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No Fake, No Hate
Pentru a veni în ajutorul tinerilor și a nevoii lor de
comunicare, Centrul de Informare Europe Direct
Vaslui, din cadrul Consiliului Județean Vaslui, va
organiza, în perioada martie - aprilie 2020, campania ,,No
Fake, No Hate”. Aceasta are ca scop promovarea unei
culturi a toleranței pe canalele de social media,
conștientizarea știrilor false, a tipurilor de dezinformare

Dezbaterile se vor desfășura în două părți:

existente și ale efectelor acestora asupra tinerilor.

Prima parte va avea un caracter informațional, în cadrul

Interesul acestora pentru platformele online este ridicat

căreia reprezentanții Centrului vor promova o cultură a

peste tot în Europa, transformând mediul online în cea

toleranței pe canalele de social media și vor demonstra

mai la îndemână unealtă pentru informare și socializare.

tipurile de știri false, de dezinformare sau incomplete.

Dar această unealtă are două tăișuri: informarea corectă,

A doua parte va fi dedicată discuțiilor. Tinerii vor fi

de bună credință și socializarea firească, pe de o parte și

încurajați să comunice cel puțin o situație în care s-au

dezinformarea,

lovit de mesaje de ură sau știri false.

intenționată

sau

din

lipsă

de

profesionalism a jurnaliștilor și mesajele de ură (hate

La aceste dezbateri ne așteptăm să participe aproximativ

messages), pe de altă parte.

800 de tineri din Județul Vaslui. Toți participanții vor primi

Campania ,,No Fake, No Hate” conține o serie de 14

broșuri

dezbateri care vor avea loc în tot atâtea licee, școli

personalizate cu logo-ul nostru și al Uniunii Europene.

informative

și

materiale

promoționale,

profesionale sau postliceale din Județul Vaslui. Întâlnirile

Europa pedalează pentru - O Europă
verde, tur de ciclism

se vor desfășura la sediile unităților de învățământ
participante - în orașele Vaslui, Negrești, Huși, Bârlad,

dar și în mediul online. Calendarul exact va fi stabilit
împreună cu directorii unităților care vor răspunde

,,Doresc ca Europa să fie mai ambițioasă și să devină

favorabil invitației de participare, și în colaborare cu

primul continent neutru din punct de vedere climatic”,

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, partenerul nostru

spune Președintele Comisiei Europene, Ursula von der

pentru aceste evenimente.

Leyen,

Mesajul pe care se va axa acest eveniment este acela că

Europeană, 2019-2024. În acest context vom organiza

tinerii trebuie să ia decizii informate bazate pe știri

evenimentul ,,Europa pedalează pentru - O Europă

corecte și complete, iar toleranța în mediul online trebuie

verde”, ce va cuprinde un tur de ciclism la care vor

promovată.

participa membri ai comunității locale: tineri, adulți, familii
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în

Orientări

politice

pentru

noua

Comisie

ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI
care vor încuraja utilizarea unor mijloace de transport cu

În ,,Săptămâna europeană a competențelor” - 14 - 18

emisii scăzute de carbon.

octombrie 2020, evenimentul ,,Tineri lucrători pentru

Mesajul acestei acțiuni va fi acela de a avea grijă de

Europa”, ce răspunde priorității 2 a Comisiei Europene,

planeta noastră pentru noi și pentru generațiile viitoare.

