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priorităţile politice ale Uniunii Europene, ce stau la baza

#investEU
Concursuri pe Facebook

activităţilor noastre pentru anul viitor.

Până la sfârşitul acestui an desfăşurăm concursul
#investEU, prin intermediul paginii noastre de Facebook,
@EuropeDirectVaslui. Lunar, vă invităm să daţi SHARE
postărilor noastre sau să
răspundeţi

întrebăril or

despre cele 10 Priorităţi
Politice

ale

Europene

Comisiei

şi Planul

Dialog cetăţenesc la Iaşi

de

Investiţii pentru Europa.

Pe data de 01 octombrie 2016, Comisarul European

Suntem dornici să premiem

pentru politică regională, Corina Crețu, a dialogat cu

cât mai multe persoane, de

cetăţenii, la Iaşi. Am fost şi noi prezenţi, iar printre

aceea,

subiectele discutate s-au numărat fondurile europene,

vă

invităm

să

participaţi la concurs, pe pagina noastră de Facebook!

proiectele de investiţii, programele UE pentru tineret,
migraţia şi terorismul.

Adunarea Generală Anuală
a Reţelei Europe Direct
Luna

aceasta,

în

perioada

14-19

octombrie,

coordonatorul Centrului Europe Direct Vaslui a participat
la întâlnirea de lucru a Reţelei Europe Direct România, ce
s-a desfăşurat la Bucureşti şi la ultima Adunare Generală
Anuală a Reţelei Europene Europe Direct, generaţia 2013

De ce EU?

-2017, desfăşurată la Madrid, Spania.
Scopul acestor întâlniri a fost dialogul şi schimbul de
experienţă cu reprezentanţii Comisiei Europene şi ai

Cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei, Reţeaua Naţională

Centrelor Europe Direct din UE. În cadrul sesiunilor şi

a Centrelor de Informare Europe Direct a hotărât să

atelierelor de lucru, participanţii au abordat subiecte de

marcheze această zi printr-un eveniment sau o serie de

actualitate şi de interes pentru cetăţenii europeni, precum

evenimente dedicate, sub genericul Ziua Centrelor
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ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI
Europe Direct. Astfel, toate cele 31 de Centre Europe
Direct din ţară au organizat evenimente simultane, pe
care le puteţi descoperi în harta interactivă, disponibilă
pe website-ul Reprezentanţei Comisiei Europene în
România. La Vaslui am marcat această zi la sediul
structurii gazdă, Consiliul Judeţean Vaslui, unde am
dezbătut, alături de elevi şi cadre didactice de la Liceul
„Ştefan Procopiu” Vaslui şi Colegiul Economic „Anghel
Rugină” Vaslui, despre programul Uniunii Europene

“CE…ZEL!” de Ziua Europeană a
Limbilor

pentru educație, formare, tineret și sport, Erasmus+ .
Mai multe despre dezbaterea „De ce EU?”, pe
www.europedirectvaslui.ro.

Începând cu anul 2001, în fiecare an pe data de 26
septembrie, întreg continentul European sărbătoreşte
Ziua

Europeană

a

Limbilor,

decizie

ce

aparţine

Consiliului Europei cu scopul de a încuraja învăţarea
limbilor străine.
În acest context, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană
"Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui, Europe Direct Vaslui a
organizat, pe data de 26 septembrie, activitatea „CE…
ZEL!”.
Acţiunea a cuprins o dezbatere despre importanţa
învăţării limbilor străine în context european, o informare
despre Fondul Bibliotecii Judeţene Vaslui, ce cuprinde

Meserii Europene

atât documente scrise cât şi materiale audio video în
limbi străine, precum şi un test de traduceri, secţia
engleză.

“Un nou impuls pentru locuri de muncă, creştere şi
investiţii”, prioritatea numărul 1 a Comisiei Europene, a
fost subiectul discuţiei noastre din cadrul întâlnirii cu
elevii şi cadrele didactice de la Liceele Tehnologice şi
Profesionale din Vaslui, din data de 29 septembrie 2016.
Activitatea este prima din seria de 4 dezbateri “Meserii
Europene”, ce se vor desfăşura şi în municipiile Huşi şi
Bârlad. La discuţii am fost onoraţi cu prezenţa doamnei
prof.

Maria

Ciulei,

inspector

pentru

învăţământul

profesional şi tehnic din cadrul Inspectoratului Şcolar

Participanţii, elevi de gimnaziu, clasele V-VIII, au fost

Judeţean Vaslui, a doamnei profesor consilier Octavia

premiaţi cu diplome, materiale promoţionale şi broşuri

Nacu, din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi

informative iar cei mai buni 4 traducători cu jocuri

Asistenţă Educaţională Vaslui, precum şi a doamnelor

educative.

Cocoş Alina şi Agafiţei Aura, consilieri în cadrul Agenţiei

Pentru detalii despre această activitate, dar şi despre

Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui.

alte evenimente organizate de noi, vă invităm să

Concluziile finale ale acestor dezbateri vor fi transmise

accesaţi www.europedirectvaslui.ro şi pagina noastră de

Reprezentanţei Comisiei Europene, prin intermediul

Facebook.

Raportului Anual. Detalii la www.europedirectvaslui.ro.

(Cozma Mihaela, consilier comunicare Europe Direct
Vaslui)
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EVENIMENTE & ŞTIRI
O Europă care îi capacitează pe cetățenii

STAREA UNIUNII, 2016

noștri;
O Europă care îi capacitează pe cetățenii

Către o Europă mai bună :
O Europă care protejează, capacitează şi
apără

noștri;
O Europă care apără atât în plan intern, cât
și extern; și

La data de 14 septembrie 2016, președintele Comisiei
Europene,

Jean

-

Claude

Juncker,

s-a

O Europă care își asumă responsabilitatea.

adresat

Schimburile comerciale înseamnă locuri de muncă

Parlamentului European pentru a susţine discursul său

– la fiecare 1 miliard EUR care se obține din

anual privind starea Uniunii Europene. Principalele

export, se creează încă 14.000 de locuri de muncă

puncte menţionate de către acesta, sunt:

pe teritoriul UE. Mai mult de 30 de milioane de
locuri de muncă, adică 1 din 7 locuri de muncă din

Europa trebuie să investească masiv în tineretul

UE, depind în prezent de exporturile către restul

său, în cetățenii săi care își caută un loc de muncă,

lumii. O mare parte din modul de viață european

în noile întreprinderi.

care se doreşte păstrat îl reprezintă sectorul

Un plan ambițios de investiții pentru Africa – soluții

agricol. Comisia îi va susține întotdeauna pe

salvatoare pentru oamenii care sunt nevoiți să

fermieri, în special atunci când trec prin momente

pornească în călătorii periculoase, în căutarea unei

dificile, așa cum se întâmplă acum. Anul trecut,

vieți mai bune.

sectorul lactatelor a fost lovit de o interdicție

Acces gratuit la internet wireless pentru fiecare sat

impusă de Rusia. Din acest motiv, Comisia a

și oraș din Europa până în 2020.

mobilizat un sprijin în valoare de 1 miliard EUR

Jurnaliștii, editorii și autorii ar trebui să fie

pentru fermele de lapte, pentru a le ajuta să se

remunerați corect pentru activitatea lor, oriunde se

redreseze. Nu se va accepta ca laptele să fie mai

desfășoară și este diseminată aceasta.

ieftin decât apa. Pentru majoritatea dintre noi,

Implementarea noului sistem european de poliție

Europa înseamnă, de asemenea, moneda euro. În

de frontieră și gardă de coastă.

timpul crizei financiare mondiale, euro a rămas

“Uniunea noastră, Uniunea Europeană, se află – cel

puternic și ne-a protejat împotriva unei instabilități

puțin parțial – într-o criză existențială. [...] În prezent

și mai grave. Euro este o monedă de vârf la nivel

avem de făcut o alegere foarte importantă. [...] În

mondial, care aduce beneficii economice uriașe,

primul rând, ar trebui să admitem că avem multe

adeseori invizibile. Anul acesta, țările din zona

probleme nerezolvate în Europa. Nu poate fi nicio

euro au economisit 50 de miliarde EUR din plățile

urmă de îndoială în această privință. [...] În al doilea

aferente dobânzilor, datorită politicii monetare a

rând, ar trebui să fim conștienți de faptul că lumea

Băncii Centrale Europene. Este un plus de 50 de

întreagă este cu ochii pe noi. [...] În al treilea rând, ar

miliarde EUR pe care miniștrii de finanțe ai statelor

trebui să recunoaștem că nu putem rezolva toate

membre

problemele noastre cu încă un discurs. Sau cu încă

economie.

un summit.[...] Prin urmare, vă propun o agendă

Iată de ce Comisia propune astăzi să imple-

pozitivă cu acțiuni concrete la nivel european pentru

menteze pe deplin 5G – a cincea generație de

următoarele 12 luni. [...]

sisteme de comunicații mobile – 5G – până în

Următoarele 12 luni sunt o perioadă crucială pentru

2025, la nivelul întregii Uniuni Europene.

realizarea unei Europe mai bune:

Planul de investiții pentru Europa, în valoare de

pot

și

trebuie

să-i

investească

în

315 miliarde EUR, asupra căruia s-a căzut de

O Europă care protejează;

acord la Parlament, în urmă cu doar 12 luni, a

O Europă care păstrează modul de viață

mobilizat deja fonduri de 116 miliarde EUR,

european;
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EVENIMENTE & ŞTIRI
reprezentând investiții realizate în primul său an de

În discursul său, preşedintele Comisie Europene afirmă

funcționare, din Letonia până în Luxemburg. Băncile

că “trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a

europene se află într-o situație mult mai bună decât în

recunoaște că anumite decizii nu sunt de resortul

urmă cu doi ani, datorită eforturilor comune depuse la

nostru. Comisia trebuie să își asume responsabili-

nivel european. Europa are nevoie de băncile sale. În

tatea prin acțiuni de natură politică, și nu tehno-

același timp, o economie dependentă aproape în to-

crată.O Comisie cu rol politic este o Comisie care

talitate de creditul bancar are un impact negativ asu-

ascultă ce au de spus Parlamentul European, fiecare

pra stabilității financiare. Impactul este negativ și

dintre statele membre și cetățenii.”

pentru întreprinderi, după cum s-a constatat în timpul

Juncker mai afirma ca a fi politic înseamnă, de aseme-

crizei financiare.

nea, ceea ce ne permite să punem în aplicare cu discer-

De aceea, acum este urgent să se imprime un ritm

nământ Pactul de stabilitate și de creștere. “Elaborarea

mai rapid eforturilor legate de uniunea piețelor de ca-

pactului a fost influențată de teorie. Pentru mulți,

pital. În acest scop, Comisia supune astăzi atentiei o

aplicarea sa a devenit o doctrină. Pentru unii, pactul

foaie de parcurs concretă.

a devenit astăzi o dogmă. “

Se poate face și mai mult. În Europa sunt numeroși
tineri înzestrați cu aptitudini sociale și dornici să
ofere un sprijin util societății și să dea dovadă de solidaritate. Putem să le creăm oportunități care să le
permită să realizeze aceste lucruri.” Comisia pe care o
conduce Juncker a îmbunătățit eficacitatea acestei
garanții și a accelerat punerea sa în aplicare. Peste 9
milioane de tineri au beneficiat deja de acest program. Cu
alte cuvinte, 9 milioane de tineri și-au găsit un loc de
muncă, un stagiu sau o ucenicie, datorită UE.
“Se va continua să punem în aplicare Garanția UE
pentru tineret în întreaga Europă, îmbunătățind
competențele europenilor și oferind sprijin regiunilor
și tinerilor care au cea mai mare nevoie de acesta.”
Juncker face apel la elaborarea unei strategii europene
pentru Siria. Acesta precizează că, Federica Mogherini ar
trebui să ocupe un loc la masa negocierilor atunci când

“Copiii noștri merită mai mult.

se dezbate viitorul Siriei. “Astfel, Europa va putea con-

Ei merită o Europă care le păstrează modul lor de

tribui la reconstrucția unei națiuni siriene pașnice și a

viață.

unei societăți civile pluraliste și tolerante în Siria. Eu-

Ei merită o Europă care le dă putere și îi apără.

ropa are nevoie să fie mai dură. În niciun alt domeniu

Ei merită o Europă care protejează.

această afirmație nu este mai valabilă decât cu privire

A sosit momentul ca noi toți – instituțiile, guvernele,

la politica noastră de apărare”.

cetățenii – să ne asumăm responsabilitatea con-

De la începutul mandatului lui Juncker, comisarii au efec-

struirii acestei Europe. Împreună.”

tuat peste 350 de vizite la parlamentele naționale,
aducând Europa mai aproape de cetăţenii săi şi de

Sursa foto şi discurs: Comisia Europeană, https://

reprezentanţii lor la nivel naţional. Acesta îşi doreşte ca

ec.europa.eu

aceste vizite să se desfășoare acum într-un ritm și mai

(Voluntar - Andreea Alina Nistor, studentă UAIC Iaşi,

susținut, “pentru că Europa poate fi construită numai îm-

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, Relaţii

preună cu statele membre, niciodată împotriva lor”.

Internaţionale şi Studii europene)
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
pentru acele activități care nu sunt finanțate prin

MEMORANDUM
Sprijin pentru judeţul Vaslui

Programul Național de Dezvoltare Rurală.
Acest program cu finanțare europeană va acoperi atât

Guvernul României a adoptat la sfârşitul lunii septembrie

regiunea București-Ilfov, cât și celelalte șapte regiuni și

a.c., Memorandumul “Dezvoltarea unor programe-pilot

se estimează că va fi lansat către IMM-uri începând cu

integrate din fonduri europene și bugetul național

prima parte a anului viitor.

pentru îmbunătățirea situației socio-economice a locuitorilor din fostele zonele miniere Valea Jiului,
Roșia Montană – Munții Apuseni și din comunitățile
marginalizate din Moldova (Vaslui – Iași)”.
Cu alte cuvinte, fostele zone miniere Valea Jiului, Roșia
Montană – Munții Apuseni și comunitățile marginalizate
din Moldova (Vaslui – Iași) vor primi asistență tehnică
dedicată pentru dezvoltarea unor proiecte integrate

Sursa: Guvernul României

finanțate din fonduri europene și naționale.

Spre consultare

În vederea implementării strategiei de dezvoltare integrată a zonelor pilot de intervenție, la nivelul Cancelariei
Prim-Ministrului se va înființa și organiza o Unitate Gu-

Ministerul Fondurilor Europene a lansat în consultare

vernamentală de Asistență Tehnică (UGAT) cu rol de

publică Ghidul Solicitantului „Copiii mai întâi – ediţia

coordonare a instituțiilor implicate în gestionarea progra-

2016”, cu o alocare de 13 milioane euro din POCU.

melor cu finanțare din fonduri europene și de la bugetul

Proiectele aferente acestui apel îi vizează pe copiii şi

național. Unitatea Guvernamentală de Asistență Tehnică

tinerii instituţionalizaţi, persoanele care au părăsit siste-

va avea trei birouri locale, cu rol de punct unic de contact

mul de protecţie în ultimii doi ani, pe copiii expuşi riscu-

pentru beneficiarii din zonele de intervenție, localizate în

lui de separare de familie şi pe asistenţii maternali.

Petroșani, Roșia Montană și Vaslui.

Solicitaţii eligibili sunt autorităţile publice locale cu re-

Textul complet al Memorandumului, la http://gov.ro/ro/

sponsabilităţi în domeniul protecției copilului şi furnizori
de servicii sociale, iar un proiect selectat poate primi

Sursa: Guvernul României

între 450.000 și 1.300.000 euro, perioada maximă de
implementare fiind de 36 de luni.
Propunerile și recomandările pe marginea ghidului

MEMORANDUM
Sprijin pentru IMM-uri

„Copiii mai întâi – ediţia 2016” sunt aşteptate până la
data de 6 noiembrie 2016 la adresa :

Întreprinderile Mici și Mijlocii din România vor avea la

servicii.sociale@fonduri-ue.ro.

dispoziție Programul Operațional Inițiativa pentru IMM-

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

uri (POIIMM), după ce Guvernul a adoptat pe 19
octombrie, printr-un Memorandum, conținutul Acordului

Formare în domeniul medical

de Finanțare, Acordului între Creditori și Contractului de
Gaj.
Inițiativa pentru IMM-uri 2014-2020, în valoare de 100 de

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-

milioane de euro, este un program destinat să faciliteze

2020.

accesul la credite, prin oferirea unei rate de garantare de

Axa prioritară 4,Incluziunea socială şi combaterea

până la 80%. Prin intermediul acestui program se vor

sărăciei.

acorda garanții neplafonate ce vor avea destinatari finali

Obiectivul specific 4.8, Îmbunătăţirea nivelului de com-

IMM-urile non-agricole din mediul urban și rural,

petenţe al profesioniştilor din sectorul medical.
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
Activităţi eligibile:

universităţi; Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor

1.

Furnizarea programelor de formare profesională

cu Mediul de Afaceri şi instituţii/ agenţii/ organizaţii sub-

specifică;

ordonate/ coordonate de acest.

Participarea persoanelor din grupul țintă la

Data limită de depunere: 29.11.2016, ora 16:00.

schimburi de experiență/ schimburi de bune

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

2.

practici, inclusiv în contextul acțiunilor de
cooperare transnaționale.
Solicitanţi eligibili: Ministerul Sănătății, autorități publice

Stagii de practică pentru elevi şi studenţi

(inclusiv cei din autoritățile de sănătate publică, institutele
şi instituțiile medicale), individual sau în parteneriat cu actori relevanți (alte autorități publice, universități, ONG-uri

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-

relevante).

2020, “Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în

Buget: Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de

sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”.

1.200.000 euro, iar cea maximă de 3.000.000 euro. Suma

Axa prioritară 6: Educaţie şi competente.

totală disponibilă pentru regiunile mai puțin dezvoltate este

Obiectivul specific 6.13: Creşterea numărului absolven-

de 57.819.123.53 euro.

ţilor de învăţământ terţiar universitar şi non universitar

Data limită de depunere: 16.12.2016.

care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la

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

activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/
cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu

Diaspora Start-Up

potenţial

competitiv

identificate

conform

SNC

şi

domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-

Obiectivul specific 6.14: Creşterea participării la pro-

2020. Programul „Diaspora Start-up”.

grame de învaţare la locul de muncă a elevilor şi uceni-

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

cilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar,

Obiectivul specific 3.7: Creşterea ocupării prin susţinerea

cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competi-

întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

tiv identificate conform SNC şi din domeniile de spe-

Activităţi eligibile sunt structurate sub forma unei scheme

cializare inteligentă conform SNCDI.

de antreprenoriat care presupune parcurgerea a 3 etape

Solicitanţi

cadru de implementare:

organisme relevante, subordonate/coordonate de către

Etapa I – Formare antreprenorială;

acesta; instituţii de învăţământ superior publice şi private,

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanţate

acreditate; angajatori (în calitate de parteneri de practică;

din fonduri FSE;

asociaţii profesionale; camere de comerţ şi industrie;

Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcţionării şi

ONG-uri; furnizori publici şi privaţi de orientare şi consil-

dezvoltării afacerilor finanţate.

iere profesională.

Solicitanţi eligibili: Furnizori de formare profesională con-

Bugetul alocat unei cereri de finanţare va fi cuprins intre

tinuă autorizaţi, publici şi privaţi; organizaţii sindicale şi

echivalentul în lei a minimum 75.000 € şi maximum

patronate; membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete

500.000 €.

Sectoriale cu personalitate juridică; autorităţi ale adminis-

Data limită de depunere: 09.12.2016.

traţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale); asoci-

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

eligibili:

MENCS

aţii profesionale; camere de comerţ şi industrie; ONG-uri;
Buletin editat de: CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT
VASLUI, STR. M. KOGĂLNICEANU, NR. 25
TEL/FAX 0235-361652, e-mail : europedirectvaslui@cjvs.eu
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