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OPORTUNITATI EUROPENE

 Surse de finantare pentru luna martie 2016
ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finantare – martie 2016. Acesta cuprinde programele de finantare
nerambursabila active finantate de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei.
Catalogul contine patru sectiuni:
•
Societati (Descarca);
•
Autoritati publice (Descarca);
•
ONG-uri (Descarca);
•
Universitati (Descarca).
Detalii: http://www.adrcentru.ro/

 Au fost lansate primele 2 apeluri de proiecte pe POR 2014-2020
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), in calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, a lansat astazi, 15 martie 2016, primele doua apeluri
de proiecte, pentru prioritatile de investitii 6.1 si 3.1.A:
- 6.1 sustine investitiile in modernizarea retelei de drumuri judetene care asigura conectivitatea, directa sau
indirecta, cu reteaua TEN-T, constructia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judetean aflate pe
traseul drumului judetean respectiv, precum si investitii destinate sigurantei rutiere.
- 3.1.A vizeaza cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, indeosebi a celor care inregistreaza
consumuri energetice mari.
Ambele apeluri de propuneri de proiecte vor fi deschise pana la momentul in care valoarea solicitata a proiectelor
depuse depaseste cu 50% alocarea financiara regionala, dar nu mai tarziu de data limita de inchidere a apelurilor
mentionate mai sus.
Cererile de finantare se vor depune intr-un singur exemplar, in format tiparit, la sediile Agentiilor pentru Dezvoltare
Regionala, timp de 6 luni, pana la inchiderea apelurilor
Ghidurile Solicitantului - Conditii Specifice pentru cele doua apeluri de propuneri de proiecte, inclusiv anexele
aferente, se pot accesa pe site-ul Programul Operational Regional 2014-2020:
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Detalii in link-ul de mai jos:
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 Surse de finanțare pentru companii – Martie 2016
Următoarele domenii se finanțează prin programe europene aferente exercițiului financiar 2014-2020, începând
cu luna Martie:
•
•
•
•
•
•
•

Dezvoltarea microîntreprinderilor (valoarea maximă a grantului poate fi de 200.000 EUR, intensitatea
finanțării 100% din valoarea cheltuielilor eligibile);
Cercetare – inovare pentru start-up-uri și spin-off-uri (valoarea maximă a grantului poate fi de 200.000
EUR, intensitatea finanțării 90% din valoarea cheltuielilor eligibile);
Producția de energii regenerabile din resurse mai puțin exploatate (valoarea maximă a grantului poate fi
de 15.000.000 EUR, intensitatea finanțării: între 60% și 80% din valoarea cheltuielilor eligibile);
Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali (valoarea maximă a grantului poate fi de
200.000 EUR, intensitatea finanțării: între 60% și 80% din valoarea cheltuielilor eligibile);
Investiții în exploatații agricole (valoarea maximă a grantului poate fi de 2.000.000 EUR, intensitatea
finanțării 90% din valoarea cheltuielilor eligibile);
Investiții în procesarea și marketing-ul produselor agricole (valoarea maximă a grantului poate fi de
2.500.000 EUR, procentul maxim al finanțării ce poate fi obținută este de 70% din cheltuielile eligibile);
Investiții în infrastructură agricolă și silvică (valoarea maximă a grantului poate fi de 1.500.000 EUR,
procentul maxim al finanțării ce poate fi obținută este de 100% din cheltuielile eligibile).

