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În cadrul Săpămânii Europene a Mobilităţii, 16 - 22 
septembrie 2015, Europe Direct Vaslui va organiza 
marşul ecologic, “reGenerează idei”, pentru a atrage 
atenţia opiniei publice privind reducerea şi reutilizarea 
deşeurilor ca resursă pentru economie.  
La defilarea stradală vor participa preşcolari, şcolari 
vasluieni şi persoane cu nevoi speciale, ce vor purta 
articole vestimentare confecţionate chiar de ei, în cadrul 
unor ateliere de lucru, din deşeuri şi materiale 
biodegradabile.  
Dacă doriţi să vă alăturaţi acţiunii noastre de 
conştientizare şi sensibilizare a opiniei publice privind 
protejarea mediului şi promovarea petrecerii timpului în 
aer liber, ne puteţi contacta atât  la sediu, cât şi la telefon, 
e-mail sau prin intermediul reţelelor de socializare! 

Ne face plăcere să vă anunţăm că, în vara aceasta, 
faţada imobilului în care funcţionează Centrul Europe 
Direct Vaslui a fost renovată.  
Astfel, vă aşteptăm cu drag să ne vizitaţi şi să vă 
informaţi despre Uniunea Europeană, la sediul nostru - 
str. Mihail Kogălniceanu nr. 25, Vaslui! 
 

Pentru a promova valorile europene, ideea de unitate în 
diversitate, dar şi pentru a-l comemora pe domnitorul 
Ştefan cel Mare, Europe Direct Vaslui, structura gazdă 
Consiliul Judeţean Vaslui, în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Vaslui, Consiliul Local Vaslui şi Centrul 
Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Vaslui au organizat, pe data de 2 iulie, 
concertul „Noaptea Europeană a Muzicii Clasice”. 

 

 

Evenimentul, moderat de domnul prof. Sorin Popoiu, 
directorul general al Şcolii Gimnaziale “Ştefan cel Mare” 
Vaslui, s-a bucurat de prezenţa domnilor Dumitru Buzatu, 
preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui şi Laurenţiu 
Chiriac, reprezentant al Muzeului Judeţean „Ştefan cel 
Mare” Vaslui. Doamna Mihaela Chircu, coordonator 
Europe Direct Vaslui, a prezentat obiectivele centrului şi a 
premiat interpreţii. 
Evenimentul în sine a reprezentat un periplu european şi 
internaţional, în materie de muzică clasică instrumentală 
şi vocală, susţinut cu pasiune şi profesionalism de către : 
- Corala „Fantasia”, coordonată  de domnul prof. Vasile 
Negură, care a primit în 2002, din partea fundaţiei 
Madrigal, titlul de cel mai talentat dirijor. Înfiinţată în 1995, 
la Gimnaziul "Elena Cuza" din Vaslui, “Fantasia” a devenit 
rapid, o prezenţă nelipsită din evenimentele artistice 
desfăşurate la nivel judeţean, naţional şi internaţional; 

“reGenerează idei” 

