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 Vă invităm la Centrul de Informare  

EUROPE  DIRECT  Vaslui 
   
  Centrul vasluian de informare EUROPE 
DIRECT, finanŃat de către Comisia Europeană, prin 
ReprezentanŃa sa în România, şi-a început activitatea 
în noul an.   
 Pentru  2011, ne-am propus să actualizăm 
săptămânal  Site-ul EU Direct Vaslui, cu informaŃii de 
interes general, oportunităŃi de finanŃare, noutăŃi, 
priorităŃi ale Comisiei Europene, activităŃi ale Centrului, 
publicaŃii proprii şi alte informaŃii de interes pentru 
public. 
 Aflat la primul număr în acest an,  Buletinul 

“Europa în direct” va continua să fie publicat o  dată  
la două luni, şi va cuprinde informaŃii despre 
evenimentele  organizate  de  Centru  sau  alte  
instituŃii  din  judeŃ, informaŃii de interes general pe 
teme europene, oportunităŃi de finanŃare.  Pentru 
buletinul informativ şi alte publicaŃii gratuite despre 
Uniunea Europeană vă invităm la sediul nostru.
 Elevilor şi profesorilor le propunem să 
aniverseze 
alături de noi, 
Ziua Europei, 

în perioada 1-9 
mai 2011, când 
Centrul 
vasluian va 
organiza două 
concursuri,  
concentrate pe 
onştientizarea efectelor schimbărilor climatice şi 
conservarea mediului: un concurs de fotografie şi un 
concurs de desene pe asfalt. 

Succesul de care s-a bucurat caravana 
europeană a păpuşilor în cele şase spectacole 
susŃinute anul trecut, ne-a determinat să ne dorim 
continuarea acesteia. În perioada aprilie – iunie 2011, 
piesa de teatru de păpuşi ”Pinocchio şi floarea 

vieŃii” îi va bucura pe copiii din alte trei localităŃi 
vasluiene. 

 Sub genericul “Mişcare şi sănătate”, în 
scopul promovării mobilităŃii, în perioada 18-22 
septembrie ne-am propus să organizăm o serie de 
concursuri şi activităŃi demonstrative cu tematică 
sportivă. 

Comisia Europeană a hotărât ca anul 2011 să 
fie dedicat voluntariatului. Acest fapt ne-a determinat 
să ne propunem să organizăm, o serie de seminarii 
privind conştientizarea activitătilor de voluntariat, atât 
în rândul elevilor cât şi al populaŃiei adulte. 

Pentru a da finalitate activităŃilor dedicate 
voluntariatului, în lunile octombrie-decembrie, cu 
sprijinul ONG-urilor, al şcolilor şi mass-mediei locale, 
Centrul nostru va organiza trei activităŃi practice de 
voluntariat.  
                                                        (Geta PĂDURARU) 
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EurodeputaŃii dezbat cu Herman Van Rompuy 
concluziile Consiliului European 

  
             Preşedintele 

Consiliului European, 

Herman Van Rompuy, 

a prezentat, în cadrul 

unei ConferinŃe a 

preşedinŃilor deschisă 

tuturor deputaŃilor 

europeni, rezultatele 

Consiliului European din 4 februarie. Printre temele 

dezbătute s-au numărat eforturile UE în domeniul 

energetic şi cel al inovării, ameliorarea situaŃiei 

economice şi relaŃiile externe ale UE în contextul 

situaŃiei din Egipt. 

 Vorbind despre energie, domnul Van Rompuy a 
arătat că UE a rămas în urmă cu eficienŃa energetică 
prin comparaŃie cu obiectivul 20% până în 2020. Tot în 
urmă a rămas şi cercetarea, prin comparaŃie cu SUA şi 
în curând cu China. „Atât energia, cât şi inovarea sunt 
esenŃiale pentru creştere şi prosperitate“, a adăugat 
preşedintele Consiliului European. 
 Vicepreşedintele Comisiei Europene Maroš 
Šefčovič a salutat angajamentul Consiliului European 
de a sprijini convergenŃa economică şi a spus că 
instituŃia sa este hotărâtă să acŃioneze în vederea 
consolidării guvernanŃei economice în UE. Dumnealui a 
mai salutat decizia Consiliului European de a grăbi 
realizarea obiectivelor energetice şi ecologice. Conform 
domnului Šefčovič, Comisia Europeană va lansa anul 
acesta un document privind politica externă în domeniul 
energetic. 

