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Bârlad, Școala Postliceală Sanitară ,,Radu Miron” Vaslui,
Colegiul Național „Cuza Vodă” Huși, Liceul Tehnologic

De data asta votez EU

„Nicolae Iorga” Negrești, Colegiul Economic „Anghel
Pe data de 26 mai 2019 cetățenii români cu drept de vot

Rugină” Vaslui, Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui, Liceul

sunt așteptați la urne pentru a decide cine le va

Tehnologic, sat Vladia, comuna Dragomirești, Liceul

reprezenta vocea în Parlamentul European, pentru

Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui, Liceul Teoretic „Mihail

următorii 5 ani. Parlamentul European este puterea

Kogălniceanu” Vaslui, Liceul Tehnologic “Petru Rareș”

legislativă a Uniunii Europene și singura instituție aleasă

Bârlad, Liceul Tehnologic „Ghenuță Coman” Murgeni,

în mod direct de către cetățenii europeni. Alegerile

Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Huși și Colegiul

europene au un impact direct asupra vieții fiecăruia dintre

Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni. La acestea s-a

noi și acestea vor decide cum va acționa Europa în

adăugat vizita colegilor noștri de la Europe Direct Nord-

următorii ani pentru a răspunde preocupărilor noastre

Est din Piatra Neamț la Liceul Teoretic „Emil Racoviță”

legate de locurile de muncă, de afaceri, securitate,

Vaslui.

migrație și schimbările climatice.

Pentru a demonstra că prezența la vot a fiecăruia dintre
noi este semnificativă, am dezbătut alături de tinerii
vasluieni despre rolul Parlamentului European în viața
noastră, am furnizat detalii despre programele europene
care vin în sprijinul lor și i-am provocat să motiveze
participarea sau neparticiparea la vot. Ei au simulat
dezbaterile din Parlamentul European cu argumente în
favoarea unei participării mai largi la votul din 26 mai
2019.

În perioada 18 martie – 19 aprilie 2019 Centrul de
Informare Europe Direct Vaslui a desfășurat seria
programată de 14 dezbateri cu titlul „De data asta votez
EU”, cu scopul promovării alegerilor europene, dedicată
tinerilor cu vârsta de 18 ani împliniți, încadrați într-o formă
de învățământ. Unitățile de învățământ care au participat
la această campanie sunt: Colegiul Tehnic „Alexandru
Ioan Cuza” Bârlad, Liceul Pedagogic “Ioan Popescu”
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ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI
Acceptăm orice tehnică în realizarea afișelor, cu singura
Concursul de afișe PEntru EUropa

condiție ca acestea să conțină obligatoriu:

a) data alegerilor europene: 26 mai 2019;
În perioada 23-26 mai 2019, toți cetățenii adulți din

b) hashtagul alegerilor europene: #dedataastavotezeu;

statele membre ale UE vor avea ocazia să își aleagă

c) cuvintele: alegeri europene;

reprezentanții

Alegerile

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

europene din mai 2019 vor avea un impact direct asupra

cm/înălțime fiecare, pe toată lățimea afișului, pentru

vieții fiecăruia dintre noi. Ele vor decide cum va acționa

ca Organizatorii să poată introduce ulterior logo-urile

Europa în următorii ani pentru a răspunde preocupărilor

proprii.

noastre legate de locurile de muncă, de afaceri,

În cadrul acestui concurs vom premia 2 persoane. Un

securitate, migrație și schimbările climatice. Deoarece

câştigător va fi desemnat prin intermediul paginii de

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

Facebook:

aceste decizii împreună. Așa că nu este important să

baza numărului de like-uri primite pentru afișele înscrise,

votezi doar tu, ci și familia, prietenii, vecinii și colegii tăi.

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

În acest context, alături de Centrul Judeţean pentru

desemnat de organizatori. Premiile vor consta în 2

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale

telefoane inteligente, în valoare de 1.500 lei fiecare.

