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Anul 2018 a fost a fost desemnat, prin Decizia (UE) 

2017/864 a Parlamentului European și a Consiliului,  

„Anul European al Patrimoniului Cultural”, al cărui 

obiectiv este de a încuraja cât mai multe persoane să 

descopere și să aprecieze patrimoniul cultural al Europei 

și de a consolida sentimentul de apartenență la un spațiu 

european comun. Sloganul Anului este “Patrimoniul 

nostru: la confluența dintre trecut și viitor”. 

P a t r i m o n i u l 

cultural are o 

v a l o a r e 

u n i v e r s a l ă 

pentru noi ca 

i nd iv i z i  ș i 

p e n t r u 

comunitățile și 

s o c i e t ă ț i l e 

noastre. Este important să îl păstrăm și să îl transmitem 

generațiilor următoare. Putem să ne gândim la el ca la 

ceva static sau aparținând trecutului, însă în realitate 

evoluează prin modul în care ne raportăm la el, prin 

implicarea noastră. Mai mult decât atât, patrimoniul 

nostru cultural joacă un rol important în construirea 

viitorului Europei.  

Pentru mai multe detalii despre Anul European al 

Patrimoniului Cultural, vă invităm să accesaţi https://

europa.eu/cultural-heritage/about_ro 

 

De asemenea, anul 2018 este premergător anului 2019, 

un an de o importanţă majoră pentru UE, mai ales pentru 

România.  

În 2019, România va deţine, pentru prima oară în 

istorie, Președinția rotativă a Consiliului UE. 

Președinția Consiliului se asigură prin rotație între statele 

membre ale UE la 

fiecare 6 luni. În 

c u r s u l  ac e s t e i 

perioade de 6 luni, 

Președinția conduce 

reuniunile la toate 

nivelurile în Consiliu, contribuind la asigurarea 

continuității lucrărilor UE în cadrul Consiliului.  

În perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2018, Preşedinţia este 

deţinută de Bulgaria, ce va fi urmată de Austria şi apoi de 

România.  

Pentru a afla mai multe despre Președinția rotativă a 

Consiliului UE, accesaţi http://www.consilium.europa.eu/

ro/council-eu/presidency-council-eu/ 

 

Anul 2019 va fi şi 

anul in care cetățenii 

europeni vor merge 

din nou la vot, 

pentru a-și alege 

europarlamentari i 

care îi reprezintă. 

Astfel, în perioada 23-26 mai 2019, pe teritoriul Uniunii 

Europene, vor avea loc Alegerile Europarlamentare. 

 

2018, Anul European al Patrimoniului 

http://www.europedirectvaslui.ro
https://europa.eu/cultural-heritage/about_ro
https://europa.eu/cultural-heritage/about_ro
http://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/presidency-council-eu/
http://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/presidency-council-eu/
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Pentru a promova priorităţile de comunicare ale Comisiei 

Europene şi pentru a marca evenimentele de care se 

pregăteşte Europa, ne-am propus, ca anul acesta, să vă 

invităm la : 

concurs euro quiz, „EU aleg Europa”. Pe 

data de 9 mai, vom sărbători Ziua Europei şi 

vom promova alegerile europene şi instituţiile europene, 

în cadrul unui concurs între liceele din judeţul Vaslui, de 

tipul “Cine ştie, câştigă”.   

 

caravana de teatru educativ, „Europa îţi 

vorbeşte”. Caravana va cuprinde 10 

reprezentaţii în localităţi defavorizate ale judeţului Vaslui, 

în perioada mai - octombrie, va avea ca temă centrală 

valorile şi drepturile europene şi va fi dedicată elevilor de 

gimnaziu.  

 

cafeneaua publică, „JOB calificat pentru 

Europa” (Join Our Bridges). În luna 

septembrie vom invita la dialog, într-un cadru informal, 

pensionari, persoane active în câmpul muncii cu profesii 

diferite și tineri, cu scopul de a realiza un transfer de 

experienţă de la cei experimentaţi către cei mai tineri şi 

de a le oferi celor din urmă, consiliere şi orientare 

profesională. 

  

simulările procesului decizional al 

Parlamentului European, în cadrul acţiunii 

„Parlamentul European al tinerilor”. În perioada 

octombrie - noiembrie, tinerii liceeni din Vaslui, Huşi, 

Bârlad şi Negreşti vor avea ocazia să înţeleagă mai bine 

procesul decizional al Parlamentului European, să 

conştientizeze care este rolul acestei instituţii şi 

importanţa alegerilor europene.  

 

conferința de la sfârşitul anului, cu titlul 

„Rolul României în UE”, ce va avea ca 

temă Președinția României la Consiliul UE, va oferi un 

spațiu de dialog pentru participanți - reprezentanţi ai 

autorităţilor publice locale, ai ONG-urilor și ai mediului 

privat.  