Europe Direct Vaslui,  
în haine noi  

Noaptea Europeană a Muzicii Clasice  

http://www.europedirectvaslui.ro
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- Rareş Trufea, olimpic şi elev la Şcoala Gimnazială 
„Mihai Eminescu” Vaslui, clasa de pian, coordonată de 
dna. prof. Parfene Galina; 
- Enea Costel, olimpic şi elev la Şcoala Gimnazială 
„Vasile Alecsandri” Vaslui, clasa de clarinet, coordonată 
de dl. prof. Căuneac Iftimie; 
- Daniel Macarov, olimpic şi elev la Şcoala Gimnazială 
„Mihai Eminescu” Vaslui, clasa de trompetă, coordonată 
de dl. prof. Tălmaciu Romeo; 
- dl. Alexandru Cantea, tânăr vasluian, absolvent al 
Colegiului Naţional de Artă "Octav Bancilă" Iaşi, în 
prezent student la Conservatorul din Bucureşti; 
- Cvartetul „Colosseum”, un cvartet experimentat şi 
notoriu, înfiinţat în 2003, la Iaşi, ce adoptă cu uşurinţă 
stiluri muzicale, precum clasic, jazz, blues, tango, pop, 
cafe concert, vals, romanţe, Ever-Green, “Oldies but 
Goldies”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe 19 august, la Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu 
Spătarul” Vaslui, cu sprijinul doamnelor bibliotecare 
Trifan Mihaela şi Păun Gina, au fost premiaţi câştigătorii 
concursului de creativitate “Europe Direct şi EU”. 
Astfel, Cuzepan Cezara, Enache Cristina şi Paul Roşu, 
cei care au acumulat cele mai multe like-uri pentru 
lucrările lor privind misiunea centrului de informare, au 
fost premiaţi din partea centrului Europe Direct Vaslui cu 
câte o tabletă. 
Concursul de creativitate 
“Europe Direct şi EU” s-a 
desfăşurat prin intermediul 
contului de Facebook al 
centrului, în perioada aprilie - 
iulie şi a provocat cetăţenii 
vasluieni să descrie într-un 
mod cât mai original şi creativ 
misiunea, obiectivele şi 
activitatea Europe Direct  
Vaslui. Lucrările au fost 
postate pe contul de 
Facebook al centrului şi votate de către publicul larg. 

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

Dacă nu aţi reuşit să participaţi la concursul de 
creativitate, vă anunţăm că aveţi posibilitatea de a vă lua 
revanşa în cadrul concursului de fotografii pe care îl vom 
lansa în viitorul apropiat.  
 

Reprezentanţii 
Europe Direct 
Vaslui şi ai 
Consiliului 
Judeţean Vaslui 
au participat 
vineri, 17 iulie, 
la cea de-a treia 
întâlnire sub 

egida campaniei ”Regiunea mea în Europa”, campanie 
adresată actorilor relevanți în domeniul turismului din 
regiunea de Nord-Est, desfăşurată de Centrul Europe 
Direct Nord-Est, cu susținerea organizației gazdă, 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. 
În cadrul întâlnirii a fost dezbătută tema ”Turismul 
cultural sustenabil european” şi au fost inventariate  
produsele turistice relevante de sport și aventură, 
circuitele ecumenice, gastronomice, dar și elementele 
autentice și inedite care ar putea constitui miezul unui 
pachet de servicii turistice specifice pentru Nord-Est.  
 

 

 

 

 

 

Mai multe despre rolul UE pe plan extern, la https://
europa.eu/eyd2015/ro.  

(Mihaela Cozma, ofiţer informare)  

“Regiunea mea în Europa”, 
campanie marca  Europe Direct Nord-Est  

UE reprezintă cel mai important donator de aju-
tor umanitar la nivel mondial. Fondurile au ajuns 
la mai mult de 120 de milioane de persoane, prin-
cipalii beneficiari fiind victimele crizei siriene, 
locuitori din Sudan, Irak și Republica Democra-
tică Congo. Ajutoarele au fost direcționate și 
către „crizele uitate”, care beneficiază de puțină 
atenție din partea mass-mediei și finanțare re-
dusă, cum ar fi crizele din Bangladesh, Ciad și 
Columbia. Accentul pus pe prevenire, mai de-
grabă decât pe atenuare, este un element-cheie 
al abordării UE.  

“Europe Direct şi EU” 

https://europa.eu/eyd2015/roC:/Documents%20and%20Settings/Centru%20Europe/My%20Documents/Add-in%20Express
https://europa.eu/eyd2015/roC:/Documents%20and%20Settings/Centru%20Europe/My%20Documents/Add-in%20Express
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România este una dintre cele 
15 țări din Uniunea Euro-
peană și din Comunitatea 
Energiei din Europa centrală 
și de sud-est ce participă la 
inițiativa de creare a unei 
piețe integrate a gazelor natu-

rale în regiune.   
Prin aceasta se va deschide calea către o mai bună inte-
grare a piețelor de energie ale UE și ale Comunității 
Energiei. Activitatea comună în cadrul acestei inițiative 
va pune accentul nu numai pe construirea de noi conduc-
te de gaze, ci și pe utilizarea optimă a infrastructurii exi-
stente, de exemplu prin permiterea fluxului invers. 
Proiectele prioritare de infrastructură sunt gazoductul 
transadriatic (TAP), terminalul GNL (gaz natural lichefiat) 
și sistemul de evacuare din Croația, consolidarea siste-
mului în Bulgaria și România, interconexiunile între Gre-
cia și Bulgaria, precum și între Serbia și Bulgaria. Fiecare 
stat din regiune să ajungă să aibă acces la cel puțin trei 
surse diferite. 
 

