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Centrul de Informare europeană  

în haine noi 

 

 

 În judeŃul Vaslui, diseminarea informaŃiilor 

europene a fost stimulată, în ultimii ani, prin infiinŃarea 

Centrului de Informare EUROPA. Centrul a fost înfiinŃat 

în mai 2004, de către Consiliul judeŃean Vaslui, cu 

asistenŃă financiară din partea Programului Phare al 

Uniunii Europene – Fondul Europa. În cei peste trei ani 

şi jumătate de funcŃionare, Centrul a furnizat informaŃii 

europene unui numar de peste 3200 de clienŃi, la care 

se adaugă alte câteva mii de beneficiari de informaŃii 

europene cu diverse ocazii: campanii de informare, 

standuri expozitionale, cititori ai buletinului informativ 

editat de Centrul EUROPA, participanŃi la diverse 

concursuri, simpozioane, prezentări ocazionate de 

aniversări ale Uniunii Europene. 

 Începând cu luna ianuarie 2008, Consiliul 

judeŃean Vaslui implementează un alt proiect de 

diseminare a informaŃiilor europene, intitulat 

„CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT 

VASLUI”. Proiectul este finanŃat de către Comisia 

Europeană, prin ReprezentanŃa sa în România, în 

cadrul programului „SELECTAREA STRUCTURILOR 

GAZDĂ PENTRU CENTRELE DE INFORMARE DIN 

REłEAUA EUROPE DIRECT”. 

 Centrul de informare EUROPE DIRECT Vaslui 

face parte din ReŃeaua Centrelor de Informare 

EUROPE DIRECT a celor 27 de state membre. La 

nivel naŃional există 27 de Centre Europe Direct, 

selecŃionate în urma unui apel de propuneri lansat în 

anul 2007.  

 Centrul de informare EUROPE DIRECT Vaslui 

pune la dispoziŃia publicului larg informaŃii despre 

Uniunea Europeană, instituŃiile, politicile şi programele 

acesteia. Centrul oferă şi informaŃii despre statutul de 

stat membru al României şi implicaŃiile ei pentru 

cetăŃenii săi (drepturile şi obligaŃiile care decurg din 

acest statut, beneficiile şi costurile aderării, surse de 

finanŃare etc.). 

 Noul centru oferă servicii de informare şi 

ghidare către sursele de informare europeană, atât prin 

telefon, fax, e-mail, cât şi la sediul său, unde publicul 

are acces liber la site-ul Centrului de Contact Europe 

Direct şi serviciile asociate, precum şi la numerele de 

telefon cu apel gratuit care furnizează informaŃii pe 

teme europene. 

 Tot la Centrul EUROPE DIRECT sunt la 

dispoziŃia dumeavoastră, gratuit, în format tipărit şi/sau 

electronic, publicaŃii în limba româna şi în limbile 

oficiale ale Uniunii Europene. Centrul publică un 

buletin informativ, o dată la doua luni, pe care-l 

distribuie atât la sediul propriu, cât şi către şcoli, 

biblioteci, primării. 
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CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT VASLUI – 

interfaŃă între  Comisia Europeană şi cetăŃenii 

vasluieni 

 

 MarŃi, 11 martie 2008, în sala mare a Consiliului 

judeŃean Vaslui a avut loc lansarea proiectului „Centrul de 

Informare EUROPE DIRECT Vaslui”. Evenimentul s-a 

bucurat de o participare largă din partea multiplicatorilor 

locali de informatie europeană din cadrul consiliilor locale, 

a partenerilor proiectului din partea Inspectoratului Şcolar 

JudeŃean, a InstituŃiei Prefectului şi a presei Locale. 

 În deschiderea conferinŃei, Corneliu BichineŃ, 

preşedintele Consiliului judeŃean Vaslui a subliniat 

importanŃa funcŃionării unui astfel de centru de informare 

europeană în judeŃ, îndemnându-i pe cei prezenŃi să 

apeleze la serviciile oferite în cadrul Centrului Europe 

Direct şi  ne-a urat succes în activitate. Urări de bine ne-au 

fost oferite şi din partea InstituŃie Prefectului de către 

Cătălin Cupşan, secretar general al instituŃiei. 

