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Până la sfârşitul verii, în fiecare marţi, de la ora 09.00, 

vom călători imaginar prin ţările Europei, alături de copiii 

înscrişi la programul „Biblioteca de Vacanţă”, desfăşurat 

de Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătaru” 

Vaslui.  Biblioteca  Judeţeană  Vaslui  organizează  în 

fiecare an, pe toată durata vacanţei de vară, „Biblioteca 

de Vacanţă”,  ce cuprinde programe educative pentru 

copii cu vârste între 7-14 ani.  

După un concurs lung, desfăşurat pe mai multe etape, cu 

o bibliografie stufoasă, după un test de preselecţie, două 

semifinale şi o finală tensionate, ce au cuprins 72 de 

întrebări despre Uniunea Europeană, pe 9 şi 10 mai, 

după o situaţie de baraj, presaţi de cronometru şi cuprinşi 

de emoţie, cei 6 tineri care au rezistat până la final şi au 

câştigat concursul „EU aleg Europa”, sunt: 

-  Pavel  Petronela şi  Grigoraş Gelu  Tiberiu  de la 

Colegiul Economic “Anghel Ruginã” - locul I; 

- Adrian Sebastian şi Munteanu Victor de la Liceul 

„Ştefan Procopiu” Vaslui - locul II; 

- Paşcu Mihaela şi Libiţ Mãlina de la Liceul „Emil 

Racovitã” Vaslui - locul III. 

Pentru că, judeţul Vaslui se mândreşte şi cu tineri artişti, 

în cadrul Finalei, juriul a decis să premieze şi momentele 

artistice, cel mai bun aparţinând elevei Lucica Fânariu 

de la Liceul “Nicolae Iorga” Negreşti.   

Călătorind prin Europa!  Cei mai buni au câştigat! 

 

http://www.europedirectvaslui.ro
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A fost o bucurie să vedem tineri atât de implicaţi şi 

curajoşi.  Sperăm  că  le-am  stârnit  interesul  faţă  de 

proiectul european şi ne-am bucura, ca pe viitor, să 

auzim de ei chiar de la Bruxelles. 

Mulţumim frumos liceelor şi partenerilor, pentru toată 

implicarea! 

 

 

 

Alegerile europene din 2019, Summitul ce va avea loc la 

Sibiu, anul viitor, #Road2Sibiu, viitorul Europei, bugetul 

UE, GDPR doar câteva dintre subiectele abordate la 

Adunarea Generală Anuală a Centrelor Europe Direct 

din  Europa,  la  care  am  participat  şi  noi,  prin 

coordonatorul Centrului.  

Întâlnirea a avut loc la Bruxelles, în perioada 4-6 iunie şi 

a fost un bun prilej pentru reprezentanţii Europe Direct 

să  participe  la  seminarii  practice  menite  să  ne 

îmbunătăţească activitatea de comunicare. Urmează în 

octombrie, tot la Bruxelles, să fim instruiţi cu cele mai noi 

informaţii despre alegerile europarlamentare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe data de 16 mai am avut onoarea să jucăm rolul cărţii 

"Drumul către Europa", din cadrul evenimentului 

"Biblioteca vie", organizat de Biblioteca Judeţeană 

"Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui.  

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

Tinerii cititori, elevi de la liceele din Vaslui, au aflat 

povestea Uniunii Europene, cea care îi sprijină să 

studieze şi să se perfecţioneze, pentru a-şi îndeplini 

visele!  

 

 

 

Vineri, 11 mai 2018, am avut plăcerea să dezvăluim 

eforturile pe care le face UE pentru reducerea sărăciei şi 

a poluării, elevilor de la Şcoala Gimnazială "Constantin 

Parfene" Vaslui. Elevii au realizat portretul voluntarului 

perfect şi au notat Corpul European de Solidaritate, 

pentru planurile lor de viitor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe 9 mai anul acesta, am sărbătorit Ziua Europei şi 

alături de elevii Liceului Tehnologic "Ion Mincu" Vaslui şi 

Colegiului Economic "Anghel Rugină" Vaslui, în cadrul 

schimbului de experiență ,,Împreună, devenim mai 

buni!”, derulat de cele două unități de învățământ.  

Pe lângă importanţa zilei cu triplă semnificaţie, elevii au 

aflat şi identificat simbolurile cele mai reprezentative ale 

celor 28 de state membre ale Uniunii Europene.  

