promoveze îmbătrânirea activă şi să aducă în 
prim - plan contribuţia persoanelor în vârstă la 
dezvoltarea societăţii. Pentru a răspunde acestei 
priorităţi, Centrul de Informare EUROPE DIRECT 
Vaslui a organizat în luna iulie activitatea de 
socializare “Rămâi activ! Fii voluntar!”, în 
rândul persoanelor vârstnice, beneficiare ale 
serviciilor oferite de către Centrul de Asistenţă 
Medico Socială Băceşti, situat în comuna Băceşti, 
judeţul Vaslui.  

 Bucurându – se de un real succes, 
activitatea „Rămâi activ! Fii voluntar!”, s-a încheiat 
cu o excursie, în data de 12 iulie 2012, în 
localitatea Miclăuşeni, judeţul Iaşi, în urma căreia, 
beneficiarii Centrului de Asistenţă Medico Socială   

Băceşti, însoţiţi de personal specializat, au vizitat 
Mănăstirea de călugăriţe de la Miclăuşeni şi Castelul 
Sturdza, castel în stil neogotic construit între anii 
1880-1904 de către Gheorghe Sturdza şi soţia sa 
Maria. Vârstnicii au avut ocazia să discute cu Maica 
stareţă stavrofora Mihaela Stroescu, care le – a 
povestit istoria mănăstirii, să participe la slujba 
religioasă, să achiziţioneze produse bisericeşti şi să 
fotografieze Castelul Sturdza.    
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 Scopul excursiei, acela de a scoate bătrânii 
din mediul instituţionalizat şi de a facilita procesul de 
recuperare şi reintegrare socială, a fost astfel atins, 
contribuindu-se şi la menţinerea unei stări bune de 
sănătate psihică şi fizică. 
 Acţiunea face parte din suita activităţilor 
proiectului „Centrul de Informare EUROPE 
DIRECT Vaslui”, finanţat de Comisia Europeană 
prin Reprezentanţa sa din România, în cadrul 
programului „Selectarea structurilor gazdă pentru 
centrele de informare din reţeaua Europe Direct”. 
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Reţeaua Centrelor de Informare Europe Direct 
2013 - 2017 

 
Comisia Europeană, 
p r i n  i n t e r m e d i u l 
Reprezentanţei sale în 
România, lansează o 
cerere de propuneri 
pentru selectarea 
organizaţiilor eligibile în 
vederea acordării unui 

grant pentru acţiune şi asistenţă tehnică în schimbul 
găzduirii centrelor de informare publică, cunoscute 
sub denumirea comună de „Reţeaua Centrelor de 
Informare Europe Direct”, pentru perioada         
2013 - 2017. 
Termenul limită  pentru prezentarea 
propunerilor : 10 septembrie 2012 
Buget/Suma acordată pe proiect :  
Solicitanţii selectaţi în cadrul cererii pot primi din 
partea Comisiei un grant anual pentru acţiune sub 
forma unei sume forfetare care variază de la o 
sumă minimă de 12 000 EUR pe an până la o sumă 
maximă de 20 000 EUR pe an, pentru fiecare 
centru.  
Suma totală alocată pentru România pentru anul 
2013: 580 000 EUR, cu condiţia aprobării bugetului 
de către autoritatea bugetară. 
Obiectivul general este ca toţi cetăţenii să 
beneficieze de un acces facil la informaţii şi să aibă 
posibilitatea de a-şi face cunoscute opiniile şi de a 
face schimb de opinii, în toate domeniile activităţilor 
UE, în special al celor care au un impact asupra 
vieţii de zi cu zi a cetăţenilor. 
Organizaţiile solicitante trebuie să demonstreze că 
au experienţă în comunicarea cu publicul larg pe 
teme europene, că deţin resurse financiare 
suficiente pentru a asigura buna funcţionare a 
Centrului pe parcursul celor 5 ani de proiect şi că 
pot pune la dispoziţia Centrului personal calificat. 
Misiunea centrelor este dublă: 
 1. Să informeze cetăţenii europeni la 
nivel local şi regional.  
 În calitatea lor de prim punct de acces la 
Uniunea Europeană pentru cetăţeni, centrele 
constituie un element cheie al conceptului de 

