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Ziua Europei, la Centrul EUROPE DIRECT Vaslui 

 

     Apreciindu-se că punctul de pornire al construcţiei 

Uniunii Europene, data de 9 mai a fost aleasă ca ZIUA 

EUROPEI de Consiliul European de la Milano, din 

1985. 

     Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, 

aniversarea ZILEI EUROPEI, a devenit deja o tradiţie 

pentru Centrul de Informare Europe Direct Vaslui. 

     Anul acesta, cu sprijinul cadrelor didactice şi al 

Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare”  Vaslui, Centrul 

nostru a organizat două manifestări care s-au adresat  

şcolarilor şi  preşcolarilor vasluieni. 

     Concursul de fotografie „Gândeşte verde! 

Gândeşte curat!” desfăşurat sub egida „Mediul şi 

schimbările climatice - Salvează Europa!”, aflat la cea 

de-a doua ediţie a reunit în jur de 100 de elevi de la 

clasele V-XII din Vaslui şi a avut ca temă pricipală 

protejarea biodiversităţii şi conştientizarea efectelor 

schimbărilor climatice şi ale conservării mediului. Prin 

intermediul fotografiilor, participanţii au surprins diverse 

aspecte ale ignoranţei ce distruge mediul fiind răsplătiţi 

cu diplome, aparatură fotografică şi materiale 

promoţionale EUROPE DIRECT. 

     Concursul de desene pe asfalt „Voluntar în 

Europa!”, s-a desfăşurat pe 9 mai, la Centrul 

EUROPE DIRECT Vaslui şi a avut ca principală temă 

conştientizarea ideii de voluntariat.  

      Evenimentul s-a bucurat de o largă participare în 

rândul şcolarilor şi preşcolarilor cu vârste între 4 şi 10 

ani. Concurenţii, organizaţi în echipe de câte patru 

copiii au demonstrat prin desenele lor, ca au talent şi 

multă imaginaţie reuşind să surprindă prin desen 

imaginea lor despre ideea de voluntariat şi ajutoararea 

semenilor.  La final, toţi cei prezenţi au primit  diplome 

şi materiale promoţionale EUROPE DIRECT. 

http://www.europedirectvaslui.ro
http://ro.wikipedia.org/wiki/9_mai
http://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_European
http://ro.wikipedia.org/wiki/Milano
http://ro.wikipedia.org/wiki/1985
http://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_European%C4%83
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   Săptămâna Naţională a Voluntariatului, la Vaslui 

 

     Aflată sub semnul Anului European al Voluntariatului 

2011 şi sub sloganul “Anul acesta se poartă 

voluntariatul. Fii la modă, voluntariatul îţi vine 

bine!”, cea de-a zecea ediţie a Săptămânii Naţionale a 

Voluntariatului (SNV) s-a derulat în perioada 9-15 mai 

2011.  

     Cu această ocazie Centrul de Informare EUROPE 

DIRECT Vaslui,  a organizat, în parteneriat cu unităţi 

şcolare din învătământul vasluian, trei evenimente  de 

recunoastere si apreciere publica a voluntarilor: 

9 mai – „Voluntar în Europa!” 

     Sub acest titlu s-a desfaşurat concursul de desene 

pe asfalt care a avut loc la Centrul de Informare 

Europe Direct Vaslui, şi s-a bucurat de o largă 

participare a preşcolarilor şi şcolarilor din clasele mici. 

Participanţii au dat dovadă de multă imaginaţie şi talent, 

prin desenele lor copiii reuşind să transmită trecătorilor 

(mici sau mai mari), un mesaj spre rolul şi importanţa 

voluntariatului în schimbarea în bine a tot ce ne 

înconjoară. 

12 mai  - „Voluntar adevarat pentru o zi!”  

EVENIMENTE & STIRI 

     O echipă de voluntari ai Centrului de Informare 

EUROPE DIRECT Vaslui, elevi de la Şcoala nr. 3 

“Constantin Parfene” Vaslui şi-au propus să-şi dedice o 

parte din timpul lor activităţilor de voluntariat.  

