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    Liber să fiu EU!  

Concurs de regie şi film 

 

Consiliul judeţean Vaslui, prin intermediul 

Centrului de Informare EUROPE DIRECT, vă invită să 

participaţi la concursul de regie şi film de scurt metraj 

cu titlul „Liber să fiu EU”, axat pe tema „Constituirea 

unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie pentru 

cetăţeni”.  

concursul 
se adresează 
elevilor de liceu 
din judeţul Vaslui 
 

elevii pot 
lucra individual 
sau în echipe de 
max. 3 
 

filmul 
trebuie să aibă o 
durată de minim 
15 min. şi maxim 
20 min. 
 

libertatea de 
exprimare artistică  
este totală. 
 

Liceenii pasionaţi de regie şi film pot aborda 

subiecte precum: pericolul pe care îl constituie 

consumul de droguri, traficul de persoane, violenţa, 

criminalitatea, nerespectarea drepturilor şi a legilor.  

 Termen limită : înscrierea în concurs se va 

face până la data de 01.11.2012, telefonic la numărul 

0235/361652, sau prin semnarea fişei de participare la 

sediul centrului. 

 Data limită pentru trimiterea filmelor (pe suport 

CD sau DVD) : 23.11.2012. Materialele vor fi predate 

personal la sediul centrului sau prin poştă, la adresa :  

str. Mihail Kogălniceanu, nr. 25, Vaslui.  

 Cel mai bun film va fi premiat în luna decembrie, 

înregistrat, multiplicat şi distribuit în liceele vasluiene.   

 Detalii suplimentare pe site-ul centrului, 

www.europedirectvaslui.ro. Persoana de contact, 

Mihaela Cozma, ofiţer de informare, tel/fax:0235/361652, 

e-mail:europedirect@consiliu.vaslui.ro. 

 

Vă aşteptăm! 

Bucătăria Bunicii! 

 Anul 2012, desemnat de Comisia Europeană  

„Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între 

generaţii”, îşi propune să aducă în prim-plan contribuţia 

persoanelor în vârstă la dezvoltarea societăţii. În acest 

context, Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vaslui, 

în parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale, a organizat în data de 

09 septembrie 2012, expoziţia-concurs de gastronomie 

tradiţională, intitulată „Bucătăria Bunicii”. 

  

  

E v e n i m e n t u l  s - a 

desfăşurat în cadrul 

celei de–a zecea ediţii a 

Târgului Meşterilor Populari, în Parcul Copou din 

municipiul Vaslui şi s-a bucurat de un real succes, 

reprezentând un promotor pentru competiţii de acest gen 

pe plan local. 

 La concurs s-au înscris comunele vasluiene 
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Laza, Lipovăţ, Pogoneşti, Băceşti, Muntenii de Sus, 

Perieni, Bălteni, Albeşti. Competiţia a fost foarte 

strânsă, echipele participante, 15 la număr, formate din 

bunici şi nepoţi, întrecându–se în produse din 

gastronomia tradiţională locală, specifice zonei din care 

provin. Produsele culinare au fost prezentate într-un 

cadru tradiţional şi de sărbătoare şi au putut fi degustate 

de cei peste 300 de vizitatori ai expoziţiei. 

 Juriul, format din meşteri populari proveniţi din 

alte judeţe ale ţării, precum Maramureş, Vâlcea, Dolj, 

Iaşi, dar şi din reprezentanţi ai mass mediei locale, au 

desemnat cele mai gustoase preparate. Participanţii au 

primit materiale promoţionale cu sigla Centrului de 

Informare Europe Direct Vaslui, iar echipele câştigătoare 

au fost premiate cu articole de uz casnic.  

 Pentru cei care nu au reuşit să fie prezenţi la 

acţiune şi să deguste din bunătăţile pregătite de 

participanţi, Centrul de Informare Europe Direct Vaslui a 

publicat pe site-ul propriu reţetele câştigătoare, aşa cum 

au fost declarate de către gospodine.  

 Acţiunea face parte din suita activităţilor 

proiectului „Centrul de Informare EUROPE DIRECT 

Vaslui”, finanţat de Comisia Europeană prin 

Reprezentanţa sa din România, în cadrul programului 

„Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de 

informare din reţeaua Europe Direct”. 