DIN ACTIVITĂŢILE CENTRULUI EUROPE DIRECT VASLUI 

„ghişeu unic”, furnizând informaţii despre UE, 
indicând cetăţenilor portalul „Europa ta” sau surse 
de informaţii specializate şi orientându - i către alte 
servicii şi alte reţele.  
 2. Să promoveze o cetăţenie participativă 
prin intermediul diferitelor instrumente de 
comunicare (site internet, mijloace de comunicare 
sociale, publicaţii etc.) şi prin interacţiunea cu 
părţile interesate, multiplicatori şi presă la nivel 
local şi regional. 

În perioada 2009 - 2012, reţeaua 
românească de centre de informare Europe Direct 
este alcătuită din 30 de centre de informare situate 
în întreaga ţară şi este coordonată de 
Reprezentanţa Comisiei Europene în România.  

Din această structură face parte şi Centrul 
de Informare EUROPE DIRECT Vaslui, găzduit 
fiind de către Consiliul Judeţean. În cei peste şapte 
ani de funcţionare a Centrului de Informare 
Europeană, s - a observat o creştere atât 
cantitativă, cât şi calitativă a cererilor de informaţie 
europeană. Astfel, numărul cetăţenilor care au 
beneficiat de serviciile oferite prin intermediul 
centrului a crescut,  la cei peste 7000 de vizitatori şi 
120 de voluntari adăugându - se cei peste 3000 de 
participanţi la concursurile, evenimentele sau 
campaniile de informare organizate sub egida 
centrului. De asemenea, Centrul a sprijinit, cu 
materiale de expertiză, înfiinţarea a zeci de puncte 
de informare europeană în şcoli, a furnizat 
informaţii, a organizat şi derulat programe de 
informare adaptate nevoilor fiecărui grup ţintă.  

Dat fiind faptul că, actuala reţea de centre 
de informare Europe Direct pentru publicul larg îşi 
încheie mandatul în 2012 şi că, în urma unei 
analize efectuate la nivelul judeţului Vaslui, rezultă 
nevoia creşterii atât cantitative cât şi calitative a 
informaţiei europene distribuite către cetăţenii 
judeţului Vaslui, în general, şi către grupurile ţintă, 
în special, Consiliul Judeţean Vaslui va depune 
cerere de finanţare pentru funcţionarea Centrului de 
Informare Europe Direct Vaslui pentru cel de-al 
treilea mandat, 2013 - 2017.  

(Mihaela Cozma) 
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EVENIMENTE & ŞTIRI 

 
 

Logoul ecologic al UE,                                       
 o marcă de încredere 

 
 

 Logoul ecologic al UE trebuie să figureze pe 
toate ambalajele produselor alimentare ecologice. 
Perioada de tranziţie de doi ani s-a încheiat la 1 iulie 
2012. Prezenţa acestui logo pe produsele            
alimentare indică faptul că atât producătorii, cât şi 
agricultorii care le-au furnizat ingredientele, au     
respectat normele stricte ale UE referitoare la ali-
mentele şi băuturile ecologice.  
 Atunci când utilizează logoul ecologic al UE, 
producătorii trebuie, de asemenea, să indice pe 
etichetă numărul de referinţă al autorităţii de certifi-
care şi numele producătorului, prelucrătorului sau 
distribuitorului care a manipulat produsul ultima 
dată. Mărcile naţionale de certificare ecologică pot fi 
utilizate în paralel cu logoul UE.  
 Logoul rămâne opţional în cazul produselor 
neambalate şi al celor de import. Pentru ca pro-
dusele ecologice provenind din alte ţări să poată fi 
importate pe teritoriul UE, trebuie ca normele       
aplicate de ţările respective în materie de agricultură 
ecologică şi autorităţi de certificare să fi fost         
recunoscute ca fiind echivalente standardelor euro-
pene . 
 
Sursa : CE 
 

Raportul mecanismului de cooperare şi 
verificare 

  
 România trebuie să asigure respectarea 
statului de drept şi a independenţei sistemului 
judiciar pentru a recâştiga încrederea partenerilor 
săi din UE, se afirmă în raportul adoptat de Comisie 
în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare 
(MCV). Raportul se referă la o perioadă de cinci ani, 
de la aderarea României la UE în 2007, şi prezintă 
evaluarea Comisiei privind progresele înregistrate 
de România în cursul acestei perioade, 
concentrându-se pe reforma sistemului judiciar şi 
combaterea corupţiei. 

 Având în vedere că raportul analizează o 
perioadă de cinci ani, acesta evidenţiază 
progresele înregistrate. Multe dintre elementele 
esenţiale ale cadrului legal sunt în prezent în 
vigoare. Accentul s-a deplasat acum pe punerea 
în aplicare. Nivelul de asumare la nivel na’ional a 
reformelor rămâne variabil. 
 România a creat baza pentru o 
modernizare substanţială a sistemului său 
judiciar. Instituţii precum Direcţia Naţională 
Anticorupţie (DNA) şi Agenţia Naţională de 
Integritate (ANI) au făcut dovada unor rezultate 
convingătoare în instrumentarea cazurilor de 
corupţie la nivel înalt. Recent, prin hotărâri ale 
instanţelor în cazuri de corupţie la nivel înalt s-au 
soluţionat cu eficacitate cazuri dintre cele mai 
sensibile, iar sistemul judiciar şi-a demonstrat 
capacitatea de a-şi afirma independenţa. 
 Cu toate acestea, în ciuda progreselor 
înregistrate de România, concluzia raportului este 
că obiectivele MCV nu au fost încă atinse. În 
unele domenii, punerea în aplicare a legilor se 
află abia la început, iar în alte domenii, reforma 
nu este suficient asumată, procesul global al 
reformei nefiind încă durabil şi ireversibil. 
Pagini utile : 
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / c v m / d o c s /
com_2012_410_ro.pdf  
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / c v m / d o c s /
swd_2012_231_en.pdf  
Persoane de contact:  
Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70) 
Mark Gray (+32 2 298 86 44) 
 

Sursa : CE 
 

Zona euro. Uniunea Bancară va fi funcţională 
de la începutul anului 2013 

 
 Considerat soluţie pentru rezolvarea crizei 
datoriilor suverane în Europa, proiectul Uniunii 
Bancare are de acum un calendar precizat. 
Comisia Europeană va prezenta la 11 septembrie 
propunerile pentru un supervizor bancar în sânul 
zonei euro, care va putea fi activ la începutul 
anului 2013. 
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 Proiectul uniunii bancare vizează 
transferarea unei mari părţi a puterii de supervizare 
a  Băncii Centrale Europene (BCE) către Autoritatea 
bancară europeană (EBA), care nu şi-a găsit 
niciodată locul de la crearea ei, în 2011. De partea 
ei, EBA va constitui o extensie a dispozitivului 
pentru cele zece state membre ale UE care nu au 
adoptat moneda europeană, euro. 
 Având în vedere că BCE nu poate aduce 
singură calmul pe pieţe, că o monedă nu poate 
supravieţui multă vreme fără un stat, zona euro a 
decis, în iunie, să accelereze integrarea ei financiară 
şi politică. Într-o primă etapă, este vorba de crearea 
„uniunii bancare", băncile fiind la originea crizei 
datoriilor. Michel Barnier, comisarul european pentru 
Piaţa unică, anunţa că din ianuarie 2013, zona euro 
va avea un supervizor bancar unic, sarcină ce va fi 
încredinţată BCE, care va supraveghea cele 6.000 
de bănci din zona euro.  
 
Sursa : România Liberă 

 
Mihai Tănăsescu, primul român la conducerea 

BEI 
 

 Fostul ministru al Finanţelor, Mihai 
Tănăsescu, a fost numit, în data de 1 August, 
vicepreşedinte al Băncii Europene pentru Investiţii 
(BEI), pentru un mandat de şase ani. Pentru ţara 
noastră, numirea unui român la conducerea celei 
mai mari bănci nesuverane - Banca Europeană 
pentru Investiţii (BEI) este o premieră absolută.  
 Mihai Tănăsescu va fi numit în locul grecului 
Plutarchos Sakellaris. Din poziţia de vicepreşedinte 
al BEI, acesta va coordona activitatea băncii în 
Grecia, Cipru, Danemarca, Irlanda, statele ACP 
(Africa, Caraibe şi Pacific) şi Africa de Sud. BEI are 
opt vicepreşedinţi. 
  Cine este Mihai Tănăsescu 
 În vârstă de 56 de ani, Tănăsescu este 
absolvent al Facultăţii de Finanţe-Contabilitate de la 
ASE şi a urmat mai multe specializări în străinătate. 
Tănăsescu a activat în Ministerul Finanţelor 
începând din 1990 ca director general al mai multor 
departamente, coordonând, pe rând, Departamentul 
Veniturilor Statului - impozite directe, Departamentul 
Bugetului de Stat şi Departamentul Datoriei Publice.  

În 1997, el este numit reprezentant al României la 
Banca Mondială, iar în 2000 preia poziţia de 
ministru al Finanţelor, pe care o deţine până în 
2004. 
 Ce este BEI 
 Banca Europeană pentru Investiţii este o 
instituţie europeană creată în 1958, prin Tratatul 
de la Roma. Acţionarii BEI sunt cele 27 de state 
membre ale Uniunii Europene. În afara finanţării 
proiectelor din statele UE, BEI activează şi din 
Africa, Asia şi Rusia, acoperind în total peste 150 
de ţări. Instituţia este cea mai mare bancă 
internaţională nesuverană atât din punct de 
vedere al finanţărilor acordate, cât şi al emisiunilor 
pe pieţele de capital.  

Sursa : CE 
 

România trebuie să absoarbă 7,5 miliarde euro 
în 2013 pentru a evita dezangajări de fonduri 

europene 
 

 Ministrul Afacerilor Europene, Leonard 
Orban, a declarat, după întâlnirea cu delegaţia 
FMI, că România trebuie să absoarbă anul acesta 
aproximativ 950 milioane euro şi peste 7,5 
miliarde euro în anul 2013, pentru a evita 
dezangajări de fonduri europene.  
 Leonard Orban a prezentat delegaţiei FMI 
trei măsuri esenţiale menite să crească absorbția 
fondurilor europene : crearea unei categorii 
speciale de personal, care gestionează fondurile 
comunitare şi care să fie plătit unitar. Ideea este 
că toată salarizarea celor care lucrează în sistem 
să fie similară şi de nivelul cel mai înalt existent în 
momentul de faţă. O altă propunere este crearea 
unui fond în buget sau din resurse din afara 
bugetului, care să permită în permanenţă 
alimentarea ministerelor, pentru a face plăţile 
către beneficiari. “O altă măsură pe care am 
comunicat-o este trecerea la un sistem de 
coordonare mult mai strict, în care un minister, ca 
se va numi Ministerul Afacerilor Europene sau 
Ministerul Fondurilor Europene, să coordoneze 
direct toate autorităţile de management care 
gestionează fondurile europene”, a explicat 
Leonard Orban. 

Sursa : Euractiv 
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Norme comune împotriva fraudei bugetare  
 

 Prin măsuri comune de combatere a 
fraudei, ţările UE i-ar putea prinde mai uşor pe 
vinovaţi şi ar putea recupera mai rapid banii furaţi 
din fonduri alocate pentru programe destinate 
populaţiei. În prezent există diferenţe, de la o ţară 
la alta, în definirea unor infracţiuni ca deturnarea 
de fonduri sau abuzul de putere. Din acest motiv, 
rata condamnărilor pentru fraudă care afectează 
bugetul UE variază între 14% şi 80%.  
 În această situaţie, Comisia propune un set 
de norme comune care să le permită autorităţilor 
să investigheze mai uşor cazurile de fraudă în UE. 
Prin înăsprirea normelor, UE urmăreşte să îi 
descurajeze pe infractori, să protejeze mai bine 
banii contribuabililor şi să ajute la recuperarea 
banilor pierduţi. Măsurile includ:  
•  definiţii comune pentru fraudă şi 
manipularea procedurilor de achiziţii publice, 
inclusiv pentru corupţie şi spălarea de bani;  
•  fixarea duratei condamnărilor în cazul celor 
care se fac vinovaţi de a fi primit, în mod fraudulos, 
sume începând de la 100.000 de euro din bugetul 
UE, la minim 6 luni de închisoare (în prezent, 
pedeapsa minimă pentru acest tip de infracţiune 
variază între amendă şi 12 ani de închisoare); 
•  acordarea unei perioade de timp rezonabile 
procurorilor pentru a acuza o persoană de fraudă. 
 

Sursa : CE 
 
Noi norme privind deşeurile electronice pentru 

a spori eficienţa utilizării resurselor 
 

 În luna august au intrat în vigoare norme 
îmbunătăţite privind colectarea şi tratarea 
deşeurilor electronice. Directiva introduce un 
obiectiv de colectare de 45 % din echipamentele 
electronice vândute, care se va aplica începând cu 
2016, şi într-o a doua etapă, începând din 2019, un 
obiectiv de 65 % din echipamentele vândute, sau 
de 85% din deşeurile electronice produse. Statele 
membre vor putea să aleagă pe care dintre aceste 
două modalităţi echivalente de a măsura obiectivul 
doresc să o raporteze. Începând din 2018, după ce 
va face în prealabil obiectul unei evaluări a 

impactului, directiva se va extinde faţă de sfera de 
aplicare restrânsă din prezent, pentru a se aplica 
tuturor categoriilor de deşeuri electronice.  
Pentru informaţii suplimentare:  
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / e n v i r o n m e n t / w a t e r /
index_en.htm. 
Persoane de contact:  
Joe Hennon (+32 2 295 35 93) 
Monica Westeren (+32 2 299 18 30) 
 

Sursa : CE 
 

Programul de invăţare de-a lungul vieţii (LLP)    
- apel 2013 -  

 
 Prezenta cerere de propuneri are ca bază 
decizia de stabilire a programului de învăţare de-a 
lungul vieţii adoptată de Parlamentul European şi 
Consiliu la 15 noiembrie 2006. Finanţarea vizează 
susţinerea activităţilor de cooperare în educaţie şi 
formare pe întreaga viaţă şi promovarea 
organizaţiilor care activează la nivel european. 
Eligibilitate : autorităţile locale şi regionale, 
centrele de formare, centrele de cercetare, 
universităţile, şcolile, sindicatele, federaţiile.  
Ţări/Regiuni : state membre UE, Spaţiul Economic 
European, ţări candidate şi potenţial candidate, 
Elveţia.  
Buget/Suma acordată pe proiect :  Bugetul total 
alocat acestei cereri de propuneri este estimat 
la 1.276 de milioane EUR.  
Termene limită :  
• Mobilitatea individuală a elevilor în cadrul 
Programului Comenius: 3 decembrie 2012; 
• Comenius, Grundtvig (Formare la locul de 
muncă) – primul termen: 16 ianuarie 2013; 
termene ulterioare: 30 aprilie 2013, 17 
septembrie 2013; 
• (Alocaţii de studiu) Comenius: 31 ianuarie 
2013; 
• Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Grundtvig (Proiecte multilaterale, reţele şi măsuri 
adiacente): 31 ianuarie 2013; 
• Leonardo da Vinci (Proiecte multilaterale pe 
tema transferului de inovare): 31 ianuarie 2013; 
• Leonardo da Vinci: Mobilitate (inclusiv 
certificatul de mobilitate Leonardo da Vinci ); 



OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 

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

TEL/FAX 0235-361652, e-mail centrueuropa@consiliu.vaslui.ro 

6 

     

d. creşterea nivelului de conştientizare cu privire la 
problemele şi obiectivele PAC. 
Tema prioritară pentru prezenta cerere de 
propuneri va fi PAC, în general, şi propunerile de 
reformă a politicii, în special.  
 În cadrul acestei priorităţi, proiectele propuse 
ar trebui să aibă ca obiective: 
—  să se asigure că populaţia înţelege mai bine 
PAC, în special în contextul propunerilor de reformă; 
—  să arate rolul PAC în realizarea unei creşteri 
inteligente, sustenabile şi favorabile incluziunii, 
conform Strategiei Europa 2020; 
—  să asigure o mai bună înţelegere a contribuţiei 
politicii agricole comune la garantarea unei producţii 
alimentare sănătoase şi de calitate pentru cetăţenii 
europeni, la conservarea mediului şi la dezvoltarea 
zonelor rurale din Uniunea Europeană; 
—  să încurajeze interesul publicului pentru rolul 
agricultorilor, al agriculturii şi al dezvoltării rurale în 
societatea noastră prin promovarea rolurilor multiple 
ale agriculturii şi prin evidenţierea contribuţiei PAC la 
sprijinirea agricultorilor, a agriculturii şi a dezvoltării 
rurale în cadrul Uniunii Europene. 
 Totalul bugetului alocat pentru acest apel este 
de 3.000.000 euro, cu pragurile de finanţare între 
100.000 şi 300.000 euro de proiect. Rata de            
co - finanţare este de până la 50%, iar pentru 
campanii de interes excepţional se poate co - finanţa 
până la 70%. 
Perioada de execuţie a proiectelor trebuie să fie între 
1 martie 2013 - 28 februarie 2014.  
Termenul limită de primire al cererilor : 31 
octombrie 2012. 
Pagini Utile :  
„Sprijin pentru acțiunile de informare privind politica 
agricolă comună” Realizarea unor acțiuni de 
informare finanțate din linia bugetară 05 08 06 pentru 
anul 2013 (2012/C 223/04) 
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / r o m a n i a /
focus/08082012_promovarecap_ro.htm 

 
 

Sursa : CE 

Erasmus: Cursuri intensive de limbi străine 
(EILC): 1 februarie 2013; 
• Programul Jean Monnet: 15 februarie 
2013; 
• Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig 
(Parteneriate); Comenius (Parteneriatele 
Comenius Regio); Grundtvig (Ateliere): 21 
februarie 2013; 
•  Erasmus (Programe intensive (IP), 
Mobilitatea studenţilor pentru studii şi stagii – 
inclusiv certificatul de stagiu Erasmus prin 
intermediul unui consorţiu şi Mobilitatea 
personalului – misiuni de predare şi formare a 
personalului): 8 martie 2013; 
• Grundtvig (Alocaţii de studiu, Proiecte de 
voluntariat pentru persoane în vârstă): 28 martie 
2013; 
• Programul transversal (Activitatea cheie 1 
– vizite de studiu) – primul termen: 28 martie 
2013; al doilea termen: 15 octombrie 2013.  
 
Pagini Utile :  
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/
call_lifelong_learning_2013.php 
 
Sursa : CE 
 

Sprijin pentru acţiunile de informare privind 
politica agricolă comună  

 
 Comisia Europeană a lansat apelul pentru 
propuneri de susţinere a acţiunilor de informare 
privind PAC (Politica Agricolă Comună). Apelul 
este lansat odată pe an, doar pentru persoanele 
juridice cu sediul legal de cel puţin doi ani în 
Uniunea Europeană. 
Obiectivele măsurii sunt: 
a. explicarea, contribuţii privind implementarea şi 
dezvoltarea politicii; 
b. promovarea modelului european de agricultură 
şi facilitarea înţelegerii lui de către public; 
c. informarea fermierilor şi a părţilor interesate 
active în mediul rural;  


