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OportunităŃi de finanŃare pentru  
dezvoltarea zonei rurale 

  
 Vineri, 8 august 2008,  Casa de Cultură a 
Sindicatelor ”George Tutoveanu”– Bârlad , a fost gazda 
seminarului „Politica  Agricolă a Uniunii Europene– 
OportunităŃi de finanŃare pentru dezvoltare rurală”.  
 La eveniment au participat 34 de persoane fizice 
şi juridice private din mediul rural, care şi-au manifestat 
interesul faŃă de obŃinerea de finanŃări nerambursabile 
europene în cadrul Programului NaŃional de Dezvoltare 
Rurală.  
       O altă serie a seminarului  cu aceeaşi temă s-a 
desfăşurat,  vineri,  29  august,   la  Consiliul  Local  al   

Municipiului Huşi, şi s-a bucurat    
de     prezenŃa   a   33 
de    participanŃi:    fermieri, 
întreprinzatori privaŃi din mediul 
rural huşean.  
       Tematica      seminarului    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. 
Lectorul activitilor informative a fost doamna Anca 
Popescu, expert în cadrul DirecŃiei Agricole pentru 
Dezvoltare Rurală Vaslui.  
 Evenimentele  fac 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”. (Geta 
PADURARU) 

FuncŃionari din administraŃia publică instruiŃi  
pe PNDR şi POR 

 
 În perioada 21 – 22 august 2008, a avut loc 
ultima, din cele trei serii ale seminarului “OportunităŃi 
de finanŃare pentru administraŃia publică”, activitate 
în cadrul proiectului „Centrul de Informare EUROPE 
DIRECT Vaslui”, finanŃat de Comisia Europeană prin 
ReprezentanŃa sa din România.  

Seminarul  s-a  desfăşurat  în  sala  mare  a 
Consiliului judeŃean Vaslui şi a fost susŃinut de doamna 
Anca Popescu, specialist în cadrul DirecŃiei Agricole 
pentru  Dezvoltare  Rurală  Vaslui,  domnul  Mihai 
Tcaciuc,  consilier  în  cadrul  Consiliului  judeŃean 
Vaslui  şi  domnul  Marius  Radu,  expert  «Logicons», 
firmă de consultanŃă specializată în domeniul atragerii 
de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea zonei 
rurale.  

De-a  lungul  celor  trei  serii  ale  cursului  de 
pregatire, reprezentanŃii celor 86 de consilii comunale 
şi oraşeneşti din judeŃ, prezenŃi la eveniment, au primit 
informaŃii  detaliate  despre  regulamentele  Fondurilor 
Structurale, Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală şi 
Programul OperaŃional Regional.  
ChestionaŃi în legatură cu utilitatea informaŃiilor primite şi 
dorinŃa de participare cu alte ocazii la activităŃi informative  
şi pe alte teme, marea majoritate a participanŃilor a făcut 
aprecieri pozitive.(Geta PADURARU) 
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ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR la 
Biblioteca Judeteana “Nicolae Milescu Sparatul” 

