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Europa îți vorbește

Denisa, Daria, Alexandra şi Mălina, le dorim mult succes

În perioada septembrie-octombrie 2018, în colaborare cu

pe toate planurile și sperăm ca talentul să-i ducă pe cele

Centrul Cultural „Podul Înalt” Muntenii de Jos, am derulat

mai mari scene!

caravana de teatru educativ, „Europa îţi vorbeşte”,

Pentru mai multe fotografii, vă invităm pe pagina noastră

dedicată elevilor de gimnaziu din judeţul Vaslui.

de Facebook, @EuropeDirectVaslui.

Piesa de teatru „Tărâmul celor douăsprezece stele”, a
fost special compusă pentru acest eveniment și pusă în

Job calificat pentru Europa

scenă de către trupa de teatru de păpuşi şi marionete
pentru copii a Centrului Cultural „Podul Înalt” Muntenii de

Pe data de 24 octombrie 2018, împreună cu Biblioteca

Jos, coordonată de domnul prof. Romeo Brunchi.

Judeţeană

Pe parcursul a 2 luni, cele 12 steluțe magice i-au

desfăşurat eveniment „JOB calificat pentru Europa”.

fermecat pe copiii din Muntenii

Huşi,

Evenimentul a oferit un spaţiu de dialog între persoane

Vetrişoaia, Pădureni, Dumeşti, Negreşti, Codăeşti,

active în câmpul muncii, pensionari de diferite

Vutcani, Dimitrie Cantemir, Pogoneşti și Vaslui.

profesii şi elevi de liceu, din ani terminali. Având

de

Jos,

„Nicolae

Milescu

Spătarul"

Vaslui,

am

formatul deja consacract al “Bibliotecii Vii”, realizată de
Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui,
întâlnirea a adunat profesionişti din diferite domenii,
cu meserii practicate cu pasiune, la mare căutare pe piața
muncii atât pe plan local, cât și european.
Astfel, am avut onoarea să îi avem alături pe:
Căpitan Bejan Mugur Viorel - Șeful Grupei de
intervenție, ce asigură comanda Detașamentului de
Pompieri Vaslui, din cadrul Inspectoratului de Situaţii
de Urgenţă "Podul Înalt" Vaslui;
Anul acesta povestea se oprește aici, dar vă promitem că

Plutonier adjutant șef Onofreiasa Georgică, cu

cele 12 steluțe își vor continua drumul prin județ în anii ce

atribuții de informare publică și relații publice, din

urmează şi către alţi copii care vor fi însoţiţi în călătoria

cadrul Inspectoratului de Situaţii de Urgenţă "Podul

prin UE.

Înalt" Vaslui;

Mulțumim frumos domnului prof. Brunchi pentru reușita

Plutonier adjutant șef Volocariu Adrian, comandant

sa de a transpune valorile europene într-o frumoasă

de echipaj și conducător autospeciale de intervenție,
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ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI
asigurând și funcția de paramedic în cadrul Echipajelor

Pentru mai multe fotografii, vă invităm pe pagina noastră

de

de Facebook, @EuropeDirectVaslui.

Acordare

a

Primului

Ajutor

Calificat,

din

cadrul Inspectoratului de Situaţii de Urgenţă "Podul

Alegeri europene, 26 mai 2019

Înalt" Vaslui;
Bogdan Ignătescu, Medic Primar Medicina de

În perioada 11-12 octombrie 2018, am fost prezenți la

familie;
Brânduşa Dobriţă, profesor şi prozator;

trainigul dedicat Centrelor de Informare Europe Direct

Locotenent Colonel Răduță Gabriel, șef Serviciu

din Uniunea Europeană, de la Bruxelles, Belgia.

Resurse

Umane

din

cadrul

Inspectoratului

Alegerile pentru Parlamentul European, ce vor avea loc

de

anul viitor, pe 26 mai, și rolul Centrelor în alegerile

Jandarmi Judeţean Vaslui;

europene, au fost în centrul discuțiilor.

