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În această perioadă pregătim acţiunea “Copil român în 

Europa”, ce va fi organizată în Săptămâna Europeană a 

Mobilităţii şi va avea ca temă “10 ani de la integrarea 

României în Uniunea Europeană”.  

Acţiunea are ca obiective creşterea incluziunii sociale şi 

insuflarea sentimentului de apartenenţă la comunitate a 

copiilor cu nevoi speciale din judeţul Vaslui.  

Mai exact, în perioada 18 - 22 septembrie 2017, vom 

organiza 2 concursuri de desene pe asfalt şi 2 ateliere 

de lucru, în cadrul cărora participanţii vor confecţiona 

diverse obiecte, jucării, cu simbolurile UE şi ale 

României.  

 

* Anul acesta, pe 01 ianuarie, România a împlinit 10 ani 

de apartenenţă la Uniunea Europeană, moment celebrat 

de Europe Direct Vaslui prin diverse activităţi!  

 

 

 

  

 

 

În perioada 23 - 25 august 2017 am avut plăcerea să 

organizăm a doua ediţie a acţiunii “BUNI-pe-NET”.  

La fel ca anul trecut, acţiunea a cuprins 4 seminarii IT, 

destinate persoanelor vârstnice din judeţul Vaslui şi a 

contribuit la dobândirea independenței şi facilitarea vieţii 

persoanelor vârstnice, favorizând incluziunea socială a 

acestora şi îmbătrânirea activă. 

Participanţii au avut ocazia să afle care sunt obiectivele 

Agendei Digitale a Uniunii Europene şi să realizeze 

exerciţii practice în utilizarea calculatorului, respectiv a 

internetului. 

Elementul de noutate faţă de prima ediţie a acţiunii, l-a 

reprezentat locul de desfăşurare al seminariilor. Anul 

acesta caravana noastră a vizat, pe lângă municipiul 

Vaslui, şi oraşele Negreşti, Huşi şi Bârlad. Mai exact, 

primul seminar, ce a avut loc pe data de 23 august 2017, 

s-a desfăşurat la Centrul Medico - Social „Buna 

Vestire” din Vaslui, al doilea şi al treilea au avut loc pe 

data de 24 august, la sediul Centrului de Tineret din 

Negreşti, respectiv la Centrul Consultativ pentru 

cetăţeni din Huşi, iar ultimul, pe data de 25 august, la 

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Elena 

Cuza” din Bârlad.  

Astfel, pe parcursul celor 4 întâlniri, 117 de pensionari       

s-au familiarizat cu termeni precum motoare de căutare, 

pagini şi adrese web, au aflat cum pot plăti facturile pe 

internet, cum pot citi ştirile europene sau să comunice cu 

cei dragi.  

Pregătim! BUNI-pe-NET, ediţia a II-a 

http://www.europedirectvaslui.ro
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Şi de data aceasta, acţiunea a fost un succes, 

seminariile fiind foarte bine primite de către pensionari. 

Acest lucru nu s-ar fi putut realiza fără sprijinul 

partenerilor noştri, Primăria Municipiului Vaslui, 

Primăria Municipiului Huşi, Asociația Pensionarilor 

din Huși, Primăria Oraşului Negreşti, Primăria 

Municipiului Bârlad, Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor “Elena Cuza” din Bârlad, cărora le 

mulţumim, pe această cale! 

Pentru mai multe fotografii, vă invităm pe pagina noastră 

de Facebook, @EuropeDirectVaslui.  

 

 

 

 

Pe parcursul lunii august, cei care au avut drum la 

Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătaru” 

Vaslui, au avut ocazia să “călătorească” în Europa 

alături de noi, la invitaţia vechilor noştri parteneri.  

Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui a 

organizat, la fel ca în anii precedenţi, pe toată durata 

vacanţei de vară, „Biblioteca de Vacanţă”. Aceasta  

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

cuprinde programe educative pentru copii cu vârste între 

7-14 ani, precum cursuri de limbi străine, ateliere de 

creaţie, de comunicare prin joc, ateliere muzicale sau de 

pictură şi  multe altele.  

