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Anul acesta, piesa „Tărâmul celor douăsprezece steluțe” 

călătorește în 11 comune din Județul Vaslui și este 

dedicată elevilor de gimnaziu care pot fi însoțiți de părinți, 

bunici și profesori. Piesa de teatru este pusă în scenă de 

către trupa de teatru de păpuși și de marionete pentru 

copii, coordonată de domnul profesor Romică Brunchi și 

a fost creată special pentru acest eveniment. Periplul 

nostru prin județ a început în comuna Tanacu, în data de 

26 septembrie 2019.  

 

Următoarele comune din listă sunt: Hoceni - 4 octombrie, 

Gârceni - 9 octombrie, Boțești - 11 octombrie, Rebricea - 

18 octombrie, Miclești - 25 octombrie, Bălteni - 6 

noiembrie, Șuletea - 8 noiembrie, Todirești - 15 

noiembrie, Lipovăț - 22 noiembrie și Zorleni - 29 

noiembrie. 

Piesa prezintă într-un mod plăcut - cu ajutorul păpușilor - 

de la ce a plecat ideea de Uniune Europeană, ce s-a dorit 

încă de la începuturile proiectului european și care sunt 

valorile și spiritul acestui proiect. Nu în ultimul rând, dă 

înțeles celor douăsprezece steluțe de pe steagul Uniunii 

Europene. 

În locațiile în care am fost deja, am fost întâmpinați cu 

bucurie, căldură și multe, multe aplauze. Putem spune că 

adulții prezenți la reprezentații s-au bucurat în egală 

măsură alături de cei mai mici. Tot publicul de până acum 

a beneficiat de materiale informative care ajută cititorul să 

descopere mai multe despre Europa și promoționale cu 

simbolurile europene.  

(Andrei Buhuș, consilier comunicare) 

Caravana de teatru educativ ,,Europa îți 

vorbește”  a revenit 

http://www.europedirectvaslui.ro
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Centrul de Informare Europe Direct Vaslui a fost 

prezent la  Adunarea Generală Anuală a  Centrelor de 

informare Europe Direct (CIED) din Europa prin 

coordonatorul său, dna. Cristina Vasiliu. Având ca 

temă Programul pentru Europa „O Uniune mai 

ambițioasă” al dnei. Ursula von der Leyen,  noul 

Președinte al Comisiei Europene, întâlnirea a avut 

loc în perioada 09-11 octombrie 2019, la Praga, 

Cehia.  

 

Titlul adunării a fost „Future of Europe” — „Viitorul 

Europei” iar coordonatorul Centrului din Vaslui a 

participat la întâlnire alături de alți aproximativ 450 de 

manageri CIED din întreaga UE pentru a afla despre și a 

discuta prioritățile care trebuie luate în considerare de 

către Europe Direct Vaslui la elaborarea Planului de 

comunicare pentru 2020. De asemenea, au avut timp să 

împărtășească cele mai bune practici în comunicarea 

politicilor și acțiunilor UE în orașele și regiunile UE. 

Punctul culminant al reuniunii au fost orientările politice 

ale președintelui ales al Comisiei Europene, Ursula von 

der Leyen. Aceste priorități pentru următoarea Comisie 

Europeană au fost identificate de cetățenii din întreaga 

Europă prin Dialoguri cetățenești, sondaje 

Eurobarometru și în pregătirea alegerilor europene 

organizate în luna mai a acestui an. Participanții au fost 

informați cu privire la pregătirile pentru inițiativa-pilot a 

Comisiei Europene pentru următorii doi ani - Conferința 

pentru Europa - și despre cele mai recente dezvoltări în 

politici ale UE, cum ar fi acțiunea climatică, securitatea, 

migrația, comerțul, implicarea cetățenilor și inițiativa 

civic, precum și promovarea predării și învățării despre 

UE la toate nivelurile de învățământ. 

De asemenea, s-a pus accent și pe cum să asigure: 

a) o acoperire teritorială efectivă și mai eficientă prin 

dezvoltarea potențialului Centrelor de informare Europe 

Direct de a deveni un punct focal într-o rețea regională  

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

de rețele și  

b) o colaborare mai eficientă în teren cu alți parteneri. 

Nu în ultimul rând, au fost prezentate bune practici de 

coperare cu presa și media locale și s-a discutat despre 

cum pot fi mobilizați tinerii multiplicatori/influenceri din 

social media pentru o informare cât mai largă. 