Sursa CE 

 

Comisia Europeană a solicitat României și altor 5 state 
membre să comunice măsurile luate pentru a asigura 
implementarea integrală a directivei privind combaterea 
abuzurilor și a exploatării sexuale a minorilor, precum și 
a pornografiei infantile.  
Alături de România se află şi Grecia, Spania, Italia, Mal-
ta, Portugalia - acestea fie nu au comunicat toate măsuri-
le de punere în aplicare a directivei, fie nu au adoptat 
încă legislația necesară.  
În urma avizului motivat din iulie 2015, cele 6 state mem-
bre au la dispoziție 2 luni pentru a comunica măsurile 
luate în vederea aplicării integrale a directivei. În caz 
contrar, Comisia poate decide să trimită cazul la Curtea 
de Justiție a Uniunii Europene. 
 

 

 

 

 

 

Sursa CE 

Potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru, 68% 
dintre români sunt de acord cu adoptarea monedei 
euro (media europeană: 49%). Deși în scădere cu 6 
puncte procentuale față de valoarea înregistrată în 
2014, această cifră îi plasează pe români în topul ce-
lor mai optimiști europeni față de moneda unică. 
Românii evaluează pozitiv efectele economice ale 
adoptării monedei euro. În ceea ce privește gradul de 
informare asupra monedei unice, românii sunt însă 
cel mai puțin informați.  
* Studiul a fost realizat în luna aprilie 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

Sursa CE 

 

Unul dintre cele 30 de proiecte selectate în semifinala 
Concursului European de Inovare Socială este din 
România. El propune o nouă generație de băuturi 
funcționale cu impact pozitiv asupra sănătății ga-
strointestinale, ambalate în recipiente inteligente și 
având costuri reduse.  
Peste 1.400 de proiecte din mai mult de 40 de țări au 
fost înscrise în ediția 2015 a concursului. România, cu 
un procent de 8% din total, se clasează pe locul 3 în 
rândul țărilor cu cele mai multe propuneri de proiecte, 
după Italia (20%) și Spania (9%). 
Toate proiectele semifinaliste vor primi îndrumare și 
sprijin specializat pentru a le oferi o șansă reală în 
cadrul concursului, dar și dincolo de el. Astfel, cei ca-
re le-au propus vor participa, în perioada 7-9 septem-
brie, la "Academia de inovarea socială", organizată la 
Viena, pentru a-și putea definitiva propunerile. Juriul 
va desemna, apoi, cei zece finaliști ai concursului. 
Cele mai eficiente trei soluții propuse vor primi o fi-
nanțare de 50.000 euro, fiecare, astfel încât ele să 
poată fi materializate. Ceremonia de premiere a câ-
știgătorilor va avea loc în luna noiembrie, la Bruxelles. 

 

Sursa CE 

Piață integrată a gazelor naturale în Europa  
centrală și de sud-est  

Afaceri interne: aviz motivat pentru România  

68% dintre români susțin adoptarea euro  

Proiect românesc de inovare socială  
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Statele membre benefi-
ciază, de la 11 august 
2015, de mai multă fle-
xibilitate în cheltuirea 
fondurilor de dezvoltare 
rurală din perioada 
2007 -2013.  
Comisia Europeană a 
adoptat un nou Regulament-delegat al Comisiei prin care 
statele membre pot transfera 5% din fondurile alocate 
prin Programul de dezvoltare rurală către altă axă a pro-
gramului, faţă de doar 3% cât era posibil până acum. 
Se doreşte astfel ca statele UE să poată transfera fonduri 
alocate anterior unor măsuri neperformante, şi care au 
fost folosite doar parţial, către alte prioritati, în prezent 
sub-finanţate. 
Această decizie vine ca un răspuns la solicitările din par-
tea statelor membre, îngrijorate ca fondurile alocate în 
perioada 2007 -2013 rămase necheltuite vor fi dezan-
gajate la finalul acestui an. 
 