     Sub egida “Voluntar adevarat pentru o zi!”,  elevii clasei 

a VIII-C ai Şcolii Nr. 3 "Constantin Parfene" Vaslui, au dorit 

să fie alături de colegii lor de la Complexul de Servicii 

Comunitare Nr.1 Vaslui. Activitatea a fost interactivă, 

voluntarii  noştri  interacţionând  foarte  bine  cu semenii lor,  

i-au ajutat pe copii la întocmirea lecţiilor şi au închegat 

relaţii de prietenie.  

13 mai – “Fii alături de ei!” 

       În parteneriat cu Asociaţia Congregaţia Surorilor 

Săracilor Parintelui Vincenzo Morinello Huşi, o echipă de 

voluntari a fost prezentă la Centrul de Resurse si 

Reabilitare pentru Persoane cu Handicap din 

municipiul Huşi. Gazdele au fost placut surprinse de vizita 

voluntarilor, aceştia reuşind prin voie bună şi un frumos 

program artistic să stârneasca zambete şi aplauze de la cei 

aflaţi în suferinţă. 

                                                               (Geta PADURARU) 

http://www.voluntariat.ro


3 

EVENIMENTE & STIRI 

         Pinocchio a revenit pe scena vasluiană 

 

Succesul incontestabil de care s-a bucurat 

caravana papuşilor, anul trecut, ne-a determinat să 

continuam această activitate şi în 2011.  

Evenimentul face parte dintr-o serie de 

reprezentaţii ce se vor derula, până la finele acestui 

an, în comunitaţile rurale şi urbane ale judeţului Vaslui, 

utilizand ca multiplicatori de informaţie şcolarii şi preşco-

larii care vor împartăşi din cunoştinţele dobândite colegilor 

şi familiilor lor. 

Prin intermediul micuţilor actori (elevi în clasa 

clasa a III-a B  ai  Şcolii nr. 4 “Elena Cuza” Vaslui), 

îndrumaţi de doamna învăţătoare Moraru Cerasela şi 

coordonaţi de prof. Romică Brunchi, păpuşa Pinocchio 

transmite   publicului   spectator  un  îndemn  spre  

protejarea mediului înconjurător, subliniind efectele 

devastatoare pe care ignoranţa oamenilor o poate 

avea asupa acestuia.  

Spec-

tacolele pro-

gramate pen-

tru acest an au 

debutat  joi, 16 

iunie, la Şcoala 

nr. 4  “Elena 

Cuza” Vaslui    

şi au continuat 

vineri, 17 

iunie, la     

Padureni.   

         

   

 

 

 

Evenimentele  s-au bucurat de atenţia si 

aprecierea unui public numeros, pentru luna iulie fiind 

planificate şi alte reprezentaţii.                             

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”. 

                                                        (Geta PADURARU) 

 

Fii voluntar şi contribuie cât de puţin la  

schimbarea în bine a tot ce ne înconjoară! 

 

            Anul 2011 a fost 

desemnat anul European 

al Voluntariatului şi în 

toată Uniunea Europa vor 

avea loc evenimente, 

expoziţii, activităţi de voluntariat.  

            În  perioada următoare  (lunile iulie/august) 

Centrul  de  Informare EUROPE DIRECT Vaslui, în 

parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Vaslui şi-a propus să organizeze o serie de 

trei  seminarii  de  formare  adresate  voluntarilor şi 

organizaţiilor non-guvernamentale care activează în 

domenii care implică activităţi de voluntariat. 

            Seminariile vor urmări îmbunătăţirea 

cunoştinţelor, a abilităţilor de comunicare, exprimare şi 

constituire a unei relaţii fireşti cu cei care vor constitui 

subiectul activităţilor de voluntariat, prin crearea unui 

spaţiu de discuţie şi schimb de experienţă între actorii 

implicaţi în procesul de voluntariat. 

            Voluntarii  formaţi vor  fi antrenaţi ulterior în 

organizarea şi desfăşurarea a trei acţiuni de voluntariat 

în domeniile de servicii pentru persoane din grupuri 

sociale vulnerabile şi protecţia mediului. 