 

Oră de dirigenţie la Centrul EUROPE DIRECT  

 

 Centrul de Informare Europe Direct Vaslui 

organizează, în fiecare an, pentru elevii de toate 

vârstele, ore de dirigenţie pe teme europene. Astfel, 

anul acesta, de Ziua Internaţională a Pedagogului, elevii 

Şcolii nr. 8 Vaslui, însoţiţi de profesori, au vizitat Centrul 

Europe Direct şi au participat la o lecţie informativă 

despre Uniunea Europeană. Aceştia s-au arătat 

interesaţi de istoria, simbolurile, valorile şi instituţiile 

Uniunii Europene, iar punctele de atracţie au fost 

Infokioskul, minibiblioteca şi lucrările cu care colegi de-ai 

lor au participat la concursurile sau activităţile centrului.  

DIN ACTIVITĂŢILE CENTRULUI EUROPE DIRECT VASLUI 

Pe această cale, dorim să le adresăm elevilor 

vasluieni, cadrelor didactice şi, nu în ultimul rând 

părinţilor, invitaţia de a ne vizita pentru a-şi îmbogăţi 

cunoştinţele despre Uniunea Europeană. 

 

Vă aşteptăm! 

 

 Campania “Europa, casa noastră” la Vaslui ! 

 

 Campania “Europa, casa noastră” a ajuns şi în 

judeţul Vaslui, la Şcoala Gimnazială nr. 1 Văleni şi la 

Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu. Campania “Europa, 

casa noastră” este o campanie de informare şi 

comunicare anuală, menită să transpună priorităţile de 

comunicare ale Comisiei Europene în mediul şcolar.  

 Elevii din clasele I-IV de la şcoala din Văleni au 

asistat la o călătorie imaginară alături de ursuleţul Goofy 

prin Uniunea Europeană. Astfel, elevii au recunoscut 

statele membre şi obiectivele turistice reprezentantive. 

Statul cel mai 

apreciat de către 

elevi, din punct 

d e  v e d e r e 

turistic, a fost 

Franţa, elevii 

visând să ajungă 

la Paris şi să 

viziteze Turnul Eiffel şi Disneyland.  

 Elevii de la Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu 

Vaslui au asistat la o prezentare a concursului de 

proiecte Lider European. Ei au discutat cu moderatorul 

întâlnirii despre leadership şi arta de a vorbi în public, au 

identificat calităţile pe care trebuie să le aibă un lider, 

pornind de la 

şeful de clasă pe 

care l-au ales. În 

plus, una dintre 

eleve a susţinut 

un discurs de 2 

minute despre o 

temă la alegere 

pentru a le demonstra colegilor că poţi vorbi bine în 

public şi când ai un discurs spontan. 

 Centrul Europe Direct Vaslui a fost prezent la 

cele două întâlniri, ofiţerul de informare prezentând 

elevilor obiectivul, misiunea şi activitatea Centrului de 

Informare. 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.  

(Mihaela Cozma) 
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 Uniunea Europeană a primit Premiul Nobel pentru 

pace  

 

 Uniunea Europeană a câştigat Premiul Nobel 

pentru pace 2012, în semn de recunoaştere a 

contribuţiei sale, pe parcursul a peste şase decenii, la 

promovarea păcii, reconcilierii, democraţiei şi drepturilor 

omului în Europa.  

 „Este o imensă onoare pentru Uniunea 

Europeană să primească Premiul Nobel pentru pace 

2012. Acest premiu este cel mai puternic semn de 

recunoaştere a valorilor politice fundamentale care stau la 

baza Uniunii noastre: efortul unic depus de tot mai multe 

ţări europene, pentru a preîntâmpina războaiele şi 

disensiunile şi pentru a construi împreună un continent al 

păcii şi prosperităţii. Premiul revine nu numai proiectului 

şi instituţiilor care reprezintă un interes comun, ci şi celor 

500 de milioane de cetăţeni care trăiesc în Uniunea 

noastră”, au afirmat Preşedintele Consiliului European şi 

Preşedintele Comisiei Europene, într-o declaraţie 

comună.  

 A fost apreciat rolul de factor de stabilitate jucat 

de UE care „a făcut ca o mare parte din Europa să se 

transforme dintr-un continent al războiului într-un 

continent al păcii. Contribuţia UE o reprezintă 

„fraternitatea între naţiuni” şi o formă a ceea ce Alfred 

Nobel numea „congrese pentru pace” atunci când a 

stabilit, în testamentul său din 1895, criteriile pentru 

acordarea Premiului pentru pace”.  