,,An economy that works for people”, va aduce

Evenimentul va fi organizat cu prilejul sărbătoriri Zilei

împreună, la o dezbatere, reprezentanți ai agenților

Europei. În funcție de vreme, evenimentul va fi organizat

economici, ai școlilor profesionale și liceelor tehnologice,

cu plecare din Piața Civică a municipiului reședință de

ai serviciului EURES, ai autorităților locale și instituțiilor

județ. Vor fi invitați să participe tineri, familii, elevi,

publice ce fac parte din comisiile ce stabilesc planurile

persoane de toate vârstele, iubitoare de mișcare, ce, prin

de școlarizare în funcție de cerințele pieței muncii, pe

exemplul lor, de a folosi bicicleta pentru transportul local,

tema oportunităților create de UE pentru ucenicie,

vor transmite și celorlalți membri ai comunității mesajul

antreprenoriat și implementarea învățământului dual,

de a avea grijă de mediul în care trăim și pentru care

locurile de muncă căutate de piața muncii din Europa și

suntem responsabili.

facilitățile lucrătorilor din spațiul European.

Pentru evidențierea cât mai puternică a UE pentru
problematica

mediului,

promoționale

cu

vor

însemnele

fi

distribuite
grafice

Gala femeilor de succes

materiale

ale

Comisiei

Europene. O parte dintre acestea vor fi utilizate pe

Evenimentul va fi organizat în luna decembrie 2020 la un

parcursul

încât

restaurant din municipiul Vaslui unde, într-un cadru

evenimentul să fie cât mai vizibil (baloane, veste

festiv, vor fi premiate femeile care au atins rezultate

reflectorizante, stegulețe). De asemenea, vom distribui

foarte bune în activitatea lor, dar care nu au renunțat la

materiale referitoare la politica de mediu a UE.

familie și copii pentru a-și urma pasiunea.

Partenerii acestui eveniment vor fi: Clubul de Ciclism

Vor fi promovate ca modele de succes femei care

Vaslui, Primăria Vaslui precum și ONG-uri locale care

activează în diverse domenii: de la antreprenoriat,

promovează o educație sănătoasă și protejarea mediului

educație, sănătate, până la industrie, fiind abordate toate

înconjurător.

pozițiile sociale, nu doar cele de conducere.

derulării

evenimentului,

astfel

Mesajul pe care vrem să-l transmitem are o dublă
conotație: pe de o parte, că femeile pot avea diferite
poziții pe piața muncii fără să fie afectată viața personală
și pe de altă parte, că un model de succes este orice
persoană care atinge rezultate foarte bune în domeniul
în care activează, indiferent care este acesta. Tinerii au
nevoie de modele și, plecând de la această necesitate,
Centrul de Informare Europe Direct Vaslui dorește să
aducă în fața comunității acele femei care au reușit și să
le susțină pe acelea care doresc să reușească.

Tineri lucrători pentru Europa

De asemenea, evenimentul va promova politicile UE în

Dezbatere - Europa, un spațiu preocupat de bunul

domeniul egalității de gen și de șanse.

trai al tinerilor

Activitatea

Răspunzând dezideratului Președintelui CE care spunea

Președintei Comisiei Europene de a avea o ,,Uniune a

că ,,îi vom sprijini pe cei care lucrează pentru a câștiga

egalității” este promovată la nivelul întregii comunități.

răspunde

priorității
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în

care

dorința

un trai decent, iar pe cei fără loc de muncă, să-și
găsească un loc de muncă. Ne vom sprijini copiii și tinerii

Vă așteptăm!

noștri să le dăm educația și oportunitățile de care au
nevoie pentru a prospera”, evenimentul va aduce
împreună toți factorii interesați de la nivelul local pentru

(Buhuș Andrei, consilier comunicare)

integrarea tinerilor pe piața muncii.
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EVENIMENTE & ŞTIRI
lichiditate bine identificate ale întreprinderii.