                                                        (Geta PADURARU) 



EVENIMENTE & STIRI 
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Agenda Digitală: tarife de roaming mai mici  

începând cu data de 1 iulie 

 

 În   perioada  1  iulie  2011 –  30 iunie 2012,  

operatorii  de  telefonie  mobilă  din Uniunea Europeană 

vor fi  din nou obligaţi să reducă tarifele cu amănuntul la 

serviciile de roaming în temeiul normelor UE introduse 

pentru prima oară în 2007 şi modificate în 2009.  

 Consumatorii care optează pentru „eurotariful” 

reglementat de UE nu vor trebui să plătească mai mult 

de 35 de cenţi pe minut pentru apelurile efectuate şi 

11 cenţi pe minut pentru apelurile primite, atunci când se 

află în UE, în afara ţării de origine. Aceasta este ultima 

dintr-o serie de reduceri de preţ reglementate în temeiul 

actualului  Regulament  al  UE  privind  serviciile de 

roaming, care expiră în 2012. 

                                                                           Sursa:CE 

 

Parlamentul European şi Comisia Europeană  

a lansat un Registru de transparenţă comun 

 

 Într-un efort de 

a da un nou impuls 

transparenţei procesu-

lui decizional al UE, 

Parlamentul European 

şi Comisia Europeană 

a lansat, în luna iunie, 

un Registru de transparenţă comun, pus la dispoziţia 

publicului, care oferă mai multe informaţii decât până 

acum cu privire la cei care încearcă să influenţeze poli-

tica europeană. Noul registru îl înlocuieşte pe cel instituit 

de Comisie în 2008, care conţine deja peste 4 000 de 

organizaţii. Acestea vor fi treptat transferate în Registrul 

de transparenţă comun în următoarele 12 luni. 

 Sfera de acoperire a registrului se va extinde 

dincolo  de grupurile de interese tradiţionale pentru a 

include firme de avocatură, ONG-uri, grupuri de reflecţie 

– cu alte cuvinte,  orice  organizaţie sau persoană care 

desfăşoară activităţi independente implicată în procesul 

de  influenţare  a  elaborării  şi  punerii  în  aplicare  a 

politicilor   UE.    Acesta  este  un  pas  important  în 

îndeplinirea  obiectivului UE privind o democraţie mai 

participativă. 

 De asemenea, cei înscrişi în acest registru vor 

trebui să furnizeze mai multe informaţii decât până acum, 

cum ar fi, de exemplu, numărul de angajaţi implicat în 

activităţi de promovare, principalele propuneri legislative 

acoperite, precum şi valoarea finanţării primite din partea 

UE. 

Prin înregistrarea în Registrul de transparenţă comun, 

organizaţiile se angajează să respecte un cod de conduită 

comun care prevede, de exemplu, obligaţia acestora  de a 

se identifica prin nume şi prin specificarea entităţii pentru 

care lucrează, precum şi de a nu obţine informaţii pe căi 

necinstite. De asemenea, sunt prevăzute un mecanism 

privind  plângerile  şi  măsurile  care   urmează să  fie  

aplicate  în cazul  celor care  încalcă  codul  de conduită. 

 Site-ul internet al Registrului de transparenţă 

comun:  http://europa.eu/transparency-register  

                                                                             Sursa:CE 

 

Copiii şi familiile vor beneficia de noile norme  

ale UE privind plata alocaţiilor de întreţinere 

 

 În  conformitate  cu  noile  norme  ale   Uniunii 

Europene  care  se  vor  aplica  începând  cu  finele lunii 

iulie, copiii din UE vor beneficia de plata  mai  rapidă a 

alocaţiilor  de   întreţine  în  cazul  în  care  familiile  se 

despart. Întrucât se estimează că în UE există 16 milioane 

de cupluri internaţionale şi 1 milion de divorţuri anual, tot 

mai  multe familii  se  confruntă  cu  problema obţinerii 

alocaţiilor de  întreţinere atunci când unul dintre părinţi 

locuieşte în străinătate şi refuză să acorde ajutor financiar. 

