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Duminică, 14 iulie 2019, începând cu ora 11, alături de 

structura noastră gazdă - Consiliul Județean Vaslui, de  

Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad și Teatrul „Victor Ion 

Popa” Bârlad, vă invităm la...Muzeu! 

De ziua Franței, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad își va 

deschide porțile publicului larg, iar Teatrul „Victor Ion 

Popa” Bârlad va găzdui Gala proiectelor REGIO, pentru a 

promova în rândul publicului larg beneficiile aduse de 

către Politica de Coeziune a Uniunii Europene în județul 

Vaslui. 

 

Duminică, timp de câteva ore, iubitorii de artă vor putea 

vizita gratuit expozițiile găzduite de frumoasa instituție de 

cultură, ce face parte din patrimoniul național, Muzeul 

„Vasile Pârvan”. Pe parcursul orelor cu intrare liberă, noi 

vom oferi vizitatorilor broșuri despre Uniunea Europeană 

și materiale promoționale.  

Un element de noutate pentru iubitorii de artă din județ va 

fi expoziția de ii și costume populare românești, special 

lansată pentru acest eveniment, ce are ca scop întărirea 

identității naționale în context european. 

 

În completarea acestui eveniment, vom organiza Gala 

proiectelor REGIO, pentru a premia, în mod simbolic o 

serie de proiecte de impact, derulate în județul Vaslui prin 

intermediul Programului Operațional Regional 2007-2013 

și a le promova pe cele aflate în implementare, finanțate 

prin POR 2014-2020.  

Gala va fi un bun prilej de a face cunoscute eforturile 

celor care au accesat fonduri europene, reprezentanți 

atât ai mediului public, cât și privat, oferind exemple de 

bune practici  ce pot genera un efect multiplicator.  

  

 

 

 

Locația acestor evenimente nu a fost aleasă întâmplător! 

Din dorința de a demonstra că, pe lângă lucrările de 

infrastructură, necesare dezvoltării regiunilor şi eliminării 

decalajelor dintre acestea, fondurile europene “conservă” 

şi sufletul comunităților, prin protejarea identității noastre 

culturale, am ales să scoatem în evidență rezultatele unui 

proiect european de impact, ce a poziționat municipiul 

Bârlad pe harta turismului cultural și a reașezat o pagină 

de istorie și cultură în inima acestui oraș.  

“Reabilitarea Centrului Istoric Cultural al municipiului 

Bârlad, județul Vaslui” a cuprins lucrări de consolidare și 

reabilitare a complexului de clădiri în care funcționează 

Muzeul „Vasile Pârvan”, Teatrul „Victor Ion Popa” și 

„Parcul Teatrului”.  

Ziua Porților Deschise și Gala proiectelor 

REGIO la Bârlad  

http://www.europedirectvaslui.ro
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Consolidarea complexului de clădiri a Centrului cultural 

istoric s-a impus din motive majore de acceeaşi valoare 

şi anume salvarea unui monument de arhitectură 

construit în secolul al XIX-lea, de la prăbuşire şi faptul că 

reprezintă singurul monument de aritectură şi 

monumentalitate rămas în peisajul citadin după seismele 

din anii 1977,1986 şi 1990. 

Cu o finanțare de aproximativ 21 milioane lei, prin 

intermediul Programului Operațional Regional 2007-

2013, Centrul Cultural Istoric Bârlad a fost reintrodus în 

circuitul turistic local/regional/national. 

Vă așteptăm, pe 14 iulie, de la ora 11, să vă 

convingeți de impactul pozitiv pe care-l au fondurile 

europene în comunitatea noastră! 

 

 

 

 

A venit vara! Și dacă e vară, e vacanță! Iar dacă e 

vacanță, vă invităm să călătorim prin Europa, la 

Biblioteca Județeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui! 

Și anul acesta, în perioada 1 iulie-16 august, în fiecare 

miercuri, de la ora 10, vom povesti copiilor cu vârste 

între 7-14 ani despre țările și simbolurile UE!  

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

Biblioteca Județeană a pregătit multe activități frumoase 

pentru această vară! Lista completă o puteți consulta 

aici! Vă așteptăm! 