Astfel, în fiecare miercuri, de la ora 0900 la 1000, copiii 

care au participat la activitatea “Călătorind în Europa”, 

din cadrul Bibliotecii de Vacanţă, au avut ocazia să 

descopere România, să călătorească imaginar prin 

capitalele europene, să “guste” din mâncărurile 

tradiţionale ale statelor europene, să “participe” la cele 

mai interesante festivaluri din Europa şi să afle lucruri 

mai puţin ştiute despre bătrânul continent. 

În cadrul acestei acţiuni, am organizat şi un mic concurs 

de scrisori, prin care i-am invitat pe cei interesaţi să 

descrie într-o pagină ce iubesc ei la România. Cei care 

au participat la acest concurs au primit din partea 

noastră materiale promoţionale foarte utile pentru şcoală.  

 

 

 

 

..este numele albumului nostru de pe Facebook, prin 

care încercăm să vă aducem la cunoştinţă care este 

echipa Comisiei Europene, cine stă 

în spatele deciziilor de la Bruxelles şi 

cu ce se ocupă fiecare Comisar în 

parte. Albumul va fi actualizat treptat 

şi este realizat cu sprijinul voluntarei 

noastre, Andreea Nistor, masterandă la Centrul de Studii 

Europene.  

Vă invităm să răsfoiţi albumul, aici! 

 

(Cozma Mihaela, ofițer de informare, CIED Vaslui) 

Călătorind în Europa! 

Who’s who în Comisia Europeană... 

https://www.facebook.com/pg/EuropeDirectVaslui/photos/?tab=album&album_id=1392597064170169
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EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană, 

aduce cu sine consecinţe, printre care relocarea celor 

două instituţii europene, Agenția Europeană pentru 

Medicamente (EMA) și Autoritatea Bancară Europeană 

(ABE), cu sediul la Londra. 

T e r m enu l  de 

d e p u n e r e  a 

c a n d i d a t u r i l o r 

pentru a găzdui 

agențiile a fost 31 

iulie 2017. Printre 

cele 23 de oraşe 

ofertante, se numără şi Bucureştiul, care a depus 

candidatura pentru găzduirea Agenției Europene 

pentru Medicamente.  

Decizia finală privind procedura de transfer aparţine 

miniştrilor celor 27 de  State Membre, ce vor vota 

oraşele gazdă, în luna noiembrie, anul acesta.  

Mai multe drespre procedura de transfer a agenţiilor 

europene, aici şi despre dosarul de candidatură al 

României, aici.  

 

Un nou program de 

p r o m o v a r e  a 

obiceiurilor alimentare 

sănătoase în rândul 

copiilor, în valoare de 

250 milioane euro, a 

intrat în vigoare marți, 

1 august. Pentru o mai bună sinergie la nivel european, 

cele două programe deja existente au fost grupate într-un 

singur cadru juridic.  

Astfel, începând cu prima zi a anului școlar 2017-2018, 

milioane de copii din România și majoritatea statelor 

membre UE vor beneficia, în școli, de fructe, legume,   

produse lactate și programe educaționale specifice. 

  

Sursa: CE 

Consultarea privind 

vii torul Uniunii 

Europene cu 27 de 

state este în plină 

desfășurare, iar 

cetățenii UE pot 

opta pentru unul 

dintre cele cinci scenarii. Pe baza tuturor 

consultărilor va fi stabilită o viziune comună 

pentru viitorul European.  

După mai multe dezbateri și consultări privind viitorul 

Europei și în care au fost implicate Parlamentul 

European, parlamentele naționale, autoritățile locale și 

regionale și societatea civilă, președintele Jean-

Claude Juncker va prelua toate aceste idei și le va 

prezenta în discursul său, intitulat Starea Uniunii 

Europene, din data de 13 septembrie.  

    Sursa: CE 

 

Corina Creţu a aprobat finanţarea a 3 proiecte de 

infrastructură rutieră, ceea ce înseamnă că 407 

milioane de euro din fondurile politicii de coeziune 

vor îmbunătăți interconectarea şi, într-un orizont 

apropiat, vor duce la creştere economică şi crearea de 

noi locuri de muncă în vestul României.  

Banii vor fi investiți în construirea secţiunii dintre 

localitățile Dumbrava şi Deva, din autostrada Lugoj-

Deva, dar şi în infrastructura conexă (poduri, 

intersecţii, tunele), pentru reabilitarea unei secțiuni din 

drumul naţional 6, ce leagă orașele Alexandria şi 

Craiova şi pentru construirea secţiunii de drum dintre 

oraşele Timişoara şi Lugoj. 

     Sursa: CE 

Infrastructura rutieră română reabilitată 

cu fonduri europene! 

Agenția Europeană pentru Medicamente, 

din Londra în … România? 

Lapte, fructe și legume pentru școlarii 

din Uniunea Europeană 

Alege viitorul pe care ți-l dorești! 

http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/relocation-london-agencies-brexit/
http://www.emabucharest.ro/
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În luna iulie 2017, grupul de experți independenți pentru 

politica de coeziune și-a prezentat raportul final referitor la 

un cadru simplificat privind fondurile UE după 2020. 

Deși realizările politicii de coeziune a UE sunt în mod   

incontestabil pozitive, numărul mare de norme care există 

în prezent nu facilitează întotdeauna activitatea 

administrațiilor locale care gestionează fondurile UE sau 

pe cea a întreprinderilor care doresc să solicite finanțare 

din partea UE.  

Prin urmare, simplificarea este esențială, iar Comisia  

Europeană ar trebui să examineze modalități de a 

simplifica și mai mult accesul la fondurile UE în    

cadrul exerciţiului bugetar pentru perioada de după 

2020. 

 

Sursa: CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă un împrumut 

de 1 miliard de euro pentru cofinanțarea proiectelor 

prioritare de infrastructură de transport cu Fonduri 

Structurale și de Investiții (EFSI) în valoare totală de 6,8 

miliarde de euro.  

Aceste proiecte urmează să fie implementate pe întreg 

teritoriul României în perioada de programare UE 

2014-2020. Locația proiectelor va varia, dar majoritatea 

va fi implementată în regiunile mai puțin dezvoltate din 

România și/sau pe axele prioritare TEN-T. 

 

Sursa: CE 

 

Cu peste 234 milioane de persoane în câmpul      

muncii, rata ocupării forței de muncă nu a fost     

niciodată atât de ridicată în Uniunea Europeană.  

De asemenea, rata șomajului se situează la cel mai    

scăzut nivel din decembrie 2008, potrivit unei analize  

anuale a Comisiei Europene, publicate luni, în luna  

iulie. Ediția din acest an a ESDE (Analiza anuală privind 

situația socială și ocuparea forței de muncă) confirmă 

tendințele pozitive de pe piața muncii și din domeniul 

social și, în același timp, atrage atenția asupra 

necesității unei echități între generații.  

 

Sursa: CE 

 

În intervalul scurt de la crearea Corpului european de 

solidaritate, din decembrie 2016 încoace, au fost 

realizați pași importanți: în luna martie au început 

demersurile pentru primele stagii de voluntariat, iar 

acum urmează să fie lansate mii de locuri de muncă și 

de stagii.  

În acest scop, Comisia Europeană sprijină două proiecte 

conduse de serviciile publice pentru ocuparea forței de 

muncă din Italia și din Franța, care vor oferi unui număr 

de maximum 6.000 de tineri plasamente în domenii   

legate de solidaritate în alte țări ale UE.  