Vaslui 
 
 Pentru a sărbători Ziua Europeană a Limbilor, 

Biblioteca JudeŃeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, 
în colaborare cu Centrul de Informare Europe Direct 
Vaslui, a organizat o activitate educaŃională prin care 
doreşte să încurajeze tinerii să-şi dezvolte aptitudinile 
lingvistice, aptitudinile de comunicare şi capacitatea de 
integrare într-o societate deschisă la alte culturi. 
 Evenimentul a avut loc pe 26 Septembrie 2008 
la Sala Mediatecă, sub coordonarea bibliotecarei Liliana 
Moga, profesor de limba engleză. Au participat 45 de 
persoane: elevi de la Şcolile gimnaziale nr. 4 “Elena 
Cuza”, nr. 5 “Ştefan cel Mare, nr. 6 “Mihai Eminescu” din 
Vaslui, coordonaŃi de profesorii de limbi străine: prof. 
limba italiană, Liliana Botez; prof. limba franceză, 
Camelia Badea şi Ana Ciubotaru, bibliotecari. 
 În cadrul manifestării, s-a prezentat catalogul 
Documente de referinŃă în Limba Engleză, realizat de 
Serviciul Informare Bibliografică  al  Bibliotecii  JudeŃene,  
s-au acordat diplome pentru câştigătorii concursului de 
întrebări şi răspunsuri EUROQUIZ în limbile engleză, 
franceză şi italiană. Elevii au realizat un itinerar lingvistic 
prezentând fragmente din Commedia dell'arte în limba 
italiană, piese de teatru în limba franceză, recital de 
poezie în limbile engleză şi franceză, activitatea 
încheindu-se cu un recital muzical în limba franceză. ToŃi 
elevii participanŃi au primit premii pentru participare, 
constând în cărŃi oferite de Biblioteca JudeŃeană şi 
materiale promoŃionale oferite de Centrul de Informare 
Europe Direct Vaslui. 

 De asemenea, a fost realizată o expoziŃie de 
carte în limbi străine din colecŃiile Bibliotecii JudeŃene, 
sub genericul Ziua Europeană a Limbilor, de 

bibliotecarele Sălii de Lectură şi expoziŃia Limbi 

Europene în Revistele Bibliotecii JudeŃene Vaslui, 
realizată de bibliotecarele de la Sala Periodice. (Liliana 
MOGA) 

DIN ACTIVITĂłILE CENTRULUI DE INFORMARE EUROPE DIRECT VASLUI 

 
Diseminare de informaŃii la łargul Expo-Zoo  

 
 O echipa a Centrului de Infomare EUROPE 
DIRECT Vaslui a fost prezentă la deschiderea oficială a 
celei de-a XI-a ediŃii a Targului Expo Zoo Agroind Vaslui. 
Evenimentul, organizat de Directia pentru Agriculturã si 

Dezvoltare    Ruralã   Vaslui  
s-a  desfăşurat  în  perioada 
 5-7 septembrie şi s-a 
bucurat de un public 
numeros. 
 
 Celor peste 100 de 
participanŃi  la  deschiderea 
oficială    a    târgului   le-au  
fost   distribuite    materiale 
informative: pliante, broşuri, 
două numere ale publicaŃiei 
“EUROPEANUL”, precum şi 
material   de   promovare  a 
Centrului        vasluian     de 
informare europeană. (Geta 

PADURARU) 
 

O nouă aplicaŃie pentru EUROPE DIRECT 
 

 La finele lunii septembrie, Consiliul judeŃean 
Vaslui a aplicat pentru un nou apel de propuneri de 

proiecte în vederea selectării organizaŃiilor care vor 

găzdui centrele de informare EUROPE DIRECT în 

perioada 2009 – 2012, lansat de ReprezentanŃa Comisiei 

Europene în România.  
 Misiunea centrelor EUROPE DIRECT  este de a 

promova cetăŃenia europeană informată şi activă. 

Centrele reprezintă un punct de acces către Uniunea 

Europeană: ele oferă cetăŃenilor informaŃii generale 
despre Uniune, recomandă surse de informare 

specializate, aduc temele europene în atenŃia cetăŃenilor 

şi încurajează dezbaterea pe aceste teme. 

 Structurile-gazdă vor beneficia de o subvenŃie 

anuală din partea Comisiei Europene pentru buna 
funcŃionare a centrelor. Bugetul maxim anual alocat 

României este 600.000 Euro.  

 SubvenŃia anuală pusă la dispoziŃie de Comisia 
Europeană este cuprinsă între minim 12.000 Euro şi 

maxim 25.000 Euro şi reprezintă cel mult 50% din 

costurile de funcŃionare eligibile pentru fiecare 

centru.  Restul de 50% din costuri va fi asigurat de 
structurile-gazdă. 

