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Crăciunul în Europa

Rolul României în Uniunea Europeană,
dezbătut la Vaslui

Pe data de 18 decembrie 2018, la invitaţia voluntarului

În contextul Anului European al Patrimoniului Cultural, al

nostru, Victor Munteanu, elev la Liceul “Ştefan Procopiu”

Centenarului Marii Unirii şi al preluării de către România a

din

Parlamentului

Preşedinţiei Consiliului UE, pe data de 7 decembrie 2018,

European, am avut plăcerea să povestim despre

la Sala “Ştefan cel Mare” a Palatului Administrativ Vaslui,

"Crăciunul în Europa", cu o parte din elevii de la Şcoala

alături de structura noastră gazdă, Consiliul Judeţean

Gimnazială “Mihai Eminescu” din Vaslui.

Vaslui, am desfăşurat conferinţa „Rolul României în

Victor le-a vorbit participanţilor despre tradiţiile şi

Uniunea Europeană”.

obiceiurile

UE,

Evenimentul, al cărui moderator a fost dl. Valeriu

Patrimoniului

Caragaţă, administratorul public al judeţului, s-a bucurat

Cultural. Partea a doua a activităţii a fost una creativă,

de prezenţa dlui. Tudor Buzatu, Secretar de Stat în

prin care am încercat să aducem în prim plan tradiţiile

Guvernul României, dlui. Eduard-Andrei Popica, Prefectul

româneşti din preajma sărbătorilor de iarnă, invitând

Judeţului Vaslui şi a

elevii să le descrie pe cele preferate şi să realizeze

dlui Vasile Mariciuc,

ornamente de Crăciun. Cele mai frumoase au fost

Vice - Preşedinte al

premiate!

Consiliului Judeţean

Vaslui

promovând

şi

de

ambasador

Crăciun

astfel

Anul

ale

junior

al

statelor

European

membre

al

Pentru noi a fost un an plin de

Vaslui. Aceştia au

provocări

salutat prezenţa UE

şi

vă

mulţumim,

fiecăruia în parte, pentru că

în

judeţ,

prin

ne-aţi fost alături.

investiţiile realizate şi au evidenţiat avantajele pe care le

Anul viitor va fi deosebit de

are România ca stat membru al UE.

important atât pentru România,

Conferinţa a reprezentat un bun prilej de discuţie şi

cât şi pentru UE.

despre importanţa fondurilor europene în regiune, cu

Sperând că ne veţi fi aproape în

accent pe proiectele de succes în domeniul revitalizării

continuare, vă dorim

tradiţiilor populare şi valorificării patrimoniului cultural
local. De asemenea, cu sprijinul invitaţilor, evenimentul a

Sărbători Fericite şi un

adus în atenţia publicului vasluian momentele importante

An Nou plin de împliniri!

din istoria României şi a Europei, trecute şi viitoare, parte
a patrimoniului nostru cultural.
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ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI
Partenerul nostru tradiţional, Centrul Judeţean pentru

Campania a cuprins 4 simulări ale procesului decizional

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui a

de la nivelul Parlamentului European, desfăşurate la

încheiat

evenimentul

printr-o

frumoasă

surpriză

Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi, pe data de 22

cu Ansamblurile folclorice “Mugurelul” şi Ansamblul

noiembrie,

“Hora Vasluiului” ce au încântat audienţa prin câteva

Codreanu” Bârlad, pe data de 23 noiembrie, la Liceul

momente artistice, autentic româneşti.

Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, pe data de 28

la

Colegiul

Naţional

„Gh.

Roşca

noiembrie şi la Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”
Negreşti, pe data de 29 noiembrie.

Dorim să mulţumim frumos autorităţilor prezente - locale,
judeţene, regionale şi centrale, ONG-urilor, meşterilor
populari, ansamblelor populare şi nu în ultimul rând
mass mediei.

În cadrul întâlnirilor, elevii au fost grupaţi pe partide

Pentru mai multe detalii despre eveniment şi fotografii,

politice europene şi au dezbătut o temă de interes pentru

vă invităm pe site-ul nostru, www.europedirectvaslui.ro şi

societatea actuală: „oportunităţi pentru tineri la nivel local

pe pagina noastră de Facebook, @EuropeDirectVaslui.

