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...pregătim!

#investEU
Concursuri pe Facebook

În perioada septembrie- decembrie 2016, vom desfăşura
educaţional

Până la sfârşitul acestui an desfăşurăm concursul

profesional, cu titlul Meserii Europene. Obiectivul

#investEU, prin intermediul paginii noastre de Facebook,

acestor dezbateri îl reprezintă creșterea gradului de

@EuropeDirectVaslui.

participare al partenerilor sociali la decizia privind

Obiectivul acestui concurs îl reprezintă promovarea

corelarea ofertei de formare cu cererea pieței muncii

Priorităţilor Politice ale Comisiei Europene şi Planul de

europene. Întâlnirile vor fi un bun prilej în identificarea

Investiţii pentru Europa.

necesarului european în ceea ce privește calificările,

Astfel, în fiecare lună, vom posta cel puţin 4 articole sau

numărul de elevi ce ar putea fi integrați pe piața muncii, a

despre cele 10

competențelor și aptitudinilor copiilor, încă de la vârste

Europene şi Planul de Investiţii pentru Europa.

mici, precum şi promovarea mobilității muncii şi a

Postările din cadrul concursului vor fi uşor de recunoscut,

drepturilor lucrătorilor în spaţiul european.

deoarece vor conţine hashtag-ul investEU.

patru

dezbateri

destinate

De

mediului

a se m e n e a ,

septembrie,

pe

de

Priorităţi

Politice

ale

Comisiei
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De asemenea, postările vor fi de 2 tipuri, postarea-

Ziua

articol şi postarea-întrebare. În cazul postărilor-articol,

la

participanţii vor fi rugaţi să distribuie postarea pe contul

Județene

lor. Aceste postări vor conţine şi textul CONCURS-

Vaslui vom organiza o întâlnire,

SHARE, pentru a putea fi uşor identificate. Primele 2

de tipul cafenelei publice, pentru a discuta cu tinerii

persoane care vor distribui postarea, vor fi declarate

vasluieni despre rolul limbilor străine în dezvoltarea

câştigătoare.

Europeană
sediul

a

Limbilor,

Bibliotecii

personală și educațională, cu exemple din experiența
proprie.
În cadrul acestei întâlniri va fi organizat şi un concurs
lingvistic pentru elevii de gimnaziu (clasele V-VIII),
pentru a le verifica aptitudinile. Aceştia vor avea de
tradus,

în

limba

engleză, texte despre Uniunea

Europeană, iar cei mai buni traducători vor fi bineînţeles
premiaţi.
Elevii interesaţi, ne pot contacta pentru înscrieri!

1

ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI
ATENŢIE! Postarea distribuită trebuie să fie publică şi pe

primind multe solicitări de organizare a unor viitoare

contul participanţilor, pentru a putea fi vizualizată de

întâlniri similare.

Europe Direct Vaslui şi a decide, în consecinţă,
câştigătorii.
În cazul postărilor-întrebare, participanţii vor fi rugaţi să
răspundă corect la întrebare. Aceste postări vor conţine
şi textul CONCURS-ÎNTREBARE, pentru a putea fi uşor
identificate. Primele 2 persoane care vor răspunde
corect, vor fi declarate câştigătoare.
Regulamentul complet se află pe website-ul nostru,
www.europedirectvaslui.ro.

Pentru mai multe fotografii, vă invităm pe pagina noastră

Buni-pe-Net
seminarii IT

de Facebook, @EuropeDirectVaslui.
Seminariile “Buni-pe-Net” au fost promovate şi la nivel
naţional, fiind difuzate pe posturi TV şi radio, în cadrul

Pe parcursul lunii august am avut plăcerea să organizăm

ştirilor la ore de maximă audienţă, ştiri disponibile aici.

4 seminarii de instruire în utilizarea calculatorului şi a
internetului şi să promovăm astfel obiectivele Agendei
Digitale a Uniunii Europene.

Instrumente vizuale

Seminariile cu titlul “Buni-pe-Net” au debutat pe data de
17 august, la Centrul de zi pentru persoane de vârsta a
III-a „Sf.

