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2013 - 2017 - A treia generație de centre Europe 

Direct ...și la Vaslui! 

 

  La începutul lunii decembrie, Comisia 
Europeană, prin Reprezentanța sa în România, a 
aprobat cererea de finanţare a Consiliului Judeţean 
Vaslui pentru a găzdui Centrul de Informare Europe 
Direct Vaslui și în perioada 2013-2017, a treia generaţie 
de centre Europe Direct. Criteriile de selecţie au vizat  
atât experiența și profesionalismul de care am dat 
dovadă dar şi planul de activităţi propus pentru anul 
viitor. Astfel, anul 2013, anul declarat de Comisia 
Europeană ca “Anul European al Cetăţenilor”, vă invităm 
să luaţi parte la următoarele activităţi :   

  De mărțișor, pentru a promova incluziunea socială și 
pentru a contribui la creșterea stimei de sine a 
persoanelor defavorizate, vom implica beneficiarii 
centrelor aflate sub directa coordonare a Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Vaslui, în organizarea unei expoziții cu articole 
dedicate mărțișorului, confecționate chiar de ei. 

 Ca în fiecare an, Ziua Europei o vom sărbători 
împreună. Anul viitor de 9 mai intenționăm să facem 
cât mai cunoscute drepturile cetățenilor europeni. 
Pentru aceasta, vom organiza un concurs adresat 
elevilor de liceu, intitulat “Noi construim viitorul 
Europei”. 

   În cadrul expoziţiei tradiţionale “Ouă încondeiate” şi 
“Târgul Meşterilor populari”, veţi putea vizita standul 
centrului nostru, care vă va face cunoscute drepturile 
dumneavoastră ca cetăţeni europeni.” 

 Pentru a crește gradul de informare a populației 
rurale cu privire la rolul viitoarei Politici Agricole 
Comune și al fondurilor de care va beneficia România 
în următoarea perioadă de programare 2014-2020, în 
perioada iunie - august Europe Direct Vaslui va 
organiza 5 seminarii la care vor fi invitați membri activi 
ai comunităților rurale. De asemenea, în decembrie va 
fi organizată și o conferință pe tema “Implementarea 
obiectivelor strategiei EUROPA 2020 și fondurile 
europene în România în perioada 2014 - 2020”. 

 Centrul Europe Direct Vaslui dorește să afle de la 
tinerii vasluieni ce fel de Europă își doresc. De aceea,  

în lunile octombrie și noiembrie, vom organiza o serie de 
dezbateri în liceele vasluiene pentru a-i implica pe elevi 
în conturarea Uniunii Europene viitoare.   
  De asemenea, vom continua să edităm, o dată la 
două luni, Buletinul “Europa în direct” unde puteți găsi 
informații despre evenimentele organizate de Centru, 
informații de interes general pe teme europene şi 
oportunități de finanțare.  
  Pentru buletinul informativ, precum şi pentru 
publicații gratuite sau informaţii generale despre Uniunea 
Europeană, vă invităm să vizitaţi sediul şi site-ul nostru 
sau să ne contactaţi telefonic.  
 
Vă aşteptăm! 

Liber să fiu EU!  

- Festivitatea de premiere -  

 

  Consiliul Judeţean Vaslui, prin Centrul de 
Informare EUROPE DIRECT, în parteneriat cu Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Vaslui, a organizat în luna noiembrie, 
concursul de regie şi film de scurt metraj „Liber să fiu 
EU!”, adresat elevilor de liceu din judeţul Vaslui, 
prezentat în numărul trecut al buletinului informativ 
“Europa în direct”.  
  Liceenii au răspuns pozitiv invitaţiei de a participa 
la concurs , selectând ca temă predilectă, consumul de 
droguri şi efectele negative care decurg din acesta. Juriul, 
reprezentat de domnul Mihai Mardare – filmolog şi 
teatrolog, doamna Ana Vlad - regizor de film şi domnul 
Florin Barbu - critic de film, a stabilit ca premiul I să fie 
acordat echipei Liceului Tehnologic “Nicolae Iorga” 
Negrești, premiul II echipei Colegiului Economic “Anghel 
Rugină” Vaslui și premiul III echipei Liceului cu Program 
Sportiv Vaslui.  

