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La sfârşitul acestui an se încheie cea de-a treia generaţie 

de Centre de Informare Europe Direct, o generaţie de 5 

ani, formată din 31 de Centre în România şi 500 în  UE. 

Dar, în judeţul Vaslui, informarea pe teme europene a 

debutat de mai bine de 13 ani, din anul 2004, de când a 

luat înfiinţare Centrul de Informare Europe Direct Vaslui.   

De-a lungul anilor, prin activităţile organizate, am avut 

privilegiul de a aduce Uniunea Europeană aproape de  

cetăţenii din judeţ, fiind principalul punct de contact al 

Comisiei Europene, pe plan local.  

Mii de copii, tineri, cadre didactice, persoane vârstnice 

sau pur şi simplu oameni obişnuiţi, ne-au trecut pragul, 

ne-au sprijinit şi s-au implicat în promovarea proiectului 

european.  

Din acest motiv, la finele anului, dar şi ai celei de-a treia 

generaţii, dorim să mulţumim tuturor partenerilor noştri - 

reţelei şcolare, administraţiei publice locale, mediului 

privat, ONG-urilor, mass- mediei vasluiene, voluntarilor, 

fără de care nu am fi reuşit să desfăşurăm atât de multe 

evenimente frumoase.  

 

Sărbători fericite şi Un An nou plin de 

realizări! 

Şi pentru că, anul acesta se mai încheie o filă din acest 

frumos capitol, vă invităm să rememorăm câteva 

evenimente desfăşurate de-a lungul celor 5 ani.  

 

*** 2017 *** 

Pe 29 noiembrie 2017, în colaborare cu Inspectoratul 

Școlar Judeţean Vaslui, am desfășurat evenimentul 

“Erasmus, un + în educaţie”, conferință și expoziție, 

pentru a marca cei 30 de ani de existență ai Programului 

UE, Erasmus+. 

În cadrul conferinței am avut plăcerea să aflăm despre 

proiectele de Mobilitate Leonardo da Vinci, de Formare 

Profesională și de Educare a Adulților, implementate de 

liceele din județ, de Casa Corpului Didactic Vaslui și de 

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui. De asemenea, 

elevii liceelor “Mihai Eminescu” Bârlad şi „Ştefan 

Procopiu” Vaslui, licee ce poartă titulatura de Şcoli 

Ambasador ale Parlamentului European, ne-au vorbit 

despre instituțiile europene, despre Corpul European de 

Solidaritate și ne- au prezentat cele mai importante 

fragmente din Starea Uniunii 2017, discursul anual al 

Preşedintelui Comisiei Europene. 

 

Europe Direct Vaslui, 

la finalul celei de-a treia generaţii 

http://www.europedirectvaslui.ro
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În perioada 20

-22 septembrie 

am promovat 

cei 10 ani de 

apartenenţă ai 

României la 

UE, prin 2 

concursuri de 

desene pe asfalt şi 2 ateliere de lucru, alături de cei mai 

speciali copii din Vaslui, în cadrul acţiunii “Copil Român 

în Europa”.  

În perioada 23 - 25 august 2017 am avut plăcerea să 

organizăm cea de-a  II-a ediţie a acţiunii “BUNI-pe-NET”, 

cu  4 seminarii de instruire în utilizarea calculatorului şi a 

internetului, destinate persoanelor vârstnice din Vaslui, 

Bârlad, Negreşti şi Huşi.  

În primăvara anului  2017 am dat startul unei ample 

acţiuni, ce a cuprins 4 sesiuni de informare în liceele din 

judeţ şi o excursie educaţională la un parc de aventură, 

în judeţul Harghita. “Şcoala de afaceri pentru tineri/ 

Young in business”, a fost organizată în colaborare cu 

Centrul  Europe Direct  Nord Est  şi  a  avut  ca scop 

educarea tinerilor vasluieni în spirit antreprenorial. 

ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI 2013-2017                                                       

Tot în 2017, de 

Ziua Europei, 

am sărbătorit 10 

ani  de la 

a d e r a r e a 

României la UE 

şi 60 de ani de 

la semnarea Tratatelor de la Roma, print concertul 

aniversar de muzică clasică „Odă Europei”. 

