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De ZIUA EUROPEI, Centrul ED Vaslui,  

          în  haine de sărbătoare  
În cei peste cinci ani de funcŃionare ai 

Centrului vasluian de informare europeană, 

aniversarea Zilei Europei a devenit deja tradiŃională, 

solicitările de participare la evenimente fiind mai mari, 

de la an la an.  

La Vaslui, evenimentul a fost marcat de 

Centrul de Informare Europe Direct, cu sprijinul 

Bibliotecii JudeŃene “Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui 

şi al cadrelor didactice,  printr-o serie de trei concursuri 

organizate, în perioada 4-9 mai: 

●  Concurs de eseuri şi poezii, 

pentru elevii claselor V-VIII 

         Pe parcursul săptămânii 

precedente zilei de 9 mai, elevii au 

întocmit eseuri şi poezii, lucrările 

fiind ulterior jurizate de o comisie 

alcatuită din cadre didactice de 

specialitate şi echipa Centrului.   

  Peste 50 de elevi ai claselor V-VIII din şcolile 

vasluiene au răspuns invitaŃiei noastre de a participa la 

concursul intitulat “Casa noastră, Europa”.        

●  Concurs de pictură, pentru elevii din 

clasele I-VIII 

Tema concursului de pictură a fost “Mesaj către 

Europa” şi s-a concentrat pe conştientizarea valorilor 

comune şi a diversităŃii culturale în spaŃiul european.  

InvitaŃia la concurs s-a dovedit a fi pe placul copiilor, 

peste 100 de elevi zugrăvind în culori pastelate 

imaginea lor despre Uniunea Europeană.  

Cele mai valoroase  lucrări de artă plastică, 

eseuri şi poezie au fost premiate vineri, 8 mai, la 

Centrul de Informare Europe Direct Vaslui. În prezenŃa 

colegilor, 

cadrelor didactice 

şi a parinŃilor, toŃi 

participanŃii la 

concurs au fost 

răsplătiŃi cu 

diplome şi premii 

constând în 

materiale promoŃionale EUROPE DIRECT.  

● Concurs de desene pe asfalt – pentru 

preşcolari şi şcolari din clasele I-IV 

          Cel mai apreciat de către copii s-a dovedit a fi 

concursul de desene pe asfalt. Într-o atmosferă veselă, 

pe 9 mai, peste 50 de şcolari şi preşcolari, organizaŃi în 

echipe, au dat viaŃă 

covorului asfaltic din faŃa 

Centrului de Informare 

Europe Direct Vaslui.  MicuŃii 

mesageri europeni le-au 

demonstrat parinŃilor, 

profesorilor şi trecătorilor că, 

pentru ei Uniunea Europeană nu este o necunoscută, 

fiind răsplătiŃi cu premii şi felicitări. 

Ca rezultat final al acestui eveniment 

aniversar, cele mai reuşite lucrări literare, de artă 

plastică şi desene pe asfalt au fost colectate într-o 

broşură, care va fi tiparită în  500 de exemplare şi 

distribuită în şcoli.   (Geta PĂDURARU) 
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Campanie de informare pe tema alegerilor pentru 
Parlamentul European 

  
Între 4 şi 7 iunie, 375 de milioane de cetăŃeni 

europeni au avut şansa de a vota în alegerile pentru 

Parlamentul European.  

          Pentru a-i sensibiliza pe vasluienii cu drept de vot, 

asupra acestui evenment de marcă pentru Uniunea 

Europeană, în decursul lunii mai, activităŃile Centrului de 

Informare Europe Direct Vaslui s-au îndreptat prioritar, 

către alegerile pentru Parlamentul European. 

În scopul conştientizării 

importanŃei alegerilor 

pentru Parlamentul 

European în rândul celor 

mai tineri vasluieni cu 

drept de vot, Centrul 

nostru a organizat o campanie de informare în 3 licee 

vasluiene.   

AcŃiunea s-a adresat elevilor claselor a XI-a şi a XII-a,  

care au  împlinit 18 ani până la data alegerilor pentru 

Parlamentul European. 