 

 

 

 

Pe 21 iunie am avut ocazia să-i cunoaștem pe o parte 

dintre copiii talentați de la Asociația Culturală 

Domisong, coordonați de dna Carmen Trufia, prin 

colaborarea cu Biblioteca Județeană Vaslui la 

organizarea evenimentului dedicat Zilei Europene a 

Muzicii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În perioada mai - iunie, i-am primit în vizită la Centru, pe 

o parte din elevii Școlii Gimnaziale "Alexandru Ioan 

Cuza" Vaslui, însoțiți de doamnele prof. Elena 

Mironescu, Arsene Ramona și Tătaru Roxana; pe elevii 

clasei a VI-a C și a I-a A, de la Școala Gimnazială 

“Mihai Eminescu” Vaslui, însoțiți de dl. prof. Lupu 

Vasile, respectiv dna. învățătoare, prof. Luminița Popa; 

dar și pe elevii claselor a IX-a F și a X-a A, de la Liceul 

"Ștefan Procopiu" Vaslui, însoțiți de doamnele prof. 

Doina Mazga și prof. Mititelu Isabela Luminița.  

 

Tot în luna mai, ne-am mândrit cu Victor Munteanu, 

voluntarul nostru, care a reprezentat vocea tinerilor din 

județ la Dialogul Cetățenesc, ce a avut loc pe 8 mai, la 

Sibiu. Conferința a fost organizată de Comisia 

Europeană și a adunat 300 de tineri din toată Uniunea 

Europeană, pentru a dezbate despre viitorul Europei. Ca 

să aflați pe scurt cum a fost acolo, vă invităm să citiți 

articolul dedicat acestui eveniment, din Vremea Nouă.  

 

(Dumitraș Mihaela, ofițer comunicare Europe Direct 

Vaslui) 

 

Călătorim prin Europa, toată vacanța! 

Ce-am mai făcut!? 

http://www.bjvaslui.ro/images/front_page/2018/Biblioteca%20de%20Vacanta%202019_A3_grafic_resize%20copy.jpg
http://www.vremeanoua.ro/victor-munteanu-vocea-tinerilor-vasluieni-la-dialogul-cetatenesc-de-la-sibiu
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EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

În data de 14 iunie, au fost prezentate progresele 

înregistrate în combaterea dezinformării și principalele 

concluzii desprinse din alegerile europene. Din ianuarie, 

1000 de cazuri de dezinformare au fost detectate, față 

de 434 în aceeași perioadă anul trecut.  

În cadrul unei declarații comune, Înaltul Reprezentant/

vicepreședintele Federica Mogherini, vicepreședintele 

responsabil cu piața unică digitală, Andrus Ansip, 

comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, 

Věra Jourová, comisarul pentru uniunea securității, 

Julian King, și comisarul pentru economia digitală și 

societatea digitală, Mariya Gabriel, au afirmat 

următoarele: „Nivelul record al prezenței la vot la alegerile 

pentru Parlamentul European a subliniat interesul sporit 

al cetățenilor pentru democrația europeană. Acțiunile 

noastre, inclusiv înființarea de rețele electorale la nivel 

național și european, ne-au ajutat să ne protejăm 

democrația de tentativele de manipulare. 

Suntem convinși că eforturile noastre au contribuit la 

limitarea impactului operațiunilor de dezinformare, 

inclusiv din partea actorilor străini, datorită coordonării 

mai strânse între UE și statele membre. Cu toate 

acestea, mai sunt multe de făcut”. 

Și platformele online au o responsabilitate deosebită în 

ceea ce privește combaterea dezinformării. Tot pe 14 

iunie, Comisia a publicat cele mai recente rapoarte lunare 

elaborate de Google, Twitter și Facebook în conformitate 

cu Codul de bune practici privind dezinformarea, cu 

caracter de autoreglementare. Rapoartele din luna mai 

confirmă tendința evaluărilor precedente ale Comisiei. 

