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În perioada august - septembrie 2017, vom relua 

activitatea BUNI-pe-NET, organizată pentru prima oară 

anul trecut.  

Vara aceasta vom continua seminariile de instruire în 

utilizarea calculatorului şi internetului, destinate 

persoanelor vârstnice 

din judeţul Vaslui şi 

v om contr i bui  l a 

creșterea gradului de 

alfabetizare digitală, a 

c om p e t e n ţ e l o r  ş i 

incluziunii digitale și 

sociale și la facilitarea 

vieții acestora.  

De data aceasta 

seminariile vor avea loc la Vaslui, Huşi, Negreşti şi 

Bârlad! 

 

 

 

În perioada 22 mai - 13 iunie 2017, am desfăşurat 

acţiunea „Şcoala de afaceri pentru tineri/ Young in 

Business”.  

Obiectivul acţiunii a fost educarea tinerilor în vederea 

formării de abilităţi şi dezvoltării aptitudinilor 

antreprenoriale, încurajarea spiritului competiţional, 

calităţii şi responsabilităţii în calitate de viitori antreprenori 

europeni.  

Young in Business a cuprins: 

  4 seminarii de informare despre programele şi 

fondurile europene destinate tinerilor, ce au avut loc, 

între 22 - 24 mai 2017, la Colegiul Economic „Anghel 

Rugină” Vaslui, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad,  

Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Huşi şi Liceul „Ştefan 

Procopiu” Vaslui. 

 

 un concurs de planuri de afaceri organizat în 

perioada 16 mai – 08 iunie 2017, în colaborare cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi Camera de 

Comerț, Industrie şi Agricultură Vaslui. 

La concurs au fost invitate să participe echipe formate din 

câte 3 elevi şi un profesor coordonator şi să trimită câte 

un plan de afaceri, până la data de 05 iunie 2017, pe     

email-ul nostru. 

Pe data de 07 iunie 2017, juriul format din reprezentanți 

ai Centrului şi ai Camerei de Comerț şi Industrie Vaslui, a 

analizat cele 6 planuri înscrise în concurs, stabilind astfel 

câştigătorii, în ordinea cronologică a punctajului.  

Pregătim! 

Young in Business 

http://www.europedirectvaslui.ro
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Echipele S.C. “Dulce de leche” S.R.L., coordonată de 

dra. prof. Andrescu Mihaela, de la Colegiul Agricol 

"Dimitrie Cantemir" Huşi şi SC „Savarina” SRL., 

coordonată de dl. prof. Cucorianu Costel, de la Liceul 

„Ştefan Procopiu” Vaslui, au fost declarate câştigătoare.  

Toți participanții au fost premiaţi cu diplome, adeverinţe 

de participare, materiale promoţionale şi broşuri 

informative, iar echipele câştigătoare cu excursia 

educaţională. 

 

 o excursie educaţională, organizată în 

perioada 12-13 iunie 2017, în colaborare cu Centrul de 

Informare Europe Direct Nord - Est, Piatra Neamţ.  

Luni 12 iunie 2017, cele 2 echipe câştigătoare au 

participat la o instruire în antreprenoriat, leadership şi 

dezvoltare personală la centrul de afaceri Rubik Hub al 

Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Piatra 

Neamţ. 

A doua zi, atât câştigătorii noştri, cât şi cei ai târgului de 

idei de afaceri, “Şcoala de afaceri pentru copii/Children’s 

Business School”, organizat de Centrul Europe Direct 

Nord-Est, au participat la un team building la Parcul de 

Aventură, Balu Park, Harghita-Băi. Team buildingul a 

fost susţinut de coordonatorii parcului de aventură şi s-a 

axat pe teme, precum munca în echipă şi cooperare. 

 

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

 

 

 

În perioada mai - iunie 2017, am organizat ore de 

informare despre UE, în 

afara Planului nostru de 

activități, atât la sediul 

Centrului, cât şi la sediile 

unităţilor de învăţământ 

solicitante. 

