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Buni pe Net
Avem plăcerea de a vă anunţa că, în această perioadă,
pregătim activitatea “Buni - pe - net”, cu obiectivul de a
contribui la dezvoltarea competențelor în utilizarea
calculatorului și internetului a persoanelor vârstnice din
judeţul Vaslui.
Acţiunea constă în desfăşurarea a cel puţin 4 seminarii
de instruire, ce vor avea loc la jumătatea lunii august, la

Diversitate culturală, dialog şi
dezvoltare

sediul Consiliului Judeţean Vaslui, cu tematica Agenda
Digitală a UE. Prin intermediul seminariilor participanţii
vor învăţa să utilizeze internetul pentru plata facturilor
electronice şi pentru facilitarea activităţilor cotidiene.
Invităm

astfel,

la

sediul

Centrului

Pe 21 mai 2016, reprezentanţii Europe Direct Vaslui au

persoanele

interesate, pentru detalii şi înscriere!

răspuns invitaţiei doamnei Carmen Trufia, cadru didactic

De asemenea, pentru a fi la curent cu activităţile Europe

la Şcoala Gimnazială “Vasile Alecsandri” Vaslui şi au

Direct,

si t e - u l

participat alături de elevii claselor a V-a şi a VI-a ai şcolii

Facebook,

menţionale, de Grupul Domisong, părinţi şi cadre

vă

i nv i t ăm

www.europedirectvaslui.ro

să
şi

a c c e sa ţ i
contul

de

didactice, la activitatea dedicată Zilei Mondiale pentru

@EuropeDirectVaslui.

diversitate culturală, dialog şi dezvoltare.

Ziua Copilului

Acţiunea a avut loc la sediul Bibliotecii Judeţene "Nicolae
Milescu Spătarul" şi a constat în prezentări în jurul temei,

Ziua Copilului a fost sărbătorită anul acesta de Centrul

co ncu r suri

Europe Direct Vaslui împreună cu copiii din cadrul

de karaoke

Centrelor de Educație Incluzivă "Constantin Pufan" și

şi momente

"Elisabeta Polihroniade" Vaslui.

artistice

Activitatea a fost un bun prilej pentru copii de a afla mai

susţinute de

multe despre UE, de a demonstra talentul lor artistic în

G r u p u l

cadrul concursului de desene pe asfalt şi de a primi în dar

Domisong.

broşuri şi materiale promoţionale de la Europe Direct.
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ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI
Carmen Trufia, profesor canto. Activitatea ocazionată de
Ziua Europei a fost precedată de un alt atelier, de pictură

Sunt copil într-o ţară europeană!

de data acesta, organizat joi, 14 aprilie, la sediul
Bibliotecii Judeţene “Nicolae Milescu Spătarul”, la care

Marţi, 10 mai 2016, la sediul Bibliotecii judeţene

au participat elevi ai claselor a V-a şi a VI-a de la șase

Vaslui, Centrul de informare Europe Direct Vaslui, prin

şcoli gimnaziale din municipiul Vaslui. Lucrările realizate

ofiţerul de informare europeană Ramona Rotaru a

în cadrul activității au fost expuse de Ziua Europei la

participat

ţară

sediul Europe Direct Vaslui, iar cele mai bune lucrări au

europeană!", activitate susţinută de Şcoala Gimnazială

fost premiate, de asemenea, în cadrul evenimentului,

"Mihai Eminescu" din Vaslui.

alături de cele mai bune desene pe asfalt.

Activitatea face parte din proiectul "O bucurie pentru

În cazul în care nu ați avut ocazia încă de a admira

semenii noştri", proiect la care Centrul de informare

picturile elevilor, vă invităm la sediul centrului, de luni

Europe Direct Vaslui este partener.

până vineri, în intervalul orar 10.00-16.00. Vă așteptăm!

la

activitatea

"Sunt

copil

într-o

Europe Direct Vaslui,
la dispoziția dumneavoastră
Ziua Europei

În luna aprilie reprezentanții Europe Direct Vaslui au
vizitat Școala Gimnazială nr. 1 din satul Rădeni,

Ziua Europei a fost sărbătorită anul acesta la Vaslui, pe

comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui, cu scopul de a

data de 12 mai, prin desfăşurarea a 3 ateliere de desene

oferi materiale și broșuri informative elevilor și

pe asfalt, ce au abordat tematica “UE – un actor mai

cadrelor didactice, utile activităților școlare.

puternic pe plan mondial”. Obiectivul activităților a fost ca

Europe

elevii din județul Vaslui să conștientizeze că există locuri

informative despre Uniunea Europeană, atât în limba

în lume aflate în dificultate și că UE este și va rămâne

română, cât și în limbi străine, oricărei persoane,

cel mai important donator de ajutor umanitar și pentru

fără discriminare, care solicită acest lucru sau care

dezvoltare în lume. Astfel, celor mici li se va insufla

participă la activitățile noastre. Centrul deține și

sentimentul de solidaritate.

