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Pentru că ne apropiem de finalul unui an dificil, am ales 

să-l încheiem printr-un eveniment de recunoaștere și 

mulțumire a efortului pe care îl depun, de mai bine de 10 

luni, eroii aflați în prima linie în lupta anti-covid. 

Astfel, pe data de 28 decembrie am desfășurat “Gala 

Femeilor de Succes”, prin care am premiat, în mod 

simbolic, o parte din femeile din județul Vaslui, 

reprezentante ale sistemului medical și organizații 

implicate în lupta împotriva coronavirusului.  

Gândit inițial ca un eveniment de promovare al politicilor 

Uniunii Europene privind egalitatea de șanse și gen și de 

celebrare a femeilor din județul Vaslui care au avut 

succes în diferite domenii de activitate și care reușesc să 

îmbine viața profesională cu cea de familie, fără să 

renunțe la propria pasiune, Gala Femeilor de Succes a 

trebuit să se adapteze vremurilor, la fel ca întreaga 

omenire. 

Mulțumim întregilor echipe de la Spitalul Municipal de 

Urgență "Elena Beldiman" Bârlad; Spitalul Județean 

de Urgență Vaslui; Serviciul Județean de Ambulanță 

Vaslui; Direcția de Sănătate Publică Vaslui; 

Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui, pentru 

devotamentul demonstrat nu doar în această 

perioadă.  

Dorim, de asemenea, să mulțumim autorităților și 

organizațiilor pentru prezență, intervenții, dar mai ales 

pentru implicarea în diminuarea efectelor soci-economice 

provocate de pandemie: Consiliul Județean Vaslui; 

Instituția Prefectului Vaslui; Direcția generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui; 

Crucea Roșie România, Filiala Vaslui; Asociația 

„Bună Ziua, Copii din România”; Club Rotary Vaslui; 

Asociația Filantropia Ortodoxă Huși.  

Și, nu în ultimul rând, mulțumim dlui Valeriu Caragață, 

Administrator Public al Județului Vaslui, Consiliul 

Județean Vaslui, pentru sprijin! 

Gala femeilor de succes 

http://www.europedirectvaslui.ro
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Pentru a marca Săptămâna Europeana a Competențelor 

Profesionale, pe data de 12 noiembrie 2020, alături 

de Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, am desfășurat 

dezbaterea online „Tineri lucrători pentru Europa”, 

prin intermediul platformei WEBEX.  

La 10 ani de la izbucnirea crizei financiare, ce a dus la o 

creștere alarmantă a șomajului și într-un context dificil 

socio-economic, provocat de pandemia COVID, tinerii se 

confruntă în continuare cu dificultăți majore pe piața 

forței de muncă.  

Din acest motiv, Uniunea Europeană, în cadrul priorității 

“O economie în serviciul cetățenilor”, investește zeci 

de miliarde de euro în favoarea planului de redresare 

pentru tineri. 

Pentru a sprijini eforturile UE, dezbaterea a avut scopul 

de a veni în sprijinul tinerilor din județul Vaslui în vederea 

dezvoltării competențelor de care au nevoie pentru a 

deveni activi pe piața forței de muncă, prin promovarea 

oportunităților create de UE pentru ucenicie, 

antreprenoriat și implementarea învățământului dual, a 

locurilor de muncă solicitate de piața muncii din Europa, 

a facilităților lucrătorilor din spațiul European, 

învățământului dual în România. 

Dezbaterea a oferit un spațiu de dialog între 

reprezentanți ai agenților economici, ai școlilor 

profesionale și liceelor tehnologice, ai autorităților locale 

ce fac parte din comisiile ce stabilesc planurile de 

școlarizare funcție de cerințele pieței muncii. 

Mulțumim frumos celor prezenți și partenerului 

nostru tradițional - Inspectoratul Școlar Județean 

Vaslui, reprezentat de dna. Inspector General - prof. 

Loredana Roman și dna. prof. Ciulei Maria, Inspector 

pentru învățământul profesional şi tehnic. 

   ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI 

În luna noiembrie, am desfășurat seria de dezbateri cu 

titlul NO Fake, NO Hate!, adresată tinerilor din județul 

Vaslui, având ca temă centrală fenomenul dezinformării.  

Pe parcursul a 7 întâlniri, ce s-au desfășurat atât fizic, 

cât și online, am avut plăcerea să cunoaștem tineri 

deschiși dialogului, interesanți și interesați de cum pot 

identifica știrile false, de efectul acestora asupra 

populației, dar mai ales de acțiunile pe care le 

întreprinde Uniunea Europeană și comportamentul pe 

care-l putem adopta fiecare dintre noi, pentru a combate 

fenomenul din ce în ce mai des întâlnit, mai ales în 

spațiul online, dezinformarea.  

