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CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT VASLUI 

– retrospectiva primului an de activitate 

  

 Începând cu luna ianuarie 2008, Consiliul 

judeŃean Vaslui a implementat proiectul de diseminare 

a informaŃiilor europene, intitulat „CENTRUL DE 

INFORMARE EUROPE DIRECT VASLUI”.  

 Lansarea proiectului „Centrul de Informare 

EUROPE DIRECT Vaslui” a avut loc  pe 11 martie 2008, 

evenimentul bucurându-se de o participare largă din 

partea multiplicatorilor locali de informatie europeană din 

cadrul consiliilor locale, a partenerilor proiectului din 

partea Inspectoratului Şcolar JudeŃean, a InstituŃiei 

Prefectului şi a presei Locale. 

 Proiectul a fost finanŃat de către Comisia 

Europeană prin ReprezentanŃa sa din România, în cadrul 

programului „Selectarea structurilor gazdă pentru centrele 

de informare din reŃeaua Europe Direct”. 

 În primul său an de activitate, Centru de 

Informare Europe Direct în judeŃul Vaslui  s-a adresat, 

fără discriminare, tuturor cetăŃenilor judeŃului Vaslui 

dornici de informaŃii privind oricare dintre domeniile de 

activitate ale instituŃiilor europene şi care: 

� a permis cetăŃenilor vasluieni să obŃină informaŃii, 

consultanŃă, asistenŃă şi răspunsuri la întrebări privind 

legislaŃia, politicile, programele şi oportunităŃile de 

finanŃare ale Uniunii Europene oferind vasluienilor 

oportunitatea de a comunica instituŃiilor Uniunii Europene 

reacŃiile lor, sub forma unor întrebări, opinii şi sugestii; 

� a promovat activ dezbaterea pe teme europene la 

nivelul judeŃului; 

� a permis instituŃiilor europene să îmbunătăŃească 

transmiterea de informaŃii exacte şi adaptate necestităŃilor 

locale. 

  Centrul s-a adresat, cu prioritate, următoarelor 

grupuri Ńintă:  

� copii/tineri; 

� populaŃia activă din mediul rural; 

� administraŃia publică locală din judeŃ. 

  Rezultate obŃinute in 2008: 

� înfiinŃarea şi funcŃionarea Centrului de informare 

EUROPE DIRECT Vaslui; 

� realizarea şi operaŃionalizarea site-ului EU Direct 

Vaslui; 

� perfecŃionarea a peste 90 de de reprezentanŃi ai 

administraŃiilor publice comunale şi orăşeneşti pe tema 

”Politica de coeziune a Uniunii Europene – oportunitaŃi de 

finanŃare pentru administraŃia publică”; 

� desfăşurarea a 3 seminarii, cu a proximativ 100 de 

participanŃi din mediul rural, pe tema „Politica agricolă a 

Uniunii Europene – oportunităŃi de finanŃare pentru 

dezvoltare rurală”; 

� realizarea şi prezentarea unui montaj artistic cu titlul 

„Casa noastră, Europa”, în 8 şcoli şi grădiniŃe, precum şi 

în 4 centre pentru persoane de vârsta a III a din judeŃ; 

� tipărirea buletinului de informare al Centrului – o dată 

la două luni; 

 Bugetul total al proiectului a fost de 41.240 

Euro, din care 20.620 Euro (50%) reprezintă contribuŃia 

Comisiei Europene, diferenŃa fiind asigurată de Consiliul 

judeŃean Vaslui. 

 De curând, Consiliul judeŃean Vaslui a aplicat, 

şi a câştigat, un nou apel de propuneri de proiecte în 

vederea  selectării  organizaŃiilor  care  vor  găzdui 

centrele de informare EUROPE DIRECT în perioada 

2009  –  2012,  lansat  de  ReprezentanŃa  Comisiei 

Europene în România.  (Geta PADURARU) 
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Vernisaj expoziŃie de pictură 

 Începutul anului a fost marcat de Centrul de 

Informare EUROPE DIRECT Vaslui prin vernisarea 

expoziŃiei de pictură “Ninge peste EUROPA”. Peste 40 

de elevi din clasele I-IV, de la Şcoala Nr.3 “Constantin 

Parfene” şi Şcoala Nr.6 “Mihai Eminescu” din Vaslui au 

zugrăvit în culori pastelate imaginea lor despre Uniunea 

Europeană.  

