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Reprezentanţa Comisiei Europene în România 
sprijină toţi operatorii din sectoarele culturale şi 
creative, fie ONG-uri, instituţii publice sau companii 
private, care intenţionează să acceseze granturile din 
cadrul Programului Europa Creativă 2014-2020, prin 
organizarea de traininguri locale . 
Astfel, îi rugăm pe cei interesaţi să ne trimită un e-
mail la europedirectvaslui@cjvs.eu prin care să ne 
comunice datele de contact, instituţia/ONG-ul pe care 
îl reprezintă şi dorinţa de a participa la astfel de 
traininguri, până la 16 martie inclusiv.  
  
 

2015 reprezintă un an special pentru dezvoltare. Este 
primul An european dedicat acțiunilor externe ale Uniunii 
Europene și rolului pe care îl joacă aceasta în lume.  
Pe lângă oportunităţile destinate tinerilor, programele 
care sprijină grupurile vulnerabile, fondurile care 
contribuie la dezvoltarea socio-economică a statelor 
membre, Uniunea Europeană ne oferă o piaţă unică a 
bunurilor, serviciilor şi capitalurilor, un spaţiu de libertate, 
securitate şi justiţie, unde, pe lângă drepturile 
fundamentale consacrate,  putem beneficia de drepturi 
suplimentare. Cu alte cuvinte, tematica anului 2015 a fost  

aleasă pentru a demonstra că UE ajută milioane de 
oameni să aibă o viață mai bună, fie că sunt cetăţeni 
europeni sau nu.  
 Uniunea Europeană, alături de statele membre, 
reprezintă cel mai mare donator de ajutor din lume. De 
ajutorul UE pentru dezvoltare beneficiază aproximativ 150 
de țări din întreaga lume, de la Afganistan până la 
Zimbabwe. De exemplu, în 2013, statele membre ale UE 
au furnizat mai mult de 56,5 de miliarde EUR pentru a 
ajuta țări din întreaga lume în lupta împotriva sărăciei.  
În viitoarele ediţii ale newsletter-ului vă vom informa în 
legătură cu activitatea Uniunii Europene la nivel mondial, 
cu eforturile pe care le realizează pentru dezvoltarea, 
asigurarea şi menţinerea  democraţiei în cazul ţărilor mai 
puţin dezvoltate din lume. De asemenea, pentru mai 
multe detalii, puteţi accesa https://europa.eu/eyd2015/ro .  

 

Europa în lume  
Uniunea Europeană este prezentă și activă în 
majoritatea țărilor din lume, cu cele 139 de 
delegații pe care le deţine.  
Sprijinul UE : 
•    permite comunităților să lupte împotriva 
radicalizării în Pakistan, Asia de Sud; 
•  constă în oferirea de expertiză, bune practici, 
finanţare şi parteneriate cu ONG-uri şi autorităţi 
publice ce sprijină micii întreprinzători din 
Honduras, America Centrală; 
• este transpus în lucrări de securizare și viabilizare 
în zonele din vecinătatea lacului Nyos, zonă 
vulcanică extrem de poluată din Camerun, Africa 
Centrală şi, nu înseamnă altceva decât apă potabilă 
şi şansa unei vieţi normale; 
• contribuie la creşterea producţiei în agricultură în 
Eritreea, Africa. 

În atenţia operatorilor din sectoarele 
culturale şi creative din judeţul Vaslui 

http://www.europedirectvaslui.ro�
https://europa.eu/eyd2015/ro�


2 

 

În această primăvară, Europe Direct Vaslui vă 
pregă teş te un concurs de 
creativitate. Acesta va fi organizat 
prin intermediul contului de 
Facebook - Europe Direct Vaslui. 
Prietenii noştri de pe Facebook vor 
trebui să descrie activitatea şi 