Liceele interesate să participe la aceste dezbateri au 

fost: Liceul “Ștefan Procopiu” Vaslui, Grupul Școlar 

Industrial "Ion Mincu" Vaslui, Liceul Teoretic “Emil 

Racoviță” Vaslui, Colegiul Național “Cuza Vodă” 

Huși și Liceul “Ștefan cel Mare” Codăești, cărora le 

mulțumim frumos pentru implicare și sprijin! 

(Mihaela Dumitraș, ofițer comunicare) 

NO Fake, NO Hate! Tineri lucrători pentru Europa, dezbatere 

CU și PENTRU tineri  
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Comisia Europeană a publicat în această lună modele 

orientative menite să ajute statele membre să elaboreze 

planuri naționale de redresare și reziliență care să fie 

conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat. 

Totodată, pentru a facilita și mai mult punerea în aplicare 

a programului InvestEU, precum și a fondurilor UE și a 

fondurilor naționale alocate redresării, Comisia consultă 

statele membre cu privire la o eventuală extindere a 

Regulamentului general de exceptare pe categorii de 

ajutoare.  

De asemenea, Comisia efectuează un sondaj în rândul 

tuturor statelor membre pentru a colecta opiniile acestora 

cu privire la punerea în aplicare a Cadrului temporar 

pentru măsuri de ajutor de stat.  

              © UE  

            

Sursa: RCE 

 

 

În Raportul anual pentru 2019 privind Erasmus+, publicat 

de Comisia Europeană, se arată că programul și-a 

îndeplinit pe deplin obiectivele pentru anul respectiv, cu 

niveluri excelente de punere în aplicare și o utilizare 

eficientă a fondurilor. Bugetul total pentru programul 

Erasmus+ crește de la an la an, ridicându - se în 2019 la 

3,37 miliarde EUR - cu 547 de milioane EUR mai mult 

decât în 2018, ceea ce reprezintă o creștere de 20%.  

              © UE  

Comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și 

tineret, Mariya Gabriel, a declarat: „Erasmus este o 

poveste de succes europeană care și-a dovedit valoarea 

adăugată timp de mai bine de trei decenii. Programul 

reprezintă o modalitate eficace de a aborda multe dintre 

provocările societale cu care se confruntă Europa. În 

viitor, vom avea un program Erasmus+ mai amplu, mai 

solid și mai bun, care va sta, de asemenea, la baza 

eforturilor noastre de a transforma spațiul european al 

educației într-o realitate până în 2025.” 

 

Sursa: RCE 

 

Comisia salută adoptarea Directivei revizuite privind apa 

potabilă de către Parlamentul European.  

Noua directivă va garanta un acces mai sigur la apă 

pentru toți europenii. Directiva va asigura totodată cele 

mai înalte standarde din lume în ceea ce privește apa 

potabilă, în conformitate cu obiectivul ambițios de 

reducere la zero a poluării pentru un mediu fără 

substanțe toxice, anunțat în Pactul verde european. 

Directiva se bazează pe propunerea prezentată de 

Comisie în februarie 2018, ca o continuare directă a 

primei inițiative cetățenești europene „Right2Water”. 

    

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Măsuri de redresare și de sprijin în  

contextul pandemiei de COVID-19 

Investiții pentru generațiile viitoare ale 

Europei 

Right2Water 
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prevede măsuri pentru promovarea alegerilor libere și 

corecte, consolidarea libertății mass-mediei și 

combaterea dezinformării.  

               © UE  

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a 

declarat: „În contextul revoluției digitale în plină 

desfășurare, cetățenii trebuie să își poată face alegerile 

într-un mediu care permite exprimarea liberă a opiniilor. 

Trebuie să existe distincții clare între realitate și ficțiune, 

iar mass-media și societatea civilă să poată participa la o 

dezbatere deschisă, fără interferențe răuvoitoare. De 

aceea, UE ia măsuri pentru a spori reziliența 

democrațiilor din UE.” 

 

Sursa: RCE 

 

 

Comisia a transmis scrisori de punere în întârziere mai 

multor state membre UE, printre care și România, 

deoarece nu au transmis strategiile lor naționale de 

renovare pe termen lung, până la 10 martie 2020, așa 

cum se colicita în Directiva privind performanța 

energetică a clădirilor (Directiva 2010/31/UE).  

