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ZIUA EUROPEI la CENTRUL DE INFORMARE 

EUROPE DIRECT VASLUI  

 

 Devenită deja tradiŃie în statele membre ale 
Uniunii Europene, marcarea, la 9 Mai, a Zilei Europei, 
a fost sărbătorită şi la Vaslui.  Primul pas al constituirii 
Uniunii Europene a fost facut, la 9 mai 1950, de Robert 
Schuman,  ministrul  de  externe  al  FranŃei,  care 
a  propus Germaniei, vechi inamic al Ńării sale, dar şi 
altor state, să contribuie la realizarea "unei solidarităŃi 
de facto" şi să pună "bazele concrete ale unei federaŃii 
europene indispensabile pentru menŃinerea păcii".  
 Îmbrăcat în haine noi, Centrul de Informare 
EUROPE DIRECT Vaslui a găzduit, anul acesta, o 
paletă largă de manifestări la care au participat peste 
120 de elevi din şcoli vasluiene.  
 Sub  egida  „Ziua  Europei  e  şi  ziua  ta”, 
evenimentele aniversare au debutat, în dimineaŃa zilei 
de 9 mai, cu citirea şi premierea  celor mai bune lucrări  
din cadrul concursului de eseuri şi poezie intitulat “AŞA 
VĂD EU EUROPA”. Juriul format din cadre didactice şi 
un ofiŃer de informare al centrului a departajat cu greu 
lucrările elevilor claselor a III-a şi a IV-a de la Şcoala 
Nr. 3 “Constantin Parfene” Vaslui. (Geta Paduraru) 

 Cel mai apreciat de copii şi publicul trecător s-
a dovedit a fi concursul de desene pe asfalt “EUROPA, 
LA MULłI ANI!”.  
 Trotuarul din faŃa Centrului de Informare 
EUROPE DIRECT Vaslui a căpatat viaŃă, elevi ai 
claselor I-IV 
zugrăvind în 
c u l o r i 
p a s t e l a t e 
mesajul lor de 
s ă r b ă t o a r e 
ocazionat de 
Ziua Europei. 
ToŃi copiii  
participanŃi la 
concursuri au 
fost răsplătiŃi 
cu diplome şi premii constând în materiale 
promoŃionale EUROPE DIRECT (pixuri, carneŃele, 
rigle, tricouri, steguleŃe). 
 De-a lungul zilei, centrul vasluian şi-a deschis 
„POARTA SPRE EUROPA”, primind vizita mai multor 
grupuri de elevi, de varste diferite, însoŃiti de învaŃători, 
profesori diriginŃi şi câŃiva parinŃi. (Geta Paduraru) 

 Poezia “EUROPA” a primit premiul I la 
concursul de poezie: 

Sunt şi eu un mic vlăstar, 
Într-o lume mare, plină, 
Europa-i mama mea, 
Sunt o floare în grădină. 
Doisprezece stele pe un cer albastru, 
Doisprezece flori pe un camp măiastru 
Doisprezece  zâne ce fac fapte bune, 
Douăzeci şi şapte Ńări, fiecare cu-n alt nume. 
Dar toate doresc, 
Bine să ne fie, 
Ca fraŃii să trăim, 
Şi să ne iubim.  (Nistor Alexandra, cls. a III a) 
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OportunităŃi de finanŃare pentru  

dezvoltarea zonei rurale 

 
Miercuri, 28 mai 2008 în sala mare a 

Consiliul judeŃean Vaslui a avut loc  seminarul cu 
tema „OportunităŃi de finanŃare pentru 

dezvoltare rurală”.   
 Evenimentul  s-a bucurat de o prezenŃă 

numeroasă şi face parte din suita activităŃilor 
proiectului „Centrul de Informare EUROPE DIRECT 
Vaslui”, finanŃat de Comisia Europeană prin 
ReprezentanŃa sa din România, în cadrul 
programului „Selectarea structurilor gazdă pentru 
centrele de informare din reŃeaua Europe Direct”. 

