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Anul 2017 este un an important din punct de vedere 

simbolic, atât pentru continentul European, cât şi pentru 

România. Anul acesta se împlinesc 60 de ani de la 

semnarea celor două tratate ce stau la baza construcţiei 

Europene, precum Tratatul de instituire a Comunităţii 

Europene a Energiei Atomice şi Tratatul de instituire 

a Comunităţii Economice Europene, 30 de ani de la 

lansarea programului Erasmus+ şi 10 ani de la aderarea 

României la Uniunea Europeană. 

 

 

 

25 martie 1957, Ceremonia de semnare a Tratatelor de la Roma  

 

Prima activitate din acest an va avea loc pe 

data de 9 mai, când, alături de tineri 

talentaţi din Vaslui, vom sărbători Ziua Europei, 10 ani de 

la aderarea României la Uniunea Europeană şi 60 de ani 

de la semnarea Tratatelor de la Roma. Concertul 

aniversar „Odă Europei”  are ca obiectiv creşterea 

gradului de conştientizare a valorilor europene, întărirea 

sentimentelor de solidaritate şi apartenenţă la blocul 

comunitar în rândul populaţiei vasluiene.  

 

Acesta este logo-ul care va însoți activitățile de comunicare privind 

sărbătorirea a 10 ani de când, la 1 ianuarie 2007, România a devenit 

stat membru al Uniunii Europene . Acesta îi aparţine domnului Mugur 

Mihai şi a fost ales în urma concursului organizat de Reprezentanţa 

Comisiei Europene în România.  

 

„Şcoala de afaceri pentru copii”, ce are ca 

temă „Un nou impuls pentru locuri de 

muncă, creștere și investiții” va viza dezvoltarea culturii 

antreprenoriale în rândul elevilor vasluieni. Această 

acţiune va începe în luna mai, cu 4 sesiuni de informare 

cu privire la fondurile europene destinate antreprenorilor 

şi la întemeierea unor planuri de afaceri. În cadrul acestor 

întâlniri va fi promovat şi Corpul European de Solidaritate, 

noua inițiativă a Uniunii Europene care le oferă tinerilor 

șansa de a face voluntariat sau de a se implica în 

proiecte în propria țară sau în străinătate, pentru a ajuta 

comunități și oameni din toată Europa.  

După aceste seminarii, vom organiza un concurs de 

planuri de afaceri, iar câştigătorii vor participa, în luna 

iunie, la o tabără educaţională, în afara judeţului. Tabăra 

va fi organizată în colaborare cu colegii noştri de la 

Centrul de Informare Europe Direct Nord Est, Piatra 

Neamţ.  

Activitățile noastre din 2017 
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http://www.europedirectvaslui.ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20162312_logo_10_ani_aderare_romania_UE_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20162312_logo_10_ani_aderare_romania_UE_ro
https://europa.eu/youth/SOLIDARity_ro
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Tinerii cu vârsta cuprinsă între 17 şi 30 de ani pot participa la activităţi 

de voluntariat în toată Uniunea Europeană, prin înscrierea în Corpul 

european de solidaritate, la https://europa.eu/youth/SOLIDARity_ro 

 

„BUNI-pe-NET”, ediţia a II-a, reprezintă 

continuarea seminariilor de instruire IT de 

anul trecut. Şi anul acesta vom organiza 4 seminarii 

destinate persoanelor vârstnice din judeţul Vaslui, cu 

scopul de a contribui la dobândirea independenței 

acestora prin dezvoltarea competențelor în utilizarea 

calculatorului și internetului, la creșterea gradului de 

alfabetizare digitală, a competenţelor şi incluziunii 

digitale și sociale, precum și la facilitarea vieții acestora. 

Seminariile vor avea loc în perioada iulie - septembrie 

şi vor fi organizate în 4 oraşe diferite, de data aceasta: 

Vaslui, Huşi, Bârlad şi Negreşti.  

 

„Copil român în Europa” este numele 

acţiunii pe care o vom organiza în 

Săptămâna Europeană a Mobilităţii, 16 - 22 

septembrie 2017. Având ca obiectiv creşterea incluziunii 

sociale şi a sentimentului de apartenenţă la comunitate a 

copiilor cu nevoi speciale din judeţul Vaslui, acţiunea va 

cuprinde 2 concursuri de desene pe asfalt şi 2 ateliere 

de lucru, in cadrul cărora participanţii vor confecţiona, 

din materiale ecologice şi reciclabile, simbolurile UE şi 

ale statelor membre.  