 Prezentarea proiectului a fost susŃinută de 

Mihaela Chircu, directorul DirecŃiei Dezvoltare Locală, 

Integrare Europeană a Consiliului judeŃean, coordonatorul 

Centrului Europe Direct Vaslui.   

 Proiectul este finanŃat de către Comisia 

Europeană prin ReprezentanŃa sa din România, în cadrul 

programului „Selectarea structurilor gazdă pentru centrele 

de informare din reŃeaua Europe Direct”. 

 Obiectivul general al proiectului îl constituie 

creşterea cantitativă şi calitativă a gradului de informare a 

populaŃiei judeŃului Vaslui, din mediul urban şi rural, privind 

toate domeniile de activitate ale Uniunii Europene şi, în 

special, privind felul în care le afectează viaŃa de zi cu zi.  

Vaslui.; 

ŞTIRI & EVENIMENTE 

 Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă 

crearea unui Centru de Informare Europe Direct în judeŃul 

Vaslui, care se va adresa, fără discriminare, tuturor 

cetăŃenilor judeŃului Vaslui dornici de informaŃii privind oricare 

dintre domeniile de activitate ale instituŃiilor europene şi care: 

� va permite cetăŃenilor vasluieni să obŃină informaŃii, 

consultanŃă, asistenŃă şi răspunsuri la întrebări privind 

legislaŃia, politicile, programele şi oportunităŃile de finanŃare 

ale Uniunii Europeneva oferi vasluienilor oportunitatea de a 

comunica instituŃiilor Uniunii Europene reacŃiile lor, sub forma 

unor întrebări, opinii şi sugestii; 

� va promova activ dezbaterea pe teme europene la 

nivelul judeŃului; 

� va permite instituŃiilor europene să îmbunătăŃească 

transmiterea de informaŃii exacte şi adaptate necestităŃilor 

locale. 

Centrul se va adresa, cu prioritate, următoarelor grupuri 

Ńintă:  

� copii/tineri; 

� populaŃia activă din mediul rural; 

� administraŃia publică locală din judeŃ. 

 Până la sfârşitul anului 2008, se preconizează 

obŃinerea următoarelor rezultate: 

� înfiinŃarea şi funcŃionarea Centrului de informare 

EUROPE DIRECT Vaslui; 

� realizarea şi operaŃionalizarea site+ului EU Direct Vaslui; 

� perfecŃionarea a 90 de de reprezentanŃi ai 

administraŃiilor publice comunale şi orăşeneşti pe tema 

”Politica de coeziune a Uniunii Europene – oportunitaŃi de 

finanŃare pentru administraŃia publică”; 

� desfăşurarea a 3 seminarii, cu 90 de participanŃi din 

mediul rural, pe tema „Politica agricolă a Uniunii Europene – 

oportunităŃi de finanŃare pentru dezvoltare rurală”; 

� realizarea şi prezentarea unui montaj artistic cu titlul 

„Casa noastră, Europa”, în 8 şcoli şi grădiniŃe, precum şi în 4 

centre pentru persoane de vârsta a III a din judeŃ; 

� tipărirea buletinului de informare al Centrului – o dată la 

două luni; 

� realizarea unui sondaj de opinie privind nevoile de 

informare, în vederea îmbunătăŃirii serviciilor centrului. 

      Bugetul total al proiectului este de 41.240 Euro, din care 

20.620 Euro (50%) reprezintă contribuŃia Comisiei Europene, 

diferenŃa fiind asigurată de Consiliul judeŃean Vaslui. 