           Campania de informare a debutat miercuri, 20 

mai a.c., cu participarea elevilor claselor terminale ai 

Liceului Teoretic “Mihail Kogalniceanu” Vaslui şi a 

continuat luni, 25 mai, la Grupul Şcolar Industrial 

“Nicolae Iorga” Negreşti, respectiv miercuri, 27 mai, la 

Grupul Şcolar Agricol „Marcel Guguianu” Zorleni, cu 

elevii claselor a XI-a şi a XII-a. 

           Cei peste 350 de elevi şi profesori, prezenŃi la 

eveniment s-au dovedit receptivi la expunerile pe tema 

apropiatelor alegeri 

parlamentare,susŃinute de 

coordonatorul Centrului de 

Informare Europe Direct 

Vaslui, doamna Mihaela 

CHIRCU, alături de 

profesorii de istorie şi au vizonat un material referitor la 

funcŃionarea Parlamentului European.    De asemeni,  

au fos distribuite materiale informative privind 

Parlamentul European, precum şi materiale 

promoŃionale ale Centrului de Informare Europe Direct 

Vaslui. (Geta PĂDURARU) 

DIN ACTIVITĂłILE CENTRULUI DE INFORMARE EUROPE DIRECT VASLUI 

Dezbatere publică pe tema alegerilor pentru 
Parlamentul European 

  
Duminică, 7 iunie, românii i-au ales pe cei 33 

de deputaŃi europeni pe care îi vor trimite să reprezinte 

Ńara noastră în Parlamentul European, până în 2014.   

Ales  o dată la fiecare cinci ani, Parlamentul 

European este singurul parlament transnaŃional şi 

multilingv ales în mod direct din lume, precum şi singura 

instituŃie a Uniunii Europene aleasă în mod direct. În 

acelaşi timp, Parlamentul European este un actor 

important şi puternic în procesul decizional al Uniunii 

Europene care influenŃează viaŃa de zi cu zi a tuturor 

cetăŃenilor europeni şi, deci, şi a celor români, în domenii 

cum ar fi: un mediu mai curat, substanŃe chimice mai 

sigure, servicii şi slujbe mai bune, respectarea drepturilor 

consumatorilor, egalităŃii de şanse şi drepturilor omului.  

În scopul aducerii acestui eveniment în atenŃia 

cetăŃenilor judeŃului nostru, Centrului de Informare 

EUROPE DIRECT Vaslui a organizat vineri, 22 mai, în 

sala “Ştefan cel Mare” a Consiliului judeŃean Vaslui o 

dezbatere publică pe tema alegerilor pentru Parlamentul 

European.  

Pe 

parcursul a 

peste două ore, 

cei peste 60 de 

participanŃi, 

salariaŃi ai unor 

instituŃii 

vasluiene, elevi 

ai claselor a XII-a, cadre didactice, pensionari şi 

reprezentanŃi ai presei vasluiene au înŃeles mai bine rolul 

Parlamentului European.  

Evenimentul s-a bucurat de prezenŃa doamnei 

Gabriela CreŃu, europarlamentar în actuala legislatură 

care a Ńinut să sublinieze importanŃa pe care o are 

Parlamentul European în viaŃa românilor şi implicit 

exercitarea dreptului de vot.  

          Cu acetest prilej, au fos distribuite materiale 

informative privind Parlamentul European, precum şi 

materiale promoŃionale ale Centrului de Informare 

EUROPE DIRECT Vaslui. (Geta PĂDURARU) 
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EVENIMENTE & STIRI 