 

*** 2016 *** 

Elevii talentaţi de la Liceul Teoretic "Mihail 

Kogălniceanu" Vaslui, sub îndrumarea domnului prof. dr. 

Gherghe Adrian, coordonator Cercul de Creaţie Literară, 

Palatul Copiilor Vaslui, au promovat valorile europene şi 

ne-au îndemnat, pe 22 decembrie 2016, “Să fim mai 

buni”, prin intermediul unei piese de teatru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe 22 noiembrie 2016, am discutat cu elevii clasei a XI-

a, profilul Economic, de la Liceul Teoretic „Mihai 

Eminescu” Bârlad, despre planurile lor de viitor, despre 

oportunităţile pe care le oferă UE tinerilor, despre cum să 

îţi evidenţiezi calităţile într- un CV, în cadrul seminarului 

de instruire, „Europassul către viitor”. 
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Pe 05 octombrie 2016, de Ziua Mondială a Educaţiei, am 

dezbătut, alături de elevi și profesori, despre programele 

educative ale UE, în cadrul activității „De ce EU?”. 

În perioada septembrie-decembrie 2016, am punctat care 

este necesarul european în ceea ce priveşte calificările, 

a m  p r o m o v a t 

mobilitatea muncii în 

spaţiul European și 

a m  i d e n i t f i c a t 

competenţele şi 

aptitudinile tinerilor 

v a s l u i e n i ,  p e 

parcursul a 4 întâlniri. 

Discuțiile “Meserii 

Europene” au avut 

loc la Vaslui, Huși și 

Bârlad și au adunat 

factori cheie din județ, 

elevi și profesori ai liceelor și scolilor profesionale. 

Pe 26 septembrie 2016, în cadrul concursului de 

traduceri în limba engleză, “CE... ZEL!”, am cunoscut 

mulţi elevi de gimnaziu, pasionați de cunoașterea limbilor 

străine și conștienți de importanța acestora.  

 

Pe parcursul lunii august de anul trecut, am avut 

plăcerea să descoperim că vârstnicii vasluieni sunt 

„Buni-pe-Net”, prin intermediul celor 4 seminarii de 

instruire în utilizarea calculatorului şi a internetului.  

Având scopul de a promova rolul UE pe plan mondial 

şi de a întări sentimentul de solidaritate în rândul celor 

mici, am organizat, anul trecut, în aprilie un atelier de 

pictură, iar pe 9 mai, 3 concursuri de desene pe asfalt 

şi o expoziţie de desene, cu titlul “MAI puternici, MAI 

europeni”. 

*** 2015 *** 

În 2015, am dorit să promovăm proiectele europene 

din judeţ, printr-un 

mod diferit şi am 

organizat un concurs 

de fotografii care să 

conţină imagini cu 

acestea.   Concursul  

s-a bucurat de un 

mare succes, cei mai 

buni fotografi fiind 

premiaţi în cadrul 

expoziţiei fotografiilor 

înscrise în concurs, “Europa prin obiectiv”.  
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Între 18 noiembrie şi 3 decembrie 2015, am desfăşurat 

caravana de informare 

„Înainte şi după. 8 ani 

de la integrarea 

României în UE”,     

pentru publicul larg. 

Caravana a cuprins   

vizite la 10 proiecte de succes din judeţul Vaslui, imple-

mentate cu sprijinul fondurilor europene. 

Cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilităţii, alături de 

preşcolarii şi şcolarii vasluieni, am “reGenerat idei” şi am 

tras un semnal de alarmă asupra importanţei protejării 

mediului, printr-o defilare stradală precedată de 4 ateliere 

de confecţionare de obiecte vestimentare şi jucării, din 

deşeuri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a promova valorile europene, ideea de unitate în 

diversitate, în iulie 2015 am încântat publicul vasluian cu 

un emoţionant concert de muzică clasică, în aer liber, la 

“Noaptea Europeană a Muzicii Clasice” 

 Pe 9 mai 2015, împreună cu voluntarii noştri, am dialogat 

cu cetăţenii vasluieni despre viitorul Europei. Activitatea a 

încheiat seria de dezbateri ”Europa pentru toţi. Toţi 

pentru Europa”, desfăşurată în perioada martie - mai, la 

care am colaborat cu Centrul Europe Direct Iaşi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 2014 *** 

În perioada noiembrie-decembrie 2014, alături de cele 5 

GAL-uri din judeţ, am desfăşurat o campanie de        

informare despre 

PNDR 2014-2020. 

