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Europeană a Limbilor, la sediul Bibliotecii Județene Vaslui
vom organiza o cafenea unde vom discuta cu tinerii vasluieni
despre rolul limbilor străine în dezvoltarea personală și
educațională, cu exemple din experiența proprie.

Activităţi Europe Direct Vaslui în 2016

Vă invităm şi în anul 2016 să ne fiţi alături la activităţi.
Răspunzând priorităţilor de comunicare ale Comisiei Europene,
v-am pregătit multe activităţi interesante:

,,De ce EU” : pe data de 5 octombrie vom invita la
Centru elevi şi cadre didactice, pentru a dezbate despre
importanţa de a fi informat cu privire la politicile şi programele
UE. Aceştia vor încerca să răspundă la întrebarea „De ce EU?”
şi să înţeleagă de ce este util şi important să îşi cunoască
drepturile ce decurg din calitatea de cetăţeni europeni sau să
cunoască prioritățile politice ale Comisiei Europene.

„MAI puternici, MAI europeni!” - evenimentul ce
va cuprinde ateliere de pictură, concursuri de desene pe
asfalt şi o expoziţie de pictură, se adresează preşcolarilor şi
elevilor de gimnaziu din judeţul Vaslui. Tematica aleasă este
„UE - Un actor mai puternic pe plan mondial”.
Activităţile vor avea loc în perioada aprilie - 9 mai şi au ca
obiectiv informarea elevilor cu privire la eforturile pe care le
întreprinde Uniunea Europeană în calitatea sa de principal
donator de ajutor umanitar şi pentru dezvoltare din lume,
precum şi insuflarea sentimentului de solidaritate şi cetăţenie
participativă cu privire la eradicarea sărăciei în lume.

„Seminar de instruire” : în luna noiembrie, va fi
organizat, cu sprijinul EURES Vaslui, un seminar de instruire
în vederea completării documentelor EUROPASS, destinat
elevilor/tinerilor vasluieni.
„Teatru Forum” : Cu ocazia Zilei Internaţionale a
Drepturilor Omului, sărbătorită anual în luna decembrie, vom
promova drepturile europene în context internaţional, într-un
mod non formal. Organizat în parteneriat cu Biblioteca
Judeţeana Vaslui, activitatea va provoca participanţii să
schimbe idei cu privire la valorile şi drepturile europene şi să
descopere soluţii în situaţia în care aceste drepturi nu ar exista.
Așa cum v-am obișnuit, o dată la două luni, publicăm buletinul
electronic “Europa în Direct” pentru a vă ține la curent cu
activitățile centrului, cu cele mai noi știri europene sau
oportunitățile de finanțare active. Ca și în ceilalți ani, și în
2016 Europe Direct Vaslui vă va răspunde solicitărilor și
invitațiilor spre colaborare, atât la sediu, prin intermediul
telefonului, a
e-mailului, cât şi al rețelelor de socializare. De
asemenea, pe lângă activitățile planificate sau cele solicitate în
afara planului de lucru, vă pregătim concursuri spontane,
desfăşurate pe Facebook.

„Meserii europene”: seria de 4 dezbateri are ca scop
creşterea gradului de participare a partenerilor sociali la decizia
privind corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii
europene.La dezbaterile ce vor avea loc în lunile iunie,
septembrie, octombrie și noiembrie 2016, la sediile unităţilor
de învăţământ liceale din judeţ, vor fi invitaţi să participe
directori ai Liceelor Tehnologice și Ș colilor Gimnaziale,
operatori economici cu care liceele profesionale au încheiate
parteneriate pentru stagiile de pregătire practică, reprezentanți
ai Centrului Județean de resurse și asistență educațională
Vaslui, reprezentanți ai Agenției Județene de Ocupare a Forței
de Muncă, prin EURES, consilieri de orientare școlară, elevi
și părinți.
„BUNI-PE-NET” se numesc cele 4 seminarii de
instruire, destinate persoanelor vârstnice din judeţul Vaslui, cu
scopul de a contribui la dobândirea independenței acestora prin
dezvoltarea competențelor în utilizarea calculatorului și
internetului, la creșterea gradului de alfabetizare digitală, a
competenţelor şi incluziunii digitale și sociale și la facilitarea
vieții acestora.

