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Pe data de 29 noiembrie 2017, alături de Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Vaslui, organizăm evenimentul 

„Erasmus, un + la educaţie”, pentru a marca cei 30 de 

ani de funcţionare ai programului Uniunii Europene în 

domeniul educației, formării, tineretului şi sportului.  

Obiectivul acestui eveniment este de a promova 

proiectele de succes implementate de către liceele din 

judeţ, prin intermediul programului Erasmus, cu accent pe  

proiectele ce au avut ca scop formarea profesională. 

În cadrul târgului expozițional, liceele care au derulat sau 

au în derulare proiecte implementate prin Erasmus+, 

componenta Formare Profesională (VET), vor avea câte 

un stand de prezentare a rezultatelor acestora.  

Vă invităm astfel, la sfârșitul lunii noiembrie să ne fiți 

alături la acest eveniment și să aflați mai multe despre 

Programul care schimbă vieți, Erasmus+. În curând vom 

actualiza și website-ul nostru, www.europedirectvaslui.ro, 

cu informații complete privind locația și programul 

evenimentului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul 2017 marchează împlinirea a 30 de ani de 

programe europene în educație, formare și tineret la 

nivel european și 20 de ani în România.  

Programul Erasmus a debutat în 1987, atunci când se 

adresa în mod exclusiv studenților, a crescut și a înglobat 

formarea profesională, educația școlară, educația 

adulților, tineretul și sportul.  

Acesta s-a numit pe rând Socrates 1, Socrates 2, 

Leonardo da Vinci, programul de Învățare pe tot parcursul 

vieții și începând cu 2014 Erasmus+. 

Cu un buget total de 14,7 miliarde de euro pe o perioadă 

de șapte ani (2014 - 2020), Erasmus+ își propune să 

contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilității 

(capacității de inserție profesională).   

În cifre, acest program a schimbat viețile a 9 milioane de 

oameni: 4.400.000 de studenți, 1.400.000 de tineri, 1.300. 

000 de elevi aflați în formare profesională inițială, 1.800. 

000 profesori, formatori și lucrători de tineret, 100.000 de 

voluntari europeni, 100.000 studenți și staff Erasmus 

Mundus. 

În România programul a schimbat viețile a aproximativ 

239.000 de persoane: 80.400 de studenți, 53.700 tineri 

participanți la schimburi de tineri, 31.700 elevi aflați în 

formare profesională inițială, 68.100 profesori, formatori și 

lucrători de tineret, 3.500 de voluntari europeni și 1.200 

studenți și profesori Erasmus Mundus.  

(Sursa : www.erasmusplus.ro) 

Pentru a marca cei 30 de existență, Comisia Europeană, 

pe lângă evenimentele organizate, a realizat și un 

website dedicat, ce poate fi accesat aici: https://

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/  

Pregătim! 

http://www.europedirectvaslui.ro
http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/929
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/
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În perioada 20-22 septembrie 2017, am desfăşurat 

acţiunea “Copil român în Europa”, organizată cu prilejul 

Săptămânii Europene a Mobilităţii, având tema “10 ani 

de la integrarea României în Uniunea Europeană”. 

Acţiunea a urmărit creşterea incluziunii sociale şi 

insuflarea sentimentului de apartenenţă la comunitate a 

copiilor cu nevoi speciale din judeţul Vaslui. 

Pe parcursul a 3 zile am avut bucuria de a descoperi 

copii talentați și speciali, care ne-au demonstrat care 

sunt adevăratele valori și comori ale Europei.   

În prima zi, alături de elevii Centrului Școlar de Educație 

Incluzivă "Constantin Pufan" Vaslui și a Centrului Școlar 

de Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” Vaslui, am 

desenat, pe asfalt, simbolurile României și ale Uniunii 

Europene.  

În cadrul celor două concursuri de desene pe asfalt, 

copiii au demonstrat, prin creativitate şi imaginaţie, că 

sunt mândri nu doar că sunt români, ci mai ales, 

europeni! 

ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

Următoarele două activități, din cadrul acțiunii “Copil 

român în Europa”, au avut loc la Complexul de Servicii 

Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui, pe data 

de 21 septembrie și la Complexul de Servicii Comunitare 

nr.1 Vaslui, vineri, pe 22 septembrie 2017.  

De data aceasta am lăsat creta deoparte și am provocat 

copiii să confecționeze singuri jucării sau obiecte 

decorative din materiale reciclabile, care să poarte 

simbolurile prieteniei dintre România și Uniunea 

Europeană, în cadrul a două ateliere de lucru.  

Și de această dată ni s-a confirmat că imaginația celor 

mici nu are limite. Cu puțin efort, aceștia au reușit să ne 

impresioneze cu lebede, bărcuţe, coifuri, avioane, râme, 

omizi, suporturi de creioane și chiar cu un panou cu 

steagurile țărilor membre ale Uniunii Europene, realizate 

din câteva cartoane și obiecte de care nu mai aveau 

nevoie.   

Și după cum este obiceiul, după muncă a venit și 

răsplata, iar cei 222 de copii participanți, au primit din 

partea noastră șepci, ghiozdane și rechizite. 

Noi le mulțumim încă o dată, iar pe voi vă invităm să le 

admirați munca, pe pagina noastră de Facebook: 

@EuropeDirectVaslui.  

(Dumitraş Mihaela, ofițer de informare, CIED Vaslui) 

Copil român în Europa! 

https://www.facebook.com/pg/EuropeDirectVaslui/photos/?ref=page_internal
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EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST 

înființată în 2008 de către consiliile județene din 

Regiunea Nord-Est pentru furnizarea de servicii de 

interes public la nivel regional, a semnat în data de 

18.09.2017 Contractul de finanțare 89/3/7/107609 în 

cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 

2020, Axa prioritară 3, Operațiunea 3.7 pentru proiectul 

cu titlul ”ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea 

resurselor umane active din diaspora la comunitățile 

de origine prin susținerea antreprenoriatului”. 

Proiectul se va derula pe parcursul a 36 de luni în 

beneficiul membrilor fondatori: Consiliul Județean Vaslui, 

Consiliul Județean Suceava, Consiliul Județean Neamț, 

Consiliul Județean Iași, Consiliul Județean Botoșani, 

Consiliul Județean Bacău și al persoanelor care au 

reședința în mediul rural sau urban în Regiunea Nord-

Est, care intenționează să inițieze o afacere în mediul 

urban și fac dovada domiciliului sau rezidenței în 

străinătate în ultimile 12 luni până la momentul înscrierii 

în grupul țintă.  

Obiectivul Proiectului: încurajarea antreprenoriatului și 

a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării a 30 

de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană 

din Regiunea Nord-Est de către persoane aflate în 

Diaspora. 

Bugetul total al proiectului este de 8.417.475,52 lei, din 

care vor fi finanțate 30 de firme nou înființate cu 

aproximativ 40.000 euro/firmă (minimum 2 firme în 

fiecare județ, inclusiv județul Vaslui). 

Grupul ţintă este format din 250 de persoane ce 

îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiții: 

a. intenționează să înființeze o afacere nonagricolă 

în mediul urban; 

b. își au reședinta sau domiciliul în mediul rural sau 

în cel urban, în regiunea Nord-Est (minimum 20 de 

persoane din fiecare județ, inclusiv județul Vaslui); 

c. au vârsta de minimum 18 ani; 

d. au cetățenie română; 

e.       fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate 

în ultimele 12 luni pâna la momentul înscrierii; 

f. demonstrează experiența antreprenorială prin  

documente de înființare a unei societăți comerciale în 

străinătate, precum și prin documente care să ateste 

experiența specifică în domeniul în care dorește să 

inițieze o afacere prin intermediul programului, sau 

 - demonstrează capacitatea tehnică și profesională 

printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt 

document similar, în domeniul în care dorește să 

inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului,  

- demonstrează cunoștințele de specialitate prin 

documente recunoscute de statul român, care să 

ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul 

unor instituții de învățământ superior din străinătate, 

ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor 

cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește 

să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului. 