serviciile oferite de către Centru printr-o postare originală 
şi bineînțeles, creativă. Aşadar, vă invităm să daţi Like 
paginii noastre de Facebook şi să apelaţi la serviciile 
noastre… între timp, puteţi pregăti o descriere originală 
pentru Europe Direct Vaslui! 
Şi, pentru că dorim să informăm elevii vasluieni în 
legatură cu oportunităţle oferite de Uniunea Europeană, 
cu programele şi politicile europene care vin să sprijine 
şi să îmbunătăţească viaţa cetăţenilor europeni, cu rolul 
jucat de UE pe plan mondial şi să le insuflăm 
sentimentul de cetăţenie participativă, prin 
conştientizarea faptului că pot contribui, prin acte de 
voluntariat, la bunul mers al comunităţii locale şi al 
proiectului european, în perioada următoare vom 
organiza acţiunea „Europa pentru toţi. Toţi pentru 
Europa”. 
Organizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Vaslui, Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog al Judeţului Vaslui şi colegii noştri de 
la Europe Direct Iaşi, evenimentul va consta în 5 
dezbateri la care vor participa elevi de gimnaziu şi liceu , 
în perioada martie - mai, finalizate cu o acţiune de 
panotaj stradal, în Centrul Civic, de Ziua Europei. 

 
(Mihaela Cozma, ofiţer informare)  

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                      EVENIMENTE & STIRI 

 
Reprezentanții României, precum și ai altor 8 state 
membre UE, fac parte din grupul la nivel înalt pe tema 
interconectării în domeniul gazelor naturale în Europa 
centrală și de sud-est (CESSEC), grup ce are ca 
obiectiv final asigurarea aprovizionării din cel puțin trei 
surse diferite a statelor din regiune.  
După această reuniune a grupului la nivel înalt, urmează 
să fie efectuate analize la nivel de experți pentru a 
identifica segmentele-lipsă și alte bariere care împiedică 
integrarea efectivă a pieței la nivel european.  

 
Sursa : CE 

Masteranzii români care doresc să studieze la o 
universitate dintr-un alt stat membru pot obține mai ușor 
banii necesari finanțării unui astfel de program de studiu. 
Băncile din România și din celelalte state membre sunt 
încurajate de către Comisia Europeană și de Fondul 
European de Investiții, printr-o nouă inițiativă, să acorde 
împrumuturi pentru studenții înscriși în programul 
Erasmus+ Master.  

Sursa : CE 

Potrivit celor mai recente date 
statistice, publicate de Eurostat, 
privind producerea și consumul de 
energie în UE, România se situează 
pe a 3-a poziție în clasamentul 
statelor membre cel mai puțin 

dependente de importurile de energie.  
Datele Eurostat arată că principala sursă de energie a 
României o reprezintă gazele naturale, 32,9% din 
cantitatea de energie produsă la nivel național provenind 
din această sursă (dublu față de media europeană de 
16,7%), pe locul doi situându-se energia obținută din 
surse regenerabile (21,3%, o cifră apropiată de media 
europeană de 24.3%).  

Sursa : CE 
 
(Rădăcină Mălina-Elena - elevă la Liceul “Ştefan 
Procopiu” Vaslui, voluntar Europe Direct Vaslui) 

  

Credite pentru bursierii Erasmus  

România, în topul statelor UE cel mai puțin 
dependente din punct de vedere energetic  

România participă în grupul la nivel înalt pentru 
asigurarea aprovizionării cu gaze naturale  

Activităţi viitoare Europe Direct Vaslui 

Educaţia 
Uniunea Europeană susţine, în repetate rânduri, că 
cea mai bună investiție pentru combaterea sărăciei, 
inegalităților și excluderii o reprezintă educaţia.  
De aceea sprijină : 
•   programele de educație flexibilă în Ecuador, 
America de Sud, ce contribuie la prevenirea 
exploatării copiilor și adolescenților prin muncă; 
•  de peste 20 de ani, Papua Noua Guinee, vestul 
Oceanului Pacific, în dezvoltarea resurselor umane 
în domeniul educației; 
• înfiinţarea de şcoli în Zambia, Africa; 
• educaţia copiilor cu deficienţe de vedere, “Şcoala 
GOVI” şi programul de alimentație în școli din  
Gambia, Africa. 

https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui?pnref=lhc�
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EVENIMENTE & ŞTIRI 

 
 
 
 
 
Din luna ianuarie a acestui an, cetățenii români care sunt 
victime ale violenței - în special cei afectați de violența 
domestică sau de hărțuire - își vor putea asigura o 
protecție mai bună în orice stat membru al UE, nu doar în 
România.  
Datorită acestor norme, ordinele de restricție, de 
protecție și de interdicție emise în România pot fi de 
acum recunoscute rapid și ușor în orice stat membru UE, 
prin simpla certificare. 
Astfel, un cetățean român care a suferit de pe urma 
violenței în familie va putea, prin simpla transferare a 
ordinului de restricție, să se simtă în siguranță și atunci 
când călătorește în afara țării, fără a fi nevoit să mai 
parcurgă proceduri complicate. 
 