În agenda ei pentru Europa, Președintele  Comisiei 

Europene, Ursula von der Leyan își prezintă prioritățile 

pe baza unei aspirații generaționale către o Europă  a  

păcii, prosperității și unității. Orientările includ: 

• Un Pact ecologic european 

• O economie în serviciul cetățenilor 

• O Europă pregătită pentru era digitală 

• Protejarea modului nostru de viață european 

• O Europă mai puternică pe plan internațional 

• Un nou elan pentru democrația europeană 

Centrele de informare Europe Direct au primit o 

descriere detaliată a fiecărei priorități în parte, care vor 

trebui să fie incluse în Planurile de comunicare din anul 

2020. 

Inițiativa WiFi4EU promovează accesul gratuit la Wi-Fi în 

spații publice precum parcurile, piețele și clădirile 

publice, bibliotecile, centrele de sănătate și muzeele, 

peste tot în UE. 

Inițiativa le oferă UAT-urilor posibilitatea de a solicita un 

cupon valoric în valoare de 15 000 EUR. Acesta va fi 

utilizat pentru instalarea de echipamente Wi-Fi în spații 

publice de pe teritoriul localităților unde nu există 

conectivitate Wi-Fi gratuită.  

Există deja o serie de câștigători ai acestei oportunități în 

județul Vaslui. Localitățile care au fost selectate sunt: 

 

 

 

 

 
 

(Buhuș Andrei, consilier comunicare Europe Direct 

Vaslui) 

Europe Direct Vaslui la Adunarea 

Generală Anuală 2019, Praga, Cehia 

WiFi4EU—Wi-Fi gratuit pentru europeni 

• Bălteni 

• Pogana  

• Poienești  

• Viișoara 
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Planul de investiții pentru Europa, planul Juncker, a jucat 

un rol esențial în stimularea creării de locuri de muncă și 

a creșterii economice. Investițiile Grupului Băncii 

Europene de Investiții (BEI) girate de Fondul european 

pentru investiții strategice din Planul Juncker (FEIS) au 

crescut produsul intern brut (PIB) cu 0,9 % și au adăugat 

1,1 milioane de locuri de muncă în comparație cu 

scenariul de referință.  

Până în 2022, Planul Juncker își va continua efectele 

stimulatoare, urmând să genereze o creștere a PIB-ului 

UE cu 1,8% și să adauge 1,7 milioane de locuri de 

muncă. Acestea sunt cele mai recente calcule efectuate 

de Centrul Comun de Cercetare (JRC) și de 

Departamentul de economie al Grupului BEI, pe baza 

acordurilor de finanțare aprobate până la sfârșitul lunii 

2019.    

Sursa: RCE 

Comisia Europeană a aprobat pe 18 octombrie, plata 

sumei de 14.35 milioane EUR, sub formă de sprijin 

bugetar, pentru a contribui la realizarea reformelor atât 

de necesare care sunt continuate de noul guvern al 

Republicii Moldova. Asistența va sprijini reforma poliției, 

combaterea corupției și a spălării banilor, modernizarea 

sectorului energetic și eficientizarea și transparentizarea 

finanțelor publice.   

Sursa: RCE 

Comisia a testat cu succes un nou program de 

promovare a mobilității artiștilor și profesioniștilor din 

domeniul culturii. i-Portunus este unul dintre rezultatele 

concrete ale noii agende europene pentru cultură 

adoptate în 2018.  

i-Portunus a finanțat 343 de artiști și profesioniști din 

domeniul artelor spectacolului și al artelor vizuale 

provenind din 36 de țări pentru a lucra peste hotare 

pentru o perioadă de 15-85 de zile. Pentru a se califica 

pentru sprijin prin proiectul i-Portunus, candidații au 

trebuit să demonstreze un obiectiv specific și bine definit. 

Sursa: RCE 

Autoritatea Europeană a Muncii și-a început activitatea 

în 16 octombrie, cu o ceremonie inaugurală și cu prima 

reuniune a Consiliului său de administrație. Lansarea are 

loc la doi ani după ce președintele Comisiei Europene, 

Jean-Claude Juncker, anunța ideea înființării unei astfel 

de autorității în discursul din 2017 privind starea Uniunii 

adresat Parlamentului European. 

În cadrul evenimentului, președintele Juncker a 

declarat: „Autoritatea Europeană a Muncii reprezintă 

piatra de temelie a eforturilor noastre de a face ca 

normele UE în domeniul muncii să fie corecte, eficace și 

aplicabile. Nu este de mirare faptul că această autoritate, 

atât de necesară, a fost înființată într-un timp record. Se 

face astfel încă un mare pas către o piață europeană a 

forței de muncă integrată, bazată pe încredere, pe norme 

fiabile și pe o cooperare eficace. Doresc să le mulțumesc 

tuturor celor care au muncit - în Parlament, în Consiliu și 

în Comisie - la crearea acestei autorități, căreia îi urez 

mult succes.” 

