
EUROPA ÎN DIRECT 

CONSILIUL  

JUDEŢEAN VASLUI 

Buletin informativ editat de CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT VASLUI 
An VI, Nr. IV, 2013 

Vaslui, str. M. Kogălniceanu, nr. 25 Tel/fax: 0235-361652 
E-mail: europedirect@consiliu.vaslui.ro, Site: www.europedirectvaslui.ro, Facebook : EuropeDirectVaslui 

Program: Luni-Vineri, orele 10-16 

1 

Cunoașteți-vă drepturile! 
 

Vineri, 6 septembrie, începând cu orele 12.00, 
reprezentanţii Centrului Europe Direct Vaslui au 
participat, cu stand propriu, la a XI-a ediţie a Târgului 
Meşterilor Populari, eveniment organizat în Parcul Copou 
Vaslui, de către Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, în parteneriat cu 
Consiliul Județean Vaslui și Primăria Municipiului Vaslui. 
Participarea la târg are ca scop informarea vasluienilor cu 
privire la drepturile pe care le conferă calitatea de 
cetățean european. O acțiune similară a fost organizată 
anul acesta în aprilie, în cadrul expoziţiei „Ouă 
încondeiate. Icoane. Expoziție. Atelier. Vânzare.”. 
Vizitatorii expoziţiei au demonstrat interes față de 
drepturile europene, considerând acțiunea de bun augur 
și materialele informative extrem de utile.    

Pentru participarea la târg, Centrul Europe Direct 
Vaslui a editat și tipărit pliante despre drepturile 
europene, precum : 
1. „Dreptul la liberă circulaţie şi şedere în Uniunea 

Europeană”; 
2. „Dreptul de a lucra oriunde în Uniunea 

Europeană”; 
3. „Dreptul la educaţie în Uniunea Europeană”; 
4. „Dreptul la îngrijiri medicale şi securitate 

socială în Uniunea Europeană”; 
5. „Drepturile consumatorilor europeni”.  
  
  Acestea, alături de alte materiale informative, editate 
de instituțiile europene, au fost distribuite vizitatorilor 
standului.   
  Pe lângă distribuirea de pliante și broșuri, 
reprezentanţii Centrului Europe Direct Vaslui au discutat 
cu vizitatorii despre Anul European al Cetățenilor 2013, 
despre avantajele pe care le conferă calitatea de cetățeni 
europeni, precum și despre obiectivele și activitățile 
Centrului Europe Direct Vaslui. 

  Guvernanță economică europeană 
 

În perioada 27–30 august, reprezentanții centrelor de 
informare Europe Direct din țară, consilieri de comunicare 
sau coordonatori, au 
participat la un 
training urmat de o 
sesiune de instruire 
la Colibița, judeţul 
Bistriţa-Năsăud. 
Organizat de către 
Reprezentanţa 
Comisiei Europene în 
România, trainingul, ce face parte din programul anual de 
formare adresat celor 31 de centre de informare Europe 
Direct din România, a avut ca temă Guvernanța 
Economică Europeană. 

Tematica a fost aleasă ca urmare a numeroaselor 
întrebări și nelămuriri ale cetățenilor legate de criza 
economică ce parcurge Europa, de situația României și 
poziția Uniunii Europene față de această problemă şi a 
urmărit creşterea capacităţii centrelor de a răspunde 
solicitărilor pe această temă și de a concepe activități 
menite să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii 
Europene privind ieșirea din recesiune.  

 Trainerii, cunoscuții jurnaliști și specialiști în 
economie politică, Dan Suciu și Ionel Dancă, au prezentat 
informații concise și clare, precum : Priorități și obiective 
Europa 2020, Criza financiară, economică şi socială 
2007-2013, Semestrul european, Pactul Euro Plus, rolul 

Băncii Centrale 
Europene 
P a c t u l  d e 
S tab i l i t a te  ş i 
Creştere,   precum 
și Programul de 
convergenţă al 
României. 
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În a doua parte a întrunirii, reprezentanții centrelor 
Europe Direct au fost instruiți de către coordonatorul 
rețelei Europe Direct România, Reprezentanța Comisiei 
Europene în România, doamna Ioana Marchiș, în 
vederea raportării Europe Direct 2013 și planificării 
activităților centrelor pentru anul 2014.  

Pe parcursul întregii sesiuni de formare, participanții 
au avut ocazia de a-și clarifica nelămuririle legate de 
problemele abordate, de a face schimb de păreri și 
experiență prin realizarea de activități practice.  