Seminarul s-a adresat persoanelor fizice şi 
juridice private din mediul rural, interesate de 
obŃinerea de finanŃări nerambursabile europene în 
cadrul Programului NaŃional de Dezvoltare Rurală şi a 

fost susŃinut de doamna Anca Popescu, expert în 
cadrul DirecŃiei Agricole pentru Dezvoltare Rurală 
Vaslui.  

 Tematica a fost vastă: modernizarea 
exploataŃiilor agricole, creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere, sprijin pentru crearea 
şi dezvoltarea de microîntreprinderi, încurajarea 
activităŃilor turistice, instalarea tinerilor fermieri, 
sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenŃă, 
îmbunătăŃirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de 
dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii, 
prima împădurire a terenurilor agricole. 

Evenimentul este primul dintr-o serie de trei 
seminarii ce se vor desfăşura pe zone, (Vaslui, 
Huşi, Bârlad), în lunile mai şi iunie şi la care vor fi 
invitate persoane interesate din toate comunele 
judeŃului. În această primă serie au fost invitate 30 
de comune din zona Vaslui- Negreşti. (Geta  
Paduraru) 

ŞTIRI & EVENIMENTE 

  

LecŃii pilot pe teme europene, la Vaslui 

Sâmbătă, 24 mai,  trei licee vasluiene (Liceul 
Teoretic «Emil RacoviŃă» Vaslui, Colegiul Economic 
«Anghel Rugină» Vaslui şi Grupul Şcolar Industrial 
«Nicolae Iorga» Negreşti) au fost gazdele lecŃilor 
deschise pe teme europene din cadrul proiectului 
«EUROPA NOSTRA - program pilot de comunicare 
pe teme europene». 

Ideea proiectului, aflat în derulare, a pornit de 
la creşterea  nevoii de informare a tinerilor după 
aderarea la Uniunea Europeană şi are drept scop 
crearea unui complex de resurse (umane, materiale 
şi informaŃionale) utilizabile pe temen lung, care să 
asigure dezvoltarea unei activităŃi transfrontaliere 
durabile de comunicare, schimb de informaŃii, know-
how şi experienŃă pe teme europene, în beneficiul 
tinerilor din Vaslui (România), Hânceşti, Leova şi 
Soroca(Republica Moldova). 
 La lecŃiile deschise susŃinute cu elevi ai 
liceelor gazdă au participat 30 de cadre didactice din 
judeŃul Vaslui şi din Republica Moldova. Pe langă 
însuşirea unor noŃiuni privind problematica 
europeană, lecŃiile – pilot  au constituit şi prilejul unor 
utile contacte şi schimburi de idei între elevi şi cadre 
didactice din Romania şi Republica Moldova.  
 Printre rezultatele finale ale proiectului se 
regasesc: infiinŃarea 3 puncte de informare 
europeană în cele trei raioane din Republica 
Moldova, elaborarea unei broşuri «Europa Nostra» 
care va fi tiparită în 5000 de exemplare ce vor fi 
distribuite în şcolile vasluieni şi cele din Republica 
Moldova. (Geta Paduraru) 
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OPORTUNITĂłI DE FINANłARE 

.  

Vin banii pentru 
crescătorii de albine  

 
 Valoarea sprijinului 

financiar alocat de la 

bugetul de stat pentru apicultori,  în 2008, este de 

6,7 milioane de lei, iar Comisia Europeană va 

participa la finanŃarea măsurilor cu până la 50% din 

cheltuielile efectuate de România pentru fiecare 

acŃiune accesată, excluzând TVA. 

 Guvernul a aprobat, săptămâna trecută, 

Programul NaŃional Apicol pentru perioada 2008-

2009, document care conŃine tipurile de activităŃi 

care vor fi finanŃate şi condiŃiile de acordare a 

sumelor pentru apicultorii organizaŃi în asociaŃii de 

crescători de albine, uniuni apicole, cooperative sau 

grupuri de producători.  

 Ajutorul financiar se acordă pentru obŃinerea 

unor produse apicole de calitate, pentru profilaxia si 

combaterea varoozei, dar şi pentru repopulare.  

