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Europa 
celebrează...drepturile 

europene! 
 

Ziua de 9 mai reprezintă o dată 
de referinţă în istoria Uniunii 
Europene, un simbol al păcii şi 
unităţii în Europa. Ca în fiecare 
an, Centrul Europe Direct 
sărbătorește Ziua Europei 
alături de cetățenii vasluieni 
prin activităţi care promovează 
valorile europene.  
Anul acesta, Centrul Europe 

Direct organizează, în contextul Anului European al 
Cetățenilor, concursul între licee, „Noi construim 
viitorul Europei”, ce are ca tematică drepturile 
cetăţenilor europeni.  
 Concursul, de tipul „Cine ştie, câştigă”, se va 
desfăşura sub formă de spectacol cu public, între  
Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni, Liceul 
Tehnologic "Nicolae Iorga" Negreşti, Liceul cu Program 
Sportiv Vaslui, Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” 
Vaslui, Liceul "Ştefan Procopiu" Vaslui și Colegiul 
Economic "Anghel Rugină" Vaslui. 
   Cetăţenii vasluieni care doresc să afle care le sunt 
drepturile în calitate de cetăţeni europeni, în cadrul 
acestui concurs interactiv, care va fi completat şi de 
momente artistice susţinute de elevii liceelor participante, 
dar şi să îşi susţină echipa preferată, sunt invitaţi, pe 
data de 9 mai, începând cu orele 16.00, precum şi pe 
10 mai, începând cu orele 17.00, la Casa de Cultură a 
Municipiului Vaslui. Intrarea este gratuită.  
 Vă așteptăm! 

 
Cunoașteți-vă drepturile! 

 
 Sâmbătă, 27 aprilie, începând cu orele 12.00, 
reprezentanţii Centrului Europe Direct Vaslui au 
participat, cu stand propriu, la expoziţia „Ouă încondeiate. 
Icoane. Expoziție. Atelier. Vânzare.”, eveniment organizat 
la Silver Mall, de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, în parteneriat cu 
Consiliul Județean Vaslui, Primăria Municipiului Vaslui, 
Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui, Muzeul 
„Tradiţiilor” Muntenii de Sus şi Silver Mall Vaslui.  
 Pentru participarea la expoziție, Centrul Europe Direct  

Vaslui a editat și tipărit pliante despre drepturile 
europene, precum „Dreptul la liberă circulaţie şi şedere în 
Uniunea Europeană”, „Dreptul de a lucra oriunde în 
Uniunea Europeană”, „Dreptul la educaţie în Uniunea 
Europeană”, „Dreptul la îngrijiri medicale şi securitate 
socială în Uniunea Europeană”,„Drepturile consumatorilor 
europeni”, care au fost distribuite vizitatorilor, alături de 
alte materiale informative utile, editate de instituțiile 
europene.  

Pe lângă 
distribuirea de 
pliante și broșuri, 
r e p r e ze n t a n ţ i i 
Centrului Europe 
Direct Vaslui au 
d i s c u t a t  c u 
vizitatorii despre 
Anul European al 
Cetățenilor 2013, despre avantajele pe care le conferă 
calitatea de cetățeni europeni, precum și despre 
obiectivele și activitățile Centrului Europe Direct Vaslui. 

Pe cei care nu au avut 
posibilitatea să ne viziteze  
și să ne împărtășească 
opiniile sâmbătă, îi 
așteptăm la sediul 
centrului. De asemenea, în 
septembrie vom participa și 
la Târgul Meșterului Olar, 
cu aceeași tematică. Vă 
așteptăm!  

   
Campania “Europa, casa noastră” la Vaslui !  

