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Pe 26 septembrie Europe Direct Vaslui va participa, cu 
stand propriu, la Bursa Locurilor de Muncă dedicată 
tinerilor absolvenți, eveniment organizat de Agenţia 
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, în 
incinta Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Vaslui. 
Începând cu orele 09.00, 
reprezentanții centrului vor 
informa tinerii care sunt 
condițiile de muncă pe teritoriul 
Uniunii Europene, ce formalități 
au de îndeplinit în momentul în 
care optează pentru un loc de muncă în străinătate, care 
sunt programele pe care le pot accesa și care sunt 
rețelele care vin în ajutorul lor.  
De asemenea, tinerii vor afla care le sunt drepturile în 
calitate de cetățeni europeni și vor primi broșuri utile pe 
această temă, editate de Europe Direct Vaslui și Comisia 
Europeană.   

În fiecare an, în perioada 16 - 22 septembrie, în Uniunea 
Europeană se desfăşoară „Săptămâna Europeană a 
Mobilităţii”, campanie consacrată modurilor sustenabile 
de deplasare în mediul urban. Povestea Săptămânii 
europene a mobilității a început în 1998, când în Franța a 
fost proclamată o zi dedicată mobilității, sub deviza „În 
oraș fără mașină!”. Această inițiativă este reluată de 
atunci în luna septembrie a fiecărui an, orașele mari și 
mici fiind încurajate să interzică, pentru o zi, circulația 
vehiculelor motorizate pe străzile lor. Succesul acestei  

inițiative franceze a dus la lansarea în 2002 a Săptămânii 
europene a mobilității.  
Ediţia din acest an, al cărei slogan este „Străzile noastre, 
alegerea noastră”, va fi marcată la Vaslui prin organizarea 
evenimentului “Jocuri Uitate”, de către Centrul Europe 
Direct . 
Cu obiectivul de a-i educa pe cei mici, preşcolari şi şcolari 
vasluieni, privind utilizarea durabilă a energiei, prin 
promovarea petrecerii timpului liber în natură, jucând 
jocurile copilăriei, activitatea se va desfăşura în Parcul 
Copou. Astfel, vineri, 19 septembrie, începând cu ora 
10.00, elevii vor juca  jocuri, precum : „şotron”, „ţară, ţară, 
vrem ostaşi”, „ţările”, , „prinsa”, „de-a v-aţi ascunselea”, 
“omul negru”,  “mingea călătoare”, etc. şi vor primi broşuri 
şi materiale promoţionale despre simbolurile şi politicile 
Uniunii Europene, editate de Europe Direct Vaslui. 
De asemenea, în cadrul acestui 
eveniment vor fi premiaţi şi cei 19 
copii care au participat la 
concursul de desene, cu acelaşi 
titlu şi aceeaşi temă “Jocuri 

Uitate”, desfăşurat în perioada 
iulie - august. Juriul, format din 
domnul profesor Alupoaiei 
Gheorghe 
şi domnul 
Antoniu 

Marian, muzeograf în cadrul 
Muzeului Judeţean Vaslui, au 
stabilit, în data de 25 august, punctajele şi cele mai bune 
lucrări.  

 

Jocuri Uitate 

Bursa Locurilor de Muncă dedicată tinerilor 
absolvenți  

http://www.europedirectvaslui.ro�
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Pe parcursul verii Europe Direct Vaslui a desfășurat un 
concurs de fotografii, cu titlul “Din Vaslui DIRECT în 
EUROPA”, cu scopul de a promova atât statele membre 
ale Uniunii Europene, cât şi centrul de informare 
vasluian.  
Cetăţenii domiciliaţi în judeţul Vaslui au fost invitaţi să se 
înscrie, până pe data de 30 august, cu o fotografie din 
vacanţă. Fotografiile puteau conţine peisaje, clădiri, 
monumente istorice, persoane, dar obligatoriu textul 
„Europe Direct Vaslui”. Toate fotografiile înscrise în 
concurs au fost frumoase şi originale, dar, conform 
Regulamentului, poza care a acumulat până pe 16 
septembrie cele mai multe Like - uri va fi declarată 
câştigătoare.  