Semestrul European – Pachetul de iarnă: publicarea raportului de țară pentru
România, 2020

În plus,

România s-a angajat ca, după șase luni, să se asigure

fie că împrumutul va fi rambursat integral, fie că CE
Oltenia va efectua o restructurare cuprinzătoare pentru a
restabili viabilitatea pe termen lung, în caz contrar fiind

Comisia a publicat pe 26 februarie, rapoartele de țară, în

lichidată.

care analizează principalele provocări socioeconomice
cu care se confruntă fiecare stat membru. În cazul
României, au fost realizate progrese limitate în ceea ce
privește recomandările specifice de țară. Analiza din
rapoartele de țară reflectă Strategia anuală privind
creșterea durabilă care a fost prezentată în decembrie
2019, axându-se pe durabilitatea competitivă cu scopul
de a construi o economie în serviciul cetățenilor și

benefică pentru planetă. Rapoartele evaluează, de
Sursa: RCE

asemenea, pentru fiecare stat membru, cum au pus în
aplicare Pilonul european al drepturilor sociale și ce

Viitorul parteneriat între Uniunea Europeană și
Regatul Unit: Comisia Europeană primește mandat să înceapă negocierile

rezultate au obținut în ceea ce privește tabloul de bord
social care însoțește acest pilon. Rapoartele de țară se
axează pe patru dimensiuni: durabilitatea mediului,
creșterea

productivității,

echitatea

și

Comisia Europeană salută decizia Consiliului de a

stabilitatea

autoriza

macroeconomică.

deschiderea

negocierilor

privind

viitorul

parteneriat cu Regatul Unit. Directivele de negociere

Sursa: RCE

adoptate

se

bazează

pe

proiectul

recomandărilor

elaborat de Comisie în data de 3 februarie 2020.

Ajutor de stat: Comisia aprobă suma de
251 milioane de euro ca ajutor pentru
salvarea CE Oltenia

Acestea respectă în totalitate orientările şi concluziile

Consiliului European, precum şi Declaraţia Politică
adoptată de UE şi Regatul Unit în octombrie 2019.
Directivele detaliate de negociere definesc scopul şi

Comisia Europeană a aprobat, în conformitate cu

termenii

normele UE privind ajutoarele de stat, planurile României

Europeană doreşte să îl aibă cu Regatul Unit. Aceste

de a acorda un împrumut temporar de 251 milioane de

directive acoperă toate zonele de interes pentru

euro producătorului român de energie electrică pe bază

negocieri, inclusiv comerţul şi cooperarea economică,

de lignit, Complexul Energetic Oltenia („CE Oltenia”),

aplicarea legii şi cooperarea juridică în probleme penale,

aflat în proprietatea statului, care se confruntă în prezent

politica externă, securitatea şi apărarea, participarea la

cu dificultăți financiare.

programele Uniunii şi alte zone tematice de cooperare.

CE Oltenia are o capacitate de 3,2 gigawați și generează

Un capitol dedicat guvernanței furnizează o schiţă pentru

aproape 25% din electricitatea din România. Normele

un cadru general care acoperă toate zonele de

UE privind ajutoarele de stat, mai precis Orientările

cooperare economică şi de securitate.

viitorului

Comisiei privind ajutorul de stat pentru salvare și
restructurare, le permit statelor membre să sprijine
întreprinderile aflate în dificultate, cu condiția, în special,
ca măsurile de sprijin public

să fie remunerate

corespunzător, să fie limitate în timp și ca domeniu de
aplicare și să contribuie la îndeplinirea unui obiectiv de
interes comun. În cazul de față, Comisia a considerat că
împrumutul se limitează la acoperirea nevoilor de

Sursa: RCE
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parteneriat

pe

care

Uniunea

EVENIMENTE & ŞTIRI
Previziunile economice de iarnă pentru România: creștere PIB de 3,8% pentru România în
2020, de 1,2% în zona euro

COVID-19: UE lucrează pe toate fronturile - 232
milioane de euro pentru eforturile globale de
combatere a epidemiei.