şi european”. Simulând rolul de deputaţi europeni, tinerii
au fost invitaţi să identifice problemele, dar şi soluţiile
legate de această tematică. Rezoluţiile votate de către
tineri în cadrul celor 4 simulări, vor sta la baza unui

„Parlamentul European al Tinerilor” – exerciţiu
pentru alegerile europarlamentare 2019

raport ce va fi transmis Reprezentanţei Comisiei
Europene în România.

În luna noiembrie 2018, am derulat campania de
conştientizare a tinerilor vasluieni asupra importanţei
alegerilor europene, intitulată „Parlamentul European al
Tinerilor”, în colaborare cu dra. Andreea Şerban,
doctorand

la

Facultatea

de

Drept,

Universitatea

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi co-organizatoar Model
European Union Iaşi, singurul eveniment din ţară care
simulează procedura legislativă a UE.

La una dintre întâlniri am avut plăcerea să-l avem alături
pe dl. Valeriu Caragaţă, Administratorul Judeţului
Vaslui, Consiliul Judeţean Vaslui, ce le-a povestit tinerilor
despre importanţa implicării lor în viaţa civică.
(Dumitraş Mihaela, ofiţer comunicare Europe Direct
Vaslui)
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EVENIMENTE & ŞTIRI
Vocea tinerilor vasluieni s-a auzit la
Parlamentul European

Vaslui, printre câştigătorii WiFi4EU

Dragii noştri colaboratori de la Liceul “Ştefan Procopiu”

224 de localităţi din România vor primi bonuri

Vaslui, câştigători ai titlului de "Şcoală-ambasador a

valorice

Parlamentului

achiziţionarea şi instalarea de puncte de acces public

trecută

European",

sediul

au

vizitat

Parlamentului

săptămâna

European

de

15.000

de

euro

fiecare

pentru

şi gratuit la internet wireless, în locuri, precum

din

Strasbourg.

bibliotecile, muzeele, parcurile sau pieţele publice, prin

Cei 20 de ambasadori juniori, printre care şi Victor

intermediul programului WiFi4EU, derulat de Comisia

Munteanu, voluntarul nostru, alături de cadrele didactice

Europeană.

coordonatoare, au devenit pentru o zi membri ai

În total au fost alocate 42 milioane euro pentru toate

Parlamentului

cele 2.800 municipalităţi din întreaga UE, care vor

European.

beneficia de finanţare. Printre acestea se numără şi

Aceştia au avut astfel

comuna Dăneşti, din judeţul Vaslui.

ocazia

de

a

formula

propuneri legislative şi de
a

dezbate

Uniunii

priorităţile
Europene,

împreună cu tineri din
alte 23 de state membre
ale UE.
Sursă foto: https://www.facebook.com/mazga.doina

Pentru a câştiga titlul de “Scoală - ambasador a
Parlamentului

European”

şi

pentru

a

participa

@UE

la
Sursa: RCE

programul Euroscola, profesorii şi elevii au organizat, în
perioada octombrie 2017- mai 2018 numeroase activităţi,
care au vizat îmbunătăţirea cunoştinţelor despre UE în

Dezlegare la ... Scrumbia de Dunăre!

rândul tinerilor.
Ne bucurăm că munca le-a fost răsplătită şi că au ales să
colaboreze şi cu noi! Felicitări!

România are se bucură cu un nou produs recunoscut

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

oficial, la nivel european!

Despre Euroscola

Scrumbia de Dunăre afumată a primit aprobarea

Parlamentul European a creat programul Euroscola

Comisiei Europene pentru a deveni produs cu

pentru a informa tinerii despre procesul de integrare

indicaţie geografică protejată (IGP). Aceasta se

europeană şi pentru a promova participarea lor la

alătură celorlalte 4 produse alimentare româneşti

construcţia UE. Programul reuneşte periodic elevi de

protejate în UE: Novac afumat din Țara Bârsei,

liceu din cele 28 de state membre, oferindu-le ocazia, pe

Telemea de Ibăneşti, Salam de Sibiu şi Magiun de

parcursul unei zile, de a afla cum funcţionează

prune de Topoloveni.

Parlamentul European, de a se cunoaşte între ei, de a-şi

În total, la nivelul UE, sunt înregistrate 1440 de

împărtăşi viziunile şi aşteptările.

produse protejate.

Evenimentul Ziua Euroscola este organizat la Strasbourg
de mai multe ori pe an. Fiecare eveniment reuneşte peste
500 de elevi din toată Uniunea Europeană.