updatează permanent o bibliotecă personală cu

Atelierele au fost organizate la sediul Centrului Europe

astfel de broșuri, iar acolo unde este cazul,

Direct Vaslui şi s-au bucurat de prezenţa a peste 100 de

reprezentanții

preşcolari, şcolari, cadre didactice şi părinţi. Participanţii

comandă la EU Bookshop, furnizând materialele

au concurat în creativitate şi originalitate, iar cele mai

dorite, în limita stocului disponibil. În cazul în care,

bune desene au fost premiate la finalul evenimentului, cu

vă aflați printre doritori, vă rugăm să vă adresați

materiale informative, promoţionale şi rechizite şcolare.

direct Centrului Europe Direct Vaslui!

Trecătorii și vizitatorii centrului au avut parte și de o

Direct

Vaslui

Europe

oferă

Direct

gratuit

Vaslui

materiale

vor

face

Vă mulțumim!

surpriză, un mini recital susținut de elevii talentați ai
(Cozma Mihaela, ofițer informare Europe Direct Vaslui)

Grupului Artistic Domisong, coordonat de doamna
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loc de muncă; adoptarea unor criterii obiective pentru

Proiect ambiţios:
trei spitale regionale în România

stabilirea salariului minim; egalizarea vârstei de pensionare pentru femei și bărbați; combaterea abandonului școlar timpuriu și sporirea calității educației, în

În luna mai a.c. Comisarul european pentru politică re-

special în rândul populației rome.

gională, Corina Creţu, a participat la Bucureşti, alături de

Recomandările Comisiei includ, de asemenea, limi-

reprezentanţi ai Guvernului României ai Băncii Mondiale

tarea plăților informale în sistemul de sănătate și

și ai Băncii Europene de Investiții, la o întrunire pe tema

creșterea ponderii îngrijirii în regim ambulatoriu.

construirii, în România, a trei spitale regionale ce benefi-

În privința administrației publice, în viziunea Comisiei

ciază de finanțare prin Programul Operațional Regional

este

2014-2020.

transparenței gestionării resurselor umane si simplifi-

necesară

creșterea

independenței

și

Întâlnirea, desfăşu-

carea procedurilor administrative pentru mediul de

rată

afaceri

la

sediul

Reprezentanţei

si

cetățeni,

precum

și

consolidarea

guvernanței corporative a întreprinderilor de stat.

Comisiei Europene
în România, a vizat

Sursa: CE

în principal găsirea
în comun a unor

Aviz motivat pentru România

soluții și conturarea unui plan concret de acțiuni care să
ducă la deblocarea situației privind construcția celor trei

Comisia Europeană îndeamnă România să elaboreze

spitale regionale la Cluj, Craiova și Iași.

planuri de prevenire a generării de deșeuri și de gestionare a acestora în conformitate cu obiectivele

Sursa: CE

legislației UE în domeniu (Directiva 2008/98/CE) și
ale economiei circulare. Aceste planuri constituie o

Comisia Europeană recomandă!

condiție prealabilă pentru utilizarea fondurilor UE
2014-2020.

Comisia Europeană a publicat recomandările specifice

Planurile

și

de țară pentru 2016,

pentru politicile economice

programele au

naționale. Potrivit documentului, Comisia Europeană are

drept scop re-

patru mari recomandări pentru România, fiecare cu mai

ducerea

multe subpuncte, de la consolidare fiscală si bugetară

p a c t u l u i

până la continuarea reformei în domeniul sănătății,

deșeurilor asu-

educației si administrației publice.

pra

În domeniul macroeconomic, recomandarea Comisiei se

umane și asupra mediului, precum și utilizarea mai

referă la evitarea abaterii, în 2016, de la obiectivul buge-

eficientă a resurselor în întreaga UE.

tar pe termen mediu (MTO) și realizarea unei ajustări

România a avut un plan de gestionare a deșeurilor

fiscale de 0,5% din PIB în anul 2017. De asemenea, se

pentru perioada 2003-2013, dar acesta nu a fost revi-

recomanda consolidarea cadrului bugetar și fiscal, pre-

zuit, prelungit sau înlocuit pentru perioada următoare.

im-

sănătății

Sursa: CE

cum și cresterea gradului de colectare a taxelor si impozitelor.
În domeniul social, Comisia recomanda adaptarea ser-

(Voluntar - Andreea Alina Nistor, studentă UAIC Iaşi,

viciilor furnizate de către Agenția Națională pentru Ocu-

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, Relaţii

parea forței de Muncă la profilul celor care își caută un

Internaţionale şi Studii europene)
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
Buget: 103,85 milioane euro. Valoarea totală eligibilă a
unui proiect se încadrează între 100.000 şi 5.000.000

