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In perioada 3-4 martie 2016, la 

Bruxelles, Belgia,  a avut loc o 

sesiune de instruire a 

personalului din Centrele de 

Informare Europe Direct din 

intreaga Uniune Europeana. 

Tema principală a fost modul 

de comunicare catre populatia 

din statele membre a celor 10 prioritati ale Comisiei 

Europene pe anul 2016. 

La programul de instruire derulat pe parcursul celor 2 zile, au 

fost prezenti reprezentanti a 12  Centre de Informare Europe 

Direct din Romania: Bistrita, Galati, Craiova, Timisoara, Alba, 

Tg.Jiu, Bacau, Maramures , Braila, Vaslui, Bucuresti. 

La întâlnire au fost prezenţi şi reprezentanţi din fiecare ţară 

membră a Uniunii Europene, din cadrul Centrelor Europe 

Direct. Centrul Europe Direct Vaslui a fost reprezentat de 

doamna Vasiliu Cristina, coordonatorul Centrului. 

 

Pe parcursul celor 2 zile, a fost prezentat Programul de lucru al 

Comisiei Europene pe anul 2016, cele 10 prioritati, 

Implementarea Planului de investitii – stadiul si tendintele, 

moduri de comunicare ale Planului de investitii către cei 

interesaţi de catre Centrele ED. 

Au fost organizate grupruri de lucru pe temele prioritare: criza 

refugiaţilor şi migraţia, uniunea politică şi monetară, o uniune a 

energiei solidă și cu o politică privind schimbările climatice, 

piata unica digitală, precum şi o serie de ateliere destinate 

implicării si obtinerii unui feed-back mai eficient al cetăţenilor 

din tările membre UE la problemele identificate şi soluţiile 

adoptate.  

Întâlnirea a fost şi un bun prilej de a stabili contacte cu 

reprezentanţi din alte Centre Europe Direct din Europa si 

schimb de bune practici. 

 In data de 29 martie 2016 Centrul Europe Direct 

Vaslui, prin ofiterul de informare Ramona Rotaru si consilierul 

din cadrul Direcţiei Dezvoltare şi Cooperare a Consiliului 

judeţean Vaslui, Andrei Buhuş, au sustinut o prezentare despre 

fondurile structurale destinate tinerilor antreprenori  din 

perioada de programare 2014-2020, la Colegiul Alexandru 

Ioan Cuza din Municipiul Bârlad, la elevii claselor a XII-a, în 

cadrul proiectului educaţional ,,Vreau să am afacerea mea!”. 

Tot în cadrul acestei activităţi s-au realizat şi informări despre 

cum să îţi înfiinţezi propria afacere, despre finanţările oferite de 

statul român pentru tinerii antreprenori, despre cum să îţi 

dezvolţi afacerea etc. 

 Reprezentanţii Centrului Europe Direct Vaslui, au distribuit şi 

materiale informative ca de exemplu: Fonduri noi, CE partener 

în afaceri, Finanţarea din partea UE, O Europa, o monedă, 

Politica agricolă comună, Zece ani de euro, Secretul succesului, 

Reţele de informare UE, Ghid pentru beneficiarii fondurilor 

structurale etc. 

Mulţumim si pe această cale doamnei profesor Diaconu 

Carmen, coordonator al acestui proiect, doamnei director 

Chiriac Irina, doamnelor profesoare Chelaru Carmen, Rogojină 

Andreea, Rotaru Iulia şi tuturor elevilor prezenţi pentru 

susţinerea şi implicarea în această activitate. 

 

Instruirea personalului din Centrele de     

Informare Europe Direct - martie 2016 

Vreau să am afacerea mea!  
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 In data de 26 februarie 2016 Centrul Europe Direct 
Vaslui, prin ofiterul de informare Ramona Rotaru, a sustinut o 
prezentare despre Uniunea Europeana (infiintare, state 
fondatoare, simboluri, drepturile cetatenilor europeni, etc) la 
Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu din comuna Osesti, 
judetul Vaslui, claselor a II-a si a III-a. Au fost distribuite si 
materiale promotionale despre Uniunea Europeana. 
Multumim pe aceasta cale doamnei profesoare Nistor Carmen, 
doamnei director Bocancia Andreea si copiilor prezenti pentru 
sustinerea si implicarea in aceasta activitate.   