 
Europa = casa noastră și drumul spre Bruxelles 

 
 Ca urmare a participării la Campania “Europa, casa 
noastră”, cu activități cu și pentru elevi pe teme 
europene, domnul Focșa Constantin, cadru didactic al 
Şcolii Gimnaziale "Ştefan cel Mare" Vaslui, a câștigat o 
excursie la Bruxelles, ce va avea loc în luna septembrie 
a acestui an. Îl felicităm, îi mulțumim că a apelat la 
serviciile Centrului Europe Direct și ne bucurăm că am 
putut contribui la reușita dumnealui. O felicităm de 
asemenea şi pe doamna Elena Gosav, cadru didactic al 
Şcolii cu clasele I-VIII “Luiza Zavloschi” Buda, Oşeşti, cel 
de-al doilea câştigător din judeţul Vaslui.  

“Europa, casa noastră“ este o campanie de 
informare şi comunicare anuală a Reprezentanței 
Comisiei Europene în România, derulată în parteneriat 
cu Ministerul Educației Naționale. Campania este menită 
să transpună priorităţile de comunicare ale Comisiei 
Europene în mediul şcolar. Aflată la a treia ediție, 
campania îşi propune să informeze elevii şi profesorii cu 
privire la proiectul de integrare europeană (istoria, 
prezentul şi viitorul acestuia), priorităţile de comunicare 
ale Comisiei Europene, dar şi informaţii care îi privesc 
direct (posibilitatea de a studia şi de a lucra în statele 
membre, implicarea în activităţi de voluntariat, schimburi 
între tineri, participarea la internship - uri, implicarea în 
proiecte comunitare). Campania este deschisă tuturor 
şcolilor (primare şi gimnaziale), precum şi liceelor din 
România. Elevii participanţi trebuie să fie coordonaţi de  

   ACTIVITĂŢILE CENTRULUI EUROPE DIRECT VASLUI                                       

învăţători sau profesori.  
 Centru l  Europe 
Direct Vaslui a promovat 
această  campanie, 
însoțind de fiecare dată 
comunicatorii în teritoriu, 
oferind detalii profesorilor 
și elevilor interesați și 
mai ales sprijinind activitățile pe teme europene. Astfel, 
cei interesați de această campanie și de serviciile oferite 
de Europe Direct Vaslui, sunt invitați să ne contacteze.  

 
Apel la vot 

 
În luna august, Comisia Europeană, prin 

Reprezentanţa sa în România, a invitat toţi partenerii săi 
din România care găzduiesc un centru de informare 
Europe Direct să depună cereri de proiecte cu activităţi 
dedicate alegerilor Parlamentului European ce vor avea 
loc în anul 2014.  

Pentru a răspunde acestei invitaţii, dar mai ales, 
pentru asigurarea unei participări crescute la alegerile 
pentru Parlamentul European din mai 2014, a populaţiei 
din judeţul Vaslui, Consiliul Judeţean Vaslui, prin Centrul 
de Informare Europe Direct Vaslui a propus activităţi 
care vizează creşterea gradului de informare despre 
drepturile cetăţenilor europeni, funcţiile, rolul 
Parlamentului European şi impactul deciziilor luate la 
nivelul acestei instituţii asupra vieţii cotidiene a fiecăruia 
dintre cetăţenii Uniunii Europene.  

Pentru a fi la curent cu activităţile organizate de 
Europe Direct Vaslui, vă invităm să consultaţi periodic  
site-ul www.europedirectvaslui.ro  şi contul de Facebook 
al centrului, www.facebook.com/EuropeDirectVaslui. 
Participând la concursurile, seminariile, dezbaterile, 
conferinţele organizate de centru, veţi avea oportunitatea 
nu doar de a vă cunoaşte drepturile şi oportunităţile în 
calitate de cetăţeni europeni, de a vă face cunoscute 
părerile şi propunerile legate de viitorul UE, dar veţi şi 
primi materiale promoţionale utile, precum carneţele, 
pixuri, sacoşe de cumpărături, ceasuri de perete, huse 
de telefon sau suport pentru cărţi de vizită. Vă aşteptăm! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Mihaela Cozma, ofițer informare)  



