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Europa generațiilor viitoare - brunch cu
profesioniștii
Centrul de Informare Europe Direct Vaslui, din cadrul
Consiliului Județean Vaslui, a organizat pe data de 12
decembrie 2019, evenimentul „Europa generațiilor viitoare
- brunch cu profesioniștii”.
Am dorit ca evenimentul să reunească oameni de
afaceri, profesioniști și tineri aflați în căutarea unei
profesii pentru un dialog, într-un mediu mai puțin formal.
Considerăm că această nouă formulă de întâlnire
răspunde nevoii tinerilor de peste 16 ani de a fi consiliați
în alegerea unei profesii și de a primi informații utile cu
privire la viitorul lor profesional. Întâlnirea a adunat

„Europa

meserii solicitate pe piața muncii atât pe plan local, cât și

profesioniștii” a răspuns uneia din principalele priorități

în spațiul european, printre care: medic, avocat, polițist,

ale Comisiei Europene, “Un nou impuls pentru locuri de

jandarm, pompier, chef bucătar, antreprenori în domeniul

muncă, creștere și investiții” și a avut ca scop transferul

floristic, cofetărie, auto, IT-ist, practicate cu pasiune de

de cunoștințe de la cei experimentați către cei mai tineri,

profesioniștii prezenți la întâlnirea cu tinerii.

de a le oferi acestora din urmă, consiliere și orientare

generațiilor

viitoare

-

brunch

cu

profesională, într-un cadru informal și nu în ultimul rând
modele de urmat în alegerea unei cariere. Ne-am
bucurat să avem alături de noi 16 profesioniști și peste
80 de tineri din municipiul Vaslui, alături de profesorii lor.
Le mulțumim tuturor pentru tot ce au realizat.
Acțiunea a făcut parte din suita activităților proiectului
“Centrul de Informare Europe Direct Vaslui”, cofinanțat
de Comisia Europeană prin Reprezentanța sa din
România, în cadrul Programului “Selectarea partenerilor
pentru desfășurarea de activități în calitate de Centre de
Informare Europe Direct în România (2018-2020)”.
(Andrei Buhuș, consilier comunicare)

1

ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI
Periplul nostru prin județ a început în comuna Tanacu, în

Caravana de teatru educativ ,,Europa îți
vorbește” s-a încheiat

data de 26 septembrie 2019.
Celelalte unități administrativ teritoriale în care am
poposit au fost: Hoceni - 4 octombrie, Gârceni - 9
octombrie, Boțești - 11 octombrie, Rebricea - 18
octombrie, Miclești - 25 octombrie, Bălteni - 6 noiembrie,
Șuletea - 8 noiembrie, Lipovăț - 22 noiembrie și Zorleni 29 noiembrie.

Piesa a prezentat 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, am fost întâmpinați cu
Ca orice lucru frumos, și Caravana noastră de teatru

bucurie, căldură și multe, multe aplauze. Putem spune

educativ ,,Europa îți vorbește", cu piesa ,,Tărâmul celor

că adulții prezenți la reprezentații s-au bucurat în egală

douăsprezece stele" a ajuns la sfârșit, la Zorleni. Mai

măsură alături de cei mai mici. Tot publicul de până

mult, am încheiat cu sala plina până la refuz și ,,casa

acum a beneficiat de materiale informative care ajută

închisă". Trupa de teatru de păpuși alcătuită din micii

cititorul să descopere mai multe despre Europa și

actori: Robert Ababei, Patricia Tighici, Nicola Bădrăgan,

promoționale cu simbolurile europene.