(Dumitraş Mihaela, ofiţer comunicare Europe Direct 

Vaslui) 

Drumul către Europa 

Europa care protejează 

Simbolurile europene 

Meet. Ask. Discuss. 
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EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

O metodologie comună, dezvoltată de Centrul Comun 

de Cercetare (JRC), le va permite autorităților 

naționale pentru protecția consumatorilor să 

efectueze teste cu scopul de a compara compoziția și 

caracteristicile produselor alimentare vândute în 

ambalaje similare în Uniunea Europeană. Această 

măsură vine în completarea acțiunilor deja întreprinse de 

Comisia Europeană în urma discursului privind starea 

Uniunii rostit de președintele Juncker.  

Metodologia de testare va ajuta autoritățile să stabilească 

dacă produsele alimentare sunt comercializate în 

conformitate cu legislația europeană, ce este bazată pe 

principii-cheie, cum ar fi: transparența, comparabilitatea, 

selecția de eșantioane similare și testarea produselor.  

 

 

 

 

 

 

 

                          ©UE  

Sursa: RCE 

 

Românii sunt mai optimiști în ce privește situația 

economică a UE, 31% dintre ei considerând că se va 

îmbunătăți în următoarele 12 luni, peste media 

europeană de 21%. În schimb, doar 27% dintre români 

consideră că starea economiei naționale este una bună 

în prezent, față de o medie UE de 49%. De asemenea, 

românii au mai mare încredere în UE, respectiv 52% (față 

de doar 42% la nivel european), decât în instituțiile 

naționale. Acestea sunt câteva dintre rezultatele 

sondajului Eurobarometru standard, ediția de primăvară. 

„Sondajul Eurobarometru standard din primăvara anului 

2018” (EB 89) a fost realizat prin intermediul unor 

interviuri față în față desfășurate între 17 și 28 martie 

2018. ” 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ©UE                                                                                                                       Sursa: RCE 

Comitetul Economic şi Social European (CESE) va 

recompensa inițiative de excepție la cea de a 

zecea ediție a Premiului pentru societatea 

civilă, organizat, în acest an, cu tema "identități, 

valori europene și patrimoniu cultural european". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ©UE  

Termenul de depunere a candidaturilor este 

7 septembrie 2018, iar ceremonia de decernare a 

premiilor va avea loc la 13 decembrie 2018, la 

Bruxelles. Premiile, cu o valoare totală de 

50.000 euro, vor fi împărțite între maximum cinci 

câștigători. 

Sursa: RCE 

Orașele cu peste 100.000 de locuitori din UE sau 

din țări care participă în programul Orizont 2020 se 

pot înscrie în competiția pentru titlul de "Capitala 

europeană a inovării/iCapital", ediția 2018, până cel 

târziu în data de 21 iunie. Titlul este oferit drept 

recompensă orașelor și primarilor care au dezvoltat 

cel mai incluziv și dinamic ecosistem în domeniul 

inovării, în beneficiul cetățenilor și al mediului de 

afaceri.  

Sursa: RCE 

Dublul standard: metodologie comună de      

testare a  calității produselor alimentare 

Românii, optimiști în legătură cu economia UE, 

pesimiști când vine vorba de cea națională 

Premiul CESE pentru societatea civilă 2018 

"Capitala europeană a inovării 2018" 



EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   
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Programul JUSTROM 2 vine în continuarea etapei pilot 

a programului JUSTROM, desfășurat în perioada      

octombrie 2016 – martie 2018 în cinci țări europene, 

respectiv Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia și România. 

Programul are ca scop îmbunătățirea accesului la justiție 

al femeilor rome și itinerante și este implementat în   

perioada aprilie 2018-martie 2019.  

Sursa: RCE 

Comisia Europeană a decis să trimită României o     

scrisoare de punere în întârziere pentru nerespectarea 

normelor UE privind tratarea apelor urbane reziduale în 

zone urbane mari (și anume aglomerări urbane).  

După aderarea României la UE, marilor aglomerări    

urbane ar fi trebuit să le fi fost asigurată colectarea   

corespunzătoare a apelor urbane reziduale până la 31 

decembrie 2013 și tratarea lor corespunzătoare până 

la 31 decembrie 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

                              ©UE   

Sursa: RCE 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 

2021-2027, Comisia Europeană propune modernizarea 

politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE 

și una dintre cele mai tangibile expresii ale solidarității. 