 
 Filmul declarat 
câştigător, intitulat 
“Pași...”, regizat de 
Adnana Marica, 
elevă a Liceului 
Tehnologic “Nicolae 
Iorga” Negrești, 
prezintă povestea 
unui grup de tineri , 

http://www.europedirectvaslui.ro
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consumatori de droguri, care ajung să se reabiliteze și să 
își schimbe radical modul de viață, cu ajutorul unui 
consilier. 
  Filmul “Paşi...” a fost difuzat în cadrul festivităţii 
de premiere a concursului, organizată miercuri, 19 
decembrie, la Cinema Silver Mall Vaslui şi va fi distribuit 
în toate liceele vasluiene, într-un tiraj de 1000 de 
exemplare. Echipele câştigătoare au fost premiate cu 
aparatură audio-video şi materiale promoţionale cu sigla 
Europe Direct Vaslui.   

  De asemenea, la eveniment, elevii, cadrele 
didactice și instituțiile locale avizate în domeniu, au 
participat la o sesiune de informare în scopul prevenirii 
consumului de droguri, susținută de doamna Cobzaru 
Valerica, coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare 
și Consiliere Antidrog al Județului Vaslui.  
 

Târgul proiectelor europene de succes 

 
  Consiliul Judeţean Vaslui, prin Centrul de 
Informare EUROPE DIRECT Vaslui, în parteneriat cu 
Instituţia Prefectului Judeţului Vaslui, a organizat luni, 17 
decembrie, la Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui, 
TÂRGUL PROIECTELOR EUROPENE DE SUCCES. 
  Evenimentul a cuprins o expoziţie de prezentare 
a rezultatelor proiectelor finanţate din fonduri europene 
post – aderare, derulate în judeţ, la care au participat 
reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai mediului de afaceri 
şi organizaţii neguvernamentale - beneficiari de fonduri 
europene nerambursabile. 

 În paralel s-a desfăşurat conferinţa cu tema 
“Fondurile europene în perioada 2014 – 2020”, menită 
să vină în sprijinul celor interesaţi de atragerea de 
fonduri europene, oferindu-le o perspectivă asupra 
viitoarei perioade de programare. În cadrul conferinţei, 
reprezentanţii Consiliului Judeţean Vaslui, Instituţiei 
Prefectului Vaslui, Primăriei Municipiului Vaslui, Oficiului 
Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 
Vaslui, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ai 
Centrului de Informare pentru Fonduri Structurale, ai  
Direcţiei Generale de Dezvoltare Rurală, precum şi ai 
Asociaţiei Parcurilor industriale, tehnologice, ştiinţifice şi 
incubatoarelor de Afaceri din România, au prezentat 
stadiul absorbţiei fondurilor europene la nivelul judeţului, 
au oferit informaţii atât despre actuala, cât şi viitoarea 
perioadă de programare a fondurilor nerambursabile şi 
au discutat cu participanţii pe marginea acestui subiect. 

DIN ACTIVITĂŢILE CENTRULUI EUROPE DIRECT VASLUI 

Pentru a promova şi a oferi 
exemple de bună practică în 
accesarea de fonduri europene, 
Centrul de Informare Europe 
Direct Vaslui a publicat cu acest 
prilej o broșură cu proiectele 
reprezentative derulate la nivelul 
județului Vaslui, care a fost 
distribuită participanților 
conferinței şi pe care aveţi 
posibilitatea de a o descărca de 
pe site-ul Europe Direct Vaslui, 
alături de prezentările susţinute 
în cadrul conferinţei.  

 

Voluntar de mic! 

 

 În contextul Anului European al Îmbătrânirii 
active şi al solidarităţii între generaţii, elevii clasei  a  
V-a ai Şcolii Gimnaziale „Elena Cuza” din municipiul 
Vaslui, însoţiţi de profesori, au participat pe 22 noiembrie 
2012, la o activitate de transfer de experienţă în 
domeniul voluntariatului, organizată de Centrul de 
Informare Europe Direct Vaslui. 