 

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

Ultimul mare eveniment din 2017 va fi 

„Erasmus, un plus la educaţie”, ce va 

cuprinde un târg educaţional şi o conferinţă. La 

evenimentul din noiembrie - decembrie vor fi invitate 

Şcolile Gimnaziale şi Liceele din judeţul Vaslui. Acestea 

vor avea câte un stand de prezentare a proiectelor de 

succes implementate prin Erasmus+ şi oportunitatea de 

a-şi promova munca depusă în cadrul conferinţei, fiind 

un bun prilej sa devină mai vizibili în plan local. 

Participanţii vor afla mai multe detalii şi despre Corpul 

European de Solidaritate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În 2017, Erasmus împlinește 30 de ani, iar Comisia Europeană vă 

invită să aflaţi despre acesta prin mărturiile celor care au participat deja 

la program: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

anniversary_ro 

 

Ajuns la al X-lea an de existenţă,  

newsletter-ul electronic „Europa în Direct” 

vă va ține la curent cu activitățile centrului, cu cele mai 

noi știri europene şi cu oportunitățile de finanțare active.  

 

Ca și în ceilalți ani, în 2017 vom răspunde tuturor 

solicitărilor și invitațiilor spre colaborare. Ne puteţi 

contacta în continuare la sediu, prin intermediul 

telefonului, e-mailului, cât şi al rețelelor de socializare. 

Cu un Like la pagina de Facebook a centrului 

www.facebook.com/EuropeDirectVaslui, o vizită pe 

website-ul www.europedirectvaslui.ro sau prin simpla 

abonare la newsletter-ul electronic, veți avea acces la 

toate detaliile legate de activitățile noastre și mai ales la 

informația europeană.  

 

(Cozma Mihaela, consilier de comunicare Europe Direct 

Vaslui) 

 

 

 

 

https://europa.eu/youth/SOLIDARity_ro
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_ro
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_ro
http://europedirectvaslui.ro/www.facebook.com/EuropeDirectVaslui
http://europedirectvaslui.ro/www.europedirectvaslui.ro


3 

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Comisarul european pentru politică regională, Corina 

Crețu, a aprobat continuarea a 11 proiecte din mai 

multe regiuni din România, cu o finanţare din partea UE 

de peste 500 de milioane de euro. Proiectele se înscriu 

într-o serie de domenii esențiale, și anume: transport, 

prevenirea dezastrelor naturale, alimentarea cu apă şi 

managementul integrat al deşeurilor.   

Sursa: CE 

România a făcut bilanţul unuia dintre cele mai importante 

p r o g r a m e  d e 

finanţare europeană, 

P r o g r a m u l 

O p e r a ţ i o n a l 

Regional 2007-

2013, la finalul anului 2016. Cel mai mult au beneficiat de 

cele 4 miliarde de euro puse la dispoziţia celor 8 regiuni 

de dezvoltare locuitorii din Nord-Vest, unde s-a înregistrat 

cel mai mare grad de absorbţie – 90%.   

Sursa: CE 

 

Orașele europene beneficiează de sprijin pentru 

realizarea obiectivelor de dezvoltare regională și urbană 

ale Uniunii Europene. Agenda urbană aduce laolaltă 

toate părțile interesate din rândul autorităților municipale, 

regionale, naționale și europene pentru îmbunătățirea 

constantă a politicilor relevante. Astfel, orașele se pot 

folosi de experiențele altor municipalități în dezvoltarea 

de politici, atragerea fondurilor europene și 

implementarea 

proiectelor, prin 

intermediul noii 

p l a t f o r m e 

deschise de 

date urbane, care permite accesul la informații despre 

dinamica populației, dezvoltare economică și urbană, 

transport și accesibilitate, mediu și afaceri sociale.    

 

Sursa: CE 

În 2015, prin programul Erasmus+, 678.000 de 

europeni au fost la studii sau cursuri de formare 

profesională sau au desfășurat activitate profesională 

sau de voluntariat în străinătate. În același an, UE a 

investit 2,1 miliarde de euro 

în peste 19.600 de proiecte 

cu implicarea a 69.000 de 

organizații. Acestea sunt 

doar câteva dintre datele 

incluse în cel mai recent 

raport anual referitor la 

program, prezentat de Comisia Europeană la sfârșitul 

lunii ianuarie, ele fâcând dovada că Erasmus+ are 

mai mult succes și este mai deschis decât 

oricând.  