 

Sursa : CE 

 

Către o federaţie a statelor-naţiune  
 

 În discursul privind starea Uniunii în 2012, 

preşedintele Barroso a propus ca UE să devină o 

federaţie a statelor-naţiune, iar în această toamnă va fi 

dat publicităţii un proiect privind consolidarea uniunii 

economice şi monetare. Acesta a prezentat Parlamentului 

European un „pact decisiv pentru Europa”, care 

implică „realizarea unei uniuni economice profunde şi 

reale, bazate pe o uniune politică”.  

 Preşedintele Barroso a prezentat şi propunerea   

Comisiei privind instituirea unui mecanism unic de 

supraveghere a băncilor din zona euro, ca un prim pas 

decisiv către realizarea uniunii bancare. Banca 

Centrală Europeană ar urma să monitorizeze toate 

băncile pentru a preveni falimentul bancar şi pentru a-i 

proteja pe deponenţi.  

 În discursul său, preşedintele Barroso a mai 

abordat şi alte subiecte:  

a pledat pentru crearea unui spaţiu public european; 

  a trasat paşii care trebuie urmaţi pentru 

consolidarea integrării şi a făcut apel la organizarea 

unei dezbateri ample în vederea alegerilor europene 

din 2014; 

  a menţionat propunerea Comisiei cu privire la 

ameliorarea statutului partidelor politice europene şi a 

propus ca principalele partide să-şi prezinte proprii 

candidaţi pentru funcţia de preşedinte al Comisiei. 

Pagini utile : http://ec.europa.eu/soteu2012/ 

Sursa : CE 

 
UE în dialog cu cetăţenii 

 
 În următoarele 15 luni, Comisia va organiza o 

serie de dialoguri cu cetăţenii, în fiecare ţară din UE. 

Primul a avut loc la data de 27 septembrie, la Cádiz 

(Spania). „Dialogurile cu cetăţenii” se adresează 

tuturor şi vor fi transmise în direct pe internet. Printre 

participanţi se vor număra şi politicieni aleşi la nivel 

local, regional şi naţional. Dialogurile se înscriu în 

agenda manifestărilor organizate cu ocazia Anului 

european al cetăţenilor (2013), dedicat drepturilor 

cetăţenilor europeni. 

 Opiniile colectate vor fi integrate în viitoarele 

propuneri ale Comisiei referitoare la consolidarea 

drepturilor cetăţenilor şi la garantarea respectării lor.  

Sursa : CE 

 

Europenii îşi oferă ajutorul 
 

 Comisia propune o modalitate prin care 

europenii să-şi poată oferi ajutorul acolo unde este 

nevoia mai mare: Corpul voluntar european de 

ajutor umanitar. Programul prevede formarea 

voluntarilor şi stabilirea unor norme de gestionare a 

acestora şi punerea voluntarilor la dispoziţia 

organizaţiilor umanitare. Aceşti voluntari bine pregătiţi 

vor contribui la sporirea impactului ajutorului 

umanitar oferit de UE. Normele europene vor fi 

însoţite de un sistem de certificare, recunoscut de 

organizaţiile în domeniu.  

 În perioada 2014-2020, prin intermediul 

acestui program vor fi formaţi 10000 de europeni. 
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Alţi 10 000 îi vor asista pe voluntari cu sarcini care pot fi 

îndeplinite la distanţă, on-line. Voluntarii trebuie să aibă 

peste 19 ani şi să fie cetăţeni europeni sau să aibă 

reşedinţa în UE sau în altă ţară europeană participantă. 

UE va organiza cursuri de formare pentru 7 000 de 

voluntari şi pentru personalul local din ţările în curs de 

dezvoltare. UE va certifica organizaţiile care aplică 

normele europene de gestionare a voluntarilor. 

Organizaţiile vor identifica proiectele potrivite şi vor 

solicita fonduri pentru a trimite la faţa locului voluntari 

europeni. 

Pagini utile :   

http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm 

 

Sursa : CE 

 

Piaţa unică europeană: ce urmează  

 

 Noile propuneri privind continuarea integrării 

economice a ţărilor UE vor fi în avantajul consumatorilor, 

lucrătorilor şi întreprinderilor. 