 Rezultatele procesului de selecŃie  se vor  publica 
în a doua jumătate  a  lunii  noiembrie,  iar  contractele  se 
vor    semna  la   începutul   lunii    ianuarie    2009.  (Geta 
PADURARU) 



3 

DIN ACTIVITĂłILE CENTRULUI DE INFORMARE EUROPE DIRECT VASLUI 

ConferinŃa naŃională a reŃelelor de  
informare europeană 

 
 ReprezentanŃa Comisiei Europene în România a 

organizat  la Predeal,  în   perioada 6-7  octombrie,   

ConferinŃa naŃională a reŃelelor de informare europeană 

(Centrele de informare EUROPE DIRECT, reŃeaua de 

experŃi naŃionali în afaceri europene Team Europe şi 

Centrele de DocumentaŃie Europeană). 

Evenimentul, la care a participat şi o delegaŃie a 

Consiliului judeŃean Vaslui, deschis cu o dezbatere pe 

tema   politicii   de   securitate  energetică  a  Uniunii 

Europene a continuat cu o dezbatere pe tema realităŃii 

sociale. 

 La    eveniment    au  

participat,   alături de  membrii   

reŃelelor  şi de  invitaŃii    aces-

tora,  domnul Claus  Søresen, 

Directorul      General    pentru   

Comunicare       la      Comisia     

Europeană   (foto),      domnul 

Niculae Idu, Şeful  Reprezen-

tanŃei  Comisiei  Europene  în  

România,      domnul      Aurel    

Ciobanu    Dordea,  Secretar   de  Stat,  Şeful  Departa-

mentului      pentru     Afaceri      Europene.       (Geta  

PADURARU)  

 

Trei puncte de informare europeană, peste Prut 

Vineri,12 septembrie , la bibliotecile publice din 

Hânceşti, Leova şi Soroca - Republica Moldova, au fost 

inaugurate trei puncte 

de informare euro-

peană.  

 Centrele de 

informare     se    

adresează  publicului 

larg din cele trei 

raioane, înfiinŃarea 

acestora  facând  par-

te dintr-un proiect 

pilot de comunicare 

pe teme europene 

«EUROPA NOSTRA» 

finaŃat prin Programul 

de            Vecinantate 

Romania - Republica 

Moldova 2004-2006.

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). 

Evenimentul s-a bucurat de prezenŃa unui număr 

mare de participanŃi,  în  majoritate  tineri,   precum  şi  a 

unei    delegaŃii    din    judeŃul     Vaslui     alcatuită     din    

reprezentanŃi     ai       Consiliului       judeŃean       Vaslui,   

Inspectoratului  Şcolar  judeŃean Vaslui,  cadre  didactice 

din   licee   vasluiene.   Centrul   de  Informare  EUROPE 

DIRECT Vaslui  a contribuit cu   materiale de informare şi 

sprijin logistic la înfiinŃarea acestor puncte de informare. 

Tot cu această ocazie, trei licee din Republica 

Moldova (din Raioanele Hâncesti, Leova si Soroca) au 

fost gazdele  lecŃilor deschise  pe teme europene  din  

cadrul proiectului «EUROPA NOSTRA - program pilot de 

comunicare  pe  teme europene». La lecŃiile deschise 

susŃinute cu elevi ai liceelor gazdă au participat  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 România  şi Republica Moldova.  

 Printre   rezultatele  finale  ale proiectului se 

regăseşte şi 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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Dreptul copiilor la protecŃie 

 
 Dreptul copiilor la protecŃie”,  acesta este 
numele  concursului  lansat  de către dl. Jacques 
Barrot,  vicepreşedintele     Comisiei    Europene   
responsabil cu justiŃia, libertatea şi securitatea. 
Copiii şi adolescenŃii europeni cu vârsta cuprinsă 
între 10 şi 18 ani sunt invitaŃi să creeze  un  poster  
pe tema dreptului copiilor la protecŃie în  Uniunea 
Europeană. Obiectivul concursului este ca  tinerii 
cetăŃeni europeni să cunoască mai bine acest drept 
care le aparŃine şi să fie mai bine înarmaŃi pentru  a 
şi-l apăra. 
 Astfel, tinerii care doresc să participe la concurs 
vor avea ca sarcină crearea unui poster care să ilus-
treze ideea dreptului lor la protecŃie în Uniunea Euro-
peană. ParticipanŃii vor fi împărŃiŃi în două categorii în 
funcŃie de vârstă (10-14 ani şi 15-18 ani) şi trebuie să 
lucreze în echipe formate din cel puŃin patru tineri. 

