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Anul acesta, de Ziua Europei, avem plăcerea să vă 

invităm la concursul de cunoştinţe despre Uniunea 

Europeană, Parlamentul European şi alegerile 

europene, „EU aleg Europa”. 

Concursul se va desfăşura la Casa de Cultură a 

Sindicatelor “Constantin Tănase” Vaslui, pe durata a 

2 zile, 9 şi 10 mai 2018, de la ora 16. 

Pe data de 9 mai vor avea loc primele două semifinale, 

urmând ca a doua zi, pe 10 mai, să aibă loc finala 

concursului. Atât semifinalele, cât şi finala, se vor 

desfăşura sub formă de spectacol, cu public. Astfel, toate 

persoanele interesate să petreacă Ziua Europei 

alături de noi, sunt bine venite.  

 

Concursul, deschis liceelor din judeţul Vaslui, a debutat la 

sfârşitul lunii martie 2018, prin adresarea invitaţiei tuturor 

liceelor din judeţul Vaslui de a se înscrie cu o echipă 

formată din 2 elevi şi un profesor coordonator.  

Până la termenul limită de înscriere, 20 aprilie, 8 licee au 

răspuns pozitiv invitaţiei noastre: 

1. Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui; 

2. Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui; 

3. Colegiul Naţional "Cuza Vodă" Huşi; 

4. Colegiul Tehnic ”Alexandru Ioan Cuza” Bârlad; 

5. Liceul "Ştefan Procopiu" Vaslui; 

6. Colegiul Economic “Anghel Rugină” Vaslui; 

7. Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Bârlad; 

8. Liceul Tehnologic “Nicolae Iorga” Negreşti. 

Dat fiind faptul că, Regulamentul concursului prevede ca 

în semifinale să participe maxim 6 licee, pe data de 25 

aprilie 2018, la Consiliul Judeţean Vaslui, am desfăşurat 

etapa de preselecţie, pentru a stabili echipele care vor 

concura în semifinalele de pe 9 mai. 

Preselecţia a constat într-un test grilă cu 10 întrebări 

despre Uniunea Europeană, Parlamentul European şi 

alegerile europene, cu o singură variantă corectă de 

răspuns, câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. 

Elevii au susținut testul în mod individual, iar pentru a se 

califica în următoarea etapă a concursului, s-a  luat în 

calcul punctajul final al echipei, reprezentând media 

aritmetică a punctajelor celor doi elevi.  

În urma corectării testelor, comisia de jurizare a stabilit 

că, primele 6 echipe cu cel mai mare punctaj, în 

ordine descrescătoare şi calificate pentru 

semifinalele de pe 9 mai, sunt: 

1. Liceul "Ştefan Procopiu" Vaslui; 

2. Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui; 

3. Colegiul Naţional "Cuza Vodă" Huşi; 

EU aleg Europa! 

http://www.europedirectvaslui.ro
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4. Colegiul Economic “Anghel Rugină” Vaslui; 

5. Liceul Tehnologic “Nicolae Iorga” Negreşti; 

6. Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui. 

Dorim să menţionăm că celelalte două licee înscrise, 

Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Bârlad şi Colegiul 

Tehnic ”Alexandru Ioan Cuza” Bârlad, au avut punctaje 

foarte apropiate cu cele calificate, ceea ce demonstrează 

o competiţie foarte strânsă.  

Tot în cadrul preselecţiei, alături de participanţi, am 

stabilit, prin tragere la sorţi, ordinea participării echipelor 

în concurs. Astfel,  

în cadrul Semifinalei nr. I vor concura: Colegiul 

Naţional "Cuza Vodă" Huşi, Colegiul Economic 

“Anghel Rugină” Vaslui şi Liceul Tehnologic 

“Nicolae Iorga” Negreşti; 

în cadrul Semifinalei nr. II vor concura: Liceul 

Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui, Liceul Tehnologic 

„Ion Mincu” Vaslui şi Liceul "Ştefan Procopiu" 

Vaslui.  

