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În perioada 23-26 mai 2019, toți cetățenii adulți din 

statele membre ale UE vor avea ocazia să își aleagă 

reprezentanții în Parlamentul European. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlamentul European, puterea legislativă a Uniunii 

Europene este singura instituție aleasă în mod direct de 

către cetățenii europeni, o dată la 5 ani. Primele alegeri 

europene au avut loc acum 40 de ani, pe 12 iunie 1979.  

În România, cetățenii cu drept de vot sunt așteptați în 

ultima duminică din luna mai 2019, pe data de 26, să îi 

aleagă pe cei 33 de români care vor reprezenta vocea 

cetățenilor europeni pentru următorul mandat. 

Alegerile europene din mai 2019 vor avea un impact 

direct asupra vieții fiecăruia dintre noi. Ele vor decide cum 

va acționa Europa în următorii ani pentru a răspunde 

preocupărilor noastre legate de locurile de muncă, de 

afaceri, securitate, migrație și schimbările climatice. 

 

  

Deoarece Europa este a noastră, a tuturor, ar trebui să 

luăm aceste decizii împreună. Așa că nu este important 

să votezi doar tu, ci și familia, prietenii, vecinii și colegii 

tăi.  

În acest context, alături de Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Vaslui și Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui te 

invităm să-ți convingi prietenii, vecinii și colegii să 

meargă la vot pe data de 26 mai 2019, în cel mai 

creativ și original mod! 

Trimite-ne, până pe 6 mai 2019, maxim 3 afișe cu 

motivele pentru care tu, noi, prietenii noștri, familia ta 

și toți adulții cu drept de vot, ar trebui să votăm pe 

data de 26 mai, în cadrul alegerilor europene.  Afișele 

vor fi trimise la adresa europedirectvaslui@cjvs.eu.  

Concursul de afișe „PEntru EUropa” se adresează 

tuturor cetățenilor domiciliați în județul Vaslui, care 

consideră că au talent în domeniul artelor plastice. 

 

Convinge-i să voteze, 

PEntru EUropa! 

http://www.europedirectvaslui.ro
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Acceptăm orice tehnică în realizarea afișelor, cu singura 

condiție ca acestea să conțină obligatoriu: 

 

a) data alegerilor europene: 26 mai 2019; 

b) hashtagul alegerilor europene: #dedataastavotezeu; 

c) cuvintele: alegeri europene; 

d) în partea de sus și jos câte un chenar gol de câte 5 

cm/înălțime fiecare, pe toată lățimea afișului, pentru 

ca Organizatorii să poată introduce ulterior logo-urile 

proprii. 

 

În cadrul acestui concurs vom premia 2 persoane. Un 

câştigător va fi desemnat prin intermediul paginii de 

Facebook www.facebook.com/EuropeDirectVaslui, în 

baza numărului de like-uri primite pentru afișele înscrise, 

iar al 2 lea câștigător va fi desemnat de către un juriu  

desemnat de Organizatori. Premiile vor consta în 

obiecte, în valoare de 3.000 lei.  

Pentru detalii, te rugăm să verifici Regulamentul, 

publicat pe www.europedirectvaslui.ro!  

 

 

 

 

 

 

Într-un an marcat de evenimente de cotitură pentru 

viitorul nostru și al Europei, precum alegerile europene și 

schimbările instituționale care vor urma după acestea, 

dar și într-un context politic în care proiectul european 

are nevoie de o susținere mai mare, ne propunem ca 

prin evenimentele planificate din 2019 să contribuim la 

întărirea sentimentului de apartenență la familia 

europeană.  

 

În perioada martie – aprilie 2019, vom 

organiza seria de 14 dezbateri, cu titlul „De 

data asta votez EU”, având ca teme principale rolul 

instituțiilor europene în viața noastră și importanța 

alegerilor europene, dedicată tinerilor cu vârste între 18-

35 de ani, încadrați într-o formă de învățământ din 

județul Vaslui. 

Întâlnirile se vor desfășura la sediile liceelor și școlilor 

postliceale participante – în Vaslui, Negrești, Huși, 

Bârlad, Murgeni, dar și în mediul rural. 