3 

EVENIMENTE & STIRI 

Euro - optimism 
  
 Conform rezultatelor ultimului sondaj Eurobarometru 
publicat în luna iulie a acestui an, șase din zece cetățeni 
ai UE se simt „europeni” și doresc să afle mai multe 
despre drepturile lor, dar mai puțin de jumătate (46 %) 
știu în ce constau aceste drepturi.  
 Europenii consideră că drepturile de care 
beneficiază în calitate de cetățeni ai UE sunt cel mai 
semnificativ rezultat pozitiv din partea UE — aproape 
șase din zece persoane identifică libera circulație a 
persoanelor, a bunurilor și a serviciilor drept cel mai 
semnificativ rezultat pozitiv din partea UE. 
 În pofida crizei, persoanele care afirmă că sunt 
optimiste privind viitorul UE sunt mai numeroase decât 
cele care se declară pesimiste, în 19 din cele 28 de țări, 
iar pesimismul legat de impactul crizei asupra locurilor de 
muncă pare a fi în scădere. Aproape șapte din zece 
europeni (67 %) și peste jumătate din cetățenii fiecărui 
stat membru afirmă că UE are un cuvânt de spus la nivel 
global. 
 O majoritate absolută (51 %) a europenilor sunt în 
favoarea monedei euro, iar în cadrul zonei euro o 
majoritate de două treimi (62 %) susțin moneda unică. 
Această susținere atinge cote maxime sau foarte 
apropiate de cele maxime (între 68 % și 77 %) în patru 
din ultimele cinci state care au aderat la zona euro 
(Estonia, Malta, Slovenia și Slovacia). 
  
Sursa : CE 
 
Vă interesează viitorul UE? 

 Participaţi la dezbatere! 
 

 În ultimele opt luni, comisarii europeni au luat parte 
la dezbateri deschise cu privire la viitorul UE. Dezbaterile 
au loc în contextul Anului european al cetăţenilor şi 
promovează drepturile care decurg din cetăţenia 
europeană şi încurajează dialogul între guverne, 
întreprinderi şi cetăţeni.  
 Dezbaterile de până acum au fost găzduite de 
oraşe, mai mari sau mai mici, din întreaga Europă, de la 
Varşovia(Polonia), la Cádiz (Spania). În program mai 
sunt încă 20 de dezbateri, printre care şi dezbaterea ce 
va avea loc la Bucureşti, pe 28 octombrie 2013, cu 
domnul Dacian Cioloş, Comisarul european pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală.  
 Cei interesaţi să adreseze în direct întrebări unui 
comisar european sau să le posteze pe site şi să 
urmărească discuţiile on-line, trebuie să acceseze http://
ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/
index_ro.htm . 
Sursa : CE 

Nouă instituţie UE, 
Parchetul European 
  
 C o m i s i a 
Europeană propune 
crearea unui Parchet 
European a cărui 
misiune fi va aceea 
de a nu-i lăsa pe infractorii care fură din banii 
contribuabililor să rămână nepedepsiţi. Noua instituţie 
va efectua cercetări şi urmăriri penale şi va avea 
competenţa, la nevoie, de a trimite în judecată, în 
instanţele din statele membre, persoanele învinuite de 
săvârşirea de infracţiuni care afectează bugetul UE.  
 Parchetul European va fi integrat în sistemele 
judiciare naţionale: cercetările şi urmăririle penale vor 
fi efectuate de procurori europeni care vor acţiona la 
nivelul ţărilor UE. Aceştia vor colabora cu personalul 
naţional şi vor aplica legislaţia naţională. Un singur 
procuror general se va asigura că toţi procurorii au 
aceeaşi abordare în toate ţările.  
 Instanţele naţionale vor efectua controlul judiciar, 
ceea ce înseamnă că hotărârile Parchetului European 
vor putea fi contestate în faţa lor.  
 În acelaşi timp, cei acuzaţi de fraudarea bugetului 
UE vor beneficia de mai multe drepturi procedurale, 
inclusiv de dreptul la interpretare şi traducere, dreptul 
de acces la dosar şi dreptul la un avocat. Comisia 
propune şi ca unele drepturi care sunt garantate deja 
în unele ţări să fie extinse: dreptul de a păstra tăcerea 
şi de a fi prezumat nevinovat, dreptul la asistenţă 
juridică, dreptul de a prezenta probe şi dreptul la 
audierea martorilor.  
  