 Pentru 2008, termenul limită de depunere a 

cererilor de finanŃare şi a documentelor este 1 

august 2008, la sediul formei asociative din care fac 

parte solicitanŃii. 

 Strategia de dezvoltare a sectorului apicol, 

în România, are ca obiectiv prioritar creşterea 

numărului de familii de albine, îmbunăŃirea calităŃii 

materialului genetic, precum şi îmbunătăŃirea 

calităŃii producŃiilor apicole. 

 Pentru informaŃii suplimentrare puteŃi 

accesa site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale: www.maap.ro  

   Trei măsuri de finanŃare prin 
PNDR disponibile in iunie 

 
 AgenŃia de PlaŃi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit (APDRP) va lansa în luna iunie o noua 
sesiune de proiecte care va cuprinde trei măsuri de 
finanŃare din cele cinci active în acest moment.  
Astfel,  între  9  iunie  şi 27 iunie vor fi primite 

proiecte  pentru  Măsura  123  -  Creşterea  valorii  

adăugate  a  produselor  agricole  şi silvice 

(procesare),  împreună  cu   cele   două  Scheme 

de     ajutor     de    stat    aferente    ei:   XS13/2008  

 
(Stimularea IMM-urilor care procesează produse 

agricole) şi XS28/2008 (Stimularea 

microîntreprinderilor din domeniul prelucrării primare 

a produselor forestiere). 

 Începand cu luna iunie, pentru măsurile 121 

(Modernizarea exploaŃiilor agricole) şi măsura 

322 (Renovarea şi dezvoltarea satelor) se vor 

organiza sesiuni la fiecare două luni. Această decizie 

a fost luată pentru a fluidiza procesul de evaluare şi 

selectare a proiectelor. Cu alte cuvinte, pentru 

aceste măsuri următoarea sesiune de depunere va fi 

in luna iulie. 

 MenŃionăm că pană în acest moment, numai 
în lunile martie şi aprilie au fost primite 1.853 de 
proiecte, cu o valoare a ajutorului public de peste 1 
miliard de euro. JudeŃul Vaslui se situează în fruntea 
listei proiectelor depuse cu un numar de 86 proiecte, 
însemnand dublul mediei pe Ńară. 

  

Crescătorii de animale pot depune 

 cereri pentru subvenŃii pana pe 15 iunie 

 

 Crescătorii de animale pot depune cereri, în 

intervalul 1 mai-15 iunie, pentru obŃinerea subvenŃiei 

de 490 de lei pentru bovine 

şi de 45 de lei pentru ovine 

şi caprine, a anunŃat 

ministrul agriculturii, Dacian 

Ciolos. 

 Acesta a precizat că, 

faŃă de anul trecut, nu doar 

proprietarul poate depune 

cerere pentru subvenŃii, ci şi 

asociaŃiile de crescători de 

animale.  

 Potrivit datelor furnizate de AgenŃia de PlaŃi şi 

IntervenŃie pentru Agricultura (APIA), în 2007 au fost 

depuse aproape 216.000 de cereri pentru un efectiv 

de 1.158.386 de bovine. 

 Pentru informaŃii suplimentrare puteŃi accesa 

site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: 

www.maap.ro. 
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Programul de dezvoltare a infrastructurii unor 

