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Anul 2014 vine cu surprize frumoase! 
 

Anulă2014ăesteăunăanădecisivăpeăplanăeuropean,ăanulă
înăcareăcetăţeniiăeuropeniăauăoportunitateaădeăa-şiăalegeă
reprezentanţiiă înă Parlamentulă European,ă deciă să-şiă
exerciteădrepturile.ăPentruăaăviă leăfaceăcunoscuteăcâtămaiă
bine,ă anulă viitoră văă invitămă săă luaţiă parteă laă activităţileă
noastre.ă 
ăăPentruă aă promovaă alegerileă europene,ă înă specială înă
rândurileă tinerilor,ă vomă organiza,ă înă perioadaă martieă -ă
aprilie,ă concursulă deă cunoştinţeă “Noi alegem viitorul 
nostru” ; 
ăÎnăaprilieăşiăseptembrieăvomăfiăprezenţiălaăceleădouăăediţiiă
aleă Bursei locurilor de muncă,ă organizateă deă AJOFMă
Vaslui,ă undeă vomă informaă persoaneleă aflateă înă căutareaă
unuiălocădeămuncăăcareăsuntăoportunităţileăşiăcondiţiileădeă
muncăădinăUniuneaăEuropeană; 
ăăDeăZiua Europei invitămăeleviiădeăliceuăşiăpubliculălargă
săădezbatăădespreăimportanţaăalegerilorăeuropene,ădarăşiă
săă afleă simbolurileă celoră 28ă deă stateă membreă aleă UE,ă
printr-oă expoziţieă concursă deă produseă dulciă europeneă
tradiţionale; 
ăăÎnă septembrie,ă înă cadrulă Săptămânii Mobilităţii 
Europene,ăneăvomăaduceăaminte,ăiarăuniiădintreănoiăchiară
voră învăţa,ă împreunăă cuă ceiă mici,ă cumă seă jucauă copiiiă
odinioară,ăcândăcalculatorulăsauătelevizorulănuăocupauăună
locăatâtădeăimportantăînăviaţaănoastră; 
ăăPentruăaăcreșteăgradulădeăinformareăalăpopulațieiăruraleă
cuăprivireă laărolul viitoarei Politici Agricole Comune șiă
alăfondurilorădeăcareăvaăbeneficiaăRomâniaăînăurmătoareaă
perioadăă deă programareă 2014-2020,ă vomă organizaă înă
perioadaăoctombrieă -ă decembrie,ă seminariiă deă informare,ă
laăcareăvorăfiăinvitațiămembriăactiviăaiăcomunitățilorărurale. 
ăăÎnă 2014,ă vomă continuaă săă edităm,ă doară căă deă dataă
aceastaă diseminareaă seă vaă realizaă on-line,ă dejaă bineă
cunoscutulăBuletin “Europa în direct”. 

 

Vă aşteptăm!  

Implementarea obiectivelor Strategiei Europa 
2020 şi fondurile europene în România în 