 La nivel naŃional, lucrările vor face obiectul unei 
prime selecŃii, iar cele trei echipe laureate din fiecare 
categorie de vârstă vor fi invitate, la data de 20 
noiembrie, „Ziua internaŃională a drepturilor copilului”, la 
o ceremonie de decernare a premiilor, organizată în 
fiecare Ńară. 

 La nivel european, lucrările recompensate cu 
premiul întâi pe plan naŃional vor face obiectul unei a 
doua selecŃii, iar cele trei echipe laureate din fiecare 
categorie de vârstă vor fi invitate la Bruxelles, între 7 şi 
9 decembrie, pentru a descoperi oraşul şi instituŃiile eu-
ropene şi pentru a participa la o ceremonie europeană 
de decernare a premiilor, care va fi prezidată de către 
vicepreşedintele Barrot. 

 Cele mai reuşite postere vor fi prezentate pe site
-urile reprezentanŃelor Comisiei în statele membre UE şi 
pe serverul Europa. De asemenea, ar putea fi utilizate 
în viitoarele campanii europene de apărare a drepturilor 
copilului, printre care dreptul la protecŃie. 

 InformaŃii suplimentare despre participarea la 
concurs precum şi formularele necesare sunt disponibile 
la adresa http://www.eurojeune.eu/index_ro.htm  
 Termen limită - 31 octombrie 2008 
 Contact:  FundaŃia Familia şi Ocrotirea Copilului 

Dl. Mihail Carp 
Tel: 021 336 63 54, fax: 021 335 07 59 

 
InvitaŃie la scris: lansarea concursului de 

 jurnalism cu tema - discriminarea şi diversitatea. 
 
 Comisia Europeană a lansat, la începutul lunii  
septembrie, ediŃia 2008 a concursului de jurnalism 
„Pentru diversitate. Împotriva discriminării”.Pentru al 
cincilea an consecutiv, sunt aşteptate contribuŃiile la acest 
concurs european care premiază jurnaliştii din presa 
scrisă  şi  electronică.   Concursul  recunoaşte   talentul 
profesioniştilor din sectorul mass-media care contribuie, 
prin munca lor, la o  mai  bună  înŃelegere  a  beneficiilor 
diversităŃii şi a luptei împotriva discriminării - în funcŃie de 
religie   sau  convingere,  handicap,  vârstă,  orientare 
sexuală, rasă sau origine etnică. 
 „Prea mulŃi europeni – aproximativ 15% dintre 
cetăŃenii   europeni,   potrivit   unui   sondaj  recent - se  
confruntă în continuare  cu  discriminarea  în viaŃa lor  
privată şi la locul de muncă,” a declarat Vladimír Špidla, 
comisarul european pentru egalitatea de şanse. „Premiul 
nostru pentru jurnalişti recunoaşte rolul crucial pe care îl 
are mass-media în aducerea acestor chestiuni în atenŃia 
publicului. De asemenea, acesta constituie un element 
cheie al campaniei  noastre  mai  vaste  care  vizează 
sensibilizarea publicului cu privire la dreptul fiecăruia la 
egalitatea de şanse şi la beneficiile diversităŃii.” 

 Articolele   publicate    între  1  ianuarie  şi 31  
octombrie  2008  în presa scrisă sau  electronică  din  
Uniunea Europeană pot participa la concurs şi pot fi 
trimise  pe  cale  electronică.  La finalul  perioadei  de  
înscriere la concurs, în toate cele 27 de state membre, se 
vor întrunii  jurii  naŃionale pentru a selecta articolele 
câştigătoare. Dintre cei 27 de câştigători la nivel naŃional, 
un  juriu  va alege cele  mai  bune  trei  articole  şi  va  
desemna câştigătorul concursului european de jurnalism. 
Câştigătorii vor primi premii în valoare de până la 4 500 
de euro. 

 Ca şi în anii precedenŃi, Comisia Europeană 
atribuie un premiu special unei teme specifice. Premiul 
special de anul acesta va fi atribuit unui articol care 
tratează tema discriminării împotriva comunităŃii rome. În 
multe Ńări europene, comunitatea romă – care reprezintă 
în ansamblu  cea  mai  mare  minoritate  din  Uniunea 
Europeană  extinsă – este  supusă violenŃei rasiale,  a  
discursurilor de ură şi discriminării în ceea ce priveşte 
accesul la un loc de muncă, educaŃie, asistenŃă medicală 
şi la servicii publice şi sociale. În conformitate cu o 
anchetă Eurobarometru recentă, 77% dintre europeni 
consideră că a fi de etnie romă reprezintă un dezavantaj 
în cadrul societăŃii. 

 Anul acesta, concursul a beneficiat de sprijinul 
câtorva asociaŃii de jurnalism renumite, inclusiv a Euro-
pean Youth Press şi a AsociaŃiei Jurnaliştilor Europeni. 
Comisia Europeană este hotărâtă să elimine discriminarea 
sub toate formele ei. Concursul de jurnalism este una din-
tre iniŃiativele Uniunii Europene de a promova o schimbare 
în atitudini şi face parte din campania de informare 
„Pentru diversitate. Împotriva discriminării”. 
 
InformaŃii suplimentare:  
 Pagina web a concursului pentru jurnalism: 
http://journalistaward.stop-discrimination.info/530.0.html  
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 Au început înscrierile pentru concursul  
tinerilor traducători 

 
 Începând   cu   luna   septembrie,    instituŃiile  
şcolare  din   învăŃământul   secundar  din  Uniunea 
Europeană  se pot înscrie la  cea  de-a  doua  ediŃie   a 
concursului    Juvenes   Translatores   (tinerii  tradu-
cători), iniŃiat de Comisia Europeană în 2007 în scopul 
promovării studiului limbilor străine şi a traducerilor. 
 În   perioada   dintre   1  septembrie   şi  20 
octombrie, orice instituŃie şcolară doritoare să participe 
la concursul de traducători va trebui să se înscrie prin 
intermediul  unui formular online.  Formularul  este  
disponibil pe site-ul internet al concursului, în toate 
cele 23 de limbi oficiale ale UE.  
 După data de 20 octombrie, o tragere la sorŃi 
electronică va desemna, din rândul tuturor instituŃiilor 
şcolare înscrise, un număr de şcoli din fiecare stat 
membru. Numărul de şcoli selectate din fiecare stat 
membru va corespunde numărului de voturi 
atribuite fiecărui stat membru în cadrul Consiliului 
Uniunii Europene înmulŃit cu doi.  
 În total 690 de şcoli şi până la 2760 de elevi 
vor fi selectaŃi pentru participare. 
 Înscrierile vor avea loc în două etape distincte. 
InstituŃiile şcolare sunt invitate să îşi manifeste intenŃia 
de a participa şi  să  îşi  comunice  coordonatele de 
contact. La încheierea perioadei de înregistrare, un 
anumit  număr de şcoli din fiecare stat membru va fi 
selecŃionat în mod aleatoriu. După selecŃie, şcolile vor 
trebui  să  comunice  numele elevilor participanŃi, în 
număr de maximum patru din fiecare şcoală. Aceşti 
elevi  îşi  vor  asuma în continuare provocarea unui 
concurs de traduceri, care va avea loc la 27 noiembrie 
2008, descoperind astfel dificultatea transpunerii unui 
text  dintr-o  limbă  în  alta  şi  rolul  fundamental  al  
traducerilor   în   modul   de  funcŃionare  al  Uniunii  
Europene. 
 În cea de a doua etapă, şcolile vor trebui să 
numească un număr maxim de patru elevi, născuŃi în 
1991, şi să indice combinaŃiile lingvistice alese pentru 
traducerea unui text scurt, care constituie proba de 
concurs. Alegerea este liberă între cele 23 de limbi 
oficiale ale UE (de exemplu, din poloneză în română 
sau din malteză în finlandeză). 
 În  ziua   concursului,   elevii  de  la  şcolile  
selecŃionate vor primi un text scurt de tradus, în mod 
simultan,   în   toate  statele  member  ale  UE, sub 
supravegherea instituŃiilor şcolare participante. 
 După încheierea concursului, traducerile vor fi 
evaluate de un comitet de traducători profesionişti de la 
DirecŃia  Generală  Traduceri  a  Comisiei, iar juriul 
concursului  va  alege  cea  mai bună traducere din 
fiecare stat membru. 
 Numele celor 27 de  laureaŃi  vor  fi anunŃate 
în  luna  ianuarie 2009.  În aprilie 2009,  laureaŃii vor  fi 
invitaŃi  la o  ceremonie  de   premiere  la  Bruxelles,   în 
cadrul  căreia îşi vor primi premiile înmânate de domnul 
Leonard  Orban, Comisarul pentru multilingvism. (sursa 
ReprezentanŃa Comisiei Europene în România) 