 În  prezent,  euro-

penii  se  pot   confrunta  cu 

probleme  atunci când 

încearcă să recupereze 

s u m e l e  n e p l ă t i t e 

reprezentând sprijin financiar 

pentru copii şi alte forme de 

întreţinere de la o persoană 

aflată într-o altă ţară a UE, 

cum ar fi atunci când un cuplu divorţează şi unul dintre  

părinţi se mută în străinătate. Acest lucru poate implica 

costuri considerabile pentru părinţi şi copii, atât din punct 

de vedere financiar, cât şi psihologic. În plus, de multe ori 

guvernele sunt nevoite să plătească în locul debitorilor 

care nu îşi respectă obligaţiile. 

 Noile  norme  vor  permite recuperarea în mod 

eficient a creanţelor legate de obligaţiile de întreţinere în 

situaţii transfrontaliere. În cele mai multe cazuri, o decizie 

privind obligaţiile de întreţinere dintr-o ţară a UE va fi 

executorie  în   alt  stat  membru  fără  nicio procedură 

specială. Acest lucru va accelera procedura şi va genera 

economii  pentru părinţi.  De  asemenea, regulamentul 

instituie  norme  privind  cooperarea  dintre autorităţile 

centrale  pentru  a  oferi  asistenţă  în ceea ce priveşte 

cererile de întreţinere. 

      Sursa:CE 

http://europa.eu/transparency-register
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Programul Jean Monnet: Activităţi de informare şi 

cercetare pentru iniţiativa "Să învăţăm despre  

Uniunea Europeană la şcoală"  

  

 Obiectivul      general   

al     programului   este  de  a 

aduce    în    atenţia    elevilor   

şi   studenţilor    date  despre 

Uniunea       Europeană      şi 

cunoştinţe     cu    privire     la 

instituţiile  şi         modul     de 

funcţionare   al    acesteia.  

 Obiectivul    specific    al    prezentei    cereri   de 

propuneri  este   sprijinirea  unor  proiecte   unilaterale în 

cadrul    "Activităţilor    de   informare  şi   cercetare"   din 

programul Jean Monnet, în vederea:  

   -   îmbunătăţirii  cunoştinţelor generale despre Uniunea 

Europeană, politicile şi instituţiile acesteia, astfel încât să 

se reducă distanţa din ce în ce mai mare dintre populaţie 

şi instituţiile europene;  

   -   elaborării  de  materiale pentru cadrele didactice din 

învăţământul   primar  şi  secundar  şi  din   învăţământul 

profesional şi tehnic din UE. 

 Solicitanţi eligibili 

 Prezenta   cerere   de  propuneri  este  deschisă 

candidaturilor din partea:  

     a. instituţiilor de învăţământ superior;  

     b. instituţiilor   şi  / sau   asociaţiilor: ( de  profesori  şi 

cercetători  specializaţi  în studii de integrare europeană; 

de cadre didactice şi  pedagogi;care asigură  educaţia şi 

formarea  continua  a cadrelor didactice;  de  şcoli şi/sau 

instituţii de învăţământ superior).  

 Proiectele desfăşurate în cadrul prezentei cereri 

de propuneri sunt unilaterale. 

 Activităţi eligibile 

 În    cadrul    prezentei   cereri    de     propuneri, 

activităţile   eligibile  trebuie  să  aibă  unul sau mai multe 

dintre următoarele obiective:  

     - dezvoltarea şi  prezentarea  unui conţinut pedagogic 

adecvat şi a unor materiale didactice noi/adaptate pentru 

predarea  integrării  europene  la  nivelul  învăţământului 

primar  şi  secundar  şi   în   învăţământul   profesional şi 

tehnic;  

     - formarea  cadrelor  didactice  şi  educaţia continuă a 

cadrelor  didactice  prin oferirea posibilităţii de a dobândi 

cunoştinţele şi  competenţele  necesare pentru predarea 

integrării europene în învăţământul primar şi secundar şi 

în învăţământul profesional şi tehnic;  

     - organizarea  de  seminare  sau  ateliere specifice pe 

tema    integrarii   europene      dedicate      elevilor    din  

învăţământul    primar  şi secundar  şi    din învăţământul 

profesional şi tehnic.  