perioada  2014-2020  
 

Luni,ă 16ă decembrie,ă laă Centrulă deă Resurseă pentruă
Afaceri,ăaăavutălocăconferințaă„Implementareaăobiectiveloră
StrategieiăEuropaă2020ăşiăfondurileăeuropeneăînăRomâniaă
înă perioadaă 2014-2020”,ă organizatăă înă parteneriată cuă
Instituţiaă Prefectuluiă
Vaslui.ă Bucurându-seă
deă participareaă
invitaţiloră deă onoareă
dină cadrulă Consiliuluiă
Judeţeană Vaslui,ă
Instituţieiă Prefectuluiă
Vaslui,ă Oficiuluiă
Judeţeană deă Plăţiă pentruă Dezvoltareă Ruralăă şiă Pescuită
Vaslui,ă Ministeruluiă Agriculturiiă şiă Dezvoltăriiă Ruraleă şiă
Agenţieiă pentruă Dezvoltareă Regionalăă Nord-Est,ă
evenimentulă aă fostă ună bună prilejă pentruă participanţi,ă
primariă aiă judeţului,ă directoriă aiă instituţiiloră publice,ă
reprezentanţiă aiă ONG-uriloră vasluieneă şiă reprezentanţiă aiă
mediuluiă deă afaceri,ă săă afleă răspunsurileă legateă deă
fondurileă europeneă deă careă vaă beneficiaă Româniaă înă
următoareaă perioadăă deă programare.ă Peă lângăă Planulă
NaţionalădeăDezvoltareăRuralăă2014-2020,ărepereăprivindă
programareaă 2014-2020ă pentruă Politicaă deă Coeziune,ă
conferinţaăaăadusă înăatenţiaăopinieiă publiceăşiă contribuţiaă
fondurilorăeuropeneăpost-aderareălaădezvoltareaăsocialăăşiă
economicăă aă judeţului,ă laă creştereaă calităţiiă vieţiiă
locuitorilorăînăperioadaă2007-2013. 
 Deăasemenea,ăînăcadrulăconferinţei,ăauăfostăpremiaţi,ă
cuă câteă oă tabletăă şiă materialeă promoţionaleă EDă Vaslui,ă
câştigătoriiă concursuluiă deă planuriă deă afaceriă “EUă ALEGă
viitorulă meu”.ă Înă urmaă deliberării,ă juriul,ă formată dină
reprezentanţiă aiă Fundaţieiă „Şcoalaă Românăă deă Afaceriă aă
Camereloră deă Comerţă şiă Industrie”,ă filialaă Vaslui,ă auă
hotărâtăcăătineriiăcuăceleămaiăbuneăplanuriădeăafaceriăsuntă: 
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LoculăIă-ăNiţă Nicoleta -ăColegiulă
Tehnică“Al.ăIăCuza”ăBârlad; 
LoculăIIă-ăCreţu Bogdan -ăLiceulă
"ŞtefanăProcopiu"ăVaslui; 
LoculăIIIă-ăDănilă Georgiana -ă
LiceulăTeoretică“EmilăRacoviţă”ă
Vaslui. 
 Concursulă aă fostă organizată
înă cadrulă campanieiă deă
informare,ă “EUă ALEGă viitorulă
meu”,ă realizatăă înăparteneriată cuă
Cameraă deă Comerţ,ă Industrieă şiă Agriculturăă Vaslui,ă ă cuă
scopulădeăaătrageăunăsemnalădeăalarmăăasupraădreptuluiă
şiă capacităţiiă tineriloră deă a-şiă alegeă singuriă viitorul,ă înă
contextulă alegeriloră pentruă Parlamentulă European.ă Peă
parcursulăaă8ă întâlniri,ă înă jurădeă300ădeăeleviădinăclaseleă
terminaleă aleă Colegiuluiă Economică “Anghelă Rugină”ă
Vaslui,ăLiceuluiăTeoretică “EmilăRacoviţă”ăVaslui,ă Liceuluiă
"Ştefană Procopiu"ă Vaslui,ă Liceuluiă Teoretică “Mihaiă
Eminescu”ăBârlad,ăColegiuluiăTehnică“Al.ăIăCuza”ăBârlad,ă
Colegiuluiă Naţională “ă Cuzaă Vodă''ă Huşi,ă Liceuluiă
Tehnologică "Nicolaeă Iorga"ă Negreştiă şiă Liceuluiă
Tehnologică „Ghenuţăă Coman”ă Murgeni,ă auă aflată despreă
alegerileăpeăcareă leăpotă faceăînămaterieădeăstudii,ăburse,ă
voluntariată şiă muncăă înă UE,ă auă conştientizată importanţaă
prezenţeiă laă votă înă cadrulă alegeriloră europeneă dară şiă căă
UEăvedeăînăeiăsoluţiaălaăcrizaăeconomicăăactuală.ă 
  

 Tu ce fel de Europă îți dorești? 

 

 Studiiă înă străinătate,ă burse,ă paletăă educaționalăă
diversificatăășiăadaptatăăoferteiădeăpeăpiațaămuncii,ăunitățiă
deă învățământă laă standardeă europene,ă locuriă deă muncăă
stabile,ă egalizareaă salariiloră cuă celeă europene,ă
respectareaă drepturiloră șiă maiă alesă aă opiniilor,ă
comunicareă șiă informare,ă întemeiereaă uneiă familii…ă
acesteaăsuntăînămareăceeaăceăîșiădorescătineriiădinăjudețulă
VasluiădeălaăUniuneaăEuropeană.ă 
 Dupăă oă serieă deă 8ă dezbateriă desfășurateă înă lunileă
octombrieășiănoiembrieăaleăacestuiăan,ăeleviiădeălaăLiceulă 