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

Fondul pentru Inovare Civica 
isi propune sa sprijine initiative 
si actiuni civice inovatoare ale 
organizatiilor neguvernamentale 
din Romania,  responsabilizarea 
si cresterea participarii active a 
cetatenilor pentru a contribui la 

dezvoltarea comunitatii.   
Finantatorul  acestui  program  este  Fundatia  pentru  
Dezvoltarea Societatii Civile(FDSC). 
In acest an, Programul are doua componente: Componenta 
“Inovare Civica” si Componenta ”Mobilizare civica  in 
vederea accesului imbunatatit la energie”. Se vor sprijini 
initiative in urmatoarele domenii: 
 
•Mobilizarea si responsabilizarea cetatenilor; 
 
•Actiuni de advocacy si monitorizare a institutiilor/autoritatilor 

publice; 
 
•Educatie civica si implicarea copiilor si tinerilor in viata 

comunitatii. 
Valoarea estimativa a finantarilor acordate va fi de maxim 
60.000 lei / proiect. Contributia proprie nu este obligatorie, 
dar sunt apreciate proiectele care aduc co-finantare indiferent 
de linie/capitol de buget. 
Durata proiectelor 
In cadrul acestui program de finantare, durata recomandata 
pentru implementarea proiectelor este  cuprinsa intre 4 si 12 
luni, dar nu exista o limitare stricta in acest sens. 
Modalitate de aplicare 
Procedura de aplicare consta initial in completarea Scrisorii de 
intentie  (fara  alte  anexe  suplimentare)  exclusiv  printr-un 
sistem de aplicare online. Doar solicitantii ai caror Scrisoare 
de intentie a fost selectata vor transmite Cererea de finantare 
cu toate anexele aferente. Detalii cu privire la aplicarea online 
sunt prezentate in Ghidul Solicitantului. 
Termenul limita de depunere a Scrisorii de intentie este 18 
mai 2015, ora 16.00. 
Potentialii solicitanti pot adresa intrebari referitoare la acest 
apel  prin e-mail, telefon sau fax pana la data de 12 mai 2016 
(inclusiv)  in  atentia:  Raluca  Teodor;  E-mail: 
inovarecivica@fdsc.ro;  telefon: 021 310 01 81; fax: 021 310 
01 80. 
Raspunsurile vor fi transmise pana cel mai tarziu 17 mai 2016, 
iar intrebarile care prezinta interes si pentru alti solicitanti, 
impreuna cu raspunsurile aferente, vor fi publicate pe pagina 
de internet a Programului. 
Finantarea este dedicata organizatiilor neguvernamentale din 
Romania.  O  organizatie  poate  depune  pe  cele  doua 
componente, cel mult 3 scrisori de intentie, in calitate de 
solicitant sau partener, din care maximum 2 scrisori de intentie 
pe o componenta. 
Mai multe informatii pe siteul programului: www.fdsc.ro 
 
                                                                    Sursa: Finanţare.ro 

(Ramona Rotaru, ofiţer de informare Europe Direct Vaslui)

Activitate Scoala Gimnaziala M. Eminescu 
Osesti Un nou apel al Fondului pentru  Inovare     

Civica 



3 

            EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

 Comisia Europeană a propus in data de 2 martie, un nou 

instrument pentru asistența de urgență. Acesta ar urma să 

fie utilizat în întreaga Uniune Europeană pentru a răspunde mai 

rapid și cu mai mare precizie la crizele umanitare majore, in-

clusiv cea a refugiaților.  

 Noul instrument este adresat statelor membre ale căror 

capacități de răspuns se dovedesc insuficiente în fața unor 

situații de urgență și unor circumstanțe excepționale, cum 

ar fi afluxul brusc de refugiați sau alte perturbări grave.  