3 

ŞTIRI & EVENIMENTE 

Vernisaj expoziŃie de pictură 
 

 Sfârşitul iernii a fost marcat de Centrul de 
Informare EUROPE DIRECT Vaslui prin vernisarea 
expoziŃiei de pictură “Ninge peste EUROPA”. Peste 40 
de elevi din clasele I-IV, de la Şcoala Nr.3 “Constantin 
Parfene” şi Şcoala Nr.6 “Mihai Eminescu” din Vaslui au 
zugrăvit în culori pastelate imaginea lor despre Uniunea 
Europeană. Printre fulgii de nea, copii din state membre 
ale Uniunii Europene îmbrăcaŃi în costume naŃionale şi 
Ńinând în mâini steguleŃe şi baloane erau parcă prinşi într
-o horă a bucuriei. MicuŃii artişti au dovedit prin lucrările 
lor că nu sunt străini de simbolurile şi valorile Uniunii 
Europene. La finalul vernisajului toŃi copiii au fost felicitaŃi 
şi premiaŃi cu calendare de birou cu propriile desene 
alături de simboluri europene. Lucrările copiiilor au 
rămas expuse şi au putut fi admirate pe parcursul lunii 
februarie de toŃi vizitatorii Centrului.  

 

 
 

Ore de dirigenŃie la Centrul EUROPE DIRECT 
 

Prima parte a acestui an, Centrul EUROPE 
DIRECT Vaslui a primit vizita celor mai mici vasluieni. 
Şcolari de vârste diferite din Vaslui şi localităŃi limitrofe 
au pătruns în tainele Uniunii Europene.  

ÎnsoŃiŃi de învăŃători şi profesori, elevii au 
participat la ore de dirigenŃie aflând informaŃii noi despre 
istoria Uniunii Europene, simboluri, valori şi instituŃii. 
Copiii s-au dovedit atraşi de Info Touch, minibibliotecă şi 
au admirat lucrările colegilor lor expuse la centru. 

Pe această cale, dorim să le adresăm elevilor 
vasluieni, cadrelor didactice şi nu în ultimul rând 
parinŃilor, invitaŃia de a ne vizita pentru a-şi îmbogaŃi 
cunoştinŃele despre Uniunea Europeenă.. 

Training de formare pentru centrele Europe Direct 
 

 În perioada 13-14 martie 2008, Centrul de 
Informare EUROPE DIRECT Vaslui a fost prezent la 
seminarul de formare pentru membrii reŃelei EUROPE 
DIRECT « Comunicare, informare, managementul 
proiectului, kit pentru noii veniŃi » care s-a desfăşurat la 
Bruxelles. DelegaŃia României, alcătuită din 27 de 
participanŃi (ofiŃeri de informare şi coordonatori ai centrelor 
Europe Direct) a fost întâmpinată, alături de colegii din 
Bulgaria, cu un bun venit, organizatorii Ńinând să ureze 
succes noilor veniŃi în reŃeaua multiplicatorilor europeni. 
 Pe lângă informaŃiile utile privind bunul mers al 
centrelor Europe Direct, referitoare la o comunicare 
eficientă, acesarea informaŃiilor europene în vederea 
multiplicării ulterioare, date tehnice sau exerciŃii practice, 
întrunirea a fost şi un bun prilej de a stabili contacte cu 
centre similare din alte state membre europene. Întâlnirea 
de la Bruxelles a fost totodată şi o ocazie de a admira 
sediile celor mai importante instituŃii  de decizie a Uniunii 
Europene, Comisia Europeană şi Parlamentul European. 

FuncŃionari din administraŃia publică instruiŃi pe 
PNDR şi POR 

 

 În perioada 15-16 aprilie 2008, Centrul de 
Informare EUROPE DIRECT Vaslui va organiza prima 
serie a seminarului “OportunităŃi de finanŃare pentru 

administraŃia publică”. Tematica seminarului include: 
oportunităŃi de finanŃare pentru mediul rural din cadrul 
PNDR şi POR. La seminar vor fi invitaŃi să participe câte 
un reprezentant al fiecarui consiliu comunal şi oraşenesc 
din judeŃ. Seminarul se va desfăşura în sala mare a 
Consiliului judeŃean Vaslui şi va avea ca lectori, specialişti 
din cadrul DirecŃiei Agricole pentru Dezvoltare Rurală 
Vaslui şi  ai unei firme de consultanŃă specializată în 
domeniul atragerii de fonduri nerambursabile pentru 
dezvoltarea zonei rurale. În intervalul aprilie/mai 2008 vor 
fi organizate 3 serii de seminarii, a cate 30 de participanŃi, 
fiecare având o durată de 2 zile.  
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Fondurile europene sunt acum disponibile prin 
Planul NaŃional de Dezvoltare Rurală fermierilor 

persoane fizice autorizate, asociaŃiilor şi grupurilor 
de producători 

 