Sursa: RCE

Detalii la: http://www.europarl.europa.eu
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EVENIMENTE & ŞTIRI
UE şi Japonia, acord comercial

Acordul bilateral de parteneriat economic al UE cu
Japonia va intra în vigoare în 1 februarie 2019, după
ce a fost ratificat de forurile legislative ale celor două
părţi. Va fi creată o zonă de liber schimb cu 635 milioane
locuitori, care va reprezenta o treime din PIB-ul mondial.
@UE

De pe urma acordului vor beneficia şi companiile din

gazelor BRUA (care leagă Bulgaria, România, Ungaria

România care exportă către Japonia.

şi Austria), conectând astfel sistemele de transport ale
Europei de Sud-Est cu cele ale Europei Centrale şi de
Vest. Această conectare la reţeaua europeană de transport al gazelor naturale va permite exportul de gaze în
ţările europene vecine.
Sursa: RCE
De ce merg românii la vot
- alegeri europene, 26 mai 2019 -

@UE

Conform celui mai recent sondaj Eurobarometru, care

Acordul va elimina marea majoritate a taxelor vamale pe

pune în lumină aşteptările europenilor cu privire la

care companiile din UE care exportă în Japonia le plătesc

alegerile din mai 2019 şi ceea ce i-ar motiva să voteze,

anual, în valoare de 1 miliard de euro, precum şi o serie

românii sunt printre cei mai îngrijoraţi europeni în ce

de obstacole privind reglementarea, de exemplu în cazul
autoturismelor.

Va

deschide,

de

asemenea,

priveşte transparenţa campaniilor electorale. Totodată,

piaţa

aceştia şi-ar dori să fie mai bine informaţi şi să

japoneză, de 127 de milioane de consumatori, unor

apară mai mulţi tineri printre candidaţi pentru a fi

exporturi-cheie de produse agricole din UE.

motivaţi să iasă la vot.
Sursa: RCE

Investiţii în infrastructura de transport de
gaze naturale din România

Banca Europeană de Investiţii (BEI) acordă un împrumut
în valoare de 50 de milioane euro (prima tranşă dintr-un
împrumut aprobat în valoare de 150 de milioane euro)
societăţii TRANSGAZ, compania publică de transport de

@UE

gaze naturale din România, pentru finanţarea unei noi

Principalii factori care i-ar face pe români să participe la

conducte. Această tranzacţie este sprijinită de Fondul

vot sunt: mai mulţi tineri printre candidaţi; mai bună

european pentru investiţii strategice (FEIS), pilonul

informare privind UE şi impactul Uniunii asupra vieţilor

financiar al Planului de investiţii pentru Europa, numit şi

lor; mai multe femei printre candidaţi; mai mulţi candidaţi

„Planul Juncker”.

din grupuri politice mai slab reprezentate; mai mulţi can-

Noua conductă va face legătura între resursele de gaze

didaţi cu alte naţionalităţi din UE.

naturale ale României de la ţărmul Mării Negre şi reţeaua
naţională de transport de gaze şi coridorul de transport al

Sursa: RCE
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
Programe de ucenicie şi stagii pentru
grupuri vulnerabile

Programul

Operaţional

Capital

Uman

Educaţie incluzivă pentru
copii şi tineri în situaţii de risc

2014-

Granturile Spaţiului Economic European (SEE) şi

2020 urmăreşte integrarea nevoilor de dezvoltare a

Norvegiene

resurselor umane în ansamblul programelor şi politicilor

contribuţia Islandei, Principatului

publice ale României, ca Stat Membru al UE şi are în

Liechtenstein

şi

Regatului

vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o

Norvegiei

la

reducerea

dezvoltare sustenabilă în viitor.

disparităţilor

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi. Scheme

sociale în

naţionale - programe de ucenicie şi stagii pentru şomeri şi

European şi la consolidarea relaţiilor bilaterale cu

persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din

cele 15 state beneficiare din Estul şi Sudul Europei şi

mediul rural

statele baltice.

Obiectivul specific 3.1: Creşterea ocupării şomerilor şi a

Programul: ,,Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi

persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă

creşterea incluziunii romilor”.

durată, lucrători vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu

Obiectivul general creşterea gradului de incluziune

dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie.

socială a copiilor şi tinerilor în situaţii de risc din

Prioritatea de investiţii 8.i: Accesul la locuri de muncă

România, promovarea educaţiei incluzive, în acord cu

pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi

documentele strategice naţionale şi europene.

pentru persoanele inactive, inclusiv pentru şomerii de

Solicitanţi eligibili:

reprezintă

economice şi
Spaţiul Economic

lungă durată şi pentru persoanele cu şanse mici de

Ministere de resort din domeniul educaţiei sau

angajare, inclusiv prin iniţiative locale de angajare şi

social şi agenţii/ structuri aflate în subordinea/

sprijin pentru mobilitatea forţei de muncă.

coordonarea acestora;

Solicitanţi eligibili: instituţii publice.