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

Aşa cum v-am obişnuit, o dată la 2 luni vom publica 

newsletter-ul electronic “Europa în Direct”, ajuns la cel 

de-al 11-lea an de existenţă şi zilnic, vă vom ţine la 

curent cu tot ce facem, prin intermediul website-ului şi 

paginii noastre de Facebook.   

 

De asemenea, pentru a ne putea îmbunătăţi 

activitatea, ne-ar fi de mare ajutor dacă aţi putea 

răspunde la un scurt chestionar despre serviciile 

noastre, disponibil la adresa: http://occurrence-

survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?

lang=ro 

Vă mulţumim! 

În perioada 8-9 martie 2018, am avut plăcerea de a 

participa la Seminarul dedicat Centrelor de Informare 

Europe Direct, organizat de Comisia Europeană, la 

Bruxelles.  

Printre subiectele discutate au fost: priorităţile de 

comunicare ale Comisiei Europene pentru anul 2018, 

alegerile pentru Parlamentul European, ce vor avea loc 

în 2019, publicaţiile UE, planurile anuale şi sistemul de 

raportare ale Centrelor Europe Direct. 

Evenimentul a fost o bună oportunitate pentru 

reprezentanţii Centrelor Europe Direct de a face 

cunoştinţă cu funcţionarii care lucrează la Comisia 

E u r o p e a n ă , 

Directoratul General 

Comunicare, de a afla 

ce atribuţii au şi cum 

pot sprijini aceştia 

activitatea Centrelor. 

Întâlnirea a cuprins şi 

o vizită la sediul 

Comisiei Europene, 

clădirea Berlaymont, 

sala de presă, pentru o mai bună înţelegere a relaţiei  

mass media - instituţiile europene.  

 

(Dumitraş Mihaela, ofiţer comunicare Europe Direct 

Vaslui) 

 

 

 

Activităţile noastre în 2018 

 

 

Seminar dedicat Centrelor de Informare 

Europe Direct  

http://www.europedirectvaslui.ro/index.php
https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=ro
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=ro
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=ro
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EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Cel mai recent raport al Comisiei Europene privind 

egalitatea de șanse între femei și bărbați, publicat cu 

ocazia Zilei Internaționale a Femeii, arată că, deși au fost 

efectuate progrese în domeniu, acestea sunt insuficiente. 

În ce privește diferența de remunerare, România este 

statul membru în care aceasta înregistrează cel mai 

scăzut nivel (5,2%), în timp ce media europeană s-a 

stabilizat de mai mulți ani la 16%.  

Sursa: CE 

Creșterea economică puternică a României necesită 

continuarea reformelor structurale și a consolidării fiscale. 

Gradul de ocupare a forței de muncă a continuat să 

crească în 2017, iar rata șomajului a atins unul din cele 

mai scăzute nivele din ultimii 20 de ani.  

Datorită eliminării de taxe și a creșterilor salariale și de 

pensii din sectorul public, deficitul este în curs de 

creștere. Oferta de forță de muncă și de competențe 

nu ține pasul cu nevoile mereu în schimbare din 

sectorul economic, gradul de sărăcie e în creștere, iar 

inegalitatea în materie de venituri se menține la un 

nivel înalt. Performanțele scăzute ale sistemului de 

învățământ limitează perspectivele lui de dezvoltare, 

iar cele din domeniul cercetării și inovării rămân 

modeste. Starea de sănătate a populației s-a 

îmbunătățit, însă rămâne sub standardele europene. 

Volumul ridicat de cheltuieli publice nu se reflectă în 

starea infrastructurii. Nu în ultimul rând, după 

performanțe bune în ultimii ani, ireversibilitatea 

progreselor din lupta împotriva corupției a fost pusă 

recent sub semnul întrebării. Acestea sunt câteva din 

concluziile raportului de țară pentru România, publicat 

de Comisia Europeană. 

Sursa: CE 

Peste 272 milioane de euro din Fondul european de 

dezvoltare regională (FEDR) vor fi investite în 

construcția secțiunii de autostradă dintre localitățile 

Sebeș și Turda, în apropierea municipiului Cluj-

Napoca, în Transilvania, de-a lungul uneia din axele 

principale ale rețelelor trans-europene de transport. 

Proiectul cu finanțare europeană va face legătura între 

două autostrăzi deja existente: A1 Orăștie – Sibiu 

(extremitatea sudică) și A3 Gilău – Câmpia Turzii 

(extremitatea nordică). Acesta va duce la creșterea 

vitezei de deplasare și a siguranței rutiere.  