 
 Luni, 22 aprilie, comunicatorii campaniei naţionale 
„Europa, casa noastră” derulată de Reprezentanța 
Comisiei Europene în România, au avut întâlniri cu elevii 
Liceului Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui, precum și cu 
elevii Școlii Gimnaziale din localitatea Lipovăț, judeţul 
Vaslui.  
 În cadrul primei întâlniri, liceenii au primit informaţii 
utile despre concursul “Lider european” care îi 
încurajează să-şi îndrepte atenţia asupra comunităţii în 
care trăiesc, să identifice probleme ale comunităţii şi să 
implementeze proiecte pentru rezolvarea acestora. 
Premiile constau în bani pentru echipele de elevi și în 50 
de excursii în Bruxelles pentru profesorii coordonatori. În  
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timpul celei de-a doua acțiuni, elevii claselor V-VIII au 
fost antrenați în discuții și jocuri pe teme europene, iar 
profesorii au aflat toate detaliile despre înscrierea în 
campanie. Pentru mai multe detalii despre campanie şi 
concursuri, vizitaţi site-ul www.europacasanoastra.ro. 
 La campanie au participat reprezentanţi ai Asociaţiei 
„Bună Ziua, Copii din România”, care au discutat cu 
elevii despre avantajele implicării în voluntariat încă de 
pe băncile școlii și, bineînțeles, Centrul Europe Direct 
Vaslui, care nu putea lipsi! Ofiţerul de informare le-a 
prezentat elevilor obiectivul, misiunea şi activitățile 
Centrului de Informare, iar aceştia s-au arătat interesaţi 
de oportunităţile de voluntariat pe care le oferă centrul şi 
au oferit un feedback pozitiv invitaţiei de a participa la 
activităţile şi concursurile organizate de către centru.  
  

Şcoala poate fi şi altfel! 
 

 În cadrul campaniei Ministerului Educației 
Naționale, “Şă ştii mai multe, să fii mai bun”, ediţia 2013, 
Centrul Europe Direct Vaslui a susţinut lecţii de 
informare europeană, atât la sediu cât şi în şcoli. Astfel, 
în perioada 1-5 aprilie 2013, elevii Clasei Pregătitoare A, 
de la Şcoala nr. 6 "Mihai Eminescu" Vaslui, elevi ai 
Colegiului Tehnic “Al.I.Cuza” Bârlad, precum şi de la  
Şcoala Postliceală Sanitară FEG Vaslui, au primit noțiuni 
despre Uniunea Europeană, Anul European al 
Cetăţenilor 2013, precum  şi despre drepturile cetăţenilor 
europeni.  
 Misiunea Centrului Europe Direct Vaslui este de 
a promova o cetățenie participativă şi de aceea este 
deschis și sprijină activităţile educative cu tematică 
europeană, atât în cadrul cât şi în afara campaniei 
„Să știi mai multe, să fii mai bun!” . Vă aşteptăm! 

 
500 de centre de informare la dispoziția 

cetățenilor, peste tot în Europa  
 

În perioada 18 – 20 martie 2013, în cadrul Reuniunii 
Generale Anuale a Rețelei Europe Direct, a fost lansată 
noua Reţea de Centre de Informare Europe Direct de la 
n i v e l u l  U n i u n i i 
E u r o p e n e ,  c a r e 
cuprinde 500 de centre 
pentru cele circa 500 de 
milioane de cetățeni ai 
Uniunii, din care 31 se 
află în România. 
Evenimentul desfăşurat 
la Bruxelles, Belgia s-a 
bucurat de prezenţa 
unor actori importanţi de pe scena europeană, printre 
care doamna Viviane Reding, vicepreședinte a 
Comisiei Europene, și domnul Othmar Karas, 
vicepreședinte al Parlamentului European.  

Scopul acestor întruniri este de a oferi oportunitatea 
reprezentanților centrelor din întreaga Uniune de a se 
cunoaşte, de a face schimb de experienţă, de a ridica 
probleme şi mai ales de a găsi soluţii comune şi eficiente 
în îndeplinirea misiunii lor. Pe parcursul celor 2 zile, s-au 
dezbătut subiecte precum viitorul UE în contextul crizei 
actuale, încrederea cetăţenilor faţă de Uniunea 
Europeană,  importanţa Centrelor Europe Direct pentru o 
comunicare eficientă între cetăţeni şi UE, implicarea 
activă a cetăţenilor la proiectul european.  