      Sursa : CE  

Comisarul european pentru 

politică regională, Corina 

Crețu, a avut in data de 4 mar-

tie, o întâlnire cu președintele 

Klaus Iohannis, pentru a dis-

cuta, printre altele, despre re-

lansarea absorbției fondurilor structurale și de investiții în Ro-

mania, despre flexibilizarea procedurilor privind accesul la 

fondurile de coeziune și dezvoltare strategică pentru România, 

precum și despre buna colaborare dintre Comisia Europeană și 

autoritățile din România.  

 Astfel, un punct important pe agenda vizitei a fost lan-

sarea în premieră în România a proiectului „Regiuni mai puțin 

dezvoltate” pentru perioada de programare 2014-2020.  

 De asemenea, comisarul Corina Crețu a discutat cu 

președintele Klaus Iohannis despre importanța finanțării 

proiectelor prioritare în domeniile Educației și Sănătății – în 

primul rând despreconstrucția și modernizarea unităților de 

învățământ și creșelor din mediul rural, precum și despre 

construcția celor trei spitale regionale la standarde europene în 

România.  

      Sursa : CE 

 

 

 Comisia Europeana a adoptat in data de 29 martie,    

Programul Operational ”Initiativa pentru IMM-uri"       

2014-2020, in valoare de 100 de milioane de euro, pentru 

intreprinderile mici si mijlocii din Romania.  

Scopul “Initiativei pentru IMM-uri” este de a incuraja statele 

membre sa utilizeze initiativa comuna elaborata de Comisie si 

Grupul Bancii Europene de Investitii (BEI) pentru a stimula 

accesul la finantare al intreprinderilor mici europene care se 

confrunta cu constrangeri financiare.  

Cele 100 de milioane de euro prevazute pentru programul 

“Initiativa pentru IMM-uri” au fost realocate din Programul 

Operational Regional 2014-2020, unde au fost initial       

planificate pentru garantii. Pastrand acest obiectiv initial, 

programul “Initiativa pentru IMM-uri” va pune in aplicare 

schema intr-un mod mai eficient, datorita implicarii      

grupului Grupul Bancii Europene de Investitii (BEI) si a 

fondurilor programului "Orizont 2020".  

                       Sursa : Reprezentanta CE in Romania 

 Comisia Europeană și-a prezentat pe 16 mar-

tie, contribuția la reuniunea Consiliului European de     

primăvară din 18-19 martie. Aceasta reiterează cele șase 

principii pentru o mai bună cooperare UE-Turcia în 

gestionarea crizei refugiaților, cu respectarea legislației 

europene și  internaționale. La 15 octombrie, Comisia  

Europeană a ajuns la un acord de principiu cu Turcia 

privind un plan de acțiune comun  prin care să își           

intensifice cooperarea în materie de gestionare a migrației 

într-un efort coordonat de soluționare a crizei refugiaților. 

Planul de acțiune comun a fost activat la reuniunea dintre 

UE și Turcia  din 29 noiembrie 2015. În urma întâlnirii cu 

prim-ministrul turc Davutoğlu, care a avut loc la 7 martie 

2016, șefii de stat sau de guvern din UE au salutat măsurile 

suplimentare propuse de Turcia pentru găsirea unei soluții 

la problema migrației. 

      Sursa : CE  

  

 Transferul refugiaților din Grecia și Italia se 

desfășoară într-un ritm nesatisfăcător, chiar dacă cu 

tendințe de ameliorare, și trebuie accelerat. Eforturile de                         

strămutare depuse de statele membre trebuie intensificate 

u r g e n t           

pentru a asigura 

s o s i r e a 

și admisia în 

E u r o p a ,  î n 

condiții de bună 

ordine, gestiune 

și siguranță a 

persoanelor din 

țări terțe care au nevoie de protecție internațională. Acestea 

sunt concluziile raportului, publicat în data de 16 martie de 

Comisia Europeană, privind punerea în aplicare a mecanis-

melor de transfer de urgență și de strămutare.  