Sursa: CE 

România, cea mai mică diferență       

salarială între femei și bărbați din UE 

Reformele structurale și consolidarea 
fiscală, condiții pentru creșterea 

economică susținută 

Autostrada Sebeș-Turda din fonduri 

europene 



EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   
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Comisia Europeană a propus modificarea regulilor ce 

guvernează ajutorul de stat în sectorul agricol, prin 

creșterea volumului maxim de ajutor de minimis ce poate 

fi acordat, fără o aprobare prealabilă, pe o perioadă de 

trei ani și pe exploatație agricolă, de la 15.000 la 25.000 

euro. Propunerea vine ca răspuns la cererile statelor 

membre de a îmbunătăți sprijinul acordat fermierilor, în 

paralel cu reducerea sarcinii administrative și fără       

distorsiuni aduse pieței.  

Sursa: CE 

Comisia Europeană va aloca un buget de 12 milioane de 

euro pentru implementarea propunerii Parlamentului 

European de a furniza permise de călătorie cu trenul   

gratuite, în Europa, tinerilor care împlinesc 18 ani. Astfel, 

un număr estimat de 20.000-30.000 de tineri ar urma să 

beneficieze de o experiență având ca scop consolidarea 

identității și valorilor europene prin descoperirea siturilor 

și varietății culturale din Europa.  

 

Inițiativa le oferă tinerilor, indiferent de categoria socială 

din care provin sau de nivelul educațional, inclusiv celor 

cu mobilitate redusă, șansa de a călători în străinătate. 

Principalul mijloc de transport va fi cel feroviar, însă 

modalități de transport alternative vor putea fi folosite în 

funcție de considerente de mediu, timp sau distanță.  

 

Sursa: CE 

Memorialul Sighet face parte, începând cu data de 1 

martie, din patrimoniul cultural european. Titlul a fost 

acordat unui număr de 9 situri care reprezintă momente 

esențiale în construcția Europei de astăzi. Acestea au 

fost selectate pentru valoarea lor de simbol, rolul jucat în 

istoria europeană sau activitățile desfășurate pentru a 

aduce mai aproape Uniunea Europeană de cetățenii săi. 

 Sursa: CE 

Prin intermediul unui pachet de investiții, în valoare de 

1,8 milioane de euro, din Fondul de coeziune, vor fi 

finanțate măsuri de prevenire a inundațiilor în 11 bazine 

hidrografice din România. Acestea au în vedere 

construcția de stații de măsurare a precipitațiilor, precum 

și infrastructura necesară reducerii efectelor distructive. 

Astfel, aproximativ 52 de mii de locuitori vor beneficia de 

o protecție sporită în ceea ce privește inundațiile. 

 Sursa: CE 

Ajutorul de minimis pentru fermieri 

crește la 25.000 euro 

Memorialul Sighet, parte a              

patrimoniului cultural european 

Călătorii gratuite la vârsta majoratului 

Corina Crețu a aprobat investiții de 

 1,8 milioane euro împotriva 

inundațiilor în România 



OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 
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Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Axa Prioritară 1, Prioritatea de Investiţii 1.1, Operaţi-

unea C - Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea 

unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un 

institut de transfer tehnologic (ITT).  

Obiectivul specific: creşterea inovării în firme prin   

susţinerea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în 

domenii de specializare inteligentă.  

Se vor finanţa în cadrul unei scheme de minimis, IMM-uri 

care doresc să achiziţioneze rezultate ale transferului 

tehnologic în domeniile menţionate în Anexa 2a la Ghid, 

rezultate pe care să le implementeze în domeniul lor de 

activitate. 

Finanţarea se va realiza pe baza unui acord de           

parteneriat între un IMM şi un institut de transfer 

tehnologic pentru a valida faptul că prin intermediul inves-

tiţiei se va realiza transferul tehnologic. 

Acţiuni eligibile: 

A. Investiţii în active corporale; 

B. Investiţii în active necorporale, strict necesare   

pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul 

productiv; 

C. Investiţii în realizarea de instrumente de         

comercializare on-line a serviciilor/produselor     

proprii ale IMM-urilor; 

D. Investiţii de dezvoltare experimentală; 

E. Investiţii în alte activităţi de inovare; 

F. Investiţii în activităţile de realizare a produsului 

(bun sau serviciu) sau procesului. 

Solicitanţi eligibili: IMM-uri în parteneriat cu enităţi de 

transfer tehnologic acreditate în conformitate cu  

prevederile legale în vigoare.  

In cadrul acestui apel, proiectele respinse în cadrul etapei 

de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii 

pot fi redepuse, cu condiţia respectării termenului limită 

de depunere a cererilor de finanţare ori a condiţiilor de 

închidere a apelului. Toate proiectele redepuse sunt   

considerate, din punct de vedere procedural, cereri de 

finanţare nou-depuse. 