Sursa: CE 

Datele biroului european de statistică arată că 

România înregistra, la finalul anului 2016, o rată a 

șomajului de 5,5%. Acest procent este cu 2,8% mai 

puțin decât media UE28 (8,2%) și cu 4,1% mai redus 

decât media zonei euro (9,6%), se arată într-un 

comunicat Eurostat din 31 ianuarie. Astfel, România 

se plasează pe locul 6 în clasamentul UE28 privind 

rata șomajului, dupa Cehia și Germania, de exemplu, 

dar înaintea Franței.  

Sursa: CE 

11 proiecte majore de infrastructură din 

România continuă 

Regiunea Nord-Vest,  

campioană la bani europeni 

Platforma deschisă de date urbane , 

nou instrument pentru dezvoltarea 

orașelor 

Erasmus+, mai popular ca niciodată 

România, sub media europeană a 

șomajului 

http://urbanagendaforthe.eu/
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities/knowledge-cities_ro
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities/knowledge-cities_ro
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities/knowledge-cities_ro
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities/knowledge-cities_ro
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities/knowledge-cities_ro
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O firmă din Suceava este partenerul român din două 

proiecte cu finanțare europeană, în cadrul schemei-pilot 

"Inovare în circuit rapid" (Fast track to innovation – 

FTI). Proiectele au ca obiectiv sprijinirea introducerii pe 

piață a unor idei inovatoare și vor beneficia de fonduri UE 

în valoare de aproximativ 2,24 și, respectiv, 1,99 milioane 

euro. 

17 proiecte, implicând 80 de parteneri din 19 țări, au fost 

selecționate în cea de-a 6-a și ultimă rundă a schemei-

pilot, lansată în ianuarie 2015 în cadrul programului pen-

tru cercetare și inovare Orizont 2020. Volumul total de 

finanțare acordat acestor proiecte se ridică la 33,5            

milioane de euro.  

 

Sursa: CE 

Potrivit celor mai recente previziuni economice, publicate 

de Comisia Europeană la data de 13 februarie, în 

România, creșterea PIB-ului real este printre cele mai 

rapide din Uniunea Europeană și se estimează că va 

rămâne astfel în orizontul de prognoză, fiind susținută de 

relaxarea fiscală și de creșterile salariale. Șomajul a   

scăzut semnificativ în 2016, iar previziunile arată că va 

rămâne la un nivel scăzut în perioada următoare. Inflația 

s-a situat în zonă negativă în 2016, dar se estimează că 

va crește pe măsură ce PIB-ul real îl depășește pe cel 

potențial, iar impactul reducerilor de taxe se va diminua. 

Deficitul bugetar este prognozat să crească, ca urmare a 

reducerilor de taxe și a creșterii cheltuielilor publice.   

Sursa: CE 

Cu un salariu minim de 275 de euro, România ocupă 

penultimul loc în clasamentul statelor membre, Bul-

garia fiind singura țară unde se înregistrează un salariu 

mai mic - 235 euro, se arată în comunicatul de presă 

Eurostat, publicat în 10 februarie. La polul opus, cu un 

salariu minim pe economie de 8,5 ori mai mare decât al 

Bulgariei, se află Luxemburgul unde remunerația     

minimă atinge 1.999 euro. În comparație cu salariul 

minim garantat în anul 2008, de doar 139 euro, 

România a înregistrat progrese semnificative, reușind 

să-și dubleze salariul pe parcursul ultimilor 10 ani. 

Această creștere plasează țara pe locul 2 în Europa în 

termeni de modificări salariale, însă decalajul față de 

media europeană rămâne semnficativ.  

Sursa: CE 

România este unul dintre cele 8 state membre, alături 

de Austria, Cipru, Cehia, Estonia, Lituania, Luxemburg 

și Portugalia, cărora Comisia le-a transmis pe data de 

15 februarie, un aviz motivat privind neîndeplinirea 

obligației de transpunere completă în legislația 

națională a normelor privind dreptul cetățenilor UE de a 

lucra într-un alt stat membru (Directiva 2014/54/UE). De 

asemenea, ea face parte din grupul statelor membre, 

împreună cu Cehia, Cipru, Croația, Luxemburg, Portu-

galia, Slovenia, Spania și Suedia, care au primit un aviz 

motivat în ceea ce privește notificarea transpunerii com-

plete în legislația națională a Directivei 2014/67/UE, de 

stabilire a măsurilor și mecanismelor de control nece-

sare pentru implementarea, punerea în aplicare și mai 

buna și uniforma executare a detașării lucrătorilor.  