baze sportive din spaŃiul rural 
 
 Programul de dezvoltare a infrastructurii unor 
baze sportive din spaŃiul rural a fost instituit prin Or-
donanŃa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Progra-
mului  de  dezvoltare  a  infrastructurii  din   spaŃiul   rural,  
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
71/2007, denumit în continuare Program, şi vizează îm-
bunătăŃirea situaŃiei sportive a locuitorilor din zonele în 
care acŃionează.  
 Programul asigură o finanŃare din bugetul de 
stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată, 
repartizată pe unităŃi administrativ-teritoriale şi proiecte 
eligibile. 
Obiectivele programului 
Aria de aplicabilitate a programului cuprinde spaŃiul rural 
şi zonele periurbane. 
Scopul programului este dezvoltarea şi modernizarea 
satelor din zonele eligibile. 
• Obiectivele generale ale programului ale sunt:  
• Creşterea nivelului de educaŃie, de socializare şi a 
stării de sănătate a tuturor cetăŃenilor (copii, tineri, adulŃi, 
varstnici şi persoane cu handicap) prin practicarea exer-
ciŃiilor fizice şi sportului în cadrul activităŃilor de educaŃie 
fizică şi sport; 
• Revigorarea activităŃilor sportive şi în special a 
jocului de fotbal; 
• Dezvoltarea activităŃilor sportive în mediul rural în 
corelaŃie cu programele naŃionale de dezvoltare rurală. 
• Obiectivele specifice ale programului sunt:  
• Realizarea, într-o prima etapa, a 500 de baze 
sportive în timp de 2 ani; 
• Creşterea participării locuitorilor din spaŃiul rural la 
activităŃi sportive; 
• Creşterea numărului de copii şi tineri care participă 

la competiŃii sportive ce se desfăşoară în spaŃiul 
rural. 

SolicitanŃi eligibili 
Beneficiarii direcŃi ai programului sunt autorităŃile admin-
istraŃiei publice locale din spaŃiul rural care utilizează 
bazele sportive realizate prin Program. 
ActivităŃi eligibile 
Sunt finanŃate două tipuri de obiective de investiŃii:  

• ConstrucŃia de baze sportive în spaŃiul rural; 
Modernizarea şi/sau transformarea bazelor sportive exis-
tente în spaŃiul rural. 
CondiŃii de finanŃare 
Valoarea maximă pentru proiectele depuse de o singura 
unitate administrativ-teritoriala, care pot fi finantate prin 
program, este 525.000 lei, inclusiv taxa pe valoarea 
adaugata. Un solicitant poate primi contributii financiare 
de la bugetul de stat, in cei 2 ani de aplicare a programu-
lui, pentru un singur proiect care vizeaza bazele sportive.  
Termene limita 
Cererile de finantare pot fi depuse pana la data de 30 
iunie 2008. 
Pentru detalii puteŃi accesa www.fonduri-structurale.ro 

POS DRU: AP3 "Creşterea adaptabilităŃii lucrăto-
rilor şi întreprinderilor", DMI 3.1 "Promovarea 
culturii antreprenoriale" - "Antreprenoriatul, o 
alternativă de cariera în Regiunea Nord-Est" 
  
Obiectivele programului 
Dezvoltarea competenŃelor antreprenoriale şi manageriale 
în vederea îmbunătăŃirii performanŃei şi formării profesiona 
le actuale a persoanelor, pentru a dezvolta spiritul antre-
prenorial şi pentru a genera un număr crescut de afaceri. 
SolicitanŃi eligibili: 
• Întreprinderi; 
• UniversităŃi publice şi private acreditate; 
• Ministerul Culturii şi Cultelor şi instituŃii/agenŃii/
organizaŃii subordonate/coordonate de acesta; 
• AgenŃii guvernamentale cu atribuŃii în domeniul ocu-
pării, pieŃei muncii şi incluziunii sociale; 
• Furnizori autorizaŃi de Formare Profesionala Con-
tinua, publici şi privaŃi; 
• Centre sau institute de cercetare cu atribuŃii speci-
fice în domeniul promovării şi dezvoltării antreprenoriatu-
lui; 
• Organismele şi agenŃiile aflate în coordonarea/
subordonate MECT şi MMFES sau structurile teritoriale 
ale acestora; 
• OrganizaŃii sindicale şi patronate; 
• Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Secto-
riale cu personalitate juridică; 
• InstituŃii şi organizaŃii membre ale Pactelor Region-
ale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune 
Socială; 
• AutorităŃi ale administraŃiei publice locale (unităŃi 
administrativ-teritoriale); 
• AsociaŃii profesionale; 
• Camere de comerŃ şi industrie; 
• ONG-uri (asociaŃii şi fundaŃii). 
 