 Eurodeputatul francez Joseph Daul, liderul 
Grupului Partidului Popular European (Creştin 
Democrat), a spus că niciunul din cele 27 de state UE 
nu trebuie să fie ameninŃat în privinŃa securităŃii 
energetice de o lipsă de conectare apropiată. „SoluŃia 
nu este mai puŃină, ci mai multă Europă“, a arătat 
dumnealui.  

 Liderul liberal, belgianul Guy Verhofstadt, şi-a 
exprimat îngrijorarea faŃă de felul în care guvernele 
francez şi german au propus Pactul de Competitivitate. 
Conform dumnealui, metoda interguvernamentală nu 
funcŃionează în UE. 
 Domnul Verhofstadt s-a declarat îngrijorat de 
faptul că UE este transformată în cadrul Consiliului 
European într-o organizaŃie internaŃională a statelor 
naŃionale. „Uniunea, pentru mine, înseamnă o 
comunitate reală ce acŃionează în chestiuni comunitare“, 
a adăugat dumnealui. 

EVENIMENTE & STIRI 

 Eurodeputata  germană  Rebecca  Harms, co-
preşedinta Grupului Verzilor/AlianŃa Liberă Europeană, a 
spus că după fiecare Consiliu European, indiferent de 
rezultat, avem un feedback ce ne garantează că totul s-a 
derulat cum trebuie ș i că toate obiectivele au fost atinse. 
„Cred că pe viitor ar trebui să avem rapoarte mai oneste 
din partea Consiliului European“, a cerut dumneaei.  

 Marisa Matias (Grupul Confederal al Stângii 
Unite Europene/Stânga Verde Nordică) s-a arătat 
dezamăgită de faptul că în  cadrul  Consiliului  European 
s-a discutat securitatea, nu energia. Dumneaei a cerut 
promovarea creşterii economice durabile şi crearea de 
locuri de muncă în locul declaraŃiilor pompoase.  
 Nigel Farage (Grupul Europa LibertăŃii şi 
DemocraŃiei, Regatul Unit) crede că stabilirea unui 
mecanism permanent de stabilitate „consolidează eşecul 
şi întârzie căderea inevitabilă a monedei euro“. 
     Sursa: www.europarl.europa.eu 

 
Oficial bulgar: Aderarea României la spaŃiul 

Schengen nu va fi amânată din cauza Bulgariei 
 
 Schengen: La Paris, Geoană pledeaza pentru 

"depăşirea acestui moment delicat". Problema Schengen, 

chestiunea romilor, relaŃiile bilaterale franco-române 

destul de zdruncinate în ultima vreme, Politica agricolă 

comună.../ Oficial bulgar: Aderarea României la spaŃiul 

Schengen nu va fi amanată din cauza Bulgariei / 

România şi Bulgaria vor adopta o declaraŃie comună 

privind aderarea la Schengen.../  

 Aderarea României la spaŃiul Schengen nu va fi 
amânată din cauza Bulgariei, a declarat Dobroslav 
Dimitrov, preşedintele Comisiei de afaceri externe şi 
aparare a Parlamentului bulgar, într-un interviu acordat 
Agerpres. El şi-a exprimat speranŃa ca aderarea la 
Schengen se va realiza în timpul preşedinŃiei ungare a 
Uniunii Europene, în primul semestru al acestui an. Între 
timp, comisiile parlamentare de politică externă din 
România şi Bulgaria vor adopta, miercuri, o declaraŃie 
comună cu privire la problematica aderării celor două Ńări 
la spaŃiul Schengen. 
 Problema Schengen, chestiunea romilor, relaŃiile 
bilaterale franco-române destul de zdruncinate în ultima 
vreme, Politica agricolă comună - subiectele n-au lipsit de 
pe agenda discuŃiilor purtate la Paris timp de două zile de 
Mircea Geoană, preşedintele Senatului României. 
Gazdele franceze şi-au asigurat oaspetele că "nu toŃi 
aleşii de la Paris au adoptat poziŃia oficială a Parisului în 
dosarul Schengen" - chiar dacă, trebuie precizat, nu s-au 
auzit voci care să conteste acest lucru, cel puŃin public. 
              Sursa: EURACTIV 
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EVENIMENTE & STIRI 