Astfel, cu 1575 de 
l ike-ur i ,  domnul 
Marian Săndulescu,  
este câştigătorul 
c o n c u r s u l u i .  Î l 
felicităm pe această 
cale,  îi  mulţumim că 
ne-a luat în călătoria 
sa în frumoasa 
capitală a Marii 

Britanii şi îl aşteptăm la sediul centrului pentru a-şi ridica 
premiul. 
De asemenea, dorim să felicităm şi să le mulţumim 
tuturor participanţilor pentru interesul acordat şi 
originalitate. La sfârşitul acestui an, Europe Direct Vaslui 
va tipări Calendarul anului 2015 şi va utiliza pozele 
înscrise în acest concurs la realizarea acestuia.  
Pentru a vizualiza fotografiile din concurs, dar şi pentru a 
fi la curent cu activităţile noastre, cu viitoarele concursuri 
sau cu cele mai noi ştiri despre UE, vă invităm sa daţi 
LIKE paginii noastre de Facebook, www.facebook.com/
EuropeDirectVaslui sau să  vizita ţ i  site-ul 
www.europedirectvaslui.ro .  
 

În săptămâna 2 - 7 septembrie, Reţeaua Centrelor de 
Informare Europe Direct din România, formată din 31 de 
centre, printre care şi cel din Vaslui, a participat la o 
nouă sesiune de instruire pe tema : “Strategii de 

      ACTIVITĂŢILE CENTRULUI EUROPE DIRECT VASLUI                                       

comunicare eficientă”. 
Printre subiectele atinse au fost : structurarea unui discurs; 
selectarea unui mesaj central important din diferitele 
domenii de interes general; adaptarea unui discurs după 
publicul țintă; metode de evitare a stresului și emoțiilor în 
cadrul ieșirilor publice; importanța rolului de moderator şi 
gazdă în cadrul unei 
conferințe; comunicarea 
cu publicul în cadrul 
centrelor Europe Direct 
s a u  i m p o r t a n ț a 
fotografiilor în activitatea 
de comunicare ș i 
raportare. Pe lângă 
partea de teorie, trainerii Laurențiu Diaconu-Colintineanu, 
Vlad Mixich şi Ioana Moldovan au provocat consilierii de 
comunicare sau coordonatorii centrelor la exerciţii practice 
de scriere şi susţinere a unui discurs , la simularea de 
situații cu diferite tipologii de oameni , precum şi la 
realizarea unuor fotografii care să transmită un mesaj, pe o 
temă dată. 
Tot în cadrul acestei întâlniri s-a discutat despre priorităţile 
de comunicare ale Comisiei Europene de anul viitor şi 
schimbările ce vor avea loc la nivelul instituţiilor europene. 
Trainingul s-a bucurat de prezenţa doamnei Angela Filote, 
şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România care,  

aflată într-una dintre 
v i z i t e l e  r e g i o n a l e 
întreprinse încă de la 
începutul mandatului, a 
dorit să cunoască membrii 
Reţelei Europe Direct și 
să afle de la aceștia 
preocupările și problemele 

pe care le întâmpină cetățenii pe plan local.  

În luna iunie Europe Direct Vaslui a sprijinit un concurs de 
șah, “Europe Chess”, la solicitarea Consiliului Şcolar al 
elevilor Liceului "Mihail Kogălniceanu" . Dat fiind faptul că a 
fost un eveniment de un real succes, elevii au repetat acest 
lucru și în luna august, iar  
Europe Direct Vaslui a 
premiat și de data aceasta 
micii șahiști cu broșuri, 
materiale promoționale și o 
vizită la sediul centrului. 

 
(Mihaela Cozma - ofițer de informare) 

Din Vaslui DIRECT în EUROPA 

Cum să comunicăm eficient 

Vizită la Europe Direct 

https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui�
https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui�
https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui�
https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui�
http://www.europedirectvaslui.ro/�
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EVENIMENTE & STIRI 

După Alegerile pentru Parlamentul European, ce au avut 
loc pe data de 25 mai a.c., un alt eveniment deosebit de 
important pentru istoria și funcționarea Uniunii Europene  
l-a reprezentat alcătuirea unei noi Comisii Europene 
pentru următorii 5 ani.  
Prima schimbare majoră ce a avut loc a fost alegerea 
noului Preşedinte al Comisiei Europene, în persoana 
domnului Jean-Claude Juncker, politician luxemburghez 
ce a ocupat funcții precum prim - ministru al 
Luxemburgului, ministru de finanțe sau președinte al 
Euro-Grup, reuniunea miniștrilor de finanțe din statele 
care au adoptat moneda euro  
Președintele ales al Comisiei Europene îl succede pe 
José Manuel Barroso și își va prelua mandatul de la data 
de 1 noiembrie 2014. Între timp, Jean-Claude Juncker     
și - a format deja noua echipă ce urmează a fi votată în 
plenul Parlamentului European.  
Noua structură a Comisiei Europeane a suferit o serie de 
modificări : 
• Noul colegiu va fi format din șapte vicepreședinți, 