234 milioane euro pentru
microîntreprinderi

Euro.
Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanţare
de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Program: Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Termen limită de depunere: 25.11.2016

Axa

Detalii

prioritară

2:

”Imbunătăţirea

competitivităţii

întreprinderilor mici şi mijlocii”.

suplimentare:

http://www.inforegio.ro/ro/por-

2014-2020/apeluri-proiecte.html

Prioritatea de investiţie 2.1 ”Promovarea spiritului
antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării
economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi

Patrimoniul naţional şi cultural

întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”
Apelul de proiecte 2.1.A.: Microîntreprinderi.
Obiectivul specific: consolidarea poziţiei pe piaţă a

Program: Programul Operaţional Regional 2014-2020.

întreprinderilor mici şi mijlocii în domeniile competitive

Axa prioritară 5: Îmbunătăţirea mediului urban şi con-

identificate în Strategia Naţională de Competitivitate şi

servarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimo-

Planurile Regionale de Dezvoltare.

niului cultural.

Solicitanţi eligibili: microîntreprinderi.

Prioritatea de investiţii 5.1: Conservarea, protejarea,

Buget total de 234,12 milioane Euro. Valoarea minimă

promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cul-

eligibilă a unui proiect este de 25.000 de euro, iar

tural.

valoarea maximă trebuie să respecte normele de

Solicitanţi eligibili:

acordare a ajutorului de minimis.

locale, unităţile de cult, ONG-uri şi parteneriate între

Perioadă de depunere: 27.07.2016 – 27.01.2017.

aceste entităţi.

Detalii suplimentare: http://www.inforegio.ro/ro/por-

Scop: punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu,

2014-2020/apeluri-proiecte.html

pentru a se crea premisele creşterii numărului de vizita-

autorităţile publice centrale şi

tori şi a competitivităţii arealului în care sunt localizate.
Buget: 270 milioane euro. Valoarea totală eligibilă a
unui proiect se încadrează între 100.000 şi 5.000.000

Îmbunătăţirea mediului urban

Euro. Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanţare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Program: Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Termen limită de depunere: 25.11.2016

Axa prioritară 5: Îmbunătăţirea mediului urban şi conser-

Detalii

varea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului

2014-2020/apeluri-proiecte.html

suplimentare:

http://www.inforegio.ro/ro/por-

cultural.
Prioritatea de investiţii 5.2: Realizarea de acţiuni desti-

Reducerea sărăciei în comunităţile
marginalizate

nate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor,
regenerării

şi

decontaminării

terenurilor

industriale

dezafectate, reducerii poluării aerului şi promovării

Program: Programul Operaţional Capital Uman 2014-

măsurilor de reducere a zgomotului.

2020

Solicitanţi eligibili: unităţile administrativ teritoriale din

Axa Prioritară „Incluziunea socială şi combaterea sără-

mediul urban, cu excepția municipiilor reşedință de județ,

ciei”

precum

administrativ

Obiectivul Specific 4.1.: Dezvoltare locală integrată în

teritoriale menționate anterior şi unitățile administrativ

comunităţile marginalizate în care există populaţie

teritoriale judeţ.

aparţinând minorităţii rome.

şi

parteneriate

între

unităţile
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Ghidul Solicitantului

Memento!

- modificări Vă anunţăm că anumite Ghiduri ale Solicitantului din

Vă reamintim că unităţile administrativ-teritoriale din

cadrul POR 2014-2020, au fost modificate şi actualizate,

mediul urban pot depune, până la data de 16.11.2016,

prin ordine ale miniştrilor în cauză, după cum urmează:

ora 10.00, cereri de finanţare pentru creşterea eficienţei
energetice a clădirilor rezidenţiale prin Programul

Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte din

Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii

cadrul Axei prioritare 7 – Diversificarea economiilor

3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării

locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Priori-

inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse

tatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creşteri favorabile

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în

ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potentialului

clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor.

endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anu-

De asemenea, toate unităţile administrativ-teritoriale

mite zone, care să includă reconversia regiunilor industri-

judeţ, pot solicita fonduri europene pentru îmbunătăţirea

ale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilitaţii şi

infrastructurii rutiere de importanţă regională , individual

dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specific.

sau în parteneriat cu unităţile administrativ teritoriale la
nivel de municipiu, oraş, comună. Acestea pot depune

Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte din

cererea, ce face parte din POR 2014-2020, Prioritatea

cadrul Axei prioritare 6 - Îmbunătățirea infrastructurii

de investiţii 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin

rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiţii

conectarea

6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea

infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale,

nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T,

tot până la data de 16.11.2016.

inclusiv a nodurilor multimodale.