În urma celor două semifinale, se vor califica cele mai 

bune 3 echipe, care vor concura în finala de pe 10 mai 

2018. Vom reveni cu detalii organizatorice, în cel mai 

scurt timp posibil. 

Între timp, dorim să mulţumim frumos tuturor liceelor 

înscrise, pentru interesul acordat activităţilor noastre, 

pentru interesul în proiectul european şi pentru dorinţa 

de a participa în activităţi extraşcolare. De asemenea, 

dorim să mulţumim în special Liceului Pedagogic „Ioan 

Popescu” Bârlad şi Colegiul Tehnic ”Alexandru Ioan 

Cuza” Bârlad, cu care noi colaborăm foarte bine de mai 

mulţi ani. Vă aşteptăm, cu drag şi cu alte ocazii! 

 

 …Cel mai bun să câştige!  

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

Vă anunţăm cu bucurie că, în această perioadă, 

pregătim caravana de teatru educativ, „Europa îţi 

vorbeşte”, ce are ca obiective promovarea valorilor care 

stau la baza Uniunii Europene şi insuflarea sentimentelor 

de solidaritate şi cetățenie participativă în rândul copiilor 

din mediul rural.  

Astfel, până în luna octombrie 2018, personajele 

piesei de teatru “Europa îţi vorbeşte” vor ajunge în 

10 localităţi din zona rurală a judeţului, dornici să 

cunoască cât mai mulţi copii!  

Pe data de 16 aprilie am avut plăcerea să-i primim în 

vizită pe elevii clasei a V-a C de la Şcoala Gimnazială 

"Mihai Eminescu" Vaslui, însoţiţi de dl. profesor Lupu 

Vasile, în cadrul programului naţional “Şcoala Altfel”. 

Împreună cu aceştia am identificat o serie de simboluri 

specifice statelor membre din Uniunea Europeană. 

În cazul în care doriţi să ne vizitaţi, pentru a afla mai 

multe despre Uniunea Europeană sau dacă doriţi să 

participăm la activităţile dvs, pe teme europene, vă 

aşteptăm cu drag! 

 

(Dumitraş Mihaela, ofiţer comunicare Europe Direct 

Vaslui) 

Şcoala altfel! 

Pregătim! 
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EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Peste 900 de municipalități din România au aplicat pentru 

finanțare din partea Uniunii Europene în cadrul proiectului 

WiFi4EU, o inițiativă care permite instalarea serviciilor de 

Wi-Fi hotspots gratuite în comunitățile locale din UE 

(piețe publice, parcuri, spitale și alte spații publice). 

Printre acestea se numără şi localităţile Alexandru 

Vlahuţă, Băceşti, Bălteni, Banca, Bogdăniţa, Buneşti-

Avereşti, Codăeşti, Dimitrie Cantemir, Dodeşti, 

Epureni, Fălciu, Fereşti, Fruntişeni, Găgeşti, Ibănești, 

Municipiul Huşi, Muntenii de Jos, Olteneşti, Oraşul 

Negreşti, Pogoneşti, Poieneşti, Roşieşti, Soleşti, 

Stănileşti, Şuletea, Tutova, Vetrişoaia, Vinderei, 

Zăpodeni, Zorleni, din judeţul Vaslui.  

              ©UE  

 

Sursa: www.wifi4eu.eu 

 

Toate autoturismele și vehiculele de transport ușoare noi, 

omologate după data de 31 martie 2018, trebuie să aibă 

instalat sistemul "eCall", care va iniția automat apeluri de 

urgență în caz de accident rutier grav.  

Se estimează că acest sistem va reduce timpul de reacție 

al serviciilor de intervenție cu 50% în afara localităților și 

cu până la 60% în zonele urbane, astfel că vor fi salvate 

sute de vieți în fiecare an.  