       CONCURS EUROPE DIRECT 
 

 Centrul de Informare Europe Direct Vaslui, în 
parteneriat cu ziarul ”Monitorul de Vaslui”, invită toŃi 
vasluienii interesaŃi de problematica Uniunii Europene, 
să-şi dea concursul  în formularea celei mai 
interesante întrebări pe teme europene.  
 Regulament concurs: În perioada 20 iunie – 
20 septembrie 2009, cetăŃenii judeŃului Vaslui, fără 
nici un fel de discriminare, pot trimite întrebări despre 
Uniunea Europeană, pe adresa Centrului de Informare 
Europe Direct Vaslui, prin poştă, sau direct la sediul 
situat pe Str. Mihail Kogălniceanu, Nr. 25, Vaslui, cod 
730104, deschis de luni până vineri între orele 10.00 
şi 16.00, sau prin e-mail: 
 centrueuropa@consiliu.vaslui.ro. 
 Întrebările vor viza teme de interes general cu 
privire la instituŃiile, politicile şi programele Uniunii 
Europene, oportunităŃile de finanŃare, priorităŃile de 
comunicare ale Comisiei Europene, etc. 
 Răspunsurile la întrebări vor fi postate pe site-
ul Centrului de Informare Europe Direct Vaslui şi vor fi 
publicate în paginile cotidianului ”Monitorul de Vaslui”. 
Cele mai interesante întrebări vor fi premiate în cadrul 
unei dezbateri publice, dedicate împlinirii a 20 de ani 
de la căderea Cortinei de fier, programată a se 
desfăşura în luna septembrie a.c.  
            Numele câştigătorilor vor fi făcute publice atât 
prin intermediul cotidianului vasluian cât şi pe site-ul 
nostru. 
 
       Noul Parlament European 

 
În următorii cinci ani, cetăŃenii europeni vor fi 

reprezentaŃi în  Parlamentul European de 736 de 
deputaŃi, care vor fi împărŃiŃi în grupuri politice şi în 
comisii de specialitate. Cel mai mare grup politic 
rămâne cel al Partidului Popular European, care va 
avea 264 de europarlamentari, reprezentând 35,9% 
din configuraŃia noului Legislativ. Şi în mandatul trecut, 
Popularii au deŃinut aproximativ aceeaşi pondere, 
având însă 288 de locuri din cele 785 câte reunea în 
total Parlamentul European până la aceste alegeri. 

Deşi a  pierdut  un  mare  număr de locuri, 
Grupul Socialist rămâne al doilea din Parlament, cu 
161 de eurodeputaŃi (21,9%) faŃă de 217 (27,6%) în 
mandatul precedent. Şi numărul liberalilor din ALDE 
(AlianŃa Liberalilor şi DemocraŃilor pentru Europa) a 
scăzut de la 100 (12,7%) la 80 (10,9%). Singurul grup 
parlamentar în creştere este cel al Verzilor şi AlianŃei 
Libere Europene, ecologiştii urmând să aibă 53 de 
deputaŃi  (7,2%)  faŃă   de  43 (5,5%)  până  acum. 
Euroscepticii  din  Grupul  Uniunea  pentru Europa 
NaŃiunilor au avut 44 de reprezentanŃi (5,6%), iar în 
noul mandat vor avea 35 (4,8%), în timp ce comuniştii 
din Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/
Stânga Verde Nordică vor avea 32 de parlamentari 
(4,3%), în loc de 41 (5,2%). Şi Grupul IndependenŃă şi 
DemocraŃie a scăzut de la 22 de membri (2,8%), la 18 
(2,4%). 

Aceste cifre se pot schimba  în  funcŃie  de 
oŃiunea unora dintre cei 93 de noi europarlamentari 
care nu fac parte din nici un grup politic până în acest 
moment. Ei se vor putea alătura unuia din grupurile 
existente sau vor putea crea grupuri noi.  

Potrivit noilor reguli, mai stricte decât până 
acum, un grup politic trebuie să includă cel puŃin 25 de 
deputaŃi din minim şapte state membre  ale Uniunii 
Europene.  Sunt condiŃii pe care Grupul IndependenŃă 
şi DemocraŃie nu le mai îndeplineşte în acest moment, 
dar vom vedea în perioada urmatoare daca nu vor 
exista şapte noi membri din trei Ńări nereprezentate 
acum în acest grup care să i se alăture.   

 
     Rezultate finale alegeri europarlamentare 2009 
  
 Numarul      total      al      alegatorilor     care    
s-au     prezentat      la  urne     este      de    5.035.297,  
reprezentand  27,67%    din     totalul    cetatenilor    cu    
drept  de    vot (18.197.316).  
 Total   voturi   valabil  exprimate: 4.840.032 - 
96,12%, total voturi nule: 194.621, respectiv 3,86%. 
 