 

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

De Ziua Europei vom premia câștigătorii 

concursului de afișe (ce se desfășoară în 

această perioadă) în cadrul expoziției PEntru Europa, ce 

va avea loc la Muzeul Județean Vaslui. 

 

Politica de coeziune a UE este prezentă zilnic 

în viața cetățenilor europeni, de peste 30 de 

ani. Cu toate acestea, oamenii nu sunt pe deplin 

conștienți de valoarea sa adăugată. De aceea, pentru a 

promova beneficiile aduse de către această politică 

europeană în județul Vaslui, în perioada iulie-august 

2019 vom organiza un eveniment amplu ce se va 

desfășura la Muzeul „Vasile Pârvan” și Teatrul „Victor Ion 

Popa” din Bârlad, ce va cuprinde Ziua porților deschise 

și Gala proiectelor REGIO.  

 

Caravana de teatru educativ „Europa îţi 

vorbeşte” revine! Așa cum am promis, anul 

acesta vom continua călătoria celor steluțelor fermecate 

prin județul Vaslui. Începând cu luna septembrie, 

invităm copii, părinți, verișori, mătuși, unchi, bunici, 

profesori să afle povestea „Tărâmul celor 12 stele”! Pe 

parcursul a trei luni vom ajunge la 10 comunități din 

mediul rural, diferite de cele vizitate anul trecut. 

 

Europa este a generațiilor viitoare, iar 

pentru a veni în sprijinul generației tinere, o 

categorie în formare supusă la multe riscuri sociale, vom 

organiza un eveniment informal, în luna decembrie 

2019. La eveniment vom invita tineri și specialiști ai 

mediului public și privat, pentru a discuta liber despre 

cum se poate face performanţă într-un domeniu de 

activitate și care sunt avantajele atât în țară, cât și în UE 

ale unui profesionist bine evaluat. 

 

Sperăm ca și anul acesta să ne fiți aproape și să 

participați la evenimentele noastre. După cum bine știți, 

suntem deschişi colaborărilor! Tot ce trebuie să faceţi 

este să intrați în legătură cu noi - pe website, pe 

Facebook, la sediu, la telefon sau prin e-mail!!  

 

Vă așteptăm! 

 

 

(Dumitraş Mihaela, ofiţer comunicare Europe Direct 

Vaslui) 

Activitățile Europe Direct Vaslui 

2019 
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EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

 

 

 

 

551 de tineri cu vârsta de 18 ani din România au fost 

selectați pentru a primi permise de călătorie 

#DiscoverEU. Participanții vor avea posibilitatea de a 

călători, singuri sau în grupuri de maximum cinci 

persoane, între 15 aprilie și 31 octombrie 2019, pe o 

perioadă de până la 30 de zile. 14 536 de tineri europeni 

din 80.000 înscriși au fost selectați pe baza criteriilor de 

atribuire și ținând seama de cota stabilită pentru fiecare 

stat membru al UE.  

    @UE 

DiscoverEU este o experiență de călătorie informală 

destinată tinerilor în mod individual sau în grupuri mici, 

inclusiv celor care provin din medii defavorizate, care 

este accesibilă și simplă. Ea oferă tinerilor de 18 ani 

șansa de a afla mai multe despre patrimoniul cultural și 

diversitatea culturală a Europei, de a se conecta cu alți 

tineri și de explora identitatea europeană. Inițiativa a fost 

lansată în iunie 2018, în urma unei propuneri a 

Parlamentului European.  

Sursă: RCE 

 

 

 

 

 

Falsificarea medicamentelor este o amenințare gravă 

pentru sănătatea publică în UE. Din acest motiv, de acum 

înainte se vor aplica noi norme privind elementele de 

siguranță pentru medicamentele eliberate pe bază de 

rețetă care sunt vândute în UE. 

Industria medicamentelor va trebui să aplice un cod de 

bare 2-D și un dispozitiv de protecție împotriva 

modificărilor ilicite pe cutia medicamentelor eliberate pe 

bază de rețetă.  Farmaciile, inclusiv farmaciile online, 

și spitalele vor trebui să verifice autenticitatea 

medicamentelor înainte de a le elibera pacienților. 