 Agora cetăŃenilor abordează reducerea 
sărăciei în Europa 

 
 Aproape 85 de milioane de 

europeni trăiesc în sărăcie, numărul 

acestora fiind în creştere datorită 

crizei economice. Agora cetăŃenilor a 

reunit  la  Bruxelles,  pe  27 şi 28 

ianuarie,  deputaŃi europeni, 

reprezentanŃi ai societăŃii civile şi 

oameni ce trăiesc în condiŃii dificile, 

care au căutat împreună soluŃii la sărăcia din UE.  

 Agora  a  fost  deschisă   de   preşedintele 
Parlamentului European, Jerzy Buzek şi comisarul 
european pentru ocuparea forŃei de muncă, László 
Andor.  În  cadrul acestui eveniment au avut loc în 
paralel  trei  ateliere,   despre  criza  economică  şi 
financiară şi noile forme de sărăcie, impactul crizei 
asupra imigraŃiei şi procesului de integrare şi accesul 
la un stil de viaŃă decent al persoanelor ce trăiesc în 
condiŃii precare. 
 !  CetăŃenii  ar  trebui  să  fie  în  centrul 

politicilor europene 

 Concluzia   celor   trei   ateliere  a  fost  că 
excluziunea socială şi noile forme de sărăcie sunt 
două din cele mai mari probleme ale Uniunii Europene 
în  momentul  de faŃă.  UE  ar trebui  să  analizeze 
impactul social al măsurilor economice luate până 
acum, concentrându-se în mod special asupra celor 
mai  vulnerabile  grupuri  ale  societăŃii,  au   arătat 
participanŃii, care au arătat şi că cetăŃenii ar trebui să 
fie în centrul politicilor europene. 
 Vicepreşedinta   Parlamentului   European, 
Isabelle Durant, co-preşedintă a Agorei, a arătat într-o 
conferinŃă de presă că „în ateliere am văzut multă 
mânie, nu împotriva noastră ci pentru felul în care 
sărăcia a fost abordată până acum“. „Europa a făcut 
multe la nivel economic, dar nu a protejat îndeajuns 
cele mai vulnerabile părŃi ale societăŃii“, a mai arătat 
dumneaei. 
 „Mesajul central este că în paralel cu fixarea 
sistemului  financiar  trebuie să avem în minte şi 
modelul  nostru  social“,  a  spus  vicepreşedintele 
Parlamentului European, Libor Rouček, co-preşedinte 
al Agorei cetăŃenilor. 
 ! ConferinŃa Consensului 

 În paralel cu Agora cetăŃenilor, la Parlamentul 
European a avut loc o ConferinŃă a Consensului, care 
a reunit 20 de persoane cu vârste peste 60 de ani cu 
venituri mici. Aceştia au discutat felul în care politicile 
şi acŃiunile europene pot oferi acces la cultură şi 
tehnologia informaŃiei. 

 Recomandările conferinŃei sunt ca pensiile să 
fie  indexate  în  funcŃie  de costuri şi nu impozitate; 
persoanelor în vârstă să li se ofere posibilitatea de a 
rămâne active pe piaŃa muncii; UE să ofere vârstnicilor, 
inclusiv celor cu handicap, acces la cultură. În plus, 
Parlamentul European ar trebui să încurajeze accesul 
la noile tehnologii,   cursuri   pentru   cei  mai  în  vârstă  
şi instrumente   adaptate   vârstei,  au   mai   arătat 
participanŃii.  
                          Sursa: www.europarl.europa.eu 

 
Comisia autorizează o schemă românească de 

credite subvenŃionate destinate fermierilor 

 