   ACTIVITĂŢILE CENTRULUI EUROPE DIRECT VASLUI                                       

“Mihailă Kogălniceanu”ă Vaslui,ă Liceulă Tehnologică "Ionă
Mincu"ă Vaslui,ă Liceulă Teoretică “Emilă Racoviţă”ă Vaslui,ă
Liceulă "Ştefană Procopiu"ă Vaslui,ă Colegiulă Naţională “Gh.ă
Roşcaă Codreanu”ă Bârlad,ă Colegiulă Tehnică ”Marcelă
Guguianu”ă Zorleni,ă Liceulă Tehnologică Specială "Sf.ă
Ecaterina"ăHuşiăşiădeă laăColegiulăNaţională “ăCuzaăVodă''ă
Huşi,ă auă ajunsă laă concluziaă căă Uniuneaă Europeanăă
trebuieă săă investeascăă maiă multă înă domeniulă educaţiei,ă
darăşiăsăăculeagăă roadeleăacesteiă investiţii,ă prinăoferireaă
deălocuriădeămuncăăcapabileăsăăvalorificeătoateăresurseleă
deăcareădispunătinerii.ă 
 DacăăUniuneaăEuropeanăăs-arăextindeăşiăarăcuprindeă
toateă stateleă dină continentulă european,ă ară ajungeă laă
putereaădeăcareăareănevoieăpentruăaădepăşiăobstacoleădină
celeă maiă grele,ă cumă esteă crizaă financiară.ă Dar,ă într-oă
uniuneă bazatăă peă reguliă stricteă şiă respectă reciproc,ă esteă
necesarăămenţinereaă identităţiiă culturale.ăAcestăexerciţiuă
deăimaginaţieăaăfostăfoarteăbineăprimitădeăelevi.ăDorniciădeă
a-şiăexprimaăpărerea,ădeăaăoferiăsoluţii,ădeăaăseă implica,ă
dară şiă deă aă primiă informaţiiă folositoareă legateă deă
programeleă Uniuniiă Europeneă createă specială pentruă ei,ă
tineriiăvasluieniăauălăudatăiniţiativaăşiăauăarătatăinteresăfaţăă
deăacestăgenădeăevenimente.ă 
 Ideileăextraseădinăaceastăăcampanieăvoră fiă transmiseă
Reprezentanţeiă Comisieiă Europeneă înă România,ă scopulă
generală fiindă acelaă deă aă promovaă dialogulă laă toateă
nivelurileăşiădeăaăaflaăpărereaătinerilorăcuăprivireălaăviitorulă
UniuniiăEuropene.ă 

 

Muncind în Europa 

 

Joi,ă 5ă decembrie,ă
ofițerulă deă informareă
Europeă Directă Vaslui,ă
împreunăă ă cuă
reprezentantulă EURESă
Vaslui,ă dină cadrulă
Agenţieiă Judeţeneă
pentruăOcupareaăForţeiă
deăMuncăăVaslui,ăLauraăAlinaăToporăscu,ăauăparticipatălaă
activitateaă “Muncindă înă Europa”,ă organizatăă deă Europeă
Directă Iași.ă Laădezbatereaă interactivă,ăceăs-aădesfășurată
laă Direcțiaă pentruă Agriculturăă Iași,ă auă maiă participată
consilierulă EURESă Iași,ă Adrianaă Sîrghieă șiă Teodoraă
Bogza,ăAmbasadorăEUCareers.ă 

Studențiiă participanțiă auă primită informațiiă utileă înă
legăturăă cuă oportunitățileă deă angajareă existenteă înă
UniuneaăEuropeană,ădarășiăsfaturiăcuăprivireălaăstagiileăşiă
posturileă disponibileă pentruă româniă înă cadrulă instituțiiloră
europene.ăă  

 

(Mihaela Cozma, ofiţer informare)  
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Un nou șef al Reprezen-
tanței Comisiei Europene 

la București  
 

Înădataădeă1 ianuarie 2014,ă
dnaă Angelaă Filoteă vaă pre-
luaăfuncțiaădeășefăalăRepre-
zentanțeiădinăRomânia.ăCuă
pesteă 20ă deă aniă deă expe-

riențăă înă managementulă comunicăriiă instituționale,ă dnaă
Filoteăaă lucrată înăRomânia,ăTurciaășiăEgipt,ă iară începândă
cuăanulă2010,ă laăsediulăComisieiăEuropeneădeă laăBruxel-
les. 
 Înă anulă 1993,ă dnaă Filoteă aă fostă selectatăă pentruă aă
configuraă echipaă deă presăă șiă informareă aă noiiă reprezen-
tanțeă diplomaticeă aă Comisieiă Europeneă înă România.ă Înă
aceastăăperioadă,ăeaăs-aăocupatădeăpunereaăînăaplicareăaă
strategieiă deă comunicareă aă Comisieiă Europeneă pentruă
România.ăAăstabilit,ădeăasemenea,ărelațiiăcuăpresaălocală,ă
naționalăă șiă internaționalăă șiă aă întreprinsă activitățiă deă in-
formareă aă publicului,ă acesteaă incluzândă creareaă uneiă
rețeleăputerniceădeămultiplicatoriăaiăinformațiilorăeuropene,ă
alcătuiteădină1.000ădeăparteneri. 
 