Calendar estimativ al activităților: 

octombrie 2017 – ianuarie 2018: informare și 

selecția grupului-țintă; 

februarie – iunie 2018: derularea cursurilor de 

formare antreprenorială; 

martie – august 2018: organizarea concursului de 

selecție a planurilor de afaceri; 

 septembrie 2018 – august 2020: înființarea,   

finanțarea și dezvoltarea firmelor nou create. 

Începând cu a doua jumătate a lunii noiembrie, 

solicitantul și partenerii vor derula, în Vaslui, 

campanii de informare și promovare, prin 

organizarea de întâlniri cu cetățenii și organizațiile 

care au activități dedicate românilor din Diaspora. 

Locațiile și datele evenimentelor vor fi anunțate în 

timp util pe site-ul Consiliului Județean Vaslui. 

Sursa: www.cjvs.eu  

 

Banca Europeană de Investiții a acordat un 

împrumut de 50 milioane euro, garantat prin Planul 

Juncker, companiei Transgaz, pentru a finanța 

construirea unei noi conducte de gaze în România.  

Aceasta, cu o lungime de 478 kilometri, va avea ca 

extremități localitățile Podișor și Recaș.  

Sursa: CE 

Conductă nouă de gaz în România 

ReCONNECT DIASPORA  
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Comisia Europeană a inclus România, pe lista statelor  

care pot crește suma plătită în avans fermierilor afectați 

de condițiile climatice dificile din prima jumătate a acestui 

an.     

 

În urma acestei decizii, fermieri din 15 state membre sunt 

acum eligibili pentru a primi în avans plăți mai mari.  

Este vorba de țări precum: Belgia, Cehia, Spania, Italia, 

Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Portugalia, Finlanda, 

România, Croația, Irlanda, Grecia și Marea Britanie.  

Permiterea creșterii nivelului plăților efectuate în avans de 

autoritățile naționale către fermieri, conform politicii agri-

cole comune, are ca scop ameliorarea problemelor care 

țin de fluxul de numerar.  

 

Sursa: CE 

 

Banca Europeană de Investiții (BEI) va furniza un        

împrumut de 7.5 milioane de euro companiei Green Fiber 

International SA, pentru a finanța un proiect în domeniul 

reciclării și economiei circulare.  

Această acțiune beneficiază de sprijinul Fondului       

european pentru investiții strategice, pilonul principal al 

Planului de investiții pentru Europa (Planul Juncker). 

Proiectul va sprijini crearea unui număr de 280 locuri de 

muncă și va mări volumul de deșeuri colectate și     

procesate cu peste 50.000 tone pe an.   

 

Sursa: CE 

În fiecare an, Comisia adoptă un program de lucru care 

stabilește lista acțiunilor pe care le va întreprinde în     

următorul an. Programul de lucru informează publicul și 

colegiuitorii cu privire la angajamentele politice ale      

Comisiei de a prezenta noi inițiative, de a retrage        

propuneri deja înaintate colegiuitorilor și de a revizui 

legislația existentă a UE.  

Pentru 2018, programul de lucru al Comisiei include 26 

de noi inițiative și identifică 66 de propuneri prioritare, 

prezentate în ultimii 2 ani, ce necesită o adoptare 

rapidă, și 15 propuneri în curs, de retras din procesul 

decizional.  

Pentru a stimula crearea de locuri de muncă, creșterea 

economică și investițiile, Comisia își va continua activi-

tatea de punere în aplicare a Planului de acțiune privind 

economia circulară și de finalizare a pieței unice digitale, 

a uniunii energetice, a uniunii piețelor de capital, a uni-

unii economice și monetare și a uniunii bancare. O 

inițiativă privind impozitarea echitabilă în economia digi-

tală, un pachet privind echitatea socială și o propunere 

de îmbunătățire a lanțului de aprovizionare cu alimente 

din UE vor contribui la o piață internă mai profundă și 

mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, Comisia va propune noi măsuri specifice 

pentru a finaliza uniunea securității, a îndeplini obiec-

tivele înscrise în Agenda UE privind migrația și în strate-

gia globală și a consolida mecanismul de protecție civilă 

al Uniunii. Comisia va continua politica comercială echili-

brată și progresistă pentru a valorifica oportunitățile 

oferite de globalizare prin finalizarea acordurilor cu      

Japonia, Singapore și Vietnam și va continua            

negocierile cu Mexic și Mercosur.  

