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Finanţări 
Căutaţi finanţare pentru proiectele dvs, dar acestea nu pot fi finanţate din 

fonduri structurale, din Programe Operaţionale Sectoriale sau Regionale? 

În numerele următoare ale newsletter-ului vă vom prezenta câteva programe de 

finanţare altele decât fondurile structurale şi de coeziune, decât Programele 

Operaţionale Sectoriale sau Regionale, finaţabile atât de la Bruxelles, cât şi de la 

Bucureşti.  

 

I. Programul „Europa pentru cetăţeni” finanţat direct de la Bruxelles.  

 

Programul Europa pentru cetăţeni este unul din cele patru programe derulate de 

Direcţia Generală Educaţie şi Cultură din cadrul Comisiei Europene, care îşi 

propune să promoveze cetăţenia europeană activă prin implicarea societăţii civile 

în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice şi rememorarea unui 

trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural şi pe concepte precum 

toleranţa, solidaritatea, democraţia, egalitatea de şanse şi înţelegerea reciprocă.  

Obiectivul general al Programului este acela de a acorda tuturor cetăţenilor 

europeni posibilitatea de a se cunoaşte, de a interacţiona şi de a realiza proiecte 

comune, în vederea consolidării ideii de apartenenţă la spaţiul comunitar. 

Acţiunea 1 “Cetăţeni activi pentru Europa” 

Beneficiari eligibili Valoarea finantarii 

acordate 

Termen limita de 

depunere 

- Organisme publice 

- Ong-uri 

Între 22.000 euro şi 

250.000 euro în funcţie 

de încadrarea într-una 

din măsurile 

Programului 

Măsura 1.1 

Iunie2010 

Septembrie 2010 

Măsura 1.2: 

1 iunie 2010 

Măsura 2.2:  

1 Iunie 2010 

 

 

Buget 
 

Măsura 1.1  

Întruniri ale cetățenilor în contextul înfrățirii între orașe 7 000 000 EUR 

Măsura 1.2  

Crearea de rețele tematice între orașele înfrățite 5 165 000 EUR 

Măsura 2.1  

Proiecte cetățenești 1 500 000 EUR 

Măsura 2.2  

Măsuri de sprijin 1 535 000 EUR 

 

Măsuri active în cadrul Acţiunii 1 „Cetăţeni activi pentru Europa” 

 

Măsura 1.1- Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe 

Această măsură vizează activitățile care implică sau promovează schimburile 

directe între cetățenii europeni prin participarea lor la activități de înfrățire între 

orase. Un proiect trebuie să implice municipalitățile din cel putin 2 țări 

participante, din care cel putin una este un stat membru al UE. Proiectul trebuie 

să aibă minim 25 de participanți internaționali provenind din municipalitățile 

invitate, cu cel putin 5 participanți din fiecare municipalitate invitată 



 Durata maximă a întrunirii este de 21 de zile. Subvenția maximă care va fi 
acordată este de 22 000 EUR per proiect. Se poate aplica o finanțare maximă de 

40 000 EUR per proiect dacă cel puțin 10 orașe participă la proiect. Subvenția 

minimă acordată este de 2 500 EUR. 
 

Măsura 1.2- Reţele de oraşe înfrăţite  

 

Această măsură sprijină dezvoltarea de rețele create pe baza legăturilor de 
înfrățire între orașe, care sunt importante pentru că asigură o cooperare 

structurată, intensă și multilaterală între municipalități și deci contribuie la 

maximizarea impactului Programului. Un proiect trebuie să prevadă cel puțin 3 

evenimente. Acesta trebuie să implice municipalități din cel puțin 4 țări 
participante, din care cel puțin una este un stat membru al UE. Proiectul trebuie 

să aibă minim 30 de participanți internaționali provenind din municipalitățile 

invitate. Durata maximă a proiectului este de 24 de luni; durata maximă a 
fiecărui eveniment este de 21 de zile.  

Suma maximă eligibilă pentru un proiect din cadrul acestei măsuri este de 150 
000 EUR. Suma minimă eligibilă este de 10 000 EUR. Calculul subvențiilor se 

bazează pe sume forfetare. 
 

Măsura 2.1- Proiecte cetăţeneşti 

Această măsură abordează o problemă majoră a Uniunii Europene din ziua de 
astăzi: cum se poate reduce distanţa dintre cetățeni si Uniunea Europeană. 

