
EUROPA ÎN DIRECT 

CONSILIUL  

JUDEŢEAN VASLUI 

Buletin informativ editat de CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT VASLUI 

An VII, Nr. III, 2014 

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 

Vara aceasta Europe Direct Vaslui organizează concursul 
de fotografii “Din Vaslui DIRECT în EUROPA”.  
Cu scopul de a promova statele membre ale Uniunii 
Europene şi centrul de informare vasluian, cetăţenii 
domiciliaţi în judeţul Vaslui sunt invitaţi să se înscrie, 
până la 30 august 2014,la 
europedirect@consiliu.vaslui.ro, cu o fotografie din 
vacanţa lor de anul acesta.  
Fotografiile pot conţine peisaje, clădiri, monumente 
istorice, persoane şi obligatoriu textul „Europe Direct 
Vaslui”, fie utilizând materialele promoţionale cu sigla 
centrului, fie scris/reprezentat în funcţie de imaginaţia 
fiecărui concurent (pe nisip, pe o bucată de hârtie, cu 
flori, etc).  
Fotografia câştigătoare va fi aleasă prin intermediul 
reţelei de socializare Facebook. Astfel, pe 01 septembrie 
Europe Direct Vaslui va crea pe contul propriu de 
Facebook un album cu toate fotografiile înscrise în 
concurs, iar publicul larg va avea posibilitatea să 
aprecieze fotografiile preferate timp de 2 săptămâni. La 

final, fotografia cu cele 
mai multe like-uri va 
deveni fotografie de 
profil pentru 
www.facebook.com/
EuropeDirectVaslui, 
iar autorul va fi 
premiat cu un aparat 
foto DSLR.  
Mai multe detalii 

despre regulile de fotografiere, se regăsesc în 
Regulamentul concursului, disponibil pe 
www.europedirectvaslui.ro   

Pe 10 iunie, în Parcul 
Independenţei din Vaslui, pe tabla 
de şah construită de Primăria 
Municipiului Vaslui, în cadrul 
proiectului "Reabilitare zona 
pietonală centrală şi iluminat 
arhitectural în Municipiul Vaslui", 
finanţat prin Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, elevii claselor a V-a şi a VI-a de la 
Liceul "Mihail Kogălniceanu" Vaslui, au concurat în cadrul 
turneului de şah "Europe Chess". Evenimentul a fost 
organizat de către Consiliul Şcolar al Elevilor Liceului 
"Mihail Kogălniceanu", cu sprijinul Europe Direct Vaslui, 
centrul fiind deschis genului acesta de solicitări.  
După o luptă strânsă,  elevii clasei a VI -a au declarat şah 
mat, iar la final toţi concurenţii au fost premiaţi, din partea 
Europe Direct Vaslui, cu diplome, broşuri, materiale 
promoţionale dar şi o vizită la sediul centrului. 
În cazul în care doriți să organizați activități extrașcolare 
pe teme europene și considerați că Europe Direct Vaslui 
vă poate sprijini logistic, vă așteptăm la sediul centrului din 
str. Mihail Kogălniceanu nr. 25, Vaslui sau ne puteți 
contacta pe e-mail, la europedirect@consiliu.vaslui.ro sau 
la nr. de telefon 0235/361652. Vă așteptăm! 

În perioada 28 - 31 mai, Reprezentanţa Comisiei Europene 
în România a organizat la Piatra Neamţ o sesiune de 
instruire pe teme precum Cadrul Financiar Multianual 2014
-2020, Bugetul Uniunii Europene, Acordul de Parteneriat 
între România şi UE şi programul Erasmus +.  