 MicuŃii artişti au dovedit prin lucrările lor că nu 

sunt străini de simbolurile şi valorile Uniunii Europene. 

Lucrările copiiilor au rămas expuse şi au putut fi admirate 

pe parcursul lunii februarie de toŃi vizitatorii Centrului.  

(Geta PADURARU) 

 

Training de formare pentru centrele Europe Direct 
 

 În perioada 13-14 martie 2008, Centrul de 

Informare EUROPE DIRECT Vaslui a fost prezent la 

seminarul de formare pentru membrii reŃelei EUROPE 

DIRECT « Comunicare, informare, managementul 

proiectului, kit pentru noii veniŃi » care s-a desfăşurat la 

Bruxelles. DelegaŃia României, alcătuită din 27 de 

participanŃi (ofiŃeri de informare şi coordonatori ai 

centrelor Europe Direct) a fost întâmpinată, alături de 

colegii din Bulgaria, cu un bun venit, organizatorii Ńinând 

să ureze succes noilor veniŃi în reŃeaua multiplicatorilor 

europeni. 

 Pe lângă informaŃiile utile privind bunul mers al 

centrelor Europe Direct, referitoare la o comunicare 

eficientă, acesarea informaŃiilor europene în vederea 

multiplicării ulterioare, date tehnice sau exerciŃii practice, 

întrunirea a fost şi un bun prilej de a stabili contacte cu 

centre similare din alte state membre europene.  

DIN ACTIVITĂłILE CENTRULUI DE INFORMARE EUROPE DIRECT VASLUI 

 ZIUA EUROPEI la CENTRUL DE INFORMARE  

  EUROPE DIRECT VASLUI  

 

           Devenită deja tradiŃie în statele membre ale Uniunii 

Europene, marcarea, la 9 Mai, a Zilei Europei, a fost 

sărbătorită şi la Vaslui.   

           Îmbrăcat în haine noi, Centrul de Informare 

EUROPE DIRECT Vaslui a găzduit, anul acesta, o paletă 

largă de manifestări la care au participat peste 120 de 

elevi din şcoli vasluiene.  

           Sub egida „Ziua Europei e şi ziua ta”, evenimentele 

aniversare au 

debutat, în 

dimineaŃa zilei 

de 9 mai, cu 

c it i rea ş i 

p r e m i e r e a  

celor mai 

bune lucrări  

din cadrul 

co ncu rsu l u i 

de eseuri şi poezie intitulat “AŞA VĂD EU EUROPA”. 

Juriul format din cadre didactice şi un ofiŃer de informare 

al centrului a departajat cu greu lucrările elevilor claselor 

a III-a şi a IV-a de la Şcoala Nr. 3 “Constantin Parfene” 

Vaslui.  

 Cel mai 
apreciat de copii şi 
publicul trecător s-
a dovedit a fi 
concursu l  de 
desene pe asfalt 
“EUROPA, LA 
MULłI ANI!”.  
Trotuarul din faŃa 
C e n t r u l u i  d e 

Informare EUROPE DIRECT Vaslui a căpatat viaŃă, elevi 
ai claselor I-IV zugrăvind în culori pastelate mesajul lor de 
sărbătoare ocazionat de Ziua Europei. 
 ToŃi copiii  participanŃi la concursuri au fost 
răsplătiŃi cu diplome şi premii constând în materiale 
promoŃionale EUROPE DIRECT (pixuri, carneŃele, rigle, 
tricouri, steguleŃe). 
 De-a lungul zilei, centrul vasluian şi-a deschis 
„POARTA SPRE EUROPA”, primind vizita mai multor 
grupuri de elevi, de varste diferite, însoŃiti de învaŃători, 
profesori diriginŃi şi câŃiva parinŃi.   

(Geta Paduraru) 
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DIN ACTIVITĂłILE CENTRULUI DE INFORMARE EUROPE DIRECT VASLUI 

 OportunităŃi de finanŃare pentru dezvoltarea  

   zonei rurale 

 Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vaslui a 

organizat, pe parcursul anului 2008, trei serii de seminarii  

adresate mediului rural vasluian.  