Doar cu un Like la pagina de Facebook a centrului
www.facebook.com/EuropeDirectVaslui, o vizită pe website-ul
www.europedirectvaslui.ro sau prin simpla abonare la buletinul
electronic, veți avea acces la toate detaliile legate de activitățile
noastre și mai ales la informația europeană!
Vă așteptăm!

Seminariile vor avea loc în vara acestui an, în perioada iunie august, la sediul Consiliului Judeţean Vaslui.
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ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI
Topul țărilor ai căror studenți au fost atrași de ideea de a
învăța în România plasează Turcia pe primul loc, urmată de
Franța, Spania, Italia și Portugalia, în timp ce țările de
destinație pentru studenții români au fost, în ordine, Franța,
Spania, Italia, Germania și Ungaria.

Erasmus+: peste 21.000 de participanți în
proiecte românești
În anul 2014, peste 21 de mii de elevi, studenți și
profesori din România au studiat, au urmat cursuri de
formare sau au participat la activități de voluntariat prin
programul Erasmus+. Cele 485 de proiecte derulate la nivel
național au avut un buget total de 38,8 milioane de euro și au
contribuit la dezvoltarea competențelor, creșterea șanselor de
a găsi un loc de muncă, conștientizarea diversității culturale și
încurajarea participării tinerilor la viața publică.

Context
Obiectivul programului Erasmus+ este să sprijine
modernizarea sistemelor europene din domeniile educației,
formării și tineretului, ameliorând în același timp
competențele studenților, perspectivele de angajare și
participarea activă a acestora în cadrul societății. Programul,
cu o durată de șapte ani (2014-2020), dispune de un buget de
14,7 miliarde de euro, cu 40% mai mult față de suma alocată
perioadei 2007-2014, și reflectă angajamentul UE de a investi
în aceste domenii.

Astfel, în primul an al programului, 800 de profesori
au participat în 62 de proiecte de educație școlară (cu o
valoare de peste 1,6 milioane de euro), 4.200 de studenți și
profesori s-au implicat în 102 proiecte de formare și
perfecționare (finanțate cu peste 9,6 milioane de euro), 8.713
de studenți și profesori au luat parte la 72 de proiecte din
domeniul învățământului superior (cu un buget total de
aproape 21,7 milioane de euro), 140 profesori au beneficiat de
15 proiecte de educație pentru adulți, iar 7.294 de tineri au
participat în 234 proiecte de schimburi culturale, voluntariat
și asistență pentru tineri (beneficiind de fonduri în valoare de
aproximativ 5,6 milioane de euro). De asemenea, au fost de
dezvoltate 67 de proiecte de cooperare strategică, ce au
beneficiat de fonduri în valoare de 11,73 de milioane de euro
și au implicat 387 de organizații (școli, universități,
organizații de tineret, autorități publice și companii).

Erasmus+ va oferi unui număr de peste 4 milioane de
europeni posibilitatea de a studia, de a se forma, de a acumula
experiență profesională și de a face voluntariat în străinătate.
De asemenea, programul sprijină parteneriate transnaționale
între instituțiile de învățământ, de formare profesională și de
tineret, pentru a încuraja cooperarea și a forma conexiuni între
mediul educațional și cel profesional. Pentru prima dată,
programul include finanțare specifică pentru acțiuni în
domeniul sportului, cu scopul de a contribui la dezvoltarea
dimensiunii europene a sportului și de a combate problemele
transfrontaliere majore din acest domeniu, cum ar fi dopajul și
meciurile aranjate.

În total, 5.742 de studenți români au ales să studieze
sau să facă stagii în afara țării, în timp ce 2.189 de studenți
străini au ales România pentru cel puțin un semestru de
studiu. În intervalul de timp analizat (2013/2014), 2.963 de
profesori români au beneficiat de oportunitățile oferite de
programul Erasmus+ pentru a se perfecționa în afara țării, iar
1.677 de profesori străini au venit într-un schimb de
experiență în România.

De asemenea, prin intermediul acțiunilor Jean
Monnet, programul sprijină dezvoltarea activităților de predare
și cercetare în domeniul integrării europene.

În ceea ce privește mobilitatea studenților în
universitățile românești din cadrul programului, statisticile
arată că 4 instituții de învățământ superior au fost cele mai
active, atât ca număr de studenți plecați peste hotare, cât și ca
număr de studenți străini veniți la studii. Acestea sunt (în
ordinea alfabetică a orașelor în care se află): Universitatea
"Transilvania" din Brașov, Universitatea din București,
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și Universitatea
"Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

Sursa: CE
(Ramona Rotaru, ofiţer de informare
Europe Direct Vaslui)
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EVENIMENTE & ŞTIRI
Principalele teme de discuție au vizat situația implementării proiectelor din perioada de programare 20072013, finanțate prin Politica de Coeziune, prioritățile
României pentru anul 2016, în vederea implementării cu
succes a programelor din perioada 2014-2020, și includerea
României într-un proiect pilot privind dezvoltarea regiunilor. Înaltul oficial european s-a declarat mulțumit că, în
urma măsurilor propuse de Grupul de lucru pentru o mai
bună implementare, România a reușit să evite, în 2015,
dezangajarea sumei de 1miliard de euro, pe care țara a avut
-o la dispoziție prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune. Comisarul Corina Crețu a
subliniat importanța alocării de către România, în 2016, a
resurselor financiare și umane necesare finalizării în
condiții cât mai bune a programelor din 2007-2013 și demararea celor din perioada bugetară 2014-2020.
Sursa: CE

Comisia își prezintă raportul privind progresele
înregistrate de România în cadrul
Mecanismului de cooperare și de verificare
Comisia a publicat cel mai recent raport privind măsurile
întreprinse de România în ceea ce privește reforma sistemului
judiciar și combaterea corupției, în cadrul Mecanismului de
cooperare și de verificare (MCV). Sistemul judiciar român
a continuat să dea dovadă de profesionalism, demonstrându-și
inclusiv capacitatea de adaptare la schimbările importante
aduse Codului de procedură civilă și Codului de procedură
penală, să depună eforturi în vederea unificării jurisprudenței
și să fie pregătit să apere independența sistemului judiciar.
Independența sistemului judiciar și respectarea hotărârilor
judecătorești continuă să fie atacate. Parlamentul pune sub
semnul întrebării reforma codurilor penale. S-au adus
îmbunătățiri în ceea ce privește măsurile de combatere a
corupției generalizate, însă nu la scara necesară pentru
soluționarea unei probleme sistemice.
Sursa: CE

UE urmează să investească 1 miliard de euro în
regiunile situate de-a lungul frontierelor sale externe

Comisia Europeană a adoptat o serie de programe de
cooperare transfrontalieră, care au un buget total de 1 miliard de euro și sunt destinate să sprijine dezvoltarea socială
și economică a regiunilor situate de ambele părți ale frontierelor externe ale UE. Acest tip de cooperare transfrontalieră este un element important al politicii de vecinătate a
UE, în cadrul căruia se va acorda prioritate proiectelor care
susțin dezvoltarea durabilă de-a lungul frontierelor externe
ale UE, reducându-se astfel diferențele dintre nivelurile de
trai și abordându-se provocări comune prezente de o parte
și de alta a acestor frontiere. În cazul fiecărui program,
țările participante și-au selectat un număr de până la patru
priorități, cum ar fi : dezvoltarea IMM-urilor, cultura, mediul și schimbările climatice, combaterea sărăciei, educația
și cercetarea, energia, accesibilitatea și gestionarea frontierelor.
Sursa: CE

161 de milioane de euro pentru combaterea bolilor
veterinare și zoonozelor

România
este unul dintre
statele membre ale
cărui programe de
sănătate animală
au fost aprobate
recent de Comisia
Europeană. Cele
opt domenii vizate
includ: pesta porcină africană și cea clasică, gripă aviară, boala
limbii albastre, rabie, salmoneloză și encefalopatiile spongiforme transmisibile.
În total, au fost selectate 130 de programe de control,
supraveghere și eradicare a bolilor veterinare și zoonozelor, cu
scopul final de a întări protecția sănătății oamenilor și animalelor. Acestea vor beneficia de o finanțare totală de aproape
161 de milioane de euro.
Sursa: CE