"eCall" contactează automat numărul unic de urgență 

112 și comunică locul unde se află autovehiculul 

către serviciile de intervenție, prin intermediul 

sistemului european de navigare prin satelit Galileo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ©UE  

Serviciul – care poate fi acționat și manual, din mașină 

– transmite doar informații esențiale și nu stochează 

sau înregistrează date.  

Sursa: RCE 

Studenții la jurnalism din întreaga UE au 

posibilitatea, până la data de 29 iunie 2018, să se 

înscrie în programul Youth4Regions, ediția 

2018. Tinerii sunt invitați să participe la competiție cu 

cele mai bune materiale, scrise sau video, despre un 

proiect cofinanțat prin Fondul european de dezvoltare 

regională sau prin Fondul de coeziune. Premiul este 

o excursie la Bruxelles pentru a realiza materiale 

despre ediția 2018 a Săptămânii europene a orașelor 

și regiunilor – principalul eveniment european pe tema 

politicii de coeziune.  

28 de studenți (câte unul din fiecare stat membru) 

vor fi selectați pentru participarea la Săptămâna 

europeană. Câștigătorii vor beneficia de cursuri de 

pregătire, la Bruxelles, pe tema jurnalismului, 

comunicării și politicii de coeziune, iar cele mai bune 

articole pe tema Săptămânii europene vor fi publicate 

în pagina Direcției Generale pentru Politică Regională 

și Urbană a Comisiei Europene (DG REGIO), precum 

și în publicația sa periodică Panorama  

 

 

 

 

 

 

 

 

                © UE  

Sursa: RCE 

WiFi4EU 

eCall – sistemul salvator de vieți 

Concurs pentru studenţii la  

jurnalism 
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„Noi avantaje pentru consumatori” este pachetul de 

propuneri prezentat de Comisia Europeană, menit să  

garanteze faptul că toți consumatorii europeni          

beneficiază pe deplin de drepturile conferite de legislația 

Uniunii. Pe lângă consolidarea competenţelor 

autorităților de protecție a consumatorilor din statele 

membre, propunerile vor extinde protecția acordată 

consumatorilor în mediul online și vor clarifica    

faptul că legislația UE interzice practicile de           

comercializare a produselor cu dublu standard de     

calitate, care induc în eroare consumatorii.  

Sursa: RCE 

 

 

 

Numărul accidentelor rutiere fatale din România a      

înregistrat o ușoară creștere în 2017, față de 2016, 

ajungând la 98 de cazuri raportate la 1 milion de       

locuitori, ceea ce reprezintă dublul mediei UE (49 cazuri) 

și situează România pe primul loc în Europa.  

Deși tendința de scădere a numărului de cazuri fatale 

este încurajatoare, îndeplinirea obiectivului UE de      

reducere la jumătate a numărului de accidente rutiere 

mortale până în 2020, comparativ cu 2010, va fi foarte 

dificilă. 

Sursa: RCE 

 

 

 

Programul paneuropean de fonduri-din-fonduri pentru 

capital de risc (VentureEU), lansat de Comisia Euro-

peană și Fondul European de Investiții, urmărește 

atragerea investițiilor către firmele inovatoare nou-

înființate (start-ups) și cele în curs de extindere (scale-

ups). VentureEU va furniza noi surse de finanțare,     

oferindu-le inovatorilor europeni posibilitatea de a      

deveni companii de elită pe plan mondial. Se 

așteaptă ca aproximativ 1.500 de companii de tipul celor 

vizate, din întreaga UE, să aibă acces la acest program.  

 

Sursa: RCE 

Noi avantaje pentru consumatori  

VentureEU 

Inițiativa cetățenească europeană  
 

 

Potrivit estimărilor, 9 milioane de europeni din cele 28 de 

state membre au sprijinit o inițiativă cetățenească        

europeană. Patru dintre acestea au strâns peste 1 milion 

de semnături fiecare, iar pentru trei dintre ele Comisia s-a 

angajat să întreprindă acțiuni subsecvente.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ©UE  

Inițiativa cetățenească europeană a fost introdusă de 

Tratatul de la Lisabona şi este o modalitate unică prin 

care cetățenii pot modela Europa solicitându-i        

Comisiei Europene să formuleze o propunere legisla-

tivă. Odată ce o inițiativă a obținut 1 milion de semnături, 

Comisia decide ce măsuri trebuie luate.  