Acesta este ultimul pas în transpunerea Directivei 

privind medicamentele false, adoptată în 2011, care 

vizează garantarea siguranței și a calității 

medicamentelor vândute în UE.  

            

@UE    Sursă: RCE 

 

 

Comisia Europeană, Parlamentul European și 

Consiliul au ajuns la un acord provizoriu cu privire la 

propunerea Comisiei referitoare la o nouă directivă 

care va crea condiții de muncă mai transparente și 

mai previzibile, în special pentru lucrătorii cu 

contracte de muncă atipice.  

    @UE 

 

În efortul său de consolidare a dimensiunii sociale a 

Europei și în contextul punerii în aplicare a Pilonului 

european al drepturilor sociale, Comisia a propus 

inițiativa privind transparența și previzibilitatea 

condițiilor de muncă în decembrie 2017.  

Sursă: RCE 

DiscoverEU, 

peste 500 de tineri români câștigători 

Medicamente falsificate: noi norme 

pentru sporirea siguranței pacienților 

Transparența și previzibilitatea  

condițiilor de muncă 
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 @UE 

 

de euro; 217 proiecte de tineret au primit finanțare , 

dintr-un total de 568. În 2017, UE a investit în program 

suma record de 2,6 miliarde EUR, ceea ce reprezintă o 

creștere de aproape 13 % față de anul 2016. Acest lucru 

a permis oferirea mai multor oportunități pentru tineri ca 

niciodată înainte. Cifrele arată că programul Erasmus+ 

rămâne pe calea cea bună în vederea îndeplinirii obiec-

tivului său de a sprijini 3,7 % dintre tinerii din UE între 

2014 și 2020.   

Sursa: RCE 

 

 

 

 

Datorită legislației UE, orice consumator din UE are 

dreptul de a primi din partea unui comerciant informații 

esențiale clare, corecte și ușor de înțeles despre un bun 

sau un serviciu înainte de a efectua o achiziție online. 

Aceste informații trebuie să includă aspecte precum ca-

racteristicile produsului, prețul cu toate taxele incluse, 

costurile de livrare și existența unui drept de retractare 

sau de anulare. 

Pentru a verifica aplicarea corectă a legislației în dome-

niu, în fiecare an, Comisia coordonează, cu ajutorul 

rețelei de cooperare în materie de protecția consuma-

torului, verificarea site-urilor. În urma ultimei verificări, 

din 560 de site-uri de comerț electronic care oferă o ga-

mă largă de bunuri, servicii și conținut digital, aproxima-

tiv 60 % din acestea au prezentat nereguli, în special în 

ceea ce privește modul în care sunt prezentate prețurile 

și ofertele speciale.  

Sursa: RCE 

 

(Voluntar - Munteanu Victor, elev clasa a XII-a D, Liceul 

"Ştefan Procopiu" Vaslui)    

 

 

 

Plovdiv (Bulgaria) și Matera (Italia) dețin timp de un 

an titlul de capitală europeană a culturii.  

Sibiu a avut acest rol în 2007, anul aderării României la 

Uniunea Europeană.  

Comisarul european pentru educație, cultură, tineret și 

sport, Tibor Navracsics, a declarat: „Inițiativa Capitala 

Europeană a Culturii reunește oameni și evidențiază rolul 

culturii în construirea unei identități europene.”  

      @UE 

Plovdiv este primul oraș bulgar care este ales capita-

lă europeană a culturii. În 2019, regiunea va beneficia 

de oportunități noi, iar orașul se va bucura de vizibilitate 

pe plan internațional datorită unui program complet care 

are ca motto „Împreună”.  

Programul pentru Matera are ca motto „Un viitor des-

chis” și se va concentra în special pe incluziunea socială 

și culturală și pe inovarea prin colaborare.  

 

Sursa: RCE 

 

 

 

 

Comisia Europeană a publicat raportul său anual privind 

Erasmus+, care arată că numărul de persoane care au 

participat la acest program este mai mare ca niciodată. În 

același timp, programul devine din ce în ce mai incluziv și 

mai internațional.  