Aceasta vizează explorarea metodologiilor originale și inovatoare în măsură să 

încurajeze participarea cetățenilor și stimularea dialogului dintre cetățenii 

europeni și instituțiile Uniunii Europene.  

Un proiect trebuie să implice cel puțin 5 țări participante, din care cel puțin una 

este un stat membru al UE. Un proiect trebuie să implice cel putin 200 de 

participanți. Durata maximă a proiectului este de 12 luni. 
Valoarea subvenției va fi calculată pe baza unui buget estimativ detaliat si 

echilibrat, fiind exprimată în euro. Subvenția acordată nu poate depăși 60 % din 

valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului. Subvenția minimă va fi de 

100 000 EUR. Subvenția maximă eligibilă pentru un proiect din cadrul acestei 
măsuri este de 250 000 EUR. 

 

Măsura 2.2 – Măsuri de sprijin  

Această măsură reprezintă un instrument de dezvoltare a calității proiectelor 
prezentate în cadrul Acțiunii 1 – „Cetățeni activi pentru Europa”. Aceasta 

sprijină schimbul de experiență, de expertiză si bune practici, precum şi 

activitățile care pot conduce la stabilirea de retele si parteneriate de lungă durată.  

Un proiect trebuie să implice cel puțin 2 țări participante, din care cel puțin una 
este un stat membru al UE. Durata maximă este de 12 luni. Trebuie prevăzute cel 

puțin 2 evenimente per proiect.  

Valoarea subvenției va fi calculată pe baza unui buget estimativ detaliat și 
echilibrat, fiind exprimată în euro. Subvenția acordată nu poate depăși un 

procent maxim de 80 % din costurile eligibile ale acțiunii în cauză. Subvenția 

minimă eligibilă este de 30 000 EUR. Subvenția maximă eligibilă pentru un 

proiect din cadrul acestei măsuri este de 100 000 EUR. 
Detalii la: 
http://eacea.ec.europa.eu.citizenship/programme/about_citizenship_en.php 

Ghidul programului „Europa pentru cetăţeni” este pe portalul UE la adresa: 
http://www.europapentrucetateni.eu/files/2010/Actualizare%20Ghid_2010.pdf 

 
Contact 
 Adrese e-mail: 

General info:eacea-p7@ec.europa.eu 
Actiunea1: eacea-p7@ec.europa.eu 

Actiunea 2 Măsura2.1 EACEA-p7-citizensprojects@ec.europa.eu 
 

http://eacea.ec.europa.eu.citizenship/programme/about_citizenship_en.php
http://www.europapentrucetateni.eu/files/2010/Actualizare%20Ghid_2010.pdf
mailto:eacea-p7@ec.europa.eu
mailto:EACEA-p7-citizensprojects@ec.europa.eu


  

II. Programul “Tineret în acţiune”- parteneriate 

pentru tineri 
 
Beneficiari Valoare finanţare 

acordată 

Temen de depunere 

-Autorităţi locale şi 
regionale 
- Asociaţii 

- Centre de formare 
- Federaţii şi Sindicate 

- IMM-uri 

Maxim 100 000 EURO Pentru proiectele depuse 
la Agenţia Naţională 
Termen limită: 

1 iunie pentru 1 
septembrie-31 ianuarie 

1 septembrie pentru 1 
decembrie-30 aprilie 
1 noiembrie pentru 1 

februarie-31 iulie 
În fiecare an, 2010-2013 

 
Pentru proiecte depuse la 
Agenţia Executivă din 

Bruxelles  
Termen limită: 

Proiecte care încep între:  
1 februarie pentru 1 
august – 31 decembrie 

1 iunie pentru 1 
decembrie-30 aprilie  

1 septembrie pentru 1 
martie-31 iulie 
În fiecare an, 2010-2013 

 

Finanţator 
Comisia Europeană 

Buget total 
1,2 milioane de euro 
 
Obiective:  
- promovarea cetăţeniei active în rândul tinerilor, în general, şi a cetăţeniei lor 

europene, în particular; 
- dezvoltarea solidarităţii şi promovarea toleranţei între tineri, în special în 

vederea consolidării coeziunii sociale în Uniunea Europeană; 
- favorizarea înţelegerii reciproce între tinerii din diferite ţări; 
- contribuţia la îmbunătăţirea calităţii sistemelor de sprijinire a activităţilor 

tinerilor şi a capacităţii organizaţiilor din cadrul societăţii civile în domeniul 
tineretului; 

- promovarea cooperarii europene în domeniul tineretului. 
 