Ana Maria Bujor, Daria Croitoru și Alexandra Ioana Bujor
au avut, poate, cea mai neașteptată primire de până
acum. Domnul Prof. Coordonator, Romică Brunchi a
apreciat în mod direct publicul, felicitându-i pe tinerii din
Zorleni pentru atmosfera creată. Mulțumim echipei din
cadrul Centrului Cultural ,,Podul Înalt" Muntenii de Jos,
Școlii Gimnaziale ,,Adrian Porumboiu" Muntenii de Jos,
Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, tuturor școlilor,
cadrelor didactice și unităților administrative care ne-au
primit.
Anul acesta, piesa „Tărâmul celor douăsprezece steluțe”
a călătorit în 10 comune din Județul Vaslui și a fost
dedicată elevilor de gimnaziu care au putut fi însoțiți de
părinți, bunici și profesori. Astfel, am reușit să ajungem la
un public de peste 1.300 de elevi, părinți, bunici și cadre
didactice.

(Buhuș Andrei, consilier comunicare)
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EVENIMENTE & ŞTIRI
Suntem hotărâți să reușim pentru binele acestei planete

Comisia consolidează instrumentele de apărare
a intereselor Europei în cadrul comerțului
internațional

și al vieții care există aici, pentru binele patrimoniului
natural al Europei, al biodiversității, al pădurilor și al
mărilor noastre. Dacă arătăm restului lumii care este
calea de urmat pentru a asigura durabilitatea și

Comisia Europeană a prezentat, pe 12 decembrie, o

competitivitatea, putem convinge alte țări să ni se

propunere care va permite Uniunii Europene să își

alăture.”

protejeze interesele comerciale în pofida paraliziei
sistemului multilateral de soluționare a litigiilor din cadrul
Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Pentru a
pune și mai mult accentul pe conformare și pe
asigurarea respectării acordurilor comerciale ale UE,
Comisia a creat astăzi poziția de Responsabil cu
aplicarea dispozițiilor în materie comercială. Președinta
Comisiei

Europene,

Ursula

von

der

Leyen,

a

declarat: „O Europă mai puternică pe scena lumii implică
o manifestare eficientă a poziției de lider a UE în cadrul
comerțului mondial și puteri adecvate pentru a asigura
faptul

că

normele

comerțului

internațional

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene

sunt

respectate. (...)”.
Stop violenței împotriva femeilor: Declarația
Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant

Cu

UE aprobă acordarea unui nou sprijin
bugetar Republicii Moldova în valoare
de peste 14 milioane de euro

Femeilor,

a

prezentat

în

la

25

noiembrie,

a

Zilei

Comisia

Europeană

și

Înaltul

Reprezentant Federica Mogherini au făcut următoarea
declarație: „Violența împotriva femeilor și a fetelor e o

Pactul ecologic european
Europeană

sărbătoririi,

Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene

Comisia

ocazia

violență îndreptată împotriva întregii umanități și nu
data

de

ar trebui să o tolerăm nici în Europa, nici în alt colț al

11.12.2019 Pactul Ecologic European — o foaie de

lumii. Știm însă cu toții că, în ciuda strădaniilor

parcurs menită să asigure durabilitatea economiei UE,

noastre, suntem încă departe de a câștiga această

prin transformarea provocărilor legate de climă și de

bătălie.

mediu în oportunități în toate domeniile de politică și prin

pretutindeni, nu există niciun refugiu sigur, nici măcar în

garantarea unei tranziții care să fie echitabilă pentru toți

propria familie, ba dimpotrivă. Femeile sunt victime ale

și favorabilă incluziunii tuturor.

violenței în propriile familii, așa cum sunt victime ale

Președinta Ursula von der Leyen a declarat: „Pactul

violenței și la locul de muncă, în școli și în universități, pe

ecologic european este noua noastră strategie de

stradă, ca persoane strămutate și ca migrante și tot mai

creștere, o creștere care oferă mai mult decât consumă.

mult și în mediul online prin violența cibernetică și

Acest pact arată cum să ne transformăm modul de viață

discursul de incitare la ură(...). Prin urmare, obiectivul

și de muncă, de producție și de consum, astfel încât să

nostru rămâne clar: eliminarea tuturor formelor de

trăim mai sănătos și să dezvoltăm capacitățile de inovare

violență împotriva femeilor și a fetelor.”

