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Luna trecută, pe 14 iulie, alături de structura noastră 

gazdă, Consiliul Judeţean Vaslui, de Muzeul „Vasile 

Pârvan” Bârlad și Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad, am 

organizat Ziua Porților Deschise și Gala proiectelor 

REGIO, cu scopul de a promova beneficiile aduse de 

cãtre Politica de Coeziune a Uniunii Europene în județul 

Vaslui. 

De Ziua Frantei, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad și-a 

deschis portile publicului larg. Publicul iubitor de artă a 

avut oportunitatea de a participa la vernisarea unei 

expoziții inedite, cu lucrări semnate de artista dna Cela 

Neamțu. Expoziția a cuprins o interesantă colecție de 40 

de cămăși (ii) românești, din toate ținuturile țării.  

Noi am fost bucuroși să susținem această inițiativă și să 

evidențiem rolul pe care-l are Uniunea Europeană în 

conservarea identității naționale în contextul European. 

Pe parcursul orelor cu intrare liberă, am fost prezenți cu 

un stand informativ și am întâmpinat oaspeții cu broșuri 

despre Uniunea Europeană.   

Partea a doua a evenimentului, Gala proiectelor REGIO, 

a avut loc în sala Teatrului „Victor Ion Popa”. În cadrul 

acestui eveniment au fost premiate, în mod simbolic, o 

serie de proiecte de impact, derulate în județul Vaslui prin 

intermediul Programului Operațional Regional, în ambele 

perioade de programare: 2007-2013 și 2014-2020. 

Evenimentul s-a bucurat de prezența Dlui Vasile 

Asandei, Directorul General al Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Nord-Est, Piatra Neamț, 

Organismul Intermediar al Programului Operațional 

Regional, precum și de conducerea Consiliului 

Județean Vaslui -  Dl. Președinte Dumitru Buzatu, Dl. 

Vice-Președinte Ciprian Trifan și Dl. Vice-Președinte 

Vasile Mariciuc, ce au dorit să evidențieze impactul 

pozitiv pe care-l au fondurile europene în județul Vaslui, 

respectiv Regiunea de Nord Est. 

Participarea la eveniment a autorităților locale și a 

mediului privat a fost un bun prilej de a face cunoscute 

rezultatele eforturilor acestora în accesarea de fonduri 

europene.  

În cadrul Galei au fost oferite exemple de bune practici ce 

pot genera un efect multiplicator de către reprezentanții 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euronest Iași, a 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Podul Înalt” 

Vaslui, a Primăriei Municipiului Bârlad, a Primăriei 

Municipiului Huși, a Primăriei Orașului Negrești, prin 

Centrul de Tineret al Orașului Negrești, a Spitalului 

Județean de Urgențe Vaslui, a Centrelor Medico - Sociale 

Băcești și Codăești. Aceștia au demonstrat că fondurile 

europene salvează vieți, sprijină educația, promovează 

tinerii, sprijină îmbătrânirea activă, conservă tradițiile și 

protejează identitatea culturală. 

 

Ziua Porților Deschise și Gala proiectelor 

REGIO la Bârlad  

http://www.europedirectvaslui.ro


2 

Locația acestor evenimente nu a fost aleasă întâmplător. 

Complexul de clădiri în care funcționează Muzeul „Vasile 

Pârvan”, Teatrul „Victor Ion Popa” și „Parcul Teatrului” au 

fost reabilitate și consolidate prin fonduri europene, de 

către Consiliul Județean Vaslui, prin intermediul 

Programului Operațional Regional 2007-2013. Proiectul 

“Reabilitarea Centrului Istoric Cultural al municipiului 

Bârlad, județul Vaslui” cu o finanțare de aproximativ 21 

milioane lei, a poziționat municipiul Bârlad pe harta 

turismului și a reașezat o pagină de istorie și cultură în 

inima acestui oraș, demonstrând că, pe lângă lucrările 

de infrastructură, necesare dezvoltării regiunilor și 

eliminării decalajelor dintre acestea, fondurile europene 

protejează și identitatea noastră culturală. 