Din Vaslui DIRECT în EUROPA  
Concurs Foto 

Europe Chess  

Despre Bugetul UE şi Cadrul Multianul Financiar 
la Piatra Neamţ  

http://www.europedirectvaslui.ro
http://europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1008:concurs-foto-qdin-vaslui-direct-in-europaq&catid=35:activitati&Itemid=50C:/Documents%20and%20Settings/Centru%20Europe/My%20Documents/Add-in%20Express
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Trainingul, la care a 
fost prezent şi Europe 
Direct Vaslui, face 
parte din programul de 
instruire destinat 
Reţelei Europe Direct 
din România şi, pe 
lângă familiarizarea 
consilierilor de comunicare cu politicile  și obiectivele 
Uniunii Europene, a avut ca obiectiv şi clarificarea unor 
aspecte tehnice şi financiare legate de activitatea 
centrelor de informare.  
 

Pe 28 mai, campania “Europa, casa noastră”, 
desfăşurată de Reprezentanţa Comisiei Europene în 
România în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, 
a ajuns din nou la Vaslui.  
Anul acesta, elevii de la Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui 
au simulat un proces de vot al unei propuneri de lege în 
Parlamentul European, au dezbătut și au aflat mai multe 
despre rolul instituțiilor europene, pe când cei de la 
Şcoala Gimnazială din comuna Rebricea au primit 
informaţii despre Uniunea Europeană şi despre 
concursurile la care pot participa în cadrul campaniei 
“Europa, casa noastră”. 
Europe Direct Vaslui a fost prezent la activitate, 
informând elevii despre obiectivele centrului, iar invitata 
specială, doamna Valerica Cobzaru, coordonatorul 
Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Anti-Drog 
Vaslui, le-a povestit liceeniilor despre importanţa 
voluntariatului. 
Campania se află la a patra ediție și 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). 
Mai multe despre această campanie, pe 
www.europacasanoastra.ro.  

      ACTIVITĂŢILE CENTRULUI EUROPE DIRECT VASLUI                                       

În perioada aprilie - mai, Europe Direct Vaslui a desfășurat, 
pe pagina de Facebook a centrului, concursul PE 25 m(-)ai 
ales, cu scopul de a informa cetățenii despre rolul și 
funcțiile Parlamentului European și pentru a trage un 
semnal de alarmă asupra importanței alegerilor europene.  
Pe durata celor 2 luni de concurs, reprezentanţii Europe 
Direct Vaslui au postat pe pagina de Facebook informaţii 
despre Parlamentul European, despre rolul pe care îl are 
această instituție asupra vieții cotidiene a cetățenilor, 
precum şi informații despre cum pot cetățenii influența 
politicile UE prin simpla prezență la vot în cadrul alegerilor 
ce au avut loc pe data de 25 mai 2014. De asemenea, pe 
durata concursului, au fost testate cunoştinţele vasluienilor 
în legătură cu tematica menţionată, prin 10 întrebări postate 
la diferite ore sau zile pe pagina de Facebook a Centrului. 
La finalul concursului, Europe Direct Vaslui a promis 10 
tablete pentru cei 10 care au dat primul răspuns corect la 
întrebările postate, precum și 10 MP3 Playere pentru 
persoanele care au apăsat butonul “Particip”, alese prin 
tragere la sorți de către voluntarii centrului, dar cu condiția 
ca toți participanții să fie domiciliați în județul Vaslui, să aibă 
drept de vot și ... să se prezinte la vot. Pentru a vizualiza 
lista câștigătorilor, precum și videoclipurile cu extragerea 
celor care au câștigat câte un MP3 Player, accesați 
www.europedirectvaslui.ro.  
Datorită faptului că a existat un participant care, deși a 
răspuns corect la întrebările despre Parlamentul European, 
dar din păcate nu a îndeplinit toate criteriile de eligibilitate 
ale concursului, din cele 10 tablete promise, una nu a mai 
putut fi oferită.  
Astfel, vă anunțăm că, în perioada iulie - august, vom 
organiza un concurs de desene, adresat preşcolarilor şi 
elevilor de gimnaziu, iar cel mai frumos desen va fi 
premiat cu tableta rămasă. De asemenea, desenele vor 
fi utilizate în realizarea unor materiale promoționale, 
editate de Europe Direct Vaslui și utilizate în cadrul 
activității “Jocuri Uitate”, ce va avea loc în luna 
septembrie.  
Concursul de desene va avea ca tematică jocurile 
copilăriei, jocuri pe care generația tânără nu le mai 
practică astăzi, jocuri cu care părinții celor mici obișnuiau 
să își petreacă timpul liber atunci când, la rândul lor, erau 
copii.  
Pentru Regulamentul concursului şi alte detalii, vă rugăm 
consultați www.europedirectvaslui.ro și www.facebook.com/
EuropeDirectVaslui 