în

Parlamentul

European.

www.facebook.com/EuropeDirectVaslui,

Vaslui și Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui

Pentru detalii, te rugăm să verifici Regulamentul,

te invităm să-ți convingi prietenii, vecinii și colegii să

publicat pe www.europedirectvaslui.ro!

în

meargă la vot pe data de 26 mai 2019, în cel mai
Întâlnirea reprezentanților Europe Direct
la Timișoara

creativ și original mod!
Primim, în continuare, 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

În perioada 16-19 aprilie 2019 reprezentanții Centrelor

votăm pe data de 26 mai, în cadrul alegerilor

de Informare Europe Direct din țară, printre care și

europene.

adresa

Europe Direct Vaslui, s-au strâns la Timișoara pentru o

afișe

sesiune de instruire și pentru a participa la Conferința

„PEntru EUropa” se adresează tuturor cetățenilor

Reprezentanței Comisie Europene în România “What’s

domiciliați în județul Vaslui, care consideră că au talent

up, EU?”.

în domeniul artelor plastice.

Conferința „What’s up, EU?” a adus pe scenă specialiști

Afișele

vor

fi

europedirectvaslui@cjvs.eu.

trimise

Concursul

la

de

și activiști de notorietate din țară și din străinătate, din
domenii precum: societatea civilă și participarea civică,
cercetarea privind social media, comunicarea politică și
antreprenoriatul social. Conferința a fost deschisă
de Angela Cristea, Șeful Reprezentanței Comisiei
Europene în România și a fost moderată de jurnalista
Amalia Enache. A fost un eveniment interactiv în care
întrebările cele mai relevante adresate vorbitorilor au fost
premiate.
În plus, participanții au putut afla mai multe informații
despre campaniile de informare derulate la nivelul
Uniunii Europene: Împreună protejăm, #EUandME, De
data asta votez, Inițiativa cetățenească europeană și
InvestEU.
(Buhuș Andrei, consilier de comunicare Europe Direct
Vaslui)
2

EVENIMENTE & ŞTIRI
întocmită de grupul de experți la nivel înalt.
Oameni de știință finanțați de UE dezvăluie
prima imagine cu o gaură neagră

Planurile fac parte din strategia privind Inteligența

Artificială ce vizează majorarea investițiilor publice și
private până la cel puțin 20 de miliarde EUR pe an în

Comisia Europeană a dezvăluit recent prima imagine a

următorul deceniu, punerea la dispoziție a mai multor

unei găuri negre realizată vreodată, obținută de Event

date, stimularea talentelor și asigurarea încrederii în

Horizon Telescope, o rețea de colaborare științifică în

această tehnologie.

care sunt implicați oameni de știință finanțați de UE.
Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Această importantă realizare științifică marchează o
schimbare de paradigmă în ceea ce privește modul în
care înțelegem găurile negre, confirmă predicțiile teoriei
relativității generale a lui Albert Einstein și deschide noi

Fabrici din România sprijinite prin

căi de cercetare a universului nostru.

Planul de Investiții pentru Europa

Aceste rezultate se adaugă numeroaselor realizări ale
programelor UE de finanțare a cercetării și inovării –
Orizont 2020 și programele-cadru precedente. Pentru a

Banca Europeană de Investiții (BEI) a convenit să

continua acest succes, Comisia a propus Orizont

acorde 47 de milioane EUR pentru a sprijini

Europa, cel mai ambițios program de până acum al UE,

extinderea,

pentru a menține UE în avangarda cercetării și inovării la

instalațiilor

nivel mondial.

reabilitarea
de

producție

și
și

modernizarea
de

stocare

a

alimentelor și a băuturilor aparținând grupului
Maspex. Fabricile din Łowicz, Lublin, Tychy și
Olsztynek (Polonia), Vălenii de Munte, Giurgiu și
Vatra Dornei (România), precum și din Velingrad
(Bulgaria) vor beneficia de noile investiții.
Banca Europeană de Investiții (BEI) este banca
Uniunii Europene. Aceasta este instituția UE de
creditare pe termen lung și este singura bancă
deținută de statele membre ale Uniunii Europene (link
is external) și care reprezintă interesele acestora. Ea