Detalii suplimentare la: http://www.inforegio.ro/

nodurilor

secundare

şi

terţiare

la

Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte din
cadrul Axei prioritare 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.2, Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban,
revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor
de reducere a zgomotului.
Autoritatea

de

Management

pentru

Programul

Operaţional Regional a lansat calendarul estimat al

Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte din
cadrul Axei prioritare 5: Îmbunătăţirea mediului urban

lansărilor în cadrul programului.

şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a

Vă informăm că perioadele sunt estimative, urmând a fi

patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Con-

revizuite în funcție de îndeplinirea condițiilor pentru lan-

servarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimo-

sarea apelurilor. Pentru a consulta documentul, vă invi-

niului natural şi cultural.

tăm să accesaţi:
http://www.inforegio.ro/images/Calendar%20lansari_8%
20iunie2016.doc

Detalii suplimentare la: http://www.inforegio.ro/
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
Obiectivul Specific 4.2. – Dezvoltare locală integrată în

modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole

comunităţile marginalizate (indiferent de dimensiunea

şi silvice, Infrastructura de acces agricolă.

populaţiei de etnie roma).

Beneficiari: comunele şi asociaţiile acestora

Obiectiv: sprijinul pentru accesul şi/sau menţinerea pe

Scop: îmbunătătirea performanţei economice a fermelor.

piaţa muncii, precum şi pentru participarea la programe de

Submăsura 4.2a – Investiţii în procesarea/ marke

ucenicie şi stagii a persoanelor din cadrul comunităţilor

tingul produselor din sectorul pomicol.

marginalizate rome, prin subvenţionarea locurilor de

Beneficiari: întreprinderi individuale şi familiale, persoane

muncă/de ucenicie/de stagiu, şi sprijinul pentru susţinerea

fizice autorizate şi juridice, inclusiv grupurile de producă-

antreprenoriatului în cadrul comunităţilor marginalizate

tori.

rome, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, în vederea creării

Scop: sprijinirea investiţiilor corporale şi necorporale în

de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi.

cadrul întreprinderilor de prelucrare şi comercializare a

Solicitanţi

fructelor şi marketingul produselor din fructe.

eligibili:

neguvernamentale,

autorităţile locale, organizaţiile
partenerii

sociali

şi

societăţile

Submăsura 4.1a – Investiţii în exploataţii pomicole
şi Submăsura 4.1 – Investiţii în exploataţii agricole.

comerciale.
Buget: Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis

Beneficiari: persoanele fizice autorizate, întreprinderile

acordat

individuale şi familiale, societăţile comerciale, institutele

pe

întreaga

durată

de

aplicare

este

de

110.000.000 euro pentru Obiectivul specific 4.1. şi 65-

de cercetare – dezvoltare.

.000.000 euro pentru Obiectivul specific 4.2.

Scop: dotarea cu utilaje şi echipamente, înfiinţarea, mod-

Termen limită de depunere: 1.08.2016

ernizarea şi/ sau extinderea unităţilor de procesare, înfi-

Detalii suplimentare: http://www.fonduri-ue.ro/pocu2014#implementare-program

inţarea de plantaţii pomicole, reconversia plantaţiilor existente şi creşterea suprafeţelor ocupate de pepinierele
pomicole.
Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fer-

PNDR 2014 - 2020

melor mici.
Beneficiari: fermieri

Solicitanţii eligibili pot depune, până la data de 31.10.2016,

Scop: dotarea cu utilaje şi echipamente performante în

proiecte în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare

raport cu structura agricolă actuală şi investiţiile pentru

Rurală, pentru următoarele submăsuri:

modernizarea fermei.

Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea şi moderniza-

Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor

rea infrastructurii de bază la scară mică

fermieri

Beneficiari: comunele şi asociaţiile acestora, ONG-uri pen-

Beneficiari: persoane fizice înregistrate şi autorizate,

tru investiţii în infrastructura educaţională (grădiniţe) şi so-

asociaţi unici sau majoritari ai unor SRL-uri, cu vârsta

cială (infrastructura de tip after-school).

maximă de 40 de ani, care îşi iau angajamentul de a de-

Scop: crearea şi modernizarea infrastructurii rutiere locale

veni fermieri activi.

şi a sistemelor de alimentare cu apă uzată, a infrastructurii

Scop: stabiliriea pentru prima dată a tinerilor fermieri ca

educaţionale ante şi preşcolară, a infrastructurii de în-

şefi/ conducători unici ai unei exploataţii agricole.

văţământ secundar superior, cu profil resurse naturale şi
protecţia mediului şi a şcolilor profesionale în domeniul

Pentru detalii suplimentare, accesaţi:

agricol.

http://portal.apdrp.ro/content.aspx

Submăsura 4.3.A – Investiţii pentru dezvoltarea,

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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