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Joi, 2 iulie 2015, Consiliul Judeţean Vaslui, Centrul de 
Informare Europe Direct Vaslui, Primăria Municipiului 
Vaslui, Consiliul Local Vaslui şi Centrul Judeţean Pentru 

C o n s e r v a r e a  ş i 
Promovarea Culturii 
Tradiţionale Vaslui, 
i n v i tă  c e tă ţe n i i 
vasluieni la concertul 
din ciclul “Noaptea 
Europeană a Muzicii 
Clasice”. Acţiunea 
are ca obiective 
promovarea valorilor 
e u r o p e n e  ş i 
c o m e m o r a r e a 
domnitorului Ştefan 
cel Mare. 
 
Evenimentul se va 

desfăşura în Centrul Civic al Municipiului Vaslui, pe 
durata a 2 ore, începând cu ora 19.30, cu participarea 
specială a interpreţilor Alexandru Cantea, Costel Enea, 
Daniel Macarov, Rareş Trufea şi a ansamblurilor 
muzicale :Corala “Fantasia” şi Cvartetul “Colosseum”.  
În situaţia în care vremea nu va fi favorabilă, concertul va 
fi susţinut la Casa de Cultură a Sindicatelor "Constantin 
Tănase" Vaslui, începând cu aceeaşi oră.  
“Noaptea Europeană a Muzicii Clasice” reprezintă un 
eveniment amplu, format din 7 concerte de muzică 
clasică, organizate în perioada 2 iunie - 2 iulie 2015, de 
către toate centrele Europe Direct din Regiunea de Nord 
Est - Bacău, Botoşani, Comăneşti, Iaşi, Piatra Neamţ, 
Suceava şi Vaslui.  
Participarea la acest eveniment este gratuită. 

 Vă aşteptăm! 

În perioada 12- 13 mai 2015, doamna ambasador Angela 
Filote, Şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în 
România, a efectuat o vizită în judeţul Vaslui.  
Începând de anul trecut, doamna Angela Filote realizează 
o serie de vizite în toată ţara pentru a afla care sunt 
preocupările cetăţenilor în plan local, legate de proiectul 
european, pentru a vizita proiectele finanțate de Uniunea 
Europeană în România și pentru a se informa direct de la 
beneficiari care este experiența lor în utilizarea acestor 
fonduri.  
În judeţul Vaslui a vizitat Planetarium Bârlad şi Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Vaslui, proiecte finanţate cu fonduri 
de la Uniunea Europeană. 
Programul a inclus şi o întâlnire cu factorii de decizie ai 
judeţului, precum şi o vizită la Centrul Europe Direct 
Vaslui.  
Astfel, pe 13 mai,  doamna Filote a discutat, la sediul 
Consiliului Judeţean Vaslui, cu domnii Dumitru Buzatu, 
preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Mircea Gologan, 
subprefectul judeţului Vaslui şi Daniel Neacşu, viceprimar 
al municipiului Vaslui, despre problemele cu care se 
confruntă judeţul şi despre mijloacele de soluţionare a 
acestora.  

Doamna Angela Filote,  
Şefa Reprezentanţei Comisiei Europene 

în România, la Europe Direct Vaslui  

Noaptea Europeană a Muzicii Clasice 

http://www.europedirectvaslui.ro�


2 

La Centrul Europe Direct, doamna Filote, însoţită de 
doamna Ioana Marchiş, coordonatoarea Reţelei Europe 
Direct din România, a aflat detalii despre activităţile pe 
care le desfăşurăm, precum şi care ne sunt planurile de 
viitor.  
 

Ne face plăcere să vă informăm că am prelungit 
perioada de înscrieri pentru concursul de 
creativitate “Europe Direct şi EU”.  
Astfel, mai aveţi posibilitatea să descrieţi 
activitatea centrului Europe Direct Vaslui 
printr-o postare creativă pe peretele contului dvs de 
Facebook, până la data de 14 iulie :  
• L i k e  h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

EuropeDirectVaslui; 
• Post - pe contul vostru personal de Facebook 

maxim 3 descrieri ale Europe Direct Vaslui;
(postarea trebuie să fie publică); 

• Tag Europe Direct Vaslui în postare/-i; 
• E-mail cu datele de contact şi postarea, la : 

europedirectvaslui@cjvs.eu, pentru a evita 
anumite erori; 

• Fii unul dintre cei 3 câştigători! - prin vot pe 
contul de Facebook : https://www.facebook.com/
EuropeDirectVaslui, în perioada 15 iulie - 24 iulie 
2015.  