Sursa : CE 

 

Măsuri în cazurile de constatare a neîndeplinirii obli-
gațiilor  

 

 Prină pachetulă lunară deă deciziiă deă constatareă aă
neîndepliniriiăobligațiilorăcareă leărevinăstatelorămembreăînă
temeiulă tratatelor,ă Comisiaă Europeanăă inițiazăă acțiuniă înă
justițieăîmpotrivaăstatelorămembreăcareănuăși-auăîndeplinită
înă modă corespunzătoră obligațiileă ceă leă revină înă temeiulă
legislațieiă UE.ă Acesteă deciziiă careă acoperăă numeroaseă
sectoareăauăscopulădeăaăasiguraăaplicareaăcorectăăaălegi-
slațieiăUEăînăbeneficiulăcetățenilorășiăalăîntreprinderilor. 
 Înă cazulă Românieiă auă fost transmiseă următoareleă
avizeămotivate: 
 Mediu:ăComisiaăcereăRomânieiăsăăadopteănormeleă

UEăprivindăcriteriileăspecificeădeădepozitareăaămer-
curuluiămetalicăconsideratădeșeu;ă 

 Mare:ăComisiaăcereăRomânieiăsăăasigureăschimbulă
electronicădirectădeăinformațiiărelevanteăînădomeniulă
pescuituluiăcuăalteăstateămembre; 

 Controaleă oficiale:ă Comisiaă cereă Românieiă săă îșiă
modificeăsistemulădeăcontrolăprivindă importurileădeă
sare; 

 Mediu:ăComisiaăcereăRomânieiăsăăpunăăînăaplicareă
normeleăUEăprivindăprotecțiaăanimalelorăutilizateăînă
scopuriăștiințifice.ăă 

Sursa : CE 

Îmbunătățirea calității stagiilor  
 

 ComisiaăEuropeanăăaăpropusă înă lunaădecembrieă
orientăriă careă săă leă permităă stagiariloră săă dobândea-
scăăoăexperiențăădeămuncăădeăînaltăăcalitate,ă înăcon-
dițiiăsigureășiăechitabileășiăcareăsăă leăcreascăășanseleă
deăaăgăsiăunălocădeămuncăădeăbunăăcalitate.ă 
 Orientărileă urmeazăăsăă îmbunătățeascăă transpa-
rențaă înă ceeaă ceă priveșteă condițiileă deă stagiu,ă im-
punândădeăexempluăcerințaăcaăstagiileă săăseăbazezeă
peăunăacordăscrisădeăstagiu.ăAcordulăarătrebuiăsăăaco-
pereăconținutulădidactică (obiectiveleăeducaționale,ăsu-
pravegherea)ă șiă condițiileă deă muncăă (durataă limitată,ă
timpulădeălucru,ăindicațiaăclarăăcăăstagiariiăvorăfiăplătițiă
sauăcompensațiăînăaltămodășiăcăăvorăbeneficiaăsauănuă
deă securitateaă socială).ă Deă asemenea,ă liă seă vaă cereă
furnizorilorădeăstagiuăsăă indiceăînăanunțulădeăpostăva-
cantădacăăstagiulăvaăfiăplătit.ă 
 

Sursa : CE 

 

S-a adoptat primul instrument juridic al UE pentru 
integrarea romilor  

 

 Toateăceleă28ădeăstateămembreăaleăUniuniiăEuro-
peneăs-auăangajatăsăăpunăăînăaplicareăunăsetădeăreco-
mandăriăpropuseădeăComisiaăEuropeanăăpentruăaă in-
tensificaă integrareaă economicăă șiă socialăă aă comu-
nitățilorădeăromi.ă 
 Recomandareaă seă axeazăă peă patruă domeniiă :ă
accesul la educație, la locuri de muncă, la servicii de 
sănătate și la locuințe. Pentru realizarea acțiunilor 
vizate,ăînărecomandareăseăsolicităăstatelorămembreăsăă
aloceă pentruă integrareaă romiloră nuă numaiă fonduriă aleă
UE,ăciășiă fonduriănaționaleășiădinăsectorulă terțiară –ăună
factor-cheieăidentificatădeăComisieăînăevaluareaăsaădeă
anulă trecută aă strategiiloră naționaleă aleă stateloră mem-
bre.ă Înă plus,ă recomandareaă oferăă stateloră membreă
orientăriăprivindăpoliticiă transversaleăpentruă integrareaă
romilor,ăcumăarăfiăasigurareaăimplementăriiăstrategiiloră
laănivelă local,ăasigurareaărespectăriiănormelorăîmpotri-
vaă discriminării,ă aplicareaă uneiă strategiiă deă investițiiă
sociale,ă asigurareaă protecțieiă copiiloră șiă femeiloră deă
etnieăromăășiăidentificareaădeăsoluțiiăpentruăreducereaă
sărăciei.ă 
 