 Miercuri, 28 mai 2008 în sala mare a Consiliul 

judeŃean  Vaslui  a  avut  loc   seminarul  cu  tema 

„OportunităŃi de finanŃare pentru dezvoltare rurală”.   
 Evenimentul  s-a bucurat de o prezenŃă numeroasă, 

peste  40  de  personae   şi  a  facut  parte  din  suita 

activităŃilor proiectului „Centrul de Informare EUROPE 

DIRECT Vaslui”,  finanŃat de Comisia Europeană prin 

ReprezentanŃa sa din România, în cadrul programului 

„Selectarea   structurilor  gazdă   pentru  centrele  de 

informare din reŃeaua Europe Direct”. 

 Vineri,  8  august 2008,   Casa  de  Cultură  a  

Sindicatelor ”George Tutoveanu”– Bârlad , a fost gazda 

seminarului cu aceiasi temă. La eveniment au participat 

34 de persoane fizice şi juridice private din mediul rural.  

 O ultimă serie a seminarului  s-a desfăşurat, vineri, 

29 august,  la Consiliul Local al   Municipiului Huşi, şi s-a 

bucurat    de    prezenŃa  a  33 de   participanŃi:   fermieri, 

întreprinzatori privaŃi din mediul rural huşean. 

Seminariile   s-au  adresat  persoanelor  fizice şi 

juridice private din mediul rural, interesate de obŃinerea 

de   finanŃări   nerambursabile   europene  în   cadrul 

Programului  NaŃional  de  Dezvoltare  Rurală  şi  a  fost 

susŃinut de doamna Anca  Popescu, expert în  cadrul 

DirecŃiei Agricole pentru Dezvoltare Rurală Vaslui.  
 Tematica a fost vastă: modernizarea exploata-

Ńiilor agricole, creşterea valorii adăugate a produselor 

agricole şi forestiere, sprijin pentru crearea şi dezvoltarea 

de microîntreprinderi,  încurajarea activităŃilor  turistice, 

instalarea tinerilor fermieri, sprijinirea fermelor agricole 

de semi-subzistenŃă, îmbunătăŃirea şi dezvoltarea infra-

structurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi 

silviculturii, prima împădurire a terenurilor agricole. 

  

FuncŃionari din administraŃia publică instruiŃi  
pe PNDR şi POR 

 
 Tot anul aceste, Centrul de Informare EUROPE 

DIRECT Vaslui a organizat alte trei serii de seminarii  

adresate de această dată, reprezentaŃilor autorităŃilor 

publice locale judeŃene.   

 Astfel, în perioada 15-16 aprilie 2008, la sala 

mare a Consiliului judeŃean Vaslui, s-a desfăşurat prima 

serie a seminarului “OportunităŃi de finanŃare pentru 

administraŃia publică”, în cadrul proiectului „Centrul de 

Informare EUROPE DIRECT Vaslui”, finanŃat de Comisia 

Europeană prin ReprezentanŃa sa din România. 

 Ce-a de-a doua serie a seminarului a avut loc în 

perioada 1 – 2 iulie 2008, iar în perioada 21 – 22 august 

2008, a avut loc ultima, din cele trei serii ale seminarului 

“OportunităŃi   de   finanŃare pentru  administraŃia pu-

blică”. 

 Seminariile au fost susŃinute de doamna Anca 

Popescu, specialist în cadrul DirecŃiei Agricole pentru 

Dezvoltare      Rurală 

Vaslui, domnul Marius 

Radu,expert «Logicons», 

firmă de  consultanŃă 

specializată în domeniul 

atragerii   de  fonduri 

nerambursabile,  domnul    

Mihai Tcaciuc, consilier 

în cadrul    Consiliului  

judeŃean Vaslui. 

De-a lungul celor  

trei serii ale cursului de 

pregatire, reprezentanŃii 

celor 86 de consilii 

comunale şi oraşeneşti din judeŃ, prezenŃi la eveniment, 

au primit informaŃii detaliate despre regulamentele Fon-

durilor Structurale, Programul NaŃional de Dezvoltare 

Rurală şi Programul OperaŃional Regional.  
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Centrele Europe Direct din întreaga Ńară  

s-au reunit la Bucureşti 

 

 În  perioada  5-6 iunie 2008,  Centrul  de 

Informare EUROPE DIRECT Vaslui a fost prezent 

la un seminar de formare si informare pentru 

reŃeaua sa de Centre de informare EUROPE DI-

RECT  organizat de Reprezentanta CE în România. 