    

 

Asistență de urgență pentru situațiile de criză  

Comisarul european Corina Crețu a discutat cu 

președintele Klaus Iohannis despre absorbția fondurilor 

europene în România  

Programul Operational ”Initiativa pentru IMM-uri" 

Principii pentru dezvoltarea cooperării  

Criza refugiaților: Raport de progres  
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      Marți, 5 aprilie, 

co misa ru l  pen t ru     

poli t ică regională 

Corina Crețu și comis-

arul pentru migrație, 

afaceri interne ș i 

cetățenie Dimitris 

Avramopoulos  au    

discutat cu primari, vice-primari și reprezentanți politici din 

mai multe orașe europene (inclusiv Amsterdam, Atena, Barce-

lona, Berlin, Malmö și Paris) despre modalitățile de integrarea    

eficientă a imigranților recent sosiți în zonele urbane.  

      Sursa : CE 

Scriitorul român Claudiu M. 

Florian a fost desemnat marți, 

5 aprilie, laureat al Premiului 

Uniunii Europene pentru     

literatură 2016. El a fost pre-

miat pentru cartea „Vârstele jocului. Strada cetății”,        

publicată de editura Cartea Românească, în 2012 .  

 Premiile vor fi înmânate câștigătorilor în data de 31 mai, 

la Bruxelles, de comisarul european Tibor Navracsics și de dna 

Silvia Costa, președintele comisiei pentru cultură și educație a 

Parlamentului European. Fiecare laureat va primi un premiu de 

5.000 de euro și va beneficia de promovare la târguri 

internaționale de carte, cum ar fi Londra, Frankfurt și Paris.  

      Sursa : CE 

 

  

 Comisarul pentru politică regională Corina Crețu și co-

misarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie 

Dimitris  Avramopoulos s-au întâlnit marți, 5 aprilie, cu pri-

marii, viceprimarii și reprezentanții politici ai mai multor 

orașe europene, printre care Amsterdam, Atena, Barcelona, 

Berlin și Paris, la o masă rotundă pe tema ,,Cum să consoli-

dăm          integrarea migranţilor în oraşe? ".  

 Vor urma alte întâlniri, până la sfârșitul acestui an și 

începutul lui 2017, în vederea realizării unui bilanț.  

      Sursa : CE  

  

 

Planul de investiții pentru Europa a reprezentat tema centrală 

de discuție la conferința "Îmbunătățirea mediului de 

afaceri. Planul de investiții și semestrul european", organi-

zată vineri, 8 aprilie, de Reprezentanța Comisiei Europene în 

România, în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții, cu 

sprijinul Ambasadei Olandei la București, al Ministerului 

Economiei, Comerțului și Relației cu Mediul de Afaceri și al 

Ministerului Finanțelor Publice.  

Până în prezent, în cadrul Planului de investiții  pentru      

Europa, Banca       

Europeană de Investiții 
a aprobat 54 de 

proiecte pentru 

finanțare prin Fondul 

European de Investiții 
Strategice, totalizând 

7,2 miliarde de euro. 

De asemenea, au fost 

aprobate mai mult de 

150 de acorduri de finanțare a IMM-urilor, cu un buget 

total de 3,4 miliarde de euro. Se estimează că aproximativ 

125.000 de IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie vor 

beneficia de aceste fonduri. 

Investiția totală atrasă de aceste proiecte și acorduri de 

finanțare este estimată la 76,1 miliarde euro. 

      Sursa : CE  

  

 Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii au adoptat 

miercuri, 6 aprilie, un pachet de măsuri de contracarare a 

amenințărilor hibride și de consolidare a rezistenței UE, a 

statelor sale membre și a țărilor partenere. 

