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toleranţă, unitate, pluralism, pace şi solidaritate, valori pe
care Uniunea Europeană le apără şi le respectă.

Meserii Europene
Sărbători fericite şi La Mulţi Ani!
Pe parcursul lunii noiembrie am organizat 3 dezbateri din

Vă dorim un An nou plin de realizări şi vă invităm să
ne fiţi alături şi la activităţile organizate în 2016!

seria „Meserii Europene” .
Obiectivul acţiunii l-a reprezentat identificarea necesarului

Să fim mai buni!

european în ceea ce priveşte calificările, a numărului de
elevi ce ar putea fi integraţi pe piaţa muncii, a

“Să fim mai buni” nu este doar un îndemn, ci şi numele

competenţelor

piesei de teatru prezentată în prag de sărbători, pe 22

şi

aptitudinilor

copiilor,

promovarea

mobilităţii muncii în spaţiul european şi informarea

decembrie 2016, la Consiliul Judeţean Vaslui, cu scopul

tinerilor privind dreptul de a munci pe teritoriul UE.

de a promova valorile care stau la baza construcţiei
Uniunii Europene şi de a contribui la conştientizarea
tinerilor asupra drepturilor pe care le au în calitate de
cetăţeni europeni.
Având ca temă toleranţa, piesa a fost pusă în scenă de
un grup de elevi de clasele a IX-a şi a X-a de la Liceul
Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Vaslui, sub îndrumarea
domnului profesor doctor Gherghe Adrian, coordonatorul
Cercului de Creaţie Literară din cadrul Palatului Copiilor

Prima întâlnire din această serie, a avut loc pe data de 29

Vaslui şi a doamnei profesor Ciobanu Liliana, cadru

septembrie 2016, la Centrul Judeţean de Resurse şi

didactic la Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Vaslui.

Asistenţă

Cu această ocazie, voluntara Centrului, Nistor Andreea,

Educaţională

Vaslui, iar

celelalte trei,

conform următorului calendar :

le-a vorbit celor

pe 22 noiembrie 2016, la Colegiul Tehnic „A. I.

prezenţi despre

Cuza” Bârlad;

demnitatea

pe 28 noiembrie 2016, la Şcoala Postliceale

umană, libertate,

FEG Education Vaslui;

egalitate,

pe 29 noiembrie 2016, la Liceul Tehnologic

democraţie,

„Ioan Corivan" Huşi.

nediscriminare,
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ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI
La discuţii au participat directori, cadre didactice şi elevi

În

ai Liceelor Tehnologice şi Profesionale din judeţ. De

Comunitare

asemenea, la toate întâlnirile am fost onoraţi cu prezenţa

Profesionale are rolul de prim punct de contact pentru

doamnei

cetăţeni pentru a afla mai multe despre Europass şi

prof.

Ciulei

Maria,

inspector

pentru

România,

Agenţia
în

Naţională

Domeniul

pentru

Educaţiei

şi

Programe
Formării

î nv ăţ ăm ânt ul

poate fi accesată la pagina http://www.anpcdefp.ro/.

profesional

De asemenea, pe parcursul seminarului, participanţii au

şi

tehnic din cadrul

învăţat să completeze un CV şi au

Inspectoratului

despre oportunităţile pe care le pune la dispoziţie

Ş c o l a r

Uniunea Europeană pentru dezvoltarea personală şi

J u d e ţ e a n

educaţională a tinerilor, ce îi va ajuta la îmbunătăţirea

Vaslui

propriului portofoliu Europass.