Campanie de informare despre cetăŃenia europeană 
  
 Sub  sloganul  "CetăŃenia  europeană...  Nu  

doar cuvinte, ci drepturi  
concrete",    Comisia  
Europeană a lansat o 
nouă campanie de infor-
mare  a  cetăŃenilor    Uni-
unii Europene asupra 
drepturilor lor. Campania 
are loc în România sub 
forma unei caravane care 
vizitează 40  de oraşe 
între 24 septembrie şi 4 

octombrie 2008.  
 Scopul  campaniei este de a-i face pe  oameni  
conştienŃi de drepturile lor în calitate de cetăŃeni ai Uniunii 
Europene, aşa cum sunt ele definite în Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene.   
 „Ca urmare a unei experienŃe similare foarte 
pozitive în 2004 şi 2005”, a declarat  Jacques  Barrot,  vice-
preşedinte al Comisiei Europene, „am decis să relansăm 
acest proiect cu scopul de a încuraja toŃi cetăŃenii  care  
locuiesc în Uniunea Europeană să îşî cunoască mai bine 
drepturile. Dacă îŃî cunoşti mai bine drepturile, le poŃi face 
cu siguranŃă mai bine respectate. Scopul acestei campanii 
este,  în  ultimă  instanŃă  să  întărească  protejarea, promo-
varea şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. Şi credem că o 
metodă  excelentă de a da cetăŃenilor europeni această 
informaŃie vitală este de a trimite Comisia sa-i întâlneasca 
chiar la ei acasă.” 
 Drepturile  cetăŃenilor  Uniunii Europene includ 
dreptul de a vota şi de a candida pentru alegerile locale şi 
europene în statul membru de reşedinŃă; dreptul la o bună 
administraŃie din partea instituŃiilor europene şi dreptul de a 
depune o plângere în cazul unei administraŃii defectuase; 
dreptul   de  a   accesa  documentele   instituŃiilor  Uniunii 
Europene; dreptul de a adresa o petiŃie Parlamentului Euro-
pean;  dreptul  la  protecŃie  din  partea  ambasadei sau 
consulatului oricarui stat membru al Uniunii, în cazul în care 
aveŃi o problemă într-un loc unde Ńara dumneavoastră nu 
este reprezentată. Şi nu în ultimul rând, cetăŃenii europeni 
au  dreptul  de a circula liber şi de a se stabili oriunde în 
Uniunea Europeană. 
 Campania de  informare va vizita 40  de  oraşe.  
Această campanie ar trebui să atingă un total de 25 000 de 
cetăŃeni de toate vârstele şi aparŃinând tuturor categoriilor 
sociale. Pentru a atrage şi informa  cât  mai  mulŃi  vizitatori,  
caravanele mobile cu simbolurile Uniunii Europene vor fi 
instalate în spaŃii publice şi vor organiza chestionare inter-
active şi sesiuni simple de informare. Vizitatorii îşî vor putea 
testa cunoştinŃele asupra drepturilor lor în calitate de cetăŃ-
eni europeni şi le vor fi oferite pliante, postere, broşuri şi 
alte cadouri. 
 Următoarele campanii de informare vor trece prin 
Germania (octombrie 2008) şi Bulgaria (noiembrie 2008). 
Următoarele  state  member  vizitate  vor  fi  Slovacia  şi 
Slovenia în 2009. 
 Pentru a vedea traseul campaniei şi pentru mai 
multe informaŃii: http://www.eurocetatenie.eu 
 