Pentru mai multe detalii puteți consulta catalogul surselor de finanțare disponibil:
http://finacongroup.com/stiri/wp-content/uploads/2016/03/Surse-de-finantare-companii-Martie.pdf
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Comisia Europeană a adoptat la 21 martie 2016, o propunere de modificare a deciziei de transfer a persoanelor
care au nevoie de protecție internațională din Italia și Grecia. Astfel, din totalul persoanelor prevăzute pentru
transfer, un număr de 54 de mii vor fi realocate pentru
reinstalarea cetățenilor sirieni din Turcia către UE.
Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris
Avramopoulos, a declarat: „Prin acordul încheiat cu Turcia în
data de 18 martie, oferim solicitanților de azil o alternativă
credibilă riscului pe care și-l asumă atunci când pornesc pe
rute maritime periculoase. Statele membre trebuie acum să-și
onoreze angajamentele și să asigure un proces de sosire și
admitere în Europa organizat, bine gestionat și sigur pentru
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persoanele care au nevoie de protecție internațională în Turcia."
Propunerea răspunde nevoii de suplimentare a locurilor disponibile pentru persoanele reinstalate potrivit
mecanismului de 1:1 agreat – un cetățean sirian strămutat în UE din Turcia pentru fiecare cetățean sirian sosit
ilegal în insulele grecești și care este returnat Turciei. Scopul mecanismului este de a înlocui rapid fluxurile de
migranți ilegali ce călătoresc în condiții periculoase cu un proces legal și bine organizat de reinstalare. Pentru ca
mecanismul să funcționeze, statele membre trebuie să pună la dispoziție un număr suficient de mare de locuri
pentru persoanele reinstalate, în cadrul angajamentelor deja luate. Potrivit noii propuneri, statele membre vor
putea să își îndeplinească angajamentele umanitare prin admiterea pe teritoriile lor a cetățenilor sirieni direct din
Turcia. Numărul celor reinstalați va fi dedus din cotele stabilite pentru statele membre în ce privește transferul
refugiaților.
Noua propunere este complementară mecanismului existent de reinstalare a 22.504 de refugiați, agreat în iulie
2015, în cadrul caruia mai sunt încă disponibile 18.000 de locuri.
Mai multe informatii despre subiect:
http://ec.europa.eu/romania/news/21032016_acord_ue_turcia_mecanism_stramutare_unu_la_unu_ro.htm