Dorim să mulțumim pentru sprijin și participare Agenției 

de Dezvoltare Regională NE, conducerii Consiliului 

Județean Vaslui, autorităților locale, reprezentanților 

mediului privat, partenerilor - Muzeul „Vasile Pârvan” 

Bârlad și Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad, mass mediei 

locale. 

Pentru mai multe detalii și fotografii din cadrul 

evenimentului, vă invităm să accesați website-ul http://

www.europedirectvaslui.ro și pagina noastră de 

Facebook.  

 

 

 

 

 

Vara aceasta, începând cu luna iulie şi până la 

jumătatea lunii august, am călătorit imaginar prin ţările 

Europei, alături de copiii înscrişi la programul „Biblioteca 

de Vacanţă”, desfăşurat de Biblioteca Judeţeană 

„Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui. 

„Biblioteca de Vacanţă” cuprinde programe educative 

pentru copii cu vârste între 7-14 ani, precum cursuri de 

limbi străine, educație juridică prin joc, ateliere de  

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

creaţie, de enigmistică sau muzicale.  

Pe parcursul întâlnirilor, ce au avut loc în fiecare miercuri 

de la ora 10, am încercat să stârnim curiozitatea copiilor 

față de comorile continetului European, ce au descoperit  

unele dintre cele mai interesante simboluri ale statelor 

membre din Uniunea Europeană și au aflat lucruri 

minunate, mai puţin ştiute despre bătrânul continent. 

 

 

 

 

Caravana de teatru educativ „Europa îţi vorbeşte” 

revine! Așa cum am promis, anul acesta vom continua 

călătoria steluțelor fermecate prin județul Vaslui. 

Începând cu luna septembrie, invităm copii, părinți, 

verișori, mătuși, unchi, bunici, profesori să afle povestea 

„Tărâmul celor 12 stele”!  

Pe parcursul a trei luni vom ajunge la 10 comunități din 

mediul rural, diferite de cele vizitate anul trecut.  

Anul trecut caravana a ajuns la 1.100 de copii, părinți, 

bunici și profesori din orașele Vaslui, Huși, Negrești și 

din comunele Muntenii de Jos, Vetrişoaia, Pădureni, 

Codăeşti, Vutcani, Dumești, Dimitrie Cantemir şi 

Pogoneşti.  

 

 

(Dumitraș Mihaela, ofițer comunicare) 

Și vara aceasta am călătorit prin Europa! 

Europa îţi vorbeşte, continuă 

http://www.europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=2529:ziua-porilor-deschise-i-gala-proiectelor-regio&catid=35:activitati&Itemid=50
http://www.europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=2529:ziua-porilor-deschise-i-gala-proiectelor-regio&catid=35:activitati&Itemid=50
https://www.facebook.com/pg/EuropeDirectVaslui/photos/?tab=album&album_id=2277014529061747&ref=page_internal
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EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Comisia Europeană a decis în luna iulie să trimită o 

scrisoare de punere în întârziere în îndeplinirea 

obligațiilor, României, Poloniei și Portugaliei pe motiv că 

aceste țări nu asigură protecția adecvată a habitatelor și 

speciilor de interes la nivelul UE prin desemnarea de arii 

naturale protejate.  

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea 

neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește 

acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au 

îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. 

Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii 

de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea 

corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor 

și al întreprinderilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România 

Comisia a reluat sprijinul bugetar acordat Republicii 

Moldova, alocând în luna iulie, suma de 14,54 milioane 

EUR pentru a susține punerea în aplicare a Acordului de 

liber schimb UE-Moldova, 

finanțarea programelor de 

educație și formare 

profesională și punerea în 

aplicare a Planului de acțiune 

pentru liberalizarea regimului 

de vize.  

 

 

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România 

România se află pe locul 2, la egalitate cu Portugalia, 

în ceea ce privește imaginea pozitivă față de UE. 