Sursa : CE 

 

 

Comisia Europeană 
a aprobat programul 
național multianual 
al României, fi-
nanțat din Fondul 
UE pentru securita-
te internă. Cu un 
buget total de 
aproape 98,5 mi-

lioane de euro, programul urmează să contribuie la asi-
gurarea unui nivel ridicat de securitate și de prevenire a 
criminalității, facilitând, în același timp, călătoriile în sco-
puri legitime și garantând gestionarea sigură a frontiere-
lor externe ale Uniunii Europene. România are la dispo-
ziție și o alocare de 180,000 de euro pentru acțiuni speci-
fice, la nivel transnațional.  
 

Sursa : CE 

Aproape 8,5 milioane de euro din Fondul de solidaritate 
al Uniunii Europene sunt disponibili pentru România, în 
urma aprobării Deciziei Comisiei de către Parlamentul 
European și Consiliul Uniunii Europene.  
Acest ajutor financiar va sprijini populația afectată de 
inundațiile extinse din luna mai și din vara anului 2014. 
Prima inundație a afectat 30 de județe din România și a 
distrus rețele vitale de transport, apă, energie și teleco-
municații, precum și case și ferme. Cetățenii au trebuit 
să fie evacuați și fermierii au pierdut recolte și animale. 
Multe școli, spitale, clădiri publice și bunuri culturale au 
fost inundate.  

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene este unul 
dintre cele mai puternice simboluri ale solidarității în caz 
de nevoie. Ajutorul financiar va sprijini comunitățile, 
contribuind la acoperirea costurilor operațiunilor de re-
cuperare, precum și la acoperirea parțială a costurilor 
de salubrizare a zonelor afectate, de refacere a infra-
structurii și restabilire a serviciilor.  

Sursa : CE 

 

 

 

 

 

 

Comisia Europeană a adoptat Programul Operațional 
pentru Infrastructură Mare al României (POIM), pen-
tru perioada 2014 - 2020. POIM este un pachet major 
de investiții, de aproape 9,5 miliarde de euro din fondu-
rile regionale ale UE, bani ce vor fi investiți  în proiecte 
de mediu, energie și transporturi. Luând în calcul și cofi-
nanțarea de la bugetul național, programul valorează 
peste 11,8 miliarde de euro dedicați creșterii economice 
și creării locurilor de muncă.                      

       Sursa CE 

 

(Colaborator - Andreea Alina Nistor, studentă UAIC Iaşi,  
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, Relaţii 
Internaţionale şi Studii europene) 

Statele UE pot transfera 5% din fondurile alo-
cate prin Programul de dezvoltare rurală către 

o altă axa din program 

Peste 98 de milioane de euro pentru gestion-
area frontierelor și cooperare polițienească  

Ajutor de 8,5 milioane de euro pentru 
România din Fondul de Solidaritate al Uniunii 

Europene  

Uniunea Europeană va investi aproape 9,5 
miliarde de euro în România în transporturi, 