În luna mai, pe 23, am avut 

plăcerea de a însoţi 

reprezentanţii campaniei 

“Europa, Casa noastră” la 

Ş c o a l a  G i m n a z i a l ă 

„Manolache Costache Epureanu” din Bârlad, unde am 

avut ocazia să promovăm Reţeaua Europe Direct.  

 

 

 

Pe 9 mai 2017, alături de Primăria Municipiului Vaslui şi 

Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Vaslui, am organizat concertul 

aniversar de muzică clasică „Odă Europei”. 

Obiectivele concertului au fost promovarea valorilor 

europene, 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. 

Evenimentul s-a desfăşurat la Casa de Cultură a 

Sindicatelor "Constantin Tănase" Vaslui şi s-a bucurat de 

participarea interpreţilor vasluieni: Iolanda Ciobanu, 

Costel Enea, Daniel Macarov, Rareş Trufea şi a 

ansamblurilor muzicale: Corala “Fantasia” şi Cvartetul 

“Colosseum”. 

(Cozma Mihaela, ofițer de informare, CIED Vaslui)  

Odă Europei 

Europa, casa noastră la Vaslui 
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EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Mariya Gabriel a fost confirmată, pe 4 iulie, în funcția de 

comisar pentru economie și societate digitale, după ce a 

primit aprobarea Parlamentului European. În vârstă de 38 

de ani, comisarul bulgar va 

contribui la dezvoltarea și 

punerea în practică a 

inițiativelor privind piața unică 

digitală.  

Postul ocupat Mariya Gabriel 

era vacant, după ce comisarul 

Gunther Oettinger a preluat, 

de la v icepreședintele 

Kristalina Georgieva, funcția de comisar european 

responsabil pentru buget. Astfel, Bulgaria rămăsese fără 

un reprezentant în Comisia Europeană, după ce dna 

Georgieva s-a alăturat Băncii Mondiale. 

Mariya Gabriel este la al doilea mandat de 

europarlamentar în legislativul de la Bruxelles, iar din 

2014 ocupă funcția de președinte-adjunct al grupului 

PPE. De asemenea, ea este membru al Comisiei pentru 

Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne, unde se ocupă 

de regimul de vize. 

Sursa: CE 

 

Planul Juncker oferă garanțiile necesare unui acord de 

împrumut al Băncii Europene de Investiții (BEI), în 

valoare de 15 milioane de euro, cu rețeaua privată de 

asistență medicală "Regina Maria" din România.  

Acordul va permite acesteia să își modernizeze și extindă 

rețeaua de unități ambulatorii și spitalicești din București 

și din țară, prin 

construirea a 2 spitale 

și 15 dispensare. Pe 

l ângă  c r eș t e r ea 

capacității și a calității 

asistenței medicale, se estimează că proiectul va crea 

aproximativ 2.000 de locuri de muncă. Sprijinul 

furnizat prin intermediul Fondului european pentru 

investiții strategice (FEIS) a făcut posibilă închierea 

acestui acord. FEIS este pilonul central al Planului de 

investiții pentru Europa al Comisiei Europene, așa 

numitul Plan Juncker. 

Se estimează că Planul Juncker va mobiliza 

investiții de aproape 800 de milioane de euro în 

România și de 209 miliarde de euro în întreaga 

Europă.  

Sursa: CE 

Proiectul derulat de Automobil Clubul Român (ACR), 

intitulat „Plimbă Ursul”, a fost recompensat de 

Comisia Europeană cu unul dintre cele cinci premii 

decernate pentru excelența în siguranța rutieră. 

Acestea oferă recunoaștere angajamentelor luate de 

comunități în domeniul siguranței rutiere, cu impact 

semnificativ asupra salvării de vieți omenești pe 

șoselele Uniunii Europene. Pe lângă premiul de 

excelență, proiectul ACR a primit și premiul publicului, 

în cadrul ceremoniei ce a avut loc la București.   