Nicolae”

Vaslui,

unde,

pe parcursul

a

Instrumente vizuale şi de comunicare online, raportarea

aproximativ două ore, cei 28 de participanţi au aflat

anuală, Planul de Investiţii pentru Europa, sondaje

tainele internetului.

despre activitatea Centrelor Europe Direct, sunt doar
câteva dintre subiectele dezbătute la ultima întâlnire a
Reţelei Europe Direct din România, de la Comăneşti,
judeţul Bacău. Întâlnirea s-a desfăşurat în perioada 0107 iulie 2016 şi s-a bucurat de prezenţa jurnalistului
Victor Cozmei (HotNews), care a explicat celor 31 de
reprezentanţi ai Centrelor Europe Direct din România,
printre care şi consilierul de comunicare de la Centrul
Europe Direct Vaslui, cum pot utiliza hărţile interactive şi
programul “Prezi” în activităţile de comunicare.

Despre motoare de căutare, posibilitatea de a-şi plăti
facturile pe internet, dar şi despre intenţia UE de a creşte
gradul de alfabetizare digitală în rândul populaţiei
europene, au aflat şi ceilalţi participanţi ale seminariilor
susţinute pe data de 18, 19 , respectiv 23 august.
Acestea au fost organizate la „Clubul Pensionarilor”
Vaslui şi Centrul de zi pentru persoane de vârsta a III-a
„Buna Vestire” Vaslui şi s-au bucurat de un real succes

(Cozma Mihaela, consilier comunicare Europe Direct

în rândul pensionarilor, Centrul Europe Direct Vaslui

Vaslui)
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EVENIMENTE & ŞTIRI
precum și o mai bună armonizare a condițiilor de

Parteneriat public-privat pentru
securitate cibernetică

primire în UE.
De asemenea, Comisia a propus instituirea unui
cadru european de relocare, pentru a le oferi astfel

Comisia Europeană a lansat pe data de 5 iulie un nou

persoanelor care au nevoie de protecție internațională

parteneriat

căi de intrare în Europa organizate și sigure.

public-privat

în

domeniul

securității

Sursa : CE

cibernetice, menit să pregătească Europa în a face față
atacurilor cibernetice și să consolideze competitivitatea
acestui sector.

Transport feroviar:
România trimisă în fața Curții de Justiție
a UE

Obiectivele parteneriatului sunt stimularea cooperării în
etapele inițiale ale cercetării și inovării și dezvoltarea de
soluții de securitate cibernetică pentru diverse sectoare,
precum energia, sănătatea, transporturile și finanțele.

România, Grecia și Luxemburg au fost trimise în fața
Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru netran-

Sursa : CE

spunerea în legislația națională a Directivei 2012/34/

10,89 milioane de euro pentru fermierii
români

UE privind instituirea spațiului feroviar unic european.
Directiva urmărește să consolideze rolul organismelor de reglementare naționale în domeniul

Comisia Europeană a prezentat luni, 18 iulie 2016, noi

feroviar, în special în ceea ce privește competența

măsuri totalizând 500 de milioane de euro menite să

acestora în cazul instalațiilor feroviare, cum ar fi termi-

sprijine fermierii pentru a face față dificultăților de pe

nalele și stațiile.
Sursa : CE

piețe. Aproape 11 milioane de euro sunt alocaţi
crescătorilor de animale și producătorilor agroalimentari

Comisia Europeană a aprobat
proiectul retrospectiv de reabilitare a
54 de km din DN 1H
Comisia Europeană a aprobat marți, 26 iulie 2016,
proiectul retrospectiv de reabilitare a sectorului de
drum Zalău-Răstoci, parte a Drumului Naţional 1H
(DN 1H). Valoarea totală a proiectului este de 51,6
milioane de euro, iar contribuţia UE este de 29,3
români.

milioane euro, prin Fondul european de dezvoltare

Sursa : CE

regională (FEDR).
Sursa : CE

Noi inițiative în domeniul azilului

Comisia Europeană a prezentat în luna iulie o serie de
propuneri pentru finalizarea reformei sistemului european
comun de azil.
Astfel, aceasta a propus crearea unei proceduri comune
de protecție internațională, un set de standarde uniforme
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EVENIMENTE & ŞTIRI

Confidențialitatea în mediul electronic

Voluntariat umanitar
în regiunile afectate de dezastre

Comisia Europeană a publicat, la începutul lunii august,
rezultatele preliminare ale consultării publice privind revi-

Primele oportunități de participare în cadrul inițiativei

zuirea Directivei despre confidențialitatea în mediul

Voluntarii UE pentru ajutor umanitar au fost publicate

electronic.