mediu și energie  
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Până în prezent, Ministerul Agriculturii a deschis principa-
lele 10 măsuri din noul Program Naţional de Dezvoltare 
Rurală (PNDR), cu finanţări de peste 900 de milioane de 
euro, iar la începutul lunii septembrie va fi lansată şi 
măsura dedicată infrastructurii din mediul rural. 
Submăsura 7.2 — „Investiţii în crearea şi moderniza-
rea infrastructurii de bază la scară mică” are o alocare 
totală pentru cei 7 ani de 1,103 miliarde de euro, din care 
935.505.962 euro din fonduri europene şi 167.730.716 
euro de la bugetul de stat.  
Prin această sub-măsură de finanţare se vor acorda bani 
europeni nerambursabili pentru activităţi care vor duce la 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru populaţia rurală. 
Obiectiv:  
Fondurile nerambursabile pentru investiţiile de înfiinţare, 
extindere şi îmbunătăţire a infrastructurii rutiere locale din 
zonele rurale, investiţii de înfiinţare, extindere şi 
îmbunătăţire a infrastructurii de apă/apă uzată în loca-
lităţile rurale din aglomerările umane între            2.000 – 
10. 000 l.e., investiţii în infrastructura educaţională şi so-
cială, vor duce şi la stoparea fenomenului de depopulare 
din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban. 
Solicitanţi eligibili:  
 Comunele şi asociaţiile acestora, conform legi-

slaţiei naţionale în vigoare; 
 ONG-uri-pentru investiţii în infrastructura educaţio-

nală (grădiniţe) şi socială (creşe şi infrastructura tip 
after-school). 

Detalii suplimentare : www. apdrp.ro 

 

 

 

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţio-
nal Regional  a lansat, spre consultare publică,  4 Ghiduri 
ale Solicitantului, precum : 
 “Ghidul Specific Priorităţii de investiţie 3.1. Ope-

raţiunea A. Clădiri rezidenţiale” ; 
 “Ghidul Specific Priorităţii de investiţie 5.1. Conser-

varea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea Patri-
moniului Natural şi Cultural” ; 

  “Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de acce-
sare a fondurilor în cadrul priorităţii de investiţie 2.1 
– microintreprinderi”; 

 “Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de acce-
sare a fondurilor în cadrul axei 6. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională”.  

termenul  de transmitere a eventualelor observații/
comentarii pentru primele 2 ghiduri menţionate este 
24 septembrie 2015, orele 16.00, la adresa de 
email  info@mdrap.ro, iar pentru celelalte 2 ghiduri, 
30 august  2015, orele 16.00, la aceeaşi adresă de e-

mail.  
 

Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o econo-
mie cu emisii scăzute de carbon. 
Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienței ener-
getice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.  
Operaţiunea A : Clădiri rezidenţiale  
Buget : Valoare eligibilă a unui proiect trebuie să fie cu-
prinsă între 100.000 euro şi 5 mil euro.   
Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligi-
bile sunt: 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale 
proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regională 
şi bugetul de stat şi 40% din totalul cheltuielilor eligibile 
ale proiectelor - UAT şi Asociaţia de proprietari. 
Solicitanţi eligibili: Unitate administrativ-teritorială din 
mediul urban (UAT).  
O cerere de finantare poate include un număr maxim 
de 10 blocuri, fiecare dintre acestea constituind o  
„componentă”, dar o UAT care se încadrează în condiţii-
le de eligibilitate, poate depune mai multe cereri de fi-
nanţare.  
 

 

Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi    
conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a pa-
trimoniului cultural. 
Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, 
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultu-
ral. 
În cadrul acestei priorităţi de investiţii se vor finanţa re-
staurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă 
a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultu-
ral național (indiferent de localizare, urban sau rural) și 
patrimoniu cultural local din mediul urban. 
 Buget : Valoare eligibilă a unui proiect trebuie să fie 
cuprinsă între 100.000 euro şi 5 mil euro.  În cazul obiec-
tivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea 
maximă a proiectului este de 10 milioane euro.  
Solicitanţi eligibili:  
 Unităţi administrativ-teritoriale; 
 Autorităţi ale administraţiei publice centrale; 
 Unitățile de cult; 
 ONG-uri; 
 Parteneriate între aceste entități. 
 

 

 

T 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR 2014-2020: 4 ghiduri publicate spre con-
sultare 

Investiţii în infrastructura de bază în mediul rural  

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_2_infrastructura_rurala
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Programul pentru drepturi, egalitate și cetațenie 2014-

2020  
Apel pentru proiecte transnaționale Daphe. 
Obiective : 
 prevenirea şi combaterea tuturor formelor de vio-

lenţă împotriva copiilor, tinerilor şi femeilor, pre-
cum şi împotriva altor grupuri de risc, în special 
grupurile supuse violenţei în relaţiile intime; 

 protecţia victimelor împotriva acestui tip de vio-
lenţă.  