 Propunerile vin în completarea primului set de 12 

acţiuni prioritare identificate în 2011 cu scopul de a 

ameliora funcţionarea pieţei unice. Este vorba despre 

măsuri de stimulare a creşterii economice şi a ocupării 

forţei de muncă prin simplificarea condiţiilor care asigură 

libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor, serviciilor şi 

capitalurilor în UE.  

 Un grad mai avansat de integrare ar contribui, de 

asemenea, la ieşirea mai rapidă a UE din criza financiară 

mondială. Noile propuneri prevăzute de Actul privind piaţa 

unică II ar urma să faciliteze:  

1.  Deschiderea serviciilor de transport feroviar pentru 

călători unei concurenţe extinse în interiorul UE. 

2. Eliminarea procedurilor administrative complicate 

pentru mărfurile transportate pe apă dintr-o ţară UE în 

alta. 

3.  Gestionarea, la nivelul UE, a spaţiului aerian european 

prin Cerul unic european.  

4.   Punerea în aplicare a măsurilor actuale de deschidere 

a pieţelor energetice naţionale.  

5.   Dezvoltarea portalului EURES.  

6.  Îmbunătăţirea accesului companiilor la finanţare pe 

termen lung.  

7.   Revizuirea normelor UE în materie de insolvenţă.  

8.  Eficientizarea serviciilor de plată on-line. 

9.  Reducerea costurilor conexiunilor internet de mare 

viteză. 

10. Transformarea facturării electronice într-o procedură 

standard în cazul achiziţiilor publice. 

11.  Îmbunătăţirea siguranţei produselor şi a verificărilor 

la frontierele UE.  

12.  Accesul cetăţenilor la un cont bancar de bază, 

asigurarea transparenţei şi comparabilităţii 

comisioanelor bancare şi transferarea cu uşurinţă a 

contului la o altă bancă. 

Pagini utile :  
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/
index_en.htm 

Sursa : CE 
 
 

Franţa a extins de la 150 la 291 numărul meseriilor 
accesibile românilor şi bulgarilor 

 

 Franţa va extinde de la 150 la 291 numărul 

meseriilor la care au acces românii şi bulgarii, în 

sectoare în care necesarul de forţă de muncă este 

greu de acoperit pe plan intern. Printre noile meserii 

autorizate figurează cele de frizer, tinichigiu, întreţinere 

spaţii verzi sau managementul personalului de 

bucătărie. Lista completă acoperă majoritatea 

sectoarelor, în special construcţii, hoteluri, agricultură, 

pescuit, industrie (sudor, mecanic), comerţ şi 

întreţinere. De asemenea, sunt deschise şi o serie de 

funcţii în informatică, industria bancară şi finanţe. 

 

Sursa : Euractiv 
 

Fondul de salvare al zonei euro a intrat în vigoare 
 

 Mecanismul European de Stabilitate (MES), 

fondul permanent de salvare al zonei euro, a intrat în 

vigoare luni, 15.10.2012, după prima reuniune a 

consiliului guvernatorilor, format din miniştrii de finanţe 

din zona euro, la Luxemburg. MES va deveni complet 

operaţional atunci când statele vor vărsa contribuţiile, 

urmând să ajungă la o capacitate de împrumut de circa 

200 de miliarde de euro până la sfârşitul acestei luni, 

dintr-un total de 500 de miliarde de euro. MES are o 

importanţă strategică, pentru că va putea să 

recapitalizeze direct băncile din zona euro, fără să 

crească îndatorarea statelor. Condiţia este ca 

europenii să creeze un mecanism comun de 

supraveghere bancară, până la începutul lui 2013. 

 
Sursa : Euractiv 

 

500 de milioane EUR pentru programul pe 2013 

privind produsele alimentare destinate persoanelor 

celor mai defavorizate 

 

 Alocarea de fonduri UE pentru programul pe 

2013 privind produsele alimentare destinate 

persoanelor celor mai defavorizate a fost aprobată de 

Comitetul de gestionare a organizării comune a pieţei 
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unice. Se aşteaptă ca peste 18 milioane de persoane 

din 19 state membre ale UE să beneficieze de bugetul 

de 500 de milioane EUR disponibil pentru persoanele 

cele mai defavorizate.  

 Resursele financiare care îi revin României 

pentru anul 2013 sunt 55 880 716 euro.  