Proiectul constă într-o aplicație mobilă inovatoare, 

intitulată „Jocul copiloților juniori”, care folosește 

tehnologia GPS pentru a se sincroniza perfect cu 

vehiculul folosit. Prin intermediul ei se transmit 

avertismente tinerilor jucători, atunci când părinții lor 

accelerează peste limita legală de viteză. În situația în 

care șoferul nu adaptează viteza de deplasare a 

mașinii, jucătorul poate pierde punctele acumulate 

până în acel moment sau chiar să i se încheie jocul.  

Sursa: CE 

Milioane de euro pentru asistenţa 

medicală din România 

„Plimbă Ursul” , premiat de 

Comisia Europeană 

Comisia Europeană  

are un nou comisar bulgar 



EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   
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Comisia Europeană a propus crearea unui nou      

produs de economisire, pensia personală paneuro-

peană (PEPP). Acest nou produs, pe bază voluntară, are 

menirea de a le oferi titularilor de conturi de economii, pe 

de o parte, mai multe opțiuni atunci când pun bani 

deoparte pentru bătrânețe și, pe de altă parte, accesul la 

o gamă de servicii mai competitive.  

PEPP va avea aceleași caracteristici standard indiferent 

unde este vândut în UE și va putea fi procurat de la o 

multitudine de furnizori, de exemplu, societăți de asigu-

rări, bănci, fonduri de pensii ocupaționale, firme de 

investiții și societăți de administrare a activelor. Acest pro-

dus va veni în completarea pensiilor personale de stat, 

ocupaționale și naționale existente, dar nu va înlocui sau 

armoniza regimurile naționale de pensii personale.   

 

Sursa: CE 

Până pe 27 august 2017, Comisia Europeană invită toți 

cetățenii să descopere proiectele europene de succes din 

vecinătatea lor şi să trimită o fotografie prin care să arate 

cum sunt utilizate investițiile UE în locul unde locuiesc, 

lucrează sau călătoresc.  

Concursul foto „Europa în regiunea mea” are ca premiu o 

excursie de 2 nopți la Bruxelles, pentru două persoane şi 

un atelier de fotografie cu profesioniștii Comisiei          

Europene, în octombrie 2017. 

În cadrul competiției foto Europa din regiunea mea, sunt 

acceptate fotografii ale proiectelor cofinanțate din orice 

fond UE, inclusiv Fondul European de Dezvoltare         

Regională sau Fondul de coeziune. 

Sursa: CE 

La jumătatea lunii iunie au început negocierile pentru 

ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, în temeiul 

articolului 50 din Tratatul Uniunii Europene (TUE).  

Prima rundă a fost precedată de reuniuni pregătitoare la 

nivel de reprezentanți ai celor două părți în ce privește 

modul de desfășurare al rundelor de negociere. 

Deschiderea negocierilor la nivel politic s-a axat pe   

aspecte legate de drepturile cetățenilor, aranjamentele 

financiare, granița cu Irlanda de nord și alte elemente 

legate de separarea celor două părți, ca parte a proce-

sului în etape de negociere. Ambele părți au discutat și 

structura negocierilor, precum și temele ce vor fi            

abordate în următoarele luni.  

Sursa: CE 

De la 11 iunie 2017, cetățenii ucraineni care dețin un 

pașaport biometric și care călătoresc în UE pentru o 

perioadă de până la 90 de zile în scopuri profesionale, 

turistice sau familiale nu vor mai avea nevoie de viză, 

cu excepţia Irlandei și a Regatului Unit.  

Sursa: CE 

Pensia personală paneuropeană  

#EUinMyRegion  

Concurs foto „Europa în regiunea mea” 

BREXIT, 

Start negocierilor 

Ucrainienii fără viză în UE 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app/386310531430573/


OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 

5 

 

 

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a 

anunţat lansarea primei sesiuni din 2017 de depunere a 

Cererilor de finanţare pentru: 

1. submăsura 4.2, „Sprijin pentru investiții în 

procesarea/ marketingul produselor agricole” și  

2. submăsura 4.2a, „Investiții în procesarea/     

marketingul produselor din sectorul pomicol”  

din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 

(PNDR 2020).  