Condiţii de finanţare: 

Programul are un buget general de de 885 milioane EURO pentru perioada 2007-
2013. Bugetul annual este condiţionat de decizia autorităţilor bugetare.  

 



 Dicţionar european 
 

Consiliu 

Cuvântul „consiliu” se regăseşte în numele a trei instituţii europene diferite: 

 
Consiliul european 

Acest termen desemnează reuniunea şefilor de stat sau de guvern (adică a preşedinţilor şi 

a primilor miniştri) din toate statele membre ale Uniunii Europene, şi a Preşedintelui 
Comisiei europene. Consiliul european se reuneşte, în principiu, de patru ori pe an, cu 

scopul de a decide politica generală a Uniunii şi de a analiza progresele în acest domeniu. 
El este organul politic suprem al Uniunii europene, din care cauză reuniunile la acest 
nivel sunt adesea numite „summit”. 

 
Consiliul Uniunii europene 

Numit iniţial Consiliu de miniştri, acest organism este format din miniştri guvernelor din 
toate statele membre ale Uniunii europene. Consiliul se reuneşte în mod regulat pentru a 
lua decizii şi pentru a adopta legi europene. 

 
Consiliul Europei 

Consiliul Europei nu este o instituţie a Uniunii europene. El este o organizaţie 
interguvernametală, cu sediul la Strasbourg, care îşi propune să apere drepturile omului, 
să promoveze diversitatea culturală în Europa şi să combată problemele sociale precum 

xenofobia şi intoleranţa. Consiliul Europei a fost înfiinţat în1949. Între primele sale 
realizări figurează redactarea Convenţiei europene a drepturilor omului, precum şi crearea 

Curţii europene a drepturilor omului, care să apere drepturile pe care cetăţenii le 
dobândesc prin această convenţie. 
 

Criteriile de la Copenhaga 

În iunie 1993, factorii de decizie la nivel european, reuniţi la Copenhaga, au definit 3 

criterii care trebuie să fie îndeplinite de către ţările candidate la aderare 
 
Eurobarometru 

Creat în 1973, acest serviciu al Comisiei europene măsoară şi analizează tendinţele 
opiniei publice în toate statele membre, precum şi în ţările candidate la aderare. Este 

foarte important ca opiniile publicului să fie cunoscute de Comisie, aceasta ajutând la 
pregătirea propunerilor de texte legislative, la luarea deciziilor şi la evaluarea activităţii 
proprii. Eurobarometrul efectuează sondaje asupra unor grupuri ţintă. 

 
Eurocrat 

Sunt numiţi „eurocraţi” (cuvânt inspirat de „birocraţi) numeroşii cetăţeni europeni care 
lucrează pentru instituţiile Uniunii (Parlament, Consiliu, Comisie etc.). 
 

Euroland 

Acest termen desemnează ceea ce se numeşte în mod oficial „zona euro”. Ea grupează 

statele membre ale Uniunii europene care au adoptat moneda euro ca monedă naţională. 
Aceste state sunt: Austria, Belgia, Cipru, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Slovacia, Slovenia. 

 
Eurotarife 

Termenul desemnează noile plafoane tarifare pe care operatorii de telefonie mobilă sunt 
autorizaţi să le aplice pentru apelurile efectuate sau primite în străinătate. 



 

Torino – Capitala Europeană a Tineretului 2010 

 
Ales dintre alte 15 oraşe candidate, Torino a preluat de la Rotterdam 

titlul de Capitala Europeană a Tineretului pentru anul 2010. Acest titlu a 

fost lansat de Forumul European al Tineretului (YFJ) pentru a încuraja 

dezvoltarea de noi idei şi proiecte inovatoare în ceea ce priveşte 

participarea activă a tinerilor în societate şi pentru a promova cooperarea 

privind politicile de tineret la nivel local şi european. Sloganul oraşului 

Torino pentru Capitala Europeană a Tineretului 2010 este ‘Pyou Life’. El 

vine de la ‘Piemonte şi tu’ sau ‘Piemonte şi tineretul’, dar se poate citi şi 

‘Più’, cuvântul italian pentru ‘mai mult’. 