ActivităŃi eligibile: 
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte de grant 
sunt finanŃate activităŃi care urmăresc promovarea culturii 
antreprenoriale, dezvoltarea şi consolidarea parteneriate-
lor şi reŃelelor între întreprinderile mici şi mijlocii pentru 
facilitarea transferului de bune practici, dezvoltarea com-
petenŃelor antreprenoriale şi manageriale pentru încuraja-
rea antreprenoriatului, inclusiv dezvoltarea serviciilor de 
sprijin pentru iniŃierea unei afaceri în Regiunea Nord-Est.  
 
CondiŃii de finanŃare: 
Alocarea financiară orientativă pentru aceasta cerere de 
propuneri de proiecte este 25.560.334 lei din care 94% din 
Fondul Social European şi 6% din cofinanŃarea naŃională. 
Valoarea totală a unui proiect de grant poate fi cuprinsă 
între: minim 185.000 lei; maxim 1.849.999 lei. 
Pentru această cerere de propuneri de proiecte, valoarea 
contribuŃiei proprii este de:  
• 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru 
persoane juridice de drept public; 
• 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru 
persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial; 
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• 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pen-
tru persoane juridice de drept privat cu scop patrimo-
nial. 
Termene limită: 
Depunerea cererilor de finanŃare se realizează con-
tinuu, conform principiului primul venit, primul servit, 
pană la utilizarea alocării financiare, dar nu mai târziu 
de data de 29 august 2008, ora 17:00. 
 
POS DRU: AP 3 "Creşterea adaptabilităŃii lucrăto-
rilor şi a întreprinderilor", DMI 3.2 "Formare profe-
sională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaŃi 
pentru promovarea adaptabilităŃii" - "Adaptabilitate 
şi flexibilitate în Regiunea Nord-Est" 
 
Obiectivele programului: 
 
Principalul obiectiv operaŃional al acestui DMI este:  
Creşterea gradului de adaptabilitate şi de mobilitate al 
angajaŃilor, promovarea formelor flexibile de organizare 
a muncii, a formării profesionale specifice şi asigurarea 
sănătăŃii şi securităŃii la locul de muncă.  
 
SolicitanŃi eligibili: 
 
• Întreprinderi; 
• Ministerul Culturii şi Cultelor şi instituŃii/agenŃii/
organizaŃii subordonate/coordonate de acesta; 
• Furnizori de Formare Profesionala Continua 
autorizaŃi, publici şi privaŃi; 
• OrganizaŃii sindicale şi organizaŃii patronale; 
• InstituŃii şi organizaŃii membre ale Pactelor Re-
gionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi In-
cluziune Socială; 
• AgenŃii guvernamentale cu atribuŃii în domeniul 
pieŃei muncii; 
• AsociaŃii profesionale şi asociaŃi ale IMM-urilor; 
• Camere de ComerŃ şi Industrie; 
• ANOFM şi structurile sale teritoriale; 
• Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete 
Sectoriale cu personalitate juridică; 
• ONG-uri (asociaŃii şi fundaŃii); 
• UniversităŃi publice şi private, acreditate; 
• Institute de Cercetare în domeniul educaŃiei şi 
formării profesionale şi pieŃei muncii; 
• Ministerul SănătăŃii Publice şi agenŃiile/structurile 
subordonate/coordonate. 
• Solicitantul şi/sau unul dintre partenerii acestuia 
trebuie să aibă sediul social/filiala/structura teritorială cu 
personalitate juridică în Regiunea Nord-Est. 
 
ActivităŃi eligibile: 
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte de 
grant se finanŃează activităŃi care urmăresc creşterea 
adaptabilităŃii forŃei de muncă şi a întreprinderilor, dez-
voltarea şi furnizarea programelor de formare profe-
sională specializate care să asigure cunoştinŃele şi 
competenŃele specifice în raport cu schimbările şi evo-
luŃiile economice actuale, inclusiv formare profesională 
în domeniul    noilor tehnologii şi protecŃiei mediului, 
asigurarea flexibilităŃii şi securităŃii (flexicuritatea) pe 
piaŃa muncii, armonizarea activităŃii profesionale cu 
viaŃa de familie, precum şi promovarea îmbătrânirii ac-
tive, în Regiunea Nord-Est. 