Instituţii publice de învăţământ din reţeaua

Buget: Pentru toate regiunile ţării, mai puţin Regiunea

şcolară naţională;

Bucureşti-Ilfov,

Centre

suma

totală

disponibilă

este

de

judeţene

de

resurse

şi

asistenţă

59.793.307,45 euro, din care contribuţia UE este de

educaţională;

50.824.602,89 euro (corespunzând unei contribuţii UE de

Autorităţi publice locale (consilii judeţene, consilii

85%).

locale), inclusiv instituţii publice cu personalitate

Grupul ţintă:

juridică din subordinea acestora, cu atribuţii în

Şomeri şi persoane inactive, cu accent pe şomerii

domeniul educaţiei de nivel preuniversitar şi al

de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), per-

incluziunii sociale;

soanele cu dizabilităţi, persoanele cu nivel redus de

Alte entităţi de drept public cu atribuţii în domeniul

educaţie;

proiectului.

Cetăţeni români aparţinând minorităţii roma;

Buget: În total, suma alocată apelului este de 8.581.978

Persoanele din mediul rural, în special cele din

euro.

agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă.

Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru

Perioada de depunere: 13 noiembrie 2018 - 14 ianuarie

implementarea unui proiect este de 500.000 €, iar cea

2019

maximă este de 1.500.000 €.

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

Perioada de depunere: 12 decembrie 2018 – 04 aprilie
2019.
Surse: https://www.eeagrants.ro
http://frds.ro/index.php?id=138.
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la

Clustere

standarde europene, în vederea creării premiselor unei
creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranţă şi
2014-

utilizare eficientă a resurselor naturale.

şi

la

Axa prioritară 4: Protecţia mediului prin măsuri de

dezvoltarea economică prin îmbunătăţirea accesului,

conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului

securităţii şi utilizării TIC şi prin consolidarea CDI.

şi decontaminare a siturilor poluate istoric.

Axa prioritară 2: Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor

Prioritatea de investiţii 6d: Protejarea şi refacerea

(TIC) pentru o economie digitală competitivă.

biodiversităţii şi a solurilor şi promovarea unor servicii

Obiectivul specific 2.2: Creşterea contribuţiei sectorului

ecosistemice,

TIC pentru competitivitatea economică.

infrastructură ecologică.

Acţiunea 2.2.1: Sprijinirea creşterii valorii adăugate

Obiectivul specific 4.1: Creşterea gradului de protecţie

generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu, prin

şi conservarea a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor

dezvoltarea de clustere.

degradate.

Bugetul: Alocarea totală pentru acest apel este de

Bugetul: Pentru Acţiunea “Menţinerea şi refacerea

29.062.500 euro, din care:

ecosistemelor

Programul
2020

Operaţional

contribuie

la

Competitivitate

creşterea

competitivităţii

inclusiv

prin

degradate

şi

Natura

a

2000

serviciilor

şi

de

furnizate

18.750.000 euro pentru regiuni mai puţin dezvoltate;

(împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara

6.250.000 euro pentru regiuni mai dezvoltate;

ariilor

naturale

protejate, în acord

cu obiectivele

europene în domeniu, inclusiv în mediul marin” -

Solicitanţi eligibili:
Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici,

75.200.000 euro. Valoarea maximă a unui proiect este

întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea

de 10.000.000 euro.

în România, centrate pe domeniul TIC;

Solicitanţi

Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici,

institute

întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea

parteneriate

în România, în cadrul clusterelor centrate pe

Perioadă de depunere: 14 decembrie 2018 - 31

domeniul TIC;

decembrie 2020.

de

eligibili:

Universităţi;

cercetare;

instituţii

instituţii
de

prinderi mici, întreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară
activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate
pe domeniul TIC.
Perioadă de depunere: 14 ianuarie 2019 - 11 martie
2019.
Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro

Refacerea ecosistemelor degradate
Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro
Operaţional

Infrastructură

Mare

2014-

2020 are ca obiectiv global dezvoltarea infrastructurii de
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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învăţământ;

publice - private.

Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, între-

Programul

publice;