Aproximativ 17,5 milioane de cetățeni europeni locuiesc 

sau muncesc în prezent în alt stat membru — de două 

ori mai mult decât cu zece ani în urmă. În același timp, 

milioane de întreprinderi își desfășoară activitatea la 

nivel transfrontalier. 

Sursa: RCE 

Planul Juncker a avut un impact major 

asupra locurilor de muncă și a creșterii 

economice 

UE aprobă acordarea unui nou sprijin 

bugetar Republicii Moldova în valoare 

de peste 14 milioane de euro 

Autoritatea Europeană a Muncii își 

începe activitatea 

Un nou program care le permită 

artiștilor europeni să lucreze peste 

hotare 
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Prin programul său de sprijin pentru reforme structurale, 

Comisia Europeană este implicată activ în pregătirea 

proiectării și construcției a trei spitale regionale de 

urgență la Iași, Cluj și Craiova. Începând din 2017, 

Comisia acordă asistență Ministerului Sănătății în 

gestionarea proiectelor de construcție a celor trei spitale 

regionale, în vederea examinării studiilor de fezabilitate, 

a includerii celor mai bune practici desprinse din proiecte 

similare de construcții din Franța și Italia și a pregătirii 

documentației necesare pentru obținerea cofinanțării din 

fondurile structurale și de investiții europene pentru cele 

trei spitale susmenționate.   

Mai mult, experții au oferit ministerului cursuri de formare 

și au elaborat orientări cu privire la modul de evaluare a 

rezultatelor tehnice preconizate ale spitalelor regionale.  

Sursa: Comisia Europeană 
 

 

În urma ultimei reuniuni a Consiliului de administrație al 

Băncii Europene de Investiții (BEI), se preconizează că 

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) al 

Planului Juncker va atrage după sine investiții în valoare 

de 433.2 miliarde de euro. Proiectele din România au 

obținut finanțări în valoare totală de 720 milioane de 

euro.  Din septembrie 2019, acordurile aprobate în cadrul 

Planului Juncker se ridică la 79.7 miliarde de euro sub 

formă de finanțare și sunt situate în toate cele 28 de 

state membre. Aproximativ 972. 000 de întreprinderi nou-

înființate și de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) vor 

beneficia de un acces mai bun la finanțare. În prezent, 

primele cinci țări clasate în ordinea investițiilor în PIB 

sunt Grecia, Estonia, Portugalia, Bulgaria și Letonia.  

Sursa: Comisia Europeană 

 

 

În 10 octombrie, Comisia a decis să trimită o scrisoare 

de punere în întârziere României pentru neîndeplinirea 

obligației de a notifica măsurile luate pentru a se 

conforma normelor UE privind recuperarea creanțelor de 

la debitori în alte state membre (Regulamentul privind 

ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a 

conturilor bancare, Regulamentul 2014/655/UE). 

Recuperarea datoriilor reprezintă o provocare deosebită 

pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), 

aproximativ un milion de IMM-uri confruntându-se cu 

probleme legate de datoriile transfrontaliere în UE în 

fiecare an.  

Sursa: Comisia Europeană 

România are două noi nume pe lista produselor 

recunoscute oficial, la nivel european. Cârnații de Pleșcoi 

și Telemeaua de Sibiu au primit aprobarea Comisiei 

Europene pentru a deveni produs cu indicație geografică 

protejată (IGP). Acestea se alătură altor peste 1450 de 

produse deja prezente în Registrul produselor protejate 

la nivelul UE (DOOR). 

Indicația geografică protejată arată legătura dintre 

regiunea geografică specifică și denumirea produsului, în 

cazul în care o anumită calitate, reputație sau altă 

caracteristică poate fi atribuită în mod esențial originii 

sale geografice. Pentru a beneficia de această etichetă 

de calitate, cel puțin una dintre etapele de producție, 

prelucrare sau preparare trebuie să aibă loc în regiune. 

Sursa: Comisia Europeană 

 

 

 

 

                           

                                   

 

Justiție civilă: Comisia solicită 

României să notifice măsurile luate 

pentru a se conforma normelor UE 

privind recuperarea creanțelor 

Cârnații de Pleșcoi și Telemeaua de 

Sibiu produse cu indicație geografică 

Comisia Europeană sprijină România în 

înființarea a trei spitale de urgență 

regionale 

Planul de investiții pentru Europa: 

România a obținut finanțări în valoare 

totală de 720 milioane de euro 



OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 

Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021  
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Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), a lansat  

apelul de propuneri de proiecte "Dezvoltare Locală". 