șase vicepreședinți, alături de Înaltul Reprezentant 
al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate, fiecare dintre aceștia conducând o 
echipă de proiect. Aceste echipe de proiect reflectă 
orientările politice. Printre exemple se numără: 
„locurile de muncă, creșterea, investițiile și 
competitivitatea”, „piața unică digitală”, sau 
„uniunea energiei”.  

• Prim-vicepreședintele va fi mâna dreaptă a 
președintelui. Este pentru prima dată când 
responsabilitatea pentru agenda unei mai bune 
legiferări este încredințată unui comisar. 

• Au fost create noi portofolii : „piață internă, 
industrie, antreprenoriat și IMM-uri”, „afaceri 
economice și financiare, impozitare și vamă”, 
“migrație“, “consumatori”, “stabilitate 
financiară, servicii financiare și uniunea piețelor 
de capital “.  

• O serie de portofolii au fost reconfigurate și 
raționalizate: portofoliile mediu și afaceri 
maritime și pescuit au fost reunite, portofoliile 
pentru politicile climatice și pentru politica în 
materie de energie au fost de asemenea reunite, 
iar portofoliul privind politica europeană de 
vecinătate și negocierile în vederea extinderii a 
fost reconfigurat și va pune accentul pe 

continuarea negocierilor de extindere, recunoscând 
totodată faptul că, în următorii cinci ani, nu va avea loc 
nicio extindere a Uniunii Europene.  
Din partea României a fost propusă doamna Corina 
Crețu, căreia i s-a atribuit portofoliul Politicilor 
Regionale.  
Noua Comisie Europeană își va concentra eforturile pe 
abordarea provocărilor politice majore cu care se 
confruntă Europa: reîncadrarea oamenilor în locuri de 
muncă decente, stimularea mai multor investiții, 
asigurarea faptului că băncile acordă din nou 
împrumuturi economiei reale, crearea unei piețe 
digitale conectate, o politică externă credibilă și 
asigurarea autonomiei Europei în ceea ce privește 
securitatea energetică. 
 

 
Sursă foto : http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm - 
website-ul Reprezentanței Comisiei Europene în 
România 
Sursă știre : CE 
Detalii legate de portofoliile atribuite noilor Comisari: 
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / r o m a n i a /
images/10092014_portofolii.pdf 

Comisia Juncker: o echipă puternică și cu 
experiență, pregătită de schimbare  
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18 proiecte-pilot de garanție pentru tineret au fost lansate 
între august și decembrie 2013 și fiecare se desfășoară 
timp de aproximativ 12 luni. Aceste proiecte sunt în 
prezent puse în aplicare în șapte țări: Irlanda, Italia, 
Lituania, Polonia, România, Spania și Marea Britanie. 
Scopul acestor proiecte este de a oferi statelor membre 
experiență relevantă practică pentru punerea în aplicare a 
garanției pentru tineret la nivel național și pentru acțiunile 
conexe prin intermediul Fondului social european și al 
Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor. 
Garanția pentru Tineret este o inițiativă a Comisiei 
Europene care urmărește să combată șomajul în rândul 
tinerilor, asigurându-se că orice tânăr cu vârsta sub 25 de 
ani – indiferent dacă s-a înregistrat sau nu ca șomer – 
primește o ofertă de calitate, în termen de 4 luni de la 
terminarea studiilor sau de la pierderea locului de muncă.  
 