Aceste strategii de renovare pe termen lung reprezintă 

un element esențial al directivei, stabilind calea, măsurile 

de politică și finanțarea mobilizării necesare pentru 

decarbonizarea până în 2050 a parcului imobiliar 

existent. Acest obiectiv este important, deoarece sectorul 

construcțiilor din UE este cel mai mare consumator de 

energie din Europa și este responsabil pentru 36 % din 

emisiile de gaze cu efect de seră generate în UE.  

Sursa: RCE 

 

(Victor Munteanu, voluntar Europe Direct Vaslui) 

Comisia a propus o reformă ambițioasă a spațiului digital 

și un set cuprinzător de norme noi pentru toate tipurile de 

servicii digitale, printre care platformele de comunicare 

socială, piețele online și alte platforme online care 

operează în Uniunea Europeană: Actul legislativ privind 

serviciile digitale și Actul legislativ privind piețele 

digitale.  

Valorile europene se află în centrul ambelor propuneri. 

Noile norme vor proteja mai bine consumatorii și 

drepturile lor fundamentale online și vor duce la piețe 

digitale mai echitabile și mai deschise pentru toți. Un 

cadru de reglementare modern la nivelul pieței unice va 

stimula inovarea, creșterea economică și competitivitatea 

și va oferi utilizatorilor servicii online noi, mai bune și 

fiabile. Acesta va sprijini, de asemenea, extinderea 

platformelor mai mici, a întreprinderilor mici și mijlocii și a 

întreprinderilor nou-înființate, oferindu-le un acces facil la 

clienții de pe întreaga piață unică și reducând, în același 

timp, costurile de asigurare a conformității. În plus, noile 

norme vor interzice condițiile inechitabile impuse de 

platformele online care au devenit sau se preconizează 

că vor deveni controlorii fluxului de informație ai pieței 

unice. Cele două propuneri sunt elementele centrale în 

ceea ce privește ambiția Comisiei de a face din 

următorii ani deceniul digital al Europei.  

 

Sursa: RCE 

 

 

 

Comisia Europeană a prezentat la începutul lunii 

decembrie, Planul său de acțiune pentru democrația 

europeană, care urmărește să le ofere cetățenilor 

mijloacele pentru a acționa, precum și să construiască 

democrații mai reziliente în întreaga UE. 

Pentru a face față provocărilor cu care se confruntă 

sistemele noastre democratice ca urmare a 

extremismului în creștere și a distanței resimțite dintre 

cetățeni și responsabilii politici, planul de acțiune 

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

O Europă pregătită pentru era digitală 

Consolidarea democrațiilor UE 

România: proceduri de infringement  
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Un nou apel pentru depunerea propunerilor de 

proiecte care se adresează unei mai bune 

integrări a copiilor Roma în școală a fost lansat 

în data de 3 decembrie 2020.  

Program: Granturile Spațiului Economic 

European (SEE) și Norvegiene. 

Obiectiv general: Dezvoltarea capitalului 

uman și a bazei de cunoștințe în România. 

Rezultate specifice: Creșterea capacității 

instituționale a școlilor de a asigura o incluziune 

efectivă a copiilor romi.  

Domenii susținute:  

 Formarea profesorilor care lucrează cu 

copii romi, în domenii precum: predarea 

centrată pe copii, școala incluzivă și predarea 

într-un mediu multicultural; 

 Elaborarea de noi curriculumuri 

referitoare la un mediu incluziv și multicultural; 

 Activități comune de învățare/

conștientizare privind antidiscriminarea, 

organizate pentru părinții romi și neromi; 

 Activități comune de conștientizare 

privind incluziunea, organizate pentru elevii romi 

și neromi. 

Tipuri de proiecte care vor fi finanțate: 

proiecte naționale în domeniul incluziunii copiilor 

romi în școală. Acestea trebuie să fie depuse și 

implementate în consorții compuse dintr-un 

coordonator român și 5-6 școli, cu minimum 

20% copii romi înscriși fiecare. Coordonator al 

consorțiului poate fi un ONG, o școală sau o 

instituție publică.   

Buget total: 376.324,99 euro.  

Grantul minim alocat unui proiect este de 

60.000 de euro, iar grantul maxim alocat este 

de 200.000 euro.  

Pentru proiectele ale căror candidați 

(coordonatorul consorțiului) sunt instituții 

publice, grantul va acoperi 100% din costurile 

eligibile.  

