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    Întâlnire de coordonare a Reţelei  
EUROPE DIRECT 

 
 În perioada 13 – 16 iunie 2012, 
reprezentanţii Reţelei Centrelor de Informare 
EUROPE DIRECT din întreaga ţară s-au reunit la 
seminarul anual, desfăşurat la Venus, judeţul 
Constanţa.  

 Agenda întâlnirii a fost amplă, principalele 
teme supuse discuţiilor fiind priorităţile de 
comunicare ale Comisiei Europene în anul 2013, 
Iniţiativa cetăţenească - un nou drept pentru 
cetăţenii UE, evaluarea centrelor Europe Direct 
pentru perioada 2009 - 2012 şi prezentarea 
viziunii în comunicare pentru generaţia viitoare de 
centre Europe Direct (2013 - 2017). 

 Pe lângă temele menţionate, membrii reţelei 
au participat şi la sesiuni de instruire în utilizarea 
unor instrumente IT 
pentru produse de 
comunicare. Astfel, pe 
lângă partea teoretică în 
grafică publicitară, web 
design, instrumente web 
şi print, participanţii la 
seminar au avut prilejul 
să dobândească abilităţi 
practice în realizarea şi 
p e r s o n a l i z a r e a  d e 
m a t e r i a l e ,  p r e c u m 
broşuri, flyere şi pliante.  
 Reţeaua Europe Direct reprezintă unul 
dintre principalele instrumente folosite de Comisia 
Europeană pentru informarea cetăţenilor şi 
comunicarea cu aceştia la nivel local. Reţeaua 
cuprinde, la nivelul Uniunii Europene, 480 Centre 
de Informare Europe Direct, 400 de Centre de 
Documentare Europeană şi 700 de membri Team 
Europe. 

În perioada 2009 - 2012, reţeaua 
românească de centre de informare Europe Direct 
este alcătuită din 30 de centre de informare situate 
în întreaga ţară şi este coordonată de 
Reprezentanţa Comisiei Europene în România. Din 
această structură face parte şi Centrul de Informare 
EUROPE DIRECT Vaslui, găzduit fiind de către 
Consiliul Judeţean.  
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       Rămâi activ ! Fii voluntar! 
 

 Sub egida „Anului European al 
Îmbătrânirii active şi al solidarităţii între 
generaţii”, Centrul de Informare EUROPE DIRECT 
Vaslui a organizat în data de 01 iulie 2012, o 
activitate de socializare în rândul persoanelor 
vârstnice, beneficiare ale serviciilor oferite de către 
Centrul de Asistenţă Medico Socială Băceşti, situat 
în comuna Băceşti, judeţul Vaslui. 

O problemă frecvent întâlnită în rândurile 
persoanelor vârstnice instituţionalizate în cadrul 
centrelor de bătrâni o reprezintă apariţia 
sentimentului izolării, ceea ce implicit duce la 
instalarea depresiei.  

Pentru a ameliora această situaţie, membrii 
ansamblului folcloric „Muntenarii“, din cadrul 
Muzeului Tradiţiilor Muntenii de Sus, au susţinut un 
program artistic menit să implice vârstnicii 
instituţionalizaţi în cadrul Centrului de Asistenţă 
Medico Socială Băceşti, în activităţi recreative 
specifice vârstei lor.  

Pentru câteva ore, cei 23 de membri ai 
ansamblului, îndrumați de coordonatoarea lor, 
doamna Adam Daniela, i-au antrenat pe bătrânii 
instituţionalizaţi în activităţi de socializare şi  
relaxare, reuşind să le readucă, chiar şi pentru o 
clipă, zâmbetul pe buze şi să contribuie la 
menţinerea unei stări bune de sănătate fizică şi 
psihică, prin muzică, dans, voie bună, discuţii 
interactive şi oferirea unor cadouri dulci. 