(sursa ReprezentanŃa Comisiei Europene în România) 
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    - 50% din  totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 
200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de InvestiŃii în tur-
ismul rural. 
  
Valoarea minimă eligibilă este de 5.000 Euro. 
  
Termenul limită este 30 octombrie 2008. 
  

Măsura 312 "Sprijin pentru crearea şi  
dezvoltarea de micro-întreprinderi" 

  
PNDR: AP 3  "ÎmbunătăŃirea  calităŃii  vieŃii  în  zonele 
rurale  şi  diversificarea  economiei  rurale" ,  DMI 3.1 
"Măsuri    privind   diversificarea   economiei   rurale" 

 Obiectivele specifice se refera la:  
1.Crearea şi menŃinerea locurilor de muncă în spaŃiul 
rural;  
2.Creşterea valorii adaugate în activităŃi non-agricole; 
3.Crearea şi  diversificarea serviciilor  pentru populaŃia 
rurală prestate de către micro-întreprindei. 
 
Obiectivele operaŃionale se referă la: 
1.Crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea 
celor existente în sectorul non-agricol în spaŃiul rural; 
2.Incurajarea iniŃiativelor de afaceri promovate, în special 
de către tineri şi femei; 
3. Incurajarea activităŃilor mesteşugareşti şi a altor activi-
tăŃi tradiŃionale; 
4. Reducerea gradului de dependenŃa faŃa de agricultură. 
  
SolicitanŃi eligibili: 
- Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recoman-
darea Comisiei (CE) nr. 361/2003 şi în legislaŃia na- 
Ńională în vigoare2 (avand mai puŃin de 10 angajaŃi şi 
care realizează o cifră de afaceri anuala netă sau active 
totale în valoare de pană la 2,0 milioane Euro echivalent 
în lei); 
- Persoane fizice (neînregistrate ca agenŃi economici) - 
care se vor angaja ca pană la data semnarii contractului 
de finanŃare să se autorizeze cu un statut minim de  per-
soană fizică autorizată şi să funcŃioneze ca microîntre-
prinderi, iar în situaŃia în care, în urma autorizării, se 
modifică reprezentantul legal al proiectului, vor depune 
toate documentele ce demonstrează transferul dreptului 
de reprezentare pentru noua formă de organizare ju-
ridică, această modificare neafectand respectarea cri-
teriilor de eligibilitate şi selecŃie ale cererii de finanŃare. 
  
ActivităŃi eligibile: 
Sunt sprijinite investiŃiile realizate atat de către micro-
întreprinderile existente cat şi cele nou înfiinŃate din sec-
toarele non-agricole, în spaŃiul rural.  
CondiŃii de finanŃare 
ContribuŃia publică aferentă măsurii  312 prin FEADR 
este de 383.429.681 Euro (contribuŃia Guvernului Roma-
niei de la bugetul central de stat - 20%;contribuŃia Uniunii 
Europene - 80%). 
 