Potrivit sondajului Eurobarometru de primăvară 2019 

publicat în luna august, numărul românilor care au o 

imagine pozitivă despre UE este în creștere și 

peste media europeană (60%, față de o medie UE 

de 45%).  

Rezultatele sondajului despre România, pe scurt:  

• 60% dintre români au o imagine pozitivă despre 

Uniunea Europeană, comparativ cu o medie UE 

de 45%. 

• 52% dintre români au încredere în Uniunea 

Europeană, comparativ cu o medie UE de 44%. 

• 50% dintre români sunt optimiști cu privire la 

situația pieței muncii, comparativ cu o UE de 

44%. 

Noul sondaj Eurobarometru arată o creștere puternică 

a percepției pozitive a cetățenilor europeni față de 

Uniunea Europeană în toate domeniile – de la 

economie la starea democrației. Acestea sunt cele 

mai bune rezultate de la sondajul Eurobarometru din 

iunie 2014, realizat înainte de intrarea în funcție a 

Comisiei Juncker.  

Acest ultim sondaj Eurobarometru standard a fost 

realizat după alegerile europene, între 7 iunie și 1 iulie 

2019, în toate cele 28 de state membre ale UE și în 

cele cinci țări candidate. Printre principalele constatări 

se numără un sprijin record pentru moneda euro și 

transformarea schimbărilor climatice în a doua 

preocupare majoră la nivelul UE, după imigrație.  

 

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România 

Comisia  Europeană solicită României, Poloniei 

și Portugaliei să finalizeze rețeaua Natura 2000 

@UE 

UE își reia sprijinul bugetar acordat Republicii 

Moldova și alocă aproape 15 milioane de euro 

@UE 

 60% dintre români  

au o imagine pozitivă despre UE 
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 urbane inovatoare”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectele câștigătoare se încadrează în 4 categorii: 

1. Securitatea urbană; 

2. Tranziția digitală;  

3. Utilizarea durabilă a terenurilor, soluții bazate pe 

natură; 

4. Sărăcia urbană.  

 

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România 

 

Comisia Europeană a aprobat, în conformitate cu       

normele UE privind ajutoarele de stat, planurile 

României de a acorda un ajutor pentru investiții în 

valoare de 27.4 milioane de euro Portului Galați, cel 

mai mare port fluvial din țară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul include, în special, modernizarea cheiului şi 

construcţia infrastructurii necesare pentru un terminal 

intermodal modern. Nodul logistic nou creat va promova 

trecerea de la transportul rutier la transportul feroviar şi 

transportul pe căi navigabile fluviale/maritime, pe cori-

dorul de transport transeuropean Rin - Dunăre, 

îndeplinind un obiectiv de interes comun al UE.  

 

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România 

 

(Victor Munteanu, voluntar Europe Direct Vaslui) 

Comisia lansează două proiecte pentru a furniza expert-

iză regiunilor și orașelor din România, în cooperare cu 

Guvernul român și cu Banca Mondială.  

În cadrul primului proiect, experții Comisiei și ai Băncii 

Mondiale vor ajuta reședințele de județ din România 

să dezvolte legături mai strânse cu periferiile lor și să 

utilizeze finanțarea UE pentru proiecte care să aducă 

beneficii întregii zone urbane, nu numai centrului eco-

nomic principal. De exemplu, experții vor studia modul 

de extindere a rețelelor de transport urban sau felul în 

care s-ar putea îmbunătăți cooperarea în domeniul ser-

viciilor publice pentru a le face mai accesibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul celui de al doilea proiect, un grup de experți va 

ajuta cele opt regiuni ale României să-și 

îmbunătățească capacitatea de inovare și să con-

solideze cooperarea dintre centrele de cercetare și 

întreprinderi în scopul dezvoltării de produse inova-

toare pentru piață. Acest proiect este lansat în cadrul 

inițiativei „Catching up Regions” (inițiativa privind conver-

gența regiunilor), care ajută regiunile cu venituri și 

creștere reduse să ajungă din urmă restul UE. 