Dacă doriţi să vizualizaţi postările deja înscrise în 
concurs, vă invităm să accesaţi contul de Facebook 
https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui. 
Regulamentul actualizat este disponibil la http://
europedirectvaslui.ro 
 

Ziua Europei, dată de referinţă în istoria Uniunii 
Europene, a fost sărbătorită anul acesta la Vaslui,    
printr-o activitate de panotaj stradal şi dialog cu publicul 
larg vasluian. 
Pe 9 mai, de la ora 14:00, voluntarii şi reprezentanţii 
Europe Direct Vaslui au invitat cetăţenii vasluieni să 
viziteze centrul, să transmită o urare Europei, să afle mai 
multe despre drepturile şi oportunităţile pe care le au în 
calitate de cetăţeni europeni, dar şi să-şi exprime opiniile 
în legătură cu politicile UE.  

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De asemenea, toţi vizitatorii centrului, dar şi trecătorii, au 
primit în dar  materiale promoţionale cu simbolurile UE şi 
broşuri informative. 
Activitatea a încheiat seria de dezbateri ”Europa pentru 
toţi. Toţi pentru Europa”, desfăşurată în perioada martie - 
mai 2015, în parteneriat cu Europe Direct Iaşi şi Centrul 
de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului 
Vaslui. Întâlnirile au avut loc la Liceele Teoretice „Emil 
Racoviţă” şi „Mihail Kogălniceanu” şi la Şcolile 
Gimnaziale „Ştefan cel Mare”, „Alexandra Nechita” şi 
„Constantin Parfene”, iar printre subiectele dezbătute au 
fost „2015, Anul European al Dezvoltării” şi 
„Voluntariatul, ca mijloc de manifestare a spiritului civic”.  
 
 
 
 
 
 
UE face eforturi pentru a îmbunătăţi nivelul de trai al 
cetăţenilor europeni şi pentru a eradica sărăcia pe plan 
internaţional. Dar, UE înseamnă mai mult decât atât. 
Uniunea Europeană este simbolul păcii, libertăţii şi 
securităţii, promotoarea democraţiei pe plan 
internaţional.  

Mai multe despre rolul UE pe plan extern, la https://
europa.eu/eyd2015/ro.  

(Mihaela Cozma, ofiţer informare)  

Europe Direct şi EU 
Concurs de creativitate 

Prelungire termen înscrieri 

La mulţi ani, Europa! 

• UE consolidează protecția oferită de poliție în 
Republica Dominicană; 

• cu sprijinul UE, în Ucraina, din 2014, 
funcţionează centrul Vostok SOS (Est SOS), ce 
oferă sprijin refugiaților, persoanelor 
strămutate și celor care trăiesc în zone de 
conflict; 

• UE transformă copiii războiului în „Copiii 
Păcii” - iniţiativă ce finanțează proiecte din 
toată lumea  pentru copii din regiunile afectate 
de conflicte, oferindu-le acces la educație și la 
sprijin psihologic.  

http://europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1290:anun--prelungire-termen-de-inscriere-concurs-europe-direct-i-eu&catid=35:activitati&Itemid=50C:\Documents%20and%20Settings\Centru%20Europe\My%20Documents\Add-in%20Express�
http://europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1290:anun--prelungire-termen-de-inscriere-concurs-europe-direct-i-eu&catid=35:activitati&Itemid=50C:\Documents%20and%20Settings\Centru%20Europe\My%20Documents\Add-in%20Express�
http://europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1290:anun--prelungire-termen-de-inscriere-concurs-europe-direct-i-eu&catid=35:activitati&Itemid=50C:\Documents%20and%20Settings\Centru%20Europe\My%20Documents\Add-in%20Express�
http://europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1290:anun--prelungire-termen-de-inscriere-concurs-europe-direct-i-eu&catid=35:activitati&Itemid=50C:\Documents%20and%20Settings\Centru%20Europe\My%20Documents\Add-in%20Express�
https://europa.eu/eyd2015/roC:\Documents%20and%20Settings\Centru%20Europe\My%20Documents\Add-in%20Express�
https://europa.eu/eyd2015/roC:\Documents%20and%20Settings\Centru%20Europe\My%20Documents\Add-in%20Express�
https://europa.eu/eyd2015/roC:\Documents%20and%20Settings\Centru%20Europe\My%20Documents\Add-in%20Express�
https://europa.eu/eyd2015/roC:\Documents%20and%20Settings\Centru%20Europe\My%20Documents\Add-in%20Express�
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            EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