 Elevii au luat parte la o lecţie de voluntariat, 
susţinută de voluntarii Asociaţiei „Congregaţia Surorile 
Săracilor Parintelui Vincenzo Morinello” din Huşi. 
Asociaţia este deosebit de activă în domeniul 
voluntariatului destinat ajutorării persoanelor aflate în 
dificultate (îndeosebi copii proveniţi din familii aflate în 
diverse situaţii de risc şi bătrâni), mobilizând în acest 
scop un mare număr de tineri voluntari. 
 Î n  c a d r u l 
activităţii, cei mici au 
învăţat de la voluntarii 
asociaţiei, elevi şi 
s tudenţ i ,  c â t  de 
important este să ajuţi, 
să dăruieşti şi să aduci 
bucurie în viaţa celor 
mai puţin favorizaţi.  
  
 De asemenea, aceştia au conştientizat efectele 
pozitive ale activităţii de voluntariat, precum şi beneficiile 
unui comportament solidar faţă de celelalte generaţii. 
 Elevii şi-au testat aptitudinile de voluntar prin 
completarea unui test, au lucrat în echipă alături de 
voluntarii asociaţiei şi au pus în practică ceea ce au 
învăţat prin desfăşurarea unor activităţi de voluntariat 
destinate beneficiarilor asociaţiei.  Elevii au fost receptivi 
şi s-au aratat dornici să activeze în domeniul 
voluntariatului, iar la sfârşit au fost premiaţi cei mai 
harnici voluntari . 
  
Acţiunile prezentate în aceste pagini, fac parte din 
suita activităţilor proiectului ”Centrul de Informare 
Europe Direct Vaslui”, proiect finanţat 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 

 
“De la război 

la pace: o 
poveste 

europeană” 
 
 

*Variantă prescurtată a discursului susţinut de preşedintele Consiliului 
European, Herman Van Rompuy şi de José Manuel Durão Barroso, 
preşedintele Comisiei Europene în numele Uniunii Europene, cu ocazia 
ceremoniei de decernare a premiului Nobel. 

  “Războiul este la fel de vechi ca Europa. Conti-
nentul nostru poartă rănile lăsate de lănci şi săbii, de 
tunuri şi arme, de tranşee şi tancuri. Cu toate acestea, 
după ce două războaie catastrofale ne-au răvăşit conti-
nentul şi întreaga lume, o pace durabilă s-a aşternut 
peste Europa. 
  În vremurile de restrişte de după război, inimile 
multora sângerau încă, îndoliate şi pline de resentimente. 
Ce provocare îndrăzneaţă a fost, aşadar, pentru 
fondatorii Europei, să spună: da, putem pune capăt 
acestui ciclu fără sfârşit de violenţe, putem opri 
logica răzbunării şi putem clădi, împreună, un viitor 
mai bun. 
  Desigur, este posibil ca Europa să fi avut pace şi 
dacă nu ar fi existat Uniunea. Nu suntem siguri. Însă, 
pacea nu ar fi fost nicicând de aceeaşi natură. O pace 
durabilă, nu doar o încetare glacială a focului. 

 Uniunea Europeană nu presupune doar pacea 
între naţiuni. Ca proiect politic, ea întruchipează, astfel 
cum definea Spinoza pacea, „o stare de spirit, o dispoziţie 
pentru bunăvoinţă, încredere şi justiţie”. 
  Dorinţa de libertate şi democraţie a făcut posibilă 
reunificarea continentului. Uniunea Europeană a devenit 
casa noastră comună. „Patria patriilor noastre”, după cum 
o numea Vaclav Havel. 
  Părinţii fondatori au înţeles că, pentru a garanta 
pacea în secolul al XXlea, naţiunile trebuie să aibă o 
abordare care să meargă dincolo de statele-naţiune. 
Caracterul unic al proiectului european constă în 
combinarea legitimităţii statelor democratice cu 
legitimitatea unor instituţii supranaţionale care protejează 
interesul european general. 
    Dorinţa de a atinge o unitate la nivel european nu 
este un scop în sine, ci un mijloc pentru a atinge obiective 
mai îndrăzneţe. Este o dovadă a idealului de ordine 
cosmopolitică. În ciuda imperfecţiunilor sale, Uniunea 
Europeană este o puternică sursă de inspiraţie pentru 
lumea întreagă. Dincolo de naţiunea din care facem 
parte, dincolo de continentul unde trăim, suntem cu toţii 
parte a aceleiaşi umanităţi.  
    Fiind un continent care, după ce a fost devastat, 
a devenit una dintre cele mai puternice economii ale 
lumii, avem o responsabilitate deosebită faţă de milioane 
de persoane care au nevoie de ajutor. Fiind o comunitate 
de naţiuni care a combătut totalitarismul, vom fi mereu 
alături de cei care luptă pentru pace şi justiţie, democraţie 
şi demnitate umană. Gândurile noastre se îndreaptă către 
apărătorii drepturilor omului din toată lumea care şi-au 
pus viaţa în pericol pentru a apăra valorile pe care le 
preţuim. Zidurile niciunei temniţe nu le pot înăbuşi vocea. 
  Fiind o Uniune construită pe valoarea 
fundamentală a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, 
ne angajăm să protejăm drepturile femeii în întreaga 
lume. Acordăm o mare importanţă drepturilor  
fundamentale ale persoanelor cele mai vulnerabile :  