Buget: Fondurile disponibile pentru submăsura 4.2 sunt 

de 100.000.000 euro din care: 

  40.000.000 euro pentru dezvoltarea și modernizarea 

capacităților de procesare (DI 3A); 

 60.000.000 euro pentru crearea de noi unități de 

procesare (DI 6A). 

Fondurile disponibile pentru submăsura 4.2a sunt de 

12.000.000 euro din care: 

 4.800.000 euro pentru dezvoltarea și modernizarea 

capacităților de procesare (DI 3A)  

 7.200.000 euro pentru crearea de noi unități de 

procesare (DI 6A). 

PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor aferente sM 

4.2 este de 15 puncte și sM4.2a este de 10 puncte. 

PRAGURILE DE CALITATE lunare sunt următoarele:  

45 de puncte pentru sM 4.2, 40 de puncte pentru 

sM 4.2a (10.07 – 31.07.2017); 

30 de puncte pentru sM 4.2, 25 de puncte pentru 

sM 4.2a (01.08 – 31.08.2017); 

15 puncte pentru sM 4.2, 10 puncte pentru sM 4.2a 

(01.09 – 30.09.2017)  

Depunerea Cererilor de finanțare se va face on-line pe 

www.afir.info, începând din data de 10 iulie 2017, ora 

09:00, până pe 30 septembrie 2017, ora 16.00.  

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele 

de conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghiduri.  

Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii se 

opreşte înainte de termenul limită, conform prevederilor 

Ordinul MADR nr. 154/2017 privind aprobarea Regula-

mentului de organizare și funcționare al procesului de 

selecție și al procesului de verificare a contestațiilor    

pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2020. 

Detalii: http://www.afir.info/ 

 

 

 

 

 

 

Programul Național prin care apicultorii primesc sprijin 

pentru îmbunătățirea 

producției și comer-

cializării produselor 

apicole va fi continuat 

în perioada 2017-

2019. Guvernul a alo-

cat acestui program, 

pentru cei trei ani de 

derulare, suma de 

97,626 milioane lei din bugetul Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale. Din valoarea totală a sprijinului     

financiar, 50% reprezintă sprijin UE, 50% din bugetul 

național. 

Scopul de bază al Programului este îmbunătățirea 

producției și comercializării produselor apicole prin   

sprijinirea apicultorilor pentru achiziționarea de    

medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei, de    

colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de 

polen sau încălzitor miere, de mătci, şi/sau familii de 

albine, de cutii în vederea reformării cutiilor uzate în 

urma deplasării acestora în pastoral, precum şi        

acordarea de sprijin financiar cooperativelor agricole 

pentru achiziţionarea de: maturator, centrifugă, topitor 

de ceară cu abur din inox.  

Detalii la: http://gov.ro/ro/stiri/sprijin-de-peste-97-de-

milioane-de-lei-pentru-apicultori 

 

Autoritatea de Management pentru Programul           

Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului      

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi         

Fondurilor Europene a publicat în consultare mai multe 

ghiduri, printre care şi cel pentru: 

“Măsuri de outplacement – adaptarea lucrătorilor 

disponibilizați/concediați la schimbare”.  

Obiectiv: Promovarea unei ocupări sustenabile şi de 

calitate a forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei 

de muncă.  

Solicitanți eligibili: angajatori; furnizori de servicii                 

specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă              

Programul Apicol PNDR, măsuri active 

În consultare! 
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coerente şi eficiente de aplicare a dreptului penal       

referitor la victimele agresiunilor, precum şi la drepturile 

lor. Proiectele pot fi de analiză a datelor, de schimb de 

experiență şi bune practici, de capacity building pentru 

profesioniști, pentru colaborarea cu autoritățile, sau alte 

tipuri de proiecte.   