marți, 2 august, ele urmând să fie actualizate pe întreg

Datele arată că 83% dintre persoanele și organizațiile

parcursul verii, în platforma on-line dedicată.

societății civile care au contribuit la consultare sunt de

Voluntarii selectați, inclusiv din România, se vor deplasa

acord

sectorului

în regiunile afectate de dezastre spre finalul anului

asigurarea

2016, după participarea într-un temeinic program de

că

un

comunicațiilor

set

de

norme

electronice

ar

specifice
permite

confidențialității. Totodată, 76% dintre aceștia cred că

pregătire.

domeniul de aplicare al normelor ar trebui extins pentru a
acoperi și activitățile altor furnizori de servicii care includ
și comunicații, cum ar fi cele de voce prin internet sau de
mesagerie instant.
Sursa : CE

Scutul de confidențialitate UE-SUA e
operațional

Începând

cu

data

de

1

august,

scutul

Sursa : CE

de

confidențialitate UE-SUA a devenit operațional.

Energie rece,
proiect inovator cu participare
românească

Companiile vor fi verificate de Departamentul de Comerț
al SUA, care va verifica dacă politica lor corespunde cu
noile standarde de protecție a datelor prevăzute de
scut. Suplimentar, Comisia Europeană a publicat un ghid
care explică modul în care sunt protejate drepturile
cetățenilor și căile de acțiune în cazul nerespectării aces-

Proiectul ”Energie rece” (Cold Energy), dezvoltat în

tora și utilizării abuzive a datelor.

colaborare cu firma românească Agricola Pagnan SRL,
este unul dintre cele 15 proiecte inovatoare aprobate de
Comisia Europeană la sfârșitul săptămânii trecute.
Scopul lui este de a produce și comercializa un sistem
de refrigerare inovator brevetat, ce ar permite utilizatorilor să economisească între 30% și 50% din consumul
de energie. Finanțarea UE acordată proiectului se ridică
la peste 2,4 milioane de euro.
Sursa : CE
(Voluntar - Andreea Alina Nistor, studentă UAIC Iaşi,
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, Relaţii

Sursa : CE

Internaţionale şi Studii europene)
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
SPRE LANSARE

Programul Operaţional
Capacitate Administrativă (POCA),
calendarul lansărilor

Axa Prioritară 6: Educație și competențe
Prioritatea de Investiţii 10: Reducerea şi prevenirea

Autoritatea de Management pentru Programul Opera-

abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului

ţional Capacitate

Administrativă (AM POCA) 2014-

egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de

2020 a actualizat calendarul lansărilor liniilor de finanţare

calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non

pentru perioada august – decembrie 2016, disponibil aici.

formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi
formare.

Programul Operațional Capital Uman
(POCU)

Obiective specifice:
6.2. Creşterea participării la învăţământul ante-preşcolar
şi preşcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire

LANSATE

timpurie a şcolii, cu accent pe copiii aparţinând minorită-

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea

ţii roma şi a celor din mediul rural.

sărăciei

6.3. Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri inte-

Obiectiv Specific 4.1. Dezvoltare Locală Integrată (DLI

grate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale

360 grade) în comunitățile marginalizate în care există

pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent

populație aparținând minorității rome - Regiuni mai

pe elevii aparţinând minorităţii roma şi elevii din mediul

puțin dezvoltate.

rural/ comunităţile dezavantajate socio-economic.

Apelul de proiecte se adresează exclusiv comunităţilor

6.4. Creșterea numărului de tineri care au abandonat

marginalizate în care există cel puţin 10% populaţie

școala și de adulți care nu si-au finalizat educația obliga-

aparţinând minorităţii rome, localizate în orice unitate

torie care se reîntorc în sistemul de educației și formare,

administrativ-teritorială (comună, oraş, municipiu).

inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe

Obiectiv Specific 4.2. Dezvoltare Locală Integrată (DLI

de formare profesională.

360) în comunitățile marginalizate.

6.6. Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic

Prezentul Apel de proiecte se adresează exclusiv

din învăţământul preuniversitar în vederea promovării

comunităților marginalizate (non-rome), localizate în orice

unor servicii educaţionale de calitate orientate pe ne-

unitate administrativ-teritorială (comună, oraș, municipiu).

voile elevilor şi a unei şcoli incluzive.

