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fi susţinut la Casa de Cultură a Sindicatelor "Constantin
Tănase" Vaslui, începând cu aceeaşi oră.
Participarea la acest eveniment este gratuită.
Concertul „Odă Europei” aduce în atenţia publicului
promovarea

valorilor

europene

şi

celebrarea

Zilei

Europei, marcarea celor 10 ani de la aderarea României
la Uniunea Europeană şi a celor 60 de ani de la
semnarea Tratatelor de la Roma, tratate ce stau la baza
construcţiei Europene.
În cadrul acestui eveniment voluntarii Europe Direct
Sperăm că Sărbătorile Pascale de anul acesta v-au

Vaslui vor oferi participanţilor materiale promoţionale şi

găsit sănătoşi, bucuroşi, liniştiţi şi înconjuraţi de

broşuri informative despre Uniunea Europeană, de la

bunătate.

standul special amenajat.

Hristos a Înviat!

Vă aşteptăm astfel, cu mic cu mare, să sărbătorim
Ziua Europei împreună!

Pregătim!

Pe data de 9 mai 2017, Consiliul Judeţean Vaslui, Centrul
de Informare Europe Direct Vaslui, Primăria Municipiului
Vaslui şi Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, au plăcerea de a
vă invita la concertul aniversar de muzică clasică „Odă
Europei”.
Evenimentul se va desfăşura în Centrul Civic al
Municipiului Vaslui, pe durata a aproximativ 3 ore,
începând cu ora 19.00, cu participarea specială a
interpreţilor vasluieni: Iolanda Ciobanu, Costel Enea,
Daniel Macarov, Rareş Trufea şi a ansamblurilor
muzicale: Corala “Fantasia” şi Cvartetul “Colosseum”.
În situaţia în care vremea nu va fi favorabilă, concertul va
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ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI
concurs de proiecte, se adresează elevilor din clasele

1 Martie european

IX-XII

și

se desfășoară în perioada septembrie-

decembrie a fiecărui an.
Pe data de 1 martie 2017, voluntarii Centrului Europe

Activităţile din cadrul programului „Europa, casa noastră”

Direct Vaslui au dorit să facă un gest frumos faţă de

vor

cetăţenii vasluieni şi au oferit mărţişoare, simbolul

www.europacasanoastra.ro, începând din luna mai 2017.

primăverii, precum şi broşuri informative despre Uniunea

Tot aici, școlile care doresc să participe la cele două

Europeană. Gestul a fost apreciat de trecători și răsplătit

campanii se vor putea înscrie on-line, vor trimite rapoarte

de către noi cu materiale promoționale.

și fotografii din timpul activităților și se vor informa cu

fi

descrise

pe

portalul

web

privire la datele la care au loc activitățile din cadrul
programului.
Programul prevede și vizite în școli, iar în luna mai 2017
vor fi vizitate 10 școli în județele Teleorman, Giurgiu,
Călărași, Ialomița, Constanța, Buzău, Brăila, Tulcea,
Galați și Vaslui.
Sursa: http://www.newsbuzau.ro

Şcoala de afaceri pentru copii
Pentru a insufla spiritul antreprenorial în rândul publicului
tânăr vasluian, în perioada mai - iunie 2017 organizăm
acţiunea “Şcoala de afaceri pentru copii”.
Mai exact, reprezentanţii Centrului Europe Direct Vaslui

Europa, casa noastră...
revine!

vor merge în câteva dintre liceele vasluiene şi vor
susţine 4 sesiuni de informare despre programele
Uniunii Europene destinate tinerilor, precum Corpul

Avem plăcerea de a vă anunța că Reprezentanţa

European de Solidaritate, Erasmus+ sau Erasmus

Comisiei Europene în România şi Ministerul Educaţiei

pentru tinerii antreprenori, dar şi despre fondurile

Naționale lansează

europene pe care le pot accesa cei care vor să-şi

în

2017 inițiativa

Campaniilor

educaționale „Europa, casa noastră”, într-un nou format.

deschidă o afacere. Mai mult, în cadrul întâlnirilor elevii

Activitățile din această inițiativă sunt structurate în două

vor fi instruiţi cum să întocmească un plan de afaceri.

campanii principale, Competiția „Euro Quiz” și

În cadrul acestei acţiuni, pe lângă sesiunile de informare,

Concursul

european”, și au drept scop

vom organiza şi un concurs de planuri de afaceri,

comunicarea politicilor europene şi a subiectelor de

dedicat elevilor de liceu din judeţul Vaslui. Regulamentul

interes pentru copii și tineri, încurajându-i să devină

Concursului va fi publicat pe website-ul nostru, în

cetăţeni europeni activi, să se implice în activităţi de

perioada ce urmează, așa că vă invităm să accesați

voluntariat

www.europedirectvaslui.ro în mod constant.