 Locuri de muncă, creștere, investiții
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Prima dintre cele 10 priorități ale Comisiei Juncker este să readucă Europa pe un trend crescător și să mărească
numărul de locuri de muncă disponibile, fără a crește datoria suverană. Investițiile au lipsit din economiile
europene în ultimii ani. Pe lângă efectuarea de reforme structurale și managementul responsabil al resurselor
financiare, este necesar să se reinițieze investițiile pentru a depași criza, a crea
locuri de muncă și a asigura o dezvoltare durabilă.
Planul de investiții urmărește să înlăture obstacolele din calea investițiilor, să
asigure mai multă vizibilitate și asistență tehnică pentru proiectele de investiții și
să încurajeze o utilizare mai inteligentă a resurselor financiare noi și a celor
existente.
Pentru a atinge aceste obiective, planul are trei piloni:
• mobilizarea unor investiții în valoare de cel puțin 315 miliarde EUR în trei ani;
• sprijinirea investițiilor în economia reală;
• crearea unui mediu propice investițiilor.
Mai multe informații despre prima prioritate a Comisiei Europene, respectiv Un nou impuls pentru locuri de muncă,
creștere și investiții pot fi accesate aici: https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment_en.
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 Piața unică digitala
Internetul și tehnologia transformă lumea în care trăim. Cu toate acestea, existența unor bariere în comunicarea
pe internet face ca cetățenii să nu aibă acces la unele bunuri
și servicii, companiile de internet să fie limitate, iar guvernele
să nu poată beneficia de instrumentele digitale.
Este momentul oportun pentru a transforma piața unică
europenă în sensul eliminării reglementărilor excesive și
trecerea de la 28 de piețe digitale la o piață digitală unică.
Acest lucru va contribui cu 415 miliarde de euro anual la
economia europeană și va crea sute de mii de locuri de
muncă.
Mai multe informații despre cea de-a doua prioritate a Comisiei Europene, respectiv O piață unică digitală
conectată pot fi accesate aici:
https://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en.
 Telemeaua de Ibănești, produs cu denumire de origine protejată
„Telemeaua de Ibănești” a devenit primul produs românesc inclus în registrul european al produselor cu
„denumire de origine protejată" (DOP). Comisia Europeană a aprobat, în data de 15 martie 2016, cererea de
înregistrare depusă de autoritățile române.
„Telemeaua de Ibănești” este o specialitate de brânză produsă din laptele obținut de
la vacile crescute în zona văii Gurghiului, sărată prin utilizarea saramurii provenite de
la fântânile cu apă sărată din localitatea Orșova. Ea poate fi produsă doar în zona
localităților Gurghiu, Hodac și Ibănești din județul Mureș, care sunt parte a văii
Gurghiului, locul unde metoda de producere a fost transmisă din generație în
generație.
Mai multe informații:
http://ec.europa.eu/romania/news/15032016_telemeaua_de_ibanesti_produs_denumire_origine_protejata_ro.htm
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Regulile adoptate de Comisia Europeană în domeniul siguranței rutiere vineri, 18 martie, includ o clasificare
comună a încălcărilor grave prevăzute în cadrul legislativ pentru sectorul transporturilor și specificații noi pentru
tahografele inteligente. Acestea din urmă reprezintă dispozitivele de înregistrare a timpilor de funcționare pentru
camioane, autobuze și autocare.
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 Noi norme pentru creditele ipotecare
Noua directivă europeană privind creditele ipotecare a intrat în vigoare luni, 21 martie 2016. Ea are ca scop
îmbunătățirea măsurilor de protecție a consumatorilor europeni, prin introducerea unor practici responsabile de
creditare, în întreaga UE.
Comisarul european responsabil pentru stabilitate financiară, servicii
financiare și Uniunea piețelor de capital, Jonathan Hill, a declarat:
"Acesta este un pas important în îmbunătățirea gradului de
informare a consumatorilor, dar și în încurajarea creditării într-o
manieră responsabilă. Un regim de tip pașaport european pentru
intermediarii de credite va conduce către creșterea competitivității
sectorului și ar trebui să ofere noi oportunități de afaceri".
Potrivit noii directive, adoptate în data de 4 februarie 2014,
consumatorii vor beneficia de informații mai clare și mai ușor de
înțeles odată cu introducerea unei fișe europene de informații
standardizate. Aceasta va permite celor interesați de un credit să
înțeleagă mai bine riscurile asociate acordurilor ipotecare, să
compare ofertele și să identifice cel mai bun produs pentru nevoile lor, la cel mai bun preț. Consumatorii europeni
cei mai vulnerabili vor fi mai bine protejați în ce privește supra-îndatorarea prin intermediul unor standarde
aplicabile în întreaga Uniune referitoare la evaluarea bonității solicitanților de credit ipotecar.
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Comisarul UE pentru transporturi Violeta Bulc a declarat: „Îmi doresc o concurență loială pe drumurile europene și
îmi doresc ca acestea să fie cât mai sigure. Clasificarea comună a încălcărilor grave reprezintă un pas important
către o mai bună aplicare și o mai bună respectare a
normelor în vigoare. Ea este esențială pentru ca operatorii
de transporturi rutiere si conducatorii auto să aibă parte de
un tratament egal, oriunde în Europa. Noua generație de
tahografe inteligente va oferi mijloace noi de a garanta o
mai bună aplicare a normelor referitoare la timpul dedicat
șofatului și cel de odihnă, făcând fraudele mai dificile, în
paralel cu creșterea siguranței rutiere și reducerea
necesității organizării de filtre rutiere consumatoare de
timp."
Noile reguli vizează sporirea siguranței rutiere și vor contribui la o concurență echitabilă între operatorii de
transport rutier, precum și la aplicarea transfrontalieră consecventă a normelor UE. Aceste inițiative vor fi
discutate cu statele membre și cu părțile interesate în cadrul Conferinței referitoare la transportul rutier din 19
aprilie 2016.
Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/18032016_noi_reguli_siguranta_rutiera_ro.htm
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Totodată, directiva stabilește principiile de autorizare și înregistrare a intermediarilor de credite. Aceștia, în
condițiile în care se conformează noului set de reguli, vor avea acces la mult mai mulți potențiali clienți pe piața
unică, datorită sus-menționatului regim de tip pașaport. Pe termen lung, acesta va oferi noi oportunități de afaceri
creditorilor și va fi un pas înainte spre crearea Pieței unice europene în domeniul ipotecar, având ca rezultat
mărirea concurenței și scăderea prețurilor.
Mai multe informatii despre subiect:
http://ec.europa.eu/romania/news/21032016_directiva_credite_ipotecare_ro.htm