copiii din întreaga lume. 
  Continentul nostru, renăscut din propria-i 
cenuşă după 1945 şi unificat în 1989, dispune de o 
mare capacitate de a se reinventa. Continuarea 
acestei aventuri stă în mâinile generaţiilor viitoare. 
Sperăm că acestea îşi vor asuma această 
responsabilitate cu mândrie. Şi că vor putea spune, 
aşa cum spunem noi astăzi, în Oslo: Sunt mândru că 
sunt european.” 

 
Sursa : CE 

 
Banii primiți cu ocazia decernării premiului Nobel 

pentru pace vor fi alocați unor proiecte care 
sprijină copiii afectați de războaie și conflicte  

 
 Comisia Europeană a acceptat oficial pe 14 

noiembrie, în numele Uniunii Europene, banii primiți 
cu ocazia decernării premiului Nobel pentru pace și a 
precizat că intenționează să doneze această sumă 
copiilor afectați de războaiele și conflictele din 
întreaga lume.  

 Premiul Nobel pentru pace constă în acordarea 
sumei de 8 milioane SEK, a unei medalii și a unei 
diplome. Medalia și diploma vor fi păstrate de către 
instituțiile Uniunii Europene, în numele Uniunii 
Europene, iar suma acordată va fi utilizată pentru 
derularea de proiecte în spiritul obiectivului premiului 
Nobel pentru pace, mai exact, pentru acțiuni de 
sprijinire a copiilor afectați de războaie și conflicte.  

 
Sursa : CE 

 
Prezența femeilor în consiliile de administrație 

 
  Comisia Europeană a adoptat în luna 
noiembrie măsuri pentru a sparge plafonul de sticlă 
care continuă să împiedice femeile talentate să ocupe 
funcții de conducere în cele mai mari companii din 
Europa.  
  Directiva propusă prevede obiectivul ca 40 % 
din funcțiile de director neexecutiv din cadrul 
societăților cotate la burse să fie ocupate de femei. 
Societățile în care membrii sexului subreprezentat 
ocupă un procentaj mai mic de funcții de director 
neexecutiv (mai puțin de 40 %) vor fi obligate să 
numească persoane în aceste funcții pe baza unei 
analize comparative a competențelor fiecărui candidat, 
aplicând criterii clare, neutre din perspectiva genului și 
lipsite de ambiguitate. În condițiile unor competențe 
egale, se va da prioritate sexului subreprezentat. 
 Așadar, obiectivul de a numi în funcțiile 
neexecutive cel puțin 40 % dintre membrii sexului 
subreprezentat va trebui realizat până în 2020, în timp 
ce întreprinderile publice – asupra cărora autoritățile 
publice exercită o influență dominantă - vor avea la 
dispoziție cu doi ani mai puțin, până în 2018. 
Propunerea nu se aplică întreprinderilor mici și mijlocii 
(societăți cu mai puțin de 250 de angajați și a căror 
cifră de afaceri anuală la nivel mondial nu depășește 
50 de milioane EUR) și nici societăților necotate la 
bursă.  
 