 
 
 

Comisia Europeană a adoptat Programul Operațional 
Regional 2014-2020 pentru România, în valoare de 8,2 
miliarde euro.  
În cadrul programului, sunt stabilite un număr de        
rezultate ambițioase care vor trebui realizate până la 
sfârșitul perioadei: 
- mai mult de 5.000 de IMM-uri vor fi sprijinite, ceea ce va 
duce la o creștere de aproape 50% a productivității    
muncii în regiunile mai puțin dezvoltate; 
- mai mult de 28% din populația cu vârsta cuprinsă între 
30 și 34 va avea studii post-liceale; 
- 500.000 oameni vor beneficia de servicii comunitare  și 
de asistență medicală primară mai bune; 
- consumul de energie în clădirile publice și private va fi 
redus; 
- transportul public urban va fi îmbunătăţit; 
- mai mult de 2.000 de km de drumuri vor fi reabilitate; 
- creșterea cu aproximativ 4% a ponderii IMM-urilor care 
colaborează între ele în cadrul industriilor inovative; 
- creșterea cu 10% a ratei de supraviețuire a IMM-urilor; 
- crearea a 224.000 mp de spații verzi în orașe; 
- renovarea a 45 de monumente de patrimoniu cultural. 
 
Sursa CE 
 
 
 
 
Comisia Europeană trimite România în fața Curții de 
Justiție a UE pentru că nu a adoptat un plan de 
urgență pentru cazul întreruperii aprovizionării cu 
gaze, potrivit normelor europene în vigoare.  
Statele membre au avut obligația de a adopta astfel de 
planuri până la data de 3 decembrie 2012. 
În prezent, planul de urgență încă nu a fost adoptat și 
acest lucru poate afecta capacitatea României de a face 
față unei posibile situații de criză. 
 
Sursa CE 
 
 
 

Studenții români care doresc să urmeze un curs de 
Master în Spania pot beneficia de împrumuturi, 
garantate de Comisia Europeană prin programul 
Erasmus+, în cadrul acordului semnat de MicroBank și  

Fondul European de Investiții (FEI).  
Acest prim acord, cu o valoare totală de 30 de 
milioane de euro, va oferi sprijin financiar studenților 
din Spania care urmează studii de masterat într-una 
dintre cele 33 de țări incluse în programul Erasmus+ 
sau studenților din țările respective care pleacă la 
masterat în Spania. 
Studenții pot primi un împrumut de până la 12.000 de 
euro pentru un masterat de un an și de maximum 
18.000 de euro pentru un curs cu durata de doi ani. 
Împrumuturile vor fi oferite în condiții avantajoase, 
respectiv nu vor fi solicitate garanții din partea 
studenților sau a părinților, rata dobânzii va fi una 
rentabilă și va exista o opțiune de rambursare cu 
întârziere. 

Sursa CE 

Comisia Europeană a înfiinţat un grup la nivel înalt 
ce are ca scop reducerea sarcinii administrative în 
utilizarea celor cinci Fonduri structurale și de investiții 
europene.  
Grupul, condus de fostul vicepreședinte al Comisiei 
Europene, Siim Kallas, va fi activ în următorii trei ani. 
Acest organism va evalua în mod independent și va 
monitoriza simplificarea procedurilor de accesare și 
utilizare a fondurilor structurale și de investiții 
europene, acordând o atenție sporită următoarelor 
cinci priorități: 
1. simplificarea accesului IMM-urilor la surse de 

finanțare; 
2. utilizarea practicii de "supra legiferare"(cerințele 

suplimentare și obstacolele administrative de la 
nivel național sau regional); 

3. utilizarea unor mijloace mai simple de 
rambursare a costurilor; 

4. creșterea gradului de utilizare a procedurilor  
on-line ("e-coeziune"); 

5. analizarea modului în care sunt puse în 
aplicare proiectele inițiate și administrate de 
comunitățile locale (dezvoltarea locală plasată 
sub responsabilitatea comunității). 

 
(Colaborator - Şerban Sorina Elena, studentă UAIC 
Iaşi,  Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, 
Relaţii Internaţionale şi Studii europene) 

8.2 miliarde de euro pentru locuri de muncă 
și îmbunătățirea calității vieții în toate 

regiunile României  

România la Curtea de Justiție UE referitor la 
aprovizionarea cu gaze  

Erasmus+ pentru masterat  

Mai puțină birocrație în utilizarea fondurilor 
europene  
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• să implementeze legislația în domeniul 

drepturilor de autor, prin aplicarea Directivei 
privind operele orfane. 