Violența

împotriva

femeilor

se

întâmplă

ale întreprinderilor noastre. Putem să participăm cu toții
Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene

la tranziție și putem să beneficiem cu toții de oportunități.
Vom ajuta economia noastră să devină un lider mondial,
făcând prima mișcare și acționând rapid.
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EVENIMENTE & ŞTIRI
Vaccinul împotriva Ebola: Comisia Europeană
acordă prima autorizație de comercializare

Erasmus+: UE va investi în 2020 peste trei
miliarde de euro pentru tinerii europeni care vor
să studieze sau să se pregătească în străinătate

Pe 11 noiembrie, Comisia Europeană a adoptat decizia
de a acorda companiei Merck Sharp & Dohme B.V

Comisia Europeană a publicat pe 5 noiembrie, solicitarea

autorizaţia

de

de

comercializare

pentru

producerea

propuneri

pe

anul

2020

pentru

programul

vaccinului împotriva virusului Ebola. Vaccinul, numit

Erasmus+. 2020 este ultimul an al actualului program al

Ervebo, se află în proces de dezvoltare din 2014, de la

Uniunii Europene pentru mobilitate și cooperare în

izbucnirea epidemiei de Ebola din Africa de Vest.

educație, formare, tineret și sport. Bugetul estimat de

Vaccinul este deja utilizat, ca parte a unui protocol

peste 3 miliarde de euro, în creștere cu 12% față de cel

specific, pentru a proteja persoane expuse riscului

din 2019, va oferi și mai multe oportunități tinerilor

infectării, precum asistenţii medicali sau persoane care

europeni de a studia, a se pregăti sau câștiga experiență

au stat în preajma altora care aveau deja acest virus.

profesională în străinătate. Ca parte a solicitărilor de

Decizia a fost luată în urma recomandărilor agenției

propuneri pentru anul 2020, Comisia va lansa un al

Europene pentru Medicamente (EMA), care a evaluat

doilea

beneficiile şi riscurile vaccinului.

Europene ”. Mai mult, UE își propune să creeze 35.000

pilot

pentru

,,Inițiativa

privind

Universitățile

de oportunități astfel încât studenții și personalul african
să poată participa în program prin intermediul Alianței
Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă
durabile.
Sursa: Comisia Europeană
Vinul de Cotnari - printre produsele europene
cu indicații geografice protejate în China
Sursa: Comisia Europeană
UE și China au încheiat negocierile privind un acord

Previziunile economice de toamnă: Deficit de
6,1% în 2021 pentru România, de 1,0% în zona
euro

bilateral pentru protejarea a 100 de indicații geografice
(IG) europene în China și a 100 de IG din China în UE
împotriva imitațiilor și a uzurpării. Printre produsele

La nivelul UE, este cel de-al șaptelea an consecutiv în

europene cu indicație geografică din China, se regăsește

care economia este marcată de creștere, iar conform

și vinul de Cotnari. Se preconizează că acest acord de

previziunilor creșterea economică va continua și în

referință va avea ca rezultat beneficii comerciale

următorii doi ani. Piețele forței de muncă rămân solide,

reciproce și o cerere pentru produse de înaltă calitate de

iar șomajul scade în continuare. În România, pentru

ambele părți. Concretizarea angajamentului asumat în

anul 2020 se preconizează creșterea PIB cu 3,6%,

cadrul ultimei reuniuni la nivel înalt UE-China din aprilie

inflația va scădea la 3,5%, rata șomajului va crește la

2019, acest acord este un exemplu de cooperare între

4,2%. Deficitul bugetar va crește la 4,4% din PIB, iar în

Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză,

zona euro va fi de 0,9%. Datoria publică brută va crește

reflectând deschiderea și aderarea celor două părți la

la 37,2% din PIB, iar în zona euro va ajunge la 85,1%.

normele

Balanța contului curent va ajunge la 5,3% din PIB.

internaționale

ca

bază

pentru

relațiile

comerciale.