DIN ACTIVITĂŢILE CENTRULUI EUROPE DIRECT VASLUI 

De asemenea, prin efortul Reprezentanţei Comisiei 
Europene în România, reţeaua românească de Centre 
Europe Direct a avut frumoasa ocazie de a vizita Centrul 
de Contact Europe Direct (serviciul central de informare 
„Europe Direct”), cu sediul în Bruxelles, de a asista la o 
prezentare privind serviciile oferite de centru şi de a 
cunoaşte o mică parte din echipa acestuia, printre care, 
cu mândrie, se numără şi români.    
 
La Europe Direct Vaslui.... 

A venit primăvara! 
 

 Odată cu venirea primăverii, Centrul Europe Direct 
Vaslui a organizat la sediul său din str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 25, în parteneriat cu Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, 
„Expoziţia Mărţişorului european”. Menită să contribuie la 
diminuarea sentimentului de excluziune socială, 
expoziţia a cuprins mărţişoare şi felicitări confecţionate 
din materiale ecologice, de beneficiarii serviciilor oferite 
de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vaslui (DGASPC Vaslui). 
  Evenimentul a debutat pe 1 Martie, de Ziua 
Mărţişorului, când un număr de 10 copii, beneficiari ai 
sericiilor oferite de DGASPC Vaslui, s-au alăturat 
reprezentanţilor Centrului Europe Direct şi au oferit 
mărţisoare trecătorilor şi vizitatorilor centrului. La 
eveniment au fost prezenţi şi reprezentanţi din cadrul 
Consiliului Judeţean Vaslui, ai DGASPC Vaslui, 
Muzeului Judeţean Vaslui, precum şi ai Centrului Şcolar 
pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan” Vaslui. 
Ultima zi a expoziţiei, Ziua Internaţională a Femeii, 8 
Martie, a fost marcată de prezenţa a 10 beneficiari ai 
DGASPC Vaslui, adulţi de această dată, care alături de 
reprezentanţii Europe Direct Vaslui au oferit doamnelor 
şi domnişoarelor atât mărţişoare, cât şi felicitări. 
 Pe toată perioada expoziţiei, 1-8 Martie, în 
intervalul orar 10.00 -16.00, vizitatorii centrului au avut 
ocazia să admire munca persoanelor mai puţin 
norocoase, precum şi unicitatea produselor, materialele 
folosite de către copiii şi adulţii, beneficiari ai DGASPC 
Vaslui, fiind hârtie, paste făinoase, boabe de cafea, orez, 
plastilină. De asemenea vizitatorii centrului din această 
perioadă, pe lângă raspunsul la infomaţiile solicitate, au 
primit în dar câte un mărţişor. 

Acţiunile prezentate în aceste pagini fac parte din 
suita activităţilor proiectului ”Centrul de Informare 
Europe Direct Vaslui”, proiect cofinanţat de către 
Comisia Europeană prin Reprezentanţa sa din 
România, în cadrul programului “Selectarea 
structurilor gazdă pentru centrele de informare din 
reţeaua Europe Direct”.  

 
(Mihaela Cozma, ofițer informare)  
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EVENIMENTE & STIRI 

Călătorii cu autocarul şi autobuzul se bucură de : 
Noi drepturi! 

 
 Începând cu 1 martie, anul acesta, pasagerii care 
călătoresc cu autobuzul și autocarul pe teritoriul UE, se 
bucură de noi drepturi : 
• nediscriminarea pe motive de naționalitate în ceea 

ce privește tarifele și alte condiții contractuale;  
• tratament nediscriminatoriu pentru persoanele cu 

handicap și cele cu mobilitate redusă; 
• informații adecvate și accesibile pentru toți 

pasagerii înaintea și în timpul călătoriei; 
• rambursarea integrală a prețului biletelor sau 

redirecționare în caz de suprarezervare, anulare 
sau depășirea cu mai mult de 2 ore a orei estimate 
de plecare (aplicabilă numai călătoriilor pe distanțe 
ce depășesc 250 km);  

• compensarea a 50% din prețul biletului, pe lângă 
rambursarea integrală a prețului biletelor în caz de 
suprarezervare, anulare sau depășirea cu mai mult 
de 2 ore a orei estimate de plecare, atunci când 
firma de transport nu oferă călătorilor dreptul de a 
alege între rambursare și redirecționare (aplicabilă 
numai călătoriilor pe distanțe ce depășesc 250 
km);  

• asistență adecvată (gustări, mese calde, băuturi 
răcoritoare și, dacă este cazul, cazare); 

• compensații pentru decese, răniri, pierderea sau 
deteriorarea bagajelor din cauza accidentelor 
rutiere;  

• un mecanism de tratare a reclamațiilor care să fie 
instituit de firmele de transport rutier și să fie pus la 
dispoziția tuturor călătorilor. 