 Amenințările hibride reprezintă activități în care meto-

dele convenționale și neconvenționale se întrepătrund și pot 

fi utilizate într-o manieră coordonată de actorii statali și        

nestatali, rămânând însă sub pragul de stare de război       

declarată oficial. Obiectivul urmărit nu este doar de a cauza 

un prejudiciu direct și a exploata vulnerabilitățile, ci și de a 

destabiliza societățile și a crea ambiguitate în vederea 

obstrucționării procesului de decizie.  

      Sursa : CE 

 

 

(Voluntar - Andreea Alina Nistor, studentă UAIC Iaşi,  

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, Relaţii 

Internaţionale şi Studii europene) 

 

  

Integrarea imigrantilor în orașele europene: Comisia intră 

în dialog direct cu primarii  

Claudiu M. Florian, premiul UE pentru literatură 2016  

Gestionarea fluxurilor migratoare pe termen lung: un nou 

parteneriat între Comisie și orașele europene  

Conferința "Îmbunătățirea mediului de afaceri"  

UE ia măsuri împotriva amenințărilor hibride  
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Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, 
in calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-
2020, a lansat apelul de proiecte pentru prioritatea de investitii 
3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente 
a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in 
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in 
sectorul locuintelor.  
Beneficiarii proiectelor depuse in cadrul apelului de proiecte 
sunt unitatile administrativ-teritoriale din mediul urban.  
Activitati finantabile: 
• imbunatatirea izolatiei termice si hidroizolarea anvelopei 
cladirii (pereti exteriori, ferestre, tamplarie, planseu superior, 
planseu peste subsol), sarpantelor si invelitoarelor inclusiv 
masuri de consolidare; 
• reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentu-
lui termic – incalzire si apa calda de consum, parte comuna a 
cladirii tip bloc de locuinte, inclusiv montarea de robinete cu 
cap termostatic, etc. 
• modernizarea sistemului de incalzire: repararea/inlocuirea 
centralei termice de bloc/scara; achizitionarea si instalarea unor 
sisteme alternative de producere a energiei din surse regener-
abile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe 
de caldura si/sau centrale termice pe biomasa, etc.; 
• implementarea sistemelor de management al functionarii con-
sumurilor energetice: achizitionarea si instalarea sistemelor 
inteligente pentru promovarea si gestionarea energiei electrice; 
• orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiec-
tivelor proiectului (inlocuirea lifturilor si a circuitelor electrice 
in partile comune – scari, subsol, lucrari de demontare a insta-
latiilor si echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade 
etc.); 
• realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii 
de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 
2014 – 2020. 
Valoarea totala eligibila a cererii de finantare :  
•    Valoare minima eligibila: 100 000 euro 
•    Valoare maxima eligibila: 5 mil euro.                           
Ratele de co-finantare aplicabile pentru cheltuielile eligibile 
sunt: 
• 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – Fondul 
European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat; 
• 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor –       
Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari. 

Asociatia de Proprietari va contribui cu 25% din valoarea    
cheltuielilor aferente lucrarilor de constructii-montaj  si echi-
pamente din cadrul devizului general. 
Apelul de proiecte este cu depunere continua. Contractarea 
proiectelor se va face in conformitate cu principiul ”primul 

venit, primul servit”.

Data si ora incepere depunere de proiecte: 16.05.2016, ora 
10:00. 
Data si ora inchidere depunere de proiecte: 16.11.2016, ora 
10:00. 
Apelul de proiecte este deschis pana la momentul in care 
valoarea solicitata a proiectelor depuse depaseste nivelul de 
50% peste alocarea financiara regionala, dar nu mai tarziu de 
data limita de inchidere a apelului de proiecte mentionata mai 
sus. 
                                                        Sursa: Finanţare.ro 

Ministerul  Dezvoltarii  Re-
gionale  si  Administratiei 
Publice, in calitate de Autori-
tate de Management pentru 
POR 2014-2020, a lansat ape-
lul de proiecte pentru priori-
tatea de investitii 6.1 – Stimu-

larea  mobilitatii  regionale  prin  conectarea  nodurilor 
secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 
nodurilor multimodale. 
Solicitanti: toate unitatile administrativ-teritoriale judet precum 
si parteneriate intre acestea sau parteneriate intre o unitate ad-
ministrativ teritoriala judet si unitati administrativ teritoriale la 
nivel de municipiu, oras, comuna.  