(Mihaela Cozma - ofițer de informare) 

"Europa, casa noastră"  
din nou la Vaslui  

“PE 25 m-ai ales”  

http://www.europacasanoastra.ro/
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EVENIMENTE & STIRI 

Comisia Europeană a lansat o serie de consultări publice, 
prin care cere părerea cetăţenilor europeni asupra mai 
multor domenii. Astfel, cei care doresc să contribuie la 
îmbunătăţirea Directivelor Comisiei Europene, sunt invitaţi 
să răspundă :  
       până la 15 septembrie 2014, pe tema politicii UE 
privind apa potabilă. Rezultatele vor alimenta procesul 
de reflecție privind eventualele îmbunătățiri la Directiva 
UE privind apa potabilă, al cărei obiectiv este de a proteja 
sănătatea umană împotriva efectelor nefaste ale conta-
minării apei destinate consumului uman, prin asigurarea 
salubrității și a purității acesteia. Chestionarul este dispo-
nibil aici  
       până la 30 septembrie 2014, pe tema „Science 
2.0”, cu scopul de a evalua tendința către un mod de cer-
cetare și de inovare mai deschis, bazat pe date și axat pe 
cetățeni. Consultarea va examina gradul de conștientiza-
re și de participare la aceste tendințe și va colecta opinii 
cu privire la oportunitățile create de „Science 2.0” pentru a 
consolida competitivitatea sectorului european al științei și 
cercetării. Chestionarul este disponibil aici  
De asemenea, în vederea îmbunătăţirii activităţii şi servi-
ciilor oferite de către Europe Direct Vaslui, vă rugăm 
completaţi chestionarul de satisfacţie disponibil aici 
sau pe site-ul www.europedirectvaslui.ro şi contul 
nostru de Facebook, www.facebook.com/
EuropeDirectVaslui. Vă mulţumim. 
 

Sursa : CE 

În urma prezentării raportului de convergență din 2014, 

care evaluează stadiul de pregătire al opt state membre 
ale UE în vederea adoptării monedei unice, Comisia Eu-
ropeană a propus Consiliului de Miniștri al UE să decidă 
că Lituania poate adopta moneda euro la 1 ianuarie 2015. 
Dintre cele șapte alte state membre care beneficiază de o 
așa-numită „derogare” (Bulgaria, Republica Cehă, 
Croația, Ungaria, Polonia, România și Suedia), niciunul 
nu îndeplinește în prezent toate criteriile pentru adop-
tarea monedei euro. Prin urmare, situația lor va fi reeva-
luată în termen de doi ani.   
Sursa : CE 

 

Pentru a veni în sprijinul celor care achiziţionează medi-
camente de pe internet, Comisia Europeană va introdu-
ce, în a doua jumătate a anului 2015, un logo  comun 
destinat farmaciilor care funcționează online.   

Logo-ul conţine drapelul țării UE 
în care își are sediul farmacia 
care funcționează pe internet, iar 
textul este tradus în limba sau în 
limbile oficiale ale țării respecti-
ve.  

 

Sursa : CE 

Comisia Europeană a lansat pașaportul european al 
competențelor în domeniul hotelier, un instrument 
care a fost elaborat pentru a facilita contactul între per-
soanele aflate în căutarea unui loc de muncă și angaja-
torii din sectorul hotelier și al turismului în Europa. 
Pașaportul european al competențelor permite lu-
crătorilor și angajatorilor să depășească barierele 
lingvistice și să compare competențele lucrătorilor din 
sectorul hotelier în scopul de a înlesni recrutarea în 
acest sector. 
Găzduit pe Portalul mobilității europene pentru ocupa-
rea forței de muncă, EURES, pașaportul competențelor 
este disponibil în toate limbile oficiale ale UE. Pe viitor, 
pașaportul va fi extins şi la alte sectoare. 
  