Pentru a lua iniţiativa şi influenţa politicile care ne        

afectează viaţa, accesaţi http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/welcome?lg=ro.                   

Sursa: RCE 

 

 

Începând cu 1 aprilie, cetățenii europeni au acces la 

conținutul online la care sunt abonați în propria țară pe 

întreg teritoriul UE. Obiectivul noilor norme în materie de 

portabilitate este de a garanta că europenii care cumpără 

sau se abonează la servicii digitale online, precum      

difuzarea de filme, transmisii de evenimente sportive sau 

muzică, cărți electronice sau jocuri, au acces la acestea și 

când călătoresc sau locuiesc temporar în alte state mem-

bre.  

 

 

 

 

 

         ©UE  

Sursa: RCE 

 

Portabilitate europeană 

România, în top accidente rutiere  

fatale în UE 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=ro
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=ro
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A fost lansat Pachetul solicitantului pentru Apelul 4 de 

proiecte Interreg Europe, care se va desfășura în         

perioada 7 mai - 22 iunie 2018. Pachetul conține termenii 

de referință ai apelului, versiunea actualizată a manualu-

lui programului, modelul declarației de parteneriat și al       

scrisorii de sprijin. 

Persoanele interesate pot urmări secțiunea Project idea 

feedback de pe site-ul programului, unde aplicanții 

interesați vor putea trimite ideea de proiect Secretariatului 

Comun, de la care vor primi un răspuns în privința 

relevanței și calității unei posibile aplicații la finanțare din 

partea programului Interreg Europe. 

Detalii: https://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-

funding/ 

    @UE 

 

 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației   

Publice a modificat în această lună, Ghidurile Solici-

tantului pentru mai multe Apeluri de Proiecte din cadrul           

Programului Operaţional Regional 2014-2020, după 

cum urmează: 

 Apelurile de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 - BI 

şi POR/2017/5/5.2/2 - Regiuni. Apelurile vizează            

realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului    

urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării 

terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de 

reconversie), reducerii poluării aerului și promovării 

măsurilor de reducere a zgomotului. 

 Apelurile de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/

C/ 1 / 7Reg i u ni ,  PO R/ 2018 / 3 / 3 . 1 / C / 1 / B I  ş i 

POR/2018/3/3.1/C/1/ITI. Apelurile vizează sprijinirea 

eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și 

a utilizării energiei din surse regenerabile. 

 

 

 

 

 Apelul de proiecte nr. P.O.R/8/8.1/8.3/A/1, 

Grup Vulnerabil: persoane vârstnice, din cadrul Axei 

prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și      

sociale; Prioritatea de Investiții 8.1; Cod apel My SMIS 

POR/98/8/3 Creșterea gradului de acoperire cu serviciile 

sociale”.  

 Apelul de proiecte dedicat învăţământului      

profesional și tehnic și învățării pe tot parcursul 

vieții, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în 

educație și formare, inclusiv în formare profesională,    

pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot     

parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de 

educație și formare, Obiectiv specific 10.2.   

 Apelul de proiecte pentru îmbunătățirea      

infrastructurii educaționale - învăţământ                

antepreşcolar şi preşcolar, Axa prioritară 10,           

Prioritatea de investiții 10.1, Obiectiv specific 10 1 A.    

 Apelul de proiecte nr. POR/2017/7/7.1/2,      

Investiţii în infrastructura de turism.  