Activitati finantabile: 
• modernizarea si reabilitarea (pentru imbunatatirea parametrilor 
relevanti- cresterea vitezei, sigurantei rutiere, portantei etc.) 
retelei de drumuri judetene care asigura conectivitatea, directa 
(drumuri judetene sau trasee compuse din mai multe drumuri 
judetene legate direct) sau indirecta (drumuri judetene/trasee 
legate de retea prin intermediul unui drum national modernizat) 
cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum jude-
tean pentru conectarea la autostrazi sau drumuri expres; 
• constructia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de 
drum judetean ce vor face parte din drumul judetean respectiv, 
construirea/realizarea de sensuri giratorii si alte elemente pentru 
cresterea sigurantei circulatiei; 
• construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere 
(construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la auto-
strazi TEN T a drumurilor judetene) si construirea pasarelelor 
pietonale. 
Valoarea eligibila / proiect: 
Valoare minima eligibila: 1.000.000 Euro 
Valoarea maxima eligibila este de 50.000.000 Euro, 
Exceptie: proiectele care se realizeaza in parteneriat intre mai 
multe unitati administrative (judete), caz in care valoarea 
maxima eligibila este de 69.500.000 Euro. 
Ratele de co-finantare aplicabile pentru cheltuielile eligibile 
sunt:  

-maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului 
reprezinta rata de cofinantare acordata prin Fondul European de 
D e z v o l t a r e  R e g i o n a l a  ( F E D R ) ; 
-13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprez-
inta rata de cofinantare din bugetul de stat (BS). 
Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinantare de 
minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

Apelul de proiecte este cu depunere continua. Contractarea 
proiectelor se va face in conformitate cu principiul ”primul 

venit, primul servit”. 
Data si ora incepere depunere de proiecte: 16.05.2016, ora 
10:00. 
Data si ora inchidere depunere de proiecte: 16.11.2016, ora 
10:00. 
Apelul de proiecte este deschis pana la momentul in care 
valoarea solicitata a proiectelor depuse depaseste nivelul de 
50% peste alocarea financiara regionala, dar nu mai tarziu de 
data limita de inchidere a apelului de proiecte mentionata mai 
sus. 
 

POR 2014 – 2020: Cresterea eficientei        
energetice a cladirilor rezidentiale 

POR 2014 – 2020: Imbunatatirea infrastructurii 
rutiere de importanta regionala 
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Comisia Europeana, prin intermediul 
Secretariatului european pentru progra-
mul URBACT III, a lansat o cerere de 
propuneri de proiecte pentru retele de 
implementare  cu  titlul  «Cerere  de 
propuneri de proiecte 2016 pentru 
crearea  a  maximum  15  retele  de         

implementare».  
 
Obiectivul principal al retelelor de implementare este 
crestearea capacitatii oraselor europene de a implementa strate-
gii integrate pentru dezvoltare urbana durabila. 
Aplicatiile vor cuprinde 2 faze. Durata proiectului este de 30 
de luni. 
Beneficiari:  orase, arii metropolitane, districte/sectoare din 
tari/regiuni , statele membre ale UE, Norvegia si Elvetia, care 
au o strategie urbana integrata/plan de actiune si detin bani 
pentru proiecte/actiuni care sa permita implementarea strate-
giei.  
Printre actiunile sprijinite: 