 Aceste proiecte trebuie depuse de o instituţie de 

învăţământ    superior    cu    o   experienţă  evidentă   în 

predarea şi  cercetarea  aspectelor  legate  de integrarea 

europeană.  Proiectele trebuie să includă o listă a şcolilor 

care au convenit să participe la activităţi.  

 Proiectele  trebuie  să înceapă între 1 decembrie 

2011  şi  31  ianuarie  2012. Durata maximă a proiectelor 

este de 12 luni.  

 Condiţii de finanţare 

 Bugetul  total alocat  cofinanţării  proiectelor este 

de 2 000 000 EUR.  

 Subvenţia maximă va fi de 60 000 EUR.  

 Contribuţia financiară a agenţiei nu poate depăşi 

75% din costurile totale ale proiectului.  

 În    cadrul     prezentei     cereri   de    propuneri, 

subvenţiile   se  acordă  pe  baza  sistemului de finanţare 

prin  sume  forfetare, calculate  în  funcţie  de numărul de 

participanţi   în   legatură   cu  organizarea evenimentului 

educaţional la nivelul învăţă-mântul primar şi secundar şi 

în învăţă-mântul profesional şi tehnic.  

 Termene limită 

 Termenul-limită pentru  depunerea candidaturilor 

este 15 septembrie 2011, data poştei.  

 Vor   fi    acceptate   numai   cererile   prezentate 

utilizând    formularul      oficial,     completate    în     mod 

corespunzător,   datate,   depuse   în   trei exemplare (un 

exemplar original identificat în mod clar şi două fotocopii) 

şi  semnate  de  persoana  autorizată să încheie acorduri 

obligatorii în numele organizaţiei candidate.  

 Cererile  care   nu   cuprind   toate   documentele 

stipulate în  limbile solicitate şi care nu sunt depuse până 

la termenul-limită nu vor fi luate în considerare.  

 Cererile trebuie trimise prin poştă la urmatoarea 

adresă:  

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency  

Unit P2 - Lifelong Learning: Erasmus, Jean Monnet  

Call for proposals - EACEA/18/11 - 'Learning EU at 

School' 

Office: BOU2 3/57  

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1  

1040 Bruxelles/Brussel  

BELGIQUE/BELGIË  

  

 Cererile    trimise   doar  prin  fax  sau  e-mail  nu  

vor   fi acceptate.  

 

 Finanţator: Uniunea Europeană 

 Sursa: Europa.eu 
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Programul de învăţare de-a lungul vieţii (LLP):  

Promovarea integrării romilor în şi prin educaţie  

  

 Obiectivele cererii de propuneri sunt:  

     - sprijinirea   proiectelor  transnaţionale de cooperare în 

dezvoltarea   şi   punerea    în    aplicare   a   unor   măsuri 

educaţionale  comune  coerente  şi cuprinzătoare şi a altor 

măsuri politice  în  vederea  ridicării nivelului de participare 

şi de  reuşită  în rândul elevilor romi în sistemul general de 

învăţământ şi în cel profesional şi tehnic;  

     - sprijinirea  activităţilor   de   creare  de    reţele  pentru 

sporirea     gradului   de   conştientizare     cu   privire     la 

experienţele      cele     mai    reuşite,    măsurile    comune 

educaţionale  şi  alte  măsuri   politice    pentru   integrarea 

socială a copiilor şi elevilor romi. 

 Solicitanţi eligibili 

 Beneficiarii  pot  fi ONG-uri din  domeniul integrării 

romilor,  alte  organisme  publice  şi  organizaţii ale parţilor 

interesate,    ministerele     naţionale     ale    educaţiei    şi 

învăţământului,   alte   organisme   de   formare   care    îşi 

desfăşoară activitatea în statele membre.  