 Lista europarlamentarilor romani pentru 
  mandatul 2009-2014 
 
PSD:  
1. Adrian Severin 
2. Rovana Plumb 
3. Ioan Mircea Pascu 
4. Adriana Ticau 
5. Daciana Sarbu 
6. Corina Cretu 
7. Victor Bostinaru 
8. Sabin Cutas 
9. Catalin Ivan 
10. Ioan Enciu 
11. Vasilica Dancila 
 
PD-L 
1. Theodor Stolojan 
2. Monica Macovei 
3. Traian Ungureanu 
4.Cristian Preda 
5. Marian Jean Marinescu 
6. Iosif Matula 
7. Sebastian Bodu 
8. Petru Luhan 
9. Rares Niculescu 
10. Elena Antonescu 
 
PNL 
1. Norica Nicolai 
2. Adina Valean 
3. Renate Weber 
4. Ramona Manescu 
5. Cristian Busoi 
 
UDMR:  
1. Tıkés László, CNMT 
2. Winkler Gyula, UDMR Hunedoara 
3. Sógor Csaba, UDMR Harghita 
 
PRM:  
1. Corneliu Vadim Tudor 
2. George Becali 
3. Ciprian Claudiu Tanasescu 
 
Candidat independent: 
Elena Basescu 
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         Suedia va prelua preşedinŃia UE în iulie 
 
 Începând cu 1 iulie, Suedia 
va prelua  preşedinŃia  rotativă  a  
Uniunii Europene.  Primul  ministru,  
Fredrik Reinfeldt, a  prezentat  pe  
23  iunie priorităŃile   preşedinŃiei    
suedeze. PresedinŃia suedeză îşi 
propune   să  conducă   Uniunea 
Europeană prin criza economică, să 

gestioneze somajul şi să  continue  lupta  împotriva  
schimbărilor     climatice,    informează    site-ul    
preşedinŃiei  Uniunii Europene. 
 Unul din proiectelele Suediei pentru perioada cât 

va  deŃine  preşedinŃia  rotativă  semestrială a Uniunii 

Europene este întărirea legislaŃiei europene privind 
eficienŃa energetică.  Planul de acŃiune urmăreşte 
obiectivele europene de economisire a 20% din energie 

până în 2020, dar spre deosebire de celelalte obiective 

pentru orizontul 2020, obiectivul eficienŃei energetice nu 

angajează la nimic.  
Suedia intenŃionează să încheie un acord cu 

Parlamentul până la sfârşitul anului asupra propunerilor 

privind eficacitatea energetică schiŃate în a doua Analiză 

strategică a politicii energetice a Comisiei din noiembrie 

2008 şi doreşte să acŃioneze chiar şi în absenŃa unei 
poziŃii comune cu Consiliul. 

Scopul său este de a încheia un acord înainte de 

ajungerea la o poziŃie comună, aşa cum am făcut cu 

sursele de energie regenerabilă, a firmat  un oficial al 
guvernului suedez, care a precizat că preăedinŃia 

suedeză a Uniunii Europene va începe negocieri cu 

eurodeputaŃii în octombrie şi noiembrie cu obiectivul de a 

ajunge la un acord înaintea reuniunii miniştrilor Energiei 

din 7 decembrie.  
 PreşedinŃia suedeză se aşteaptă la negocieri 

dure asupra directivei clădirilor (adoptată în primă lectură 

de Parlament). EurodeputaŃii vor ca până în 2019, toate 

clădirile noi să producă cel puŃin tot atâta energie câtă 
consumă, ceea ce statele membre consideră nerealist şi 

se tem că ar fi o  povară  costisitoare şi ca formalităŃi 

administrative. Oficialul suedez susŃine că negocierile 

Consiliului abia dacă au atins problema clădirilor cu zero 

energie, nicio poziŃie neconturându-se până acum. 
 Suedia    şi-a    stabilit   o    agendă    ambiŃioasă 

prezentând  “politica  integrată  asupra climei şi energiei" 

în martie.  Guvernul  s-a  angajat  să   reducă  emisiile de 

gaze cu efect de seră cu 40%  în sectoarele  care  nu iau 

parte  la  programele europene de schimb de emisii până 
în 2020, cu  scopul  de a deveni complet neutră din punct 

de vedere al carbonului la jumătatea secolului. 