CONCURS

EGMO 2016 - Concursul european pentru fete “European Girls’ Mathematical Olympiad - Bușteni
În perioada 10-16 aprilie 2016 orașul Bușteni va găzdui cea
de a V-a ediție a Concursului european pentru fete EGMO
2016.
Competiția se va desfășura în zilele de 12 si 13 aprilie 2016,
începând cu ora 9.00 și va dura 4 ore și 30 de minute. În
fiecare din cele 2 zile, elevele vor avea de rezolva câte 3
probleme într-una din două limbi la alegere.
România va participa cu două echipe:
România A: Ioana Alexandra Teodorescu , Andreea Dima,
Ramona Deaconu, Raluca Cobzaru
România B: Clara Maria Dima, Lenca Iarina Cuturela, Doina
Chiroiu, Ana Maria Radu

Page
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Site-ul competiției: http://egmo.ssmr.ro/

Proiect finanţat de Comisia Europeană prin

Reprezentanţa Comisiei Europene în România

Proiect implementat de Camera de Comerţ
şi Industrie Prahova

Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

BULETIN INFORMATIV
Nr. 7 / AUGUST 2013
ACTIVITATEA CENTRULUI EUROPE DIRECT PLOIESTI
 Conferinta “Femeia-factor activ in economia prahoveana”
La invitatia C.E.C.C.A.R. Romania, Centrul Europe Direct Ploiesti a participat miercuri, 16 martie la evenimentul
"Femeia - factor activ in economia prahoveana".
Doamna Luana Teodorescu - Coordonator Centru a vorbit
auditoriului despre „Femeia Europeana - intre cariera si familie”
si egalitatea de gen ca si obiectiv transversal in toate
programele Uniunii Europene.
La eveniment au participat peste 70 de persoane, in special
doamne, printre care Dna Rodica Paraschiv - Prefectul
Judetului Prahova, sotia ambasadorului Republicii Islamice