Sursa : CE 
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Sistemul European de Supraveghere a Frontierelor  
 

 Sistemulă Europeană deă Supraveghereă aă Frontiereloră
(EUROSUR) a devenit operațional. EUROSUR va aduce 
oăcontribuțieăimportantăălaăsalvareaăviețilorăcelorăcareăîșiă 
asumăă riscuriă pentruă aă ajungeă peă țărmurileă Europei.ă Deă
asemenea,ă vaă oferiă UEă șiă stateloră saleă membreă instru-
menteămaiăbuneăpentruăaăpreveniăinfracțiunileătransfronta-
liere,ăprecumătraficulădeăpersoaneăsauătraficulădeădroguri,ă
și,ă înă acelașiă timp,ă pentruă aă detectaă micileă ambarcațiuniă
cuămigranțiăaflateăînăprimejdieășiăaăleăfurnizaăasistență,ăînă
deplinăăconformitateăcuăobligațiileăeuropeneășiăinternațio-
nale,ăinclusivăprincipiulănereturnării.ăă 
 

Sursa : CE 

 

Acordul de Asociere Moldova - UE a fost parafat 

 Acordulă deă Asociereă aă Republiciiă Moldovaă cuă UEă aă
fostăparafatădeăcătreăpremierulă Republiciiă Moldova,ă Iurieă
Leancăăşiă ÎnaltulăReprezentantăalăUEăpentruăAfaceriăEx-
terneăşiăPoliticăădeăSecuritate,ăCatherineăAshton.ă 
 Cuă ocaziaă acestuiă eveniment,ă comisarulă europeană
pentruăagricultură,ădl.ăDacianăCioloş,ăaădeclaratăcăă“ăesteă
unămomentăcuăadevăratăistoric,ăcareămarcheazăăînceputulă
unei reintegrăriă politiceă multă așteptateă înă familiaă euro-
peană,ă cuăefecteăbeneficeăconcreteăpentruăcetățeniiă Re-
publiciiă Moldova,ă dară șiă pentruă mediulă deă aface-
ri. Crearea Zoneiă deă liberă schimbă aprofundatăă şiă cu-
prinzătoareă inclusăă înă acestă acordă esteă oă ancorăă solidăă
pentruă integrareaă economicăă aă Republiciiă Moldovaă peă
piațaăeuropeană.ăÎnseamnăăaccesăpentruăproduseleămol-
doveneștiăpeăoăpiață cuăpesteă500ădeămilioaneădeăconsu-
matori,ă oă piațăă stabilă,ă cuă reguliă clareă șiă trasparente,ă
lăsândăînăacelașiătimpăRepubliciiăMoldovaăposibilitateaădeă
a-șiă protejaă anumiteă sectoareă sensibileă –ă înă specială înă
agriculturăășiăindustriaăalimentară.ăTotodată,ăaceastăăinte-
grareăeconomicăăvaăfiăpentruăinvestitoriăgaranțiaăunuiăme-
diuădeăafaceriăsolidășiăatractiv”.ă 
 

Sursa : CE 

 

 Enjoy, it's from Europe  
 

 Nouaăpoliticăăeuropeanăădeăpromovareăaăproduseloră
agricoleășiăagroalimentareăeuropeneăareăsloganulă„Enjoy, 
it's from Europe”ă şiă vizeazăă săă ajuteă profesioniștiiă dină
sectoră săă seă extindăă laă nivelă internațională șiă săă sensibi-
lizezeămaiăbineăconsumatoriiăcuăprivireălaăeforturileă 

înămaterieădeăcalitateăaăproduselor,ăpeăbazaăuneiăstrate-
giiă veritabileădefiniteă laănivelăeuropean.ăPrincipaleleăele-
menteăaleăacesteiăreformeăsunt: 
     o creștere semnificativă a ajutoarelor destinate 
acțiunilorădeă informareășiădeăpromovare,ă înăscopulăcon-
solidăriiăcompetitivitățiiăagriculturiiăeuropene.ă 
     punerea în aplicare a unei strategii europene de 
promovare,ăcareăvaăduceăla: 
-ă creștereaă finanțăriiă programeloră careă vizeazăă țărileă
terțeășiăaăprogramelorămultipleă(programeăprezentateădeă
cătreăentitățiădinămaiămulteăstateămembre)ăprintr-oă taxăă
deăcofinanțareămaiăridicatăăpentruăacesteădouăăcatego-
rii:ăoăcofinanțareădeă60șădinăparteaăUE,ăînălocădeă50ș; 
-ă peă piațaă internă,ă laă îmbunătățireaă niveluluiă scăzută deă
cunoștințeă ală consumatoriloră cuă privireă laă calitățileă pro-
duselorăagricoleăeuropene,ăînăgeneral,ășiăaleăproduseloră
recunoscuteădeăsistemeleăeuropeneădeăcalitate,ăînăspe-
cial. 