Sursa : CE 
 
 
 
 
 

Noi norme europene dau posibilitatea agenților 
economici și consumatorilor din România să își 
soluționeze mai ușor litigiile transfrontaliere, ceea ce se 
așteaptă să conducă la economii anuale de 48 de 
milioane EUR în întreaga UE.  
Printre acţiunile concrete se numără : 
•       O hotărâre în materie civilă și comercială care 
are titlu executoriu în România va fi automat 
executorie în toate statele UE – în termeni practici, 
acest lucru înseamnă că agenții economici și cetățenii 
vor putea să își recupereze pierderile mai repede, mai 
ușor și fără costuri suplimentare. 
•         Consumatorii și angajații din România vor fi mai 
bine protejați în litigiile în instanță care implică state din 
afara UE, pentru că, în cazul oricărui litigiu de acest gen, 
ei vor putea recurge la instanțele din țara unde își au 
reședința. 
•        Va crește securitatea juridică în ceea ce 
privește acordurile de alegere a forului între societăți 
comerciale, alegerea acestora nemaiputând fi folosită 
pentru a întârzia soluționarea litigiului. 
 
Sursa : CE 
(Popa Nela Mirabela - elevă la Liceul “Ştefan Procopiu” 
Vaslui, voluntar Europe Direct Vaslui) 

România ar putea primi 
aproximativ 32 de 
milioane de euro pentru 
p r e - f i n a n ț a r e a 
proiectelor din cadrul 
Inițiativei de ocupare a 
tinerilor (YEI), imediat 

după adoptarea programului operațional pentru 
capitalul uman, ce se preconizează a avea loc până la 
sfârșitul lunii martie.  
România are alocat, prin intermediul Inițiativei, un 
volum total de 105.994.315 euro pentru perioada 
2014-2015. Propunerea Comisiei trebuie să fie 
adoptată de Parlamentul European și de Consiliul de 
Miniștri al UE. 

Sursa : CE 

Potrivit celor mai recente previziuni economice de 
iarnă elaborate de Comisia Europeană, se estimează 
că România va înregistra o creștere economică 
accentuată în următorii doi ani, în special datorită 
cererii interne, susținută de o piață a muncii stabilă. 
După scăderea accentuată din 2014, se așteaptă ca 
inflația să rămână moderată în perioada următoare, în 
timp ce consolidarea fiscală va continua și în 2015.    
La nivelul UE28, previziunile indică, pentru prima dată 
în ultimii opt ani, creșterea tuturor economiilor statelor 
membre. Totodată, se așteaptă ca, în decursul 
acestui an, activitatea economică din spațiul 
comunitar și din zona euro să crească ușor, urmând 
ca în 2016 să înregistreze o accelerare notabilă.  

 
Sursa : CE 

Noi locuri de muncă pentru tinerii români, cu 
fonduri europene  

România va avea creștere economică 
susținută în următorii doi ani  

O mai bună protecție pentru victimele 
violenței pe întreg teritoriul UE  

 
Norme noi pentru hotărârile transfrontaliere  
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Companiile mici și 
m i j l o c i i  ș i 
antreprenorii cu idei 
i n o v a t o a r e  d i n 
România și celelalte 
state membre se vor 
putea bucura de 
p r e f i n a n ț a r e a 
proiectelor lor înainte 

de începerea verii, ca urmare a unei recente decizii luate 
de Consiliul de Administrație al Băncii Europene de 
Investiții (BEI).  
Banii vor fi puși la dispoziția IMM-urilor prin intermediul 
Fondului European de Investiții, parte a BEI, pentru a 
diminua riscurile asociate tranzacționării prin intermediarii 
ce furnizează finanțarea până la intrarea în funcțiune a 
Fondului European de Investiții Strategice (FEIS), 
principalul instrument de implementare a planului de 
investiții pentru Europa. FEIS urmează să devină 
operațional până cel târziu în luna septembrie 2015. 
 