Operele orfane sunt opere cum ar fi cărțile, ziarele sau 
articolele din reviste și filmele care sunt protejate prin 
drepturi de autor, dar ai căror autori sau alți titulari de 
drepturi nu sunt cunoscuți sau nu pot fi localizați sau 
contactați pentru a obține permisiunea de utilizare a 
operelor lor.  
• să implementeze legislația Uniunii bancare, prin 

aplicarea Directivei privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare.  

Directiva este un element central al uniunii bancare, ce 
are ca scop consolidarea sectorului financiar-bancar 
european în urma crizei economice și financiare.  
 
 Sursa : CE 
 
 
 
 
Recomandările specifice, adresate României de către 
Comisia Europeană, se referă la patru sectoare mari, și 
anume:  
• stabilitate macroeconomică,  
• bugetar (inclusiv impozitare),  
• social (respectiv, piața muncii, educație și 

sănătate), 
• guvernanță corporativă. 
Miniștrii din UE vor discuta recomandările specifice 
fiecărei țări, urmând ca șefii de stat sau de guvern să le 
aprobe în reuniunea Consiliului European din iunie. Ele 
vor fi adoptate oficial în luna iulie. După adoptare, statele 
membre au responsabilitatea de a le pune în aplicare, 
incluzându-le în politicile naționale și în planurile lor 
bugetare pentru 2015 - 2016. 

 
 Sursa : CE 

Comisia Europeană a propus un buget al UE în valoare 
de 143,5 miliarde de euro în credite de plată pentru 
2016, ce are ca priorităţi următoarele :  
- aproape jumătate din credite (66,58 miliarde EUR) vor 
fi alocate pentru măsurile de stimulare a creșterii 
economice; 
- 1,67 miliarde EUR pentru sprijinirea priorităților politice 
ale CE, precum uniunea energiei și piața unică 
digitală, prin intermediul unor programe precum 
Mecanismul pentru interconectarea Europei; 
- 1,8 miliarde EUR vor fi alocate pentru Erasmus+, 
programul european pentru educație, formare, tineret și 
sport; 
- 10 miliarde EUR pentru competitivitate sporită prin 
cercetare și inovare, prin intermediul unor programe 
precum Orizont 2020; 
- 2 miliarde EUR în credite de angajament și 500 
milioane EUR în credite de plată sunt destinate 
fondului de garantare al FEIS (Fondul european 
pentru investiții strategice), pentru a debloca investiții în 
valoare de 315 miliarde EUR; 
- 42,86 miliarde EUR pentru agricultori; 
- 0,8 miliarde EUR pentru Fondul pentru azil, migrație și 
integrare (AMIF) și Fondul pentru securitate internă 
(ISF); 
- 9,5 miliarde EUR destinate capacității UE de a 
răspunde la crizele externe precum cele din Ucraina și 
Siria. 

Sursa : CE 
În luna mai, Comisia 
Europeană a adoptat 
Programul de dezvoltare 
rura lă  a l  Românie i . 
P r o g r a m u l  t r a s e a ză 
prioritățile României pentru 
utilizarea celor aproximativ 9,5 miliarde de euro 
disponibili în perioada 2014 - 2020 şi se concentrează 
în principal asupra a trei domenii prioritare: 
• promovarea competitivității și restructurarea 

sectorului agricol din România; 
• protecția mediului și schimbările climatice; 
• stimularea dezvoltării economice, crearea de 

locuri de muncă și o calitate mai bună a vieții în 
satele din România. 

(Colaborator - Andreea Alina Nistor, studentă UAIC Iaşi,  
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, Relaţii 
Internaţionale şi Studii europene) 

CE solicită României ... Buget 2016 :  
locuri de muncă și creștere economică  

9,5 miliarde de euro pentru România rurală  

CE recomandă României ... 
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Program : Programul Operaţional Competitivitate 2014-
2020 
Axa Prioritară 1, Acţiunea 1.2.1 : Stimularea cererii 
întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de cercetare-
dezvoltare-inovare (CDI), derulate de întreprinderi în mod 
individual sau în parteneriat cu institute de cercetare-
dezvoltare (CD) şi universităţi, în scopul inovării de 
procese şi de produse în sectoarele economice care 
prezintă potenţial de creştere. 
Termen de depunere : începând cu 27.06.2015. 
Buget: total 80.000.000 lei. Asistenţa financiară 
nerambursabilă pe proiect este de max. 840.000 lei, iar 
valoarea grantului va reprezenta max. 90% din valoarea 
totală a costurilor eligibile ale proiectului.  
Obiectiv: realizarea de produse, tehnologii/procese noi 
sau semnificativ îmbunătăţite, în scopul producţiei şi 
comercializării.  
Solicitanţi eligibili: start-up-uri şi spin-off-uri. 
Detalii suplimentare : http://www.research.ro/ 
 

Program : Programul Operaţional Competitivitate 2014-
2020 
Axa Prioritară 1, Acţiunea 1.2.3 : Parteneriate pentru 
transfer de cunoştinţe   
Perioadă de depunere : 27.06.-11.08.2015.  
Buget total: 801 milioane lei. Valoarea finanţării publice 
nerambursabile pentru un proiect este cuprinsă între 
4.500.000 lei şi 13.500.000 lei. 
Solicitanţi eligibili: organizaţii de cercetare (instituţii de 
drept public, cu obiect de activitate cercetarea-
dezvoltarea). 
Acţiuni finanţate : 
• Tip A - Activităţi pentru stimularea transferului de 

cunoştinţe; 
• Tip B - Activităţi privind accesul întreprinderilor la 

facilităţile, instalaţiile, echipamentele organizaţiilor 
de cercetare; 

• Tip C - Activităţi de transfer de abilităţi/competenţe 
de cercetare-dezvoltare şi de sprijinire a inovării; 

• Tip D - Activităţi de cercetare industrială şi/sau 
dezvoltare experimentală realizate 
în colaborare efectivă cu o 
întreprindere; 

• Tip E - Activităţi de management 
de proiect. 

Detalii suplimentare : 
 http://www.research.ro/ 

 
 
 
Program : Programul Operaţional Competitivitate 2014-
2020 
Axa Prioritară 1, Acţiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de 
CD. 
Perioadă de depunere : 27.06.-18.08.2015. 
Buget: 156.000.000 lei. Valoarea finanţării publice 
nerambursabile pentru un proiect este cuprinsă între 
4.500.000 lei şi 30.000.000 lei (max. 20.000.000 lei dacă 
proiectul conţine activităţi de inovare pentru cluster). 
Solicitanţi eligibili :  
• societăţi comerciale; 
• institute naţionale de cercetare-dezvoltare sau 

instituţii de învăţământ superior de stat acreditate. 
Activităţi eligibile : 
• Investiţii în facilităţi CD comune ale clusterului; 
• Activităţi de inovare în cluster; 
• Activităţi de exploatare a clusterului. 
Detalii suplimentare : http://www.research.ro/ 
 
 
 
 
 
Program : Programul Operaţional Competitivitate 2014-
2020 
Axa Prioritară 1, Acţiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de 
CD. 
Perioadă de depunere : 27.06.-18.08.2015. 
Buget: 236.000.000 lei.  
Valoarea finanţării publice nerambursabile pentru un 
proiect este cuprinsă între 4.500.000 lei şi 90.000.000 
lei. 
Valoarea finanţării publice nerambursabile pe proiect nu 
va depăşi: 
• 22.500.000 lei în Municipiul Bucuresti; 
• 67.500.000 lei în regiunea Vest şi judeţul Ilfov; 
• 90.000.000 lei în celelalte regiuni ale României 

(Sud Est, Nord Est, Nord Vest, Centru, Sud 
Muntenia, Sud Vest). 

Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi 
neeligibile) nu poate depăşi 225.000.000 lei.  
Solicitanţi eligibili : întreprinderi mari, mijlocii sau mici 
(în această categorie fiind incluse şi micro-
întreprinderile), regii autonome şi societăţi comerciale 
(foste unităţi economice de stat).  
Activităţi eligibile : 
• achiziţionare de teren; 
• construcţie/modernizare/extindere/consolidare/

modificare/schimbare destinaţie clădiri destinate 
unor institute/centre/laboratoare CD; 

 Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off Clustere de inovare 

Parteneriate pentru transfer de cunoştinte Departamente de Cercetare Dezvoltare ale 
întreprinderilor 
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2. Competitivitatea IMM-urilor; 
3. Economie cu emisie redusă de carbon; 
4. Mediu şi eficacitatea resurselor.  
Solicitanţi eligibili : autorităţi publice (locale, regionale, 
naţionale), organisme/entităţi publice, entităţi private non-
profit.  
Bugetul total alocat este de 107.500.000 euro; se 
acordă 85% cofinanţare din totalul costurilor eligibile 
pentru autorităţile şi organismele publice şi 75% 
cofinanţare pentru entităţile private nonprofit.  
Proiectele sunt împărţite în două faze:  
I. Faza 1 (1-3 ani) -  dedicată învăţării interregionale şi 
pregătirii pentru punerea în aplicare a lecţiilor învăţate 
din cooperare prin dezvoltarea de planuri de acţiune. 
II. Faza 2 (doi ani) - dedicată monitorizării punerii în 
aplicare a fiecărui plan de acţiune. 
Detalii suplimentare : http://www.interreg4c.eu 