Sursa : CE 
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 Centrul de Informare Europe Direct vă 
informează că AMPOSDRU a publicat spre consultare 
Schiţele Ghidurilor Solicitantului – Condiţii Specifice 
pentru Cererile de propuneri de proiecte de tip grant 
programate a fi lansate de către Organismul Intermediar 
Nord Est.  
 Astfel, conform AM POSDRU, în perioada 
următoare vor fi lansate: 
DMI 5.1: Dezvoltarea şi implementarea măsurilor 
active de ocupare. 
DMI 5.2: Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a 
zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea 
resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.  
DMI 6.3: Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa 
muncii. 
 Vă recomandăm să consultaţi periodic pagina de 
internet a AMPOSDRU - www.fseromania.ro - şi pagina 
de internet a Organismului Intermediar Regional pentru 
Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane – 
Regiunea Nord-Est - www.fsenordest.ro, pentru a fi la 
curent cu eventuale modificări aduse Ghidului 
Solicitantului şi cu eventualele comunicări/informaţii 
privind prezenta schemă de finanţare nerambursabilă 
transmise de AMPOSDRU sau de OIRPOSDRU NORD-
EST. 

 
Fii activ pe piața muncii ! 

 
Titlu grant - “Fii activ pe piața muncii în Regiunea Nord-
Est!”.  
Axa prioritară 5 - „Promovarea măsurilor active de 
ocupare”. 
Domeniul major de intervenție 5.1. - “Dezvoltarea și 
implementarea măsurilor active de ocupare”. 
Obiective principale :  

Atragerea și menținerea a cât mai multor persoane 
pe piața muncii, în vederea obținerii unei rate cât 
mai mari de ocupare, cu accent special pe 
grupurile dezavantajate pe piața muncii. 

Reducerea șomajului de lungă durată prin acțiuni 
preventive și corective. 

Îmbunătățirea capacității de ocupare a persoanelor 
în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor, în 
special de lungă durată și a persoanelor inactive.  

Buget : Valoarea totală eligibilă a proiectului va fi 
cuprinsă între minim 227.015,00 lei (echivalentul în lei a 
50.000 euro) și maxim 2.270.145,00 lei (echivalentul în lei 
a 499.999 euro). 
Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsă 
între minim 6 luni şi maxim 2 ani. 
Grupuri țintă : persoane inactive; persoane în căutarea 
unui loc de muncă; șomeri; persoane care au părăsit 
timpuriu școala cu vârsta minimă de 16 ani. 
Activități eligibile principale: 
1.     Furnizarea serviciilor de mediere, inclusiv 
realizarea planurilor individuale de mediere și 
organizarea burselor de locuri de muncă. 
2. Furnizarea serviciilor de informare și consiliere 
profesională individuală sau în grup. 
3. Furnizarea programelor de formare profesională, 
la locul de muncă sau în afara locului de muncă, care să 
asigure creșterea și diversificarea competențelor 
profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de 
muncă în scopul asigurării mobilității și reintegrării pe 
piața muncii. 

4.  Dezvoltarea și furnizarea serviciilor de 
informare și consiliere profesională personalizate în 
funcție de specificul grupului țintă, incluzând aspecte 
privind egalitatea de șanse și de gen și respectarea 
diversității. 
5.  Servicii de consiliere și formare profesională 
pentru dezvoltarea capacității persoanelor în căutarea 
unui loc de muncă de a se auto-organiza, inclusiv 
organizarea job-cluburilor, în vederea facilitării 
accesului la ocupare. 
6.  Furnizarea serviciilor de consultanță și 
asistență pentru începerea unei activități independente 
sau pentru inițierea unei afaceri care să includă servicii 
juridice, de marketing, financiare, metode și tehnici 
eficiente de management și alte servicii de 
consultanță. 
7.  Formare profesională, inclusiv prin tehnici și 
metode moderne, în vederea adaptării calificărilor la 
nevoile pieței muncii, prin dobândirea, actualizarea sau 
schimbarea calificărilor, respectiv inițiere, calificare, 
recalificare, perfecționare și specializare. 
8.  Furnizarea serviciilor de informare și consiliere 
profesională și plasare la locul de muncă, prin 
implementarea planurilor individuale de acțiune, 
adresate în special persoanelor amenințate de 
pierderea locului de muncă și șomerilor de lungă 
durată. 
 