Începând din luna ianuarie, toate platformele au făcut 

progrese în ceea ce privește transparența publicității 

politice și publicarea acestor anunțuri în biblioteci, care 

oferă instrumente utile pentru analiza cheltuielilor 

publicitare efectuate de actorii politici din întreaga UE. În 

timp ce Facebook a luat măsuri pentru a asigura 

transparența publicității tematice, Google și Twitter 

trebuie să recupereze decalajul în această privință.  

 

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România 

 

 

 

Comisia Europeană a anunțat în data de 26 iunie, 

instituțiile de învățământ superior din întreaga 

Europă care vor face parte din primele alianțe ale 

„universităților europene”. Universitatea din 

București, Universitatea Tehnică de Construcții și 

Școala Națională de Studii Politice și 

Administrative se află printre universitățile selectate.  

Din cele 54 de cereri primite, au fost selectate 17 

universități europene implicând 114 de instituții de 

învățământ superior din 24 de state membre, pe baza 

unei evaluări realizate de 26 de experți externi 

independenți, inclusiv rectori, profesori și cercetători, 

numiți de Comisie. Universitățile europene sunt alianțe 

transnaționale ale instituțiilor de învățământ superior 

din întreaga UE, care împărtășesc o strategie pe 

termen lung și promovează valorile și identitatea 

europeană. Inițiativa este menită să consolideze în 

mod semnificativ mobilitatea studenților și a cadrelor 

didactice și să promoveze calitatea, caracterul incluziv 

și competitivitatea învățământului superior european.  

Tibor Navracsics, comisarul pentru educație, cultură, 

tineret și sport, a declarat că această inițiativă, un 

element esențial al Spațiului european al educației, va 

constitui o schimbare radicală pentru învățământul 

superior din Europa, stimulând excelența și 

incluziunea.  

 

 

 

 

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România 

 

         

Combaterea dezinformării în UE: 1000 de cazuri 

detectate în 2019, dublu față de anul trecut 

Selectarea primelor 17 ,,universități europene”: 

3 instituții de învățământ superior din România 

printre câștigători 

@UE 
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În această calitate, participanții vor fi invitați să își 

împărtășească experiențele, fie pe platformele de     

comunicare socială (Instagram, Facebook și Twitter), fie  

printr-o prezentare susținută în cadrul școlii sau al co-

munității locale.  

De asemenea, vor putea să intre în contact unii cu alții și 

să își împărtășească experiența pe rețelele sociale.  

În plus, toți participanții vor fi invitați să ia parte 

la primele întruniri DiscoverEU, care se vor desfășura în 

mai multe locuri din Europa și se vor concentra pe    

anumite teme, cum ar fi sustenabilitatea sau patrimoniul 

cultural.  

 

Comisia intenționează să lanseze următoarea rundă 

de înscrieri până la sfârșitul acestui an, alte 20.000 

de permise de călătorie urmând să fie puse la     dis-

poziția tinerilor interesați.   

 

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România 

 

 
Consiliul UE a adoptat pe 21 mai, măsurile            

ambițioase propuse de Comisia Europeană menite 

să reducă deșeurile marine provenite de la cele zece 

articole din plastic de unică folosință care se găsesc 

cel mai frecvent pe plajele europene, precum și 

echipamentele de pescuit abandonate și materialele 

plastice oxodegradabile.  

Statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a 

transpune directiva în dreptul lor național. 

 

Noile norme vor introduce, printre altele, o interdicție 

privind anumite articole de unică folosință fabricate din 

plastic, în cazul cărora există alternativă pe piață: 

bețișoarele pentru urechi, tacâmurile, farfuriile, paie-

le, agitatoarele pentru băuturi, bețișoarele pentru 

baloane, precum și paharele, recipientele pentru  

alimente și   băuturi fabricate din polistiren expandat 

și toate produsele fabricate din materiale plastice                    

oxodegradabile.      

    

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

  

 

763 de români în vârstă de 18 ani au fost selectați să   

primească un permis de călătorie DiscoverEU. Ei vor 

avea posibilitatea de a călători maximum 30 de zile între 

1 august 2019 și 31 ianuarie 2020. Aproximativ 20.000 de 

tineri din toată Europa au fost selectați în această rundă a 

programului.  