 
Sursa : CE 
 

Transport feroviar accesibilizat 
 

 Comisia Europeană face ca accesibilitatea să fie o 
cerință esențială pentru infrastructura feroviară nou 
construită, modernizată sau reînnoită. Accesibilitatea 
poate fi realizată prin prevenirea sau eliminarea 
obstacolelor și prin alte măsuri, precum furnizarea de 
asistență. Normele se aplică infrastructurii (de exemplu 
trasee lipsite de obstacole, emiterea biletelor, birouri de 
informații, toalete, informații vizuale și sonore, lățimea și 
înălțimea peroanelor și dispozitive de ajutor la urcare/
coborâre), precum și vagoanelor feroviare (de exemplu 
uși, toalete, spații pentru scaune cu rotile și informații).  

 
Sursa : CE 
 
Comisia Europeană acționează pentru  

Reducerea birocrației 
 

 Comisia Europeană propune reducerea birocrației 
pentru cetățeni și întreprinderi, eliminând rutina 
birocratică de aprobare necesară în prezent pentru 
recunoașterea autenticității în alt stat membru al UE a 
documentelor oficiale precum certificatul de naștere.  
 În prezent, cetățenii care se mută într-un alt stat 
membru trebuie să consacre mult timp și să cheltuiască 
mulți bani pentru a demonstra că documentele lor oficiale 
(de exemplu certificatul de naștere sau certificatul de 

căsătorie) eliberate de statul membru de origine sunt 
autentice. Pentru aceasta este nevoie de certificatul 
„apostilă” care este utilizat de autoritățile publice în 
alte state ca dovadă a faptului că documentele 
oficiale sau semnăturile funcționarilor naționali de pe 
documente sunt veritabile.  
 Sunt afectate, de asemenea, întreprinderile care 
desfășoară activitate transfrontalieră în cadrul UE, pe 
piața unică a UE. De exemplu, pentru a dovedi 
statutul lor juridic atunci când desfășoară activități 
transfrontaliere, de cele mai multe ori vor trebui să 
prezinte o serie de documente oficiale legalizate. 
 Așadar, Comisia Europeană propune eliminarea 
ștampilei apostilă și a unei serii de cerințe 
administrative obscure pentru legalizarea 
documentelor oficiale ale persoanelor care locuiesc și 
lucrează în alte state membre.  

 
Sursa : CE 

 
Soluții pentru o participare mai mare la  

Alegerile europene 
 

 Participarea la vot la alegerile europene este în 
scădere - în 2009 a votat doar 43% din populaţia cu 
drept de vot. Pentru democraţia europeană este 
importantă inversarea acestei tendinţe, deoarece 
membrii Parlamentului European, aleşi o dată la 5 
ani, îi reprezintă direct pe cetăţenii UE. 
 De aceea, Comisia doreşte să-i încurajeze pe 
cetăţenii europeni să voteze în număr mai mare la 
alegerile din 2014 pentru Parlamentul European.  
 Potrivit unui sondaj Eurobarometru realizat 
recent, printre principalele motive al participării slabe 
la vot se numără lipsa de informaţii. Astfel, Comisia 
Europeană consideră că mai multe informaţii despre 

poziţiile şi afilierea 
p o l i t i c ă  a 
candidaţilor şi o zi 
fixă în care să aibă 
loc scrutinul ar 
putea aduce la urne 
un număr mai mare 
de alegători. 
 

Sursa : CE 
 
Din 2014,  
România va avea cu 1 europarlamentar mai puțin  

 
 România deține în prezent 33 de locuri în 
Parlamentul European, dar, conform proiectului aflat 
în lucru la Parlamentul European, care corelează 
numărul aleșilor europeni cu prevederile Tratatului de 
la Lisabona şi aderarea Croaţiei de anul acesta, țara 
noastră va trebui să reducă numărul 
europarlamentarilor la 32, pentru legislatura 2014 - 
2019. Tratatul de la Lisabona prevede ca numărul 
europarlamentarilor să nu depășească 751 (750 plus 
președintele). Astfel, începând cu legislatura din 2014, 
România se află printre cele 12 state membre care vor 
avea cu un europarlamentar mai puțin.  

 
Sursa : Mediafax 
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Fonduri regionale de 54 milioane de euro pentru un  
Proiect de prevenire a inundațiilor în România 

  

 Comisia Europeană a aprobat o investiție de 54 de 
milioane de euro în cadrul Fondului de coeziune pentru 
un proiect de prevenire a indundațiilor în România și 
pentru dezvoltarea unui sistem de combatere a efectelor 
acestora, cum ar fi poluarea. Proiectul va contribui la 
creșterea securității și eficienței infrastructurii deja 
existente de gestiune a apelor, sporind astfel calitatea 
vieții cetățenilor români, în special a celor 1,5 miloane de 
locuitori care trăiesc in zonele cele mai expuse riscului de 
inundații. 
 
Sursa : CE 

 
88 milioane de euro pentru : 

Schema de Distribuire a Fructelor în Școli  
    

 Comisia Europeană a aprobat 
alocarea finală a fondurilor UE pentru 
programul de distribuire de fructe și 
legume în școli, denumit "Schema de 
Distribuire a Fructelor în Școli", 
pentru anul școlar 2013/2014. 24 
dintre statele membre ale Uniunii 
Europene (inclusiv Croația, după 
aderare) s-au înscris în programul de anul acesta, 
singurele țări care au decis să nu participe în program 
fiind Suedia, Finlanda și Marea Britanie.  
 Din suma totală alocată, României îi revin 4,9 
milioane de euro, la care se vor adăuga și contribuții 
naționale sau private, deoarece această schemă 
beneficiază de cofinanțare.  
 Acest program reprezintă una dintre inițiativele 
importante la nivelul Uniunii Europene pentru încurajarea 
obiceiurilor de alimentație sănătoasă în rândul elevilor.  

 
Sursa : CE 
 
Statele membre sunt îndemnate să aplice 

Convenția OIM privind personalul casnic  
 
 Comisia Europeană a prezentat o propunere de 
decizie a Consiliului care autorizează statele membre să 
ratifice Convenția din 2011 a Organizației Internaționale a 
Muncii privind munca decentă pentru personalul casnic 
(convenția nr. 189). Prin ratificarea convenției OIM, țările 
se angajează să asigure condiții echitabile și decente 
pentru lucrătorii casnici, protejând drepturile lor 
fundamentale legate de muncă, prevenind abuzurile și 
violența și instituind garanții pentru tinerii care lucrează ca 
personal casnic.  

 
Sursa : CE 

Ajutor financiar pentru lucrătorii concediați 
 

 Comisia Europeană a făcut recent plăți către 
Austria, Danemarca, Finlanda, Italia, România, Spania 
și Suedia din Fondul European de Ajustare la 
Globalizare (FEG). Suma totală de 24,3 de milioane de 
euro va ajuta 5.271 de lucrători din aceste țări să se 
reîncadreze în câmpul muncii, în urma concedierii lor 
dintr-o gamă largă de sectoare, printre care cel al 
automobilelor, motocicletelor, telefoanelor mobile, 
produselor metalice, echipamentelor electronice și 
activităților sociale. În România, 1.416 de foști lucrători 
ai companiei Nokia vor beneficia de acest ajutor. 

 
Sursa : CE 

 
Comisia vrea să ușureze viața IMM - urilor 

 
 În urma unei ample consultări lansate de Comisie, 
în jur de 1000 de IMM-uri și organizații cu scop lucrativ 
au identificat topul 10 al celor mai împovărătoare acte 
legislative ale UE, și anume: 
1. REACH (înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 

restricționarea substanțelor chimice); 
2. TVA - legislația în domeniul taxei pe valoarea 

adăugată; 
3. Pachetul privind siguranța generală a produselor 

și supravegherea pieței; 
4. Recunoașterea calificărilor profesionale; 
5. Transferurile de deșeuri - legislația-cadru privind 

deșeurile - lista deșeurilor și a deșeurilor 
periculoase; 

6. Legislația în legătură cu piața forței de muncă; 
7. Protecția datelor; 
8. Timpul de lucru; 
9. Aparatura de înregistrare în transportul rutier 

(privind timpul de conducere și perioadele de 
repaus); 

10. Procedurile de atribuire a contractelor de achiziții 
publice (contractele de lucrări publice, de 
aprovizionare și de servicii) 

Sursa : CE 
 
Medicamentele supuse unei monitorizări suplimentare 
vor putea fi  
           Mai ușor de recunoscut! 
 
 Începând cu septembrie 2013, un triunghi cu 
vârful în jos va apărea pe prospectul însoțitor al 
anumitor medicamente de pe piața UE, pentru a 
identifica următoarele produse farmaceutice supuse 
unei monitorizări suplimentare: 
• toate medicamentele autorizate după 1 ianuarie 

2011 care conțin o substanță activă nouă; 
 
• medicamentele biologice, cum ar fi vaccinurile 

sau produsele derivate din plasmă, autorizate 
după 1 ianuarie 2011; 

 
• produsele pentru care sunt necesare anumite 

informații suplimentare ulterioare autorizării sau 
a căror autorizație este supusă unor condiții sau 
restricții referitoare la utilizarea lor sigură și 
eficientă. 

Sursa : CE 
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Ferme de familie 
 

Centrul Europe Direct Vaslui vă informează că Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) urmează să 
lanseze, începând cu mijlocul lunii iunie, o sesiune de 
depunere proiecte pentru Măsura 121 „Modernizarea 
exploatațiilor agricole” din PNDR, care se adresează 
fermelor de familie. 
Ministerul a propus spre dezbatere sistemul de punctare 
pentru Măsura 121, publicând aceste documente pe    
site-urile oficiale MADR și APDRP. 
Buget/Suma acordată pe proiect: În cadrul sesiunii 
pentru care sunt alocate 50 milioane euro vor fi finanțate 
aproximativ 1.000 ferme de familie, cu o valoare maximă 
eligibilă a proiectului de 125.000 euro, din care până la 
50.000 euro sprijin nerambursabil prin Programul Național 
de Dezvoltare Rurală. 
Eligibilitate: persoane fizice, cu condiția autorizării 
înaintea semnării contractului de finanțare, persoane 
fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale și 
alte tipuri de beneficiari eligibili în cadrul Măsurii 121. 
Sursa de informare: 
www.madr.ro 
 

Registrul Agricol electronic 
 

Programul Operațional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice  
Operațiunea 3.2.1 „Susținerea implementării de soluții de 
e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo 
unde este necesar”; 
Apel 3, din cadrul Domeniului Major de Intervenție 2 
„Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice 
electronice”; 
Axa III „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru 
sectoarele privat și public”.  
Obiectiv general : implementarea unui sistem informatic 
destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, 
respectiv achiziționarea serviciilor de dezvoltare și 
implementarea soluțiilor software. 
Eligibilitate: Consiliile Județene, în parteneriat cu alte 
unități administrativ - teritoriale. 
Buget/Suma acordată pe proiect:  
Ajutorul se acordă sub forma de finanțare nerambursabilă
(minim 4.400.000 lei , max. 6.600.000 lei ). Alocarea 
financiară este de 220.000.000 lei 
Data limită de depunere: Perioada de înregistrare     on-
line a propunerilor de proiecte este cuprinsă 
între 5.04.2013, orele 9.30, până la data de 5.06.2013 
orele 16.30. 
Sursa de informare:  
http://www.mcsi.ro/ 
 

Sprijinirea afacerilor  
 

Programul Operațional Regional  
Axa Prioritară 4 "Sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri regional și local". 
Domeniul Major de Intervenție  4.1 "Dezvoltarea 
durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de 
importanță regională și locală". 
Obiectiv general : crearea și modernizarea structurilor  
regionale și locale de sprijinire a afacerilor având ca scop 
atragerea investițiilor, revigorarea și dezvoltarea 
economiilor locale și regionale. 