Solicitanți şi parteneri eligibili : 
 

Furnizori de FPC autorizați, publici și privați.  

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de 
Muncă și structurile sale teritoriale. 

Furnizori de servicii specializate pentru 
stimularea ocupării forţei de muncă, publici şi 
privaţi, acreditaţi. 

Instituții și organizații membre ale Pactelor 
Regionale și Parteneriatelor Locale pentru 
Ocupare și Incluziune Socială. 

MMFPS și structuri/agenții subordonate/
coordonate de acesta. 

Agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul 
pieței muncii. 

Camere de Comerț și Industrie. 

Întreprinderi exclusiv întreprindere individuală, 
persoană fizică autorizată sau echivalent.   

ONG-uri. 

Autorități ale administrației publice locale (unități 
administrativ-teritoriale). 

Institute de cercetare în domeniul pieței muncii. 

Patronate și organizații sindicale. 

Membri ai Comitetelor Sectoriale și Comitete 
Sectoriale cu personalitate juridică. 

 Pentru proiectele depuse în cadrul acestei cereri 
de propuneri de proiecte puteţi avea parteneri naţionali 
şi/sau transnaţionali. 
 
Surse de informare : 
Ghidul solicitantului : http://fonduri-structurale.ro/
D o c u m e n t _ F i l e s / / r e s u r s e u m a n e / 0 0 0 0 0 0 3 0 /
tqplk_Ghid%205.1.pdf 
 

Finanțator: Uniunea Europeană 
Sursa: fseromania.ro 
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Mediul rural , mai mult decât agricultură    

 
Titlu grant : Promovarea sustenabilității pe termen lung 
a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea 
resurselor umane și ocuparea forței de muncă în 
regiunea Nord Est.  
Axa prioritară 5 - „Promovarea măsurilor active de 
ocupare”. 
Domeniul major de intervenție 5.2 - „Promovarea 
sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea 
ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea 
forței de muncă”. 
Obiective principale :  

îmbunătățirea calității resurselor umane în zonele 
rurale, în vederea facilitării accesului la ocupare 
în activități non-agricole; 

asigurarea sustenabilității pe termen lung în 
zonele rurale prin crearea condițiilor pentru 
dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-
agricole; 

facilitarea integrării durabile pe piața muncii prin 
furnizarea serviciilor de sprijin și suport pentru 
membrii de familie dependenți din zonele rurale; 

creșterea oportunităților de ocupare, prin 
furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri 
de muncă/noi forme de ocupare pentru lucrătorii 
independenți din zonele rurale și promovarea 
culturii antreprenoriale în zonele rurale. 

Buget : Valoarea totală eligibilă a proiectului va fi 
cuprinsă între minim 227.015,00 lei (echivalentul în lei a 
50.000 euro) și maxim 2.270.145,00 lei (echivalentul în 
lei a 499.999 euro). 
Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsă 
între minim 6 luni şi maxim 2 ani. 
Grupul țintă este format din persoane cu reședința în 
zone rurale ale Regiunii NE și care aparțin uneia din 
categoriile : persoane inactive; persoane în căutarea 
unui loc de muncă; șomeri; persoane ocupate în 
agricultura de subzistență; manageri și angajați din 
mediul rural.  
Activități eligibile principale : 
1. Furnizarea serviciilor de informare și consiliere 
profesională, consiliere în carieră, consiliere pentru 
dezvoltarea personală și alte tipuri de servicii de sprijin, 
cu precădere pentru persoanele nou intrate pe piața 
muncii și pentru membrii familiilor acestora, în vederea 
facilitării mobilității lor ocupaționale, sectoriale și 
geografice. 
2. Furnizarea programelor de formare profesională 
pentru persoanele din mediul rural, cu excepția formării 
în scopul calificării sau recalificării angajaților din 
domeniile agricole, în vederea creșterii gradului de 
ocupabilitate prin îmbunătățirea abilităților și 
competențelor necesare pe piața muncii, inclusiv 
programe de formare în vederea achiziționării de 
competențe suplimentare (utilizare TIC, module de limbi 
străine etc.). 
3. Furnizarea programelor de formare profesională 
în sectoarele non-agricole, inclusiv programe de formare 
pentru îmbunătățirea abilităților și competențelor 
necesare pe piața muncii, pentru persoanele ocupate în 
agricultura de subzistență și/sau persoanele din mediul  