Gheorghe Alupoaei, profesor de desen artistic şi

Pentru cei care doresc să se implice civic și să

sculptor;

contribuie la promovarea și desfășurarea alegerilor

Andreea Boț, hair stylist la Ego Salon;
Subinspector Bogdan

Gheorghiţă,

eu ro p en e,

Purtător de

se

pot

î n scri e

pe

si te -u l

https://www.thistimeimvoting.eu/ .

cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vaslui;
Florin Popa, Executive Chef la restaurantul „La

©UE

Livada”;
Carmen Preutu, psiholog la Complexul de Servicii
Comunitare nr. 1 Vaslui din cadrul D.G.A.S.P.C. Vaslui;
Romeo Crețu, jurnalist la Monitorul de Vaslui;
Mihai Apostu, scriitor și bibliotecar la Biblioteca
Comunală Dodeşti.
La eveniment, am avut plăcerea să-i avem alături şi
pe dl.

Ciprian

Judeţean

Trifan,

Vaslui

şi

Vicepreşedinte
pe

dl.

Gelu

Consiliul
Bichineţ,

Director Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu
Spătarul" Vaslui. Aceştia i-au încurajat pe tinerii
participanți, elevi de la toate liceele municipiului Vaslui,

Ziua Europeană a Limbilor

să înveţe şi să muncească pentru a-şi urma visele.
În fiecare an, pe 26 septembrie, Ziua Europeană a
Limbilor este sărbătorită în întreaga Europă.
Anul acesta, în cadrul Anului European al Patrimoniului
Cultural, Europe Direct Vaslui a celebrat diversitatea
lingvistică la Biblioteca județeană "Nicolae Milescu
Spătarul" Vaslui alături de elevi de la Liceul Teoretic
“Emil Racoviță” și Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare”
Vaslui, prin participarea la evenimentul “Ziua europeană
Mulţumim

f rum os

pentru

a limbilor la bibliotecă”, dar și la Liceul Tehnologic „Ion

colaborare

Mincu” Vaslui, împreună cu elevii clasei a-IX-a H.

reprezentanţilor Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu
Spătarul" Vaslui, specialiştilor şi instituţiilor judeţene

(Dumitraş Mihaela, ofiţer comunicare Europe Direct

pentru promptitudinea cu care au răspuns invitaţiei şi, nu

Vaslui)

în ultimul rând, liceelor vasluiene pentru participare.
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EVENIMENTE & ŞTIRI
Încă din 1985, Gérard
Discursul privind starea Uniunii 2018:
Este momentul suveranității europene

Mourou

și

Donna

Strickland au pus bazele
Președintele

Comisiei

Europene,

pentru

Jean-Claude

t ehnol ogiil e

Juncker, a susținut în data de 12 septembrie,

utilizate în ziua de azi, în

discursul privind starea Uniunii, în fața plenului

domeniu. Cercetătorii au

reunit al Parlamentul European de la Strasbourg.

fost

Înaltul oficial european a prezentat prioritățile sale pentru

premiul

anul viitor, subliniind viziunea sa despre modul în care

realizările lor în generarea pulsurilor optice ultrascurte

Uniunea Europeană poate continua să construiască o

şi de înaltă intensitate.

recompensați
Nobel

cu

pentru

©UE

"Uniune mai unită, mai puternică și mai democratică". "În

Sursa: RCE

contextul geopolitic actual, a venit vremea Europei: a
DiscoverEU

sosit momentul suveranității europene. E timpul ca
Europa să își ia destinul în propriile mâini. Această
convingere că "unitatea înseamnă putere" este chiar

În perioada 29 noiembrie - 11 decembrie 2018,

chintesența apartenenței la Uniunea Europeană. Prin

tinerii cu vârsta de 18 ani din UE au posibilitatea

partajarea suveranității, atunci și acolo unde este

de a se înscrie în concursul pentru permisele de

necesar,

călătorie gratuite, în cadrul programului Comisiei

fiecare dintre statele noastre națiune devine

mai puternic", a declarat președintele Comisiei Europene.