Sursa: CE 

 

(Voluntar - Andreea Alina Nistor, Masterandă la Centrul 

de Studii Europene, Iaşi) 

Corpul european de solidaritate: primele 

plasamente de muncă/stagii 

Simplificarea accesului la fondurile UE 234 milioane de persoane cu loc de 

muncă în UE 

România: BEI cofinanțează proiecte de 
infrastructură de transport cu subvenții 

europene 
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Ministerul Culturii și Identității Naționale a lansat          

Programul ACCES CENTENAR - sesiunea 2017.  

Sesiunea de proiecte şi acţiuni culturale derulate în cadrul 

Programului ACCES CENTENAR - sesiunea 2017      

prefigurează debutul manifestărilor culturale dedicate   

sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918.  

Buget: Suma alocată pentru finanţarea sesiunii de      

selecţie în cadrul Programului ACCES CENTENAR,    

sesiunea 2017 este de 1.000.000 lei.  

Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect/

acțiune culturală este de 50.000 lei.  

Termenul limită de depunere a ofertelor culturale este de 

7 septembrie 2017.  

Detalii la: http://centenar.cultura.ro/proiecte-2017/. 

 

 

 

 

 

 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți. 

Obiectiv specific 3.8: „Creșterea numărului de angajați 

care beneficiază de instrumente, metode, practici       

standard de management al resurselor umane și de    

condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării        

activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial 

competitiv identificate conform SNC/domeniilor de      

specializare inteligentă conform SNCDI(Strategia Naţio-

nală de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare)”.  

Solicitanţi eligibili: 

 Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, 

confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale); 

 Organizații patronale (patronate, federații patronale, 

confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale); 

 Asociații de întreprinderi, persoane juridice constituite 

în conformitate cu Ordonanța nr. 26 din 2000 cu privire la 

asociații şi fundații; 

 

 

 

 

 Furnizori de formare profesională autorizați; 

 Camerele de Comerț și Industrie. 

Beneficiari: angajații care ocupă poziții de manage-

ment, cei din departamentele de resurse umane și    

antreprenorii care își gestionează propriile afaceri în 

sectoarele: turism şi ecoturism, textile şi pielărie, lemn şi 

mobilă, industrii creative, industria auto și componente, 

tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, procesarea 

alimentelor şi a băuturilor, sănătate şi produse farmace-

utice, energie şi management al mediului, bioeconomie, 

biofarmaceutică şi biotehnologii.  

Fiecare proiect va avea ca țintă un minim de 300 de 

persoane.  

Buget: total de 60.888.395 euro, iar valoarea maximă 

eligibilă a unui proiect este de 1 milion euro. 

Termen de depunere: o lună, începând cu 28 august 

2017.  

Detalii la: http://www.fonduri-ue.ro 

Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 

sociale. 

Operaţiunea B: Unităţi de primiri urgenţe. 

Solicitanţi eligibili: Unităţile administrativ-teritoriale şi/

sau forme asociative între unităţile administrativ-

teritoriale   

Buget: Valoarea minimă/proiect este de 1.000.000 

euro, iar cea maximă de  1.500.000 euro.  

Activităţi:  

 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea  

unităţilor de primiri urgenţe/ componentelor de primiri 

urgenţe din unităţile funcţionale regionale de urgenţe şi 

din cadrul componentelor de interes strategic a reţelelor 

din unităţi spitaliceşti de urgenţă; 

 accesibilizarea spaţiului destinat serviciilor şi a 

căilor de acces; 

 asigurarea/modernizarea utilităţilor generale şi 

specifice; 

 construcţia heliporturilor de suprafaţă sau în terasă.  

Perioada de depunere: 18 octombrie 2017 - 18 aprilie 

2018.  