Sursa : CE  
 

România are posibilitatea să identifice surse de finanțare 
pentru acele proiecte care au fost ignorate de investitori, 
fiind considerate prea riscante, prin intermediul noii 
platforme on-line fi-compass, lansată în data de 19 
ianuarie de Comisia Europeană (CE), în parteneriat cu 
Banca Europeană de Investiții (BEI). Proiectele avute în 
vedere pot fi în domenii variate, cum ar fi transport, 
energie sau internet în bandă largă.  
Platforma on-line fi-compass oferă tuturor cetățenilor 
europeni interesați de oportunitățile oferite de Fondul 
European pentru Investiții Strategice (FEIS) despre 
instrumentele financiare disponibile, precum și alte 
informații relevante.  
Clik aici pentru a accesa platforma.  
 
Sursa : CE  
 

Comisia Europeană a adoptat pe 25 februarie 2015, 
programele operaţionale „Capacitatea administrativă” şi 
„Capital uman”, finanţate din Fondul social european, 
pentru perioada 2014-2020.  
Scopul programului „Capacitatea administrativă”  este 
realizarea unor investiţii de 658 de milioane de Euro 
(dintre care 553 de milioane din bugetul UE), pentru a 
ajuta la ameliorarea capacităţii de reacţie a 
administraţiei publice şi a sistemului judiciar din 
România la nevoile economiei şi societăţii.  
Pprogramul „Capital uman” urmăreşte să investească 
aproximativ 5 miliarde de euro (din care 4,3 miliarde de 
euro din bugetul UE) pentru a ajuta cetăţenii români, 
inclusiv tinerii, să îşi găsească un loc de muncă, să îşi 
îmbunătăţească nivelul de educaţie şi de competenţe, 
precum şi pentru a contribui la reducerea sărăciei şi a 
excluziunii sociale, la promovarea unor servicii sociale 
mai bune şi la eficientizarea instituţiilor de pe piaţa 
muncii. O atenţie deosebită este acordată tinerilor, 
romilor şi populaţiei din mediul rural.  
 

Sursa : http://fonduri-structurale.ro 

Guvernul a aprobat negocierea şi semnarea de către 
România a Programului transnaţional DUNĂREA 2014-
2020, instrument de finanţare ce susţine integrarea 
politicilor din domeniile selectate în macroregiunea 
Dunării. Prin acest program se urmăreşte obţinerea unui 
grad mai ridicat de integrare teritorială a regiunii 
eterogene a Dunării.  
Pentru perioada 2014-2020, programul DUNĂREA este 
finanţat din FEDR (202.095.405 euro) şi Instrumentul de 
Pre-Aderare (19.829.192 euro) .  
Programul Dunărea 2014-2020 va opera sub patru 
obiective tematice, cuprinse în cadrul axelor prioritare, 
anume: 
Axa prioritară 1: Inovare şi responsabilitate socială în 
Regiunea Dunării; 
Axa prioritară 2: Responsabilitatea faţă de mediu şi 
cultura în Regiunea Dunării; 
Axa prioritară 3: Conectivitate şi responsabilitate 
energetică în Regiunea Dunării; 
Axa prioritara 4: Guvernanţă în Regiunea Dunării. 
Axa prioritară 5 : Asistenţă tehnică. 

 
Sursa: Guvernul României  

IMM-urile vor fi primele care beneficiază de 
Fondul European de Investiții Strategice  

Platforma online fi-compas  

CE a adoptat  
„Capacitate administrativă” şi „Capital uman” 