Comisia Europeană a 

autorizat recent o 

schemă de ajutor 

românească având un 

buget de 120 milioane 

RON (aproximativ 

30  milioane EUR), al 

cărei obiectiv este sprijinirea fermierilor care, din 

cauza   crizei   economice,  întâmpină  dificultăŃi   în 

accesarea creditelor. Ajutoarele în cadrul acestei 

scheme sunt limitate în timp şi sunt acordate sub 

formă de credite subvenŃionate. Schema constituie o 

aplicare   a  Cadrului   temporar    pentru    accesul 

întreprinderilor  la  finanŃare în perioada de criză, 

adoptat de Comisie în decembrie 2010. Schema se 

adresează fermierilor din sectorul producŃiei agricole 

primare,  cu  condiŃia  ca  aceştia  să  nu se afle în 

dificultate. Schema este limitată în timp, ajutoarele 

fiind  acordate  numai  pentru  contracte  de credit 

semnate până la 31 decembrie 2011, şi acoperă 

dobânzile plătite până la 31 decembrie 2013.  

 Schema lansată de România respectă toate 
condiŃiile  prevăzute  de Cadrul temporar de criză 
adoptat în decembrie 2010.  AutorităŃile române au 
demonstrat  îndeosebi  că  schema  este necesară, 
proporŃională   şi   oportună   pentru  a  remedia   o 
perturbare gravă a economiei.  În plus,  metoda  de 
calcul a elementului de  ajutor  este  compatibilă cu 
dispoziŃiile Cadrului temporar.  Comisia  consideră, 
aşadar,  că  schema  poate  fi  aprobată  în  temeiul 
articolului 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind 
funcŃionarea Uniunii Europene.  
 Textul integral al deciziei Comisiei urmează să 
fie publicat în Registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul 
DirecŃiei Generale ConcurenŃă, cu numărul de referinŃă 
SA 31 478 (N 372/2010).  
                                                                       Sursa: CE 
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Concurs de desene: Ziua Europei 

        ReprezentanŃa 
Comisiei Europene 
în România (RCE) 
invită elevii din 
şcolile din România 
să participe la un 
concurs de desene 
a cărui tematică 
este Ziua Europei. 

Concursul se adresează elevilor din ciclul primar şi cel 
gimnazial, care sunt invitaŃi să dezvolte creaŃii proprii, 
fără contribuŃia altor persoane. MenŃionăm că această 
competiŃie nu este deschisă grădiniŃelor. 
 Concursul  face parte dintr-o serie de acŃiuni 
desfăşurate în "Anul European al Voluntariatului", motiv 
pentru care temele aferente acestei ediŃii vor face referire 
la această noŃiune. În termeni largi, voluntariatul 
înglobează totalitatea acŃiunilor desfăşurate în folosul 
altora,   fără   a   primi    în    schimb   o    recompensă 
materială. AcŃiunile defăşurate în 2011 sub egida "Anului 
European al Voluntariatului" urmăresc să atragă atenŃia 
cetăŃenilor    europeni   asupra   importanŃei   derulării 
activităŃilor de voluntariat în comunităŃile din care fac 
parte în alegerea unor schimbări în bine. 
 Lucrările calificate pentru finală, precum şi cele 
câştigătoare vor lua parte la o licitaŃie al cărei scop este 
colectarea de fonduri menite să ofere sprijin unor grupuri 
dezvantajate (copii cu diferite afecŃiuni medicale, orfani 
sau fără posibilităŃi materiale). 
 Regulamentul concursului este disponibil aici: 

http://ec.europa.eu/romania 
images/140211_regulament_concurs_de_desene.pdf 

 
România şi Grecia, cele mai afectate  

de criza economic 

 România  şi Grecia au fost statele UE cele 

mai   afectate   de 

recesiune în 2010, 

este concluzia unui 

studiu GFK  privind  

consumul privat   în   

2010 şi perspectivele 

pentru anul 2011. 