Valoarea minimă a grantului este de 500.000 euro, iar 

cea maximă este de 2.500.000 euro. 

Apelul de proiecte are ca obiectiv implementarea de 

măsuri în scopul prevenirii și combaterii sărăciei și 

excluziunii sociale și care să contribuie la creșterea 

accesului grupurilor defavorizate la serviciile sociale, 

precum și la creșterea nivelului de satisfacție ale acestor 

grupuri cu privire la calitatea acestor servicii.  

Solicitanții eligibili sunt entitățile publice, organizațiile 

neguvernamentale și asociațiile autorităților locale 

împreuna cu parteneri din România și/sau Norvegia. 

Durata proiectelor este cuprinsă între 18 și 36 de luni. 

Termenul-limită de depunere a proiectelor este 18 

decembrie 2019. 

Informații suplimentare: https://frds.ro/index.php?id=146 

FRDS, în calitate de Operator de Program pentru 

Programul "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și 

creșterea incluziunii romilor", a lansat apelul de 

propuneri de proiecte "Creșterea incluziunii și 

abilitarea romilor". 

Suma alocată este distribuită în 3 alocări tematice: 

• Proiecte de furnizare de servicii - 10,000,000 Euro 

• Proiecte de dezvoltare a capacității centrelor 

educaționale / after school / de zi existente și care 

lucrează cu un procent ridicat de copii și tineri romi - 

3,000,000 Euro 

• Proiecte de abilitare - 3,000,000 Euro 

Valoarea minimă a grantului este de 300,000 euro, 

iar cea maximă este de 1.000.000 euro. 

Durata recomandată a proiectelor este între 12 - 36 luni. 

Termenul-limită este 18 decembrie 2019. 

Informații suplimentare: https://frds.ro/index.php?id=147  

Proiecte finanțate din bani europeni—Situația pe județe 

Apelul de proiecte "Dezvoltare locală" Apelul de proiecte "Creșterea incluziunii 

și abilitarea romilor" 

https://frds.ro/index.php?id=146
https://frds.ro/index.php?id=147
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Conform datelor furnizate de Ministerul Fondurilor 

Europene, Județul Vaslui se situează la mijlocul 

clasamentului, aflându-se pe locul 22, fiind printre 

județele care au contractat finanțări de peste 1 miliard de 

lei din fonduri europene. Situația pe țară (în lei): 

 

 
1 ILFOV 10,438mld 

2 BUCUREȘTI 8,332mld 

3 CONSTANȚA 6,240mld 

4 CLUJ 5,204mld 

5 DOLJ 3,869mld 

6 BIHOR 2,832mld 

7 GALAȚI 2,245mld 

8 TIMIȘ 2,236mld 

9 TULCEA 2,007mld 

10 VRANCEA 1,912mld 

11 BISTRIȚA NĂSĂUD 1,845mld 

12 IAȘI 1,817mld 

13 ALBA 1,781mld 

14 BRAȘOV 1,496mld 

15 VÂLCEA 1,474mld 

16 MARAMUREȘ 1,470mld 

17 MUREȘ 1,449mld 

18 PRAHOVA 1,402mld 

19 HUNEDOARA 1,371mld 

20 SATU MARE 1,162mld 

21 ARGEȘ 1,084mld 

22 VASLUI 1,067mld 

23 BACĂU 1,036mld 

24 BOTOȘANI 965mil 

25 DÂMBOVIȚA 955mil 

26 CARAȘ-SEVERIN 953mil 

27 MEHEDINȚI 948mil 

28 SĂLAJ 862mil 

29 GORJ 803mil 

30 SUCEAVA 797mil 

31 OLT 793mil 

32 SIBIU 766mil 

33 BUZĂU 746mil 

34 ARAD 717mil 

35 NEAMȚ 656mil 

36 HARGHITA 640mil 

37 CALARAȘI 506mil 

38 COVASNA 384mil 

39 BRĂILA 362mil 

40 GIURGIU 360mil 

41 TELEORMAN 346mil 

42 IALOMIȚA 342mil 

Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de 

alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a 

stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, 

Huși și Negrești – Județul Vaslui    

Buget: fonduri UE: 230.862.516 lei, contribuția 

națională: 35.308.385 lei și contribuția proprie a 

beneficiarului: 5.432.059 lei. 

Data de finalizare a proiectului: 30.06.2020. 