 

Cea de-a treia rundă a inițiativei DiscoverEU a atras    

cereri din partea a aproximativ 95.000 de tineri din toate 

statele membre ale UE. Înscrierile au avut loc pe          

parcursul a două săptămâni și s-au încheiat la 16 mai 

2019, fiind selectați circa 20.000 de tineri. Majoritatea vor 

călători cu trenul. 

Comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport,      

Tibor Navracsics, a declarat: ,,Mă bucur să văd că tot mai 

mulți tineri doresc să descopere bogăția istoriei și culturii 

noastre, își fac prieteni în alte țări, devin mai independenți 

și mai încrezători în forțele lor, își împărtășesc             

experiențele și emoțiile și, nu în ultimul rând, se de-

scoperă pe ei înșiși.”  

Pe lângă permisul de călătorie, participanții vor primi       

sprijin tehnic și informații cu privire la diverse aspecte, 

cum ar fi metodele sustenabile de călătorie și rolul 

de ambasador al inițiativei DiscoverEU.  

 

DiscoverEU: alți 763 de tineri din România au 

bilete pentru Europa 

@UE 

Decizie istorică în UE: anumite articole de 

unică folosință din plastic, interzise 

https://www.facebook.com/events/424233538139976/
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Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 

2014-2020 este al doilea program ca mărime din UE, cel 

mai complex din România pe aceasta perioadă de pro-

gramare, cu o alocare de aproximativ 12 miliarde de euro.  

 

Programul finanțează activități din patru sectoare        

contribuind la Strategia Uniunii pentru o creștere          

inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii: 

- infrastructura de transport; 

- protectia mediului;  

- managementul riscurilor;  

- adaptarea la schimbările climatic, energie și eficiență 

energetic.  

Autoritatea de Management pentru Programul 

Operațional Infrastructura Mare (AM POIM) din cadrul 

Ministerului Fondurilor Europene a aprobat Ghidul solic-

itantului – condiții specifice de accesare a fondurilor 

pentru apelurile de proiecte noi pentru dezvoltarea infra-

structurii de    management integrat al deșeurilor finanțat 

din Axa      Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de me-

diu în condiții de management eficient al resurselor.   

Solicitanţi eligibili:  

• Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin    

Consiliile Județene pentru proiecte noi integrate/

individuale pentru consolidarea şi extinderea     

sistemelor de management integrat al deşeurilor și 

pentru proiecte de sprijin pentru pregătirea porto-

foliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și 

post 2020 (după caz);  

• Ministerul Mediului și instituții publice cu              

responsabilități în domeniul managementului 

deșeurilor (în parteneriat cu Ministerul Mediului) 

pentru proiecte privind capacitatea instituțională 

pentru guvernanță în domeniul deșeurilor. 

Buget: 131,59 milioane euro.  

Data limită de depunere: Apelul este pe bază de listă de 

proiecte prioritare sau preidentificate.  

Proiectele pot fi depuse în sistemul informatic       

MySmis în perioada 31 mai 2019-31 decembrie 2021. 

 

Sursa: https://www.finantare.ro 

 

 

 

 

Direcția generală “Rețele de comunicare, conținut și 

tehnologie” din cadrul Comisiei europene a deschis  

recent o linie de finanțare pentru un proiect-pilot 

care vizează încurajarea și sprijinirea inițiativelor 

referitoare la educația STEM – educația cu ajutorul 

științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii, mai 

ales în rândul fetelor.  

 

Obiectiv: Scopul acestei acțiuni este de a promova și a 

încuraja predarea subiectelor științifice, de inginerie, 

tehnologie și matematică (STEM) în rândul fetelor în 

moduri atrăgătoare și captivante, în vederea combaterii 

decalajelor actuale de competențe din sectoarele STEM 

din cadrul UE și, în special, al deficitului de femei și 

creșterii ratelor de abandon al educaţiei prin STEM la 

fete.  

Acest obiectiv va fi realizat printr-o acțiune în 2 paşi: 

• În primul rând, va fi creată o rețea de școli,       

universități, instituții de învățământ superior și 

companii.  

• În al doilea rând, vor fi concepute tabere de vară 

fără costuri, pentru fete de 13-18 ani (de obicei 1 

sau 2 săptămâni), pentru a introduce fete de 

gimnaziu și liceu   într-o gamă largă de subiecte 

STEM, în special principii de inginerie software și 

limbaje de programare.   