 rural, în vederea reorientării profesionale a acestor 
persoane; furnizarea programelor de formare 
profesională va avea în vedere oportunitățile existente 
pe piața muncii locală sau regională. 
4. Furnizarea programelor de formare profesională 
care să integreze module privind asigurarea sănătății și 
securității la locul de muncă (incluzând limitarea  
factorilor de risc la locul de muncă). 
5. Dezvoltarea și furnizarea programelor de 
formare profesională pentru dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale pentru promovarea afacerilor în mediul 
rural. 
6. Furnizarea serviciilor de plasare la locul de 
muncă și a altor servicii de ocupare precum activități de 
informare, creșterea conștientizării, orientare, consiliere, 
activități motivaționale, sprijin în găsirea unui loc de 
muncă, burse de locuri de muncă, jobcluburi organizate 
în zonele rurale. 
7. Activități de consiliere și asistență pentru 
începerea unei activități independente sau pentru 
inițierea unei afaceri în mediul rural, inclusiv asistență 
privind modalitatea de accesare și utilizare a 
microcreditelor, cu o atenție specială acordată femeilor. 
8. Evaluarea competențelor dobândite în contexte 
informale și/sau nonformale pentru persoanele din 
mediul rural, în scopul certificării cunostințelor, abilităților 
și aptitudinilor pentru activități non-agricole. 
9. Programe de formare profesională pentru 
manageri și specialiști în managementul resurselor 
umane din mediul rural, care să includă aspecte privind 
managementul eficient al resurselor umane, protecția 
muncii și a mediului înconjurător, egalitatea de șanse  și 
respectul diversității la locul de muncă etc. 
 
Solicitanți şi parteneri eligibili : 
 

Furnizori de servicii de ocupare acreditați, publici 
și privați. 

Autorități ale administrației publice locale (unități 
administrativ-teritoriale).  

Agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul 
pieței muncii.  

Furnizori de FPC autorizați, publici și privați.  

ONG-uri. 

Întreprinderi exclusiv întreprindere individuală, 
persoană fizică autorizată sau echivalent.   

Asociații profesionale.  

Institute de cercetare si dezvoltare. 
 
 Pentru proiectele depuse în cadrul acestei cereri 
de propuneri de proiecte puteţi avea parteneri naţionali 
şi/sau transnaţionali. 
 
Surse de informare : 
Ghidul solicitantului : http://fonduri-structurale.ro/
D o c u m e n t _ F i l e s / / r e s u r s e u m a n e / 0 0 0 0 0 0 3 0 /
f3ce0_gs_cs_52_oir_ne_15112012.pdf 
 
 

Finanțator: Uniunea Europeană 
Sursa: fseromania.ro 
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inter-profesionale pentru femei. 
9.  Activităţi pentru promovarea incluziunii sociale 
şi economice a femeilor dezavantajate din punct de 
vedere social. 
10.  Sprijin pentru înfiinţarea grupurilor formale la 
nivel local (comitete pentru egalitatea de gen, comisii 
pentru egalitatea de şanse etc.) în cadrul cărora să fie 
examinate bunele practici privind egalitatea de şanse 
dezvoltate de administraţiile locale şi de sectoarele 
productive locale (inclusiv la nivel naţional şi 
transnaţional). 
11.  Activităţi inovatoare, interregionale şi 
transnaţionale concentrate pe bunele practici în 
domeniul egalităţii de şanse. 
12.  Activităţi de formare profesională pentru 
dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC pentru femei 
şi pentru grupurile vulnerabile. 
13. Programe specifice centrate pe implicarea 

femeilor în politici de dezvoltare durabilă. 
 
Solicitanți şi parteneri eligibili : 
 

ONG-uri. 

Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici 
şi privaţi. 

Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi. 

Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor 
Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru 
Ocupare şi Incluziune Socială. 