- schimburi transnationale si reuniuni de invatare; 
- studiu de baza prezentand in detaliu situatiile de plecare ale 
diferitelor orase partenere in legatura cu strategia urbana     
existenta, planul de actiune si provocarile de punere in       
aplicare; 
 - un „cadru operational pentru punerea in aplicare”, pentru 

fiecare partener, care sa cuprinda solutii concrete si             
instrumente de politica dezvoltate la nivelul fiecarui partener 
pentru a aborda provocarile si problemele identificate in     
punerea in aplicare la inceputul activitatii retelei. 
Suma acordata pe proiect: intre 600.000€ ṣi 750.000€/

proiect. 
Data de depunere: 22 iunie 2016 – prima faza (ora 15.00 la 
Bruxelles). 
Autoritatea de Management a programului este in Franta. 
Intrebarile privind aceasta cerere de propuneri de proiecte pot 
fi adresate catre responsabilul din cadrul Autoritatii de Man-
agement : dl Kristijan RADOJCIC Secretariat URBACT III 5, 
Rue Pleyel 93283 Saint Denis Franta tel: 33 (0)1 85 58 62 88  
e-mail: k.radojcic@urbact.eu 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice va 
organiza un eveniment Infoday pentru acest apel de Rețele în 
data de 20 aprilie 2016 la sediul din str. Apolodor, nr. 
17,  București. În paralel, Secretariatul Comun URBACT   
organizează 2 seminarii online în limba engleză pe 19 și 26 
aprilie pentru a răspunde la orice întrebări legate de acest apel 

de rețele: http://urbact.eu/two-webinars-learn-more-about-new-
implementation-networks-call-19-and-26-april-2016  
 Detalii suplimentare:  
Persoana de contact: Dna Irina Chicos, consilier 
Autoritatea Nationala URBACT 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 
Bvd. Libertatii, nr. 12, sector 5, Bucuresti  
Tel:  +40372 111 369      
Fax: +40372 111 456  
Email: irina.chicos@mdrap.ro 

 
 
 

Programul INTERREG EUROPE urmareste imbunatatirea 
punerii in aplicare a politicilor si programelor de dezvoltare re-
gionala, in principal a celor care urmaresc investitiile pentru 
crestere economica si a locurilor de munca si, dupa caz, a celor de 
cooperare teritoriala europeana, prin promovarea schimbului de 
experienta si a invatarii de noi politici de catre actorii de interes 
regional.   

Axele prioritare 

Axa Prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si ino-
vare 

Axa prioritara 2 – Competitivitatea intreprinderilor mici si 
mijlocii 

Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu 
emisii scazute de dioxid de carbon in toate sectoarele  

Axa prioritara 4 – Mediu si utilizarea eficienta a resurselor  

Beneficiarii eligibili sunt: 
•    autoritati publice – nationale, regionale sau locale; 
•    organisme de drept public; 
•    organisme private non-profit: agentii, institute de cercetare, 
organizatii specializate in politici publice etc. 
Autoritatea de Management a programului este Franta, prin Regi-
unea Nord-Pas de Calais, iar Secretariatul Tehnic Comun are 
sediul in Lille. Autoritatea Nationala, din partea României, este 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin 
Directia Programe de Cooperare Teritoriala Europeana. 
Cum puteti participa la program: 
•    luati legatura cu un grup de actori interesati, 
•    deveniti lider de proiect sau partener intr-un proiect de coop-
erare interregionala, 
•    inscrieti-va pe platformele de invatare de politici. 
Parteneriat 
–  minim 3 parteneri; 
–  numarul mediu de parteneri: intre 5 si 10 parteneri per proiect. 
Urmatoarele cheltuieli sunt considerate a fi eligibile in cadrul pro-
gramului: 
Personal (salariu, alte costuri legate direct de plăti salariale plătite 

si nerecuperabile de catre angajator) 
Administrare (chirie, asigurari, utilitati, birotica, IT, taxe bancare, 
etc.) 
 Calatorie si cazare (transport, masa, cazare, viza, diurna) 
 Expertiza si servicii externe (studii, sondaje, training-uri, tra-
duceri, promovare, etc.) 
Echipamente (echipamente IT, mobilier, vehicule, etc.) 
Termenul limita pentru al doilea apel de proiecte este 13 mai 
2016. 
Mai multe informatii pe siteul: www.interregeurope.eu 
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