 Eligibilitate: Unitățile administrativ-teritoriale (autoritate 
a administrației publice locale, APL) din mediul urban 
sau rural; unități administrativ-teritoriale (APL) în 
parteneriat; camere de comerț (și industrie); asociații 
care reprezintă mediul de afaceri (AS); societăți 
comerciale. 
Activități eligibile :  
• Construirea/modernizarea/extinderea de clădiri și 

anexe aferente, care vor fi utilizate de operatori 
economici, cu precădere IMM-uri, pentru activități 
de producție și/sau prestare servicii; 

• C o n s t r u i r e a / m o d e r n i z a r e a / e x t i n d e r e a 
infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul 
structurii de sprijinire a afacerilor și a drumurilor 
de acces; 

• Crearea/modernizarea/extinderea utilităților de 
bază din interiorul structurii de sprijinire a 
afacerilor : stații de tratare a apei, unități de 
furnizare a energiei și a gazului, sistem de 
canalizare, conectare la rețele broadband, 
inclusiv cablarea clădirii; 

• Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire 
a afacerilor construite/modernizate/extinse. 

Buget/Suma acordată pe proiect:  
Alocarea financiară orientativă pentru perioada 2007-
2013, pentru domeniul de intervenție 4.1 este de 274,4  
milioane euro, din care 233,25 milioane euro din FEDR, 
restul fiind reprezentat de co-finanțarea națională. 
Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile 
și neeligibile) este cuprinsă între 1.700.000 și 
85.000.000 lei. 
Data limită de depunere : Cererile de finanțare se 
primesc până la epuizarea bugetului acestui apel pentru 
proiecte (cerere deschisă de proiecte, fără termen 
limită). Cererile de finanțare se depun la sediul agenției 
pentru dezvoltare regională din regiunea unde va avea 
loc implementarea proiectului. 
Surse de informare:  
http://www.inforegio.ro/ 

 
În perspectiva alegerilor europene 

 
Titlu apel: Tineret în acţiune – Acţiunea 4.5, Sprijin 
pentru acţiunile de informare destinate tinerilor şi 
persoanelor active în domeniul tineretului şi în 
organizaţiile de tineret 2013. 
Program: Tineret în Acţiune. 
Buget/Suma acordată pe proiect: bugetul total este de 
2.040.000 €; se acordă cofinanţare de până la 80% din 
costurile eligibile şi maximum 120.000€/proiect. 
Data limită de depunere: 27 iunie 2013 (orele 12:00 la 
Bruxelles pentru formularul electronic). Aceeaşi dată de 
depunere pentru trimiterea documentaţiei complete prin 
poştă. 
Eligibilitate: organizaţii publice locale şi regionale,  
ONG-uri, consilii naţionale de tineret. 
Ţări/Regiuni: state membre UE, Croaţia. 
Obiective şi priorităţi:  
Această cerere de propuneri vizează sprijinirea 
proiectelor destinate promovării acţiunilor de informare 
şi comunicare cu dimensiune europeană destinate 
tinerilor şi animatorilor din domeniu, în cadrul Anului 
european al cetăţeniei şi în perspectiva alegerilor 
europene 2014 pentru Parlamentul European. 
Proiectele vor avea ca obiectiv pe termen lung 
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Eligibilitate: organisme și instituții publice sau private. 
Ţări/Regiuni: state membre UE, Croaţia. 
Activități eligibile : 
• schimb de bune practici și/sau proiecte 

demonstrative care să contribuie la implementarea 
directivelor Păsări și Habitate; 

• schimb de bune practici și/sau proiecte 
demonstrative care să contribuie la implementarea 
Strategiei UE 2020 privind Biodiversitatea 
subliniată în Comunicarea CE "Our life insurance, 
our natural capital: an EU biodiversity strategy to 
2020 “ ; 

• proiecte inovatoare și/sau demonstrative privind 
oricare dintre ariile prioritare de acțiune 
menționate în "LIFE+ Environment Policy and 
Governance, Guidelines for applicants 2013" ; 

• proiecte care să contribuie la monitorizarea 
statusului mediului în zonele împădurite ; 

• campanii de conștientizare și acțiuni de 
comunicare privind implementarea, actualizarea și 
dezvoltarea politicii europene de mediu și a 
legislației stabilite în orientările prezente. 