„Lider

şi în proiecte europene de schimburi

interculturale. „Europa, casa noastră" le prezintă tinerilor

În urma concursului, elevii care au întocmit cele mai

Uniunea

bune planuri de afaceri vor fi premiaţi cu o tabără

Europeană

dintr-o

perspectivă

concretă,

apropiată vârstei lor.
Prima

campanie,

educaţională în afara judeţului Vaslui, ce va fi
competiția

„Euro

Quiz”,

organizată în colaborare cu colegii noştri de la Europe

se

adresează elevilor de clasa a VI-a și se desfășoară

Direct Nord Est, Piatra Neamţ.

online în prima jumătate a lunii iunie. Cea de-a doua

(Cozma Mihaela, ofițer de informare Europe Direct

campanie, concursul „Lider European”, este un

Vaslui)
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România susține înființarea Parchetului
european

Acesta

definește

modul

în

care

Uniunea Europeană
Proiectul de înființare a instituției Parchetului european

poate juca un rol mai

a fost agreat de 17 state membre, printre care și

important

România,

de

găsirea unei soluții politice durabile în Siria în cadrul

primăvară, din 9 - 10 martie. Noul organism european va

actual agreat de ONU. Se examinează, de asemenea,

fi abilitat să deruleze urmăriri penale referitoare la

modul în care UE poate să sprijine în continuare cele

infracțiunile de fraudare a bugetului

Sarcina

peste 13 milioane de persoane care au nevoie de

exclusivă a Parchetului European va consta în efectuarea

asistență în Siria, să contribuie la sporirea rezilienței și

de cercetări și urmăriri penale, având competența, la

stabilității în țară, să sprijine reconstrucția ulterioară

nevoie, de a trimite în judecată (în instanțele din statele

ajungerii la un acord și să contribuie la returnarea

membre) persoanele învinuite de săvârșirea de infracțiuni

voluntară a refugiaților și a persoanelor strămutate în

care afectează bugetul UE.

interiorul țării, într-un mod sigur și demn, după

la

reuniunea

Consiliului

European

UE.

Sursa: CE

pentru

demararea unei tranziții politice credibile.
Sursa: CE

Eliminarea produselor periculoase de pe
piața UE

Tratatele de la Roma la 60 de ani:
Comisia reamintește realizările Europei
și conduce dezbaterea privind viitorul
cu 27 de membri

Potrivit celui mai recent raport privind Sistemul de alertă
rapidă pentru produse
periculoase, prezentat
de Comisia Europeană

La 25 martie s-a sărbătorit cea de a 60-a aniversare a

în 16 martie, sistemul a

Tratatelor de la Roma, care au fost semnate în

fost utilizat mai mult de

această zi, în 1957. Tratatele de la Roma, semnate de

autoritățile naționale în

cele șase state membre fondatoare, au deschis calea

2016,

eliminându-se

pentru Uniunea Europeană așa cum o cunoaștem

astfel din magazine un număr mai mare de produse

astăzi: un continent reunificat și pacificat, întemeiat pe

periculoase. În același timp, s-a observat că tot mai multe

valorile solidarității, democrației și statului de drept.

dintre produsele periculoase care sunt notificate sunt

Piața unică garantează libertatea de alegere și de

vândute prin intermediul platformelor online. Din acest

circulație, creștere economică și prosperitate pentru

motiv, Comisia și-a intensificat cooperarea cu Amazon,

500 de milioane de cetățeni. UE este cel mai extins

eBay și Alibaba, pentru a elimina mai activ produsele

bloc comercial din lume și cel mai mare donator de

potențial nesigure sau neconforme de pe site-urile lor,

ajutor

care se adresează consumatorilor din UE.

aniversare este o ocazie pentru a privi înapoi la
Sursa: CE

umanitar

și

pentru

dezvoltare.

Această

realizările noastre colective și pentru a discuta viitorul
UE cu 27 de membri.

UE – un rol mai important în Siria

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate, Federica Mogherini, și Comisia
Europeană au adoptat recent un proiect

prin care se

propune o noua strategie a UE pentru Siria.