Sursa : CE 

 

Ajutor pentru atenuarea impactului restructurărilor 

 

 UEă urmăreșteă săă stopezeă tendințaă restructurăriloră
ceă afecteazăă toateă țărileă dină Europa,ă prină introducereaă
unuiă setădeăbuneăpracticiă pentruă întreprinderi,ă lucrători,ă
sindicate,ă organizațiiă patronaleă șiă administrațiiă publice,ă
pornindă deă laă rezultateleă consultăriiă publiceă lansateă peă
aceastăătemă.ăSeăsperăăcăăbuneleăpracticiăpublicateăvoră
ajutaă întreprinderileă săă anticipezeă maiă bineă nevoileă șiă
competențeleă necesareă peă piațaă forțeiă deămuncăă șiă săă
vinăă înăsprijinulă lucrătorilorăconcediațiăcareă îșiăcautăăună
altălocădeămuncă.ăPrintreămăsurileăspecificeăseănumără: 
 monitorizareaă strategicăă peă termenă lungă aă evo-

luțiilorăpieței; 
 urmărireaă permanentăă aă nevoiloră înă materieă deă

competențeășiălocuriădeămuncă; 
 furnizareaă deă formareă șiă consiliereă profesionalăă

pentruă lucrătoriiă afectațiă șiă sprijinireaă acestoraă
pentruăa-șiăgăsiănoiălocuriădeămuncă; 

 implicareaă unoră organismeă externeă –ă autoritățiă
publice,ăuniversități,ăcentreădeăformare; 

 valorificareaălaămaximăaăfondurilorăUEăpentruăpro-
movareaăcreăriiădeălocuriădeămuncă. 

Sursa : CE 
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Broadband în spaţiul rural 
 

APDRPăaăpublicatăspreăconsultare,ăGhidul Solicitantului 
pentruăoă linieădeă finanţareănou-introdusăă înăPNDRă2007-

2013,ă respectivă Submăsuraă 322e)ă „Investiţii privind 
infrastructura de broadband în spaţiul rural”, parteăaă
Măsuriiă 322ă „Renovarea,ă dezvoltareaă satelor,ă
îmbunătăţireaă serviciiloră deă bazăă pentruă economiaă şiă
populaţiaăruralăăşiăpunereaăînăvaloareăaămoşteniriiărurale”. 
Obiectiv : creştereaăaccesuluiăpopulaţieiăruraleălaăserviciiă
deăcomunicaţiiăînăbandăălargă. 
Solicitanţii eligibili : IMM-urile,ăatâtăceleăexistente,ăcâtăşiă
start-up-urile,ăcuăactivitateă înădomeniulă telecomunicaţiilor,ă
autorizateădeăAutoritateaăNaţionalăăpentruăAdministrareăşiă
ReglementareăînăComunicaţii. 
Buget : ajutorulăpublicănerambursabilăesteădeămaximă90șă
dină totalulă cheltuieliloră eligibile,ă iară valoareaă fonduriloră
nerambursabileă nuă vaă puteaă depăşiă plafonulă deă 200.000ăă
euro/beneficiar.ă Contribuţiaă publicăă prină PNDRă esteă deă
19.232.165ă euro,ă reprezentândă 95șă dină contribuțiaăăăăăă
publicăătotală.ă 
Surse de informare:  

http://fonduri-structurale.ro/Document_Files//
Stiri/00014266/
v3fwn_Ghidul_Solicitantului_pentru_Submasura_322_eș
29_-_VARIANTA_CONSULTATIVA.pdf 

 

ăăERASMUS + 

Program :ă ă ERASMUSă +ă :ă Programulă Uniuniiă Europeneă
pentruăeducație,ăformare,ătineretășiăsportă 
Domenii :  educație,ăformare,ătineret,ăsportă 
Buget total:  14,7ămiliardeă€ 

Durată :  2014-2020 

Data de începere a implementării: 1ăianuarieă2014ă 
Cine poate solicita cofinanţare : oriceăorganismăpublică
sauă privată activă înă domeniiă precumă educația,ă formarea,ă
tineretulă șiă sportulă deă masăă poateă solicitaă finanţareă înă
cadrulăprogramului. 
Eligibilitate : înăplusăfațăădeăstateleămembre,ăstateleăSEEă
(Islanda,ă Liechtenstein,ă Norvegia)ă șiă Confederaţiaă
Elvețiană,ă țărileă înă cursă deă aderare,ă țărileă candidateă șiă
potențială candidateă siă țărileă careă intrăă subă incidențaă
politiciiă europeneă deă vecinătate,ă peă bazaă unoră acorduriă
specifice.ă 
Obiectiv general : 
Programul,ăcareăseăvaădesfăşuraăpeăoăperioadăădeăşapteă
ani,ăareăcaăscopăstimulareaădezvoltăriiăcompetențelorăşiăaă
capacitățiiă deă inserțieă profesionalăă şiă sprijinireaă
modernizăriiă sistemeloră deă învățământ,ă deă formareă