Guvernul României a adoptat  
DUNĂREA 2014-2020 

http://www.fi-compass.eu/�
http://fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=16346&t=Stiri�
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Centrul Europe Direct Vaslui are plăcerea de a vă informa 
că s-au publicat fişele Măsurilor de finanţare prin 
PNDR 2014 – 2020, varianta consultativă. Cu toate 
acestea, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
(PNDR)  2014 – 2020 nu a fost încă aprobat oficial de 
către Comisia Europeană.  
Noul program destinat dezvoltării agriculturii cuprinde 15 
măsuri de finanţare şi va avea alocat un buget în valoare 
de 9,85 miliarde de euro. 
Mai jos regăsiţi măsurile din cadrul acestui program, cu 
accent pe Măsura 7, Servicii de bază şi reînnoirea satelor 
în zonele rurale.  
Măsura 1 – Transfer de cunoştinţe de măsuri de 
informare, cu două sub-măsuri :  
Sub-măsura 1.1. Sprijin pentru formarea profesională şi 
dobândirea de competenţe; 
Sub-măsura 1.2. Sprijin pentru activităţi demonstrative şi 
de informare. 
Măsura 2 – Servicii de consiliere. 
Măsura 4 – Investiţii în active fizice, cu 3 sub-măsuri: 
Sub-măsura 4.1.  Investiţii în exploataţii agricole; 
Sub-măsura 4.2. Sprijin pentru investiţii în procesarea/
marketingul produselor agricole;  
Sub-măsura 4.3. Investiții pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi 
silvice. 
Măsura 6 – Dezvoltarea exploataţiilor şi a 
întreprinderilor, cu cinci sub-măsuri: 
Sub-măsura 6.1. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri; 
Sub-măsura 6.2. Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi 
neagricole în zone rurale;  
Sub-măsura 6.3. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici; 
Sub-măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de 
activităţi neagricole;  
Sub-măsura 6.5. Schema pentru micii fermieri.  
Măsura 7 – Servicii de bază şi reînnoirea satelor în 
zonele rurale, cu două submăsuri: 
Sub-măsura 7.1. Investiţii în crearea şi modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică; 
Sub-măsura 7.2 Investiţii asociate cu protejarea 
patrimoniului cultural . 
Măsura 8 – Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere 
și ameliorarea viabilității pădurilor, cu sub-măsura 8.1. 
Împădurirea şi crearea de suprafețe împădurite.  
Măsura 9 – Sprijin pentru înființarea grupurilor de 
producători.  
Măsura 10 – Agro-mediu și climă.  
Măsura 11 – Agricultura ecologică, cu două sub-
măsuri: 
Sub-măsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de  

 agricultură ecologică;  
Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 
specifice, cu trei sub-măsuri: 
Sub-măsura 13.1 – Plăţi compensatorii în zona montană; 
Sub-măsura 13.2 – Plăţi compensatorii pentru zone care 
se confruntă cu constrângeri naturale semnificative;  
Sub-măsura 13.3 – Plăţi compensatorii pentru zone care 
se confruntă cu constrângeri specifice.  
Măsura 15 – Servicii de silvo-mediu, servicii climatice 
și conservarea pădurilor, cu sub-măsura 15.1 – Plăţi 
pentru angajamente de silvo-mediu. 
Măsura 16 – Cooperarea cuprinde 2 sub-măsuri: 
Sub-măsura 16.1 – Sprijin pentru înființarea și 
funcționarea grupurilor operaționale (GO); 
Sub-măsura 16.4. – Sprijin pentru cooperarea orizontală 
și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare. 
Măsura 17 – Gestionarea riscurilor are o singură sub-
măsură,17.2 – Fonduri mutuale.  
Măsura 19 – Dezvoltare locală LEADER cu patru sub-
măsuri: 
Sub-măsura 19.1 – Sprijin pregătitor;  
Sub-măsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală;  
Sub-măsura 19.3 – Pregătirea și implementarea 
activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală; 
Sub-măsura 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de funcționare 
și animare. 

Obiectiv : dezvoltarea infrastructurii de bază şi a 
serviciilor în zonele rurale, crearea de locuri de muncă în 
mediul rural, conservarea moștenirii rurale și a tradiţiilor 
locale și reducerea gradului de sărăcie și al riscului de 
excluziune socială. 
Sub-măsura 7.1. Investiții în crearea și modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică  
Scop: creșterea numărului de locuitori din zonele rurale 
care beneficiază de infrastructura de bază îmbunătățită. 
Acţiuni eligibile: 
Investiții în active corporale:  
• Infrastructura rutieră de interes local şi 

infrastructura de apă/apă uzată; 
• Infrastructura educaţională; 
• Infrastructura socială. 
Investiţii în active necorporale 
Beneficiari: Comunele și asociațiile acestora conform 
legislației naționale în vigoare, ONG-uri/ pentru investiții 
în infrastructura educațională (grădinițe) și socială 
(infrastructura de tip after-school). 
Sprijinul public nerambursabil va fi 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de 