 

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) va 

finanța 20 de proiecte urbane cu 82 de milioane de 

euro. Baia Mare este unul dintre orașele beneficiare 

și va primi o finanțare de peste 2.6 milioane de euro. 

Aceste proiecte au fost propuse de orașe în cadrul celei 

de a 4-a cereri de propuneri pentru inițiativa „Acțiuni  

@UE 

2.5 milioane de euro pentru 2 proiecte                

în regiunile și orașele României 

Baia Mare, printre orașele finanțate de  

Comisia Europeană 

27.4 milioane de euro pentru platforma  

multimodală din portul Galați 
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Unitatea de Management a Proiectului din cadrul  Minis-

terului Culturii și Identității Naționale, în calitate de Opera-

tor al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile 

SEE 2014-2021, anunță prelungirea termenului limită 

pentru depunerea proiectelor pentru Restaurarea și revi-

talizarea monumentelor istorice până la data de 

08.10.2019, ora 16:00. 

Obiectivul general: Îmbunătățirea managementului patri-

moniului cultural prin restaurarea și revitalizarea unor 

monumente istorice, prin susținerea expozițiilor inovative 

cu bunuri culturale mobile restaurate și prin revitalizarea 

patrimoniului cultural al minorității rome.  

Solicitanți eligibili: Instituții publice, unități administrativ 

teritoriale, organizații neguvernamentale, societăți comer-

ciale sau cooperative.  

Buget total 16.000.000 euro. Valoarea sprijinului financiar 

nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este        

cuprinsă între 200.000 euro și 2.000.000 euro,                    

reprezentând 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 implemen-

tate în parteneriat cu cel puțin o entitate din Statele Dona-

toare.  

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

 

 

 

 

 

Ministerul Fondurilor Europene estimează lansarea a 29 

de apeluri de proiecte în perioada septembrie -       

decembrie 2019, în cadrul Programului Operațional     

Capital Uman, printre care:  

 

- Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă SPO - 

Regiuni mai puțin dezvoltate; 

- Măsuri de sprijin pentru copiii cu părinți plecați la muncă 

în străinătate - program pilot (o regiune) ; 

- Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin pro-

grame de formare continuă corelate cu nevoile pieței 

muncii; 

- Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post - doctorat; 

 

 

 

 

- Măsuri integrate pentru creșterea participării stu-

denților din categorii vulnerabile la programe             

antreprenoriale; 

- Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din 

învățământul superior în sprijinul angajabilității; 

- Viitor pentru tinerii NEETs I & 2 (similar România Start-

up Plus, dar adresat tinerilor care nu lucrează și nu    

urmează o formă de educație). 

Lista completă și informații suplimentare, la:  

www.fonduri-structurale.ro 

 

 

 

 

Programul Operaţional Regional 2014-2020  

Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii     

întreprinderilor mici şi mijlocii  

Obiectiv specific: consolidarea poziției pe piață a între-

prinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identi-

ficate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planu-

rile Regionale de Dezvoltare.  

Solicitanți eligibili: întreprinderi mici și mijlocii. 

Investiții eligibile:  

• Construirea, modernizarea, extinderea spațiului 

de producție/ prestare servicii; 

• Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv 

instrumente de comercializare on-line.  

Bugetul total alocat Regiunii NE este de 26,26 milioane 

de euro, iar valoarea eligibilă a fiecărui proiect trebuie 

să fie de min. 25.000 euro.  

Rata cofinanțării din partea UE este de max. 90% din 

valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de    

minimis.  

Perioadă de depunere: 08.07.2019 - 08.11.2019 

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în 

cazul în care bugetul apelului este consumat mai       

devreme.  

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finan-

țare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică 

MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-

ue.ro/mysmis. 

Sursă și detalii suplimentare, la :  

www.fonduri-structurale.ro 

 

 

Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice  

 
Toamna vine...cu lansări! 