Sursa: CE 

Comisia Europeană, planuri pentru 

2018 
Sprijin pentru fermierii români 

Planul Junker în România 
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Organismul Intermediat al Ministerului Educației Naționale 

a publicat, spre consultare, 3 ghiduri ale solicitantului, 

în cadrul Programului Operațional  Capital Uman, Axa 

prioritară nr. 6 - Educație și competențe:  

1.„Măsuri integrate pentru creşterea participării studenților 

din categorii vulnerabile la programe antreprenoriale”. 

2.„Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învăță-

mântul superior în scopul angajabilității”. 

3.„Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”. 

Solicitanţii şi partenerii eligibili sunt cei care îndepli-

nesc cerințele prevăzute în documentul “Orientări privind 

accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional 

Capital Uman 2014-2020”.  

Observațiile pot fi transmise la adresa de e-

mail: educatie@fonduri-ue.ro până la data 13.11.2017.  

Detalii: http://www.fonduri-ue.ro  

Programul Operațional  Regional 2014-2020  

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie 

cu emisii scăzute de carbon. 

Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în 

zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană 

durabilă.  

Solicitanţi eligibili: Unități administrativ teritoriale orașe/

municipii, cu excepția municipiilor reședință de județ 

Buget: Valoarea min. a cererii de finanţare este de 

500.000 euro, iar valoarea max. de: 

5 milioane euro pentru orașele/municipiile cu o 

populație sub 20.000 de locuitori; 

10 milioane euro pentru orașele/municipiile cu o 

populație de peste 20.000 de locuitori.  

Contribuţia solicitantului este de cel puţin 2% din valoarea 

totală a proiectului.  

Activităţi eligibile: 

A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public  

urban de călători. 

B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat. 

C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în 

zona urbană. 

Termen limită de depunere: 20 martie 2018. 

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

 

 

 

 
Programul Europa Creativă (2014-2020) 

Subprogramul „Cultura”. 

Cererea de propuneri EACEA 35/2017: Sprijin pentru 

proiecte europene de cooperare în contextul Anului 

european al patrimoniului cultural 2018. 

Obiective: 

- consolidarea sentimentului de apartenență la un spațiu 

european comun;   

- promovarea patrimoniului cultural ca sursă de inspira-

ție pentru creația și inovarea contemporană artistică și 

intensificarea interacțiunii dintre sectorul patrimoniului 

cultural și alte sectoare culturale și creative. 

Solicitanţi eligibili: operatori culturali europeni activi în 

sectoarele culturale și creative. 

Buget: Bugetul total alocat pentru prezenta cerere de 

propuneri este estimat la 5 milioane EUR.  

Sprijinul financiar din partea UE nu poate depăşi 

200.000 EUR, reprezentând max. 60 % din costurile 

totale eligibile. 

În proiecte trebuie să fie implicați un coordonator de 

proiect și cel puțin alți doi parteneri, având sediul social 

în cel puțin trei țări diferite care participă la programul 

„Europa creativă” – subprogramul „Cultura”.  

Termen limită de depunere: 22 noiembrie 2017, prin 

intermediul formularului electronic de cerere 

(eForm).  

Cererea de propuneri EACEA 32/2017: Sprijin pentru 

proiecte europene de cooperare 2018. 

Proiecte de categoria 1 (de mică amploare) şi cate-

goria 2 (de mare amploare). 