În cazul în care coordonatorul este un ONG, 

grantul va acoperi numai 90% din costurile 

eligibile. Dacă este cazul, întreaga cofinanțare 

poate fi în natură (voluntariat). 

Data limită: 04 iunie 2021. 

Sursa: www.eea4edu.ro.  

În cadrul aceluiași Program “Educație, Burse, 

Ucenicie și Antreprenorialul Tinerilor” în 

România, a fost publicat un nou apel la 

propuneri de proiecte care se adresează, de 

această dată, specialiștilor din învățământul 

preuniversitar (ISJ, CCD, CJRAE). 

Rezultate specifice: Îmbunătăţirea 

abilităţilor şi competenţelor experţilor 

educaţionali (inspectorilor şcolari, formatorilor 

de profesori, consilierilor) care susţin creşterea 

calităţii educaţiei în şcoală. 

Domenii susținute: mobilităţi de învăţare 

între România şi statele donatoare, pentru 

experţi educaţionali (inspectori şcolari, 

formatori de profesori, consilieri).  

Tipuri de proiecte care vor fi finanțate: În 

învățământul preuniversitar, proiectele constau 

în activităţi de învăţare (mobilităţi) pentru  

Apel la propuneri de proiecte în  

domeniul învățământului preuniversitar 

Programul ,,Educație, Burse, Ucenicie și 

Antreprenoriatul Tinerilor” în România 
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experți educaţionali care lucrează în instituţii de        

învăţământ, responsabile de susţinerea    

creşterii calităţii educaţiei în şcoli. În cazul în 

care mobilitatea fizică nu va fi posibilă până la 

sfârșitul proiectului din cauza pandemiei Covid 

-19, pot fi derulate activități virtuale.  

Bugetul alocat apelului: 140.804,81 euro. 

Grantul min./proiect este de 1.500 EUR, iar 

grantul max./proiect este de 27.000 EUR . 

Data limită: 04 iunie 2021 

Sursa: www.eea4edu.ro.  

 

O altă ramură a educației care primește o   

oportunitate de finanțare prin Granturile Spațiu-

lui Economic European (SEE) 2014-2021 și 

Guvernul României este cea a  învățământu-

lui profesional și tehnic.  

Aria de suport:  

 Cooperarea consolidată între școlile din 

învățământul profesional și tehnic și agenții 

economici implicați în proiecte; 

 Facilitarea activităților cu scop de învăța-

re între România și Statele Donatoare 

(realizate atât prin mobilități sau prin activități 

virtuale), pentru responsabilii de formare      

profesională (tutori de practică ai agenților eco-

nomici și profesori care predau discipline de 

specialitate în unitățile de învățământ de profil). 

Tipuri de proiecte finanțabile: Proiecte de   

cooperare şi mobilitate în domeniul învățămân-

tului profesional și tehnic.  

Obiectiv: Îmbunătățirea calității învățării la    

locul de muncă a elevilor, pentru o mai bună 

armonizare a abilităților lor cu cerințele pieței 

muncii, prin facilitarea schimbului de experiență 

între instituții din Învățământul Profesional și 

Tehnic și agenții economici parteneri ai 

acestora cu instituții similare din Statele 

Donatoare sau din celelalte 14 state 

beneficiare ale programului - Bulgaria, Cehia, 

Cipru, Croația, Estonia, Grecia, Letonia, 

Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, 

Slovenia și Ungaria.  

În cazul în care mobilitatea fizică nu este 

posibilă pană la finalul proiectului datorită 

pandemiei Covid-19, se pot organiza activități 

virtuale.  

Solicitanții eligibili:  

 Pentru proiectele de cooperare și 

mobilități: unități de învățământ de profil.  

 Pentru proiecte naționale: instituții 

publice cu responsabilități la nivel național, 

regional sau județean în domeniul 

învățământului profesional și tehnic.  

Buget: 1.199.480,21 euro.  Grantul min. 

alocat pentru ambele tipuri de proiecte este de 

24.000 euro, iar cel max. de 35.000 euro. 

Grantul va acoperi 100% costurile eligibile.  

Data limită: Pentru proiecte de cooperare și 

mobilități în domeniul învățământului 

profesional și tehnic: 04 iunie 2021, nu mai 

târziu de ora 13.00 (Ora României). Pentru 

proiecte naționale în domeniul învățământului 

profesional și tehnic: 18 iunie 2021, nu mai 

târziu de ora 13.00 (Ora României). 

Sursa:  www.eea4edu.ro.  

 

 (Buhuș Andrei - consilier comunicare) 
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profesional  și tehnic  