          Barroso - sprijinit în unanimitate de liderii UE 
           
       José Manuel Barroso a 
caştigat sprijinul unanim al 
şefilor de stat şi  de guvern 
pentru al doilea mandat     
de  cinci  ani  în    fruntea    
Comisiei Europene.  După  
ce  a convins Consiliul pe 

18 iunie la Bruxelles, Barroso trebuie să convingă şi 
Parlamentul, care urmează să voteze la mijlocul lunii 
iulie. Socialiştii nu au reuşit să organizeze  o  opoziŃie  
serioasă faŃă  de  actualul  preşedinte  al  Comisiei 
Europene.  
 PreşedinŃia cehă şi cea suedeză (care urmează 

de la 1 iulie) vor începe negocierile cu grupurile politice 

din    Parlamentul   European   pentru  a   vedea  dacă 
majoritatea europarlamentarilor îl susŃin pe preşedintele 

actual al Comisiei. 

 La mijlocul lui iulie Parlamentul European va vota 

asupra candidaturii, dar socialiştii, Verzii şi liberalii au 
început construcŃia unei campanii împotriva reconfirmării. 

Pentru  a obŃine şi votul lor ar putea fi negociate funcŃii 

importante în comisiile parlamentare, conform unor surse 

familiare cu situaŃia, citate de EurActiv.com. 

"Sunt extrem de mândru de  sprijinul unanim  pe care 
l-am primit din partea şefilor de stat şi de guvern," a 

spus Barroso la o conferinŃă de presă, adaugând ca a 
fost "mişcat" de "puternica manifestare a sprijinului" 
pe care  l-a  primit  din  partea  tuturor  liderilor Uniunii 

Europene. "Am sentimentul că a fost recunoscută 
munca Comisiei," a spus el. 
 Jan Fischer, premierul ceh, a cărui Ńară deŃine 

preşedinŃia Uniunii Europene, a spus că Barroso a oferit 

garanŃii de stabilitate în timpuri nesigure. "Barroso a 
primit  aprobarea  de  la  stânga  şi  de la dreapta 
spectrului politic," a arătat Fischer.  
 Socialiştii sunt de acord să nu fie de acord 

 O întâlnire prelungită a socialiştilor şi liderilor de 
centru-stânga  din  Uniunea  Europeană,  din 18 iunie, 

înaintea summitului  Uniunii Europene, s-a încheiat cu 

declaraŃii confuze. Dacă premierii de centru-stânga erau 

de acord să-l sprijine pe Barroso, europarlamentarii din 

grupul socialist  păreau  hotărâŃi  să voteze împotriva 
acestuia. 

 Potrivit surselor EurActiv.com, întâlnirea liderilor 

de   partide   de  centru-stânga,  marcată  de  absenŃa 

premierilor din cele trei Ńări unde stânga este la putere fără 

parteneri de coaliŃie (Marea Britanie, Spania şi Portugalia), 
s-a încheiat cu controverse legate de motivele pentru care 

PSE a fost învins în recentele alegeri. 
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 Programul de cooperare interregională 

INTERREG IV C 
  
      Buget total :  405.094.936 EURO,  2007-2013 
      
      Aria eligibilă întreg teritoriul UE (27 State Membre), 
Norvegia şi ElveŃia. 
      