Sursa : CE 

    31 august - 03 septembrie 2014 - conferinţa "A 
new narrative for Europe!", ce va avea loc la Bonn, 
Germania, cu scopul dezbaterii asupra viitorului Euro-
pei. Evenimentul se adresează tinerilor din toate state-
le membre ale UE, cu vârste între 18-25 de ani. Toate 
costurtile deplasării sunt acoperite de organizatori, Re-
prezentanța Comisiei Europene din Bonn și Agenția 
Federală pentru Educație Civică din Germania şi pen-
tru a fi admis pe unul dintre cele 60 de locuri, vă rugăm 
completaţi formularul https://docs.google.com/forms/
d/1Qot3K7NZFjQvabIT9onnGhQV6zXRyYADTw9YAK
PSKaQ/viewform  până la 25 iulie; 
  

Un nou Pașaport  European   
 

Lituania este pregătită să adopte euro în 2015 

Un nou logo pentru siguranța consumatorilor  Opinia dumneavoastră contează 

Evenimente ce nu trebuie ratate 

 

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DWSurvey?surveylanguage=RO
http://ec.europa.eu/research/consultations/science-2.0/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveylanguage=RO
https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui
https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui
https://docs.google.com/forms/d/1Qot3K7NZFjQvabIT9onnGhQV6zXRyYADTw9YAKPSKaQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Qot3K7NZFjQvabIT9onnGhQV6zXRyYADTw9YAKPSKaQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Qot3K7NZFjQvabIT9onnGhQV6zXRyYADTw9YAKPSKaQ/viewform
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        1 - 5 octombrie 2014 - Festivalul Internațional 
de Literatură și Traducere Iași (FILIT), ediția nr.2, orga-
nizat de Muzeul Literaturii Române Iași, sub patronajul 
Reprezentanței Comisiei Europene in România.  
În cadrul festivalului, Reprezentanța Comisiei Europene 
organizează un seminar dedicat subtitrării, pe 3 octom-
brie. Organizat în colaborare cu Facultatea de Litere, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu sprijinul 
Centrului Europe Direct Iași, seminarul doreşte să subli-
nieze importanța traducerii, ca instrument-cheie situat la 
limita dintre traducerea literară și cea tehnică;  
       1117 octombrie 2014 - Săptămâna UE a pro-
gramării, ediția nr.2. ce are scopul de a face mai vizibilă 
programarea, de a demistifica competențele legate de ea 
și de a reuni persoanele motivate, pentru a învăța.  
Astfel, timp de o săptămână, milioane de copii, părinți, 
cadre didactice, antreprenori și factori de decizie se vor 
reuni pentru a participa la evenimente de masă, precum 
și la ore de curs pentru a dobândi competențe în materie 
de programare și în domenii conexe.  
Pentru mai multe detalii și pentru a găsi evenimentul cel 
mai apropiat de dumneavoastră, accesați http://
codeweek.eu/  . 
 

Sursa : CE 

Banca Europeană de Investiţii (BEI) acordă UniCredit 
Leasing Corporation din România un împrumut de 50 de 

milioane de euro pentru finanţarea proiectelor promovate 
de întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) şi de întreprin-
derile cu capitalizare medie din domeniul agriculturii, indu-
striei şi serviciilor din România. Se preconizează că cel 
puţin 70% din împrumut va sprijini  

proiectele IMM-urilor, în timp ce întreprinderile cu capitali-
zare medie vor beneficia de circa 30% din valoarea îm-
prumutului.  

Sursa : CE 

Luna aceasta, Uniunea Europeană a redus considerabil 
tarifele pentru apeluri, mesaje şi serviciile de date în roa-
ming, urmând ca la sfârşitul anului 2015 acestea să fie 
eliminate definitiv. Astfel, de la 1 iulie, cetăţenii europeni 
plătesc 19 euro-cenţi/minut la efectuarea unui apel, 5 
euro-cenţi/minut la primirea unui apel, 6 euro-cenţi/sms şi 
20 euro-cenţi/MB la descărcarea de date. (Plafoanele 
prezentate nu conţin TVA). 