Cele 27 de Centre de Informare Europe Direct 

lansate în România la începutul acestui an fac parte 

din ReŃeaua cu acelaşi nume a Comisiei Europene 

care cuprinde 475 centre de informare în toate 

statele membre ale Uniunii Europene. 

 ParticipanŃii la eveniment au dialogat cu 

reprezentanŃii   oficiali ai   Comisiei  Europene şi 

Guvernului, cu experŃi în afaceri europene - Team 

Europe. Subiectele abordate au fost tratate din 

prisma impactului asupra cetăŃeanului european, 

întâlnirea fiind si un bun prilej 

de consolidare a reŃelei 

Europe Direct şi sprijinirea sa 

în efortul de comunicare  a 

informaŃiei europene către 

publicul larg. 

 Prezent la eveniment, 

dl.  Niculae Idu, Şeful 

ReprezentanŃei    Comisiei  

Europene   în  România,  a 

declarat: „Rolul Centrelor 

EUROPE DIRECT este acela 

de a-i informa pe cetăŃeni despre deciziile care se 

iau la nivelul Uniunii Europene şi despre felul în 

care acestea le afectează viaŃa de fiecare zi. Creşte 

astfel interesul oamenilor de a  participa activ la 

dezbaterea despre Uniunea Europeană şi de a se 

implica în conturarea acelei Europe în care îşi 

doresc ei să trăiască.” 

 Centrele  EUROPE   DIRECT  reprezintă 

vocea Uniunii Europene la nivel local în toate 

statele membre ale Uniunii. Acestea se adresează 

tuturor segmentelor societăŃii care caută informaŃii 

privind domeniile de activitate ale instituŃiilor Uniunii 

Europene. 

(Geta PADURARU) 

 CetăŃenii vasluieni, mai aproape de   

Comisia Europeană   

 
 Luni, 14 iulie 2008, la sala mare a Consiliului 

judeŃean  Vaslui  a  avut  loc  lansarea  oficială  a 

„Centrului   de   Informare  EUROPE  DIRECT 

Vaslui”, proiect finanŃat de Comisia Europeană prin 

ReprezentanŃa sa din România în cadrul programului 

„Selectarea  structurilor gazdă pentru centrele de 

informare din reŃeaua Europe Direct”, pe anul 2008. 

 La  eveniment au  participat  multilplicatori 

locali  de  informatie  europeană  din  judeŃ, 

reprezentanŃi ai instituŃiilor vasluiene, colaboratori 

mai vechi ai Centrului de Informare EUROPA Vaslui 

(proiect cu asistenŃă financiară din partea Programu-

lui Phare  al  Uniunii  Europene - Fondul Europa) 

precum şi presa locală. 

 Centrul de  Informare  EUROPE DIRECT 

Vaslui face parte din ReŃeaua Centrelor de Informare 

EUROPE DIRECT a statelor mebre ale Uniunii şi a 

fost înfiinŃat în scopul creşterii gradului de informare 

a populaŃiei  judeŃului Vaslui,  din mediul  urban şi 

rural, privind toate domeniile de activitate ale Uniunii 

Europene şi, în special,  privind  felul  în  care le 

afectează viaŃa de zi cu zi. 

 Centrul Europe Direct Vaslui oferă tuturor 

cetăŃenilor judeŃului Vaslui următoarele tipuri de 

servicii:  

• Răspunsuri   la   întrebările   publicului  sau 

redirecŃionarea   către    alte  surse,  pentru 

informaŃii de specialitate;  

• Acces  liber la  colecŃiile   de  materiale ale 

centrului;  

• Distribuirea de materiale de informare, atat la 

sediul propriu,  cât şi către  şcoli,  biblioteci, 

primăriile din judeŃ;  

• Acces liber la bazele de date şi la site-urile 

care conŃin informaŃii europene (infoeuropa.ro, 

europa.eu, site-urile ministerelor, etc);  

• Acces liber la site-ul Centrului de Contact 

Europe Direct şi serviciile asociate, precum şi 

la numerele de telefon cu apel gratuit care 

furnizează informaŃii pe teme europene.  