In data de 3 martie s-au lansat primele trei măsuri din 
PNDR, dintre care două se adresează modernizării 
exploataŃiilor agricole şi creşterii valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere. 
Fondurile disponibile pentru Măsura 121 Modernizarea 
exploataŃiilor agricole în anul 2007 sunt de 57.856.627 
Euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi 
acordată pentru finanŃarea unui proiect din cadrul Măsurii 
121 este de 2.000.000 Euro. 
Fondurile disponibile pentru Măsura 123 Creşterea 
valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere în 
anul 2007 sunt de 33.390.775 Euro. Suma maximă 
nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanŃarea 
unui proiect din cadrul Măsurii 123 este de 3.000.000 
Euro. Fondurile alocate Măsurii 123 sunt aferente anului 
financiar 2007. 
Proiectele din cadrul celor două măsuri se vor depune în 
7 sesiuni, primele 6 până în luna august, a 7-a sesiune 
fiind organizată în luna noiembrie sau decembrie, în 
funcŃie de fondurile rămase nealocate. Pentru a putea 
primi fonduri nerambursabile beneficiarii trebuie să 
întocmească un proiect. Proiectul trebuie să conŃină 
cererea de finanŃare (un document tip care se 
completează pe baza modelului oferit gratuit de Oficiul 
JudeŃean de PlăŃi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit), 
precum şi o serie de documente justificative, care diferă 
în funcŃie de tipul investiŃiei alese. 
Proiectul, în funcŃie de valoarea financiară a acestuia, 
poate fi alcătuit de către beneficiar sau acesta poate opta 
pentru: 
InstituŃii ale statului abilitate în acest sens, în speŃă 
Oficiul JudeŃean pentru ConsultanŃă Agricolă  din Str. 
Comisia Centrală nr. 80 A, telefon 626213 
InstituŃii private de consultanŃă care oferă contra unui 
comision asistenŃă completă pentru întocmirea 
proiectului (studiul de fezabilitate, planul de afaceri, 
diferite studii, bugetul proiectului, ş.a.). 
Concret, care sunt primii paşi? 
identificarea investiŃiei 
pentru a putea obŃine fonduri nerambursabile beneficarul 
trebuie mai întâi să identifice domeniul in care doreşte să 
investească 
dupa identificarea acestuia, având o idee de investiŃie 
sau dorinŃa de a realiza un proiect în spaŃiul rural, 
potenŃialul beneficiar se adresează la DirecŃiei JudeŃene 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală sau Oficiului 
JudeŃean de PlăŃi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit din 
Str. Comisia Centrală nr. 80 A 
la aceste instituŃii potenŃialul beneficiar va primi materiale 
informative, date despre eligibilitatea investiŃiei 
preconizate, precum şi documentaŃia detaliată despre 
modul în care trebuie întocmit proiectul. 
Depunerea proiectului 
odată finalizată întocmirea proiectului, acesta se va 
depune la sediul Oficiului JudeŃean de PlăŃi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Aici va fi verificat, în faŃa 
solicitantului, dacă este conform din punct de vedere al 
documentelor 
ultimul pas îl constituie evaluarea viabilităŃii economico-
financiare a proiectului; în urma acestei evaluări 
beneficiarul va fi informat dacă proiectul este sau nu 
eligibil 

PNDR: Măsura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăŃirea serviciilor de bază pentru economia şi 
populaŃia rurală şi punerea în valoare a moştenirii 
rurale" 
 