În România:  7202 de studenți și stagiari au beneficiat 

de programele Erasmus+, dintr-un total de 27 877 de 

participanți; peste 31 milioane de euro  au fost aloca-

te pentru proiecte care vizează învățământul superior, 

dintr-o finanțare totală de aproximativ 51 milioane de  

Capitalele europene ale culturii în 2019 

Plovdiv și Matera 

Erasmus+: Un alt record în 2017  

Comerțul online 
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Granturile SEE, Programul“Educație, burse, ucenicie 

și antreprenoriatul tinerilor”  

Obiectivul general: Dezvoltarea capitalului uman și a  

bazei de cunoștințe în România. 

Solicitanți eligibili: Inspectoratele Școlare Județene,    

Casele Corpului Didactic și Centrele Județene de Resur-

se și Asistență Educațională din România. Acestea vor 

aplica pentru experții lor educaționali: inspectorii școlari, 

formatorii de profesori și consilierii. 

Buget total de 200.140 €. Grantul min. alocat unui proiect 

este de 1.500 €, iar grantul max. alocat este de 27.000 € 

și acoperă 100% din costurile eligibile. 

Termen de depunere: 3 mai 2019 

Surse: http://www.eea4edu.ro 

            https://www.anpcdefp.ro/ 

 

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și 

Norvegiene  

Programul: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și 

creșterea incluziunii romilor. 

Obiectivul general al proiectului va fi stabilit astfel încât 

să prezinte relevanță în raport cu obiectivul ariei de pro-

gram nr. 10 ,,Dezvoltare locală și reducerea sărăciei”, și 

aanume de creștere a utilizării serviciilor sociale de către 

grupurile defavorizate. 

Grupurile țintă eligibile: comunități marginalizate rurale 

sau mic-urbane (cu până la 20.000 locuitori), locuite de 

persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială, care 

vor beneficia de investițiile care urmează a fi realizate prin 

finanțarea ulterioară ce va fi obținută de aplicanți, investiții 

pentru care prezenta schemă de grant finanțează elabo-

rarea documentațiilor tehnice. 

Buget total de 1.000.000 €. Valoarea min. este de 5.000 

€/proiect și max. de 40.000 €/proiect.  

Perioada de depunere: 5 februarie - 24 aprilie 2019. 

Surse: https://www.eeagrants.ro 

            http://www.frds.ro/ 

 

 

 

 

 

Granturile SEE, Programul RO - Energie.  

Apelul finanțează proiectele care au ca scop auditul 

energetic, ca prim pas în identificarea soluțiilor pentru 

îmbunătățirea eficienței energetice. Acest program se 

concentrează pe 5 arii principale: energie regenerabilă, 

eficiență energetică, cercetare și dezvoltare, instruire și 

conștientizare, electrificare. 

Solicitanţi eligibili: orice entitate, privată sau publică, 

comercială sau necomercială și ONG-uri. Aplicantul tre-

buie să fi funcționat cel puțin 3 ani de zile la data terme-

nului limită de depunere. 

Buget total de 300.000 €. Valoarea mini. a unui proiect 

este de 5.000 €, iar cea max. de 10.000 €. 

Data limită de depunere: 25 aprilie 2019 

Surse: https://www.eeagrants.ro 

            https://www.innovasjonnorge.no 

Granturile SEE, Programul Dezvoltare locală 

Obiectiv general: creșterea gradului de incluziune    

socială a copiilor și tinerilor în situații de risc din           

România. 

Solicitanţi eligibili:  

• entități publice: instituții publice de învățământ; 

centre județene de resurse și asistență educațio-

nală; autorități publice locale - consilii județene, 

consilii locale - inclusiv instituții publice cu perso-

nalitate juridică din subordinea acestora, cu atri-

buții în domeniul educației de nivel preuniversitar 

și al incluziunii sociale; 

• organizațiile neguvernamentale. 

Buget total de 8.581.978 €. Valoarea min. de 500.000 

€/proiect și max. de 1.500.000 €/proiect.  

Data limită de depunere: 9 aprilie 2019 

Surse: https://www.eeagrants.ro 

Granturile SEE, Programul RO-CULTURA  

Obiectiv: Dezvoltarea economică și socială prin        

cooperarea culturală, antreprenoriatul cultural și         

managementul patrimoniului cultural. 