  Pe parcursul anului 2010, Torino va oferi un program variat cu 

evenimente şi activităţi, care să ofere tinerilor ocazia de a participa şi a 

juca un rol activ, aducându-şi în mod real contribuţia în comunităţile lor. 

Pentru mai multe informaţii despre evenimentele şi activităţile 

Capitalei Europene Torino 2010, vizitaţi site-ul oficial: 

 

http://www.pyoulife.com  

http://www.pyoulife.com/


   

 

 

 

Concurs de scurt-metraje 
 

 

 

 

  Imaginează-ţi o viaţă în sărăcie - poţi găsi o cale de ieşire? 

Tinerii între 15 şi 30 de ani, provenind din cele 27 de state membre 

ale UE, sunt invitaţi să exprime într-un scurt metraj de un minut 

modul în care s-ar schimba viaţa lor dacă ar trăi dintr-un venit 

foarte mic şi ceea ce cred ei că ar putea şi ar trebui să facă 

societatea pentru a ajuta oamenii să iasă din sărăcie.   

 

Reguli de concurs: 

 Filmuleţul trebuie să aibă nici mai mult, nici mai puţin de 60 

de secunde; 

 Trebuie să aibă o calitate bună, pentru a putea fi difuzat; 

 Contribuabilii trebuie să fie singurii autori; 

 Dacă decideţi să filmaţi alte persoane decât d-voastră, trebuie 

să aveţi permisiunea celor pe care îi filmaţi; 

 Materialele pe care le utilizaţi trebuie să fie cu licenţă, nu se 

acceptă copyright-ul; 

 Nu se acceptă materialele cu caracter discriminatoriu sau de 

altă natură. 

 

Câştigătorii vor fi anunţaţi în septembrie 2010 şi invitaţi să 

participe la gala oficială în Bruxelles în octombrie 2010 

Data limită pentru trimiterea filmelor este 15 iulie 2010. 

 

Mai multe informaţii: http://www.eppcompetition.eu   

 

 

http://www.eppcompetition.eu/


  

 Cumpăr femei din România şi Bulgaria 

  

Cele mai multe victime ale traficului de persoane din Germania au 

provenit, în anul 2009, din România şi Bulgaria, arată raportul Oficiului 

Federal de Criminalistică (BKA), publicat la Berlin. Combaterea prostituţiei 

fortaţe devine din ce în ce mai dificilă, susţin autorităţile, în condiţiile în care 

victimele au drept de rezidenţă în Republica Federala.  

 

În anul 2009, autorităţile germane au percheziţionat 600 de bordeluri din 

Republica Federală, în căutarea posibilelor victime ale crimei organizate. Ca 

urmare a operaţiunilor de amploare efectuate de poliţie, în 13 landuri germane 

au fost deschise 534 de dosare penale pentru trafic de persoane, cu 11% mai 

multe decât în anul precedent. Şi numărul victimelor a crescut cu 5%, 

ajungând la 710 persoane, majoritatea de origine europeană. 

 

Complicitatea victimei cu traficantul 

Raportul Oficiului Federal de Criminalistică arată că, la fel ca în anii 

precedenţi, cele mai multe victime ale prostituţiei forţate au fost femei din 

România şi Bulgaria. Însă, în ciuda numărului semnificativ de arestări, 

combaterea traficului de persoane devine o sarcină dificilă, se plâng 

autoritaţile germane. În primul rand, prostituţia este legală în Germania; în 

plus, având în vedere că multe dintre femeile obligate să se prostitueze provin 

din ţări membre ale Uniunii Europene, acestea au dreptul la rezidenţă în 

Republica Federala. In atari conditii, identificarea victimelor este dificilă.  

"Traficul de persoanse este un fenomen criminal, în care faptaşii creează o 

relaţie de dependenţă între ei şi victime, prin violenţa fizică şi tortura 

psihică", a declarat, la Berlin, Jörg Ziercke, preşedintele Oficiului Federal de 

Criminalistică. "Problema cea mai mare este că multe dintre victime evită sa 

contacteze autorităţile, astfel incât infracţiunile în cauza ramân nepedepsite. 

Această legatură între infractori şi victime va putea fi întreruptă numai atunci 

cand, prin consiliere, vom convinge persoanele afectate să coopereze cu noi", 

a adaugat Ziercke. 