Sursa: Comisia Europeană

Sursa: Comisia Europeană
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021
RO-Energy –Apel pentru îmbunătățirea
eficienței energetice

Proiecte în domeniul Învățământului
Profesional și Tehnic
Programul

Granturile

SEE

și

Norvegiene

,,EDUCAȚIE,

ANTREPRENORIATUL

reprezintă

BURSE,

UCENICIE

TINERILOR”

România

ȘI
este

finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. În cadrul acestui

contribuția Islandei, a Liechtensteinului și a Norvegiei la

Program a fost lansat apelul pentru propuneri de proiecte

reducerea disparităților economice și sociale și la

în domeniul învățământului profesional și tehnic.

consolidarea relațiilor bilaterale cu 15 țări din Europa

Obiectivul

Centrală și de Sud și cu țările baltice.

general

al

Programului:

Dezvoltarea

capitalului uman și a bazei de cunoștințe în România.

Pentru perioada 2014-2021, a fost alocată suma de 2,8

Obiectivul

miliarde EUR. Granturile SEE în cuantum de 1,5 miliarde

specific

al

proiectelor:

Îmbunătățirea

calității învățării la locul de muncă.

EUR sunt finanțate în comun de toți cei trei donatori și

Solicitanți eligibili: Pentru proiectele de cooperare și

sunt disponibile în toate cele 15 țări. Granturile

mobilități, candidații trebuie să fie unități de învățământ

Norvegiene în cuantum de 1,3 miliarde EUR sunt

din învățământul profesional și tehnic. Pentru proiecte

finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în cele

naționale, candidații trebuie să fie instituții publice cu

13 țări care au aderat la UE după 2003.

responsabilități la nivel național, regional sau județean în

Pentru Perioada 2014-2021 România a fost prima țară

domeniul învățământului profesional și tehnic.

care a semnat Memorandumurile de înțelegere în 13

Buget: 1.059.765 Euro. Grantul va acoperi 100%

octombrie 2016 și beneficiază de o alocare de 275.2

costurile eligibile. Grantul minim alocat pentru un

milioane Euro prin granturile SEE și 227.3 milioane Euro

proiect este de 24.000 euro, iar cel maxim este de

prin granturile norvegiene (o alocare totală de 502

35.000 euro.

milioane de euro).

Termen limită: 4 mai 2020

Obiectivul Programului RO-Energy - Apel pentru

Sursa:

îmbunătățirea eficienței energetice: mai puțină energie

https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/

apeluri-educatie

obținută prin consumul de carbon și siguranță crescută a
aprovizionării.
Solicitanții eligibili: Instituții publice, IMM-uri, ONG-uri,

Proiecte în domeniul Învățământului
Preuniversitar

parteneriate.
Activități

eligibile:

eficiența energetică în clădiri

(deținute de entități neeconomice), eficiența energetică
în

industrie,

eficiența

energetică

în

infrastructură,

În cadrul aceluiași Program a fost lansat și apelul pentru

Eficiența energetică a produselor, eficiența energetică în

propuneri

sectorul transporturilor.

proiecte

în

domeniul

învățământului

preuniversitar.

Bugetul total al apelului: 12.985.175 Euro.

Rezultate specifice învățământului preuniversitar:

Termen limită: 31 martie 2020.
Sursa:

de

îmbunătățirea abilităților și competențelor experților

https://www.eeagrants.ro/programe/energie/

educaționali

apeluri-energie.

(inspectorilor

școlari,

formatorilor

de

profesori, consilierilor) care susțin creșterea calității
educației în școală.
Solicitanți eligibili: Pentru proiectele din învățământul
preuniversitar, solicitanții pot fi: Inspectoratele Școlare
Județene (ISJ), Casele Corpului Didactic (CCD) și
Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională
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(CJRAE) din România. Acestea vor aplica pentru experţii

Centrul de Informare Europe Direct

lor educaţionali: inspectorii şcolari, formatorii de profesori
şi consilierii.