Proiecte în domeniul învățământului  

preuniversitar 

Schema de granturi mici ,,Acces la finanțare” 

Audit energetic -Schema de granturi mici 

Educație incluzivă 

Expoziții inovative cu bunuri culturale mobile 

restaurate 
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Program: ORIZONT 2020 

Temă: Învățământ deschis și colaborare privind educația 

științelor. 

Domenii: educație, cerecetare, comunicare, formare, noi 

tehnologii. 

Obiective: Cererea propusă vizează crearea de noi 

parteneriate în comunitățile locale pentru a promova edu-

cația pentru toți cetățenii.  

Aceasta urmărește să sprijine o serie de activități bazate 

pe colaborarea dintre furnizorii de educație științifică for-

mală, non-formală și informală și să integreze conceptul 

de “educație deschisă”, incluzând toate nivelurile edu-

caționale, în educația științifică. 

Beneficiari: orice entitate constituită legal pe teritoriul 

unei țări participante la program. 

Eligibilitate țări/regiuni: state membre UE, țări         

asociate la program în urma unor acorduri cu UE,      

organizații internaționale care au ca scop promovarea 

cooperării stiințifice şi tehnologice în Europa şi ai căror 

membri provin din statele participante la program; este 

de așteptat ca parteneriatele să includă entități din cel 

puțin 10 state membre diferite sau țări asociate, cu toate 

că, consorțiile mai mici, vor fi, de asemenea, eligibile și 

pot fi selectate.  

Pe termen mediu, activitățile ar trebui să ofere cetățenilor 

și viitorilor cercetători instrumentele și aptitudinile nece-

sare pentru a lua decizii și a face alegeri în cunoștință de 

cauză și, pe termen lung, această acțiune/cerere ar tre-

bui să contribuie la obiectivele ERA de creștere a numă-

rului de oameni de știință și cercetători în Europa. 

Buget: 4.500.000 euro, finanțare de până la 100% 

Termene de depunere: 2 aprilie și 7 noiembrie 2019 

(ora 17.00 la Bruxelles) 

Sursa:https://ec.europa.eu  

 

(Andrei Buhuș - consilier de comunicare, Europe Direct 

Vaslui) 

Solicitanți eligibili: entitatea care îndeplinește cumulativ 

următoarele criterii:  

• are calitatea de persoană juridică înregistrată în 

România; 

• este instituție publică de cultură (muzeu, teatru, 

operă, bibliotecă etc);  

• deține calitatea de proprietar sau deține un alt drept 

real asupra bunurilor culturale care urmează a fi 

conservate. 

Buget: 1.285.000 euro. Valoarea sprijinului financiar ne-

rambursabil ce poate fi acordat unui proiect este între 

50.000 euro și 130.000 euro, reprezentând 100% din to-

talul costurilor eligibile. 

Data limită de depunere: 4 februarie - 3 mai 2019. 

Sursa: https://www.ro-cultura.ro 

 

 

 

Program: Mecanismul pentru interconectarea Europei 

(MIE) 2014-2020 

Domenii: digitalizare, inovare, gestiune publică,          

cooperarea transfrontalieră, prezervarea patrimoniului cul-

tural. 

Obiectivul acestei cereri este, pe de-o parte, de a oferi 

sprijin instituțiilor culturale și altor parteneri publici și 

privați, pentru a mări cantitatea de conținut şi metadate 

disponibile prin Europeana, informații de înaltă calitate și 

potrivite pentru reutilizare, iar pe de altă parte de a crește 

gradul de conștientizare și de utilizare a acestei platforme 

digitale. 

*Europeana.eu este un portal internet care funcționează ca 

o interfață către milioane de cărți, picturi, filme, obiecte de 

muzeu și înregistrări din arhive care au fost digitizate în 

Europa.  

Beneficiari: autorități publice centrale, regionale și locale 

și entități private, dacă au acordul statului membru din care 

fac parte, organizații internaționale. 

Buget: 2.000.000 euro, maximum 75% cofinanțare. 

Termenul limită de depunere: 14 mai 2019 (ora 17.00 la 

Bruxelles). 

Sursa: https://ec.europa.eu 

Rețele de telecomunicații transeuropene  

Știința cu și pentru societate 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-01-2018-2019
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-europeana