Obiective: ÎmbunătăŃirea infrastructurii fizice de baza în 
spaŃiul rural;  
ÎmbunătăŃirea accesului la serviciile publice de baza 
pentru populaŃia rurală;  
Creşterea numărului de sate renovate;  
Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaŃiul 
rural sprijinite. 
SolicitanŃi eligibili: 
Comunele prin reprezentanŃii lor legali; AutorităŃile locale 
(comune) sau AsociaŃii de Dezvoltare Intercomunitare prin 
operatorii regionali pentru investiŃiile în infrastructura de 
apa/apa uzata; AsociaŃiile de Dezvoltare Intercomunitare 
(ADI));  
ONG-uri, Aşezăminte culturale şi InstituŃii de cult; 
Persoane fizice si juridice care deŃin în proprietate sau 
administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural 
de interes local şi care aplică pentru protejarea 
patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaŃiul 
rural. 
Cheltuieli eligibile:  
Pentru crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de 
baza: 
-ÎnfiinŃarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăŃirea 
reŃelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, 
vicinale şi străzi din interiorul comunei) ce aparŃin 
proprietăŃii publice a unităŃii administrative (comuna) pe 
teritoriul căreia se află, aşa cum sunt definite şi clasificate 
în conformitate cu legislaŃia naŃionala în vigoare; 
Prima înfiinŃare, extinderea şi îmbunătăŃirea reŃelei publice 
de apa (captare, staŃii de tratare, alimentare) pentru 
localităŃile rurale având sub 10.000 populaŃie echivalentă; 
Prima înfiinŃare, extinderea şi îmbunătăŃirea reŃelei publice 
de apă uzată (canalizare, staŃii de epurare) pentru 
localităŃile rurale având sub 10.000 populaŃie echivalentă; 
Prima înfiinŃare şi extinderea reŃelei publice de joasă 
tensiune şi/sau a reŃelei publice de iluminat 
Prima înfiinŃare şi extinderea reŃelei publice locale de 
alimentare cu gaz către alte localităŃi rurale sau către zone 
rurale care nu sunt conectate la reŃea; InvestiŃii în staŃii de 
transfer pentru deşeuri şi dotarea cu echipamente de 
gestionare a deşeurilor.  Pentru crearea şi dezvoltarea 
serviciilor de bază pentru populaŃia rurală:- ÎnfiinŃarea, 
amenajarea spaŃiilor publice de recreere pentru populaŃia 
rurală (parcuri, spaŃii de joacă pentru copii, terenuri de 
sport, piste de biciclete); - Renovarea clădirilor publice 
(ex. primarii) şi amenajări de parcări, pieŃe, spaŃii pentru 
organizarea de târguri etc.) - InvestiŃii în sisteme de 
producere şi furnizare de energie din surse regenerabile 
ca parte componentă a unui proiect integrat (în situaŃia în 
care este vorba de un proiect de renovare a unei clădiri 
publice);- Prima înfiinŃare şi dotarea infrastructurii aferenta 
serviciilor sociale precum centrele de îngrijire copii, bătrâni 
şi persoane cu nevoi speciale;- InvestiŃii în construcŃia de 
grădiniŃe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;- 
AchiziŃionarea de microbuze care să asigure transportul 
public pentru comunitatea locală în zonele unde o astfel 
de investiŃie nu este atractivă pentru companiile private 
dar care este indispensabilă pentru comunitate şi vine în 
sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale inclusiv 
construirea de staŃii de autobuz;-  
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AchiziŃionarea de utilaje şi echipamente pentru 
serviciile publice (de deszăpezire, întreŃinere spaŃii verzi 
etc.) dacă fac parte din investiŃia iniŃiala pentru 
înfiinŃarea serviciului;- InvestiŃii de renovare, 
modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor 
culturale, inclusiv prima achiziŃie de cărŃi, materiale 
audio, achiziŃionarea de costume populare şi 
instrumente muzicale tradiŃionale în vederea promovării 
patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a 
proiectului. De asemenea, vor fi susŃinute cheltuielile cu 
achiziŃionarea de echipamente hardware, software, 
inclusiv costurile de instalare şi montaj;  
Pentru protejarea patrimoniului cultural şi natural de 
interes local:- Restaurarea, consolidarea şi conservarea 
obiectivelor de patrimoniu cultural - grupa B5 şi natural 
din spaŃiul rural (peşteri, arbori seculari, cascade etc.);- 
Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) 
din spaŃiul rural cu posibilitatea de valorificare a 
acestora şi punerea acestora la dispoziŃia comunităŃii;- 
AchiziŃionare de echipamente pentru expunerea şi 
protecŃia patrimoniului cultural. 
CondiŃii de finanŃare 
Fondurile disponibile pentru măsura 322 sunt de 
103.072.495 Euro. Suma maximă nerambursabilă care 
poate fi acordată pentru finanŃarea unui proiect este de 
6.000.000 Euro.  
 