Sursa : CE 
Au fost inaugurate lucrările la  

Gazoductul Iași - Ungheni  
  
 Comisarul european pentru energie, Günther 
Oettinger, prim-ministrul României, Victor Ponta și 
prim-ministrul Republicii Moldova, Iurie Leancă, au 
inaugurat pe 27 august, pe malul râului Prut, lângă 
Ungheni, lucrările la interconexiunea de gaze naturale 
dintre Ungheni (vestul Republicii Moldova) şi Iași. 
 Interconexiunea lungă de 42 de kilometri este 
prima conductă de gaz natural care face legătura 
dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. 
Gazoductul "Ungheni – Iași" va avea o capacitate 
maximă anuală de 1 miliard de metri cubi, acoperind 
aproximativ o treime din consumul de gaz al 
Republicii Moldova.  
  Împreună cu o nouă conductă lungă de 130 km şi  
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compresoarele care urmează să fie construite, noua 
interconexiune va livra gaze naturale orașului Chișinău. 
Pentru prima oară, Republica Moldova va putea primi 
gaze naturale direct de pe piețele Uniunii Europene și 
internaționale, aceasta fiind până în prezent, dependentă 
în totalitate de importurile de gaze naturale din Rusia. 
 
Sursa : CE 

 
13,7 milioane de € Serviciilor publice digitale 

transfrontaliere  
 

 În urma colaborării reușite dintre statele membre ale 
UE, întreprinderile, administrațiile naționale, mediul 
academic, sectorul privat și comunitățile locale cu privire 
la o serie de proiecte pentru facilitarea activităților 
transfrontaliere legate de șederea, deținerea unui loc de 
muncă, efectuarea de studii și derularea de afaceri, 
Comisia Europeană investește 13,7 milioane de euro 
pentru a dezvolta în continuare serviciile publice digitale 
transfrontaliere.  
 Noul proiect „e-SENS” (Electronic Simple European 
Networked Services) va contribui la dezvoltarea de 
servicii publice digitale care sprijină întreprinderile să își 
desfășoare activitatea atât în țara lor, cât și în alte state 
membre ale UE - inclusiv să demareze o afacere, să 
îndeplinească cerințele legale și să participe la licitații 
publice. De asemenea, proiectul va conecta serviciile 
digitale naționale destinate cetățenilor care vizitează un 
alt stat membru în scop turistic, pentru a munci sau a 
studia.  
 
Sursa : CE 
 

Un nou Program Economic pentru România  
 
 Echipele Fondului Monetar Internaţional, Comisiei 
Europene şi Băncii Mondiale au efectuat o vizită la 
Bucureşti în iulie, în urma căreia au ajuns, la nivel tehnic, 
la un acord cu autorităţile în legătură cu un nou program 
ce ar putea duce la o consolidare a redresării economice 
a României. Având acces la o finanţare în jurul valorii 
totale de 4 miliarde Euro, autorităţile vor proceda la o 
consolidare fiscală treptată, având ca scop atingerea 
ţintei de deficit de 2,3 % din PIB în termeni cash şi de 2,4 
% din PIB  în termeni ESA (Sistemul European de 
Conturi) în anul 2013 şi realizarea unui deficit structural 
de cel mult 1 % din PIB până în anul 2015. Politica fiscală 
va fi susţinută de reforme instituţionale, inclusiv de măsuri 
menite să stimuleze planificarea pe termen mediu, să 
dezvolte capacitatea administrativă, să accelereze        
absorbţia fondurilor UE, să consolideze administrarea 
fiscală şi guvernanţa fiscală, să asigure un mai bun  

control al arieratelor, să avanseze cu implementarea 
agendei de reformă în sectorul sanitar.  Alte reforme 
structurale vor viza reforma întreprinderilor de stat   
ineficiente şi stimularea investiţiilor şi eficienţei în    
sectoarele energie şi transporturi. Politicile sectorului 
financiar vor căuta să consolideze bilanţurile bancare, 
în mod special, prin abordarea problemei împrumu-
turilor neperformante bancare, în vederea susţinerii 
creşterii creditării şi a redresării economice. 

Sursa : CE 
 

Educaţie europeană-internaţională 
 

 Comisia Europeană  a propus o nouă  strategie  
europeană, care are ca obiectiv atragerea studenţilor 
din  lumea  întreagă  şi  oferirea  propriilor  absolvenţi  
competenţele de care au nevoie pentru a face carieră 
la nivel internaţional. 
 Strategia pentru învăţământul superior încurajează 
derularea de acţiuni pe trei planuri:  
 
• schimburile  internaţionale  de  studenţi  şi  personal  
universitar; 

•  internaţionalizarea şi îmbunătăţirea programelor de 
studii, inclusiv a învăţământului digital; 

• cooperarea, parteneriatul şi consolidarea 
capacităţilor.  