Sursa: CE
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Inițiativa își propune să asigure o viața rurală atractivă și

Liberi în UE, fără plată pentru roaming

durabilă, inclusiv prin creșterea mobilității rurale, a
producției de alimente de calitate, a eficienței energetice
și de gestionare IT. Pentru atingerea acestor obiective,

Ultimul pas către elimi-

inițiativa prevede crearea de grupuri tematice axate pe

narea tarifelor de roaming

întreprinderi rurale inteligente, ateliere, seminarii și

pe

Uniunii

conferințe. Politica regională va investi în mod direct în

Europene a fost făcut pe 6

aceasta prin intermediul unei noi rețele de "birouri de

aprilie, când reprezentanții

competență în materie de bandă largă”, instituită în fie-

Parlamentului European, Consiliului și Comisiei au con-

care stat membru. Scopul acestor birouri este de a se

venit asupra modalităților de reglementare a piețelor an-

asigura că fondurile UE alocate în acest scop sunt chel-

gro de roaming. Astfel, negociatorii părților au convenit ca

tuite pentru comunicațiile în bandă largă.

teritoriul

plafoanele pentru tarifele de roaming să fie limitate la 3,2
eurocenți/minut pentru apeluri și la 1 eurocent/SMS,
începând cu data de 15 iunie 2017.
Sursa: CE

Dispozitive medicale mai sigure pentru
pacienți
Sursa: CE
Noile regulamente referitoare la dispozitivele medicale și

Politica de coeziune sprijină regiunile
cu venituri mici

la cele pentru diagnostic in vitro, propuse de
Comisie

în

2012

și

adoptate în 5 aprilie

Într-un raport publicat la data de 11 aprilie, referitor la

2017, contribuie la ga-

regiunile din Uniune care sunt rămase în urmă în ceea

rantarea

ce privește creșterea sau bogăția, Comisia identifică

faptului

că

acestea, de la valve cardiace la bandaje adezive și

modalități clare de sprijinire a strategiilor de creștere

șolduri artificial, sunt sigure și funcționează bine.

regionale, cu ajutorul fondurilor UE. Raportul evaluează

În acest sens, noile norme vor îmbunătăți supravegherea

factorii care sprijină sau împiedică competitivitatea

pieței și trasabilitatea și vor garanta că toate dispozitivele

acestor regiuni și motivele pentru care acestea nu au

sunt concepute ținând seama de progresele științifice și

ajuns încă la nivelurile de creștere și venituri preconi-

tehnologice de ultimă generație.

zate pentru UE. Și mai important este faptul că raportul
Sursa: CE

identifică nevoile în materie de investiții ale regiunilor, și
anume capitalul uman, inovarea, calitatea instituțiilor,
accesibilitatea sporită, precum și instrumentele dispon-

„Sate inteligente”

ibile în cadrul politicii de coeziune a UE care le-ar putea
sprijini în viitor.
Pe 11 aprilie, comisarul pentru politică regională, Corina

Sursa: CE

Creţu, a lansat inițiativa „Sate inteligente”, împreună cu
colegii săi, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, și comisarul european pentru

(Voluntar - Andreea Alina Nistor, studentă UAIC Iaşi,

Transporturi, Violeta Bulc, precum și cu domnii Bogovic.

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, Relaţii
Internaţionale şi Studii europene)
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
producție și dezvoltarea serviciilor.

Programul județean pentru finanțarea
nerambursabilă a activităților nonprofit
de interes general pentru anul 2017

Astfel, în cazul apelului POR 2016/2/2.1.A – Microîntreprinderi proiectele se vor putea depune până la
04.05.2017,

ora

12:00,

iar

în

cazul

apelului

POR/102/2/2, termenul depunerii a fost prelungit,
Consiliul Județean Vaslui a aprobat, prin Hotărârea nr. 80

până la 30.08.2017, ora 12:00.

din 11 apriliie 2017, Programul

De

județean

pentru

asemenea,

Ministerul

Dezvoltării

Regionale,

finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de

Administrației Publice și Fondurilor Europene a pre-

interes general pentru anul 2017, în domeniile cultură,

lungit, până la 13 iulie 2017, ora 15.00, termenul de

culte, social și sport.

depunere a proiectelor în cadrul apelurilor de

Scopul

programului

este

stimularea

organizațiilor

proiecte

cu

titlul

POR

2016/6/6.1/2

și

POR

non-profit cu activitate în domeniul culturii, social și sport,

2016/6/6.1/2 BI, aferente OS 6.1 „Creșterea gradului de

pentru realizarea unor obiective de interes

accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proxi-

public local.

mitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor

Solicitanţi eligibili:
organizații neguvernamentale înființate în baza OG

județene”, iar până pe 04.09.2017, ora 10.00, apelurile

26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modifi-

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/

cările și completările ulterioare, cu activitate în

BI aferente OS 3.1 “Creșterea eficienței energetice în

domeniul educației fizice, sportului, culturii și so-

clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de

cialului;

iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează con-

cluburi sportive de drept privat și asociații județene

sumuri energetice mari”.

pe ramură de sport din județul Vaslui, recunoscute
conform legii;

Modificările au fost determinate de unele dificultăți la

culte religioase recunoscute conform legii.