Ritualuri Voodoo 

De multe ori, victimele nu au nici cele mai elementare cunoştinţe de limba 

germană - un obstacol în plus în calea sesizarii autorităţilor, dincolo de teama 

faţă de ameninţările venite din partea proxeneţilor sau aceea că făptaşii ar 

putea colabora cu unii politişti. Statisticile pentru anul 2009 dezvăluie, chiar, 

că unele victime ar fi intimidate prin ritualuri Voodoo, de catre traficanţii de 

origine africană. Cei mai mulţi infractori cercetaţi pentru trafic de persoane au 

fost, în 2009, cetăţeni germani, într-un procent de 36%, urmaţi de români, 

bulgari şi turci. Oficiul Federal de Criminalistică relatează ca numarul 

victimelor cu vârste pana la 14 ani s-a dublat, faţă de anul precedent. 

Sursa: Deutsche Welle 

 

 

 

http://ad2.ip.ro/please/redirect/156/5/1/7/


  
 

 

Site-uri de internet ale instituţiilor UE 
 

Consiliul European  

Stabileşte orientările şi priorităţile politice generale ale Uniunii 

Europene.  

http://www.european-council.europa.eu/the-institution.aspx?lang=ro 

 

Parlamentul European  

Membrii Parlamentului European sunt aleşi prin vot direct de către 

cetăţenii UE, o dată la cinci ani.  

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_ro.htm 

 

Consiliul Uniunii Europene  

Miniştrii statelor membre se reunesc pentru a discuta şi a adopta, 

împreună cu Parlamentul, legislaţia UE.  

http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=&lang=ro 

 

Comisia Europeană  

Comisarii şi administraţia publică europeană propun legislaţia 

comunitară şi verifică aplicarea sa corectă în UE. Comisia lucrează în 

interesul Uniunii, în ansamblul său.  

http://ec.europa.eu/index_ro.htm 

 

Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene  

Instanţele de judecată şi jurisprudenţa UE . 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ 

 

Curtea de Conturi Europeană  

Gestionează controlul financiar al activităţilor UE.  

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home 

 

Banca Centrală Europeană  

Răspunde de politica monetară europeană.  

http://www.ecb.europa.eu/home/html/lingua.ro.html 

 

Ombudsmanul European  

Investighează plângerile referitoare la cazuri de administrare 

defectuoasă de către instituţiile şi organismele europene.  

http://www.ombudsman.europa.eu/home/ro/default.htm 

 

Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor  

Supervizează protecţia datelor în instituţiile şi organismele UE şi oferă 

consiliere cu privire la legislaţia în domeniul protecţiei datelor/  

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/ro/EDPS 

 

Organisme consultative 

 

Comitetul Economic şi Social European  

Reprezintă societatea civilă, angajatorii şi angajaţii.  

http://www.eesc.europa.eu/index_ro.asp 

Comitetul Regiunilor  

Reprezintă autorităţile regionale şi locale. 

http://www.cor.europa.eu/ 

 

 

Organisme interinstituţionale 

 

Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii 

Europene  

Publică documentele UE . 

http://publications.europa.eu/index_ro.htm 

 

Oficiul European pentru Selecţia 

Personalului  

Selectează personalul instituţiilor şi 

organismelor europene. 

http://europa.eu/epso/index_ro.htm

 

http://www.european-council.europa.eu/the-institution.aspx?lang=ro
http://www.european-council.europa.eu/the-institution.aspx?lang=ro
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_ro.htm
http://www.consilium.europa.eu/showPage.ASP?lang=ro
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=&lang=ro
http://ec.europa.eu/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/index_ro.htm
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/home?PortalAction_x_000_userLang=ro
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/eca.go_home?p_language=ro
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
http://www.ecb.europa.eu/home/html/lingua.ro.html
http://www.ecb.europa.eu/home/html/lingua.ro.html
http://www.ombudsman.europa.eu/home/ro/default.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/home/ro/default.htm
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/lang/ro/pid/1
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/ro/EDPS
http://www.eesc.europa.eu/index_ro.asp
http://www.eesc.europa.eu/index_ro.asp
http://www.cor.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/
http://publications.europa.eu/index_ro.htm
http://publications.europa.eu/index_ro.htm
http://publications.europa.eu/index_ro.htm
http://europa.eu/epso/index_ro.htm
http://europa.eu/epso/index_ro.htm
http://europa.eu/epso/index_ro.htm
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