Solicitanţi eligibili: autorităţi locale şi regionale, şcoli, 
întreprinderi mari, centre de formare, administraţii ale 
statului, IMM-uri, universităţi, asociaţii, organizaţii inter-
naţionale. 
Partenerii trebuie să reprezinte organizaţii din cel putin 
trei ţări eligibile diferite (ţările membre UE + Islanda). 
Proiectul trebuie să fie transnaţional şi să fie depus de 
către un parteneriat de organizaţii eligibile. 
Activitaţile finanţate: 
 sesiuni de instruire şi cooperare cu profesionişti 

adaptate pentru a preveni mai bine şi a răspunde 
acestor forme de violenţă, inclusiv prin stabilirea 
de proceduri formale şi informale, precum şi pro-
grame de sprijin pentru a aborda aceste situaţii; 

 dezvoltarea şi implementarea de module şi/sau 
echipamente practice pentru a instrui şi educa co-
piii, tinerii, bărbaţii şi/sau femeile pentru a preveni 
hărţuirea sexuală şi/sau violenţa sexuală în con-
textele mai sus menţionate, pentru a aduce 
schimbări de atitudine şi comportament, cu atenţie 
la rolurile genurilor, stereotipuri şi sexualizare, pre-
cum şi pentru a educa despre inacceptabilitatea 
unor astfel de violenţe şi sensibilizarea cu privire la 
drepturile victimelor. 

Buget total alocat programului este de 3.000.000 euro. 
Se acordă 80% finanţare pe proiect (suma minimă a unui 
proiect este de 75.000 euro). 
Data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 13 octom-
brie 2015. 
Detalii suplimentare : http://ec.europa.eu/justice/

grants1/

Axa prioritară 6 - ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere 
de importanţă regională”. 
Obiectiv : modernizarea/reabilitarea (pentru imbunătățirea 
parametrilor relevanți)  rețelei de drumuri județene care asi-
gură conectivitatea, directă sau indiectă, cu rețeaua TEN-T, 
construcția/ modernizarea șoselelor de centură cu statut de 
drum județean aflate pe traseul drumului județean respectiv, 
precum și investiții destinate siguranței rutiere. 
Perioadă estimativă de depunere : septembrie 2015 - 
martie 2016 

Buget : valoarea eligibilă a unui proiect va fi între  
1.000.000 Euro şi 50.000.000 Euro, cu exceptia proiectelor 
care se realizează în parteneriat între mai multe unități ad-
ministrative (județe), caz în care valoarea maximă eligibilă 
este de 69.500.000 Euro. 
Solicitanţi eligibili: unitățile administrativ-teritoriale județ 
(definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulte-
rioare) sau unități administrativ-teritoriale în parteneriat: 
județ(e) - municipiu(i)/ oraș(e)/ comună(e). 
 

Axa prioritară 2 - ”Îmbunătăţirea competitivităţii între-
prinderilor mici şi mijlocii”. 
Obiectiv : consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor 
mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strate-
gia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de 
Dezvoltare.  
Investiţii eligibile : 
 Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de 

producție/ prestare servicii; 
 Dotarea cu active corporale, necorporale. 
Vor fi finanţate doar acele investiţii din domeniile de activita-
te eligibile (clase CAEN), așa cum sunt enumerate în Ghid. 
Buget : Valoare eligibilă a unui proiect trebuie să fie cu-
prinsă între 25.000 și 200.000 euro. Contribuția programului 
la finanțarea unei investiții este de maximum 100% din va-
loarea eligibilă a investiției. 
Solicitanţi eligibili: societate comercială sau societate coo-
perativă care se încadrează în categoria microîntreprinderi-
lor.  
Microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au 
până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală  
netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, 
echivalent în lei. 
Detalii suplimentare :  
http://www.inforegio.ro 

http://europedirectvaslui.ro/ 
 

Combaterea hărţuirii şi a violenţei împotriva 
femeilor 
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