Beneficiari eligibili: Organizaţii non-profit publice şi 

private, autorităţi locale, regionale şi naţionale,          

universităţi, institute de educaţie, centre de cercetare, 

companii, organizaţii internaţionale, persoane fizice, etc. 

Buget: 350.000 euro. 

Data limită de depunere: 27 august 2019. 

 

Sursa:  https://www.finantare.ro. 

Dezvoltarea infrastructurii de management  

integrat al deșeurilor 

Finanțare pentru un proiect-pilot care privește 

educația prin STEM 
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În data de 5 iunie 2019 a fost lansat Apelul de proiecte 

– Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, 

în cadrul Programului: RO-CULTURA - “Antreprenoriat 

cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural”. 

Programul RO-CULTURA este finanțat prin Granturile 

SEE 2014-2021 și vizează consolidarea dezvoltării eco-

nomice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat 

cultural și managementul patrimoniului cultural.  

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și 

Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului 

Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea        

disparităților economice și sociale în Spațiul Economic 

European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 

state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele  

baltice.  

Obiectivul general: Îmbunătățirea managementului   

patrimoniului cultural prin restaurarea și revitalizarea 

unor monumente istorice, prin susținerea expozițiilor ino-

vative cu bunuri culturale mobile restaurate și prin revita-

lizarea patrimoniului cultural al minorității rome. 

Beneficiari eligibili: Instituții publice, unități administrativ 

teritoriale, organizații neguvernamentale, societăți       

comerciale sau cooperative. 

Buget: 16.000.000 euro. Valoarea sprijinului financiar 

nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este cu-

prinsă între 200.000 euro și 2.000.000 euro, re-

prezentând 80% din totalul costurilor eligibile ale  proiec-

tului. 

Cel puțin 30% din valoarea totală a sprijinului         

financiar nerambursabil aferent proiectelor selectate în 

cadrul apelului de proiecte va fi acordată proiectelor    

implementate în parteneriat cu cel puțin o entitate din 

Statele Donatoare. 

Perioada de depunere: 05 iunie - 7 octombrie 2019. 

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

 

(Andrei Buhuș - consilier de comunicare, Europe Direct 

Vaslui) 

 

Programul Operațional Capital Uman (POCU) urmărește 

integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în 

ansamblul programelor și politicilor publice ale României, 

ca Stat Membru al Uniunii Europene și are în vedere     

valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o          

dezvoltare sustenabilă în viitor. 

Axa prioritară 6: Educație și competențe. 

Obiectivul specific 6.14: Creșterea participării la progra-

me de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din 

învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent 

pe sectoarele economice cu potențial competitiv identifica-

te conform Strategiei naționale pentru competitivitate şi din 

domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei 

Naționale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare. 

Beneficiari eligibili: Structuri/agenții/organisme relevante, 

subordonate/coordonate de către Ministerul Educaţiei 

Naţionale; Angajatori; Asociaţii profesionale; Camere de 

comerţ şi industrie; Organizaţii sindicale şi organizaţii    

patronale; ONG-uri; Instituţii şi organizaţii membre ale  

Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocu-

pare şi Incluziune Socială; Instituţii şi organizaţii membre 

ale consorţiilor şi parteneriatelor regionale şi locale în do-

meniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale; Furni-

zori publici şi privaţi de orientare şi consiliere profesională; 

Instituții de Învățământ gimnazial, liceal și postliceal; Orga-

nizații sindicale, patronate, federații, Asociații profesionale. 

Tipuri de acțiuni și activități eligibile: 

1. Organizarea și derularea programelor de  învățare la 

locul de muncă (stagii de practică pentru elevi, inclusiv prin 

învățământ dual, instruire practică, laborator tehnologic).  

2. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesio-

nală. 

3. Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă.  

4. Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de 

muncă. 

Perioada de depunere: 24 mai -30 iulie 2019. 

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

  

 

Stagii de practică pentru elevi Restaurarea și revitalizarea monumentelor 

istorice 