 Sursa : CE 

 

Experți din partea Comisiei Europene și ai statelor mem-
bre se reunesc la Bruxelles în luna iulie pentru a accelera 
modalitățile de programare, precum și punerea în practi-
că a inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”.   
Fondurile provenite din această inițiativă, programate 
împreună cu cele din Fondul Social European în perioa-
da 2014-2020, vor fi utilizate pentru acțiuni care vizează 
tinerii sub 25 de ani (sau, în cazul în care un stat mem-
bru decide astfel, de până la 29 de ani), în special pe cei 
care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun 
program educațional sau de formare (denumiți NEET), în 
regiunile în care rata șomajului în rândul tinerilor a fost 
de peste 25% în 2012.  
20 de state membre, printre care şi România, sunt eligibi-
le pentru  finanțare prin această inițiativă .  
 

 

(Adina Gabriela Gîlcă, voluntar Europe Direct Vaslui ) 

50 milioane EUR în plus pentru IMM-urile şi între-
prinderile cu capitalizare medie din România  

 

 

 

 

Drapelul european este nu doar simbolul Uniunii Europene, ci şi al unităţii şi identităţii Europei în sens mai 
larg. Dispuse în cerc pe fond albastru, stelele de pe steagul European simbolizează idealurile de unitate, soli-
daritate şi armonie între popoarele Europei. Numărul stelelor, 12, nu are legătură cu numărul statelor mem-
bre, cercul fiind un simbol al unităţii.  
 

Istoria acestui simbol a început în anul 1955. Pe parcursul anilor care au urmat, Consiliul Europei a încurajat 
proaspetele instituţii europene să adopte, la rândul lor, acest drapel. În 1985, liderii europeni au transformat 
drapelul în emblema oficială a Uniunii Europene (a Comunităţilor Europene, potrivit titulaturii din acea perio-
adă). Toate instituţiile europene utilizează acum propriul logo. 

Noi tarife de roaming 

„Locuri de muncă pentru tineri” - iniţiativa Comi-
siei Europene 

http://codeweek.eu/
http://codeweek.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes
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Program : Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 

Axa prioritară 6 :  Promovarea incluziunii sociale  
Domeniul major de intervenţie 6.1 : Dezvoltarea 
economiei sociale.  
Beneficiari (solicitanţi şi parteneri) eligibili : 
1. ONG-uri; 
2. Cooperative; 
3. Furnizori de servicii sociale; 
4. Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi 

privaţi; 
5. Întreprinderi implicate în economia socială; 
6. Autorităţi ale administraţiei publice locale. 
Termen de depunere : 28 iulie – 11 august 
Cererile de finanţare se completează şi se transmit     
on-line în limba română, accesând pagina de internet a 
MFE- AMPOSDRU, secţiunea „Cerere de propuneri de 
proiecte”(https://actionweb.fseromania.ro). 
Activităţile principale eligibile : 
 Furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare 

şi consiliere profesională, asistenţă, mentorat, tuto-
rat, orientare profesională, consiliere psihologică, 
consiliere psihiatrică, medierea locurilor de muncă;  

 Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare 
profesională, inclusiv dezvoltarea competenţelor de 
utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate; 

 Activităţi de formare profesională şi de consolidare a 
capacităţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi stimei 
de sine, dedicate persoanelor vulnerabile ; 

 Dezvoltarea şi implementarea programelor de for-
mare a formatorilor care vor activa în domeniul eco-
nomiei sociale;  

 Formarea profesională a personalului furnizorilor de 
servicii sociale, 

Pentru a consulta lista completă a activităților eligibile, 
vă rugăm accesați www.europedirectvaslui.ro 

Buget : Alocarea financiară orientativă este de 
877.640.000 lei (echivalentul a 200 milioane euro).  
Valoarea totală eligibilă a proiectelor va fi cuprinsă între:  
 minim - 219.410 lei şi  
 maxim – 2.194.100 lei  lei pentru proiecte care se 

implementează într-o regiune de dezvoltare  şi 
10.970.500 lei pentru proiectele care se implemen-
tează în minim 2 regiuni de dezvoltare.  

Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului din totalul de 
costuri eligibile este de 2%, 5 % sau 17,35%, în funcţie de 
statutul solicitantului.  
Ghidul solicitantului şi informaţii suplimentare la 
www.europedirectvaslui.ro. 

 

 

 

Program : Life + 2014 

Subprograme: 
Mediu, ce finanţează proiecte “tradiţionale”,   proiecte 
pregătitoare, proiecte integrate, proiecte de asistenţă 
tehnică şi proiecte capacitate      administrativă; 
Politici climatice, ce finanţează proiecte “tradiţionale” 
şi proiecte capacitate  administrativă. 
Proiectele “tradiţionale” pot fi: de bune practici, 
demonstrative, pilot sau informare, proiecte de 
sensibilizare şi de difuzare.  
Unul dintre obiectivele generale este să contribuie la 
tranziţia către o economie eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon şi rezistenţă la schimbările climatice, să 
contribuie la protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului 
şi la oprirea şi inversarea tendinţei de declin a 
biodiversităţii, inclusiv prin sprijinirea reţelei “Natura 
2000″ şi abordarea degradării ecosistemelor.  
Buget  : total 2014 - 283.122.966 euro din care : 
 - 238.862.966 euro pentru subprogramul “Mediu”; 
 - 44.260.000 euro pentru “Politici climatice”.  
Termene de depunere: Propunerile de proiecte trebuie 
validate şi trimise autorităţilor naţionale competente, 
prin intermediul “eProposal”, până la: 
15 septembrie 2014 – proiecte 

 pentru asistenţă tehnică; 
10 octombrie 2014, prima fază, şi aprilie 2015 faza a 
doua – proiecte integrate; 
6 octombrie 2014 – proiecte « tradiţionale»; 
29 octombrie 2014 – proiecte pregătitoare; 
30 septembrie 2015 – proiecte pe capacitate admini-
strativă. 
Punctul Naţional de Contact pentru România: Mini-
sterul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Direcţia Gene-
rală pentru Achiziţii Publice şi Logistică 

Dna. Magda CACE  
12 bd.Libertatii, sector 5, Bucuresti, Ro-040129  
Tel/Fax: +40 21 408 95 66  
Mobil : +40 751076297  
E-mail: magda.cace@mmediu.ro.  
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energetice în clădirile publice; 
 Sprijinirea dezvoltării urbane alocă, din partea 
UE, 852,63 mil. € pentru îmbunătăţirea eficienţei energeti-
ce în clădirile rezidenţiale şi sistemele de iluminat public; 
1658,60 mil. € pentru dezvoltarea unui transport public 
urban ecologic, în special electric, şi stimularea deplasări-
lor nemotorizate în oraşe; 170,39 mil. € pentru promova-
rea regenerării şi revitalizării zonelor urbane în scopul 
creşterii atractivităţii mediului urban; 
 Diversificarea economiilor locale prin dezvol-
tarea durabilă a tursmului alocă, din partea UE,  316,43 
mil. € pentru valorificarea economică durabilă a potenţia-
lului turistic cultural şi natural al regiunilor; 
 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de impor-
tanţă regională şi locală alocă, din partea UE,  1.113 
mil. € pentru creşterea gradului de accesibilitate a zonelor 
rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T; 
 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi so-
ciale alocă, din partea UE, 400 mil. € pentru  dezvoltarea 
accesibilităţii şi calităţii serviciilor sociale şi medicale acor-
date şi stimularea trecerii de la serviciile instituţionalizate 
la serviciile acordate în cadrul comunităţii; 
 Sprijinirea regenerării economice şi sociale a 
comunităţilor defavorizate din mediul urban alocă, din 
partea UE,100 mil. € pentru reducerea concentrării 
spaţiale a sărăciei, prin asigurarea unor condiţii prorii de 
locuit pentru comunităţile defavorizate, precum şi prin 
asigurarea acestora cu servicii de bază - medicale, edu-
caţionale, sociale în vederea creşterii gradului de ocupare 
şi incluziune socială a acestora; 
 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale 
alocă, din partea UE, 350 mil. € pentru îmbunătățirea 
condiţiilor infrastructurii educaţionale pentru asigurarea 
premiselor necesare unui proces educaţional la nivel eu-
ropean şi creşterea participării populaţiei şcolare şi a 
adulţilor la procesul educaţional; 
 Îmbunătăţirea activităţii cadastrale alocă, din 
partea UE,  300 mil. € pentru dezvoltarea gradului de 
acoperire geografică şi incluziune a înregistrării pro-
prietăţilor în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Fun-
ciară. 
 