@ Event Horizon Telescope, 2019

pune la dispoziție finanțări pe termen lung pentru
investiții solide, cu scopul de a contribui la realizarea

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

obiectivelor de politică ale UE.
Inteligența artificială

Comisia

Europeană

a

prezentat

etapele

pentru

consolidarea încrederii în inteligența artificială, pornind de
la activitatea desfășurată de grupul de experți la nivel
înalt.
Pe baza activității grupului de experți independenți numiți
în iunie 2018, Comisia a lansat o etapă-pilot pentru a se
asigura că pot fi puse în practică orientările etice pentru
dezvoltarea
Comisia

și

invită

utilizarea
sectoarele

inteligenței
interesate,

artificiale

@UE

(IA).

institutele

de

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

cercetare și autoritățile publice să testeze lista detaliată
de evaluare, care completează orientările și care a fost
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EVENIMENTE & ŞTIRI
Autoritățile

Viitorii jurnaliști au șansa de a câștiga

naționale

sunt libere să transfere

experiență în domeniul afacerilor europene

o parte din bugetul alocat

(20-25%)

dintr-un

Comisia Europeană invită, în această perioadă, studenții

sector în altul.

la

Statele membre pot de-

jurnalism

să

se

înscrie

în

@UE

programul

#TineriPentruRegiuni, ediția 2019.

cide modalitatea de a

Prin trimiterea celor mai bune materiale scrise sau în ima-

implementa programul,

gini despre un proiect cu finanțare europeană, tinerii

inclusiv

jurnaliști în devenire ar putea câștiga o excursie la

produselor pe care elevii

Bruxelles pentru a relata de la Săptămâna europeană a

le vor primi sau temele

orașelor și regiunilor, ediția 2019. Acest eveniment major

măsurilor

va avea loc în luna octombrie, în capitala Belgiei, și va

care vor fi abordate.

reuni numeroși lideri politici europeni, naționali și locali,

De asemenea, au posibilitatea de a suplimenta fondurile

precum și jurnaliști din întreaga Europă.

UE existente cu fonduri naționale în vederea finanțării

prin stabilirea

educaționale

programului.
Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România
Planul Juncker::
Peste 170 milioane de euro pentru studenți
și întreprinderi mici și mijlocii din România

Fondul European de Investiții (FEI) a semnat 4 acorduri
de finanțare în România, prin care țara va beneficia
@ Alexas_Fotos / pixabay

de peste 170 milioane EUR în condiții avantajoase:

•

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Primul acord de garantare Erasmus+ în valoare
de 4,5 mil. EUR va ajuta 450 de studenți să își
efectueze studiile de masterat în străinătate;

•

18 milioane EUR pentru consumul de fructe,
legume și lapte în școli

Planul de Investiții pentru Europa: Trei acorduri de
garantare în cadrul Facilității de Garantare
COSME în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii.

Comisia Europeană a hotărât să aloce 18 milioane EUR
pentru România în perioada 2019/2020, prin intermediul programului de încurajare a consumului de fructe
şi legume.

Din cele aproape 18 milioane EUR puse la dispoziția
României, 6.86 milioane EUR sunt destinate încurajării
consumului de fructe şi legume în şcoli, iar 10.8 milioane
EUR sunt destinați

programului de distribuire a laptelui

în şcoli.
@UE

Alocarea orientativă a bugetului UE pentru fiecare stat

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

membru se bazează pe numărul școlarilor din fiecare țară
și, pentru partea distribuirii de lapte, pe interesul manifes-

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

tat în schema precedentă.