Europene, DiscoverEU.
Pentru România vor fi alocate peste 450 de tichete,
persoanele selectate urmând să călătorească în
întreaga Europă între 15 aprilie și 31 octombrie 2019.
Sursa: RCE
Europa ta

©UE

va simplifica viața cetățenilor și companiilor

Comisia Europeană propune consolidarea într-o și mai
mare măsură a poliției de frontieră și a gărzii de coastă la

Portalul online "Europa ta" va deveni, în următorii

nivel european și conferirea unui nivel de ambiție

doi ani, un spațiu virtual în care atât cetățenii, cât și

corespunzător, care să corespundă provocărilor comune

companiile vor putea să găsească, într-un singur loc,

cu care se confruntă Europa în gestionarea migrației și a

toate informațiile relevante cu privire la drepturile lor

frontierelor.

pe piața unică. Acesta va integra mai multe servicii și

Sursa: RCE

rețele, naționale sau europene, astfel că, potrivit noilor
reglementări, peste 20 dintre cele mai importante

“Părintele” laserului de la Măgurele, premiul
Nobel pentru fizică

operațiuni administrative vor putea fi efectuate online.
©UE

Premiul Nobel pentru fizică de anul acesta a fost
acordat

cercetătorilor

Arthur

Ashkin,

Gérard

Mourou și Donna Strickland pentru activitățile lor de
pionierat în ceea ce privește laserul. Inițiator și
coordonator al proiectului Extreme Light Infrastructure
(ELI), care implică și România, Gérard Mourou a avut
contribuții majore la dezvoltarea unor tehnologii folosite la
scară globală în aplicațiile industriale sau chiar în

Sursa: RCE

medicină, la operațiile oftalmologice.
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EVENIMENTE & ŞTIRI
Cluj-Napoca, finanțare europeană pentru
proiecte inovatoare

România, ajutată să-și atingă obiectivele
privind reciclarea deșeurilor municipale

Cluj-Napoca este unul dintre cele 22 de orașe care

Comisia Europeană a propus luni, 24 septembrie, o

vor beneficia de o finanțare totală de 92 milioane de

serie de măsuri care să vină în sprijinul a 14 state

euro, prin Fondul european de dezvoltare regională

membre, printre care și România, în ceea ce privește

(FEDR), pentru soluții inovatoare în ceea ce privește

gestionarea și reciclarea deșeurilor municipale. Conform

abordarea unor provocări urbane, cum ar fi calitatea

celui mai recent raport privind modul în care sunt

aerului, schimbările climatice, locuințele, locurile de

aplicate

muncă și competențele pentru economia locală.

gestionare şi reciclare a deşeurilor, 14 state membre

„Prin aceste cereri de proiecte, transformăm orașele din

(România, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Grecia, Croația,

UE în laboratoare reale pentru a testa soluții care au

Portugalia, Slovacia, Spania, Cipru, Estonia, Finlanda,

potențialul de a îmbunătăți calitatea vieții în toate orașele

Letonia, Malta) riscă să nu-și poată atinge ținta de

lumii. Și deoarece securitatea urbană și siguranța spațiilor

reciclare de 50%, stabilită la nivelul UE pentru anul

publice au devenit o preocupare crucială pentru cetățeni,

2020.

reglementările

europene

în

materie

de

după tragicele atacuri teroriste din ultimii ani, acum
sprijinim orașele în eforturile lor de a-și proteja locuitorii”,
a

declarat

comisarul

european

pentru

Sursa: RCE

politică
Consultare privind ora de vară

regională Corina Crețu.

Majoritatea europenilor care au răspuns la consultarea
publică privind ora de vară sunt în favoarea renunțării
la schimbarea orei de două ori pe an, conform
rezultatelor publicate de Comisia Europeană. Aceeași
preferință a fost înregistrată și în rândul respondenților
©UE

Sursa: RCE

din România, care au optat pentru renunțare în proporție
de 78%.