Previziunile economice din iarna anului 2020, publicate

Comisia Europeană acționează fără încetare pentru a

în data de 13 februarie, estimează că economia

sprijini statele membre ale UE și a consolida eforturile

europeană va continua să urmeze o traiectorie de

internaționale de încetinire a răspândirii COVID-19.

creștere constantă și moderată. Zona euro s-a bucurat

Pentru a stimula pregătirea, prevenția și izolarea

până acum de cea mai lungă perioadă de creștere

virusului la nivel mondial, Comisia anunță astăzi un nou

neîntreruptă de la introducerea monedei euro în

pachet de ajutoare în valoare de 232 milioane de euro. O

1999. Conform previziunilor, creșterea produsului intern

parte dintre aceste fonduri vor fi alocate imediat

brut (PIB) al României se va menține la valoarea de

diferitelor sectoare, iar restul în următoarele luni. Ca

3,8% în 2020 și va avea valoarea de 3,5% în 2021, în

urmare a evoluțiilor din Italia, Comisia intensifică sprijinul

timp ce pentru zona euro aceasta va rămâne stabilă la

acordat statelor membre în contextul măsurilor în curs

valoarea de 1,2 % în 2020 și în 2021. Pentru UE în

privind

ansamblu se estimează o ușoară încetinire a creșterii la

neprevăzute și planificarea răspunsului.

pregătirea,

planificarea

pentru

situații

1,4 % în 2020 și 2021, în scădere față de 1,5 % în 2019.
Sursa: RCE
Ajutoare de stat: Comisia autorizează sprijinul
public acordat aeroportului din Timișoara, taxele de aeroport și reducerile, precum și acordurile individuale cu Wizz Air

Comisia Europeană a autorizat finanțarea publică

acordată de România Aeroportului Timișoara în perioada
2007-2009,

precum

și

taxele

datorate

de

Sursa: RCE

toate

DiscoverEU: Încă 800 de tineri români vor explora Europa în 2020

companiile aeriene care utilizează aeroportul și sumele
care trebuie plătite de Wizz Air aeroportului în temeiul
acordurilor individuale. Aeroportul Timișoara este un
aeroport internațional situat în vestul României. Cu peste

Peste 800 de tineri români în vârstă de 18 ani urmează

1,6 milioane de pasageri anual, este al treilea aeroport

să primească un permis de călătorie cu trenul în Uniunea

ca mărime din țară.

Europeană. Aceștia sunt câștigătorii celei de-a 4 runde a
inițiativei DiscoverEU, care a atras în jur de 75 000 de
cereri din întreaga Europă. Aleși pe baza unor criterii de
selecție prestabilite și a unor cote specifice per stat

membru, tinerii pot călători între 1 aprilie și 31 octombrie
2020 timp de până la 30 de zile. În total, 2600 de tineri
români au câștigat, până acum, în cadrul celor 4 runde
ale inițiativei DiscoverEU, permise de călătorie în UE.
Candidații acceptați vor fi contactați și vor putea demara
organizarea călătoriilor pe care le vor întreprinde.
Sursa: RCE
Sursa: RCE
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
IALOMIȚA (Bărbulești, Borănești, Căzănești), județul

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și
sociale

IAȘI (Costuleni, Dumești, Mogoșești - Iași, Sirețel,
Țigănași), județul MARAMUREȘ (Coltau, Coroieni),
județul MEHEDINȚI (Gruia, Poroina Mare), județul

Programul Operațional Regional 2014–2020

MUREȘ (Fîntînele, Nadeș, Ogra, Tăureni, Zagăr),

Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate

județul NEAMȚ (Cândești, Mărgineni, Stanița, Valea

și sociale, Obiectivul

Creșterea

Ursului, Boghicea), județul OLT (Dobrețu, Giuvărăști,

accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor

Stoenești), județul PRAHOVA (Gherghița, Șotrile),

de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și

județul SĂLAJ (Bobota, Dragu, Napradea, Șamșud,

izolate, Operațiunea B - Centre comunitare integrate

Sânmihaiu Almașului), județul SATU MARE (Acas,

este dedicata investițiilor de tipul construcția/ reabilitarea/

Sauca, Turulung), județul SIBIU (Brădeni, Brateiu,

modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare

Șeica Mica), județul SUCEAVA (Burla, Pătrăuți, Valea

integrate, investiții ce vor contribui la creșterea accesului

Moldovei), județul TELEORMAN (Pietroșani, Săceni,

la serviciile de asistenta medicala comunitara furnizate

Uda Clocociov), județul TIMIȘ (Barna, Checea, Gottlob),

integrat cu cele sociale si educaționale, după caz, a

județul TULCEA (Ciucurova, Dăeni), județul VÂLCEA

persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile definite

(Racoviță,

conform OUG nr. 18/2017.