 Tipuri de acţiuni: 
1. mobilitatea persoanelor în scopul învă ării :ă 
-ă pentruă profesori,ă formatori,ă studenți,ă eleviă dină şcolileă
VET,ăpersonal/staffă;ă 
-ătineri,ăvoluntari,ălucrătoriădeătineret.ă 
2. cooperarea pentru inovare i schimbul de bune 
practici :  
-ăparteneriateăstrategiceăatâtăpentruăcolaborăriăsectoriale,ă
dară şiă inter-sectorialeă (actualeleă parteneriateă biă sauă
multilaterale); 
-ăalianțeăpentruăcunoaştere,ăalianțeăsectorialeăşiăproiecteă
pentruă creştereaă capacitățiiă organizaționaleă prină
cooperareăinternațională.ă 
3. sprijin pentru reformarea politicilor :  
-ădialogulăstructuratăîntreătineriăşiădecidențiiădinădomeniulă
tineretului; 
ă-ăsprijinăpentruăMetodaăDeschisăădeăCoordonareă(MDC);ă
-ăsprijinăpentruărețele/ăservicii/ăinstrumenteăeuropene. 
Noutăţi:  ăăăprogramulăva integra 7 dintre programele europene 
de finan are actuale:ăÎnvățareăpeăTotăParcursulăVieții,ă 
Tineretă înă Acțiune,ă Erasmusă Mundus,ă Tempus,ă Alfa,ă
Edulinkă şiă programulă pentruă cooperareă cuă țărileă
industrializate;ă 
ăăăaplica iile se vor face online;ă 
ăăăălaăraportareăseăurmăreşteă îndeplinirea obiectivelor,ă
calitateaă acțiuniloră şiă impactulă produs,ă nuă neapărată
documentațiaăfinanciară;ă 
ăăăComisiaă instituieă ună mecanism de garantare a 
împrumuturilor pentru studen i.ă 
Surse de informare:  

Ghidulă programului:ă http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-

guide_en.pdf 
 

Europa este creativă  
 

Program :ăăEUROPAăCREATIV ă 
Domenii : diversitateă culturalăă şiă lingvisticăă înă Europa:ă
cultura,ă cinematografia,ă televiziunea,ă muzica,ă literatura,ă
arteleăspectacolului,ăpatrimoniulășiăsectoareleăconexe 

Buget total:  14,6ămiliardeă€ 

Durată :  2014-2020 

Data de începere a implementării: 1ăianuarieă2014ă 
Cine poate solicita cofinanţare: operatoriă culturali,ăă
autoritățiă localeă şiă regionale,ă centreă deă formare,ăăăăăăăăă
companii,ăadministrațiiăcentrale,ăONG-uri,ăetc.ă 
Eligibilitate:  Înă plusă fațăă deă stateleă membre,ă stateleă
SEEă (Islanda,ă Liechtenstein,ă Norvegia)ă șiă Federațiaă
Elvețiană,ă țărileă înă cursă deă aderare,ă țărileă candidateă șiă
potențială candidateă siă țărileă careă intrăă subă incidențaă
politiciiă europeneă deă vecinătateă voră aveaă accesă
condiționatălaăEuropaăcreativă.ă 
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Buget/Suma acordată pe proiect : 10ă 900ă 000ă €;ă
maximumă80șăcofinanțareăşiăcelăpuțină75.000ă€/proiect 
Data limită de depunere : 12ămartieă2014 

Eligibilitate : organismeăpubliceăsauăprivateăşiăorganizațiiă
nonprofităcuăpersonalitateăjuridică 