(Geta PADURARU) 
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 ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR la 

Biblioteca Judeteana “Nicolae Milescu Sparatul” 
Vaslui 

 
 Pentru a sărbători Ziua Europeană a Limbilor, 
Biblioteca JudeŃeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, 
în colaborare cu Centrul de Informare Europe Direct 
Vaslui, a organizat o activitate educaŃională prin care 
doreşte să încurajeze tinerii să-şi dezvolte aptitudinile 
lingvistice, aptitudinile de comunicare şi capacitatea de 
integrare într-o societate deschisă la alte culturi. 
 Evenimentul a avut loc pe 26 Septembrie 2008 
la Sala  Mediatecă,  sub  coordonarea  bibliotecarei 
Liliana Moga, profesor de limba engleză. Au participat 
45 de persoane: elevi de la Şcolile gimnaziale nr. 4 
“Elena Cuza”, nr. 5 “Ştefan cel Mare, nr. 6 “Mihai 
Eminescu” din Vaslui, coordonaŃi de profesorii de limbi 
străine: prof. limba italiană, Liliana Botez; prof. limba 
franceză, Camelia Badea şi Ana Ciubotaru, bibliotecari. 
 În cadrul manifestării, s-a prezentat catalogul 
Documente de referinŃă în Limba Engleză, realizat de 
Serviciul  Informare   Bibliografică    al   Bibliotecii  
JudeŃene, s-au acordat diplome pentru câştigătorii con-
cursului de întrebări şi răspunsuri EUROQUIZ în limbile 
engleză, franceză şi italiană. Elevii au realizat un itin-
erar lingvistic prezentând fragmente din Commedia 
dell'arte în limba italiană, piese de teatru în limba 
franceză, recital de poezie în limbile engleză şi 
franceză, activitatea încheindu-se cu un recital muzical 
în limba franceză. ToŃi elevii participanŃi au primit premii 
pentru participare, constând în cărŃi oferite de Biblioteca 
JudeŃeană şi materiale promoŃionale oferite de Centrul 
de Informare Europe Direct Vaslui. 

 De asemenea, a fost realizată o expoziŃie de 
carte în limbi străine din colecŃiile Bibliotecii JudeŃene, 
sub genericul Ziua Europeană a Limbilor, de bibliote-
carele Sălii de Lectură şi expoziŃia Limbi Europene în 
Revistele Bibliotecii JudeŃene Vaslui, realizată de biblio-
tecarele de la Sala Periodice.  
(Liliana MOGA) 

 
  Diseminare de informaŃii la łargul Expo-Zoo  

 
 O   echipa  a  Centrului de  Infomare  EUROPE 
DIRECT Vaslui a fost prezentă la deschiderea oficială a 
celei de-a XI-a ediŃii a Targului Expo Zoo Agroind Vaslui. 
Evenimentul, organizat de Directia pentru Agriculturã si 
Dezvoltare    Ruralã   Vaslui s-a   desfăşurat  în    perioada 
5-7 septembrie şi s-a bucurat de un public numeros. 
 Celor   peste  100  de  participanŃi   la   deschiderea 
oficială     a    târgului    le-au    fost     distribuite    materiale 
informative:  pliante,  broşuri,   două   numere ale publicaŃiei 
“EUROPEANUL”,    precum  şi  material   de   promovare  a 
Centrului        vasluian     de informare europeană.  
(Geta PADURARU) 
 
 

ConferinŃa naŃională a reŃelelor de  
informare europeană 

 
 ReprezentanŃa Comisiei Europene în România a 

organizat   la  Predeal,   în    perioada 6-7  octombrie,   

ConferinŃa naŃională a reŃelelor de informare europeană 

(Centrele de  informare  EUROPE DIRECT, reŃeaua  de 

experŃi naŃionali  în  afaceri europene  Team  Europe şi 

Centrele de DocumentaŃie Europeană). 