CondiŃii de finanŃare: 
Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de 
propuneri de proiecte este 26.907.433 lei din care 85% din 
Fondul Social European şi 15% din cofinanŃarea naŃională.  
Pentru această cerere de propuneri de proiecte, valoarea 
contribuŃiei proprii este de:  
• 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru 
persoane juridice de drept public; 
• 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru 
persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial; 
• 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru  
persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial.  
 
Termene limită 
Depunerea cererilor de finanŃare se realizează continuu, 
conform principiului primul venit, primul servit, pană la uti-
lizarea alocării financiare, dar nu mai târziu de data de 29 
august 2008, ora 17:00.  
 
POS DRU: AP 5 "Promovarea măsurilor active de ocu-
pare", DMI 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor 
active de ocupare" - "Fii activ pe piaŃa muncii în Regi-
unea Nord-Est!" 
 
Obiectivele programului : 
• Atragerea şi menŃinerea a cât mai multor persoane 
pe piaŃa muncii, în vederea obŃinerii unei rate cât mai mari 
de ocupare, cu accent special pe grupurile dezavantajate 
pe piaŃa muncii; 
• Reducerea şomajului de lungă durată prin acŃiuni 
preventive şi corective; 
• ÎmbunătăŃirea capacităŃii de ocupare a persoanelor în 
căutarea unui loc de muncă, a şomerilor, în special de 
lungă durată şi a persoanelor inactive. 
 
SolicitanŃi eligibili : 
• Furnizori de Formare Profesionala Continua  autori-
zaŃi, publici şi privaŃi; 
• AgenŃia NaŃională  pentru Ocuparea ForŃei de Muncă 
şi structurile sale teritoriale; 
• Furnizori de servicii specializate pentru stimularea 
ocupării forŃei de muncă, publici şi privaŃi, acreditaŃi; 
• InstituŃii şi organizaŃii membre ale Pactelor Regionale 
şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune So-
cială; 
• MMFES şi structuri/agenŃii subordonate/coordonate 
de acesta; 
• AgenŃii guvernamentale cu atribuŃii în domeniul pieŃei 
muncii; 
• Camere de ComerŃ şi Industrie; 
• Întreprinderi; 
• ONG-uri (asociaŃii şi fundaŃii); 
• AutorităŃi ale administraŃiei publice locale; 
• Institute de cercetare în domeniul pieŃei muncii; 
• Patronate şi organizaŃii sindicale; 
• Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectori-
ale cu personalitate juridică. 
 
Solicitantul şi/sau unul dintre partenerii acestuia trebuie să 
aibă sediul social/filiala/structura teritorială cu personalitate 
juridică în Regiunea Nord-Est. 
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     • InstituŃii şi organizaŃii membre ale Pactelor Regionale 
şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune 
Socială; 
• MMFES şi structuri/agenŃii/organizaŃii subordonate/
coordonate de acesta; 
• AgenŃii guvernamentale cu atribuŃii în domeniul pieŃei 
muncii; 
• Ministerul SănătăŃii Publice şi structurile/agenŃiile 
subordonate/coordonate; 
• OrganizaŃii sindicale; 

• Furnizori publici şi privaŃi de Formare Profesională 
Continuă autorizaŃi; 
• ONG-uri (asociaŃii şi fundaŃii); 

• Întreprinderi; 

• Patronate; 

• Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectori-
ale cu personalitate juridică; 
• AsociaŃii profesionale; 
Institute de cercetare şi dezvoltare.  
 