Aceasta va avea alocat un buget total de 373 de       

miliarde euro, din care aproape 31 de miliarde euro, cu 

8% mai mult decât în actuala perioadă, îi vor reveni  

României.  

Sursa: RCE 

 

(Voluntar - Munteanu Victor, elev clasa a XII-a D, Liceul 

"Ştefan Procopiu" Vaslui)    

 

Timp de două săptămâni, din data de 12 iunie, 13.00  și 

până în data de 26 iunie, 13.00, tinerii aflați la vârsta    

majoratului se pot înscrie în programul "DiscoverEU", 

prin care vor putea călători gratuit în Europa. Dintre 

cei      înscriși, vor fi selectați 15.000 de tineri, care vor 

primi   permisul de călătorie în această vară.  

Pe durata călătoriei, principalul mijloc de transport va fi 

trenul. Însă există posibilitatea de a lua și alte mijloace de 

transport, cum ar fi autobuzul sau feribotul, iar în cazuri 

excepționale, dacă celelalte nu sunt disponibile, va fi   

permisă călătoria cu avionul. Tinerii vor putea călători în 

mod individual sau într-un grup de maximum cinci       

persoane. În cazul grupurilor, trebuie desemnat un lider.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ©UE   

Sursa: RCE 

 

 

 

 

Luni, pe data de 4 iunie 2018, a fost lansat, la              

Reprezentanța Comisiei Europene în România, progra-

mul comun al Consiliului Europei şi al Comisiei Europene 

- „JustRom 2”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ©UE   

Înscrie-te la "DiscoverEU" și călătorește gratuit 

prin Europa! 

Proiectul „JustRom 2”, lansat în România 

România trebuie să îmbunătățească tratarea 

apelor urbane reziduale 

Bugetul UE: 2021-2027  



OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 
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Autoritatea de Management pentru Programul             

Operaţional Regional (POR) a publicat spre consultare 

publică Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de        

accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu 

titlul : 

- POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, 

- POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI – Nefinalizate, 

- POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate, 

- POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate.  

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 

sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în         

infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la      

dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 

inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi   

promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea       

accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, 

precum și trecerea de la serviciile instituționale la         

serviciile prestate de comunităţi, Proiecte Nefinalizate.  

 

Obiectiv specific 8.1 - ”Creșterea accesibilității serviciilor 

de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în 

special pentru zonele sărace și izolate", Operațiunea A – 

Ambulatorii și Obiectivul Specific 8.2 – ”Îmbunătățirea 

calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, 

Operațiunea B – Unități de primiri urgențe. 

Apelurile de proiecte se adresează celor șapte regiuni de 

dezvoltare ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud-

Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru, 

inclusiv a orașelor/municipiilor din cadrul ADI „ITI Delta 

Dunării". 

Buget: Valoarea cererilor de finanţare este de minimum 

1.000.000 euro. 

Solicitanți eligibili: 

a) Ministerul Sănătății; 

b) Parteneriate între Ministerul Sănătății și : 

unităţile administrativ-teritoriale; 

autorități/instituții ale administrației publice locale; 

unități sanitare publice cu personalitate juridică  

proprie; 

orice alte autorități/ instituții publice care pot       

contribui la buna implementare a proiectului. 

 

 

 

 

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, 

la adresa regio@mdrap.ro/info@mdrap.ro, până la 

data de 25.06.2018.  

Apel: „Promovarea valorilor europene prin intermediul 

unor iniţiative sportive la nivel municipal”.  

Actuala cerere de propuneri de proiecte va fi pusă în 

aplicare prin 2 loturi: 

Lotul I – acţiune pentru consolidarea capacităţilor; 

Lotul II – acţiune pentru colaborarea în reţea. 

Acţiuni finanţate: 

Lotul I:  

întreprinderea unor activităţi de consolidare a          

capacităţilor pentru a îmbunătăţi guvernanţa şi         

autosuficienţa organizaţiilor solicitante; 

promovarea/acordarea de vizibilitate eforturilor 

întreprinse la nivel municipal pentru promovarea 

sportului şi a activităţii fizice în întreaga UE; 

facilitarea schimbului de bune practici între      

municipalităţi la nivelul UE în domenii legate de 

sport şi de bunăstare; 

sprijinirea unor iniţiative cum ar fi activităţile    

sportive implementate la nivelul municipal pentru 

promovarea valorilor europene comune. 