Evenimentul, la care a participat şi o delegaŃie a 

Consiliului judeŃean Vaslui, deschis cu o dezbatere pe 

tema    politicii   de    securitate  energetică   a   Uniunii  

Europene a continuat cu o dezbatere pe  tema realităŃii 

sociale. 

 La        eveniment     au      participat,     alături   de  

membrii         reŃelelor    şi       de          invitaŃii    acestora,        

domnul           Claus           

Søresen,   Directorul      

General          pentru     

Comunicare           la                   

Comisia Europeană,    

domnul Niculae  Idu,     

Şeful   Reprezentan-

Ńei               Comisiei     

Europene              în                

România,      domnul              

Aurel           Ciobanu         

Dordea,      Secretar   

de      Stat,       Şeful  

Departamentului                   

pentru           Afaceri      

Europene.      
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Montajul  a  mai  fost gazduit de  Şcoala cu clasele  

I-VIII „Mihai David” Negreşti si alte 4 şcoli cu clasele I-IV 

din mediul rural (Văleni, Soleşti, Ştefan cel Mare şi Bălteni). 

Copiii au schimbat între ei cadouri şi felicitări, au închegat 

relatii de prietenie promiŃandu-şi alte vizite, pe viitor. 

Şi persoanele de vârsta a III-a din judeŃ s-au bu-

curat de prezenŃa celor mici 

Cele mai fericite gazde s-au dovedit a fi persoanele 

de vârsta a III-a care nu au fost ocolite de copii. Aceştia au 

prezentat programul artistic în patru centre pentru persoane 

varstnice, respectiv: Centrul de zi pentru persoane de vâr-

sta a III-a Vaslui, Centrul de AsistenŃă Medico - Socială 

Băceşti, Centrul de îngrijire şi asistenŃă pentru per-

soane vârstnice Huşi şi Centrul de servicii pentru per-

soanele vârstnice „Mâini întinse” Huşi.  

AcŃiunea face parte din suita activităŃilor proiectu-

lui „Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vaslui”, 

finanŃat de Comisia Europeană prin ReprezentanŃa sa din 

România, în cadrul programului „Selectarea structurilor 

gazdă pentru centrele de informare din reŃeaua Europe 

Direct”. Cu aceasta ocazie au fost distribuite material pro-

motionale ale Centrului de Informare EUROPE DIRECT 

Vaslui. (Geta PADURARU) 

 

  COLECTIVUL     CENTRULUI   DE 

INFORMARE EUROPE DIRECT VA UREAZA 

SARBATORI FERICITE! 

„Casa noastră, Europa” a înconjurat judeŃul 

Lunile noiembrie şi decembrie au fost pentru 

Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vaslui, un prilej 

de bucurie, fiind bogat în evenimente dedicate celor mai 

mici vasluieni.  

Un grup de 40 de elevi de la clasele I-IV ai Şcolii 

Nr. 3 „Costantin Parfene” Vaslui, coordonaŃi de doamnele 

învăŃatoare: Bărăgan Cecilia, Samson Maria, Foltache Na-

talia şi Manole Angelica au pregătit un frumos program ar-

tistic pe teme europene care a făcut înconjurul judeŃului, 

fiind prezentat în 12 locaŃii.   

Activitatea a urmărit diseminarea informaŃiilor 

privind Uniunea Europeană, într-un mod atractiv, cu ajutorul 

copiilor, în randul elevilor şi al persoanelor de vârsta a III-a 

din judeŃul Vaslui.  

MicuŃii artişti au transmis mesajul lor de priet-

enie colegilor lor din judeŃ 

Lansarea montajului artistic intitulat „Casa noas-

tră, Europa” a avut loc la Şcoala Nr.3 „Costantin Par-

fene” Vaslui. În prezenŃa unui public alcătuit din părinŃi, 

colegi, cadre didactice şi a presei vasluiene micuŃii artişti şi-

au înlăturat emoŃiile, programul lor culegând, la final, multe 

aplauze şi felicitări. 

Au urmat vizite la două şcoli speciale din judeŃ, 

Şcoala Specială „Aurora” Vaslui şi Şcoala Specială Ne-

greşti. Peste 200 de copii cu cerinŃe educative speciale au 

fost încântaŃi de prestaŃia micuŃilor artişti . 