Contact:  

Fanny Dabertrand  (+32 2 299 06 25) 

Roger Waite  (+32 2 296 14 04)  

Pagini utile : 

http://ec.europa.eu/agriculture/most-deprived-persons/

index_en.htm 

 

Sursa : CE 

 

Comisia Europeană a clasat 13 proceduri de 

infringement declanşate împotriva României pentru 

încălcarea legislaţiei UE  

 

 Ministerul Afacerilor Europene a anunţat că, la 

27 septembrie 2012, Comisia Europeană a decis 

clasarea a 13 acţiuni declanşate împotriva României în 

constatarea neîndeplinirii obligaţiilor care îi revin în baza 

Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene. Dintre 

cele 13 acţiuni clasate, 9 privesc necomunicarea 

măsurilor naţionale de transpunere a directivelor UE, iar 

4 vizează aplicarea sau transpunerea incorectă a 

legislaţiei UE. La ora actuală, mai există 42 de proceduri 

de infringement declanşate de Comisia Europeană 

împotriva României, toate fiind în faza precontencioasă. 

Dintre acestea, 28 privesc transpunerea sau aplicarea 

incorectă a dreptului UE, iar 14 sunt legate de 

necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere a 

directivelor. 

 

Sursa : Euractiv 

 

Soluţii la problemele climatice 

 

 Connie Hedegaard, comisarul european pentru 

politici climatice, a lansat o campanie paneuropeană de 

comunicare, în colaborare cu mai mult de 70 de 

organizaţii din întreaga Europă. Având sloganul „O 

lume care vă place. Şi clima care vă place”, 

campania vizează să aducă soluţii practice în centrul 

dezbaterilor pe tema schimbărilor climatice şi să 

demonstreze că acţiunile în domeniul climatic pot să 

crească bunăstarea şi să aducă beneficii economice 

cetăţenilor europeni. 

 Axată pe un site internet care va fi disponibil în 

curând în toate cele 23 de limbi oficiale ale UE, 

campania este concepută ca o platformă de participare 

unde persoanele, întreprinderile şi grupările locale vor 

putea să încarce, să promoveze şi să dezbată soluţii 

pentru reducerea emisiilor de carbon şi să participe la 

un concurs paneuropean al cărui scop este identificarea 

celei mai bune şi originale dintre aceste soluţii. 

Contact:  

Stephanie Rhomberg  (+32 2 298 72 78) 

Isaac Valero Ladron  (+32 2 296 49 71) 

Pagini Utile :  

http://world-you-like.europa.eu/ 

http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/

index_en.htm 

Sursa : CE 

 

Extinderea UE - paşii următori  
 
 S-a publicat raportul pe 2012 privind strategia 

de extindere a UE, cu evaluări ale progreselor 

înregistrate de Croaţia, Islanda, Turcia, Fosta Republică 

Iugoslavă a Macedoniei, Albania, Bosnia şi Herţegovina, 

Muntenegru, Serbia şi Kosovo. Uniunea Europeană şi 

cele 27 de state membre şi-au luat angajamentul de a le 

oferi şi altor ţări şansa integrării. Continuarea procesului 

de extindere ar consolida securitatea, pacea şi 

prosperitatea continentului, precum şi influenţa politică a 

UE. 

 Procesul anual de monitorizare garantează că 

ţările candidate sunt acceptate în UE numai în 

momentul în care îndeplinesc integral cerinţele care le-

au fost comunicate în detaliu.  

Pagini utile :  
http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm 
 

Sursa : CE 
 

Comercianţii cu amănuntul iau măsuri pentru a 

preveni generarea de deşeuri alimentare 

 

 Cu ocazia forumului comercianţilor cu 

amănuntul, membrii acestuia s-au angajat să deruleze 

campanii de sensibilizare privind prevenirea şi 

reducerea generării de deşeuri alimentare. Această 

iniţiativă va completa politicile relevante ale UE privind 

deşeurile. Obiectivele avute în vedere sunt, printre 

altele, reducerea la jumătate până în 2020 a deşeurilor 

alimentare, transformarea deşeurilor în resurse şi 

eliminarea completă a aruncării la groapa de gunoi. 

Pagini Utile :  

http:/ /ec.europa.eu/env ironment/industry/retai l /

index_en.htm  

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/ 
Sursa : CE 
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din clădire au un venit net lunar pe membru de familie 

sub 500 Euro. 