 

Solicitanţi eligibili:  
 oraşe/municipalităţi sau comitetele de înfrăţire ale 

acestora sau organizaţii non-profit care reprezintă 
autorităţile locale; 

 autorităţi de la nivel local/regional; 
 federaţii/asociaţii de autorităţi locale; 
 organizaţii non-profit care reprezintă autorităţile locale.  
Obiective : contributie la înţelegerea de către cetăţeni a 
Uniunii, a istoriei şi diversităţii acesteia şi promovarea 
cetăţeniei europene şi îmbunătăţirea condiţiilor de partici-
pare civică şi democratică la nivelul Uniunii. 
Bugetul maxim pentru un proiect este de 25.000 euro 
pentru măsura înfrăţiri ale oraşelor, 150.000 euro pentru 
măsurile reţele de oraşe şi proiecte ale societăţii civile.  
Data limită : 1 septembrie 2014 

Pentru toate componentele/măsurile, s-a creat un si-
stem electronic de depunere a cererilor. Propunerile 
de proiecte trebuie să fie depuse utilizând formularul 
electronic de cerere de grant (e-formularul).  
Detalii şi ghidul solicitantului, la :  
www.europedirectvaslui.ro 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 

Centrul de Informare Europe Direct Vaslui are plăcerea de 
a vă informa că în primăvara acestui an a fost supus con-
sultării Draftul Programului Operaţional Regional 2014 - 
2020. Deşi acesta poate surveni modificări în momentul 
lansării, vă invităm să vă familiarizaţi cu axele prioritare, 
obiectivele specifice corespunzătoare fiecărei priorităţi 
de investiţii, precum şi sprijinul din partea UE (mil euro) :  
 Îmbunătățirea activităţilor de transfer tehnolo-
gic alocă, din partea UE, 100 mil. € pentru crearea şi 
dezvoltarea entităţilor de invovare şi transfer tehnologic în 
vederea creşterii capacităţii acestora de a realiza servicii 
tehnologice specifice pentru a stimula iniţiativele inovative, 
susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor inovative; 
 Îmbunătățirea competitivităţii întreprinderilor 
mici şi mijlocii alocă, din partea UE, 200 mil. € din pentru 
sprijinirea dezvoltării IMM-urilor în vederea creşterii com-
petitivităţii economiilor regionale şi crearea de noi locuri de 
muncă, precum şi 500 mil. € pentru îmbunătăţirea 
capacităţilor avansate de dezvoltare a produselor şi 
serviciilor IMM-urilor, în vederea creşterii competitivităţii 
economiilor regionale şi creării locurilor de muncă; 
 Eficienţa energetică în clădiri publice alocă, din 
partea UE, 300 mil. € pentru îmbunătăţirea eficienţei ene-

Detalii la :  
  www.europedirectvaslui.ro, 

secţiunea Oportunităţi de finanţare  

Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 

Document consultativ 

http://europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=58
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_enC:/Documents%20and%20Settings/Centru%20Europe/My%20Documents/Add-in%20Express
http://www.europedirectvaslui.ro/
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