înregistrarea, în MySMIS2014, a utilizatorilor noi, care

Buget: Suma totală alocată pentru Program în anul 2017

se identifică cu datele personale. Restul condițiilor și

este de 400.000 lei.

prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Criteriul de acordare a finanțării este punctajul total al

Sursa: http://www.mdrap.ro

proiectului. Desemnarea proiectelor câștigătoare se va
face în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita

În consultare!

bugetului aprobat.
Detalii

suplimentare:

http://www.cjvs.eu/modules.php?

name=Content&pa=showpage&pid=859
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat pe data de 12 aprilie 2017,

Prelungiri!

spre

consultare publică, Ghidul Solicitantului pentru

reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane.
Autoritatea de Management pentru Programul Opera-

Apel: POR/2017/3/3.2/1/7 Regiuni și POR/2017/3/3.2/1/

ţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Region-

BI.

ale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie

anunțat într-un comunicat că prelungește cu o săptămână

cu emisii scăzute de carbon.

termenele de depunere a proiectelor în cadrul Apelului

Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu

POR 2016/2/2.1.A - Microîntreprinderi, AP 2, Prioritatea

emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile

de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, re-

de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv pro-

spectiv POR/102/2/2, AP 2, Prioritatea de investiţii 2.2 -

movarea mobilității urbane multimodale durabile și a

Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de

măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”.
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Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în

Programul Operațional Capital Uman, OS 4.1.

zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană

„Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în

durabilă.

comunitățile marginalizate în care există populație

Solicitanți eligibili: unitățile administrativ-teritoriale orașe/

aparținând minorității rome - regiuni mai puțin dez-

municipii și parteneriatele dintre acestea.

voltate și regiune dezvoltată”, și OS 4.2. „Dezvoltarea

Bugetul total pentru aceste două apeluri de proiecte este

Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile

de 563, 11 mil. euro. Valoarea minimă este de 500.000

marginalizate” .

euro, iar cea maximă de:

Solicitanți

eligibili:

autorități

publice

locale

cu

5 milioane euro pentru orașele/municipiile cu o po-

responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actori cu

pulație sub 20.000 de locuitori;

expertiză relevantă; ONG-uri în parteneriat cu actori cu

10 milioane euro pentru orașe/municipiile cu o popu-

expertiză relevantă.

lație de peste 20.000 de locuitori.

Bugetul total pentru OS 4.1. este de 58 milioane euro

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la

pentru regiuni mai puțin dezvoltate, iar pentru OS 4.2.

adresa regio@mdrap.ro, până la data de 2 mai 2017.

este de aprox. 7,4 mil. euro. Valoarea maximă eligibilă a
unui proiect în ambele cazuri este de 6 mil. euro.
Termen de depunere: 18 aprilie - 16 iunie 2017, ora

Active!

16:00.

În această perioadă, solicitanții interesați pot depune cereri

Granturi europene

de finanțare pe următoarele programe:
Programul Operațional Capital Uman, Axa
prioritară 5 „Sprijin pregătitor pentru elaborarea

Comisia Europeană a lansat o cerere de propuneri de

Strategiilor de Dezvoltare Locală - orașe/municipii cu

proiecte a programului „Drepturi, Egalitate, Cetățenie”

populație de peste 20.000 locuitori.

2014-2020 destinată profesioniștilor care lucrează în

Obiectiv: Reducerea numărului de persoane aflate în risc

domeniul drepturilor copiilor ieșiți din centrele de pla-

de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginali-

sament sau alte forme de îngrijire pentru orfani.

zate din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu

Proiectele

accent pe cele cu populație aparținând minorității roma,

profesioniștilor care lucrează pentru și cu copii și sunt

prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în con-

implicaṭi în drepturile și protecția copilului. Activitățile

textul mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub

proiectului se vor concentra pe punerea în aplicare a

Responsabilitatea Comunității (DLRC).

mecanismelor naționale sau regionale solide pentru spri-

Solicitanți eligibili: autorități locale cu responsabilități în

jinirea copiilor/tinerilor care părăsesc sistemul de îngrijire

domeniu, în parteneriat cu actorii sociali relevanți/GAL;

alternativă/centrele de plasament.

furnizori de servicii sociale; administratorul/administratorii

Solicitanți eligibili: entități publice sau private orientate

schemei/schemelor de tip grant global.

nonprofit din UE și Islanda.

Bugetul total pentru acest apel este de 4.000.000 euro, iar

Bugetul total al cererii este de 4.000.000 euro; se

valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 50.000

acorda max. 80% cofinanțare și min. 75.000 euro/proiect.

euro.

Termen limită de depunere: 29 iunie 2017.

Termen de depunere: 7 aprilie - 15 mai 2017, ora 16:00.

Detalii la: https://ec.europa.eu/research

vor

sprijini

Buletin editat de: CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT
VASLUI, STR. M. KOGĂLNICEANU, NR. 25
TEL/FAX 0235-361652, e-mail : europedirectvaslui@cjvs.eu
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capacității