 

Sursa: CE 

 

(Voluntar - Andreea Alina Nistor, studentă UAIC Iaşi, 

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, Relaţii 

Internaţionale şi Studii europene)                                            

4,2 milioane euro pentru proiecte cu  

participare românească 

România: creștere robustă, susținută de 

relaxarea fiscală 

România a dublat salariul minim  

în ultimii 10 ani 

România: două avize motivate în ce 
privește libera circulație și detașarea   

lucrătorilor 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32014L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32014L0067
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1. Stimularea exporturilor, program ce vizează: 

 Acordarea de consultanţă pentru operatorii economici 

cu activitate de export în scopul elaborării şi implementării 

strategiilor de export şi prezentării celor mai bune practici 

în domeniul promovării ofertei de export în vederea     

identificării de oportunităţi de export. 

Dezvoltarea portalului de comerţ exterior. 

 Consultanţă pentru elaborarea unei strategii de 

susţinere a formării şi dezvoltării de clustere în sectoare 

cu potenţial de creştere a exporturilor. 

 Realizarea de programe şi campanii de promovare a 

brandurilor/mărcilor româneşti pentru sectoarele, regiunile 

de dezvoltare şi operatorii economici cu potenţial de ex-

port. 

 

2. Femeia antreprenor (manager)  

În acest program, femeile care fac sau vor să facă afaceri 

vor putea urma cursuri, seminarii şi workshopuri de antre-

prenoriat. În 2017, programul NU va mai oferi granturile 

de până la 50.000 lei pentru firmele deţinute de femei, 

aşa cum era până acum.  

 

3. Programul Artizanat constă în organizarea Târgului 

Naţional pentru Artizanat şi Meşteşuguri, pe durata a 3 

zile.  

 

4. Programul Comerţ va facilita accesul IMM-urilor la 

achiziţionarea de echipamente, maşini, utilaje, instalaţii 

de lucru, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi    

reglare, tehnică IT, maşini transport marfă.  

 

5. Prin Programul UNCTAD/EMPRETEC se finanţează 

workshop-urile UNCTAD EMPRETEC România pentru 

sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în 

domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antre-

prenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi 

cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării 

unei afaceri.  

 

6. Programul pentru organizarea Târgului Întreprinde- 

rilor Mici şi Mijlocii va viza organizarea de conferinţe, 

 

 

 

 

seminarii, mese rotunde, workshop-uri şi prezentări în 

scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi 

a competenţelor antreprenoriale, îmbunătăţirii perfor-

manţelor economice şi tehnice ale IMM, stimulării între-

prinderilor inovative, promovării produselor şi serviciilor 

româneşti, precum şi stimulării şi susţinerii                 

internaţionalizării IMM. 

 

7. Programul naţional multianual de microindustri-

alizare acordă ajutoare de minimis în vederea facilitării 

accesului la achiziţionarea de echipamente, maşini, uti-

laje, instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsurare, 

control şi reglare, tehnică IT, maşini transport marfă.  

 

8. Programul de susţinere a internaţionalizării operato-

rilor economici români este nou. Firmele mici şi mijlocii 

din România vor putea obţine o finanţare neram-

bursabilă de până la 50.000 de lei de la stat, pentru re-

alizarea de site-uri sau aplicaţii de prezentare şi alte 

investiţii pentru promovarea pe pieţele externe.  

 

9. Start-up Nation România va veni în sprijinul IMM-

urilor nou înfiinţate prin finanţare şi facilitarea accesului 

acestora la creditare.  

Sursa: finantare.ro 

Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii între-

prinderilor mici şi mijlocii. 

Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și      

extinderea capacităților avansate de producție și dezvol-

tarea serviciilor. 

Obiectivul specific: îmbunătăţirea competitivităţii 

economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM-

uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Na-

ţională pentru Competitivitate.  

Buget: alocarea totală este de 172,94 milioane euro, iar 

valoarea finanţării nerambursabile acordate este de 

minim 200.000 euro şi maxim 1 milion euro.  