Detalii la: http://www.inforegionordest.ro 

ACCES CENTENAR  

Resurse umane competitive  

Unităţi de primiri urgente 

http://centenar.cultura.ro/proiecte-2017/
http://www.fonduri-ue.ro/presa/anunturi-finantari/2271-pocu-a-lansat-ghidul-solicitantului-romania-profesionala-resurse-umane-competitive
http://www.inforegionordest.ro/noutati.php?u=ghidul-specific-por-8.1/8.2.b-imbunatatirea-calitatii-si-a-eficientei-ingrijirii-spitalicesti-de-urgenta-operatiunea-b---unitati-de-primiri-urgente-a-fost-lansat
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aleși locali (ex. consilieri locali și consilieri județeni, 

primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți ai 

consiliilor județene) din regiunile mai puțin           

dezvoltate.  

Buget: 28.225.000,00 lei pentru regiunile mai puțin    

dezvoltate. 

Pentru unităţi administrativ-teritoriale: orașe organizate 

ca municipii, valoarea minimă eligibilă aferentă unui pro-

iect este de 250.000,00 lei, iar valoarea maximă eligibilă 

este de 300.000,00 lei. 

Termenul limită de depunere a cererilor de proiect      

exclusiv prin aplicația MySMIS2014, este 10 octombrie 

2017, ora 17:00.  

Detalii suplimentare: http://poca.ro/ 

 

Autoritatea de Management a Programului Operațional  

Capital Uman a publicat, în consultare, două Ghiduri: 

1. „Sprijin pentru derularea programelor          

regionale de îngrijire a gravidei şi copilului - 

etapa I”; 

2. „Programe regionale de îngrijire a gravidei şi 

copilului - etapa II”. 

Apelul „Sprijin pentru derularea programelor regionale de 

îngrijire a gravidei şi copilului - etapa I” este de tip non-

competitiv, cu acoperire națională, iar tipurile de activități 

eligibile vor viza sprijinirea derulării în bune condiții a 

programelor regionale de îngrijire a gravidei și copilului.  

În cadrul apelurilor competitive pentru „Programe regio-

nale de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa II”, tipurile 

de activități eligibile vor viza derularea de programe   

regionale de îngrijire a gravidei și copilului în toate regiu-

nile de dezvoltare ale României  

Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa 

de e-mail: screening.pocu@fonduri-ue.ro până la 

data de 01.09.2017.  

Detalii suplimentare: www.fonduri-ue.ro  

Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu 

emisii scăzute de carbon. 

Operaţiunea B/REGIUNI : clădiri publice. 

Obiectiv: creşterea eficienţei energetice în clădirile 

rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat     

public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri  

energetice mari.  

Solicitanţi eligibili: Autoritățile și instituțiile publice locale; 

parteneriate între acestea.  

Buget: Valoarea minimă/proiect este de 100.000 euro, iar 

cea maximă de  25 milioane de euro.  

Termenul limită de depunere: 4 octombrie 2017.  

Detalii suplimentare:  http://www.inforegionordest.ro 

 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 

(POCA) 2014-2020. 

Axa prioritară2: Administrație publică și sistem judiciar 

accesibile şi transparente. 

Obiectivul specific 2.2.: Creșterea transparenței, eticii și 

integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice. 

Scopul este de a sprijini unităţile administrativ-teritoriale, 

judeţe și orașe, organizate ca municipii din regiunile mai 

puțin dezvoltate pentru implementarea unor măsuri de  

prevenire a corupției. Proiectele ce vor fi finanțate în cadrul 

acestei cereri de  proiecte trebuie să fie în concordanță cu 

măsurile stabilite în Strategia Națională Anticorupție 2016-

2020.  

Solicitanţi eligibili: unități administrativ-teritoriale (județe 

și orașe organizate ca municipii) din regiunile mai puțin 

dezvoltate. Proiectele pot fi implementate în parteneriat.  

Grup ţintă: 

personal din autoritățile și instituțiile publice locale 

din regiunile mai puțin dezvoltate (personal de    

conducere și de execuție);  

Transparenţă, etică şi integritate 

În consultare! 

Eficienţă energetică 

http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-3.1b