Sursa : CE 
 

 
Care sunt necesitățile întreprinderilor mici și mijlocii care 
ar trebui vizate de viitoarele politici ale UE? 
 Aceasta este întrebarea principală în cadrul celei mai noi 
consultări lansate de Comisia Europeană, ce vine în 
sprijinul inițiativei „Small Business Act” (SBA). SBA – un 
set amplu de măsuri menite să înlesnească viața 
întreprinderilor mici – s-a dovedit deja a fi o bază solidă 
pentru politicile în domeniul IMM-urilor. Întrucât se 
bazează pe schimbul de bune practici, pe sprijinul pentru 
internaționalizare și pe spiritul antreprenorial, precum și 
pe accesul la finanțare , SBA încurajează țările UE să 
adopte soluții eficace, care au dat rezultate în alte locuri, 
și să vină ele însele cu idei la fel de bune. În combinație 
cu inițiative solide vizând reglementarea inteligentă, SBA 
a contribuit la capacitatea IMM-urilor de a rezista crizei 
economice.  
Pentru a sprijini Comisia Europeană să obțină mai multe 
informații de la toate părțile interesate, inclusiv de la 
antreprenori și de la organizațiile de întreprinderi, pentru a 
îmbunătăți această inițiativă, vă invităm să vă exprimați 
părerea, până la data de 15 decembrie la http://
ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014 
 
Sursa : CE 

Liceenii născuți în anul 1997 se pot înscrie, până la 
data de 20 octombrie, la cea de-a 8 ediție a concursului 
Juvenes Translatores. 
Concursul va avea loc în data de 27 noiembrie, simultan 
în toate liceele selectate prin tragere la sorți. Ediția 2014 
este deschisă elevilor născuți în 1997, indiferent de 
naționalitate, și participării a peste 751 de licee. Elevii 
(fiecare școală poate înscrie între 2 și 5 elevi) vor traduce 
un text de o pagină în funcție de alegerea exprimată 
pentru oricare dintre cele 552 combinații posibile între 
cele 24 de limbi oficiale ale UE. 
Anul acesta, textele care urmează a fi traduse vor avea 
ca temă identitatea europeană. Acestea vor fi notate de 
traducători din cadrul Comisiei Europene, care vor 
selecta câte un câștigător pentru fiecare țară. În aprilie 
2015, toți câștigătorii vor fi invitați la Bruxelles pentru 
decernarea premiilor. 
Pentru a vă înscrie, accesați ec.europa.eu/translatores . 

 
Sursa : CE 

 

Comisia Europeană va cofinanța, în cadrul programului 
TEN-T (Rețeaua Transeuropeană de Transport) 4 
proiecte de infrastructură de transport ce urmează a fi 
puse în practică integral sau parțial în România, valoarea 
maximă a eventualului sprijin acordat fiind de peste 10 
milioane de euro. Proiectele au fost selectate în cadrul 
cererilor de propuneri anuale și multianuale organizate în 
cadrul programului TEN-T și vor contribui la finalizarea 
rețelei de transport transeuropean, precum și la studierea 
unor modalități inovatoare de reducere a amprentei de 
carbon din sectorul transporturilor.  
 
Sursa : CE 

Juvenes Translatores  18 proiecte pilot de Garanție pentru Tineret 

Comisia Europeană vă solicită opinia 
 

UE sprijină 4 proiecte majore de infrastructură 
TEN-T din România  

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014C:\Users\Cosmin\Documents\Add-in%20Express�
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014C:\Users\Cosmin\Documents\Add-in%20Express�
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014C:\Users\Cosmin\Documents\Add-in%20Express�
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014C:\Users\Cosmin\Documents\Add-in%20Express�
http://ec.europa.eu/translatores/index_ro.htm�
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Program : Fondul ONG este parte a granturilor Spațiului 
Economic European 2009 - 2014 și sprijină reducerea 
decalajelor sociale și economice dintre România și statele 
donatoare Norvegia, Islanda și Liechtenstein.  
Buget  total : aproximativ 9.7 milioane de euro. 
Solicitanți eligibili :  organizații neguvernamentale și 
nonprofit. 
Programul este structurat pe 5 componente :  
1.Implicare  
Obiectiv general : încurajarea cetățeniei active și 
participarea la viața comunității, respectarea și aplicarea 
valorilor democratice fundamentale.  
Termenul limită 6 octombrie 2014, ora 16:00.  
Buget total 2.400.000 euro, iar sumele acordate pe proiect 
variază de la 3.000 la 75.000 de euro, în funcție de tipul 
subcomponentei și a tipului de grant solicitat. 
 
2.Justiție socială 
Obiectivul general : de a contribui la combaterea excluziunii 
sociale și reducerea disparităților din cadrul societății și 
dintre diversele grupuri din societate.  
Termenul limită 17 octombrie 2014. 
Buget total 863.000 euro, iar sumele acordate pe proiect 
variază de la 3.000 la 75.000 de euro, în funcție de tipul 
subcomponentei și a tipului de grant solicitat. 
 