Cercetarea arată că 

Germania  şi Polonia sunt în revenire.  Potrivit 

studiului, anul trecut consumatorii din România şi 

Grecia  au  simŃit  cel  mai   intens  efectele  crizei 

financiare şi nivelul ridicat al datoriei Ńărilor lor. 

 Produsul intern brut a scăzut în Grecia cu 4,2%, 
iar în România cu 1,9%. În consecinŃă, aşteptările 
economice ale consumatorilor au fost tot negative: românii 
au fost în coada clasamentului în Europa, urmaŃi de greci. 
Rezultatul este reprezentat de reducerile drastice în 
domeniul  serviciilor  sociale  şi   creşterile  de  taxe   şi 
impozite.    În    conformitate   cu   aceasta,   aşteptările 
consumatorilor din ambele Ńări privind veniturile au fost 
negative în anul 2010. 
 DispoziŃia de a cumpara, de asemenea, a fost 
afectată de temerile consumatorilor privind viitorul. 
România şi Grecia, împreună cu Portugalia, s-au clasat pe 
ultimele poziŃii într-un studiu comparativ la nivel european 
pentru 2010. 
                                                               Sursa: EURACTIV 

 

 Concurs de eseuri "Shakespeare School  
   Essay Competition” 

 
          În  contextul   Anului 
european al Voluntariatului 
2011, Centrul Shakespeare 
School a lansat a treia ediŃie a 
concursului de eseuri în limba 
engleză    pentru   elevi    de 
gimnaziu şi liceu - 2011 
"Shakespeare  School Essay 

Competition”. 
 Tema eseului,  pentru grupa de vârstă 15-18 ani 
(elevii de liceu), va fi voluntariatul.  
 Întrebările la care îi provocăm pe tinerii liceeni din 
toată Ńara să ne răspundă sunt: “In a society in which the 

basic tenet is that Money makes the world go round, what 

is the meaning of volunteering? Are the people who get 

involved in volunteering programmes utopians? Do you 

honestly believe that volunteering brings advantages to 

both volunteers and the assisted ones? Write an essay of 

maximum 500 words, give it a catchy title and offer 

enough reasons to convince us that volunteering can 

change our society for the better”. 
 La această a treia ediŃie a concursului  de  eseuri, 
marii câştigători vor beneficia de şcoli de vară de limba 
engleză, gratuite, în  Marea Britanie, în valoare de peste 
1.500 euro, dar şi de alte surprize.  EdiŃia  de  anul  trecut  
a  avut  o  amploare naŃională, primind peste 3.000 de 
eseuri de  la  tineri  din  toată  Ńara.   Câştigătorii   vor  fi 
anunŃaŃi pe 10 iunie 2011. 
 Mai   multe  informaŃii:     http://www.shakespeare-
school.ro/concurs                                                 
                                                                            Sursa: CE                                                                  
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AsistenŃă pentru cetăŃenii români de etnie romă 
 
 Ca urmare a situaŃiei recente privind cetăŃenii 
români de etnie romă din FranŃa, Guvernul Român a făcut 
demersuri  pentru organizarea unei UnităŃi Mobile de 
AsistenŃă  în  vederea  sprijinirii  instituŃiilor locale în 
elaborarea şi implementarea unor proiecte de incluziune 
socială şi pe piaŃa muncii finanŃate din fonduri europene, 
având ca grup Ńintă cetăŃenii români de etnie romă. 

 Pentru  o  activitate cât mai eficientă, Unitatea 
Mobilă de AsistenŃă a fost constituită din reprezentanŃii 
ministerelor   implicate   în   gestionarea  acŃiunilor  de 
incluziune   socială   şi   pe   piaŃa   muncii,  respectiv: 
Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale, care este 
şi coordonatorul acestei structuri, Ministerul SănătăŃii, 
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi 
Ministerul   Dezvoltării   Regionale  şi   Turismului. De 
asemenea, ea  include şi  reprezentanŃi ai Ministerului 
AdministraŃiei  şi  Internelor, ai  Ministerului  Afacerilor 
Externe,    ai   Ministerului    FinanŃelor  Publice   şi   ai  
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În cadrul 
acestei   structuri   pot  fi  incluşi   şi   reprezentanŃi  ai 
organizaŃiilor nonguvernamentale sau ai altor organizaŃii 
şi instituŃii din mediul public şi privat care pot contribui la 
buna desfăşurare a activităŃilor propuse. 

