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        PROIECT DE HOTǍRÂRE nr. 80/17.05.2021 
privind aprobarea proiectului  „Centrul Europe Direct Vaslui” 2021-2025 

 
 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 7066/17.05.2021 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- adresa Comisiei Europene, prin Reprezentanța sa din România, 

Ref.Ares (2021)2234297 - 31/03/2021, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu 
nr. 4735/01.04.2021, prin care se comunică rezultatul final al selecției;  

- Cererea De Propuneri ED-RO-2020 - “Selectarea Partenerilor în 
vederea desfășurării de activități în calitate de Centre de Informare Europe 
Direct (2021-2025) în România, cu anexele sale; 

- Ghidul Solicitantului Europe Direct (2021-2025) din 30 iunie 2020; 
- Acordul Cadru de Parteneriat pentru Europe Direct - ACP nr. 24/2021-

2025, Proiectul 101034878 - ED Vaslui, încheiat între Uniunea Europeană şi 
Unitatea Administrativ Teritorială Vaslui, privind găzduirea  și funcționarea 
Centrului Europe Direct Vaslui,  pentru perioada 2021-2025; 

- rapoartele de specialitate ale Direcției Dezvoltare și Cooperare și 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: 
Comisia juridică şi de disciplină, administrație publică locală și coordonarea 
consiliilor locale, Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare 
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană și Comisia pentru 
protecția socială, protecție copii, învățământ, sănătate și familie, cultură, culte 
și sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. e) și f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificãrile și completările ulterioare; 
      Consiliul Judeţean Vaslui 

                                                             HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. - Se aprobă proiectul “Centrul Europe Direct Vaslui”, pe o durată 
de 5 ani, de la 01.05.2021 la 31.12.2025, cu o valoare anuală a grantului de 30.400 
euro. 

Art.2. – (1) Se aprobă asigurarea resurselor (umane, financiare și 
logistice), din partea UAT- Județul Vaslui, necesare pentru realizarea activităților 
proiectului, în conformitate cu planurile anuale de comunicare ale Centrului 
Europe Direct Vaslui, așa cum sunt aprobate de Comisia Europeană. 



(2) Valoarea anuală a  cofinantarii va fi de maxim 40.271 Euro. 
Art.3. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine 

Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean. 

Art.4. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul 
prevăzut de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului- Județul 
Vaslui, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean și va asigura publicarea acestuia 
pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

 
             Data, ___________2021 
 
 
 

                     P R E Ș E D I N T E ,  
                               Dumitru Buzatu 
                                                                                        Avizat pentru legalitate: 

            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                           Diana-Elena Ursulescu 

 
 

                                                                    DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
                                                                    Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi 
                                                                      îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 

                                                                       Director executiv, 
                                                                       Mihaela Dragomir  

 
 
 
 
 
 

Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre  
      este necesar votul majorității absolute. 

 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECŢIA  DEZVOLTARE  ŞI  COOPERARE                                                                                                                                             
Nr. 7066/17.05.2021  

                                                                                                
 

          REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului 

 „Centrul Europe Direct Vaslui” 2021-2025 
 

I. Motivele emiterii proiectului de hotãrâre: 
 Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Vaslui a depus, în luna octombrie 2020, 

pentru finanțare proiectul „Centrul Europe Direct Vaslui”, în cadrul apelului „Selectarea 
partenerilor în vederea desfășurării de activități în calitate de Centre de Informare Europe 
Direct (2021-2025)”, finanțat de Comisia Europeană, prin Reprezentanța sa din România.  
 În urma procesului de selecție, proiectul „Centrul Europe Direct Vaslui” a fost 
declarat câștigător, prin scrisoarea Comisiei Europene din România, înregistrată la Consiliul 
Județean Vaslui cu nr. 4735/01.04.2021. În acest context, la data de 01.05.2021, a intrat în 
vigoare Acordul Cadru de Parteneriat pentru Europe Direct - ACP nr. 24/2021-2025, Proiectul 
101034878 - ED Vaslui, încheiat între Uniunea Europeană şi Unitatea Administrativ Teritorială 
Vaslui, privind găzduirea și funcționarea Centrului Europe Direct Vaslui pentru perioada 
2021-2025.  

Durata de valabilitate a Acordului ACP nr. 24/2021-2025 acoperă o perioadă de cinci 
ani, de la 01.05.2021 la 31.12.2025, iar anual sunt semnate acorduri specifice de grant 
pentru punerea în aplicare  a  planului  anual  de  comunicare. În acest sens, pentru anul 
2021, a fost semnat Acordul de Grant Specific nr.24/2021, Proiectul 101034878 - ED Vaslui, 
cu perioada de valabilitate între 01.05.2021 – 31.12.2021. 