Lotul II: 

stabilirea de parteneriate cu alte municipalităţi din 

UE în domenii legate de sport, sănătate şi    

bunăstare; 

facilitarea fluxului schimbului de informaţii dintre 

municipalităţi la nivelul UE în ceea ce priveşte 

iniţiativele privind sportul; 

În consultare! 

Promovarea valorilor europene prin sport 
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priorităţilor pentru viitorul acestei politici. 

Solicitanţi eligibili: organizaţii mass-media/agenţii de 

presă, organizaţii non-profit, universităţi şi instituţii de 

învăţământ; centre de cercetare şi grupuri de reflecţie; 

asociaţii de interes European, entităţi private; autorităţi 

publice, cu excepţia celor responsabile cu punerea în  

aplicare a politicii de coeziune.  

Bugetul total este de 5.000.000 euro, procentul de    

cofinanţare de 80%, iar valoarea unui proiect poate fi 

între 70.000 euro - 300.000 euro.  

Termen limită de depunere: 28 iunie 2018.  

Informaţii suplimentare : http://ec.europa.eu/

regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-

for-proposal/ 

Program: „Europa pentru cetățeni” 2018 - 2020. 

Componenta 2: Implicare democratică și participare 

civică. 

Termen limită de depunere:  3 septembrie 2018. 

Acţiuni:  

Înfrăţire între oraşe: 

Buget: suma maximă a grantului - 25.000 euro.  

Beneficiari eligibili: orașe/municipalități sau comitetele 

acestora de înfrățire, precum şi alte organizații non-profit 

care reprezintă autoritățile locale.  

Informaţii suplimentare:  

- durata proiectului va fi de 21 de zile; 

- un proiect trebuie să implice municipalități din cel puțin 

două țări eligibile. 

Reţele de oraşe: 

Buget: suma maximă a grantului - 150.000 euro.  

Beneficiari eligibili: orașe/municipalități sau comitetele 

acestora de înfrățire; alte nivele de autorități locale/

regionale; federații/asociații de autorități locale; 

organizații non-profit care reprezintă autoritățile locale. 

Informaţii suplimentare: un proiect trebuie să implice 

municipalități din cel puțin 4 țări eligibile. 

Detalii:https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 

implicarea şi sensibilizarea cetăţenilor la nivel local 

cu privire la valorile europene comune, promovate 

prin iniţiative cum ar fi activităţile sportive.  

Solicitanţi eligibili: universităţi, şcoli, întreprinderi,     

cluburi sportive, autorităţi publice locale, regionale şi     

naţionale, asociaţii, ONGuri, etc. 

Buget: total de 1.000.000 euro, procentul de cofinanţare 

de 80%. 

Termen limită de depunere: 26 iulie 2018 (ora 12:00 la 

Bruxelles). 

Informaţii suplimentare: https://ec.europa.eu/sport/calls/

eac-s14-2018_en 

 

 

 

 

Comisia Europeană a deschis recent cererea de propuneri 

de proiecte care vizează sprijinirea acţiunilor de informare 

privind politica de coeziune a UE, care este furnizată prin 

intermediul a trei fonduri principale: Fondul european de 

dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC) şi 

Fondul Social European (FSE).  

În acest sens, pot participa proiectele care abordează   

impactul unuia dintre aceste trei fonduri într-o regiune.  

Obiective:  

promovarea şi incurajarea unei mai bune înţelegeri 

a rolului politicii de coeziune în sprijinirea tuturor 

regiunilor UE; 

creşterea gradului de informare cu privire la    

proiectele finanţate de UE, în special prin            

intermediul politicii de coeziune, şi cu privire la    

impactul lor asupra vieţii cetăţenilor; 

diseminarea informaţiilor şi incurajarea unui dialog 

deschis cu privire la politica de coeziune, la       

rezultatele sale, la rolul său în realizarea priorităţilor 

politice ale UE şi la viitorul acesteia; 

încurajarea participării civice în ceea ce priveşte 

chestiunile legate de politica de coeziune şi promo-

varea participării cetăţenilor la procesul de stabilire a  

Acţiuni de informare privind politica de     

coeziune a UE  

Europa pentru cetățeni  

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s14-2018_en
https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s14-2018_en