şi

a

primit informaţii

doamnei prof. consilier Octavia Nacu, de la Centrul
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Vaslui. Un alt partener de nădejde a fost şi Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui,
împreună cu Agenţiile Locale din Huşi şi Bârlad;
doamnele consilier Cocoş Doina şi Agafiţei Aura,
domnul consilier Drangă Grigore şi, nu în ultimul rând
doamna Haj Serinela, şef serviciu Agenţia Locală Huşi,
au prezentat serviciul EURES, au menţionat care sunt

Copii europeni

calif icăril e
cele

mai

solicitate

de

În luna decembrie 2016 am fost vizitaţi de copiii de la

angajat orii

grupa mare a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 15

români

şi

Vaslui, însoţiţi de doamnele educatoare Bejan Cristina şi

străini, dar şi

Pârcălabu Tatiana. Cei mici au aflat care sunt simbolurile

care

europene,

sunt

locurile de muncă disponibile în UE, la momentul actual.

au

primit

materiale

promoţionale

şi

informative, iar la final ne-au încântat şi bucurat cu un
mini recital de colinde.

Europassul către viitor

Pe data de 22 noiembrie 2016, elevii clasei a XI-a,
profilul Economic, din cadrul Liceului Teoretic „Mihai
Eminescu” Bârlad au participat la seminarul de instruire
„Europassul către viitor”. Cu această ocazie elevii au
făcut un exerciţiu de identificare a propriilor calităţi, dar
şi a defectelor şi au învăţat cum să le transforme în
atuuri şi să le evidenţieeze cât mai bine într-un

Fotografiile de la activităţile noastre, sunt disponibile

Curricullum Vitae (CV).

pe pagina de Facebook, https://www.facebook.com/

Mai exact, am discutat despre portofoliul Europass, ce

EuropeDirectVaslui/.

cuprinde

cele
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documente

cu

ajutorul

cărora

competenţele şi calificările pot fi înţelese mai uşor în

(Cozma Mihaela, consilier comunicare Europe Direct

Europa şi Reţeaua de Centre Naţionale Europass.

Vaslui)
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EVENIMENTE & ŞTIRI
Tinerii care se înscriu în Corpul european de

Resurse financiare disponibile pentru
finalizarea a 19 proiecte de infrastructură
din România

solidaritate vor trebui să adere la declaraţia de
misiune şi la principiile Corpului european de
solidaritate. Fiecare organizaţie participantă trebuie să

Comisarul european pentru politică regională, Corina

adere la Carta Corpului european de solidaritate, în

Creţu, a aprobat continuarea a 19 proiecte din mai

care se prevăd drepturile și obligaţiile acestora în

multe regiuni din România, în valoare totală de 1,3

toate etapele activităţii de solidaritate.

miliarde de euro. Proiectele se referă la sistemul de
alimentare cu apă, cel de canalizare şi epurare, sistemul

Sursa: CE

centralizat de termoficare urbană şi la infrastructura de
transport feroviar şi rutier. Printre acestea, se regăseşte

Peste 500 de milioane de euro din
fonduri UE pentru proiectele de
infrastructură din România

şi proiectul “Reabilitarea sistemului de alimentare cu
apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de
epurare

în

aglomerările

Vaslui,

Bârlad,

Huşi,

Comisarul european pentru politică regională Corina

Negreşti”.

Creţu a aprobat fazarea a 7 proiecte majore pentru
România.

Sursa: CE

Proiectele de infrastructură de transport avute în
vedere sunt:
- drumul naţional Piteşti - Câmpulung - Braşov:

Corpul european de solidaritate

modernizarea drumului naţional 73 va reduce numărul
accidentelor rutiere, ajutând în acelaşi timp la

Începând cu data de 7 decembrie 2016, tinerii cu vârsta

dezvoltarea economiei din zonă;

cuprinsă între 18 şi 30 de ani se pot înscrie în Corpul

- autostrada Sebeş - Turda: noua autostradă de

european de solidaritate, o nouă structură prin care pot

70 km va face legătura între autostrăzile A1 (Orăştie–

aduce o contribuţie importantă în societate, în întreaga

Sibiu) şi A3 (Gilău - Câmpia Turzii);

UE. Astfel, ei vor dobândi experienţă valoroasă la

- drumul

începutul carierei.

naţional

Odată cu lansarea noului Corp european de solidaritate,

îmbunătăţirea condiţiilor de transport între cele două

participanţii vor avea posibilitatea de a fi voluntari într-un

oraşe.