179 de milioane de euro pentru un proiect al Transgaz
România
Societatea Națională de Transport Gaze Naturale
"TRANSGAZ" S.A. va beneficia de un sprijin financiar
din partea Uniunii Europene de până la 179 de milioane de
euro pentru construcția segmentului românesc al unui gazoduct ce va conecta Bulgaria, România, Ungaria și Austria. Această conexiune este esențială deoarece va permite
aprovizionarea pieței europene cu gaze naturale, inclusiv
gaz natural lichefiat (GNL), din regiunea caspică.
Sursa: CE

Corina Crețu: România a reușit să folosească integral,
în 2015, fondurile europene alocate prin
Politica de Coeziune
Corina Crețu, a primit in luna ianuarie, la Bruxelles, o
delegație a Ministerului Fondurilor Europene din România,
condusă de ministrul Aura Carmen Răducu.
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EVENIMENTE & ŞTIRI

România, una dintre cele mai reduse rate de deces cauzat
de cancer din Europa

Amendarea proiectului de construcție
a laserului de la Măgurele

România se situează pe
locul trei în topul țărilor europene cu cele mai puține decese
cauzate de cancer, cu 6 puncte
procentuale sub media europeană de 26%. În anul 2013, la nivel european, peste 1,3
milioane de persoane au murit în urma unei forme de cancer.
Datele arată că, în România, au fost înregistrate 49.350 de decese cauzate de o anumită formă de cancer în anul 2013, ele
reprezentând 20% din totalul celor înregistrate în acel an.
Aproape 20 de mii dintre aceste cazuri au fost înregistrate în
rândul populației mai tinere de 65 de ani, iar restul în rândul
populației de peste 65 de ani.
Sursa: CE

Comisarul european pentru politică regională Corina
Crețu a aprobat vineri, 5 februarie 2016, amendarea proiectului de cercetare „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” (ELI-NP), care se derulează la Măgurele, în
România. Decizia semnată de comisarul european vizează în
principal: aprobarea unui nou calendar în ceea ce privește
realizarea lucrărilor de construcție și instalarea echipamentelor necesare; includerea unor lucrări de construcții auxiliare în
a doua fază de implementare; precum și, achiziționarea unor
echipamente suplimentare destinate activităților de cercetare
științifică.
Sursa: CE
Concursul „Juvenes Translatores”: Felicitări câștigătoarei
din România, Roxana Maria Chiorean!

Previziuni economice de iarnă: creștere puternică pentru
România, în contextul relaxării fiscale și
riscurilor financiare

Comisia Europeană a anunțat miercuri, 3 februarie
2016, numele celor 28 de câștigători ai concursului anual de
traducere „Juvenes Translatores”. Câștigătoarea din România
este Roxana Maria Chiorean, elevă în clasa a XI-a la
Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca. Tema
traducerilor a fost cooperarea pentru dezvoltare și elevii au
putut alege oricare dintre cele 552 de combinații posibile
între cele 24 de limbi oficiale ale UE.

Alimentată de creșterile salariale și de relaxarea fiscală,
creșterea economică a României este estimată să înregistreze
un vârf în cursul anului 2016 (4,2%), moderându-și apoi oarecum avansul în 2017 (3,7%). Se estimează, de asemenea, că se
va accelera creșterea
inflației începând cu
jumătatea anului
2016 (până la 2,5%
în 2017), parțial datorită tot creșterilor
salariale. În urma
reducerilor de taxe și
a creșterii cheltuielilor, deficitul fiscal urmează să crească în mod substanțial.
Iar noile inițiative legislative din sectorul financiar pun sub
semnul riscului perspectivele macroeconomice. Pe ansamblul
Uniunii Europene, previziunile economice de iarnă arată că
economia se află în cel de-al patrulea an de redresare. Se
așteaptă ca anumiți factori care sprijină creșterea economică să
fie mai puternici, iar efectele lor mai de durată decât s-a presupus anterior. Printre acești factori se numără prețurile scăzute
ale petrolului, condițiile favorabile de finanțare și nivelul
scăzut al cursului de schimb al monedei euro. În același
timp, o mare parte a economiei mondiale se confruntă cu provocări majore, ceea ce creează riscuri crescânde pentru
creșterea europeană. Printre acestea se numără: încetinirea
creșterii economice a Chinei și a altor economii de piață
emergente, scăderea în intensitate a comerțului mondial,
precum și incertitudinea geopolitică și politică.
Sursa: CE