Solicitanţi eligibili:
Autoritățile publice locale cu responsabilități în
domeniu, în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate;
ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate.
Termen limită de depunere: 15 septembrie 2016
(Termenul de depunere pentru OS 4.2. a fost prelungit,
conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene, nr.
1085 din 15.07.2016, privind modificarea Ghidului Solici-

Programul „Profesori motivaţi în şcoli defa-

tantului Condiţii Specifice “Dezvoltare Locală Integrată în

vorizate”

comunităţile marginalizate”).

Buget: Valoarea maximă acordată pe proiect este de

Buget: Pentru regiunile mai puţin dezvoltate, valoarea

450.000 de euro, în cazul proiectelor mici (minimum: 3

maximă eligibilă a unui proiect este de 6.000.000 euro.

școli, 90 de specialiști în educație) şi 1.500.000 de euro,

Informaţii

în cazul proiectelor mari (minimum: 10 școli, 300 de

supli mentare:

http:// www.f onduri -

specialiști în educație).

structurale.ro
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
Durata: 30 de luni (incluzând doi ani școlari).

de euro, în cazul proiectelor mari (care includ mai multe

Solicitanţi:

școli din mai multe județe).

Școli

defavorizate(identificate

de

Valoarea totală alocată proiectelor mari

Ministerul

este de

Educației);

75.000,000 euro din alocarea totală din cadrul acestui

Organizații nonguvernamentale;

apel, din care 72.000.000 euro sunt destinate proiectelor

Organizații publice cu atribuții îndomeniul educației;

din regiunile mai puțin dezvoltate. Restul sumei de

Autoritățile publice locale;

118.000.000 euro este alocată proiectelor mici.

Furnizori de servicii de consiliere școlară, înpart-

Informaţii

eneriat cu școli.

structurale.ro

suplimentare:

http://www.f onduri -

Informaţii suplimentare: http://www.fonduri-structurale.ro

SRL-D,
lansarea sesiunii nr. 2

Programul “Şcoală pentru toţi”
Solicitanţi:
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul

și agenții, structuri/alte organisme aflate în subor-

de Afaceri a anunțat că, în conformitate cu art. 7, lit. c

dine/coordonare şi alte organisme publice cu

din Hotărârea Guvernului nr. 96/2011 privind aprobarea

atribuții în domeniul educației şi formării profesion-

Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de ur-

ale, inclusiv asigurarea calității în învățământul pre-

genţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiin-

universitar;

ţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către între-

Instituții de învățământ (ISCED 0, 1-3) acreditate,

prinzătorii debutanţi în afaceri, cu completările si modi-

publice sau private, din rețeaua școlară națională;

ficarile ulterioare, din data de 31.08.2016, ora 10.00 se

Furnizorul de servicii de orientare, consiliere,

va deschide o nouă sesiune de înscrieri care va

mediere școlară și servicii alternative, publici și

rămâne activă până în data de 14.09.2016, ora 20.00.

privați;

Informaţii suplimentare: http://www.aippimm.ro/

Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex.
organizații sindicale);
Instituții de cult și asociații religioase;
Instituții/agenții

guvernamentale

cu

atribuții

50.000 € pentru românii care se întorc în
ţară...

în

domeniul incluziunii sociale;
Autorități publice locale cu atribuții în domeniul

...şi vor să-şi deschidă o afacere! Este vorba despre

educației de nivel preuniversitar;

un proiect de program guvernamental, care va fi lansat în

Administrația Națională a Penitenciarelor și instituții

dezbatere publică la începutul lunii septembrie. Progra-

subordinate;

mul va fi implementat de Ministerul Fondurilor Europene

Organizații nonguvernamentale.

şi va avea un buget total de 30 de milioane de euro, care

Durata: maximum 36 luni în interiorul cărora sunt cuprinși

vor proveni din fonduri europene, prin Programul Opera-

obligatoriu doi ani școlari.

ţional Capital Uman. Fiecare beneficiar va primi până la

Buget: Valoarea maximă acordată pe proiect este de

50.000 de euro, adica 90% din totalul investiţiei.

500.000 euro, în cazul proiectelor mici (care pot include o

Sursa : http://www.finantare.ro

școală sau mai multe școli, din același județ) şi 1.500.000
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VASLUI, STR. M. KOGĂLNICEANU, NR. 25
TEL/FAX 0235-361652, e-mail : europedirectvaslui@cjvs.eu
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