 Astfel, o nouă generație de peste 420 de centre EUROPE DIRECT în întreaga UE, din 
care 24 în România și doar 4 în Regiunea Nord-Est, și-a început activitatea de la 1 mai 2021. 
Cu un mandat care va dura până la sfârșitul anului 2025, aceste centre vor aduce Uniunea 
Europeană, politicile și valorile acesteia în toate colțurile Europei. Centrele vor stabili o 
legătură importantă între instituțiile UE și cetățeni, contribuind la explicarea modului în 
care Europa combate pandemia de COVID-19, stimulând redresarea economică prin 
intermediul programului NextGenerationEU și abordând tranziția verde și tranziția digitală. 
Rețeaua EUROPE DIRECT este gestionată de Comisie și de Reprezentanța sa în România. 

Consiliul județean Vaslui este singura autoritate publică din Regiunea de Nord-Est care 
a obținut în urma unei competiții la nivel european o nouă finanțare pentru perioada 2021-
2025, pentru comunicarea, prin Centrul Europe Direct, a valorilor, politicilor, programelor și 
instrumentelor Uniunii Europen,e continuând astfel o activitate din anul 2004. 

Conform Cererii de propuneri, centrele Europe Direct trebuie să îndeplinească 5 
sarcini: 

• Sarcina nr. 1- Informarea și implicarea cetățenilor: 
EUROPE DIRECT furnizează informații atât ca serviciu de bază, cât și ca o condiție 

prealabilă pentru o implicare semnificativă a cetățenilor. EUROPE DIRECT va implica publicul 
în evenimente, dialoguri cu cetățenii și în diferite forme de interacțiune offline și online, în 



special în ceea ce privește Conferința privind viitorul Europei.  
• Sarcina nr. 2 - Relațiile cu mass-media și cu multiplicatorii de la nivel local: 
EUROPE DIRECT va pune la dispoziția mass-mediei și a multiplicatorilor de opinie 

locali conținut relevant privind politicile și prioritățile UE și îi va implica în activitățile 
centrelor; 

• Sarcina nr. 3 - Informarea pe plan local cu privire la subiecte sensibile 
referitoare la UE: 

EUROPE DIRECT va ajuta Comisia să obțină o imagine de ansamblu a sensibilităților 
locale legate de politicile UE. 

• Sarcina nr. 4: UE în școli: 
EUROPE DIRECT va promova cetățenia europeană activă în școli; va coopera, totodată, 

cu Biroul de Legătură al Parlamentului European pentru implementarea activităților 
destinate tinerilor, cum ar fi cele legate de European Youth Event, programul „Școli 
ambasadoare ale Parlamentului European” și programul Euroscola. În plus, EUROPE DIRECT 
susține inițiativele „Back to school” și „Back to university”, facilitând accesul personalului 
UE la instituțiile de învățământ. 

• Sarcina nr. 5: Promovarea unei platforme regionale de rețele 
EUROPE DIRECT va promova coordonarea cu alte rețele ale UE prezente în regiuni, 

asigurându-le cetățenilor, organizațiilor sau companiilor accesul cu mai multă ușurință la 
destinațiile adecvate. 

De asemenea, conform Cererii de propuneri, toate centrele EUROPE DIRECT trebuie: 
- să aibă un spațiu care să poată fi recunoscut, un număr de telefon, o adresă de 
email   și prezență online; 
- să sprijine activitățile de comunicare și implicare organizate de Reprezentanța 
Comisiei și Biroul de Legătură al Parlamentului European, inclusiv dezvoltarea 
comunității together.eu;  
- să răspundă la solicitările individuale de întâlniri; 
- să răspundă la întrebări sau să îi îndrume pe cetățeni către rețeaua UE sau centrul 
de contact Europe Direct corespunzător; 
- să interacționeze constant cu publicul, prin intermediul platformelor sociale;  
- să distribuie publicațiile/informațiile/videoclipurile/mesajele UE;  
- să utilizeze un instrument de sondaj de opinie care urmează să fie furnizat de 
Comisie pentru a evalua activitățile EUROPE DIRECT;  
- să furnizeze rapoarte lunare în limba engleză cu privire la activitățile EUROPE 
DIRECT prin intermediul unui instrument de raportare online pus la dispoziție de 
Comisie.  
Aflat la al 5-lea mandat, Centrul Europe Direct Vaslui are ca misiune întreținerea 

unui dialog proactiv și constant cu cetățenii județului Vaslui, are rolul de a contribui la 
sensibilizarea acestora cu privire la beneficiile care le sunt aduse de UE în fiecare zi și 
de a intermedia comunicarea între cetățeni și UE. 

Proiectul propus, va avea un rol dublu în comunitatea locală: 
• va fi un serviciu de informare, prin care va furniza informații neutre, precise și 

corecte despre UE, pentru a cultiva o mai bună înțelegere a modului de 
funcționare al UE și a aspectelor ce intră în sfera acesteia; 



• va fi un serviciu de organizare de evenimente, prin care va implica publicul 
județului Vaslui, oferind posibilitatea acestuia să ia decizii în cunoștință de cauză 
cu privire la viitorul UE.  

Grupul țintă este reprezentat de populația județului Vaslui, cu precădere tineri, 
elevi, cadre didactice, persoane din mediul rural.  

Grantul pentru acțiuni, acordat de Comisia Europeană, se prezintă sub forma unei 
sume forfetare (fixe) anuale, care se ridică la 30.400 EUR pe an.  

Conform Apelului de proiecte, grantul anual nu finanțează integral costurile activității 
unui centru EUROPE DIRECT. Aceasta înseamnă că partenerii trebuie să asigure o finanțare 
suficientă din alte surse pentru a desfășura activitățile EUROPE DIRECT. În acest context, 
Consiliul Județean Vaslui va asigura partea de cofinanțare prin asigurarea sediului, a resursei 
umane și a elementelor logistice unde își va desfășura activitatea Centrul Europe Direct 
Vaslui în cuantum de maxim 40.271 Euro/an.  

În acest sens, propunem aprobarea proiectului „Centrul Europe Direct Vaslui”, pe o 
durată de 2021-2025.   

II. Impactul socio-economic: Fiind, de peste 10 ani, antena Uniunii Europene în plan 
local, continuarea implementării proiectului Europe Direct Vaslui va aduce valoare adăugată  
activităților extrașcolare și evenimentelor culturale, prin diversificarea ofertei și tematicii. 

Prin  organizarea de evenimente dedicate unor grupuri țintă cât mai diverse și prin 
comunicarea proiectului european, a programelor și oportunităților europene, în locuri greu 
accesibile, ținând cont de nevoile de informare ale comunității locale, implementarea 
proiectului va contribui la dezvoltarea unei cetățenii participative, la insuflarea 
sentimentului de apartenență la familia europeană și la încurajarea populației de a accesa 
programe și fondurilor europene.  

Pe lângă impactul pe care îl are în plan local, implementarea proiectului va aduce 
plus - valoare județului Vaslui prin creșterea vizibilității acestuia pe plan european, prin 
apartenența sa la Rețeaua Europeană de Centre Europe Direct, precum și în la nivelul 
rețelelor de informare sau de comunicare ale UE, rețele gestionate direct de către Comisia 
Europeană. 

Centrul de informare Europe direct este primul punct de contact cu Uniunea 
Europeană și informația gestionată de aceasta. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: Consiliul Județean Vaslui se 
angajează să contribuie cu o finanțare suficientă pentru a îndeplini cerințele centrului în 
ceea ce privește personalul, activitățile și sediul, după caz, ce nu va depăși, însumat,  
40.271 euro/an.   

IV. Impactul asupra reglementarilor interne in vigoare: nu este cazul. 
V. Consultări derulate în vederea emiterii proiectului de hotarãre: nu este cazul. 
VI. Activități de informare publică privind emiterea proiectului de hotãrȃre: nu este 

cazul. 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 

funcționale preconizate:  
Hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al județului, în 

termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției Dezvoltare și 
Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui. 

Totodată, aceasta va fi publicată pe site-ul instituției și în Monitorul Oficial Local. 



VIII. Concluzii, constatări și propuneri:  
Având în vedere cele prezentare mai sus, considerăm necesară și oportună inițierea  

proiectului de hotărâre anexat, proiect care a fost elaborat cu sprijinul Direcției Dezvoltare 
și Cooperare, și propunem analizarea acestuia în vederea adoptării în prima ședință ordinară 
a consiliului județean. 

 
 
 

PREȘEDINTE, 
DUMITRU BUZATU 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA  DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr. 7068 din 17.05.2021 
 
 

RAPORT  DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului  

„Centrul Europe Direct Vaslui” 2021-2025 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 
alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția dezvoltare și 
cooperare, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului județean Vaslui, a analizat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea proiectului „Centrul Europe Direct Vaslui” 2021-2025, în raport cu 
atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele: 
  

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/cooperare 
interinstituțională/alte atribuții; 

b)  Impactul financiar asupra bugetului judeţului:  
Conform Apelului de proiecte, grantul anual nu finanțează integral 

costurile activității unui centru EUROPE DIRECT. Aceasta înseamnă că partenerii 
trebuie să asigure o finanțare suficientă din alte surse pentru a desfășura activitățile 
EUROPE DIRECT. În acest context, Consiliul Județean Vaslui va asigura partea de 
cofinanțare prin asigurarea resursei umane și a elementelor logistice  necesare 
funcționarii Centrului De Informare Europe Direct Vaslui, al cărei cuantum nu va depăși 
40.271 Euro/an.   

c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 
normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare 
este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se 
respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, 
respectiv prevederile:  

- art. 173 alin (1) lit. e) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
Strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 
2021-2027, Prioritatea 9 (domeniul Cultură): Vasluiul cultural și recreațional, O.S. 9.1. 
Creșterea accesului populației la infrastructură culturală și la o agendă atractivă de 
evenimente pentru toate grupele de vârstă, Prioritatea 11 (domeniul Capacitate 
administrativă): Vasluiul bine administrat , O.S.  11.5. Îmbunătățirea cooperării interne 
și internaționale a administrației publice locale asumată prin hotărârea Consiliului 
județean Vaslui nr.143/septembrie 2020 ; 

  -   Priorităților strategice ale Uniunii Europene pentru 2019-2024, O.P.5 – ”O 
Europă mai aproape de cetățeni”; 



- Cererii De Propuneri ED-RO-2020 - “Selectarea Partenerilor în vederea 
desfășurării de activități în calitate de Centre de Informare Europe Direct (2021-2025) 
în România, cu anexele sale; 

- Ghidului Solicitantului Europe Direct (2021-2025), din 30 iunie 2020; 
- Acordului Cadru de Parteneriat pentru Europe Direct - ACP nr. 24/2021-

2025, Proiectul 101034878 - ED Vaslui, încheiat între Uniunea Europeană şi Unitatea 
Administrativ Teritorială Vaslui, privind găzduirea  și funcționarea Centrului Europe 
Direct Vaslui,  pentru perioada 2021-2025. 

Ținând seama de cele precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 
hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 
raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care 
propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre 
în cauză, în prima ședință ordinară a Consiliului Judeţean Vaslui.  
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Emilian Agafitei 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA  ECOMOMICĂ 
Nr. 7084 din 17.05.2021 
 
 

RAPORT  DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului  

„Centrul Europe Direct Vaslui” 2021-2025 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 
alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Economică, în 
calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului județean Vaslui, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
proiectului „Centrul Europe Direct Vaslui” 2021-2025 în raport cu atribuțiile și 
competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele:   

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/cooperare 
interinstituțională/alte atribuții; 

b)  Impactul financiar asupra bugetului judeţului:  
Conform Apelului de proiecte, grantul anual nu finanțează integral 

costurile activității unui centru EUROPE DIRECT. Aceasta înseamnă că partenerii 
trebuie să asigure o finanțare suficientă din alte surse pentru a desfășura activitățile 
EUROPE DIRECT. În acest context, Consiliul Județean Vaslui va asigura partea de 
cofinanțare prin asigurarea resursei umane și a elementelor logistice  necesare 
funcționarii Centrului De Informare Europe Direct Vaslui, al cărei cuantum nu va depăși 
40.271 Euro/an.   

c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 
normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare 
este elaborat respectivul proiect de hotărâre: nu este cazul – raportat la atribuțiile 
și competențele specifice Direcției Economice. În urma aprobarii prezentului proiect de 
hotărâre și în baza referatelor de necesitate întocmite de Direcția de Dezvoltare și 
Cooperare, se vor introduce în buget modificările necesare derulării prezentului 
proiect în concordanță cu legislația în vigoare, asigurându-se totodată și cofinanțarea 
aferentă. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, propun analizarea și 
supunerea spre dezbatere a proiectului de hotărâre, în plenul Consiliului Judeţean 
Vaslui.      
 
 

 
Director executiv, 

Țuțuianu Mircea  

 
 

 






