Prin Măsura 312 intensitatea ajutorului public neram-
bursabil va fi de pană la 70% din totalul cheltuielilor eligi-
bile şi nu va depăşi: 
- 50.000 Euro/proiect dacă beneficiarii sunt persoane 
fizice autorizate;  
- 100.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care 
îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier;  
- 200.000 Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi. 
  
Termene limită este 30 octombrie 2008. 
Pentru detalii puteŃi accesa : www.finantare.ro 

Măsura 313 "Încurajarea activităŃilor turistice" 

PNDR: AP 3 "ÎmbunătăŃirea calităŃii vieŃii  în  zonele 
rurale  şi  diversificarea  economiei rurale", DMI 3.1 
"Măsuri   privind   diversificarea  economiei  rurale" 

 Obiectivele specifice se referă la: 
1.Crearea  şi  menŃinerea  locurilor  de  muncă  prin 
activităŃi de turism, în special pentru tineri şi femei; 
2.Creşterea valorii adaugate în activităŃi de turism; 
3.Crearea, îmbunătăŃirea şi diversificarea infrastructurii 
şi serviciilor turistice; 
4.Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor. 
 
Obiectivele operaŃionale se referă la: 
1.Creşterea   şi   îmbunătăŃirea   structurilor  de primire  
turistice la scară mică; 
2.Dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare 
turistică; 
3.Crearea  facilităŃilor  recreaŃionale  în  vederea asigu-
rării accesului la zonele naturale de interes turistic. 
 
SolicitanŃi eligibili: 
- Micro-întreprinderile; 
- Persoane fizice (neînregistrate ca agenŃi economici) - 
care se vor angaja ca pană la data semnării contractu-
lui de finanŃare să se autorizeze cu un statut minim de 
persoana fizică autorizată şi să funcŃioneze ca microîn-
treprinderi, iar în situaŃia în care, în urma autorizării, se 
modifică reprezentantul legal al proiectului, vor depune 
toate documentele ce demonstrează transferul dreptu-
lui de reprezentare pentru noua formă de organizare 
juridică,  aceasta  modificare  neafectand respectarea 
criteriilor de eligibilitate şi selecŃie ale cererii de finan-
Ńare; 
- Comunele prin reprezentanŃii lor legali conform legis-
laŃiei naŃionale în vigoare, precum şi asociaŃiile de dez-
voltare intercomunitară realizate doar între comune şi 
infiinŃate conform legislaŃiei naŃionale în vigoare (Legea 
nr.215/2001a administraŃiei publice locale cu modifi-
cările şi completările ulterioare şi OrdonanŃa Guvernu-
lui nr. 26/2000 cu privire la asociaŃii şi fundaŃii,  cu 
modificările  şi  completările  ulterioare); 
-ONG-uri,  definite  conform  legislaŃiei  naŃionale  în 
vigoare.  
 
Tipuri de investiŃii şi cheltuieli eligibile: 
a) InvestiŃii în infrastructura de primire turistică; 
b) InvestiŃii în activităŃi recreaŃionale alpinism, speotu- 
rism, deltaplanorism; 
c) InvestiŃii în infrastructura la scară mică precum cen-
trele de informare, amenajarea de marcaje turistice, 
etc. 
d) Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice 
legate de turismul rural. 
CondiŃii de finanŃare 
ContribuŃia  publică  aferentă  Măsurii  313  este  de 
544.222.774 Euro (contribuŃia Guvernului  Romaniei, 
20%;contribuŃia Uniunii Europene, 80%). 
 
Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile: 
1. Pentru investiŃiile în interes public negeneratoare de 
profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi 
de pană la 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu 
va depăşi valoarea de 200.000 Euro/proiect; 
2. Pentru investiŃiile generatoare de profit, intensitatea 
ajutorului public nerambursabil va fi de pană la:  
    - 70% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 
70.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de investiŃii în 
agroturism; 