Prin această acţiune s - a dorit participarea 
persoanelor  vârstnice la viaţa societăţii , atât în   

DIN ACTIVITĂŢILE CENTRULUI EUROPE DIRECT VASLUI 

postura de voluntari cât şi în cea de membri ai unor 
grupuri defavorizate. Astfel, membrii ansamblului, 
de asemenea persoane vârstnice, au avut 
oportunitatea, prin acţiunea de voluntariat realizată,   
să îşi valorifice potenţialul, să îşi păstreze statutul 
de membri activi, independenţi şi implicaţi ai 
societăţii şi să demonstreze că, indiferent de vârstă, 
pot juca un rol important şi beneficia de o mai bună 
calitate a vieţii.  
 De asemenea, orice mică modificare a 
mediului de viaţă poate reprezenta un ajutor 
nepreţuit pentru persoanele afectate de anumite 
boli şi handicapuri.  

Acţiunea face parte din suita activităţilor 
proiectului „Centrul de Informare EUROPE 
DIRECT Vaslui” , finanţat de Comisia Europeană 
prin Reprezentanţa sa din România, în cadrul 
programului „Selectarea  structurilor gazdă pentru 
centrele de informare din reţeaua Europe Direct”. 
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EVENIMENTE & ŞTIRI 

Centrul de Informare pentru Instrumente 
Structurale a devenit operaţional  

 
 Centrul de Informare pentru Instrumente 
Structurale, deschis de către Ministerul Afacerilor 
Europene în luna februarie a.c., are rolul de a pune 
la dispoziţia cetăţenilor date cu privire la finanţările 
din fondurile structurale şi de coeziune acordate 

R o m â n i e i  d e 
U n i u n e a 
Europeană. 

 Centrul funcţionează în bulevardul Iancu de 
Hunedoara nr. 54B, sector 1, Bucureşti. Publicul 
interesat de finanţări din instrumente structurale şi 
de informaţii din această arie poate obţine sprijin fie 
direct la adresa menţionată mai sus, fie prin telefon, 
la numărul 021 9340, e-mail la adresa 
contact@fonduri-ue.ro sau prin intermediul paginii 
de internet www.fonduri-ue.ro . 
 Specialiştii Centrului de Informare pentru 
Instrumente Structurale sunt la dispoziţia cetăţenilor 
de luni până vineri între orele 10.00 şi 18.00 şi 
sâmbăta în intervalul orar 10.00 – 16.00.  
 Prin crearea acestui centru, Ministerul 
Afacerilor Europene îşi propune să contribuie la 
informarea şi educarea continuă a publicului larg, a 
beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari în legătură 
cu avantajele concrete obţinute de România prin 
implementarea proiectelor finanţate din instrumente 
structurale, precum şi referitor la condiţionalităţile şi 
rigorile din procesul de obţinere a finanţărilor. 
Totodată se vor oferi informaţii despre 
responsabilităţile ce revin celor care obţin aceste 
finanţări. 
Sursa : Ministerul Afacerilor Europene – 
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor 
Structurale  

 
 Din 1 iulie, România nu mai trimite cereri de 

rambursare Comisiei Europene 
 
 Comisia Europeană face din 5 iulie pânâ în 
17 iulie misiuni de audit pentru patru programe 
operaţionale - regional, de mediu, de transport şi de  

competitivitate - şi apoi va lua o decizie ce se va 
întâmpla cu ele. Existau, pe aceste programe, 
corecţii financiare preventive - adică bani 
europeni pe care Comisia îi oprise temporar, ca o 
garanţie - a căror soartă se va decide peste 
câteva săptămâni, a spus ministrul Leonard 
Orban într-o declaraţie la guvern.  
 Până atunci, din 1 iulie, Comisia a cerut 
autorităţilor române sistarea trimiterii cererilor de 
decontare. Adică banii europeni nu mai intră 
deocamdată în ţară. 

    Sursa : EURACTIV 
 

În cadrul Comisiei Europene, România şi-a 
ocupat cota, de la funcţionari simpli, la 

directori  
 

 "În prezent, la nivelul Comisiei Europene, 
avem peste 800 de funcţionari români şi probabil 
încă de trei ori pe atât de agenţi contractuali. La 
nivelul instituţiilor comunitare în ansamblu, 
numărul angajaţilor români pe perioade 
determinate sau cu titlu permanent probabil că 
depăşeşte 2000", a spus şeful Reprezentanţei 
Comisiei Europene la Bucureşti, Nicolae Idu.  
 Practic, România şi-a ocupat cota la toate 
categoriile de funcţionari în interiorul Comisiei 
Europene, începând cu funcţionarii simpli până la 
directori. Singurul post pe care trebuie să îl mai 
ocupe România, şi acest lucru probabil se va 
întâmpla în 2013, este un post de director general 
adjunct sau director general, care se întâmplă de 
obicei la câţiva ani după momentul aderării. 
Numeric, România este bine reprezentată: pentru 
o populaţie care reprezintă sub 1% din populaţia 
UE, procentul angajaţilor români merge spre 
3,5%. 