Începând cu data de 1 iulie, se vor lansa 6 noi măsuri de 
finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
(PNDR) 2014-2020, conform declaraţiilor Ministrului 
Agriculturii, Daniel Constantin, din cadrul Conferinței 
Naționale RNDR, pe 15 iunie 2015.  
Măsurile noi lansate sunt: 

• submăsura 4.1, dedicată sectorului pomicol, care 
dispune în acest an de o alocare de peste 75 de  
milioane de euro; 

• submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiţii în 
procesarea/ marketingul produselor agricole (143 de 
milioane de euro); 

• submăsura 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea,     
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole 
şi silvice, prin care pot fi accesate 435 de milioane 
de euro, inclusiv pentru reabilitarea infrastructurii 
secundare de irigaţii; 

• submăsura 6.2 – Sprijin pentru înfiinţarea de 
activităţi neagricole în zone rurale (44 milioane de 
euro); 

• submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 
mici (peste 72 de milioane de euro); 

• submăsura 6.4 – Investiţii în crearea şi dezvoltarea 
de activităţi neagricole (57 de milioane de euro). 

Detalii suplimentare : 
 http://www.finantare.ro 
 http://www.madr.ro/ 
 http://www.agroinfo.ro 

• achiziţionarea de active corporale pentru cercetare-
dezvoltare : clădiri şi/sau suprafeţe în cadrul clădirilor, 
instalaţii, utilaje, echipamente pentru cercetare etc; 

• achiziţionarea de active necorporale pentru cercetare-
dezvoltare.  

Detalii suplimentare : http://www.research.ro/ 
 
 
 
 
Program : Programul Operaţional Competitivitate 2014-
2020 
Axa Prioritară 1, Acţiunea 1.2.1 : Stimularea cererii 
întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de cercetare-
dezvoltare-inovare (CDI), derulate de întreprinderi individual 
sau în parteneriat cu institute de cercetare-dezvoltare (CD) 
şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse în 
sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere. 
Perioadă de depunere : 27.06.-11.08.2015. 
Bugetul alocat competiţiei este de 107 milioane lei. 
Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect este de max. 
4.500.000 lei pentru regiunea Bucureşti-Ilfov şi max. 
6.750.000 lei pentru celelalte regiuni ale României. 
Activităţile se finanţează cu 100% din costurile eligibile pe 
perioada în care beneficiarul îndeplineşte condiţiile de 
întreprindere nou-înfiinţată inovatoare.  
Solicitanţi eligibili : întreprindere nou-înfiinţată inovatoare.  
Activităţi eligibile : 
• Activităţi de cercetare industrială; 
• Activităţi de dezvoltare experimentală; 
• Activităţi de inovare; 
• Activităţi pentru introducerea în producţie a            

rezultatelor cercetării - dezvoltării.  
Detalii suplimentare : http://www.research.ro/ 
 
 
 
 
Vă informăm că programul INTERREG Europe a fost 
aprobat de către Comisia Europeană şi lansat. Astfel, 
prima cerere de propuneri de proiecte din cadrul 
acestui program este deschisă!  
Perioada de depunere : 22 iunie - 31 iulie 2015.  
INTERREG Europe reprezintă continuarea programului 
INTERREG IV C din perioada 2007-2013 şi se adresează 
doar proiectelor de cooperare interregională.  
Programul cuprinde 4 axe prioritare : 
1. Cercetare şi inovare; 
 

Întreprinderi nou-înfiinţate inovatoare 

INTERREG Europe 

PNDR 2014-2020 - noi lansări 

http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/�
http://www.finantare.ro/pndr-2014-2020-din-iulie-se-vor-lansa-noi-masuri-de-finantare.html�
http://www.madr.ro/�
http://www.agroinfo.ro/vegetal/fermieri-accesati-banii-europeni-de-la-1-iulie-se-deschid-alte-sase-masuri-de-finantare-din-pndr-2014-2020?utm_source=agroinfo&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_1088�
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