Perioadă de depunere: 25.01-25.06.2018.  

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă prin  

 

 

 

 

instructiune publică a AM POR în cazul în care bugetul 

apelului este consumat mai devreme, prin modificarea 

prevederilor ghidului specific.  

Bugetul la nivelul Regiunii Nord-Est în cadrul acestui 

apel de proiecte este de 9,65 mil. Euro. 

Valoarea finanţării nerambursabile a unui proiect: minim 

25.000 EUR şi maxim 200.000 EUR. Cuantumul       

finanţării nerambursabile solicitate prin proiect trebuie să 

reprezinte maximum 90% din valoarea eligibilă a  

proiectului. 

Detalii suplimentare la: http://www.inforegionordest.ro/

prioritatea-1.1-operatiunea-c 

 

Camera de Comerţ şi Industrie din Vaslui invită cetăţenii 

români cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul sau        

reşedinţa în Regiunea de Nord-Est, care intenţionează 

să înfiinţeze o afacere non agricolă în mediul urban, să 

participle la poiectul SUCCES+.  

Finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014

-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi, 

proiectul SUCCES+ va oferi şansa participanţilor de a 

deprinde competenţe antreprenoriale şi de a primi ajutor 

nerambursabil de până la 32.000 de euro, pentru a-şi 

înfiinţa propria afacere. 

Detalii la: http://www.ccivs.ro/ 

 

 

Investiţii pentru IMM-uri  

SUCCES+ 

http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-operatiunea-c
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-1.1-operatiunea-c
http://www.ccivs.ro/
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În această perioadă sunt deschise trei apeluri de proiecte 

finanțate prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi 

Guvernul României, prin Programul de Educaţie, Burse, 

Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor, 2014-2021: 

1. Proiecte de incluziune a copiilor romi în 

școală. Termenul limită de depunere a             

propunerilor de proiecte este 31 mai 2018.  

2. Proiecte destinate specialiștilor din domeniul 

învăţământului preuniversitar, din Inspectoratele 

Şcolare Judeţene, Casele Corpului Didactic şi 

Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educa-

ţională. Termenul limită de depunere a               

propunerilor de proiecte este 31 mai 2018.  

3. Proiecte care se adresează şcolilor din          

învăţământul profesional şi tehnic. Termenul 

limită de depunere a propunerilor de proiecte 

este 11 mai 2018.  

Detalii suplimentare: http://www.eeagrants.ro/ 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solici-

tantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului 

POR/8/8.1/8.3/B/1, „Grup vulnerabil persoane cu 

dizabilități”, din cadrul POR 2014-2020. Modificarea 

prevede prelungirea perioadei de depunere a cererilor de 

finanţare până la data de 20.04.2018, ora 12:00 a.m.  

Detalii suplimentare:http://www.inforegio.ro/ro/por-2014

-2020/apeluri-proiecte.html 

 

În această perioadă, solicitanţii eligibili (administraţia pub-

lică naţională/regională/locală şi alte instituţii publice, ONG

-uri, instituţii educaționaleInstitute/organizaţii de cercetare; 

muzee, instituţii culturale/religioase/de cult) din judeţele 

Botoșani, Iași, Vaslui , Galați şi din Republica Moldova, pot 

depune proiecte comune de cooperare transfrontalieră cu 

finanţare nerambursabilă, în cadrul Programului          

Operaţional Comun România-Republica Moldova, 2014

-2020. 

Tipuri de proiecte: 

1. Proiecte tip HARD (cu componentă de infrastructură 

având o valoare de minim 1 mil. EURO); 

2. Proiecte tip SOFT (fără componentă de infrastructură, 

sau cu o componentă de infrastructură având o valoare 

mai mică de 1 mil. EURO). 

Buget total de 89.1 milioane euro, dintre care 81 milioane 

finanțate de UE prin Instrumentul European de Vecinătate 

și 8.1 milioane euro cofinanțare asigurată de statele      

partenere. 

Obiective: 

OT 2. Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare 

tehnologică și inovare. 

OT 3. Promovarea culturii locale și conservarea patrimo-

niului istoric. 

OT 7. îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea 

transportului şi a reţelelor şi a sistemelor de comunicaţii. 

OT 8. Provocări comune în domeniul siguranţei şi          

securităţii. 

Termen limită: 6 mai 2018 pentru proiectele SOFT şi 7 

mai pentru proiectele HARD.   

Detalii suplimentare: 

http://www.ro-md.ro-

ua-md.net/ro/ 

 

 

Apeluri deschise 

România-Moldova 

Granturile SEE 2014 - 2021 

Prelungire! 

http://www.eeagrants.ro/
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.ro-md.ro-ua-md.net/ro/
http://www.ro-md.ro-ua-md.net/ro/