Vaslui în 2019

Buget: 200.995 euro. Grantul minim alocat unui proiect
este de 1.500 euro, iar grantul maxim alocat este de

Anul 2019 a fost un an plin de bucurii și împliniri pentru

27.000 euro.

membrii echipei Europe Direct Vaslui. Am avut o

Data limită: 5 mai 2020.

primăvară bogată cu 14 dezbateri în tot atâtea licee din

Sursa:

Județul Vaslui cu tema ,,De Data Asta Votez Eu”. În

https://www.eeagrants.ro/programe/educatie/

apeluri-educatie

cadrul acestor întâlniri am stat de vorbă cu peste 600 de
tineri cu drept de vot sau care la data alegerilor pentru
parlamentul european ar fi împlinit 18 ani.

Apelul Dezvoltare locală: termenul limită
de depunere a proiectelor a fost prelungit

Am continuat cu Ziua Europei, 9 mai, cu prilejul căreia
am organizat o expoziție și un concurs de afișe cu
premii. Tema acestuia a fost ,,PEntru Europa”, iar
obiectivul

general

a

fost

promovarea

alegerilor

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) a anunțat

europarlamentare din 26 mai 2019. Ne-am bucurat de

prelungirea termenului limită de depunere a proiectelor în

prezența a 100 de tineri concurenți și susținători ai

cadrul apelului de proiecte Dezvoltare locală, organizat

acestora.

în cadrul Programului “Dezvoltare locală”, finanţat prin

În data de 14.07.2019 am organizat Gala proiectelor

intermediul Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021.

REGIO în care au fost premiate, în mod simbolic, o serie

Astfel, solicitanții eligibili pot depune propunerile de

de proiecte de impact, derulate în județul Vaslui prin

proiect până la data de 25 februarie 2020.

intermediul Programului Operațional Regional 2007-

Această modificare a fost inclusă într-un corrigendum

2013, dar au fost promovate și proiectele aflate în

care

implementare, finanțate prin POR 2014-2020.

a

fost

publicat

în

secțiunea

web

dedicată

Programului Dezvoltare locală din cadrul website-ului

Toamna acestui an a continuat să ne aducă satisfacții,

FRDS (www.frds.ro). Pe lângă prelungirea termenului

caravana noastră de teatru educativ ,,Europa îți

limită de depunere a proiectelor, prin intermediul

vorbește” având un impact semnificativ în cele 10

corrigendum-ului au fost operate și alte modificări

comunități, din mediul rural, în care am ajuns.

importante în documentaţia de apel, pe care solicitanţii

Anul

eligibili sunt invitaţi să le consulte, accesând următorul

evenimentului ,,Europa generațiilor viitoare - brunch cu

link: https://dezvoltare-locala.frds.ro.

profesioniștii”.

Ca urmare a prelungirii termenului limită de depunere de

A fost mult de muncă, dar atunci când munca în echipă

proiecte în cadrul apelului Dezvoltare locală, a fost

funcționează, iar ceea ce faci e din plăcere, nici nu simți

modificat şi termenul limită intermediar până la care pot fi

că muncești. Mulțumim tuturor colaboratorilor, colegilor,

depuse inițative bilaterale în cadrul apelului de propuneri

publicului larg, elevilor, tinerilor, părinților, profesorilor și

de iniţiative bilaterale destinate identificării de parteneri

unităților administrativ-teritoriale din județ. Le urăm

pentru proiecte derulate în parteneriat cu statele

tuturor ca anul ce vine să le aducă și mai multe împliniri

donatoare, dezvoltării de parteneriate şi de proiecte

și bucurii! Sărbători fericite! și La mulți ani!

bilaterale
locală.

în

cadrul

Programului

s-a

încheiat

perfect,

Dezvoltare

Astfel, pentru apelul de propuneri de proiecte

Dezvoltare locală pot fi depuse iniţiative bilaterale până
la data de 23 ianuarie 2020.
Sursa:https://dezvoltare-locala.frds.ro

Buletin editat de: CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT
VASLUI, STR. M. KOGĂLNICEANU, NR. 25
TEL/FAX 0235-361652, e-mail6 : europedirectvaslui@cjvs.eu

odată

cu

organizarea