Informații suplimentare:  
√ proiectele pot demara începând cu 1 iunie 2014; 
√ aplicațiile vor fi create și prezentate cu ajutorul unui 
instrument online «eProposal »; 
√ propunerile vor fi trimise cu ajutorul « eProposal » către 
Autoritatea națională, apoi transmise de către aceasta 
Comisiei. 
Surse de informare:  
Comisia Europeană, Direcția Generală Mediu : 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/
call/index.htm 
Instituții responsabile: 
Comisia Europeană – prin Punctele Naționale de Contact 
(sursa de informare site-ul oficial al programului Life+). 
Pentru România : 
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, 
Direcția generală pentru Achiziții publice și Logistică, 
Dna Magda Cace, 
Blvd Libertății, 12, sector 5, 
RO – 040129 București, 
Tel/Fax: +40 21 408 95 66; GSM: +40 751076297, 
magda.cace@mmediu.ro 

încurajarea participării tinerilor la viaţa publică şi facilitarea 
valorificării potenţialului acestora ca cetăţeni europeni 
activi şi responsabili. 
Priorităţi permanente : 
- cetăţenie europeană ; 
- diversitate culturală ; 
- participarea tinerilor ; 
- incluziune pentru tinerii cu şanse scăzute de integrare în 
societate. 
Priorităţi anuale : 
- creşterea gradului de conştientizare cu privire la 
cetăţenia UE şi drepturile care o însoţesc, în contextul 
Anului european al cetăţenilor; 
- creşterea gradului de conştientizare cu privire la 
participarea la alegerile europene din 2014, permiţându-le 
astfel tinerilor să acţioneze ca cetăţeni activi şi informaţi. 
Proiectele trebuie sa conțină activități fără scop lucrativ 
care să se refere la domeniul tineretului și educației non 
formale. Acțiunile de informare și comunicare prevăzute 
trebuie să facă referire la viitoarele alegeri europene din 
2014. În cadrul Anului european al cetățenilor, 
candidaturile trebuie să cuprindă numai activități cu 
dimensiune civică, respectând opiniile politice ale fiecăruia 
și democrația pluralistă. 
Informații suplimentare:  
√ pentru căutare de parteneri sau înscriere ca potențial 
partener : www.saltoyouth.net/otlas sau www.otlas.eu;  
√ organizațiile de tineret afiliate mișcărilor politice nu sunt 
eligibile pentru această cerere de propuneri;         
√ perioada de implementare este între 9 și 15 luni, cu 
obligativitatea demarării în perioada 1 noiembrie - 31 
decembrie 2013. 
Va fi aprobat maximum 1 proiect pentru fiecare stat 
membru și Croația. 
Surse de informare:  
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php 
h t tp : / / eace a .ec .eu rop a .eu / you th / f und ing / 2 013 /
call_action_4_5_en.php 
Instituții responsabile: 
Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și  Cultură, 
Programul Tineret în acțiune,  
EACEA/11/13, 
BOUR 4/29, Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1, 1140, 
Bruxelles, Belgia. 
 

Life+  
 
Titlul apelului : Life+ 2013. 
Program : LIFE+ : Life+ politică și guvernanță în materie 
de mediu; Life+ Natura și biodiversitate; Life+ informare și 
comunicare. 
Domenii : mediu, dezvoltare locală, informare, sănătate, 
energie. 
Buget/Suma acordată pe proiect : 278.000.000 €; 
maximum 50 % din costurile eligibile ; până la 75%, în mod 
excepțional, pentru propuneri care vizează habitate/specii 
prioritare în directivele « Păsări » și « Habitate ». 
Data limită de depunere: 25 iunie 2013, 16 :00 CET 
(către autoritățile naționale), 5 iulie 2013 (de la statele 
membre/autoritățile naționale către Comisia Europeană) 