Astfel, cei interesaţi 

să acceseze fonduri 

europene în mediul 

rural au aflat care 

este “Rolul GAL - 

urilor în aplicarea Politicii Agricole Comune 2014-

2020”. 

În 2015 am participat la “Bursa Generală a locurilor de 

muncă” şi la “Bursa Locurilor de Muncă pentru      

Tinerii Absolvenţi” , 

pentru a informa       

participanţii despre 

mobilitatea forţei de  

muncă în spaţiul 

European.  

 

Promovând petrecerea timpului liber în natură, jucând 

“Jocuri Uitate”, precum „Şotron”, „Ţară, ţară, vrem 

ostaşi”, „Prinsa”, „De-a v-aţi ascunselea”, etc, am     

marcat, în septembrie 2014, Săptămâna Europeană a 

Mobilităţii, alături de elevii din Vaslui.  
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Pe 9 mai 2014 am 

sărbătorit “Europa 

Dulce”, printr-un 

frumos eveniment, 

ce a cuprins o    

confer i nţă,  un    

concurs de dulciuri 

europene, cu expoziţie şi degustare, şi o cafenea publică.  

Pentru a promova 

alegerile pentru 

Parlamentul Euro-

pean din 2014, 

am organizat, în 

aprilie, un concurs 

între liceele din 

judeţ, pe tema 

alegerilor europene, “Noi Alegem Viitorul Europei”.  

 

*** 2013 *** 

În decembrie 2013 am promovat proiectele de succes din 

judeţul Vaslui, finanţate prin fonduri europene, în cadrul 

conferinţei „Implementarea obiectivelor Strategiei    

Europa 2020 şi fondurile europene în România în   

p e r i o a d a 

2014-2020”, 

la care au 

participat re-

prezentanţi ai 

mediului de 

afaceri, ai 

autor i tăţ i lor 

locale, ONG-uri şi public interesat de atragerea fondurilor 

europene. 

Tot pe parcursul anului 2013, am desfăşurat două ample 

campanii de informare, ce au cuprins în total 16 dezba-

teri, la toate liceele din judeţ. “EU Aleg viitorul meu” şi 

“Tu ce fel de Europă iţi doreşti?”, au invitat tinerii la dia-

log şi au avut ca scop       

promovarea drepturi lor    

europene şi a programelor 

UE, destinate tinerilor. La 

finalul acestora a fost       

organizat şi un concurs de 

planuri de afaceri, fiind     

premiaţi cei mai buni 3 elevi.  

 

 

 

 

Cu scopul promovării drepturilor europene au fost şi 

participările noastre la “Târgul Meşterilor Populari” şi 

la târgul „Ouă încondeiate. Icoane. Expoziție. Atelier. 

Vânzare”, unde am avut standuri proprii şi am distribuit 

pliante informative, cu sprijinul voluntarilor noştri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe 9 mai 2013, am marcat Ziua Europei prin concursul 

între liceele din judeţ, de cunoştinţe despre UE, “Noi 

construim viitorul Europei”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În primăvara anului 2013, pentru a promova identitatea 

culturală în spaţiul european şi pentru a contribui la 

creşterea incluziunii sociale, am invitat persoanele cu 

nevoi speciale să 

realizeze mărţişoare 

europene, pe care  

le-am expus la sediul 

nostru şi apoi le-am 

dăruit vizitatorilor.   

 

**************************************************************** 

Dacă doriţi să revedeţi imagini de la toate evenimentele 

noastre, inclusiv de la activităţile care nu au făcut parte 

din planul nostru anual, dar la care cu drag am răspuns 

invitaţiei, vă invităm pe site-ul nostru şi pe pagina de 

Facebook. 