 
Sursa : EURACTIV 

  
Cipru a preluat preşedinţia UE 

 
 Cipru a preluat preşedinţia UE la 1 iulie,      
într - un moment marcat  de îngrijorare în ceea ce 
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priveşte ritmul lent de redresare economică şi criza 
datoriei suverane cu care se confruntă zona euro. 
 Una dintre principalele sale sarcini va fi 
obţinerea unui acord cu privire la propunerile de 
buget pentru perioada 2014 - 2020 , avansate de 
Comisie. Bugetul trasează priorităţile UE pe termen 
mediu: accelerarea creşterii economice, crearea de 
locuri de muncă şi stimularea competitivităţii. 
 Pe parcursul perioadei în care va deţine 
preşedinţia, Cipru va continua să depună eforturi în 
direcţia realizării unei mai bune coordonări 
economice la nivelul ţărilor UE şi a monitorizării 
bugetelor naţionale astfel încât acestea să se 
menţină în limitele stabilite. 
 Investiţiile în programe menite să creeze mai 
multe locuri de muncă de mai bună calitate şi în 
acţiuni de formare, în special pentru tinerii şomeri, 
vor constitui o altă prioritate. 
 Cipru va promova programe în favoarea unui 
stil de viaţă mai activ şi mai sănătos şi proiecte care 
abordează problema îmbătrânirii populaţiei din 
Europa. 
Pagini Utile :    
http://www.cy2012.eu/en/page/home 
Sursa : CE 
 

Comisia Europeană lansează o campanie care 
vizează implicarea mai multor femei în domeniul 

ştiinţei şi al inovării 

 În condiţiile în care Uniunea Europeană are 
nevoie de circa un milion de noi cercetători până în 
2020, Comisia Europeană a lansat o campanie al 
cărei scop este să stimuleze interesul mai multor 
tinere pentru domeniul ştiinţific şi să convingă mai 
multe femei să îşi facă din cercetare o carieră. 
 Femeile reprezintă peste jumătate din 
numărul studenţilor din UE şi 45% dintre persoanele 
care obţin doctorate, însă numai o treime din 
numărul cercetătorilor de carieră. De asemenea, 
femeile cu titlul de doctor reprezintă o minoritate în 
domenii ca ingineria sau industria. Campania se va 
desfăşura pe parcursul a trei ani; într-o primă etapă,  

ea îşi propune să stârnească interesul 
adolescentelor pentru studiul ştiinţelor, al 
tehnologiei, al ingineriei şi al matematicii. Ulterior, 
accentul se va deplasa, la modul mai general, către 
studente, care vor fi încurajate să se îndrepte către 
o carieră în cercetare.  
Persoane de contact:  
Michael Jennings (+32 2 296 33 88) 
Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)  
Pagini Utile :   
http://ec.europa.eu/science-girl-thing/ 
www.facebook.com/sciencegirlthing 
MEMO/12/465 

Sursa : CE 
 

40 de noi măsuri pentru o strategie la nivelul 
Uniunii Europene împotriva traficului de 

persoane  
  
 În fiecare an, sute de mii de persoane sunt 
victime ale traficului de persoane în Uniunea 
Europeană. Femei şi bărbaţi, fete şi băieţi, aflaţi în 
situaţii vulnerabile, sunt vânduţi în scopul exploatării 
sexuale sau prin muncă, al prelevării de organe, dar 
şi pentru cerşit, aservire domestică, căsătorii 
forţate, adopţie ilegală, precum şi alte forme de 
exploatare. 
 Comisia Europeană a adoptat Strategia UE 
pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării 
traficului de persoane, reprezentând un set de 
măsuri concrete şi practice care urmează să fie 
puse în aplicare pe parcursul următorilor cinci ani. 
Printre măsuri se numără înfiinţarea unor unităţi 
naţionale de aplicare a legii specializate în 
problematica traficului de persoane şi crearea la 
nivel european a unor echipe comune în vederea 
urmăririi cazurilor de trafic transfrontalier. 
 Strategia include atât prevenirea, protecţia 
şi sprijinirea victimelor, cât şi urmărirea penală a 
traficanţilor.  
Pagini Utile :    
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm 

Sursa : CE 
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Concursuri  
 

♦ Biroul de Informare al Parlamentului European în 
România a lansat cea de a 5 - a ediţie a 
concursului naţional pentru licee EUROSCOLA 
2012/2013. În contextul Anului european al 
îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii, 
Biroul de Informare al Parlamentului European în 
România invită liceele interesate să propună şi să 
implementeze un proiect de voluntariat cu titlul 
"Punţi între generaţii" care să cuprindă două 
module: proiectul propriu-zis şi o reclamă creativă 
care să promoveze proiectul realizat. Data limită de 
depunere a dosarelor este 10 octombrie 2012 
(data înregistrării poştale). 
Pentru mai multe informaţii : http://
www.europarl.ro/view/ro/competitii/euroscola.html 
 
♦ Concursul de creaţie „Generaţia 1992”, 
organizat de Comisia Europeană (Direcţia 
Generală Piaţa internă şi Servicii) îi invită pe tinerii 
cetăţeni europeni, care s‑au născut între 1 ianuarie 
şi 31 decembrie 1992, să fie creativi şi să prezinte 
modul în care înţeleg ei piaţa unică europeană, 
să‑şi spună părerile, să împărtăşească speranţele 
pentru viitor, precum şi poveştile şi experienţele lor 
cu privire la piaţa unică europeană. Membrii juriului 
vor alege contribuţiile câştigătoare, iar premiile vor 
fi decernate în conformitate cu aceste reguli 
oficiale.  
Pentru mai multe informaţii : http://
www.generation1992.eu/ro/participation/rules  
 
♦ Reprezentanţa Comisiei Europene şi Biroul de 
Informare al Parlamentului European în România 
lansează o nouă ediţie a concursului ”Reporter 
European”. În acest an, jurnaliştii sunt invitaţi să 
înscrie în competiţie anchete şi reportaje cu privire 
la una dintre cele trei teme ale concursului: 
impactul fondurilor europene în România, reforma 
politicii agricole comune şi Anul European al 
Îmbătrânirii Active şi Solidarităţii între Generaţii. 
Materialele pot fi înscrise în cadrul celor trei 
secţiuni – presă audio, presă video şi presă scrisă 
şi online. 

Pentru mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/
r o m a n i a / e u _ y o u / c o n c u r s u r i /
reporter_european_2012_ro.htm 

Sursa : CE 
 

Cerere de proiecte pentru programul „TINERET 
ÎN ACŢIUNE „ – Acţiunea 4 : Acţiuni de sprijin 

pentru tineret  - sisteme de sprijin pentru 
tineret  

 
 Agenţia Executivă pentru Educaţie, 
Audiovizual şi Cultură (EACEA) a Comisiei 
Europene a lansat cererea de proiecte 2012 privind 
mobilitatea animatorilor din domeniul tineretului.  
Titlul Apelului : Tineret în acţiune, Sisteme de 
sprijin pentru tineret – sprijin pentru 
mobilitatea animatorilor de tineret – 2012 
Domenii : educaţie şi formare, tineret, dezvoltare 
locală, cetăţenie europeană, informare, cultură şi 
media 
Buget/Suma acordată pe proiect : bugetul total 
este de 1 milion euro şi se acordă maximum 
25.000 euro/proiect 
Data limită de depunere a aplicaţiilor : 
03.09.2012, orele 12 la Bruxelles 
Eligibilitate : organisme publice cu sediul la nivel 
local/regional, ONG – uri şi ONG – uri europene în 
domeniu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiective : 
• Să ofere animatorilor din domeniul tineretului 

oportunitatea de a-şi forma o experienţă             
într - un context real diferit dintr – o altă ţară ; 