Solicitanţi eligibili: entități publice sau private, dintr-o 

ţară UE. Organizațiile care fac profit trebuie să            

colaboreze cu instituții publice sau cu ONG-uri. Proiectul 

trebuie sa fie transnațional şi să implice cel puţin 2     

organizații din ţări diferite.  

Buget: Suma minimă pentru care se poate aplica este 

75.000 euro.  

Termen limită: 12 octombrie 2017.  

Detalii la: http://ec.europa.eu/research/participants/

portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-ag-

2017.html#r2 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Direcția generală „Educație, Cultură, Sport şi Tineret” din 

cadrul Comisiei Europene a deschis o cerere de         

propuneri de proiecte-pilot în domeniul sportului,  

pentru prevenirea radicalizării tinerilor.  

Această acţiune are ca scop sprijinirea proiectelor din 

domeniul sportului, organizate de către actorii locali şi 

societatea civilă, care se axează pe prevenirea          

marginalizării şi a radicalizării, în special pentru a ajuta 

tinerii expuşi riscului de excluziune şi de radicalizare în 

vederea găsirii unei identităţi şi a unui sentiment de         

apartenenţă.   

Solicitanţi eligibili: Organisme publice şi private cu   

personalitate juridică şi experiențe de succes în ceea ce 

privește combaterea radicalizării: şcoli, universităţi, auto-

rităţi publice locale, regionale, naționale, ONG-uri, etc.  

Bugetul total al cererii este de 750.000 €, iar valoarea 

maximă a unui proiect este de 60.000€. 

Data limită pentru depunerea propunerilor: 18 august 

2017. 

Detalii la: https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s16-

integration-social-inclusion-refugees_en 

acreditați; furnizori de formare profesională autorizați;   

asociații şi fundații; Camerele de Comerț şi Industrie;    

organizații sindicale/patronale.  

Grup ţintă: Lucrători din “întreprinderi aflate în dificultate”, 

care urmează să fie disponibilizați/concediați colectiv sau 

individual, cu domiciliul/reședința în regiunea de dezvoltare 

unde se implementează proiectul.  

Grup țintă minim: 200 persoane. 

Activităţi eligibile: 

Identificare/contactare întreprinderi aflate în dificulta-

te, care intenționează să disponibilizeze/concedieze 

individual sau colectiv; 

Măsuri active de ocupare inclusiv outplacement 

(servicii de informare şi consiliere profesională/   

medierea muncii); 

Sprijin în vederea ocupării (forme flexibile de ocupa-

re, modele inovatoare de organizare a muncii etc.); 

Campanii de promovare a diferitelor forme flexibile 

de ocupare; 

Informare şi consiliere juridică privind înființarea unei 

societăţi comerciale sau PFA. 

Buget: Valoarea maximă a proiectului este de 500.000 

euro, din care asistenţa financiară nerambursabilă: 100% 

pentru ONG-uri; 95% pentru beneficiari privați. 

Propunerile sau observațiile se pot transmite până 

la 17.07.2017 la e-mailul: formare.competitive@fonduri-

ue.ro.  

Uniunea Europeană caută aplicanţi pentru Granturile de 

Acţiune prin care se încurajează colaborarea               

transnațională în proiecte care să consolideze drepturile 

persoanelor acuzate sau suspecte de infracțiuni,     

precum şi a victimelor. 

Scopul programului este de a contribui la buna aplicare a 

dreptului penal european, în ceea ce privește persoanele 

acuzate sau suspecte de săvârșirea unor delicte. Prin pro-

gram se dorește contribuirea la dezvoltarea unor procese 

Granturi UE  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-ag-2017.html#r2
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-ag-2017.html#r2
https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s16-integration-social-inclusion-refugees_en
https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s16-integration-social-inclusion-refugees_en
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