 

 

De asemenea, şi Ministerul Fondurilor Europene a 

modificat Ghidurile Solicitantului  pentru 3 Acţiuni 

din cadrul Programului Operaţional  Competitivitate 

2014-2020, precum: 

 Acțiunea 2.3.1 - Consolidarea și asigurarea 

interoperabilității sistemelor informatice dedicate          

serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente 

din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud 

computing guvernamental și a comunicării media       

sociale, a Open Data și Big Data, Secțiunea                 

E-Guvernare - Evenimente de viață;  

 Acțiunea 2.3.1 - Consolidarea și asigurarea 

interoperabilității sistemelor informatice dedicate        

serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente 

din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud 

computing guvernamental și a comunicării media      

sociale, a Open Data și Big Data, Secțiunea Guvernare 

și Interoperabilitate;  

 Acțiunea 2.3.3. - Îmbunătățirea conținutului   

digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul         

e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură, 

Secțiunea E-cultură. 

Ghiduri modificate! 

Interreg Europe 
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sprijinirea autorităţilor publice în elaborarea foilor 

de parcurs de tranziţie care să sublinieze în mod 

clar calea către obiectivele europene pe termen 

lung pentru 2050 şi să informeze implementarea în 

curs a Planurilor de Acṭiune pentru Energie Dura-

bilă şi Planurilor de Acţiune pentru Climă şi Ener-

gie Durabilă sau a unor planuri    similare şi dez-

voltarea de planuri/ţinte viitoare pentru 2030 şi 

ulterior.  

Solicitanţi eligibili: orice entitate constituită legal pe 

teritoriul unui stat eligibil (state membre UE, ţări asociate 

la program, organizaţii internaţionale). 

Buget: 8.000.000 euro pentru acţiunile de coordonare şi 

sprijin, cofinanţarea este de 100%.  

Termen limită de depunere: 4 septembrie 2018.  

Informaţii suplimentare: 

Cel puţin 3 entităţi trebuie implicate într-un proiect; 

Fiecare entitate implicată trebuie să provină      

dintr-un stat al UE sau ţară asociată la program; 

În cadrul acţiunilor de coordonare şi sprijin sunt 

avute în vedere: acţiuni care constau în principal 

în măsuri de însoţire, cum ar fi standardizarea, 

difuzarea, sensibilizarea şi comunicarea, reţelele, 

serviciile de coordonare sau de sprijin, dialogurile 

politice şi exerciţiile şi studiile reciproce de        

învăţare, inclusiv studiile de proiectare pentru    

infrastructura nouă incluzând activ ităţi             

complementare ale planificării strategice, crearea 

de reţele şi coordonarea între programele din 

diferite ţări. 

Aplicaţiile se depun doar în limba engleză. 

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

 

 

 

 

 

 

 

           @UE 

 

 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a 

aprobat „Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de 

accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa 

prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi   

sociale”. 

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile 

sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 

naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 

priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea    

socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale,   

culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 

instituționale la serviciile prestate de comunități. 

Obiectivul specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor 

de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în 

special pentru zonele sărace și izolate. 

Operațiunea A – Ambulatorii.  

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de 

cinci luni de la data publicării Ghidului specific, astfel încât 

depunerea proiectelor se va face începând cu data de 

12.05.2018, ora 12.00. Cererile de finanțare vor putea fi 

transmise până la data de 12.10.2018, ora 12.00.  

 

Program: „Orizont 2020″ . 

Componenta: „Provocări societale” . 

Tema: implicarea autorităţilor locale şi regionale pentru 

îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru realizarea       inde-

pendenţei energetice şi eficacităţii utilizării acesteia în Uni-

unea Europeană.  

Domeniul de aplicare: 

asigurarea unei mai bune calităţi şi a unei coerenţe 

măsurilor de eficienţă energetică puse în aplicare 

prin coordonarea consolidată a diferitelor niveluri               

administrative; 

Orizont 2020 

Ghiduri Aprobate! 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-16-2018-2019-2020.html