MMFPS şi structuri/agenţii subordonate/
coordonate de acesta. 

Agenţii/instituţii guvernamentale cu atribuţii în 
domeniul ocupării şi incluziunii sociale. 

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de 
Persoane. 

Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete 
Sectoriale cu personalitate juridică. 

Organizaţii mass-media. 

Cooperative sociale. 

Organizaţii sindicale şi patronate. 

Autorităţi ale administraţiei publice centrale şi 
locale (unităţi administrativ teritoriale). 

Institute de cercetare în domeniul pieţei muncii. 

Universităţi acreditate, publice şi private. 

Asociaţii profesionale. 

Întreprinderi, indiferent de natura capitalului şi 
forma de organizare. 

   
 Pentru proiectele depuse în cadrul acestei cereri 
de propuneri de proiecte puteţi avea parteneri naţionali 
şi/sau transnaţionali. 
 
Surse de informare şi documente : 
Ghidul solicitantului : http://www.fonduri-structurale.ro/
Document_Files//Stiri/00012011/hfl3w_GHid%205.3.pdf 

 
Finanțator: Uniunea Europeană 

Sursa: fseromania.ro 

Șanse egale și respect  
 

Titlu grant : Șanse egale și respect. 
Axa prioritară 6 - „Promovarea incluziunii sociale”. 
Domeniul major de intervenție 6.3 - „Promovarea 
egalităţii de şanse pe piaţa muncii”. 
Obiective principale :  

consolidarea principiului accesului egal pentru toţi 
pe piaţa muncii cu scopul de a creşte oportunităţile 
de angajare ale femeilor şi persoanelor aparţinând 
grupurilor vulnerabile; 

creşterea conştientizării asupra principiului egalităţii 
de şanse şi de gen în cadrul societăţii civile, 
incluzând întreg personalul, experţi, întreprinzători 
etc.; 

cresterea conştientizării asupra problematicii privind 
hărţuirea sexuală la locul de muncă; 

asigurarea accesului egal la ocupare şi la 
construirea unei cariere profesionale, în vederea 
creării unei pieţe a muncii inclusive; 

prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a 
traficului de persoane. 

Buget : Valoarea totală eligibilă a proiectului va fi cuprinsă 
între minim 227.015,00 lei (echivalentul în lei a 50.000 
euro) și maxim 2.270.145,00 lei (echivalentul în lei a 
499.999 euro). 
Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsă între 
minim 6 luni şi maxim 2 ani. 
Grupul țintă este format din persoane cu domiciliul sau 
reședința în Regiunea NE și care aparțin uneia din 
categoriile femei; victime ale traficului de persoane; alte 
grupuri vulnerabile; experţi şi operatori mass-media; 
personal al autorităţilor publice locale şi centrale, inclusiv 
conducerea acestora; personal al organizaţiilor societăţii 
civile.  
Activități eligibile principale : 
1. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare 
profesională, inclusiv calificare şi recalificare, pentru 
creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor femeilor. 
2.  Dezvoltarea şi implementarea programelor 
specifice de formare adresate femeilor în vederea 
dezvoltării carierei acestora. 
3.  Sesiuni de formare pentru experţii şi operatorii 
mass-media, care să urmărească eliminarea stereotipurilor 
de gen în societate şi în special în mass-media. 
4.  Formare profesională şi asistenţă pentru femei în 
vederea iniţierii unei afaceri. 
5.  Activităţi de promovare a principiului egalităţii de 
şanse şi de gen adresate autorităţilor publice centrale şi 
locale şi partenerilor sociali. 
6.  Activităţi care urmăresc combaterea inegalităţilor, 
mai ales a celor bazate pe etnie, dizabilităţi şi vârstă. 
7. Dezvoltarea/consolidarea comitetelor şi/sau 
funcţiilor pentru garantarea respectării şi aplicării 
principiului egalităţii de şanse în politicile locale (pregătire 
privind principiile egalităţii de şanse şi egalităţii de gen şi 
urmărirea modalităţii de respectarea acestora în deciziile 
adoptate de către autorităţile locale, companii, şcoli , etc .). 
8. Sprijin pentru crearea de reţele profesionale şi  