Pentru detalii puteŃi accesa www.fonduri-structurale.ro 
 
 

16 linii de finanŃare deschise prin POS DRU  
 
POS-DRU promite o periodă de rambursarea a chel-
tuielilor de 45 de zile! 
 
Autoritatea de Management pentru Programul Opera-
Ńional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a lansat 
16 linii de finanŃare pentru 15 Domenii Majore de Inter-
venŃie (DMI) însumând 177 milioane euro (proiecte cu 
valori cuprinse între 1.850.000 lei şi 18.500.000 lei, im-
plementate la nivel naŃional, sectorial sau multi-
regional, cu o perioadă de implementare de maxim 3 
ani). 
Propunerile de proiecte trebuie să se înscrie în cele 6 
axe prioritate ale POS DRU: "EducaŃie şi formare profe-
sională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării so-
cietăŃii bazate pe cunoaştere" (Axa prioritară 1); 
"Corelarea învăŃării pe tot parcursul vieŃii" (Axa priori-
tară 2); "Creşterea adaptabilităŃii lucrătorilor şi a între-
prinderilor" (Axa prioritară 3); "Modernizarea serviciului 
public de ocupare" (Axa prioritară 4); "Promovarea 
măsurilor active de ocupare" (Axa prioritară 5); 
"Promovarea incluziunii sociale" (Axa prioritară 6). 
Depunerea propunerilor de proiecte va fi facută 
electronic, completarea aplicaŃiei fiind realizată on-line.  
Autoritatea de management lansează următoarele 
cereri de propuneri de proiecte: 
„EducaŃie mai bună pentru toŃi”, Axa Prioritară 1 
„EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 
economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaşte-
re”, Domeniul Major de IntervenŃie 1.1 „Acces la educa-
Ńie şi formare profesională iniŃială de calitate”;  
 