 Candidaţii    trebuie  să  fie   stabiliţi în   una dintre 

următoarele    ţări:  cele  27 de state  membre  ale  Uniunii 

Europene;   ţările    SEE/AELS:   Islanda,     Liechtenstein, 

Norvegia, Elveţia; ţările candidate: Croaţia, Turcia.  

 Activităţi eligibile şi durata:  

     - formarea   cadrelor  didactice  şi   a   mediatorilor   din 

cadrul comunităţilor;  

     - proiecte de cooperare pentru consolidarea capacităţii;  

     - proiecte      de     cooperare  (de   exemplu,    învăţare 

reciprocă  şi    între    colegi,   extindere,   amplificare   sau 

generalizare a bunelor practici pedagogice, de remediere 

şi de mentorat); 

     - acţiuni  de  sensibilizare  şi de difuzare a informaţiilor, 

care  pot  include  şi  caracteristici  legate de egalitatea de 

şanse şi educaţie în ceea ce priveşte cetăţenia;  

     - crearea de reţele.  

 Durata   maximă  a  proiectului  este  de   12   luni. 

Activităţile   trebuie  să  înceapă   între 1 ianuarie  2012  şi 

31 martie 2012.  

 Bugetul total alocat  prezentei  cereri de propuneri 

este estimat la 584 000 EUR, subvenţia maximă pentru un 

proiect fiind de 150 000 EUR.  

 Data   limită  pentru  depunerea  cererilor  este  16 

septembrie 2011. 

  

Finanţator: Uniunea Europeană 

Sursa: Europa.eu 

Bani pentru promovarea cetăţeniei active în rândul 

   tinerilor 

  Programul   Tineret  în  

Acţiune   2007-2013 - Apel  2011 

 Programul    Tineret    promovează   mobilitatea, 

iniţiativa,  învăţarea   interculturală   şi  solidaritatea între 

tinerii din Europa şi din întreaga lume. 

 Obiectivele  generale    expuse   în   decizia   de 

instituire a programului sunt următoarele: 

     - promovarea  cetăţeniei  active  în  rândul tinerilor, în 

general, şi a cetăţeniei lor europene, în particular; 

     - dezvoltarea   solidarităţii  şi  promovarea   toleranţei 

între tineri,  în special  în  vederea  consolidării coeziunii 

sociale în Uniunea Europeană; 

     - favorizarea   înţelegerii  reciproce   între   tinerii   din 

diferite ţări; 

     - contribuţia  la  îmbunătăţirea  calităţii   sistemelor de 

sprijinire    a    activităţilor     tinerilor   şi    a     capacităţii 

organizaţiilor       din      cadrul      societăţii     civile      în    

domeniul    tineretului; 

     - promovarea     cooperării   europene   în    domeniul 

tineretului. 

 Sunt eligibile pentru finanţare: autorităţile locale/

regionale,  asociaţiile,  camerele,  centrele  de   formare, 

federaţiile       şi     sindicatele,     ONG-urile    europene, 

universităţile. 

 Activităţi eligibile 

 Acţiuni finanţate: 

     - Acţiunea 1.1: Schimburi de tineri;  

     - Acţiunea 1.3: Proiecte tineri pentru democraţie;  

     - Acţiunea 2: Seviciul de Voluntariat european;  

     - Acţiunea 3.1: Cooperare cu "ţările vecine" UE;  

     - Acţiunea 4.3: Formarea    şi   reţele   ale a   ctorilor 

implicaţi în munca pentru tineri;  

     - Acţiunea 5.1:   Cooperare   politică   în     domeniul 

tineretului.  

 Condiţii de finanţare 

 Programul   are   un   b uget    general   de   885 

milioane   EUR   pentru   perioada 2007-2013.    Bugetul 

anual este condiţionat de decizia autorităţilor bugetare. 

 Data  limită  de  depunere  a  proiectelor  este: 1 

septembrie 2011. 

 Finanţator: Uniunea Europeană 

 Sursa: Europa.eu       