Proiect finanţat de Comisia Europeană prin

Reprezentanţa Comisiei Europene în România

Proiect implementat de Camera de Comerţ
şi Industrie Prahova

Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Page

 Sesiune de informare - proiect derulat de ambasada Olandei -“Informeaza-te complet, angajeazate corect!”
La invitatia AJOF Prahova, marti, 22 martie 2016, reprezentanta CCI Prahova Dna Luana Teodorescu, Director
Afaceri Europene si coordonator Centrul Europe Direct Ploiesti, a participat la intalnirea de informare din cadrul
proiectului pilot privind Mobilitate Fortei de Munca demarat de
Guvernul olandez in anul 2014 si derulat sub sloganul
“Informeaza-te complet,angajeaza-te correct!
La intalnire au participat
ES Dna. Stella RONNERGRUBACIC, Ambasadorul Regatului Tarilor de Jos in
Romania, Dl. Iwan Rutjens, Secretar 1 si Dna. Rodica Carausu,
Ofiter Probleme Sociale in cadrul Ambasadei, Dl. Eduard
Corjescu, Secretar de Stat in Ministerul Muncii, Dna Cristina
Stoichici, Director AJOF, Dna Cristina Oprita, reprezentant
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Iran; Camelia Malama – vicepresedinte CECCAR Romania,
Denise Hornoiu – Director Sucursala Prahova a Bancpost;
Karmen Jarca-Tammise – Marketing Manager Stonerex
Romania; Ioana Sultanii – Responsabil Marketing SanConfind;
Carmela Dragomir – Fondator si director general Delice
International; Elena Nica –Director General Coffeol Romania;
Marha Mocanu – Director General BES Romania; Marina Trifina
– Director Markeiting Ploiesti Shopping City.
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Eures Prahova si Dna. Dumitra Ionescu, Inspector Sef ITM Prahova, reprezentantii unor organizatii
neguvernamentale, patronate, sindicate, institutii publice si firme de plasament.
Proiectul derulat de Guvernul olandez prin intermediul Ambasadei Olandei la Bucuresti este destinat informarii
corecte a lucratorilor mobili romani in Spatiul European. O bună informare se poate dovedi decisivă în găsirea
unui loc de muncă decent şi în integrarea în comunitatea de destinație, precum şi pentru evitarea pericolelor
legate de contracte de lucru nefavorabile (salarii mai mici decât cele cuvenite, condiții periculoase de muncă, fără
echipamente de protecție, neplata orelor suplimentare
etc.) sau chiar de exploatare prin muncă.
Aspectele abordate de vorbitori s-au referit la libera
circulatie a fortei de munca, asigurarea protectiei fortei de
munca ocupate printr-o plata corecta in conditii de
siguranta a muncii, necesitatea aplicarii de politici si
masuri la nivel european prin colaborari bilaterale in
vederea asigurarii unor standarde decente pentru toti
lucratorii mobili si a unor conditii de plata egala pentru
munca egala, evitarea discriminarii si exploatarii prin
munca.
Reprezentantul Centrului Europe Direct Ploiesti a luat cuvantul in cadrul intalnirii si a punctat importanta
organizarii unor astfel de intalniri de informare, potentarea diseminarii informatiilor de interes pentru cetatenii
romani prin retelele de informare europeana Eures si Europe Direct, astfel incat mesajul sa ajunga intr-o forma
coerenta si concisa catre utilizatorii finali – forta de munca mobila, cetateanul European.
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Centrul Europe Direct Ploiesti impreuna cu Colegiul Economic Virgil Madgearu din Ploiesti a organizat pe
parcursul lunii martie 2016, proiectul - concurs “Zilele Primaverii Europene”
Proiectul s-a desfăşurat avand la baza sloganul ,,Gandim european şi acţionam local !’’ şi si-a propus cultivarea şi
stimularea potenţialului intelectual, creativ şi lingvistic
al elevilor în realizarea unor lucrari artistice originale.
Activitatea principală a constat în organizarea unui
concurs tematic care a oferit posibilitatea elevilor de a
se implica în viaţa sociala şi de a-şi pune în valoare
creativitatea. Elevii au putut astfel sa-şi analizeze
prezentul şi să-şi construiască viitorul european.
Proiectul s-a desfăşurat sub forma unui concurs şi a
cuprins două secţiuni, la care au participat atat elevi
din învăţământul gimnazial cât şi liceal.
1.Sectiunea de creaţii artistico-plastice: ,,Mâna prieteniei”, cu tema Păstrarea valorilor naţionale în context
european.
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Participanţii au ilustrat prin forme şi culori mediul lor de viaţă ca parte a contextului european fundamentat pe
valori comune: mediul natural geografic, tradiţii, obiceiuri, familie, libertate, respect pentru drepturile omului,
conceptul românesc despre eroism etc.
Concursul a presupus realizarea unui afiş, folosind acuarelă, tempera, acrylic, pe suport de hârtie, format A3. De
asemenea, creaţia a fost insotita de un slogan în limba română în acord cu tema dată şi conţinutul lucrării.
Cele 17 lucrari nu s-au restituit ci au fost expuse, ulterior jurizării, într-o expoziţie .
În jurizare s-a ţinut cont de respectarea temei, creativitate şi originalitate, de complexitatea tehnicilor folosite.
2.Sectiunea de de compoziţii literare :,,Copacul cu răvaşe”, cu tema Promovarea valorilor europene în context
național.
Concursul a presupus compunerea unei poezii, scrierea unei povestiri, realizarea unui eseu sau a unei scrisori
adresate UE, de maximum o pagină respectând tema dată.
Editarea ideilor s-a facut într-o limbă străină (engleză, franceză, germană sau
spaniolă).
Cei 16 participanti la aceasta sectiune au promovat valorile europene prin creatiile
lor: democrația, libertatea expresiei, drepturile omului și toleranța, demnitatea
umană etc.
Doamna Luana Teodorescu - coordonator centru, a participat la sesiunea de
evaluare a lucrarilor.