Câștigătoarea din România a tradus din engleză în
română, deoarece aceste limbi i se par „tare frumoase ș i incredibil de bogate în sonorități, expresii, valențe ș i
posibilități de exprimare. Atât de frumoase încât mă fac să mă
întreb câte aș putea descoperi dacă aș mai învăța vreo cinci
sau ș ase”, ne-a mărturisit Maria. Limba română a fost utilizată și în afara granițelor României, elevul câștigător din
Franța, Florian Pesce, traducând din română în franceză.
Sursa: CE
(Voluntar - Andreea Alina Nistor, studentă UAIC Iaşi,
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, Relaţii
Internaţionale şi Studii europene)
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Actiunile: 111 Secțiunea A – Investiții pentru
departamentele de CD ale intreprinderilor, Sectiunea B –
Clustere innovative, Sectiunea C – Proiecte de investiții
pentru instituții publice de CD/Universitati si OS 1.3.
Proiect tehnologic – vor fi lansate ulterior, in cursul
anului .
III) In cazul Programului Operational
Regional (POR) se doreste ca aproape intreaga alocare
disponibila (circa 95%) sa fie lansata spre contractare in
anul 2016 prin intermediul a 33 de apeluri de proiecte.

Calendarul lansarilor apelurilor de proiecte
pentru POCU, POC si POR
Ministrul Fondurilor Europene, Aura Raducu a
prezentat calendarul lansarilor apelurilor de proiecte pentru :Programul Operational Capitalul Uman (POCU),
Programului Operational Competitivitate( POC) si
Programului Operational Regional (POR) pentru anul
2016.
I) Apeluri in cadrul Programului Operational
Capitalul Uman (POCU):

Lista finantarilor de la stat pentru afaceri in
2016

• Masuri de ocupare si formare pentru tinerii NEETs –
Martie;

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene/Finanţare.ro

• Masuri in domeniul antreprenoriatului adresate tinerilor
2016 aduce o serie de finantari de la stat cu– Martie;
prinse intre 120.000 si 250.000 de lei pentru finantarea
afacerii. Procedurile se afla in dezbatere publica.
• Sustinerea antreprenoriatului, inclusiv in domenii creative – Martie;
1. 125.000 de lei de la stat pentru afaceri la sate
• Programe de tip „A doua sansa” – Martie;

Antreprenorii vor putea obtine, in acest an, finantari
nerambursabile de la stat de pana la 125.000 de lei (circa
27.700 de euro), pentru mici afaceri deschise la sate, in
cadrul noului Program pentru firmele mici si mijlocii din
mediul rural.

• Reducerea fenomenului de parasire timpurie a scolii –
Martie;
• Formare pentru personalul din domeniul medical si
activitati de screening – incepand cu luna Martie;

2.

250.000 de lei, ajutor de stat pentru fabricute IMM

Guvernul vrea sa acorde ajutoare de stat de pana la
• Reducerea numarului de persoane aflate in risc de
250.000 de lei (circa 55.000 de euro) fabricutelor private,
sărăcie si excluziune socială (roma si non-roma) – Martie intr-un nou program de finantare a intreprinderilor mici si
si Mai;
mijlocii, destinat microindustrializarii. Cel putin 244 de
microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii (IMM)
• Sustinerea participarii la formare profesionala initiala si vor primi bani.
continua – Iulie;
3.
135.000 de lei, ajutor de stat pentru firmele cu cel
• Sustinerea participarii la invatamantul tertiar universitar putin 2 ani vechime
si non-universitar (burse de studii etc.) – Iulie;
Firmele mici si mijlocii din Romania, cu cel putin 2 ani
vechime, pot obtine de la stat finantari nerambursabile de
● Formare pentru angajati – Septembrie;
pana la 135.000 de lei (aproape 30.000 de euro, la cursul
• Masuri de ocupare si formare pentru someri,
per- actual), in Programul Comert 2016.
soanele din mediul rural si persoanele de etnie roma –
4.
120.000 lei de la stat pentru noile afaceri, in noul
Octombrie;
Program START 2016
• Managementul resurselor umane si outplacementul –
Firmele mici si mijlocii aflate la inceput de drum vor
Decembrie;
putea lua un ajutor nerambursabil de pana la 120.000 de
II) Apeluri in cadrul Programului Operational lei (26.000 de euro) de la Guvern, pentru investitii, prin
noul Program START 2016.Directia Politici AntreprenoriCompetitivitate (POC):
ale din Ministerul Economiei asteapta observatii, propuneri si sugestii la adresa de email: direc• Actiunea 113 – Secțiunea H – Crearea de sinergii cu tia.imm@imm.gov.ro
acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020
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PNDR 2014-2020