• Să înţeleagă mai bine dimensiunea 
europeană a animaţiei socio – educative în 
Europa ; 



OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 

Buletin editat de: CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT 
VASLUI, STR. M. KOGĂLNICEANU, NR. 25 

TEL/FAX 0235-361652, e-mail centrueuropa@consiliu.vaslui.ro 

6 

     

Data limită de depunere a aplicaţiilor : 7 
septembrie 2012.  
Aplicaţia poate fi depusă numai electronic. 
Eligibilitate : oficii naţionale de statistică, autorităţi 
publice locale şi regionale (administraţii, camere, 
agenţii), ong-uri, universităţi, asociaţii, centre de 
cercetare, institute de formare, etc. 
Ţări/Regiuni : state membre UE, Spaţiul Economic 
European, ţări candidate, Balcani, Israel. 
Obiective :  
Acest apel doreşte să contribuie la punerea la 
dispoziţie a datelor reale privind impactul 
întreprinderilor sociale la nivel naţional şi european, 
astfel încât să fie identificate ţările interesate să se 
implice în colectarea datelor. 
• să ofere factorilor de decizie şi altor responsabili 

interesaţi date fiabile, comparabile, sistematice şi 
uşor de utilizat şi indicatori privind rolul 
întreprinderilor sociale în economie; 

• să încurajeze oficiile naţionale de statistică ale 
statelor membre sau alte instituţii care colectează 
date să lucreze în acest sens. 

Acţiuni finanţate: 
•  anchete statistice; 
• dezvoltarea de instrumente electronice pentru   

colectarea de date, cum ar fi un software special; 
• formări pentru pregătirea celor care vor lucra cu   

aceste instrumente specifice; 
• analiza şi diseminarea datelor; 
• ateliere de lucru şi conferinţe; 
•   crearea de baze de date; 
• cartografierea statistică a întreprinderilor sociale 

pe regiuni; 
• crearea de conturi satelit la nivel naţional sau 

transfrontalier, actualizarea, îmbunătăţirea şi 
adaptarea metodelor deja existente. 

Surse de informare şi documente :  
ht tp : / /ec.europa.eu/enterpr ise/newsroom/cf /
_getdocument.cfm?doc_id=7565 
ht tp: / /ec.europa.eu/enterpr ise/newsroom/cf / /
itemdetail.cfm?item_id=6013&tpa=0&tk=&lang=ro 

•  Să promoveze schimbul de experienţă şi  
 abordare în materie de educaţie         
 socio -  educativă ş i de educaţie           
 non – formală în Europa ; 
•  Să  con t r ibu ie  la  dezvo l ta rea 

 parteneriatelor mai solide şi de mai bună 
 calitate între organizaţiile de tineret din 
 Europa. 

Informaţii suplimentare : 
• proiectele trebuie să demareze în perioada 

01 noiembrie 2012 – 01 aprilie 2013 ; 
• durata implementării nu trebuie să 

depăşească 12 luni ; 
• durata mobilităţii poate fi între 2 şi 6 luni. 
Surse de informare  : 
Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi 
Cultură (EACEA) : 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/
index_en.php  
Textul apelului :  
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v /
L e x U r i S e r v . d o ?
uri=OJ:C:2012:139:0021:0024:RO:PDF 

 
Cerere de proiecte pentru Programul Cadru 

pentru inovare şi competitivitate (CIP): 
Inovare şi spirit antreprenorial, servicii de 

sprijin pentru întreprinderi şi inovare 
 
 Centrul Europe Direct Vaslui vă 
informează în legătură cu cel mai recent apel 
pentru proiecte în domeniul inovării şi 
competitivităţii.  
Titlul Apelului : Impactul economic al 
întreprinderilor sociale  
Domenii : servicii, mediu, inovare, industrie, noi 
tehnologii, economie, măsuri IMM - uri, comerţ 
Buget/Suma acordată pe proiect :  250.000 
euro; până la 60.000 euro/ proiect, cu un 
maximum de 95 % cofinanţare din totalul 
costurilor eligibile 