-

Page

Festivitatea de premiere a celor 33 de elevi participanti la concurs va avea
loc luna viitoare, iar premiile vor fi oferite de Centrul Europe Direct Ploiesti si
Colegiul Economic Virgil Madgearu.
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Prin realizarea acestui proiect concurs s-a
urmarit
- stimularea interesului elevilor faţă de
viitorul lor în context european,
- acumularea de material informativ
despre plasarea în context european
a valorilor naţionale;
respectarea valorilor naţionale prin acceptarea diferenţelor culturale,
religioase, etnice, lingvistice,
îmbinarea dimensiunii integrării europene cu dimensiunea naţională
(locală) într-un mod creativ şi inovator,
dezvoltarea simţului artistic în rândul elevilor şi a capacităţii de
comunicare prin intermediul artei, creaţiei folosind limbile străine,
stimularea colaborării cu alţi elevi şi cadre didactice din alte unităţi
de învăţământ,
implicarea unui număr cât mai mare de elevi şi cadre didactice în
activităţile proiectului.

Proiect finanţat de Comisia Europeană prin

Reprezentanţa Comisiei Europene în România

Proiect implementat de Camera de Comerţ
şi Industrie Prahova

Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

BULETIN INFORMATIV
Nr. 7 / AUGUST 2013
Mai multe detalii despre activitatile Centrului, puteti afla din pagina de social media sau de pe website-ul
acestuia:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Centrul-Europe-Direct-Ploiesti-446289905424850/
WEBSITE: http://www.europedirectploiesti.ro/index.php/activitati-2/evenimente-2.html
STIMATI CITITORI
Dat fiind faptul că Buletinul Centrului de Informare Europe Direct se doreşte a fi tot mai atrăgător şi să
răspundă din ce în ce mai mult pretenţiilor Dumneavoastra, vă invităm să participaţi la redactarea
Buletinului Informativ.
Astfel, aşteptăm cu deosebită plăcere şi interes să ne transmiteţi relatări despre proiectele europene de
succes pe care le derulaţi, experienţele Dumneavoastră, fotografii, scrisori, articole şi orice alte materiale
pe care le consideraţi oportune să fie luate la cunoştinţă de cititorii Buletinului Informativ.
Vă mulţumim anticipat pentru colaborare şi vă aşteptăm la adresa de e-mail:
europedirectploiesti@cciph.ro.

CENTRUL EUROPE DIRECT PLOIEŞTI
Dna Luana TEODORESCU – Coordonator Centru
Dna Alexandra PETRE - Coordonator evenimente
Dra Diana CRĂINICEANU – Responsabil comunicare
Dna Manuela DIACONU– Info Ofiter
Dl Octavian ZAINESCU – Info ofiter

Telefon: 0344/401.374
Email: europedirectploiesti@cciph.ro
Website: www.europedirectploiesti.ro
Facebook: Centrul Europe Direct Ploiesti
Twitter: EDIC Ploiesti
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Vă aşteptăm să ne trimiteţi, pe telefon sau e-mail, sugestiile, ideile şi fotografiile pentru următorul
buletin informativ!
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De asemenea, aveţi la dispoziţie numărul gratuit 00800 678 91011 unde puteţi adresa
Centrului de contact Europe Direct, localizat la Bruxelles, întrebările Dvs., în orice limbă oficială a
Uniunii Europene (inclusiv română).