 

(Mihaela Dumitraş, ofiţer de informare Europe Direct 

Vaslui)  

http://www.europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=50
https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui
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 educaţionali - mobilitate pentru inspectori şcolari, 

 consilieri, formatori de cadre didactice și asistență 

 educaţională; 

Calitatea învăţământului la locul de muncă - edu-

caţie şi formare profesională cu accent pe şcolile 

de formare profesională care au încheiat parteneri-

ate cu companii pentru stagii; 

Capacitatea instituţională a şcolilor de a creşte 

incluziunea copiilor romi. 

Detalii suplimentare la: http://www.eea4edu.ro/ 

 

AM POR a lansat trei apeluri de proiecte, în valoare tota-

lă de aproximativ 258 milioane euro, pentru finanţarea 

investiţiilor în infrastructura educaţională din învăţămân-

tul antepreşcolar şi preşcolar, din învăţământul obligato-

riu şi, respectiv, învăţământul profesional şi tehnic.  

Activităţi eligibile: investiţii în construcţia, reabilitarea, 

modernizarea, extinderea, echiparea infrastructurii edu-

caţionale pentru educaţia timpurie antepreşcolară (creşe) 

şi preşcolară (grădiniţe), pentru învăţământul general 

obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoa-

re), respectiv pentru învăţământul profesional şi tehnic şi 

învăţarea pe tot parcursul vieţii (licee tehnologice şi şcoli 

profesionale).  

Vor putea primi finanțare proiecte de minim 100.000  

euro, a căror valoare cumulată, pe toate regiunile de 

dezvoltare, se va ridica la maxim 110,2 mil. euro (fonduri 

nerambursabile) în cadrul apelului dedicat învăţământului 

antepreşcolar şi preşcolar, la 111,4 mil. euro în cazul 

apelului dedicat învăţământului obligatoriu, respectiv la 

36,7 mil. euro în cazul apelului referitor la creșterea gra-

dului de participare la învăţământul profesional şi tehnic 

şi învăţare pe tot parcursul vieţii.  

Termen de depunere: 4 ianuarie – 4 mai 2018. 

Detalii:  www.fonduri-ue.ro  

 

 

 

 

Pe data de 13 decembrie, a avut loc, la Iaşi, cea de-a 

doua reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare a 

Programului Operaţional Comun România - Republica 

Moldova 2014-2020, la care a fost prezent şi Consiliul  

Judeţean Vaslui, în calitatea sa de membru al               

Comitetului. 

Principalele subiecte dezbătute au vizat stadiul              

implementării Programului, demersurile necesare pentru 

contractarea oficiului antenă al Secretariatului Tehnic    

Comun, precum şi stadiul pregătirii Proiectelor Mari de   

Infrastructură incluse în Program (aflate, în prezent, în eta-

pa a doua de selecţie – elaborarea documentaţiei tehnice, 

în vederea aprobării de către Comisia Europeană). În 

acest sens, Comitetul Comun de Monitorizare a acordat 

mandat Autorităţii de Management pentru transmiterea 

proiectelor mari de infrastructură la CE după finalizarea 

procedurilor de verificare a documentaţiei acestora.  

Apelurile au fost lansate pe data de 20 decembrie 2017 

şi vor avea termen de depunere de 4 luni şi 15 zile   

calendaristice, atât pentru proiecte hard, cât şi pentru 

proiecte soft.  

 

 

 

 

În luna decembrie a fost lansat Programul Educație 2014

-2021 finanțat din granturile SEE în România. Progra-

mul, care aduce 14 milioane euro pe piaţa educaţională 

din România, va finanța:  

Mobilitatea studenților și a personalul didactic din 

învățământul superior (români în statele donatoare 

și a celor din statele donatoare în România); 

Cooperarea instituțională în învățământul superior 

prin schimbul de bune practici în domeniul metodo-

logiilor de predare și organizarea schimburilor pe 

termen scurt pentru studenți; 

Abilităţi şi competenţe îmbunătăţite ale experţilor  

Programul Comun  

România – Republica Moldova 

Educaţie 2014-2021 

Investiţii în infrastructura educaţională  

http://www.eea4edu.ro/