Sursa : CE 
 

Concurs 
 

  
 
 Î n perioada 1 
septembrie – 20 octombrie, liceele își pot înscrie 
elevii la concursul anual al Uniunii Europene pentru 
tinerii traducători, cunoscut sub numele de „Juvenes 
Translatores”, la adresa de internet http://
ec.europa.eu/translatores/index_ro.htm. Formularul 
online este disponibil în toate limbile oficiale ale UE. 
 Concursul, aflat la a 7-a ediție, va avea loc în data 
de 28 noiembrie, simultan în toate liceele selectate 
prin tragere la sorți. Ediția de anul acesta este 
deschisă elevilor născuți în 1996, indiferent de 
naționalitate, și participării a peste 760 de licee. Elevii 
(fiecare școală poate înscrie între 2 și 5 elevi) vor 
traduce un text de o pagină în funcție de alegerea 
exprimată pentru oricare dintre cele 552 combinații 
posibile între cele 24 de limbi oficiale ale UE.  
 

Sursa : CE 
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Turism şi accesibilitate pentru toţi 
 

Titlu apel: Proiectare, implementare, promovare şi      
comercializare de itinerarii de turism accesibil - 2013. 
Program: Acţiune pregătitoare “Turism şi accesibilitate 
pentru toţi”. 
Domenii: turism, dezvoltare locală, comunicare/
promovare, economie/industrie/servicii. 
Buget/Suma acordată pe proiect: 950.000 €; pâna la 
125.000€/proiect, cu un maximum de 75% cofinanţare. 
Data limită de depunere: 22 octombrie 2013, orele 17.00 
CET. 
Eligibilitate : autorităţi publice centrale şi locale, 
companii şi IMM-uri, centre de formare, agenţii şi camere, 
ONG-uri, universităţi, asociaţii, etc., implicate în activităţi 
de turism. 
Ţări/Regiuni: state membre UE. 
Obiective : 
• să încurajeze adaptarea bunurilor şi serviciilor turistice 

la persoanele cu nevoi specifice de accesibilitate; 
• să promoveze egalitatea de şanse şi incluziunea 

socială a persoanelor cu nevoi specifice în termen de       
accesibilitate; 

• să îmbunătăţească competenţele şi formarea în        
privinţa accesibilităţii în lanţul de aprovizionare în     
domeniul turismului; 

• să contribuie la integrarea accesibilităţii în toate      
segmentele reţelei de echipamente turistice şi, în     
acelaşi timp, să creeze un angrenaj coerent de        
accesibilitate în acest sector; 

• să aducă un sprijin adecvat şi de consiliere IMM-urilor 
din domeniu; 

• să îmbunătăţească diversitatea şi calitatea ofertei în 
turismul accesibil în Europa. 

Printre acţiunile finanţate:  
∗ proiectarea, implementarea, promovarea și 

comercializarea de trasee turistice disponibile, care 
permit      accesul turiştilor cu nevoi speciale de 
accesibilitate; 

∗ instruirea personalului, furnizarea de competenţe   
adecvate, difuzare şi supraveghere de instrumente de 
sprijin. 

Informații suplimentare:  
♦ durata maximă a unui proiect nu poate să depăşească 

18 luni; 
♦ data provizorie de demarare: februarie 2014; 
♦ Comisia Europeană prevede să cofinanţeze până la 8 

proiecte; 
♦ proiectele pot fi transnaţionale; 
♦ beneficiarul trebuie să acţioneze în consorţiu cu         

organismele partenere; 
♦ Parteneriatul trebuie să cuprindă cel puţin : 4 IMM-uri 

implicate în domeniul turismului, cu cel puţin 2 ani de 
experienţă, şi cel puţin o: autoritate publică naţională/
organizaţie naţională pentru turism/administraţie 
publică regională sau locală/reţea sau asociaţie 
implicată în domeniu. 

Surse de informare:  
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / e n t e r p r i s e / n e w s r o o m / c f /
_getdocument.cfm?doc_id=8111 
Instituție responsabilă: 
Comisia Europeană,DG Intreprindere şi Industrie 
B 100 04/28, B-1049 Bruxelles, Belgia 
C o n t a c t : e n t r - c f p - 1 3 1 0 2 - A C C E S S -
ROUTES@ec.europa.eu 

 Danube Water Programme  
 
Program: Programul Apa Dunării este o inițiativă       
comună a Asociației Internaționale de companii de     
alimentare cu apă în bazinul hidrografic Dunăre (IAWD) 
şi Banca Mondială.  
Obiectiv: Lansat sub tematica "politici inteligente, utilităţi 
puternice şi servicii durabile" în alimentarea cu apă şi  
canalizare în regiunea Dunării, programul susţine       
colaborarea cu părţile interesate de la nivel local,        
regional şi naţional pentru a promova un dialog politic 
documentat cu  privire la provocările principale cu care 
se confruntă sectorul managementului apei.  
Domenii: consolidarea capacităţilor specifice şi 
instituţionale pentru managementul utilitar şi 
îmbunătăţirea practicilor operaţionale în domeniul 
aprovizionării cu apă și   tratamentului apelor uzate.  
Buget/Suma acordată pe proiect: Bugetul total este de 
500.000 euro. Valoarea granturilor trebuie să fie între 
25.000 - 75.000 de euro.   
Data limită de depunere: 30 septembrie 2013. 
Eligibilitate : autorităţi locale, agenţii guvernamentale, 
mediul academic, ONG-uri, asociaţii/agenţii de utilitate 
publică, etc.  
Ţări/Regiuni: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, 
Croaţia, Kosovo, Macedonia, Moldova, Muntenegru,  
România, Serbia şi Ucraina (alte state din regiune pot 
participa, dar nu pot beneficia în mod direct de programul 
de finanţare).  
Printre acţiunile finanţate: Fondurile puse la dispoziţie 
nu finanţează lucrări. Acestea pot fi utilizate pentru a   
cofinanţa servicii de consultanţă, costuri operaţionale, 
bunuri minore şi cheltuieli de formare.  
Criteriile de acordare a cofinanţării vor avea la bază 
următoarele elemente-cheie: 
• cererea de finanţare vine de la o instituţie activă şi 

implicată în alimentarea cu apă şi tratarea apelor    
uzate de la nivel naţional sau regional; 

• activităţile propuse sunt conectate cu alte activităţi 
asociate cu managementul utilitar şi îmbunătăţirea 
practicilor operaţionale la nivel naţional şi regional şi 
alinierea cu Planul de lucru pentru Apa Dunării; 

• guvern şi aprobarea organizării activităţilor; 
• potenţial pentru obţinerea unui impact durabil şi     

reproductibil; 
• co-finanţare sau sprijin în natură pentru activitatea 

organizaţiilor sau instituţiilor locale. 
Surse de informare:  
http://www.iawd.at/cms/pages/en/home.php 
http://www.worldbank.org/projects/P128416/danube-
region-water-waste-water-sector-capacity-building-
program?lang=en 
Contact: 
Aplicaţiile trebuie trimise în engleză pe adresa        
weller@iawd.at şi în copie la frank@iawd.at 



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 
6 

     

Granturile SEE şi norvegiene  
 

Două noi programe prin care România va atrage 
granturi SEE şi norvegiene, cu o valoare cumulată de 
peste 14 milioane de euro, au fost semnate recent de 
Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. 
Cele două programe sunt : 
1.„Monitorizarea mediului şi planificare şi control 
integrat” 
Prin acest program sunt alocate României granturi în 
valoare de peste 8 milioane de euro pentru îmbunătăţi-
rea respectării legislaţiei în domeniul mediului, prin 
proiectul predefinit „Îmbunătăţirea cunoaşterii în 
domeniul amenajării teritoriului”. Proiectul va fi imple-
mentat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară din România în cooperare cu Autoritatea 
norvegiană de cadastru şi cu Registrul din Islanda. 
2.„Întărirea capacităţii şi cooperare instituţională  
între instituţiile publice, autorităţile locale şi region-
ale româneşti şi norvegiene”. 
Prin acest program sunt alocate României granturi în 
valoare de 6 milioane de euro, urmând să fie finanţate 
două proiecte predefinite.  
Astfel, proiectul „Întărirea capacității de reglementare în 
domeniul siguranței nucleare și radiologice și al pregătirii 
și reacției la situații de urgență în România”, promovat de 
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, 
în valoare de 4,2 milioane de euro, vizează creșterea 
eficienței autorității naționale de reglementare în 
domeniul nuclear prin activități specifice de întărire a 
capacității, schimb de experiență și bune practici cu cei 
doi parteneri ai proiectului - Autoritatea de Protecție Îm-
potriva Radiațiilor din Norvegia și Agenția Internațională 
pentru Energie Atomică.  
În acelaşi timp, prin intermediul celui de-al doilea proiect 
predefinit, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va 
primi granturi în valoare de peste 2,3 milioane de euro, 
care vor fi utilizate pentru promovarea integrității și    
combaterea corupției în domeniile fiscal și vamal, prin 
întărirea capacității Direcției Generale de Integritate. 
Proiectul va fi dezvoltat și implementat în parteneriat cu 
Administrația Fiscală Norvegiană și Secretariatul General 
al Guvernului. 

 
Granturile SEE şi norvegiene alocate României în      

perioada 2009-2014 sunt în valoare de aproximativ 306 
milioane de euro. Acestea vor susţine programe şi 
proiecte din 21 de domenii precum justiţie şi afaceri in-
terne, protecţia mediului, cercetare, sănătate, cultură, 
societate civilă şi îmbunătăţirea condiţiilor sociale pentru 
populaţia roma. Până în prezent au fost semnate nouă 
din cele 21 de programe. 
Surse de informare:  
www.norvegia.ro, www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro  
www.norwaygrants.ro.  

 Combaterea violenţei  
 

Titlu apel: JUST/2013/DAP/AG. 
Program specific: DAPHNE III (2007 - 2013).  
Program General: Drepturi fundamentale și justiție.   
Buget/Suma acordată pe proiect: Bugetul total este de 
11.404.000 euro. Finanţarea nu poate depăşi 80% din   
costurile totale eligibile ale proiectului. Nu există o limită 
maximă, dar subvenția solicitată nu poate fi mai mică de 
75.000 de euro.  
Data limită de depunere: 30 octombrie 2013, ora 12.00 
CET. 
Eligibilitate : organizații non-guvernamentale, autorităţi 
regionale și locale competente, departamente universitare 
și centre de cercetare. Autorităţile publice naţionale şi   
centrale nu sunt eligibile.  
Ţări/Regiuni: state membre UE, Norvegia, Islanda,      
Liechtenstein.  
Obiectiv: Prevenirea și combaterea violenței împotriva 
copiilor, tinerilor și femeilor, precum și protejarea victimelor 
și grupurilor de risc. 
Grupuri ţintă: familii, bărbați, profesori și  
personal educaţional, asistenți sociali, ofiţeri 
de poliție și vamali, autorități locale, naționale și militare, 
personal medical și paramedical, personal judiciar, 
ONG-uri, asociaţii sindicale și comunități religioase.      
Beneficiarii apelului trebuie să fie copiii, tinerii și 
femeile care sunt sau riscă să devină victime ale violenței.  
Priorităţi : 
• Sprijinirea victimelor violenţei; 
• Violența legată de practicile dăunătoare; 
• Copiii victime și/sau martori ai violenței în relațiile 

apropiate și familiale; 
• Copiii victime ale hărţuirii/intimidării în mediul şcolar; 
• Intervențiile autorului și măsuri de protecție ale 

victimelor; 
• Prevenirea și combaterea violenței împotriva copiilor, 

tinerilor și femeilor, prin intermediul proiectelor care  
vizează schimbări atitudinale și comportamentale;  

• Creșterea gradului de conștientizare cu privire la      
violenţa împotriva femeilor. 

Informații suplimentare:  
♦ Proiectul trebuie să înceapă după data semnării 

acordului (aplicanţii vor ţine cont de faptul că       
evaluarea şi semnarea contractelor nu va dura mai 
puţin de 5 luni de la închiderea apelului); 

♦ Proiectele nu vor depăşi perioada de 24 luni; 
♦ Aplicaţiile se depun doar online prin sistemul 

PRIAMOS, sistemul de operare al Direcţiei          
Generale pentru Justiţie.  

 
Surse de informare:  
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/index_en.htm 
 
Contact: 
Pentru   întrebări legate de înregistrare în sistemul online 
PRIAMOS : HOME-JUST-PRIAMOS-USM@ec.europa.eu 
 Pentru întrebări legate de prezentul apel : JUST-
DAPHNE@ec.europa.eu. 