Măsura 7- Servicii de bază și reînnoirea satelor 
în zonele rurale 2014-2020  

PNDR 2014 - 2020 
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     •    Gimnaziul Darbenai din districtul Kretinga 
(Lituania) caută parteneri pentru un proiect intitulat 
„Heartbreaking history and a wish to live in the safe 
future unites us„, ce va fi depus în cadrul programului 
Europa pentru Cetăţeni, Componenta 1, Memorie 
istorică europeană. 
Parteneri: şcoli şi organizaţii de tineret sau de seniori din 
ţările UE. 
Scop : de a aminti istoria severă a coerciţiei din al Doilea 
Război Mondial şi de a promova voluntariatul. 
Descrierea şcolii, ideea de proiect şi datele de contact, 
la www.europedirectvaslui.ro. 
•     Servizi Sociali la Goccia S.C.S. A R.L. din 
regiunea italiană Veneto doreşte să coopereze în 
proiecte europene pentru cofinanţări prin programele 
Erasmus+, EaSI, Orizont 2020, Justiţie – Drepturi, 
Egalitate, Cetăţenie. 
Tematicile de interes sunt : antreprenoriat social şi 
cooperare; servicii de îngrijire la domiciliu pentru 
persoanele în vârstă şi cu dizabilităţi; probleme minore 
legate de sănătatea mentală; protecţia copilului. 
Fişa de prezentare se regăseşte pe :      
 www.europedirectvaslui.ro. 
•     Guvernul regional al regiunii spaniole 
Extremadura doreşte să coopereze cu alte regiuni sau 
actori interesaţi din Europa în proiecte cofinanţate prin 
fondurile europene, pentru a realiza activităţi precum : 
• îmbunătăţirea ratelor de participare la iniţiativele 

europene, precum şi în reţelele ştiinţifice şi 
tehnologice; 

• exemple de leadership în proiecte europene în 5 
domenii strategice specifice: industrie 
agroalimentară, energie curată, sănătate, turism şi 
TIC, dar şi priorităţile stabilite prin Strategia de 
Specializare Inteligentă; 

• expunerea potenţialului sistemului regional RDT 
(Research and Technology Development) în 
vederea creşterii participării entităţilor locale 
publice/private în propunerile europene ale 
programului Orizont 2020, precum şi în alte 
iniţiative europene relevante; 

• internaţionalizarea agenţilor regionali RTD prin 
schimbul de bune practici în programele cu        
finanţare europeană anterioare. 

F işa  de  p rezen ta re  se  regăseş t e  pe 
www.europedirectvaslui.ro. 

autorităţile publice locale și ONG-uri care sunt 
negeneratoare de profit și nu va depăși: 

• 1.000.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează 
un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau 
apă uzată); 

• 2.500.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează 
înființarea infrastructurii de apă și apă uzată şi 1.500.000 
euro pentru extinderea acestei infrastructuri; 

• 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură 
educaţională/socială; 
•     4.000.000 euro, pentru proiectele colective care 
vizează mai multe comune, fără a depăşi valoarea maximă/
comună/tip de sprijin. 
Sprijinul public nerambursabil va fi de max. 80% din 
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de 
profit aplicate de ONG-uri care vizează infrastructura 
educaţională (grădiniţe) şi socială (infrastructura de tip after-
school) şi nu va depăşi 100.000 euro. 
Sub-măsura 7.2 Investiţii asociate cu protejarea 
patrimoniului cultural.  
Scop: a oferi sprijin financiar pentru protejarea obiectivelor 
de patrimoniu cultural de interes local, aşezăminte 
monahale, inclusiv a aşezămintelor culturale.  
Acţiuni eligibile:  
Investiţii în active corporale  

• restaurarea, conservarea şi dotarea clădirilor/
monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local 
de clasa B; 
• construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor 
de acces ale aşezămintelor monahale de clasa B; 
• restaurarea, conservarea şi/sau dotarea aşezămintelor 
monahale de clasa B; 
• modernizarea, renovarea şi/sau dotarea aşezămintelor 
culturale (cămine culturale). 
Investiţii în active necorporale (onorarii). 
Beneficiari: Comunele, ONG-uri, unităţi de cult, persoane 
fizice autorizate/societăţi comerciale, care deţin în 
administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate 
publică, de clasă B. 
Sprijinul public nerambursabil va fi 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, 
negeneratoare de profit şi nu va depăşi 500.000 euro. 
Sprijinul public nerambursabil va fi 85% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de 
profit și nu va depăşi 200.000 euro. 
Informaţii suplimentare :  
www.madr.ro  
www.europedirectvaslui.ro  

Se caută parteneri! 

http://www.europedirectvaslui.ro/�
http://www.europedirectvaslui.ro/�
http://www.europedirectvaslui.ro/�
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