ări/Regiuni : stateămembreăUE 

Priorităţi: 
-ădrepturileăcopilului;ă 
-ă informațiiăcuăprivireălaăcazurileăînăcareăCartaădrepturiloră
fundamentaleăaăUniuniiăEuropeneăseăaplicăășiăcuiătrebuieă
săă neă adresăm,ă înă cază deă încălcareă aă drepturiloră
fundamentale;ă 
-ăluptaăîmpotrivaădiferitelorăformeădeărasismășiăxenofobie;ă 
-ă luptaă împotrivaă homofobiei:ă întărirea/îmbunătățireaă
înțelegeriiăsiăaătoleranței;ă 
-ăformareășiărețeleăîntreăprofesiileăjuridiceășiăpracticieniiăînă
drept;ă 
 -ă sensibilizareă pentruă cetățeniaă europeanăă șiă drepturileă
aferenteășiăidentificareaăobstacolelor;ă 
-ă conștientizareă șiă informațiiă cuă privireă laă normeleă UEă
privindăliberaăcirculație;ă 
-ă facilitareaă schimbuluiă deă cunoștințeă șiă buneă practiciă înă
dobândireaășiăpierdereaăcetățenieiăUniunii;ă 
-ăcombatereaădezechilibruluiăîntreăsexeăînăparticipareaălaă
alegerileăpentruăParlamentulăEuropean;ă 
-ăprotecțiaădatelorășiăaăviețiiăprivate.ă 
Printre ac iunile finan ate:  
-ăformareăpentruăpracticieniiă/ăprofesioniștiiăcareălucreazăă
cuăcopiiiăînăinstituțiiăsauăcadreădeădetenție;ă 
-ădezvoltareaășiăfurnizareaădeămoduleădeăinstruireăprivindă
justițiaă înă interesulă copiluluiă pentruă profesioniștiiă șiă
practicieniiă careă interacționeazăă cuă copiiiă înă diverseă
proceduriăjudiciareă(civile,ăpenaleăsauăadministrative);ă 
-ăîncurajareaăparticipăriiăcopiiilorăromi,ăprinăidentificareaășiă
dezvoltareaăunorăabordăriăeficiente,ăpentruăa-iă implicaăînă
problemeă careă îiă afectează;ă -ă îmbunătățiriă structuraleă laă
furnizareaădeă informațiiăgeneraleăcătreăcopiiăcuăprivireă laă
drepturileălor;ă 
-ăformareășiăconștientizareăprivindăprotecțiaădatelor.ă 
Sursă de informare:  
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/
just_2013_frc_ag_en.htm 

Ce sprijină programul ?  
ăăproiecteă deă cooperareă internaționalăă întreă organizațiileă
culturaleășiăcreativeădinăUEășiădinăafaraăspațiuluiăsău; 
ărețeleă pentruă sectoareleă culturaleă șiă creativeă pentruă aă
dezvoltaă ună nivelă transnațională șiă consolidaă
competitivitateaăacestora; 
ătraducereaă șiă promovareaă opereloră literareă peă diverseă
piețeăeuropene; 
ăăplatformeleă operatoriloră culturaliă careă asigurăă
promovareaă artiștiloră dină țăriă înă cursă deă dezvoltareă șiă
promovareaă opereloră culturaleă șiă artisticeă cuă adevărată
europene; 
ăădezvoltareaă competențeloră șiă formareaă profesioniștiloră
mass-media;ă 
ăădezvoltareaădeăopereădeăficțiune,ăanimație,ădocumentareă
șiă jocuriă videoă creativeă pentruă piețeleă deă televiziuneă șiă
cinemaăeuropeanășiăalteăplatforme; 
ăăădistribuireaă șiă comercializareaă opereloră audiovizualeă înă
Europaășiăînăafaraăspațiuluiăsău; 
ăăăfestivaluriădeăfilmăcareăpromoveazăăfilmeăeuropene; 
ăăăcreştereaă audiențeiă publicului,ă dezvoltareaă culturiiă deă
filmășiăaă interesuluiăpentruă filmeleăeuropeneăprintr-oăgamăă
largăădeăevenimente; 
ăăăăfinanţareaă pentruă co-

producțieă internaționalăă deă
filme; 
ăăăăpremiileă europeneă pentruă
literatură,ă arhitectură,ă
patrimoniulă cultural,ă filmă șiă
muzicăărockășiăpop; 
ăăăăCapitaleleă europeneă aleă
culturii,ă Marcaă patrimoniuluiă
european,ă Zileleă patrimoniuluiă
europeană șiă celeă cinciă premiiă
europeneă (Premiileă Europaă
Nostra,ă pentruă arhitecturăă
contemporană,ă pentruă literatură,ă premiileă „Europeană
BorderăBreakers”ășiăpremiulăMEDIA)ă 
Surse de informare: 

http://ec.europa.eu/culture/creative -europe/

index_en.htm 

 

Drepturi fundamentale şi cetățenie  
 

Titlu apel :ă“Drepturiăfundamentaleăşiăcetățenieă–ăAcțiuneă
deăfinanțareă2013”ă–ăSprijinăpentruăproiecteătransnaționaleă 
Program: DREPTURIă FUNDAMENTALEă Iă CET ENIEă
2007-2013ă 