 
 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor 

mici şi mijlocii  

https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/22370/mfe-a-publicat-calendarele-lansarilor-de-apeluri-in-cadrul-a-3-programe-operationale
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
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Unitatea administrativ – teritorială Județul Vaslui, prin 

Consiliul Județean Vaslui, acordă anual finanțări     

nerambursabile pentru activități nonprofit de interes    

general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri publice 

alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Domeniile de intervenție selectate sunt: cultură, culte, 

social și sport.  

Scopul Programului îl reprezintă stimularea persoane-

lor juridice fără scop patrimonial cu activitate în do-

meniul culturii, cultelor,  serviciilor sociale şi sportu-

lui, pentru realizarea unor obiective de interes public 

local.  

Beneficiari indirecți ai Programului sunt locuitorii        

județului Vaslui, participanți la activitățile care fac obiec-

tul proiectelor cu finanțare nerambursabilă.  

Sursa de finanțare a contractelor este bugetul jude-

țului Vaslui, iar suma totală alocată pentru Program în 

2019, a fost de 800.000 lei. 

Până la sfârșitul lunii mai 2019, termenul limită de tran-

smitere a cererilor de proiect, au fost depuse 33 proiecte.  

Dintre acestea, după o analiză și o evaluare strictă,    

ținându-se cont de toate criteriile de eligibilitate, Comisia 

de evaluare a selectat un număr de 23 de proiecte câști-

gătoare. Acestora li s-au atribuit contracte de finanțare 

nerambursabilă în valoare totală de 567,914.62 lei, după 

cum  urmează: 

• 8 în domeniul cultură;  

• 2 în domeniul culte;  

• 1 în domeniul social; 

• 12 în domeniul sport.  

 

Detalii suplimentare la http://www.cjvs.eu 

 

 

 

 
Fondul Român pentru Dezvoltare Socială (FRDS), în     

calitate de Operator al Programului “Dezvoltare locală,   

reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, 

finanțat prin intermediul Granturilor SEE si Norvegiene 

2014-2021, estimează lansarea a 2 apeluri de proiecte, în 

perioada august - septembrie 2019, precum: 

 

1. Apelul “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, 

cu un buget de  16.000.000 de euro, vizează promovarea 

incluziunii sociale, combaterea discriminării și a rasismului,           

promovarea schimburilor interculturale și consolidarea  

capacitații de sprijinire a dezvoltării în comunitățile cu    

procent mare de etnici romi. 

2. Apelul „Dezvoltare locală”, cu un buget total de 

10.090.640 de euro, vizează îmbunătățirea calității și    

accesului la servicii sociale (educative, de sănătate, din 

domeniul ocupării etc.) a grupurilor dezavantajate. 

 

Pentru a veni în sprijinul entităților din Regiunile de Dezvol-

tare Nord-Est și Sud-Est interesate să depună proiecte în 

cadrul celor două apeluri, FRDS organizează în luna    

septembrie seminarii informative regionale, care vor avea 

loc la Cluj-Napoca, Craiova și Iași.  

 

Seminariile de informare ce vor fi organizate la Iași, 

vor avea loc pe data de 16 septembrie, pentru Apelul 

"Dezvoltare locală" și pe data 17 septembrie, pentru 

Apelul "Creșterea incluziunii și abilitarea romilor". 

 

Pentru a vă înscrie la aceste seminarii, vă invităm să    

completați formularele de înscriere până la data de 3          

septembrie, disponibile la: 

 

• https://forms.gle/RGXWUK1aG3MHie3e6  

• https://forms.gle/bgLLCwGfw6Ccp1Ly6  

 
 
Detalii suplimentare, la https://frds.ro 

 
Granturile Spațiului Economic European 

(SEE) și Norvegiene  

Programul județean pentru finanțarea           
nerambursabilă a activităților nonprofit de 

interes general  

http://www.cjvs.eu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1158
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