Solicitanţi eligibili: firmele solicitante trebuie să fie mi-

crointreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii din mediul 

urban sau întreprinderi mijlocii din mediul rural. 

Termen limită de depunere: 23.08.2017, ora 12:00.   

Detalii la: http://www.mdrap.ro/ 

Programe guvernamentale  

pentru IMM-uri 

Apel deschis pentru IMM-uri 
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distribuire a hranei. 

Solicitanţi eligibili: unităţi administrativ-teritoriale, alte 

entităţi de drept public; entităţi de drept privat (asociaţii şi 

fundaţii, unităţi de cult/structuri ale cultelor aparţinând 

cultelor religioase recunoscute în România); parteneriate 

între aceştia.  

Termen limită de depunere: 29 august 2017, ora 

12.00.   

Buget: total este de 26,79 milioane euro, iar valoarea 

eligibilă a unui proiect variază în funcţie de obiectul aces-

tuia. Acesta poate fi de min. 50.000 euro şi poate ajunge 

la 950.000 euro cu TVA. Pentru detalii suplimentare, 

vă invităm să consultaţi ghidul.   

Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Axa prioritara 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie 

cu emisii scăzute de carbon. 

Prioritatea de investiţii 3.1: Sprijinirea eficienţei ener-

getice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 

inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor. 

Operaţiunea B: Clădiri Publice. 

Activităţi eligibile: îmbunătăţirea izolaţiei termice şi con-

solidarea clădirilor; introducerea, reabilitarea şi moderni-

zarea instalaţiilor de apă şi agent termic; utilizarea 

surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea ne-

cesarului de energie a clădirii; orice alte activităţi care 

conduc la îmbunătăţirea eficienţei energetice.  

Bugetul pentru Regiuniea de Dezvoltare Nord-Est este 

de 50.85 milioane euro. Valoarea totală eligibilă a cererii 

de finanţare se încadrează între minim 100.000 euro şi 

maxim 25 milioane euro. 

Solicitanţi eligibili: autorităţile publice centrale, precum 

şi  cele locale (UAT comună, oraş, municipiu, judeţ, Mu-

nicipiul Bucureşti şi subdiviziunile administrativ-teritoriale 

ale acestuia).    

Termen limită de depunere: 28 august 2017, ora 

10.00.   

Detalii la: http://www.inforegio.ro  

Programul Operaţional Capacitate Aministrativă 2014-

2020 

Cererea de proiecte: „Creşterea capacităţii ONG-urilor şi 

a partenerilor sociali de a formula politici publice alterna-

tive”.   

Axa prioritară1: Administraţie publică şi sistem judiciar 

eficiente. 

Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea şi introducerea de 

sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce 

optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni 

şi mediul de afaceri în concordanţă cu Strategia pentru 

Consolidarea Administraţiei Publice .  

Solicitanţi eligibili: ONG-uri şi parteneri sociali 

(organizaţii sindicale, organizaţii patronale, precum şi for-

mele de asociere ale acestora cu personalitate juridică).  

Buget: total de: 35.000.000, lei, iar valoarea minimă eligi-

bilă aferentă unui proiect este de 250.000 lei, iar 

valoarea maximă de 1.000.000 lei. 

Termen limită de depunere: 30 martie 2017, ora 17.00. 

Mai multe informaţii puteţi solicita la adresa de e-mail 

amdca@poca.ro sau pe site-ul http://poca.ro/.  

Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi 

sociale. 

Obiectivul Specific 8.3: Creşterea gradului de acoperire 

cu servicii sociale pentru grupul vulnerabil “persoane 

vârstnice”.   

Investițiile eligibile se referă la reabilitarea/modernizarea/

extinderea/dotarea infrastructurii (clădirea cu sau fără utili-

tăţi şi dotări) de servicii sociale fără componentă 

rezidențială, destinată persoanelor vârstnice: centre de zi 

pentru persoane vârstnice, unităţi de îngrijire la domiciliu 

pentru persoane vârstnice, centre de preparare şi          

Creșterea capacității ONG-urilor și a 

partenerilor sociali  

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate 

şi sociale  

Eficienţă energetică  

http://files.finantare.ro/2017/POR/POR%208.3.A_Ghidul%20Solicitantului%20CS_feb-aug%202017/Ghidul%20specific%208%203%20A%20persoane%20varstnice.pdf
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html