 ! Rolul autorităŃilor   publice  locale    

 Întrucât autorităŃile   publice  locale   sunt cele 
care ajung mult mai repede în comunităŃi şi cunosc cel 
mai bine care sunt nevoile cetăŃeniilor  de etnie romă, 
acestea vor  trebui  să   înainteze   UnităŃii  Mobile   de  

AsistenŃă,  prin intermediul  Ministerul  Muncii,  Familiei  
şi   ProtecŃiei Sociale,   propriile   propuneri    de     

proiecte   de  incluziune  socială  a cetăŃenilor români 

de etnie romă în  vederea  acordării  de  sprijin   în  

elaborarea şi implementarea acestora. 

       Sursa: Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale 

     Programul Intelligent Energy Europe  
                        - apel general 2011 

 
Intelligent Energy Europe - IEE (2007-2013) 
 Obiectivele programului: 
● să  impulsioneze  eficienŃa  energetică  şi  folosirea 
raŃională a resurselor energetice;  
● să promoveze noile resurse de energie şi să susŃină 
diversificarea energetică;  
● să promoveze eficienŃa energetică şi folosirea noilor 
surse de energie în transport.  

 SolicitanŃi eligibili: 
 Pot beneficia de aceste fonduri asociaŃiile, 
autorităŃile locale şi regionale, centrele de cercetare, 
IMM-urile, universităŃile. 

 ActivităŃi eligibile: 
●  Prioritatea  /  Subprogramul    SAVE    -     eficienŃa 
energetică;  
●  Prioritatea  /  Subprogramul   ALTENER   -    surse 
alternative de energie;  
●  Prioritatea / Subprogramul STEER - folosirea eficientă 
a energiei în transport;  
● INIłIATIVE INTEGRATE: eficienŃa  energetică a 
clădirilor     şi     Leadership    local     pentru    energie  –  
iniŃiativă dedicată autorităŃilor locale şi regionale. 
●  AsistenŃă tehnică pentru noua iniŃiativă - Mobilising 
local energy investment (se va adresa proiectelor mici 
dezvoltate  de   către   autorităŃile locale / regionale. 
Obiectivul este susŃinerea investiŃiilor mici şi medii de la 
nivel local prin asigurarea asistenŃei tehnice).  
 CondiŃii de finantare: 
 Bugetul este de 67 milioane de euro, cu un 
maximum de  cofinanŃare de până la 75%  din totalul 
costurilor eligibile. ExcepŃie pentru proiectele măsurii 
10.4.4., care pot avea o cofinanŃare de până la 90%. 
 Termene limită: 
 Data limită de depunere a aplicaŃiilor: 12 mai 
2011, cu excepŃia măsurii 10.4.4, a cărei dată limită de 
depunere este 15 iunie 2011. 
 Comisia   Europeană  anunŃă   şi  extinderea 
iniŃiativei ELENA - European Local Energy Assistance, în 
particular spre proiecte medii (mai multe informaŃii vor fi 
disponibile  în cadrul evenimentului European Union 
Sustainable  Energy Week din 13 aprilie 2010 de la 
Bruxelles). 
                                                              Sursa: Europa.eu 
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investiŃii, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 10.000 
euro.  
 Se vor acorda garanŃii de stat până la cel mult 
80% din valoarea creditului solicitat, pentru creditele 
contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor 
de afaceri, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 80.000 
euro, prin intermediul  Fondului  NaŃional  de Garantare al 
Creditelor pentru IMM. 
 O    altă    facilitate   de  sprijinire  a   tânărului 
întreprinzător  adoptată  prin  acest  OUG  este  aceea 
potrivit căreia cheltuielile de asigurări sociale datorate de 
angajatori  sunt  scutite  pentru  veniturile a cel mult  4 
salariaŃi - dar nu mai mult de echivalentul salariului mediu 
brut pe economie din anul anterior pentru fiecare salariat. 
 CondiŃiile   de    eligibilitate   fac   referire  la 
microîntreprindere    care   poate  fi   înfiinŃată   de   un 
întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 
întreprinzători debutanŃi asociaŃi.   Microîntreprinderea 
trebuie să aibă în  obiectul de activitate cel mult 5 grupe 
de activităŃi CAEN, cu  excepŃia următoarelor activităŃi: 
intermedieri financiare şi asigurări;  tranzacŃii imobiliare, 
activităŃi de jocuri de noroc   şi   pariuri,  producŃie   sau  
comercializare   de armament, muniŃii,  explozibili, tutun, 
alcool,   plante   şi    substanŃe    aflate   sub   control   
naŃional,  precum  şi   activităŃile  excluse  de  normele 
europene cu privire la ajutorul de stat. 
 De asemenea, tânărul întreprinzător trebuie să 
angajeze   cel  puŃin 2  salariaŃi  la  momentul  obŃinerii 
facilităŃilor de finanŃare şi să reinvestească cel puŃin 50% 
din profitul realizat în anul precedent. 
 CondiŃii de finanŃare 
 FinanŃarea programului se va face cu fonduri de la 
bugetul  de  stat prin  acordarea  de alocaŃii  financiare 
nerambursabile  (AFN), pentru cel  puŃin 1100   de micro-
întreprinderi. 
 Termene limită 
 Începînd cu data de 14 februarie 2011 solicitanŃii 
pot depune cererile de înmatriculare ale SRL-D la Oficiile 
Registrului ComerŃului. 
 Înscrierea on-line a planurilor de afaceri de către 

SRL-D va  fi activă începînd cu data de 22.02.2011 la 
următorul link: http://programenationale2011.aippimm.ro/. 
 InformaŃii suplimentare: 

 Ghidul solicitantului: http://www.aippimm.ro/files/
articles_files/46/5601/ghid-solicitantului---programul-
intreprinzatoril-tineri-srl-d.pdf 
 Sursa: AgenŃia  pentru  Implementarea Proiectelor 

şi Programelor pentru IMM-uri 

 Sprijin pentru stimularea infiinŃării de noi  
microîntreprinderi 

             Programul  pentru  stimularea  infiinŃării   şi   

dezvoltării     microîntreprinderilor     de      către  

întreprinzătorii    tineri   ( OUG  nr.  6/2011 pentru  
stimularea infiinŃării şi dezvoltării microîntreprinderilor de 
către întreprinzătorii tineri,  publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 103 din 9 februarie 2011). 

 Obiectivul     Programului,      îl    constituie 
stimularea înfiinŃării  de noi microîntreprinderi, creşterea 
potenŃialului de  accesare  a surselor de finanŃare şi 
dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în 
scopul implicării acestora în structuri economice private.  
 Programul urmăreşte:  
● dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor 
bazate  pe  cunoaşterea   şi   gestionarea   optimă   a 
resurselor,  în   vederea  adaptării  rapide  la  rigorile 
determinate de globalizarea pieŃelor şi de integrarea 
României în Uniunea Europeană; 
● sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-
înfiinŃate (start-up-uri) prin facilitarea accesului acestora 
la finanŃare; 
● stimularea înfiinŃării de noi microîntreprinderi, prin 
creşterea  potenŃialului  de  accesare  a  surselor  de 
finanŃare; 
● facilitarea accesului tinerilor la sursele de finanŃare.  
 SolicitanŃi eligibili 

 Beneficiarii programului sunt tinerii debutanŃi în 
afaceri, cu vârsta de până la 35 de ani, care nu au mai 
deŃinut calitatea de acŃionar sau asociat într-o firmă şi 
au un plan bun de afaceri, cu care sa obŃină un punctaj 
cât mai mare la aplicaŃia on-line. 
 ActivităŃi eligibile 
 Dintre facilităŃile oferite prin Program menŃionăm 
acordarea    de   alocaŃii     financiare  nerambursabile 
reprezentând   cel  mult  50% din  valoarea  proiectului  