      Domenii de intervenŃie: 
 
●    Inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică.       
Tip proiect: SOFT  (bunuri, instruiri,  studii etc.)  IniŃiative 
regionale,   Proiecte   de   Capitalizare.    Valoare  totală 
proiect (EURO): minimă 500.000 şi maxima 5 000 000. 
●    Antreprenoriatul şi IMMurile.  
Tip proiect:SOFT (bunuri,instruiri, studii etc.) IniŃiative 
regionale, Proiecte de Capitalizare. Valoare totală 
proiect (EURO): minimă 500.000 şi maxima 5 000 000. 
●    Societatea informaŃională. 
 Tip proiect:SOFT (bunuri,instruiri, studii etc.) IniŃiative 
regionale, Proiecte de Capitalizare. Valoare totală 
proiect (EURO): minimă 300.000 şi maxima 3 000 000. 
●  Ocuparea forŃei de munc, capitalul uman şi 
educaŃie.  
Tip proiect:SOFT (bunuri,instruiri, studii etc.) IniŃiative   
regionale,   Proiecte   de   Capitalizare. Valoare totală 
proiect (EURO): minimă 300.000 şi maxima 3 000 000. 
●    Riscuri naturale şi tehnologice.   
Tip proiect:SOFT (bunuri,instruiri, studii etc.) IniŃiative 
regionale, Proiecte de Capitalizare. Valoare totală 
proiect (EURO): minimă 500.000 şi maxima 5 000 000. 
●    Managementul apei.   
Tip proiect: SOFT (bunuri,instruiri, studii etc.) IniŃiative 
regionale, Proiecte de Capitalizare. Valoare totală 
proiect (EURO): minimă 500.000 şi maxima 5 000 000. 
●    Managementul deşeurilor.  
Tip proiect:SOFT (bunuri,instruiri, studii etc.) IniŃiative 
regionale, Proiecte de Capitalizare. Valoare totală 
proiect (EURO): minimă 500.000 şi maxima 5 000 000. 
● Biodiversitatea şi conservarea patrimoniului 
natural.  
Tip proiect:SOFT (bunuri,instruiri, studii etc.) IniŃiative  
regionale,  Proiecte   de   Capitalizare. Valoare totală  
proiect (EURO):  minimă 300.000 şi  maxima 3 000 000. 
●    Energia şi transportul public durabil.  
Tip proiect:SOFT (bunuri,instruiri, studii etc.) IniŃiative 
regionale, Proiecte de Capitalizare. Valoare totală 
proiect (EURO): minimă 300.000 şi maxima 3 000 000. 
●    Patrimoniul cultural şi peisajul. 
 Tip proiect:SOFT (bunuri,instruiri, studii etc.) IniŃiative 
regionale, Proiecte de Capitalizare. Valoare totală 
proiect (EURO): minimă 300.000 şi maxima 3 000 000. 
 
      Rata de cofinanŃare şi avans: 85% FEDR +13% 
fonduri de la bugetul de stat. ContribuŃia proprie 
minimă a Beneficiarului este 2%. Nu se acordă avans. 
 
      În cadrul Programului de cooperare interregională 
INTERREG IV C, pot fi dezvoltate două tipuri de 
proiecte: 
●  Tipul 1 - „IniŃiative regionale” - iniŃiate de actorii 
regionali, ce au ca scop  schimbul  de experienŃă  într-un  

anumit domeniu pentru a identifica bune practici şi a 
dezvolta noi instrumente şi abordări în implementarea 
lor. În cadrul acestui tip pot fi dezvoltate „mini-
programele”. 
●  Tipul 2 - „Proiectele de capitalizare, inclusiv Fast 
Track” - asigură transferulbunelor practici identificate 
către programele aferente obiectivelor ConvergenŃă, 
Competitivitate Regională şi Ocuparea ForŃei de Muncă 
precum şi Cooperare Teritorială Europeană. În cadrul 
acestor proiecte, Comisia Europeană poate participa cu 
expertiză, aceste proiecte de capitalizare devenind „fast 
track”. 

    Eligibilitatea aplicantului (partener/lider de proiect) 
     
    Tip organizaŃie: trebuie să fiŃi autoritate publică 
centrală (ministere, autorităŃi naŃionale), autoritate 
publică locală (consilii judeŃene, primării, direcŃii de ape, 
direcŃii de protecŃie a mediului, agenŃii judeŃene), 
organism de drept public (conform definiŃiei AutorităŃii 
Contractante din O.U.G. 34/2006, art 8 lit. b - ex: AgenŃii 
de Dezvoltare Regională, Birouri Regionale de 
Cooperare Transfrontalieră, asociaŃii de autorităŃi 
publice, institute naŃionale, universităŃi de stat, 
Organisme de management al Euroregiunilor, Grupări 
Europene de Cooperare Teritorială, organisme 
internaŃionale). 
 