"Ştefan Procopiu" Vaslui)
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
respectiv Rezultatului direct (output) bilateral 2 - Susți-

Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive

nerea cooperării culturale internaționale în domeniul

destinate să reducă efectele dezastrelor natu-

creației artistice contemporane.

rale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și

Solicitanţii

ale evenimentelor catastrofale probabile

eligibili:

instituție publică de cultură

(muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă,

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020

arhivă, centru cultural etc.); ONG-uri și societățile din

este programul prin care se acordă fonduri nerambursa-

sectoarele culturale și creative.

bile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României

Bugetul prezentului apel de proiecte este de 2.500.000

pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural

Euro. Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce

din România.

poate fi acordat unui proiect este între 50.000 Euro și

Măsura 5: Refacerea potențialului de producție agricolă

200.000 Euro, reprezentând:

afectat de dezastre naturale și de evenimente catastrofale

•

și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare.

100% din totalul costurilor eligibile ale proiec-

tului, în cazul proiectelor implementate de beneficiari ai

Submăsura 5.1 Sprijin pentru investițiile în măsuri pre-

ajutorului de minimis de tip instituție publică de cultură;

ventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale,
ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimen-

•

telor catastrofale probabile.

în cazul proiectelor implementate de beneficiari ai aju-

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin sub-

torului de minimis de tip ONG sau societăți comerciale/

măsura 5.1 sunt instituţii publice cu atribuţii în prevenirea

societăți cooperative.

şi limitarea răspândirii pestei porcine africane (PPA);

Perioada de depunere: 15 aprilie 2019—15.iulie 2019.

entități publice cu atribuții în domeniu sanitar-veterinar,

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

90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului,

autorități publice care au în administrare punctele de tre-

Reducerea șomajului în rândurile tinerilor:

cere a frontierei, autorități publice care au în administrare

înființarea de cooperative pentru a crește

drumurile publice și administratori/gestionari publici ai

oportunitățile de muncă în UE

fondurilor cinegetice.

Buget: Alocarea financiară este de 7.360.000 euro, din

Comisia Europeană, Direcția generală “Piață internă,

care:

Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri” a deschis recent

Instalaţii dezinfecţie 2.500.000 Euro;

o cerere de propuneri de proiecte privind sprijinirea

Autoutilitare probe și dotare laboratoare 3.860.000 Euro;

măsurilor pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor

Camere frigorifice 1.000.000 Euro.

și dezvoltarea cooperativelor.

Perioada de depunere: 1 aprilie 2019—30 iunie 2019.

Acest apel vizează îmbunătățirea dezvoltării coopera-

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro

tivelor și promovarea imaginii acestora în rândul tinerilor. Acesta urmărește integrarea educației privind coop-

Consolidarea antreprenoriatului cultural și

erativele antreprenoriale în învățământul secundar și

dezvoltarea audienței și a publicului

superior, precum și în afara mediului educațional.
Comisia dorește să sprijine proiectele inovatoare, transnaționale și implementate cu o intenție clară de repli-

Programul RO-CULTURA este finanțat prin Granturile

care.

Spațiului Economic European 2014-2021 și vizează

Solicitanți eligibili:

consolidarea
cooperare

dezvoltării
culturală,

economice

și

antreprenoriat

Entităţi publice şi private cu

sociale

prin

personalitate juridică: camere de comerţ, agenţii pentru

cultural

și

consiliere în afaceri, instituţii de formare/educaţie, auto-

managementul patrimoniului cultural.

rităti locale, regionale şi naţionale, ONG-uri, organizaţii

Prezentul apel se adresează proiectelor care contribuie la

de cooperative. Implicarea organizaţiilor de tineri este

realizarea

puternic încurajată.

indicatorilor

aferenți

Rezultatului

indirect

(outcome) 2 - Îmbunătățirea accesului la cultură, Re-

Buget: 1.950.000 euro; 215.000 euro maximum/proiect.