1. Reabilitarea termică/modernizare sediul Primăriei 

municipiului Husi   

Buget: fonduri UE: 3.861.952 lei, contribuția națională: 

590.652 lei, contribuția proprie a beneficiarului: 90.869 

lei. 

Data de finalizare a proiectului: 31.08.2021. 

2. Cresterea eficienței energetice a imobilului “CSEI 

Elisabeta Polihroniade” Vaslui 

Buget: fonduri UE: 1.941.547 lei, contribuția națională: 

296.943 lei, contribuția proprie a beneficiarului: 45.683 

lei. 

Data de finalizare a proiectului: 31.01.2021. 

3. Creșterea eficienței energetice a clădirii Secției de 

Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Elena 

Beldiman Bârlad  

Buget: fonduri UE: 3.414.262 lei, contribuția națională: 

520.173 lei, contribuția proprie a beneficiarului: 82.344 

lei. 

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2020 

4. Reabilitare și modernizare drum județean DJ244I: 

Murgeni (DN 24A) – Sărățeni – Mălușteni – DC 67, km 

 4+600-9+100 (L=4,500 km), Județul Vaslui  

Buget: fonduri UE: 7.146.391 lei, contribuția națională: 

1.092.977 lei, contribuția proprie a beneficiarului: 

168.150 lei. 

Data de finalizare a proiectului: 31.10.2020 

Situația contractelor semnate  

în județul Vaslui 2018—2019 

Proiecte finantate prin: Programul 

Operațional Infrastructură Mare 

Programul Operațional Regional 
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11. Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Ju-

dețean de Urgență Vaslui 

Buget: fonduri UE: 10.153.048,49 lei, contribuția proprie 

a beneficiarului: 207.205,67 lei. 

Perioada de implementare a proiectului: 19.07.2019-

31.10.2021. 

12. Planificare Strategică pentru dezvoltarea durabilă 

a Județului Vaslui 

Buget: fonduri UE: 694.006, contribuția națională: 

106.142 lei, contribuția proprie a beneficiarului: 16.330 

lei. 

Data de finalizare a proiectului: 05.06.2020 

13. Calitate și performanță: strategie de management 

la Consiliul Județean Vaslui 

Buget: fonduri UE: 597.792,06 lei, contribuția proprie a 

beneficiarului: 12.199,84 lei. 

Perioada de implementare a proiectului: 29.01.2018-

29.07.2019. 

14. Etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui 

Buget: fonduri UE: 391.617,80 lei, contribuția proprie a 

beneficiarului: 7.992,20 lei. 

Perioada de implementare a proiectului: 18.06.2018-

17.10.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook.com/EuropeDirectVaslui  

 

 

5. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: 

DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 

245L (Costești) 

Buget: fonduri UE: 13.870.511 lei, contribuția națională: 

2.121.372 lei, contribuția proprie a beneficiarului: 

326.365 lei. 

Data de finalizare a proiectului: 31.01.2022 

6. REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGI-

CĂ 4: VASLUI „REABILITARE ȘI MODERNIZARE 

DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BIRLAD – LAZA – 

CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)” 

Buget: fonduri UE: 184.809.132 lei, contribuția naționa-

lă: 28.264.926 lei, contribuția proprie a beneficiarului: 

4.348.450 lei. 

Data de finalizare a proiectului: 30.06.2022. 

7. Extindere UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE și REA-

LIZARE HELIPORT la SPITALUL JUDEȚEAN DE UR-

GENȚE VASLUI 

Buget: fonduri UE: 4.785.301 lei, contribuția națională: 

1.914.120 lei, contribuția proprie a beneficiarului: 

136.723 lei. 

Data de finalizare a proiectului: 31.05.2023. 

8. SERVICII SOCIALE DESTINATE PERSOANELOR 

ADULTE CU DIZABILITĂȚI (D.G.A.S.P.C. Vaslui)  

Buget: fonduri UE: 2.712.241 lei, contribuția națională: 

414.813 lei, contribuția proprie a beneficiarului: 63.817 

lei. 

Data de finalizare a proiectului: 31.10.2020 

9. Servicii sociale integrate pentru persoane adulte 

cu dizabilități 

Buget: fonduri UE: 2.940.008 lei, contribuția națională: 

449.648 lei, contribuția proprie a beneficiarului: 69.177 

lei. 

Data de finalizare a proiectului: 31.10.2020 

10. Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesi-

onală Specială “Sfânta Ecaterina” Huși  

Buget: fonduri UE: 6.143.219 lei, contribuția națională: 

939.551 lei, contribuția proprie a beneficiarului: 144.546 

lei. 

Data de finalizare a proiectului: 31.01.2022 

Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020 

https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui

