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Pentru anul viitor, Anul European al Dezvoltării, Europe 
Direct Vaslui v-a pregătit multe activități frumoase, 
dezbateri, expoziții, defilări, caravane de informare sau 
concursuri, toate cu scopul de a promova rolul Uniunii 
Europene ca actor pe scena mondială  şi priorităţile de 
comunicare ale Comisiei Europene, descrise deja în 
numărul anterior.  

În 2015, vă invităm să ne fiți alături la : 
• „Europa pentru toţi. Toţi pentru Europa”, seria 

de 5 dezbateri desfășurată în perioada martie-mai; 
destinată elevilor de gimnaziu şi liceu din județ,  
activitatea va atinge teme precum : Europa în 
slujba cetățenilor, Rolul Europei la nivel mondial și 
Voluntariatul și se va finaliza pe data de  

• 9 Mai, de Ziua Europei, când, alături de voluntari, 
vom dialoga în Centrul Civic cu cetățenii vasluieni 
despre impactul Uniunii în viaţa fiecăruia; 

• “Noaptea Europeană a Muzicii Clasice”, 
concertul din luna iunie, ce va promova tinerele 
talente din județ; 

• „reGENEREAZĂ IDEI!”, marşul stradal organizat 
în Săptămâna Europeană a Mobilității, ce va oferi 
posibilitatea celor mici să demonstreze cetăţenilor 
vasluieni că deşeurile pot fi reutilizate; preşcolarii şi 
şcolarii vor purta la acest marş haine şi obiecte 
realizate de către ei, din deşeuri, în cadrul unor  

 ateliere de lucru; 
• „Înainte și după. 8 ani de la integrarea României 

în Uniunea Europeană”, caravana de informare 
organizată în perioada octombrie - noiembrie, pentru 
a promova proiectele europene de succes 
implementate în judeţ, se va încheia cu o expoziție 
de fotografii, în care vedete vor fi tocmai aceste 
proiecte reprezentative, ce au contribuit la 
dezvoltarea socio - economică a județului.  

Așa cum v-am obișnuit, o dată la două luni, publicăm 
buletinul electronic “Europa în Direct” pentru vă ține la 
curent cu activitățile centrului, cu cele mai noi știri 
europene sau oportunitățile de finanțare active.  
Ca și în ceilalți ani, și în 2015 Europe Direct Vaslui vă va 
răspunde solicitărilor și invitațiilor spre colaborare, atât la 
sediu, prin intermediul telefonului, a e-mailului, cât şi al 
rețelelor de socializare. De asemenea, pe lângă activitățile 
planificate sau cele solicitate în afara planului de lucru, vă 
pregătim concursuri de creativitate și de fotografii.  
Astfel, doar 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 buletinul electronic, veți avea acces la toate 
detaliile legate de  activitățile noastre și mai ales la 
informația europeană.  
Vă așteptăm cu drag, iar până ne revedem, vă dorim 
Sărbători fericite, un An nou plin de împliniri şi La mulţi 
ani! 
 

2015, Anul European al Dezvoltării 
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În perioada 28 noiembrie - 12 decembrie, Europe Direct 
Vaslui a desfăşurat campania de informare  „Rolul GAL 
- urilor în aplicarea Politicii Agricole Comune 2014-
2020”, ce a cuprins 5 seminarii de informare - mentorat. 
Activitatea, realizată în colaborare cu Oficiul Judeţean 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale VASLUI s-a 
desfăşurat după următorul 
calendar : 
•      pe 28 noiembrie, la 
Bârlad, ne-am întâlnit cu 
reprezentanţii Asociaţiei 
„ V a l e a  T u t o v e i  ș i 
Zeletinului”; 
•       pe 3 decembrie, în 
satul Costeşti, comuna Costeşti, alături de reprezentanţii 

Asociaţiei „Grupul de 
Acţiune Locală Podul Înalt 
Vaslui” am vizitat un 
proiect de succes din 
zonă, implementat de SC 
EVEL-H COMPANY SRL, 
am discutat despre fosta 

şi viitoarea perioadă de programare şi am vizionat 
câteva clipuri de prezentare a proiectelor implementate 
cu sprijinul GAL - ului; 
•     pe 5 decembrie, 
Asociaţia „Grupul de 
Acţiune Locală Moldo - 
Prut” ne-a prezentat cu 
mândrie un exemplu de 
bună practică şi de 
responsabilitate civică - Primăria Comunei Pădureni. 
•      pe 9 decembrie, membrii Asociaţiei „Valea Racovei” 

ne-au vorbit despre 
importan ţa fonduri lor 
europene în agricultură la 
sediul lor din localitatea 
Puşcaşi; 
•     pe 12 decembrie, în 
localitatea Ştefan cel Mare, 

membrii Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Movila lui 
Burcel Vaslui Nord” au făcut bilanţul proiectelor 
implementate cu fonduri 
europene în agricultură şi 
au încurajat participanţii 
să deruleze pe viitor cât 
mai multe proiecte de 
acest fel. 

      ACTIVITĂŢILE CENTRULUI EUROPE DIRECT VASLUI                                       

La întruniri au participat primari, membri activi ai 
comunităţilor rurale, precum şi persoane interesate în 
accesarea de fonduri europene. De asemenea, seminariile 
s-au bucurat de prezenţa specialiştilor din domeniul 
absorbţiei fondurilor europene, domnul Alin Trifu, directorul 
Oficiului Judeţean  pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
VASLUI, doamna Irina Sadici, reprezentant „Grupul de 
Acţiune Locală Podul Înalt Vaslui”  şi membru în grupul de 
lucru pentru PNDR 2014 - 2020 şi doamna Mihaela Chircu, 
director executiv Direcţia de Dezvoltare Locală, Relaţii 
Internaţionale şi Integrare Europeană, Consiliul Judeţean 
Vaslui şi coordonator Europe Direct Vaslui.  
Pentru o informare cât mai corectă, Europe Direct Vaslui a 
realizat pliante cu 4 măsuri din PNDR 2014 - 2020, de 
interes pentru mediul rural vasluian, precum : Măsura 04 – 
Investiții în active fizice, Măsura 06 Dezvoltarea 
exploataţiilor şi a întreprinderilor, Măsura 07 - Servicii de 
bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, Măsura 19 - 
Dezvoltarea locală a LEADER, disponibile şi pe site-ul 
centrului! 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Aşa cum v-aţi obişnuit deja, Europe Direct Vaslui 
organizează ore de informare despre Uniunea Europeană, 
atât la sediul centrului, cât şi în cadrul unităţilor de 
învăţământ. În luna noiembrie a fost rândul elevilor de clasa 
a IX-a de la Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui. Însoţiţi de 
doamna profesor Doina Mâzgă, elevii au aflat despre 
oportunităţile oferite de UE şi au primit materiale 
informative, pe care le-au folosit ulterior, pentru a realiza un 
frumos şi util panou, în clasă. Suntem mândri şi bucuroşi să 

fim de folos şi 
vă aşteptăm cu 
cea mai mare 
plăcere şi altă 
dată! 

 
 

(Mihaela 
Cozma, ofițer 
de informare) 

Vizitatori la Europe Direct Vaslui 

Rolul GAL-urilor în aplicarea  
Politicii Agricole Comune 2014-2020 
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EVENIMENTE & STIRI 

 
Comisia Europeană și-a adoptat programul de lucru 
pentru 2015. Acesta definește acțiunile pe care Comisia 
intenționează să le adopte în următoarele 12 luni, 
precum : 
• un plan de investiții pentru Europa: măsurile 

legislative menite să deblocheze investiții publice și 
private în economia reală în valoare de cel puțin 
315 miliarde EUR în următorii trei ani; 

• un ambițios pachet de măsuri privind piața 
unică digitală: crearea condițiilor pentru o 
economie și o societate digitale dinamice prin 
completarea mediului de reglementare a 
telecomunicațiilor, modernizarea normelor privind 
drepturile de autor, simplificarea normelor pentru 
achizițiile online și digitale efectuate de 
consumatori, creșterea securității cibernetice și 
raționalizarea digitizării; 

• primii pași către o Uniune Europeană a 
energiei: asigurarea securității aprovizionării cu 
energie, o mai mare integrare a piețelor energetice 
naționale, diminuarea cererii Europei în materie de 
energie și reducerea emisiilor de dioxid de carbon 
din mixul energetic; 

• o abordare mai echitabilă privind impozitarea: 
un plan de acțiune privind eforturile de combatere a 
evaziunii și fraudei fiscale, care să includă măsuri 
la nivelul UE menite să asigure trecerea la un 
sistem pe baza căruia țara în care sunt generate 
profiturile să fie și țara în care se percepe impozitul, 
precum și un schimb automat de informații privind 
deciziile fiscale și stabilizarea bazelor fiscale ale 
societăților; 

• o agendă europeană privind migrația: 
dezvoltarea unei noi abordări în materie de migrație 
legală cu scopul de a transforma UE într-o 
destinație atrăgătoare pentru persoanele talentate 
și competente, îmbunătățirea gestionării migrației 
în UE prin intensificarea cooperării cu țările terțe, a 
solidarității dintre statele membre și a combaterii 
traficului de persoane; 

• o uniune economică și monetară aprofundată: 
continuarea eforturilor de promovare a stabilității 
economice și de atragere a investitorilor în Europa. 

 
Sursa : CE 

 
Președintele Jean-Claude Juncker și membrii 
colegiului comisarilor au depus, în luna decembrie, 
jurământul solemn de preluare a mandatului în fața 
Curții de Justiție a UE, în Luxemburg. Prin acest 
„angajament solemn”, membrii Comisiei se angajează 
să respecte tratatele și Carta drepturilor fundamentale 
a UE și să își îndeplinească atribuțiile într-un mod pe 
deplin independent, având în vedere interesul general 
al Uniunii. Comisarii se vor angaja, de asemenea, să 
nu solicite și nici să nu accepte instrucțiuni din partea 
niciunei autorități, să se abțină de la implicarea în 
acțiuni incompatibile cu îndatoririle lor și cu executarea 
atribuțiilor lor și să își respecte obligațiile pe durata 
mandatului și după încheierea acestuia.  

 
Sursa : CE 

 

 
În perioada 1- 12 decembrie a avut loc la Lima, Peru, 
Conferința Națiunilor Unite asupra schimbărilor 
climatice, UE fiind reprezentată de Gian Luca Galletti, 
ministrul mediului din Italia, țară care deține în prezent 
președinția Consiliului Uniunii Europene, și de Miguel 
Arias Cañete, comisarul UE pentru politici climatice și 
energie.  
Conferința reprezintă o etapă crucială în direcția 
obținerii unui nou acord global privind clima, în cadrul 
Conferinței de la Paris, ce va avea loc anul viitor.  UE 
este încrezătoare că noul acord va consolida și va 
extinde în mod semnificativ eforturile colective 
internaționale de combatere a schimbărilor climatice. 
Convenirea de către liderii UE, în luna octombrie, a 
obiectivului de reducere cu 40 % a emisiilor de gaze cu 
efect de seră, urmată, la scurt timp după aceea, de 
anunțarea de către SUA și China a obiectivelor lor 
viitoare, reprezintă dovezi clare ale gradului de 
hotărâre la nivel mondial.  

Sursa : CE 

Comisia Juncker jură independență în fața 
Curții Europene de Justiție  

Planul de lucru al Comisiei Europene pentru locuri 
de muncă, creștere economică și investiții  

Schimbările climatice - un pas crucial către 
acordul din 2015  
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Comisia Europeană a aprobat programul operațional 
prezentat de România în vederea utilizării noului Fond 
de ajutor european pentru cele mai defavorizate 
persoane (FEAD). România va primi peste 441 de 
milioane de euro (la prețurile actuale) în perioada 2014-
2020 pentru a oferi produse alimentare persoanelor 
care au cea mai mare nevoie de acestea, precum și 
articole de uz școlar copiilor aflați în dificultate. 
Finanțarea UE va fi completată cu peste 75 milioane de 
euro din resursele naționale.  
Lansat în luna ianuarie 2014, Fondul de ajutor european 
pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD) este un 
puternic simbol al solidarității europene. Principalul său 
scop este ruperea cercului vicios al sărăciei și precarității, 
oferind asistență nefinanciară unora dintre cetățenii 
europeni cei mai vulnerabili. FEAD se ridică la o valoare 
reală de 3,8 miliarde de euro în perioada 2014-2020.  
 
Sursa : CE 
 

Analiza anuală a creșterii (AAC) pentru 2015, publicată 
de Comisia Europeană, își propune să readucă Europa 
pe calea creării durabile de locuri de muncă și a creșterii 
economice. Propunând un plan ambițios de investiții în 
vederea mobilizării unor investiții publice și private 
suplimentare în valoare de cel puțin 315 miliarde de euro 
în cursul următorilor trei ani, Europa scrie o nouă pagină 
(Pagina de internet a planului de investiții).  
Planul se înscrie în abordarea generală a Comisiei 
Europene pentru sprijinirea creării de locuri de muncă și 
relansarea creșterii în Europa. Ca parte a acestei 
abordări, Comisia, în Analiza sa anuală a creșterii pentru 
2015, recomandă o politică economică și socială bazată 
pe trei piloni principali:  
 
 (1) stimularea investițiilor,  
 (2) un angajament reînnoit în favoarea reformelor 
 structurale și  
 (3) aderarea la o politică de responsabilitate 
 bugetară.  
 
Sursa : CE 

Prin decizia semnată de comisarul european pentru 
politică regională, Corina Creţu, Comisia Europeană a 
suplimentat fondurile alocate României pentru construcția 
a două autostrăzi cu peste 260 de milioane de euro din 
fondurile de coeziune.  
Comisia Europeană a hotărât, în luna noiembrie, să 
acopere costurile de construcţie a două tronsoane de 
autostradă din România, finanţate iniţial de statul român 
prin împrumuturi bancare. Este vorba despre Autostrada 
Arad-Timişoara şi varianta de ocolire a municipiului 
Constanţa la nivel de autostradă, ce au fost date în 
folosinţă în 2011 şi, respectiv, 2012. 

Sursa : CE 
 

În cadrul unei conferințe de presă organizate la Ministerul 
Fondurilor Europene în luna noiembrie, dna  comisar 
Crețu, alături de ministrul fondurilor europene, dl Eugen 
Teodorovici, a lansat "Acordul de parteneriat" cu 
România pentru perioada 2014 – 2020, prin intermediul 
căruia România poate accesa 33 de miliarde de euro.  
Sarcina principală pe care noul Acord de Parteneriat o 
trasează autorităților de management este să se asigure 
că banii europeni sunt cheltuiţi răspunzând nevoilor 
cetăţenilor europeni. Pentru România, prioritățile detaliate 
în document sunt următoarele: 
1. Promovarea competitivităţii şi a dezvoltării locale. 
2. Crearea de locuri de muncă. 
3. Reducerea inegalităţilor prin programe de incluziune 
socială. 
4. Dezvoltarea infrastructurii. 
5. Creşterea eficienţei energetice şi protecţia mediului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa : CE 

Comisarul european Corina Crețu a lansat 
"Acordul de parteneriat"  

441 milioane de euro pentru cele mai  
defavorizate persoane din România 

Autostrăzile României – o prioritate pentru  
Uniunea Europeană  

Un nou impuls pentru crearea de locuri de 
muncă, pentru creștere și investiții  
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Program : Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane, DMI 5.2 Promovarea sustenabilității pe 
termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește 
dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă. 
Principalele obiective operaționale :  
• îmbunătățirea calității resurselor umane în zonele 

rurale, în vederea facilitării accesului la ocupare în 
activități non-agricole; 

• asigurarea sustenabilității pe termen lung în zonele 
rurale prin crearea condițiilor pentru dezvoltarea 
întreprinderilor profitabile non-agricole; 

• facilitarea integrării durabile pe piața muncii prin 
furnizarea serviciilor de sprijin și suport pentru 
membrii de familie dependenți din zonele rurale; 

• creșterea oportunităților de ocupare, prin furnizarea 
sprijinului pentru crearea de noi locuri de muncă/noi 
forme de ocupare pentru lucrătorii independenți din 
zonele rurale și promovarea culturii antreprenoriale 
în zonele rurale.  

Grupul țintă: 
1. Persoane inactive; 
2. Persoane în căutarea unui loc de muncă; 
3. Șomeri, inclusiv: 
a.  Șomeri tineri, cu vârsta între 16-24 de ani; 
b. Șomeri de lungă durată (tineri șomeri, 16-24 ani, după 
șase luni de la intrarea în șomaj și adulți șomeri, 25-64 ani, 
după o perioadă de peste 12 luni); 
4. Persoane ocupate în agricultura de subzistență. 
Activități eligibile:  
1. Dezvoltarea și implementarea programelor de 

promovare a culturii antreprenoriale în mediul rural, 
cu o atenție specială acordată femeilor; 

2. Activități de consiliere și asistență pentru începerea 
unei activități independente sau pentru inițierea unei 
afaceri în mediul rural, inclusiv asistență privind 
modalitatea de accesare și utilizare a microcreditelor, 
cu o atenție specială acordată femeilor; 

3. Furnizarea serviciilor de informare și consiliere 
profesională, consiliere în carieră, consiliere pentru 
dezvoltarea personală și alte tipuri de servicii de 
sprijin, cu precădere pentru persoanele nou intrate 
pe piața muncii și pentru membrii familiilor acestora;  

4. Evaluarea competențelor dobândite în contexte 
informale și/sau nonformale pentru persoanele din 
mediul rural;  

5. Furnizarea programelor de formare profesională 
pentru persoanele din mediul rural, cu excepția 
formării în scopul calificării sau recalificării angajaților 
din domeniile agricole; 

6. Furnizarea programelor de formare profesională în 
sectoarele non-agricole, inclusiv programe de formare 
pentru îmbunătățirea abilităților și competențelor 
necesare pe piața muncii, pentru persoanele ocupate în 
agricultura de subzistență și/sau persoanele din mediul 
rural; 
7. Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare 
profesională pentru dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale pentru promovarea afacerilor în mediul 
rural; 
8. Furnizarea serviciilor de plasare la locul de muncă și 
a altor servicii de ocupare precum activități de 
informare, creșterea conștientizării, orientare, consiliere, 
activități motivaționale, sprijin în găsirea unui loc de 
muncă, burse de locuri de muncă, organizate în zonele 
rurale.  
Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsă 
între minim 6 luni și maxim 10 luni.  
Beneficiari eligibili: 
1. Furnizori de servicii de ocupare acreditați, publici 

și privați; 
2. Autorități ale administrației publice locale (unități 

administrativ-teritoriale); 
3. Organizații sindicale; 
4. Furnizori de FPC autorizați, publici și privați; 
5. ONG-uri; 
6. Întreprinderi, indiferent de natura capitalului și 

forma de organizare; 
7. Patronate; 
8. Asociații profesionale.  
Buget: Alocarea financiară orientativă pentru această 
cerere de propuneri de proiecte este de 20.000.000 
euro. 
Valoarea totală eligibilă a proiectelor va fi cuprinsă 
între : minim 500.000 euro maxim 2.000.000 euro. 
Termen limită : Cererile se vor depune prin sistemul 
informatic ActionWeb, ce va fi deschis până în data de 
09.01.2015, ora 16.00 .  
Informații suplimentare : 
www.europedirectvaslui.ro 
www.finantare.ro 
 
 
 
Autoritatea de Management pentru Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a 
prelungit termenul limită pentru transmiterea cererilor de 
finanțare în cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 
180-184, până la data de 9 ianuarie 2015. Conform 
Corrigendumului 1 la Ghidurile Solicitantului Condiții 
Specifice, termenul se prelungeşte pentru cererile de 
propuneri de proiecte: 

 
 

Măsuri active de ocupare pentru zone foste  
industrializate în mediul rural 

Termene limită prelungite 



   OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 

Buletin editat de: CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT 
VASLUI, STR. M. KOGĂLNICEANU, NR. 25 
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Data limită pentru depunerea aplicațiilor este 15 ianuarie 
2015. Aplicația poate fi depusă prin portalul electronic. 
Ghidul solicitantului și informații suplimentare : 
www.europedirectvaslui.ro 
http://ec.europa.eu 
 
 
 
 
 
 
Program : Erasmus+ 2015  
Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele acțiuni 
ale programului Erasmus+ : 
Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în 
scopul învățării. 
Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru inovare și 
schimb de bune practici. 
Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru reformarea 
politicilor. 
Activitățile Jean Monnet. 
Sport.  
Solicitanți eligibili:  
Orice organism public sau privat activ în domeniul 
educației, formării, tineretului și sportului. 
În plus, grupurile de tineri active în domeniul tineretului, 
dar nu neaparat în contextul unei organizații de tineret, pot 
solicita finanțare pentru mobilitatea în scopul învățării 
pentru tineri și lucrătorii tineri, precum și pentru 
parteneriate strategice în domeniul tineretului. 
Bugetul total alocat prezentei cereri de propuneri este 
estimat la 1.736,4 milioane EUR: 
• Educație și formare: 1.536,5 milioane EUR; 
• Tineret: 171,7 milioane EUR; 
• Jean Monnet: 11,4 milioane EUR; 
• Sport: 16,8 milioane EUR. 
Ghidul solicitantului și informații suplimentare  
privind termenele limită pentru depunerea aplicațiilor : 
www.europedirectvaslui.ro 
http://ec.europa.eu 

• nr. 180 DMI 4.1 - Întărirea capacității SPO pentru 
furnizarea serviciilor de ocupare; 

• nr. 181 DMI 2. - Prevenirea și corectarea părăsirii 
timpurii a școlii; 

• nr. 182 DMI 2.3 - Acces și participare la FPC; 
• nr. 183 DMI 5.1. - Dezvoltarea și implementarea 

măsurilor active de ocupare;  
• nr. 184 DMI 5.2. - Promovarea sustenabilității pe 

termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește 
dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de 
muncă. 

 

 

Program : COSME (2014-2020)  
Titlu Apel : Facilitarea fluxurilor de turism european pentru 
tineri și seniori în afara sezonului de vârf – 2015  
Obiective specifice: 
• sprijinirea extinderii sezonului turistic, ajutând la 

îmbunătățirea competitivității, ocupării forței de muncă 
și creșterii IMM-urilor; 

• încurajarea cooperării transnaționale între un număr 
cât mai mare de actori ai lanțului valoric de turism; 

• facilitarea parteneriatelor public-privat europene; 
• sensibilizarea persoanelor în vârstă și a tinerilor față 

de cetățenia europeană prin creșterea mobilității intra-
UE. 

Această cerere de propuneri are două componente: 
1. componenta A pentru seniori (persoane peste 55 de ani): 
până la euro 220.000/proiect. 
2. componenta B pentru tineri (cei cu 15-29 ani): până la 
250.000 euro/proiect. 
Solicitanți eligibili: autorități publice locale, județene, 
regionale și naționale, universități, centre de formare și 
cercetare, centre educaționale, ong-uri, IMM-uri, agenții de 
turism și tur-operatori, dar și asociațiile acestora, organizații/
federații ale seniorilor sau tinerilor, etc.  
Bugetul total al cererii: 1.800.000 euro, se acordă până la 
75% cofinanțare/proiect. Vor fi cofinanțate 8-10 propuneri 
de proiecte. 

  
Detalii la :  

  www.europedirectvaslui.ro, 
secţiunea Oportunităţi de finanţare  

COSME: Facilitarea fluxurilor de turism       
european pentru tineri și seniori în afara        

sezonului de vârf 