PROGRAMUL EUROPA PENTRU
CETATENI 2014-2020 MASURA 2.1

Secretarul de stat , Sorin Radu din cadrul Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a declarat că
primii bani europeni ce vor putea fi accesaţi prin PNDR in
anul 2016 vor fi disponibili prin doua măsuri ce se vor
deschide chiar din luna februarie: măsura de formare
profesionala şi cea de consiliere (Submasura 1.1 ”Sprijin
pentru formare profesionala, precum si a actiunilor
pentru dobandirea de cunostinte” si Submasura de
”Consiliere in implementarea planului de afaceri”).
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ,Achim Irimescu
i-a asigurat pe beneficiari ca in cel mai scurt timp va efectua
modificările pe ghidurile solicitantului, aferent fiecărei
masuri.
Măsurile programate a fi lansate pentru luna martie:

Cerere de propuneri de proiecte „Infratirea intre
localitati”
I) Obiectivul programului este: Incurajarea
participarii democratice si civice a cetatenilor la nivelul
Uniunii
II) Solicitantii eligibili: Autoritati locale sau
comitetele de infratire ale acestora sau alte organizatii
nonprofit care reprezinta autoritatile locale. Un proiect
trebuie sa implice autoritati locale din cel putin doua tari
eligibile, dintre care cel putin una este stat membru al
UE.
III) Activitati eligibile: Masura vizeaza sustinerea proiectelor care reunesc o gama larga de cetateni din
localitatile infratite in jurul unor teme corespunzatoare
obiectivelor programului. Se acorda intiietate proiectelor
care abordeaza prioritatile definite anual pentru aceasta
masura, enumerate la adresa:http://eacea.ec.europa.eu/
europe-for-citizens_en
Masura urmareste promovarea participarii civice la
procesul de elaborare a politicilor Uniunii si sporirea
oportunitatilor de angajament societal si voluntariat la
nivelul Uniunii. Infratirea trebuie inteleasa in sens larg si
se refera la localitatile care au semnat sau urmeaza sa
semneze acorduri de infratire, precum si la municipalitatile care, prin alte forme de parteneriat, incurajeaza cooperarea si legaturile culturale dintre ele. Un proiect trebuie
sa implice cel putin 25 de participanti invitati.



submăsura de ”Consiliere in implementarea planului
de afaceri”,



submăsura 4.2 ”Schema de minimis”,



submăsura 4.1 ”Investiţii in exploataţiile agricole”,
4.1 a ”Investiţii in exploataţii pomicole”,



submăsura 4.2 ” Sprijin pentru investiţii in
prelucrarea/ comercializarea si/ sau dezvoltarea de
produse agricole”, 4.2 a ” Investiţii in procesarea/
marketingul produselor din sectorul pomicol”,



Durata maximă a reuniunii: 21 de zile
submăsura 4.3 ”Investiţii pentru dezvoltarea,
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si
Valoarea grantului: maxim 25.000 euro.
silvice”,



Contributia Beneficiarului: submăsura 6.1 ” Sprijin pentru instalarea tinerilor
fermieri”.
Termen : 1 martie 2016 - 1 septembrie 2016

Pentru lunile aprilie-mai se va lansa submăsura Informaţii suplimentare: http://eacea.ec.europa.eu/europe
7.2 ” Investiţii in crearea si modernizarea infrastructurii de -for-citizens/funding/town-twinning-1_en
baza la scara mica, iar in iulie va fi lansată submăsura 6.5
” Schema pentru micii fermieri”,.
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