    Număr de parteneri: 
 
●  Proiecte „IniŃiative regionale”: parteneri provenind 
din minim 3 state partenere (dintre care 2 din State 
Membre UE), maxim 8 parteneri în cazul mini-
programelor. 
●   Proiectele de capitalizare: minim 6 state (dintre care 
parteneri din minim 2 State Membre UE), maxim 10 
state. 
     
    LocaŃia partenerilor 
 
    În aria eligibilă: parteneri din cele 27 state membre 
(fonduri F.E.D.R.), Norvegia şi ElveŃia (fonduri naŃionale). 
Din afara ariei eligibile: ca regulă generală, partenerii ce 
provin din afara ariei eligibile pot participa cu fonduri 
proprii în cadrul proiectelor. 
 
    Surse de informare:  
      

www.interreg4c.eu  
www.mdrl.ro  

             www.infocooperare.ro 
 
    
   Comitetul de Monitorizare INTERREG IV C, reunit la 
Praga în perioada 14-15 mai a.c. a decis ca al treilea 
apel de proiecte, estimat a fi lansat la sfârşitul acestui 
an,  să   fie   dedicat  Proiectelor  de  Capitalizare. 
Coordonatele acestui apel (data lansării,  bugetul si 
eventual tematica) vor fi hotărâte de către reprezentanŃii 
statelor partenere în cadrul următoarei întâlniri a 
Comitetului  de  Monitorizare,  ce  va  avea loc în luna 
octombrie. 
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     • Abordarea problemelor ce afectează zonele 
metropolitane şi sistemele regionale de aşezări Tip 
proiect - SOFT (bunuri, instruiri, studii, proiecte de 
infrastructură mică etc.) Buget FEDR 2007-2013 (EURO): 
14.468.416 . 

• Promovarea unui tipar echilibrat al zonelor cu 
potenŃial în ceea ce priveşte accesibilitatea şi 
atractivitatea acestora Tip proiect - SOFT (bunuri, 
instruiri, studii, proiecte de infrastructură mică etc.) Buget 
FEDR 2007-2013 (EURO): 14.468.416. 

• Promovarea utilizării patrimoniului cultural pentru 
dezvoltare Tip proiect - SOFT (bunuri, instruiri, studii, 
proiecte de infrastructură mică etc.) Buget FEDR 2007-
2013 (EURO):12.401.497. 
   Rata de cofinanŃare şi avans 
   Pentru organisme publice şi de drept public: 85% fonduri 
F.E.D.R. + 13% fonduri de la bugetul de stat;  ContribuŃia 
proprie   minimă   a   beneficiarului   este   2%;   Pentru 
organism  de  drept  privat:  85%  fonduri  F.E.D.R. + 15% 
fonduri de la bugetul de stat; ContribuŃia proprie minimă 
a beneficiarului este 0%. Nu se acordă avans. 
   Eligibilitatea partenerului  
   Există diferite categorii de participanŃi în cadrul unui 
proiect: 
   Statut  de partener/ lider de proiect:  aveŃi  acces  la 
fonduri   nerambursabile,   aveŃi   drepturi/obligaŃii   în  
implementarea proiectului. 
   Partener   caz   special:  Grupare   Europeană  de 
Cooperare Teritorială (G.E.C.T.) aveŃi acces la F.E.D.R. 
   Statut de observator: fără  acces la fondurile F.E.D.R. 
   Eligibilitatea aplicantului  
   Tip organizaŃie:  trebuie   să  fiŃi  autoritate  publică 
centrală, autoritate publică locală organism de drept public 
(conform definiŃiei AutorităŃii Contractante din O.U.G. 
34/2006,  Structuri asociative ale AutorităŃilor Locale, 
Compania NaŃională de Autostrăzi şi Drumuri NaŃionale 
din România, UniversităŃi de stat, Institute NaŃionale de 
Cercetare etc.),  organism de drept privat , Organisme de 
management al Euroregiunilor, Grupări Europene    de   
Cooperare   Teritorială,   OrganizaŃiile InternaŃionale (dacă 
sunt guvernate de legea unui stat partener şi dacă înde-
plinesc criteriile de eligibilitate pentru un organism de 
drept privat, conform Manualului Programului). 
   CâŃi parteneri trebuie să aibă proiectul meu? 
   Parteneri provenind din minim 3 state partenere, 
dintre care minim unul este dintr-un Stat Membru UE.Nu 
există număr maxim de parteneri. 
   Pentru informaŃii suplimentare puteŃi accesa:       