Obiective: 

  sprijinirea capacității sectoarelor culturale și creative 

europene de a funcționa la nivel transnațional și interna-

țional și promovarea circulației transnaționale a operelor 

culturale și creative; 

 aducerea unei contribuții la dezvoltarea publicului, prin 

interacționarea în moduri noi și inovatoare cu diferitele 

categorii de public, și îmbunătățirea accesului la operele 

culturale și creative din Uniune și din afara acesteia pu-

nând accentul în mod deosebit pe copii, tineri, persoa-

nele cu handicap și grupurile subreprezentate; 

Reducerea emisiilor de CO2 

Europa e creativă! În consultare 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#anun?uri-program
http://www.inforegio.ro


OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 

Buletin editat de: CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT 

VASLUI, STR. M. KOGĂLNICEANU, NR. 25 

TEL/FAX 0235-361652, e-mail : europedirectvaslui@cjvs.eu 

6 

 

Programul Operațional  Capital Uman 2014-2020  

Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 

Obiectivul specific 3.8.: Creșterea numărului de anga-

jați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc  

standard de management al resurselor umane și de con-

diții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității 

la dinamica sectoarelor economice cu potențial competi-

tiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare      

inteligentă conform SNCDI.  

Solicitanţi eligibili: Întreprinderi mari. 

Activităţi eligibile: 

 Organizarea și derularea de programe de for-

mare profesională pentru manageri și/sau activități de        

business coaching și/sau activități de tip “workshop”, 

“seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de   

informare”, cursuri acreditate de Project Management 

Institute , cursuri “mini MBA” (Master of Business       

Administration), precum și alte tipuri de cursuri relevante 

pentru atingerea obiectivelor menționate mai jos – 

activități relevante și obligatorii.  

 Organizarea și derularea de programe de      

formare profesională pentru angajații din departamentele 

de resurse umane și/sau activități de tip “workshop”, 

“seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de   

informare”, precum și alte tipuri de cursuri relevante  

pentru atingerea obiectivelor menționate mai jos – 

activități relevante și obligatori. 

Buget: Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 

150.000 euro.  

Termen limită de depunere: 12 decembrie 2017, ora 

16:00.  

Detalii la: http://www.fonduri-ue.ro 

 

 

 

    aducerea unei contribuții la inovarea și creativitatea din 

domeniul culturii, de exemplu prin testarea unor noi mode-

le de afaceri și prin promovarea unor modalități inovatoare 

de propagare în alte sectoare. 

Solicitanţi eligibili: operatori culturali europeni activi în 

sectoarele culturale și creative. 

Buget: Pentru proiectele de categoria 1, solicitanţii nu pot 

solicita un grant al UE mai mare de 200 000 EUR, repre-

zentând maximum 60 % din costurile totale eligibile. 

Pentru proiectele de categoria 2, solicitanţii nu pot solicita 

un grant al UE mai mare de 2 000 000 EUR, reprezentând 

maximum 50 % din costurile totale eligibile. 

Bugetul total alocat pentru prezenta cerere este estimat la 

40 milioane EUR, din care aprox. 15,2 milioane EUR  revin 

proiectelor de cooperare de mică amploare (categoria 1). 

Termen limită de depunere: 18 ianuarie 2018, prin inter-

mediul formularului electronic de cerere (eForm).  

Informaţii suplimentare:  

- în proiectele de categoria 1 trebuie să fie implicați un co-

ordonator de proiect și cel puțin alți 2 parteneri, având se-

diul social în cel puțin trei țări diferite care participă la pro-

gramul „Europa creativă” – subprogramul „Cultura”; 

- în proiectele de categoria 2 trebuie să fie implicați un co-

ordonator de proiect și cel puțin alți 5 parteneri, având se-

diul social în cel puțin șase țări diferite care participă la 

programul „Europa creativă” – subprogramul „Cultura”.  

Detalii la: http://www.europa-creativa.eu/linii-de-

finantare_doc_30_proiecte-de-cooperare_pg_0.htm 

 @Uniunea Europeană 

România profesională 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/309/am-pocu-lanseaz%C4%83-apelul-de-proiecte-%E2%80%9Drom%C3%A2nia-profesional%C4%83-%C3%AEntreprinderi-competitive%E2%80%9D
http://www.europa-creativa.eu/linii-de-finantare_doc_30_proiecte-de-cooperare_pg_0.htm
http://www.europa-creativa.eu/linii-de-finantare_doc_30_proiecte-de-cooperare_pg_0.htm