„Universitate pentru viitor”, Axa Prioritară 1 „EducaŃia şi for-
marea profesională în sprijinul creşterii economice şi dez-
voltării societăŃii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de 
IntervenŃie 1.2 „Calitate în învăŃământul superior”;  
„Profesionişti în educaŃie şi formare”, Axa Prioritară 1 
„EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii eco-
nomice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere”, Do-
meniul Major de IntervenŃie 1.3 „Dezvoltarea resurselor 
umane în educaŃie şi formare profesională”;  
„Calificări europene”, Axa Prioritară 1 „EducaŃia şi formarea 
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăŃii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Inter-
venŃie 1.4 „Calitate în formarea profesională continuă”;  
„Şcoala doctorală”, Axa Prioritară 1 „EducaŃia şi formarea 
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăŃii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Inter-
venŃie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul 
cercetării”;  
„Burse doctorale”, Axa Prioritară 1 „EducaŃia şi formarea 
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăŃii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Inter-
venŃie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul 
cercetării”;  
„ÎnvaŃă o meserie!”, Axa Prioritară 2 „Corelarea învăŃării pe 
tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii”, Domeniul Major de In-
tervenŃie 2.1 „TranziŃia de la şcoală la viaŃa activă”;  
„A doua şansă în educaŃie”, Axa Prioritară 2 „Corelarea înv-
ăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii”, Domeniul Major 
de IntervenŃie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii 
a şcolii”;  
„Fii întreprinzător!”, Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilită-
Ńii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Inter-
venŃie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”;  
„AcŃionăm împreună”, Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabi-
lităŃii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de 
IntervenŃie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea 
iniŃiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”;  
„Calitate în serviciile de ocupare”, Axa Prioritară 4 
„Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul 
Major de IntervenŃie 4.1 „Întărirea capacităŃii SPO pentru 
furnizarea serviciilor de ocupare”;  
„Profesionişti în piaŃa muncii”, Axa Prioritară 4 
„Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul 
Major de IntervenŃie 4.2 „Formarea personalului propriu al 
SPO”;  
„Mediul rural - oportunităŃi de ocupare”, Axa Prioritară 5 
„Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major 
de IntervenŃie 5.2 „Promovarea sustenabilităŃii pe termen 
lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resur-
selor umane şi ocuparea forŃei de muncă”;  
„Pentru o viaŃă mai bună”, Axa Prioritară 6 „Promovarea 
incluziunii sociale”, Domeniul Major de IntervenŃie 6.1 
„Dezvoltarea economiei sociale”;  
„Împreună pe piaŃa muncii”, Axa Prioritară 6 „Promovarea 
incluziunii sociale”, Domeniul Major de IntervenŃie 6.2 
„ÎmbunătăŃirea accesului şi a participării grupurilor vulnera-
bile pe piaŃa muncii”;  
„Şanse egale şi respect”, Axa Prioritară 6 „Promovarea in-
cluziunii sociale”, Domeniul Major de IntervenŃie 6.3 
„Promovarea egalităŃii de şanse pe piaŃa muncii”.  
 
Pentru detalii puteŃi accesa www.fonduri-structurale.ro 
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• Dotări cu echipamente didactice, echipamente pentru 
pregătirea profesională, echipamente IT; 

• Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea 
clădirilor din campusurile universitare de stat: spaŃii de înv-
ăŃământ, spaŃii de cazare, cantine, diferite facilităŃi pentru 
activităŃi didactice; 

• Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor Cen-
trelor de Formare Profesională Continuă; 
Modernizarea utilităŃilor, inclusiv crearea de facilităŃi specia-
le pentru persoanele cu dizabilităŃi, pentru toate tipurile de 
infrastructură educatională. 
 
 

POR: AP 5 "Dezvoltarea durabilă şi  
promovarea  turismului " 

 
DMI 5.1 "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimo-
niului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infras-
tructurilor conexe" 
 
Obiectivele programului: Creşterea importanŃei turismului 
şi culturii, ca factor care stimulează creşterea economică în 
regiuni, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale pro-
tecŃiei mediului; Extinderea sezonului turistic; Creşterea 
numărului de turişti, prin valorificarea potenŃialului turistic 
cultural local şi regional pe piaŃa turistică naŃională şi inter-
naŃională. 
SolicitanŃi eligibili: AutorităŃi ale administraŃiei publice lo-
cale; AutorităŃi ale administraŃiei publice centrale; ONG; 
UnităŃi de cult; Parteneriat între autorităŃi ale administraŃiei 
publice locale; Parteneriat între autorităŃi ale administraŃiei 
publice locale şi autoritatea administraŃiei publice centrale; 
Parteneriat între autorităŃi ale administraŃiei publice locale 
sau autoritatea administraŃiei publice centrale şi culte reli-
gioase; Parteneriat între autorităŃi ale administraŃiei publice 
locale şi ONG. 
ActivităŃi eligibile: Restaurarea, consolidarea, protecŃia şi 
conservarea clădirilor de patrimoniu; Restaurarea, protecŃia, 
conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, pic-
turilor murale exterioare; Lucrări şi dotări pentru asigurarea 
iluminatului interior şi exterior, a iluminatului de siguranŃă 
precum şi a celui decorativ; Restaurarea şi remodelarea 
plasticii faŃadelor; Amenajări peisagistice pentru evidenŃie-
rea obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat; Dotări inte-
rioare (instalaŃii, echipamente şi dotări pentru asigurarea 
condiŃiilor de climatizare, siguranŃă la foc, antiefracŃie); Mo-
dernizarea utilităŃilor aferente obiectivului de patrimoniu 
(energie electrică, alimentare cu apă, canalizare); Dotări 
pentru expunerea şi protecŃia patrimoniului cultural mobil şi 
imobil; Amenajarea zonelor de protecŃie prin delimitarea şi 
împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este 
cazul); ConstrucŃia utilităŃilor anexe (parcaje, grupuri sanita-
re, puncte de informare, reclame şi indicatoare); Amenaja-
rea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la 
obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate; ConstrucŃia / 
reabilitarea / amenajarea caii de acces către obiectivul turis-
tic de patrimoniu reabilitat; aceste activităŃi sunt eligibile 
numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea 
obiectivului de patrimoniu restaurat este afectataă de infras-
tructura de acces deficitară. 
 