3.Dezvoltare durabilă  
Obiectivul general : sprijinirea dezvoltării durabile și 
îmbunătățirea stării mediului în România, prin contribuția 
ONG-urilor și prin participare publică. Această componentă 
va sprijini proiecte care se încadrează în următoarele 
domenii principale de interes: schimbările climatice, 
protecția biodiversității și peisajului, ecoturism, activități de 
advocacy și conștientizare ecologică și participare publică 
sporită în luarea deciziilor de mediu și educație ecologică.  
Termenul limită 10 octombrie 2014, ora 16:00.  
Buget total 1.400.000 Euro, tipurile de granturi acordate 
fiind : granturi mici (de la 5.000 la 35.000 euro), granturi 
medii (de la 35.001 la 75.000 Euro) și granturi mari (de la 
75.001 la 150.000 Euro).  
 
4. Servicii sociale și de bază  
Obiectivul general : de a crește accesul și furnizarea de 
servicii sociale și de bază pentru grupuri vulnerabile (copii 
și tineri în situații de risc, copii cu dizabilități și/sau 
probleme de sănătate mintală și familiile lor, victime ale 
traficului de persoane și ale violenței domestice sau 
violenței motivate de gen, persoane vârstnice, populația din 
mediul rural, minorități etnice, migranți, persoane fără  

adăpost, persoane dependente de substanțe, persoane 
care se confruntă cu dificultăți care pot conduce la 
excluziune socială - precum un nivel scăzut de educație, 
lipsa unui loc de muncă, șomaj pe termen lung, 
neînregistrarea ca șomeri, boli cronice, etc.).  
Termenul limită 8 octombrie 2014, ora 16.00.  
Buget total 3.200.000 euro.  
Din această sumă, minim 500.000 Euro sunt alocați 
pentru proiecte care se adresează copiilor şi tinerilor 
sau sunt depuse de organizații care lucrează pentru 
copii și tineri.   
Tipurile de granturi sunt : granturi mici (de la 5.000 la 
35.000 euro),  granturi medii (de la 35.001 la 75.000 
Euro) și granturi mari (de la 75.001 la 150.000 Euro).  
 
5. Dezvoltarea capacității ONG-urilor. Retele și 
coaliții. 
Obiectivul general : de a contribui la dezvoltarea 
generală a sectorului ONG în România și la dezvoltarea 
de rețele, coaliții și think tank-uri eficace. 
Termenul limită 14 octombrie 2014, ora 16.00.  
Buget total 1.100.000 euro, iar sumele acordate pe 
proiect variază de la 5.000 la 150.000 de euro, în funcție 
de tipul subcomponentei și a tipului de grant solicitat. 
 
Informaţii  suplimentare: 
www.europedirectvaslui.ro 
http://fondong.fdsc.ro/al-doilea-apel-al-fondului-ong-
este-deschis 
 
 
 
 
 
Comisia Europeană a adoptat în luna august Acordul 
de parteneriat cu România, în care este stabilită 
strategia de utilizare optimă, în întreaga țară, a 
fondurilor structurale și de investiții europene. Acordul 
pregătește terenul pentru investirea a 23 de miliarde de 
euro, sumă care reprezintă totalul finanțărilor în cadrul 
politicii de coeziune în perioada 2014-2020. De 
asemenea, România primește 8 miliarde de euro pentru 
dezvoltare rurală și 168 de milioane de euro pentru 
sectorul pescuitului și pentru cel maritim.  
Investițiile UE vor atenua șomajul și vor stimula 
competitivitatea și creșterea economică prin sprijinul 
acordat inovării, formării profesionale și învățământului 
în orașe și în zonele rurale. De asemenea, investițiile 
vor promova spiritul antreprenorial, vor combate 
excluziunea socială și vor contribui la dezvoltarea unei 
economii ecologice, în care resursele sunt utilizate 
eficient.  