ActivităŃi eligibile: 
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte de grant 
sunt promovate proiecte care urmăresc dezvoltarea şi 
implementarea programelor integrate pentru formare, 
ocupare şi alte măsuri personalizate de ocupare dedicate 
persoanelor din mediul rural în vederea reducerii ocupării 
în agricultura de subzistenŃă, facilitarea accesului la ocu-
pare în sectoare non-agricole, dezvoltarea şi furnizarea 
formelor de pregătire moderne şi flexibile care să asigure 
competenŃele necesare dezvoltării personale şi integrării 
durabile pe piaŃa muncii. 
 
CondiŃii de finanŃare: 
Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de 
propuneri de proiecte este 118.000.000 lei din care 
85,94% din Fondul Social European şi 14,06% din cofi-
nanŃarea naŃională. 
Valoarea totală a unui proiect de grant poate fi cuprinsă 
între: minim 185.000 lei; maxim 1.849.999 lei. 
Pentru această cerere de propuneri de proiecte, valoarea 
contribuŃiei dumneavoastră proprii este de:  
• 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pen-
tru persoane juridice de drept public; 
• 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile prntru 
persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial; 
• 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pen-
tru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial.  
 
Termene limită: 
 
Depunerera cererilor de finanŃare se realizează continuu, 
conform principiului primul venit, primul servit, pană la 
utilizarea alocării financiare, dar nu mai târziu de data de 
29 august 2008, ora 17.00. 
 
Pentru detalii puteŃi accesa www.finantare.ro. 
 

ActivităŃi eligibile: 
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte de 
grant sunt promovate proiecte care urmăresc 
atragerea şi menŃinerea a cat mai multor persoane pe 
piaŃa muncii, facilitarea integrării/reintegrării pe piaŃa 
muncii a şomerilor tineri şi a şomerilor de lungă du-
rată, furnizarea serviciilor de ocupare personalizate, 
inclusiv elaborarea şi implementarea planurilor indi-
viduale de acŃiune, promovarea mobilităŃii ocupaŃion-
ale şi geografice şi combaterea şomajului şi a inactivi-
tăŃii prin măsuri de ocupare cu caracter activ, preven-
tiv, inovativ şi flexibil în Regiunea Nord-Est. 
CondiŃii de finanŃare: 
Alocarea financiară orientativă pentru această cerere 
de propuneri de proiecte este 18.479.431 lei din care 
91% din Fondul Social European şi 9% din cofinan-
Ńarea naŃională. 
Valoarea totală a unui proiect de grant poate fi cu-
prinsă între: minim 185.000 lei; maxim 1.849.999 lei. 
 
Termene limită: 
Depunerera cererilor de finanŃare se realizează con-
tinuu, conform principiului primul venit, primul servit, 
pană la utilizarea alocării financiare, dar nu mai târziu 
de data de 29 august 2008, ora 17:00. 

 
POS DRU: AP 5 "Promovarea măsurilor active de 
ocupare", DMI 5.2 "Promovarea sustenabilităŃii pe 
termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forŃei 
de muncă" - "Mediul rural - mai mult decât agricul-
tura" 
 
Obiectivele programului: 
• ÎmbunătăŃirea calităŃii resurselor umane în 
zonele rurale, în vederea facilitării accesului la ocu-
pare în activităŃi non-agricole; 
• Asigurarea sustenabităŃii pe termen lung în 
zonele rurale prin crearea condiŃiilor pentru dezvol-
tarea întreprinderilor profitabile non-agricole; 
• Facilitarea integrării durabile pe piaŃa muncii 
prin furnizarea serviciilor de sprijin şi suport pentru 
membrii de familie dependenŃi din zonele rurale; 
• Creşterea oportunităŃilor de ocupare, prin furni-
zarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de 
muncă/noi forme de ocupare pentru lucrătorii inde-
pendenŃi din zonele rurale şi promovarea culturii 
antreprenoriale în zonele rurale. 

SolicitanŃi eligibili: 

Furnizori de servicii specializate pentru stimularea 
ocupării forŃei de muncă, publici şi privaŃi, acreditaŃi; 

• ANOFM şi structurile sale teritoriale; 

• AutorităŃi ale administraŃiei publice locale (unităŃi 
administrativ-teritoriale); 