www.southeast-europe.net, 
www.mdrl.ro 
www.infocooperare.ro. 

   Dată lansare : Septembrie 2009. 
   Dată depunere Axe lansate (estimativ)Decembrie 2009 

 Programul de Cooperare TransnaŃională 
   Sud Estul Europei 
 
   Buget total 245.111.970 EURO  
   Aria eligibilă:   Austria, Grecia, Italia, Bulgaria, Un-
garia, România, Slovenia, Slovacia, CroaŃia, Fosta Re-
publică Iugoslavă a Macedoniei, Albania, Bosnia, Mun-
tenegru şi Serbia, Moldova şi Ucraina. 
   Domenii de intervenŃie: 

• Dezvoltarea reŃelelor tehnologice şi de inovare 
în domenii specifice.Tip proiect - SOFT (bunuri, 
instruiri, studii, proiecte de infrastructură mică etc.) 
Buget FEDR 2007-2013 (EURO): 15.417.904. 

• Dezvoltarea unui mediu propice 
antreprenoriatului inovativ. Tip proiect - SOFT 
(bunuri, instruiri, studii, proiecte de infrastructură mică 
etc.) Buget FEDR 2007-2013 (EURO): 15.417.904. 

• ÎmbunătăŃirea condiŃiilor cadru şi deschiderea 
drumului către inovare.Tip proiect - SOFT (bunuri, 
instruiri, studii, proiecte de infrastructură mică etc.) 
Buget FEDR 2007-2013 (EURO): 13.215.348. 

• ÎmbunătăŃirea managementului integrat al apelor 
şi prevenirea riscurilor de inundaŃii (ex. hărŃi de 
risc). Tip proiect - SOFT (bunuri, instruiri, studii, 
proiecte de infrastructură mică etc.) Buget FEDR 2007-
2013 (EURO):13.434.957. 

• ÎmbunătăŃirea prevenirii riscurilor de 
tehnologice şi de mediu. Tip proiect - SOFT (bunuri, 
instruiri, studii, proiecte de infrastructură mică etc.) 
Buget FEDR 2007-2013 (EURO):13.434.957. 

• Promovarea cooperării în domeniul 
managementului resurselor naturale şi al ariilor 
protejate Tip proiect - SOFT (bunuri, instruiri, studii, 
proiecte de infrastructură mică etc.) Buget FEDR 2007-
2013 (EURO):13.434.957. 

• Promovarea energiei regenerabile şi 
eficientizarea resurselor Tip proiect - SOFT (bunuri, 
instruiri, studii, proiecte de infrastructură mică etc.) 
Buget FEDR 2007-2013 (EURO):13.434.957. 

• ÎmbunătăŃirea coordonării în promovarea, 
planificarea şi intervenŃia în domeniul reŃelelor 
primare şi secundare de transport. Tip proiect - SOFT 
(bunuri, instruiri, studii, proiecte de infrastructură mică 
etc.) Buget FEDR 2007-2013 (EURO):19.306.292. 

• Dezvoltarea strategiilor de diminuare a 
„diviziunii digitale” Tip proiect - SOFT (bunuri, instruiri, 
studii, proiecte de infrastructură mică etc.) Buget FEDR 
2007-2013 (EURO):19.306.292. 

• ÎmbunătăŃirea condiŃiilor cadru pentru 
platformele multimodale Tip proiect - SOFT (bunuri, 
instruiri, studii, proiecte de infrastructură mică etc.) 
Buget FEDR 2007-2013 (EURO): 16.548.250. 