zultatelor directe (output-uri) 2.1 - Consolidarea an-

Data limită: 25 iunie 2019 (orele 17:00 la Bruxelles).

treprenoriatului cultural și 2.2 - Dezvoltarea publicului,

Sursa: https://www.finantare.ro
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

EaSI 2014-2020 – actualizarea competențelor

Europa pentru cetățeni

adulților aflați în situații dificile
Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru EduEaSI 2014-2020 – Programul Uniunii Europene pentru

cație, Audiovizual și Cultură (EACEA) de la Bruxelles, a

ocuparea forței de muncă și inovare socială”, Titlul cererii:

deschis cererea generală de propuneri de proiecte –

“Sprijinirea dezvoltării unei oferte de învățare personaliza-

subvenții pentru acțiuni în 2019 – a programului „Europa

tă, adaptată la implementarea recomandării europene Par-

pentru cetățeni″.

cursuri de actualizare a competențelor: noi oportunități

Obiective generale: contribuție la înțelegerea de către

pentru adulți”. Programul este un instrument de finanțare la

cetățeni a Uniunii, a istoriei și diversității acesteia,

nivelul UE menit să promoveze crearea unui număr cât

promovarea

mai mare de locuri de muncă de calitate și durabile, să

condițiilor de participare civică și democratică la nivelul

garanteze o protecție socială adecvată și decentă, să lupte

Uniunii.

împotriva excluziunii sociale și sărăciei și să îmbunătățeas-

Obiective specifice: sensibilizarea publicului cu privire

că condițiile de muncă.

la memoria, istoria, scopul și valorile comune ale Uniunii:

Obiectivul general al prezentei cereri este de a sprijini

promovarea păcii, a valorilor Uniunii și a bunăstării

țările eligibile/participante la EaSI la punerea în aplicare a

popoarelor sale prin stimularea dezbaterii, a reflecției și a

Recomandării “Parcursuri de actualizare a competențelor”,

dezvoltării de rețele; încurajarea participării democratice

prin crearea unor căi coerente care să cuprindă trei etape-

și civice a cetățenilor la nivelul Uniunii, printr-o mai bună

cheie:

înțelegere de către cetățeni a procesului de elaborare a

•

•

europene

și

îmbunătățirea

politicilor comunitare și prin promovarea oportunităților

evaluarea competențelor, adică identificarea sau

de implicare societală și interculturală și de voluntariat la

depistarea aptitudinilor;

•

cetățeniei

nivelul Uniunii.

punerea la dispoziție a unei oferte de învățare per-

Solicitanți eligibili: Entități publice sau organizații non-

sonalizate, flexibile și de calitate;

profit care au personalitate juridica din statele membre
ale UE, Albania, FYROM, Bosnia-Hertegovina, Kosovo,

validarea și recunoașterea competențelor dobândite.

Muntenegru si Serbia sau din alte state care încheie

Obiectivul specific al acestei solicitări este de a sprijini

acorduri bilaterale cu UE in vederea participării.

implementarea unei oferte de învățare personalizată, flexi-

Buget: 17.200.000 euro

bilă și de calitate pentru adulții cu calificări reduse/adulți

Data limită: 1 septembrie 2019.

slab calificați (și, dacă este cazul, pentru grupurile prioritare identificate de țări în cadrul Recomandării).
Solicitanți eligibili: Entități publice sau private implicate în
activitățile de educație și formare profesională (decizie și
implementare), organizații patronale, sindicate, camere de
comerț, entități naționale, regionale și locale, servicii de
ocupare a forței de muncă, furnizori de educație și formare, organizații ale societății civile, actori economici locali și

Sursa: https://www.finantare.ro

regionali, servicii comunitare, etc.
Buget: 4.000.000 euro, până la 80% cofinanṭare
Data limită: 8 iulie 2019.

(Andrei Buhuș - consilier de comunicare, Europe Direct

Sursa: https://www.finanțare.ro

Vaslui)

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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