Condiţii de finanţare: 

O cerere de finanţare poate include un număr de 

blocuri sau scări de bloc, fiecare dintre acestea din 

urmă (bloc sau scară) constituind un „proiect”.  

O cerere de finanţare poate cuprinde mai multe 

proiecte grupate în funcţie de rata de cofinanţare a 

Asociaţiei de Proprietari. O asftel de cerere de finanţare 

trebuie să se încadreze în limitele valorii minime de 

1.700.000 lei (inclusiv TVA) şi limitele valorii maxime de 

46.000.000 lei (inclusiv TVA).  

Informaţii suplimentare :  

http://www.inforegio.ro/node/15 

 

O şcoală din Norvegia de Sud caută parteneri 

pentru un proiect concentrat pe problema creării 

unui mediu de învăţare 

 

 Şcoala gimnazială (învăţământ secundar 

inferior) Oddemarka din Norvegia de Sud caută 

parteneri pentru un proiect concentrat pe problema 

creării unui mediu de învăţare inclusiv pentru copii.  

Obiectiv : îmbunătăţirea strategiilor existente şi a 

metodelor folosite de către şcolile participante, în 

vederea creării unui mediu de învăţare inclusiv pentru 

copii. 

Activităţi prevăzute : 

schimburi de informaţii privind sistemele de 

educaţie la nivel naţional şi strategiile aplicate 

pentru o învăţare inclusivă; 

schimburi de experienţe privind strategiile 

aplicate pentru o învăţare inclusivă, la nivelul 

fiecărui stat participant; 

identificarea punctelor slabe, a punctelor forte, 

precum şi formularea de recomandări . 

Şcolile care organizează un învăţământ pentru elevi cu 

vârste între 12-16 ani şi sunt interesate să colaboreze, 

sunt invitate să contacteze pe: 

Hilde Lervik Corrigan, e-mail:  

hilde.lervik.corrigan@kristiansand.kommune.no  

Elin von Krogh Alfstad, e-mail: 

 elin.von.krogh.alfstad@kristiansand.kommune.no   

Anne Othilie Nærum, e-mail: 

 anne.othilie.naerum@kristiansand.kommune.no  

 

Data limită de depunere a proiectului: februarie 2013 

Apel de proiecte pentru creşterea eficienţei energetice 

la blocurile de locuinţe  

 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a 

prelungit perioada de consultări privind Ghidul               

Solicitantului pentru proiectele de creştere a eficienţei   

energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare din fonduri 

europene. Ca urmare, apelul de proiecte a fost repro-

gramat pentru data de 1 noiembrie 2012, iar depunerea 

de proiecte se va putea face începând cu data de 15 

noiembrie 2012.  

Prezentul apel de proiecte face parte din : 

Programul Operaţional Regional 2007-2013 

Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor – poli urbani de creştere 

Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în    

eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”  

Obiectiv : crearea de locuri de muncă şi promovarea 

coeziunii sociale 

Solicitanţi eligibili : unităţi administrativ-teritoriale 

(autoritate a administraţiei publice locale, APL), la nivel de 

municipiu reşedinţă de judeţ 

Contribuţia financiară a solicitantului 

Ratele de co-finanţare aplicabile sunt: 

60% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Fondul 

European de Dezvoltare Regională şi bugetul de 

stat, în proporţie de 82% FEDR, respectiv 18% 

buget de stat; 

40% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - 

Autoritatea Publică Locală şi Asociaţia de 

proprietari. 

Ratele de co-finanţare ale autorităţilor publice locale şi 

asociaţiilor de proprietari vor fi modulate în funcţie de 

proporţia în clădire a familiilor cu venituri reduse: 

30% contribuţia autorităţii publice locale şi 10% 

contribuţia asociaţiei de proprietari, în condiţiile 

în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari 

din clădire au un venit net lunar pe membru de 

familie sub 150 Euro; 

20% contribuţia autorităţii publice locale şi 20% 

contribuţia asociaţiei de proprietari, în condiţiile 

în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari 

din clădire au un venit net lunar pe membru de 

familie sub 350 Euro; 

10% contribuţia autorităţii publice locale şi 30% 

contribuţia asociaţiei de proprietari, în condiţiile 

în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari  