proiect european, să urmeze unele stagii de pregătire ori

Alte patru proiecte aprobate vizează extinderea şi

ucenicie sau să-şi găsească un loc de muncă pentru o

reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi

perioadă cuprinsă între 2 şi 12 luni, în domenii precum

canalizare în judeţele Braşov, Hunedoara, Olt şi

educaţia, sănătatea, integrarea socială, sprijinul pentru

Tulcea.

distribuirea de alimente, construirea de adăposturi,
primirea,

sprijinirea

refugiaţilor,

şi

protecţia

integrarea

migranţilor

mediului

sau

şi

naţional
între

Deva

DN76: reabilitarea drumului
şi

Oradea

va

duce

la

Sursa: CE

a

prevenirea

România întârzie transpunerea
legislației UE

catastrofelor naturale.

România a primit două avize motivate din partea
Comisiei Europene la 17 noiembrie, în ceea ce
priveşte normele de transparenţă a tranzacţiilor pe
pieţele reglementate şi cele referitoare la stocurile
petroliere.
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EVENIMENTE & ŞTIRI
În primul caz, împreună cu Irlanda, Spania, Portugalia şi

Întărirea securităţii graniţelor externe ale
UE

Letonia, România va trebui să îşi armonizeze legislaţia
privind cerinţele în materie de transparenţă pe pieţele
reglementate cu normele UE.
În cel de-al doilea caz, România trebuie să asigure imple-

Călătorii scutiţi de viză care ajung în Europa vor fi înreg-

mentarea şi aplicarea corectă a Directivei privind stocurile

istraţi într-un sistem european de informaţii şi autori-

petroliere (2009/119/CE), potrivit avizului motivat transmis

zare privind călătoriile (ETIAS), în urma unei propuneri

de Comisia Europeană în 17 noiembrie.

prezentate

de

Comisia

Europeană

miercuri,

16

noiembrie. ETIAS va colecta informaţii privind aceşti
Sursa: CE

călători, putându-se astfel efectua în prealabil controale
de securitate şi verificări pentru depistarea cazurilor de
migraţie neregulamentară. Acest lucru va contribui la o

Buget mărit pentru promovarea
produselor agricole în 2017

gestionare mai eficientă a frontierelor externe ale UE şi
va îmbunătăţi securitatea internă, facilitând, în acelaşi
timp, călătoriile legitime în spaţiul Schengen.

În 2017, producătorii din UE vor beneficia de un buget de

Principalele funcţii ale ETIAS vor fi:

promovare a produselor agricole majorat (133 de milioane

verificarea informaţiilor transmise de către resorti-

de euro faţă de 111

sanţii ţărilor terţe scutiţi de viză;

milioane

în

2016),

prelucrarea automată a fiecărei cereri depuse prin

pot riv it

st rat egi ei

intermediul unui site internet sau al unei aplicaţii

adoptate de Comisia

mobile;

Europeană în data de

eliberarea autorizaţiilor de călătorie.

10 noiembrie. Această
sumă va cofinanţa o

Sursa: CE

serie de programe care vor viza, în majoritatea lor, regiuni
şi ţări terţe, precum China, Orientul Mijlociu, America de

Progrese privind transferul şi relocarea
refugiaţilor

Nord, Asia de Sud - Est și Japonia, obiectivul fiind găsirea
de noi pieţe şi sprijinirea consumului de produse din UE
în străinătate.

Potrivit celor mai recente rapoarte, publicate de Comisia Europeană pe 8 decembrie, 1.406 persoane au

Sursa: CE

fost transferate în luna noiembrie, cel mai ridicat număr
înregistrat până în prezent, ajungându-se astfel la un

PIB/locuitor în creştere în România

total de 8.162 de persoane, din care 6.212 din Grecia şi
1.950 din Italia. Şi numărul persoanelor relocate a
înregistrat o creştere, ajungându-se în prezent la un

Potrivit Eurostat, în 2015, România se afla printre statele

total de 13.887 de persoane din cele peste 22 de mii

membre ce au înregistrat o creştere a Produsului intern

asupra cărora se convenise prin programul din 2015.

brut (PIB) pe cap de locuitor, comparativ cu 2013 (57 faţă
de 55%). Cu toate aceastea, ea era plasată pe ultimele

Sursa: CE

locuri la nivel european, ca nivel înregistrat faţă de media
UE, în timp ce pe primul loc era clasat Luxemburgul, cu

(Voluntar - Andreea Alina Nistor, studentă UAIC Iaşi,

un PIB/locuitor de 264%.