Pentru detalii puteŃi accesa www.mdlpl.ro 

Programul OperaŃional Regional este unul dintre pro-
gramele cu finanŃare europeană care sprijină dezvol-
tarea României după aderarea la Uniunea Europeană. 
 
Bugetul total de aproximativ 4,4 miliarde de Euro pentru 
perioada 2007-2013 va fi folosit pentru sprijinirea dezvol-
tării echilibrate şi durabile a regiunilor României. 84% din 
buget reprezintă finanŃare din unul dintre Fondurile Struc-
turale de la  Uniunea Europeană, respectiv Fondul Euro-
pean de Dezvoltare Regională,  iar restul provine din 
fonduri româneşti publice (14%) şi private (2%). 
Scopul esenŃial al acestui program de finanŃare este ace-
la de a crea oportunităŃi economice şi de dezvoltare în 
toate zonele din Ńara noastră şi, în mod special, în zonele 
mai sărace. 
 
POR: AP3 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale,  
DMI 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversita-
re, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă 
Ca urmare a creşterii natalităŃii înregistrată în ultimii ani, 
la nivelul învăŃământului obligatoriu se va resimŃi în pe-
rioada urmatoare prin creşterea cererii de spaŃii de 
învăŃământ, fiind necesare investiŃii pentru reabilitarea, 
îmbunătăŃirea şi extinderea infrastructurii educaŃionale 
din învăŃământul obligatoriu. Aceste investiŃii vor asigura 
premisele creşterii capacitaŃii de şcolarizare a unităŃilor 
din învăŃământul obligatoriu, îmbunătăŃind astfel condiŃii-
le de acces la educaŃie. IntervenŃiile POR 2007-2013 vor 
fi complementare intervenŃiilor realizate din alte surse, 
respectiv bugetul de stat, bugetele locale, împrumuturi 
externe. 
Obiectivul specific:  
Constituie îmbunătăŃirea calităŃii infrastructurii de educa-
Ńie, a dotării şcolilor, a structurilor de cazare pentru stu-
denŃi şi a centrelor pentru formare profesională pentru 
asigurarea unui proces educational la standarde europe-
ne şi a creşterii participarii populaŃiei şcolare şi a adulŃilor 
la procesul educaŃional. 
SolicitanŃi eligibili:  
JudeŃe (Consilii JudeŃene); Municipii (Consilii locale mu-
nicipale); Oraşe (Consilii locale oraseneşti); Comune/ 
(Consilii locale comunale); InstituŃii de învăŃământ supe-
rior de stat (universităŃi, institute, academii de studii), 
acreditate conform Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea 
OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităŃii educaŃiei; Centre de formare profesio-
nală continuă şi instituŃii publice furnizori de formare pro-
fesională continuă. 
ActivităŃi eligibile: 

• Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor 
(toate tipurile de infrastructură pentru învăŃământul obli-
gatoriu, exceptând Campusurile pentru învăŃământ Pro-
fesional şi Tehnic); 

• Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea 
clădirilor şcolilor speciale: spaŃii de învăŃământ, spaŃii de 
cazare, cantine, diferite facilităŃi pentru acces şi activităŃi 
didactice; 

• Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea 
clădirilor Campusurilor pentru învăŃământ Profesional şi 
Tehnic; 