 
 
 
 

Fondul ONG - al doilea apel 

Acordul de Parteneriat  
între Comisia Europeană şi România 

http://fondong.fdsc.ro/al-doilea-apel-al-fondului-ong-este-deschis�
http://fondong.fdsc.ro/al-doilea-apel-al-fondului-ong-este-deschis�
http://fondong.fdsc.ro/al-doilea-apel-al-fondului-ong-este-deschis�
http://fondong.fdsc.ro/al-doilea-apel-al-fondului-ong-este-deschis�
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 bună practică pentru reintegrarea și reabilitarea 
 (pe termen lung) consumatorilor de droguri; 
• Schimb de bune practici între autoritățile publice 

implicate în serviciile legate de droguri; 
• Societatea civilă sprijinirea participării societății 

civile la punerea în aplicare a obiectivelor 
“Strategiei UE privind stupefiantele 2013-2020” și 
acțiunile specifice din cadrul Planului de acțiune 
droguri 2013 - 2016 al UE.  

Printre acțiunile finanțate: 
• colectarea datelor, studii și cercetare; 
• activități de formare; 
• învățare reciprocă, schimbul de bune practici, 

cooperare, inclusiv identificarea celor mai bune 
practici care pot fi transferate în alte țări 
participante; 

• diseminare și conștientizare. 
Solicitanți eligibili: 
Orice entitate publică sau privată care nu este orientată 
spre profit, respectiv : 
• Autorități publice locale, regionale și naționale; 
• ONG-uri; 
• Asociații; 
• Instituții de educație; 
• Universități; 
• Centre de cercetare; 
• Sindicate, etc.  
Organizațiile orientate spre profit pot participa doar în 
calitate de parteneri. 
Parteneriatele transnaționale trebuie să fie alcătuite din 
parteneri din minimum 2 țări. 
Proiectele se implementează pe o perioadă de maximum 
24 de luni. 
Buget: 2.509.000 euro.  
Cofinanțare de până la 80% din totalul costurilor eligibile. 
Proiectele trebuie să aibă un buget de cel puțin 75.000 
euro. 
Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 5 noiembrie 
2014. 
Detalii suplimentare la : 
Website-ul programului 
Ghidul programului 

Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile 
ESI) sunt: 
Fondul european de dezvoltare regională 
Fondul social european 
Fondul de coeziune 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
Pentru a parcurge textul Acordului de Parteneriat, vă 
invităm să accesaţi site-ul Ministerului Fondurilor Europene  
http://www.fonduri-ue.ro/ 
 

Ministerul Fondurilor Europene a trimis oficial Comisiei 
Europene Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor 
Dezavantajate 2014 – 2020, prin sistemul informatic de 
comunicare – Structural Funds Communication (SFC) , în 
luna septembrie a acestui an. 
Prin acest program vor fi distribuite alimente şi asistenţă 
de bază celor mai dezavantajate persoane din România. 
Pentru acordarea acestor ajutoare România beneficiază 
de fonduri europene în valoare de 442, 5 milioane de euro, 
conform Acordului de Parteneriat 2014 – 2020.  
Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor 
Dezavantajate va fi coordonat în perioada 2014 – 2020 de 
Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de 
Management.  
Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor 
Dezavantajate 2014 – 2020 este disponibil la 
 http://www.fonduri-ue.ro/ 
 

Program : “Justiție” 2014-2020, ce înlocuiește programele 
2007-2013 - Justiție civilă (JCIV), Justiție penală (JPEN) și 
“Prevenirea și utilizarea informațiilor de droguri” (DPIP).  
Obiectiv general: Să contribuie la dezvoltarea în 
continuare a unui spațiu european de justiție pe baza 
recunoașterii și a încrederii reciproce, în special prin 
promovarea cooperării în materie civilă și penală.  
Priorități:  
• Noi substanțe psihoactive - sprijinirea punerii în 

aplicare a legislației UE privind noile substanțe 
psihoactive;  

• Reabilitarea - dezvoltarea și împărțirea abordărilor 
inovatoare pentru a preveni recidiva și modele de  

  
Detalii la :  

  www.europedirectvaslui.ro, 
secţiunea Oportunităţi de finanţare  

Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor 
Dezavantajate 2014 - 2020 

Proiecte transnaționale în domeniul politicii 
antidrog 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jdru_ag_drug_en.htm�
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_jdru_ag_drug/just_2014_jdru_ag_drug_call_notice_en.pdf�
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_ro.cfm�
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro�
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/cohesion/index_ro.cfm�
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_ro.htm�
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_ro.htm�
http://www.fonduri-ue.ro/propunerea-oficiala-a-acordului-de-parteneriat-2014-2020�
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/VO.POAD.2014-2020.pdf�
http://www.europedirectvaslui.ro/�
http://www.europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=58�
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