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, Relaţii
Internaţionale şi Studii europene)

Sursa: CE
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
petrecere a timpului liber în cluburile de profil.

Modificări

Solicitanţii şi partenerii eligibili sunt furnizorii de servicii

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a

sociale, precum şi autorităţi publice locale în parteneriat

modificat formele de contract (modele orientative) pentru

cu actorii sociali relevanţi.

patru apeluri de proiecte:

Ghidul Solicitantului pentru apelul competitiv de

2.1.A/2016, Prioritatea de investiţii 2.1 – Pro-

proiecte „Viitor pentru tineri (III)” — Integrarea dura-

movarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea

bilă pe piaţa muncii a tinerilor NEET din regiunile

exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea cre-

Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest

ării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afa-

Oltenia”, cu o finanţare de 236.338.443 euro din Pro-

ceri;

gramul Operaţional Capital Uman (POCU). Proiectele ce
POR/2016/5/5.1/1, Prioritatea de investiţii 5.1 -

vor fi sprijinite în cadrul acestei linii de finanţare vizează

Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patri-

tinerii cu vârsta între 16 şi 24 de ani care nu îşi continuă

moniului natural şi cultural;

educaţia sau formarea, nici nu sunt angajaţi (NEET).

POR/2016/5/5.2/1, Prioritatea de investiţii 5.2 -

Ghidul solicitantului IP 7/2016, în cadrul Obiectivului

Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului ur-

Specific 2.2 - Creşterea transparenţei, eticii şi integri-

ban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării

tăţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice,

terenurilor industriale dezafectate, reducerii poluării aeru-

Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -

lui şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului, cu

2020;

modificările şi completările ulterioare;

G hi dul

Soli cit ant ul ui

pent ru

ti pul

de

POR/2016/7/7.1/1, Prioritatea de investiţii 7.1 -

proiecte "Proiect Tehnologic Inovativ", Acţiunea 1.2.1

Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de mun-

"Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin

că, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei

proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau

strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă

în parteneriat cu institutele de CD şi universităţi, în

reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum

scopul inovării de procese şi de produse în sectoarele

şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale

economice care prezintă potenţial de creştere" din

şi culturale specifice în cadrul Programului Operaţional

cadrul Axei 1 a Programului Operaţional Competitivitate.

Regional (POR) 2014-2020.
Detalii la : www.mdrap.ro/

Pilot Start-Up Mediu Eco-Business

Spre consultare!
Programul Pilot Start Up Mediu Eco Business,
Centrul Europe Direct Vaslui vă informează că, în această

măsură de ajutor de minimis care vizează finanţarea

perioadă, se află spre consultare:

nerambursabilă a tehnologiilor de obţinere a materialelor

Ghidul Solicitantului „Bunicii comunităţii — Ser-

şi/sau produselor cu impact redus asupra mediului prin

vicii sociale şi socio-medicale pentru vârstnici”, cu o

utilizarea de materii prime naturale şi/sau materii prime

alocare de 15 milioane euro din Programul Operaţional

reciclate, în scopul introducerii acestora în diferite

Capital Uman (POCU). Proiectele aferente acestei linii de

sectoare ale economiei verzi, a fost aprobat printr-un

finanţare vizează persoanele vârstnice aflate în situaţii de

memorandum, de Guvern, în luna decembrie 2016.

dependenţă şi/sau în risc de excluziune socială. Se vor

Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea neram-

finanţa centre de zi pentru persoane vârstnice, servicii

bursabilă a tehnologiilor de obţinere a materialelor şi/

de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, precum şi,

sau produselor cu impact redus asupra mediului prin

după caz, activităţi de distribuire a hranei la domiciliu,

utilizarea de materii prime naturale şi/sau materii prime

prin intermediul serviciilor de tip „masa pe roţi”. De ase-

reciclate, în scopul introducerii acestora în diferite sec-

menea, apelul vizează activităţi de socializare şi de

toare ale economiei verzi.
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
Schema de minimis se adresează operatorilor economici,

Sprijin pentru societatea civilă din
Republica Moldova

întreprinderi unice, cu excepţia celor care îşi desfăşoară
activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, în producţia primară a produselor agricole, în prelucrarea şi

Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de

comercializarea produselor agricole, desfăşoară activităţi

proiecte „Sprijin pentru societatea civilă din Repub-

legate de export către state terţe sau către state membre

lica Moldova”, Instrumentul pentru Cooperare şi Dezvol-

sau desfăşoară activităţi care favorizează utilizarea pro-

tare, componenta „Organizaţii ale societăţii civile şi

duselor naţionale în detrimentul celor importate.

autorităţi locale”.

Cuantumul finanţării va fi egal cu cheltuielile eligibile ale

Acest apel este o cerere de propuneri restrânsă care

proiectului, fără a se putea depăşi, la data semnării con-

presupune, în prima fază, depunerea unei note succinte/

tractului de finanţare nerambursabilă, echivalentul în lei al

de concept privind ideea de proiect şi evaluarea

nivelului maxim al ajutorului de minimis de 200.000 EUR,

acesteia. În această fază, nu trebuie prezentat un buget

conform legislaţiei în vigoare.

detaliat, ci doar o estimare indicativă a contribuţiei UE şi

Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finan-

a procentului pe care aceasta îl reprezintă în bugetul

ţare, pe tipuri de proiecte şi în limita sumei alocate.

total al proiectului.

Detalii la: www.guv.ro

Obiectivul general: dezvoltarea societăţii civile care să
devină un actor major cu participare activă la luarea
deciziilor, crearea de politici şi procesul de punere în ap-

Prelungiri

licare a cadrului Acordului de asociere UE-Moldova,
înţelegere ce are drept scop consolidarea politicii locale,

Ministrul

Fondurilor

Europene

a

emis

transparenţa şi managementul financiar.

Ordinul

2897/9.12.2016 prin care se prelungeşte perioada de

Solicitanţi eligibili: entităţi non-profit, şcoli şi universi-

depunere

POCU

tăţi, IMM-uri, federaţii şi sindicate, agenţii locale şi aso-

„Formarea personalului implicat în implementarea

ciaţii, camere de comerţ, organizaţii ale minorităţilor, di-

programelor prioritare de sănătate”, de la 17.10.2016 –

asporei sau migranţilor, organizaţii şi reţele locale care

16.12.2016, la 17.10.2016 – 15.02.2017.

activează pentru cooperare regională descentralizată şi

Prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanţare

integrare, organizaţii de tineret, ale femeilor, etc.

în cadrul acestui apel de proiecte, are la bază necesitatea

Bugetul: 7.000.000 euro; se acordă între 80% şi 95%

clarificării şi corectării unor prevederi din ghid semnalate

cofinanţare.

pe helpdesk-ul ministerului, cu potenţial impact asupra

Data limită de depunere: 27.01 – 20.04.2017.

elaborării cererilor de finanțare.

Informaţii suplimentare:

a

proiectelor

în

cadrul

apelului

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

Aplicaţiile se depun numai în limba engleză;
Consorţiul trebuie să cuprindă, alături de solicitant,
cel puţin 3 parteneri;
Implementarea proiectului poate fi de minimum 24
de luni şi maximum 40 de luni;
Acţiunile proiectelor trebuie să se desfăşoare în
Moldova, incluzând regiunea Transnistria.
Detalii la: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid

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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