Alianță UE în sectorul bateriilor

În cadrul acestei consultări online, care s-a desfășurat în
perioada 4 iulie-16 august 2018, au fost primite 4,6 mili-

În luna octombrie, în contextul „Săptămânii europene a

oane de răspunsuri din toate cele 28 de state membre,

regiunilor și orașelor”, a fost lansat parteneriatul

cel mai mare număr de răspunsuri primite vreodată în

inter-regional în sectorul bateriilor, ce va juca un rol

cadrul unei consultări publice a Comisiei.

esențial în viitorul producției de baterii din UE, o piață
care s-ar putea dezvolta pentru a atinge un volum de 250
miliarde de euro anual, până în anul 2025. “UE poate
deveni un lider pe această piață, iar parteneriatul ne va
oferi sprijinul necesar pentru îndeplinirea acestui obiectiv”,
a declarat vicepreședintele Comisiei Europene Maroš
Šefčovič, responsabil pentru Uniunea energiei.

©UE

Sursa: RCE

(Voluntar - Munteanu Victor, elev clasa a XII-a D, Liceul
Sursa: RCE

"Ştefan Procopiu" Vaslui)

©UE
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Consiliul Judeţean Vaslui prezent la
Săptămâna Europeană
a Regiunilor şi Oraşelor

Sprijinirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice
Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic.

În perioada 8 - 12 octombrie 2018, o delegaţie a

Obiectivul specific 1.1 Creşterea inovării în firme prin

Consiliului Judeţean Vaslui, condusă de domnul

susţinerea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în

Preşedinte Dumitru Buzatu, a efectuat o deplasare în

domenii de specializare inteligentă.

Bruxelles, Belgia, pentru a participa la Săptămâna

Prioritatea de investiţii: 1.1.B Sprijinirea parcurilor

Europeană a Regiunilor şi Oraşelor.

ştiinţifice şi tehnologice.

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Vaslui au făcut parte

Solicitanţi

dintr-o delegaţie regională, formată, la iniţiativa Agenţiei

mari, autorităţi publice locale, IMM-uri, universităţi,

de Dezvoltare Regională Nord - Est, din membri ai Consi-

persoane publice, instituţii de învăţământ, organizaţii

liului de Dezvoltare Regională, primari, responsabili şi

sindicale şi patronate.

experți din administrația publică locală.

Buget

Evenimentul de la Bruxelles a constituit o ocazie bună

6.364.371 euro. Valoarea minimă finanţată este de

pentru oraşele şi regiunile europene de a-şi prezenta

75.000 de euro şi maximum 200.000 de euro, pe

capacitatea de a produce creştere economică şi locuri de

proiect.

muncă, de a implementa Politica de Coeziune a Uniunii

Perioada de depunere: 13 august 2018 - 13 februarie

Europene şi de a sublinia importanţa nivelurilor locale şi

2019.

regionale în buna guvernanţă a Uniunii Europene.

Detalii suplimentare la: http://www.inforegio.ro/ro/

Săptămâna Europeană a Regiunilor şi Oraşelor a fost

total

eligibili:

pentru

microîntreprinderi, întreprinderi

Regiunea

Nord-Est

este

de

Dezinstituţionalizarea persoanelor adulte cu

organizat pentru prima dată în anul 2003, la iniţiativa

dizabilități

Comitetului European al Regiunilor şi Oraşelor, care a
invitat reprezentanţele locale şi regionale din Europa să

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

îşi deschidă porţile simultan. De-a lungul timpului, acest

Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea

eveniment a devenit unul cheie al Politicii Regionale a

sărăciei.

Uniunii Europene şi găzduieşte în fiecare an mii de

Obiectivul

participanţi în cadrul a peste 100 de workshop-uri,

persoanelor vârstnice şi a celor cu dizabilităţi plasate în

dezbateri, expoziţii şi evenimente de networking.

instituţii rezidenţiale, prin furnizarea de servicii sociale şi

Printre subiectele abordate în cadrul seminariilor la care

medicale la

au participat reprezentanţii Consiliului Judeţean Vaslui, se

termen lung.

numără: “Formule de cooperare multi - partener și

Prioritatea de investiţii 9.iv: Creşterea accesului la

impactul

servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv

acestora

asupra

dezvoltării

teritoriale”,

specific

4.15:

Reducerea

numărului

nivelul comunităţii, inclusiv servicii pe

“Realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivel

asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general.

regional și local”, “Provocările politicii de

coeziune în

Bugetul: total la nivel naţional este de 64.944.845,24

cadrul noului Cadru Financiar Multianual” sau “Strategii

euro, dintre care 57.922.476,14 euro pentru regiunile

de dezvoltare locală: păstrarea și atragerea de talente în

mai puţin dezvoltate (fără Bucureşti-Ilfov). Valoarea

regiuni”.

maximă eligibilă a unui proiect este de 1.700.000 de
euro.
Solicitanţi eligibili: autorităţi publice locale, autorităţi
publice centrale, parteneriate public-privat, furnizori de
servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi
servicii alternative.
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
Grup ţintă eligibil: persoane instituţionalizate (persoane

Inovare prin formare

adulte cu dizabilităţi).
Data limită de depunere: 14 septembrie 2018 - 29 martie
2019.

În cadrul aceleiaşi Axe Prioritare 3: Locuri de muncă

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

pentru toţi, sub acelaşi obiectiv specific,

3.12,

Programul Operaţional Capital Uman propune:

Îmbunătăţirea nivelului de

Obiectivul tematic 10: Investiţiile în educaţie, calificare

cunoştinţe/competenţe/aptitudini

şi formare profesională pentru dobândirea de competen-

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

ţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii.

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi.

Solicitanţii eligibili sunt angajatori, întreprinderi mari,

Prioritatea de investiţii 10.iii: Îmbunătăţirea accesului

constituite ca societăţi comerciale conform Legii nr. 31/-

egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate

1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioa-

grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau

re, persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial.

informal, actualizarea cunoştinţelor, a aptitudinilor şi a

Grupul

competenţelor forţei de muncă şi promovarea unor căi de

îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe, competenţe şi

învăţare flexibile, inclusiv prin orientare profesională şi prin

aptitudini sau care urmăresc certificarea/ validarea

validarea competenţelor dobândite.

competenţelor cu precădere în sectoarele economice/

Obiectivul

specific 3.12: Îmbunătăţirea nivelului de

domeniile identificate conform SNC şi SNCDI (se va

cunoştinţe/ competenţe/ aptitudini aferente sectoarelor

acorda o atenţie sporită participării la programe de

economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI

formare profesională a angajaţilor vârstnici 55-64 de ani).

ale angajaţilor.

Bugetul alocat este de 38.297.872,20 Euro, fiind dedi-

Bugetul alocat este de 89.361.701,88 euro, fiind dedicat

cat exclusiv regiunilor mai puţin dezvoltate, printre care şi

exclusiv regiunilor mai puţin dezvoltate, printre care şi

Regiunea Nord - Est. Valoarea maximă a unui proiect în

Regiunea Nord - Est. Valoarea maximă eligibilă este de

cadrul acestui apel este de 500.000 de euro.

1.000.000 euro/proiect.

Perioada de depunere: 15 octombrie 2018 - 15 ianuarie

Grupul ţintă: Angajaţi cu contract individual de muncă (cu

2019 .

normă întreagă sau cu timp parţial) ce provin din

Sursa

întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea principală sau

www.fonduri-structurale.ro

ţintă:

foto

persoane

și

detalii

angajate

care

suplimetare,

urmăresc

la:

https://

secundară într - unul din sectoarele economice cu
potenţial competitiv identificate conform SNC şi în
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau
din întreprinderi care intenţionează să îşi adapteze
activitatea principală sau secundară la cel puţin unul dintre
aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de
specializare inteligentă menţionate anterior.
Beneficiarii eligibili: microîntreprinderi, întreprinderi mari,
organizaţii

non-guvernamentale, IMM-uri,

camere de

comerţ, organizaţii sindicale, patronate, federaţii.
Perioada de depunere: 20 septembrie 2018 - 20

(Andrei

Buhuș

-

consilier

decembrie 2018.

Cooperare, Consiliul Județean Vaslui)
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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Direcția

Dezvoltare

și