Gherghești, Ivănești, Murgeni, Solești, Vinderei), județul

Beneficiari eligibili: Apelul se adresează Unităților

VRANCEA (Gura Călitei, Naruja, Nereju, Reghiu,

administrativ-teritoriale care se regăsesc pe lista celor

Spulber).

139 de comunități cu tip de marginalizare peste medie și

Buget: Valoare minimă eligibilă: 10.000 euro

severă, precum: județul ALBA (Săliștea, Săsciori),

Valoare maximă eligibilă: 100.000 euro

județul ARAD (Bata, Birchiș, Buteni), județul ARGEȘ

Termen limită: 20.07.2020

(Aninoasa, Berevoești, Cetățeni, Corbeni, Mălureni),

Sursa: www.adrnordest.ro/finantare

Specific

8.1 -

Vaideeni),

județul

VASLUI

(Dumești,

județul BACĂU (Buciumi, Pâncești, Parava, Parincea,

Programul EUROPA CREATIVĂ

Tătărăști), județul BIHOR (Borod, Curtuișeni, Diosig,
Drăgești, Lăzăreni), județul BISTRIȚA -

NĂSĂUD

(Parva, Romuli, Teaca), județul BOTOȘANI (Manoleasa,

Europa Creativă este cel mai important program de

Mileanca,

Răuseni,

BRĂILA

(Dudești,

Stăuceni,
Frecatei,

Ștefănești),

județul

finanțare

Râmnicelu),

județul

domeniilor creative, culturii și audiovizualului.

BRAȘOV (Budila, Bunești, Cata, Hoghiz,

al

Uniunii

Europene

dedicat

sprijinirii

Maierus),

Programul are un buget total de 1,46 miliarde de

județul BUZĂU (Brăiești, Chiojdu, Pogoanele), județul

euro pentru perioada 2014-2020 și este gestionat de

CĂLĂRAȘI (Budești, Nana, Sărulești), județul CARAS-

Comisia Europeană prin Agenția Executivă pentru

Severin (Carașova, Dognecea, Șopotu Nou), județul

Educație, Audiovizual și Cultură, care primește și

CLUJ

evaluează aplicațiile.

(Cămărașu,

CONSTANTA
Pantelimon),

Panticeu,

(Adamclisi,
județul

Săcuieu),

Băneasa,

COVASNA

județul

Cuza

(Brețcu,

Vodă,

Obiectivul Programului: Sporirea cooperării culturale

Ghelința,

transfrontaliere în interiorul regiunii Balcanilor de Vest și

Hăghig, Ojdula, Zagon), județul DÂMBOVIȚA (Contești,

cu statele membre ale Uniunii Europene.

Cornățelu), județul DOLJ (Catane, Coșoveni, Sălcuța),

competitivității

județul GALAȚI (Bălășești,

regiunea Balcanilor de Vest.

Berești, Ivești, Negrilești,

industriilor

culturale

și

Întărirea

creative

în

Priponești, Vlădești), județul GIURGIU (Găujani, Schitu),

Solicitanți eligibili: Organizații sau asociații, care

județul GORJ (Albeni, Roșia de Amaradia), județul

lucrează în sectoarele culturale și creative (cu excepția

HARGHITA (Plăieșii de Jos, Satu - Mare, Ulieș), județul

audiovizualului) Consiliile Naționale care se ocupă de

HUNEDOARA (Lunca Cernii de Jos, Vorta), județul

sectoarele culturale și creative (cu excepția
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audiovizualului) Organismele publice la nivel local,
regional sau la nivel central implicat în sectoarele

culturale și creative (cu excepția audiovizualului).

RO-CULTURA: Lansarea apelului pentru
inițiative bilaterale - runda I/2020

Buget: 5.000.000 Euro. Grantul minim alocat pentru un
proiect este de 100.000 euro, iar cel maxim este de

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul

500.000 euro.

Ministerului

Termen limită: 17.03.2020

Programului RO-CULTURA, anunță lansarea apelului

Sursa: www.adrnordest.ro/finantare

pentru inițiative bilaterale din Fondul pentru relații

Stimularea participării la educație a copiilor
cu părinți plecați la muncă în străinătate
În

cadrul

prioritatea

Programului
de

investiții

Operațional

calitate

de

Operator

al

bilaterale finanțat prin Granturile SEE 2014 - 2021.
Fondul pentru Relații Bilaterale este parte integrantă a
Programului RO-CULTURA.
Scopul

inițiativei

bilaterale

este

de

a

dezvolta

parteneriate între entitățile din România și cele din

abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului

Statele Donatoare cu scopul elaborării unor proiecte

egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de

viitoare referitoare la îmbunătățirea accesului la cultură

calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale,

ce pot fi depuse spre finanțare în cadrul apelurilor de

nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și

proiecte

formare”, au fost lansate finanțării următoarele obiective:

dezvoltarea audienței și a publicului și Sprijinirea

Obiectiv

inițiativelor culturale despre minoritatea romă aferente

6.2.

și

Uman,

în

prevenirea

Specific

“Reducerea

Capital

Culturii,

- Creșterea participării la

Consolidarea

antreprenoriatului

cultural

și

învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a

Programului.

grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent

Activități

pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul

dezvoltării de parteneriate între entitățile din România și

rural.

cele din Statele Donatoare, prin intermediul întâlnirilor de

Obiectiv Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a

lucru, schimbului de cunoștințe/experiență și activități

școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a

pentru identificarea de parteneri în scopul dezvoltării în

oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor

parteneriat de proiecte referitoare la îmbunătățirea

vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității

accesului la cultură ce pot fi depuse spre finanțare în

roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate

cadrul

socio-economic.

antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a

Tipuri de solicitanți și parteneri eligibili: Instituții de

publicului și Sprijinirea inițiativelor culturale despre

învățământ; Furnizori de servicii de orientare, consiliere,

minoritatea

mediere școlară și servicii alternative, publici și private;

seminarii, ateliere de lucru ce vizează patrimoniul

Parteneri sociali din învățământul preuniversitar; Instituții

cultural.

de

Instituții/agenții

Solicitanți eligibili: Organizațiile/entitățile din România

guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii

sau din Statele Donatoare sunt eligibile în cadrul

sociale; APL cu atribuții în domeniul educației de nivel

prezentului apel de inițiative bilaterale (publice sau

preuniversitar; ONG-uri.

private cu activități în domeniul vizat).

Buget: 30.000.000 euro. Valoarea eligibilă a unui proiect

Buget: Alocarea financiară aferentă prezentului apel

mic este de max. 300.000 euro. Valoarea eligibilă a unui

pentru inițiative bilaterale este de 50.000 de euro.

proiect mare este de maxim 1.000.000 euro.

Data limită: 30 aprilie 2020.

Data limită: 25 mai 2020.

Sursa:

Sursa:https://www.fonduri-structurale.ro/program-

bilaterale/apel-bilaterale-1-2020

cult

si

asociații

religioase;

eligibile:

apelurilor

romă

Activități realizate în vederea

de

prin

proiecte

participarea

Consolidarea

la

conferințe,

https://www.ro-cultura.ro/apeluri/initiative-

operational/2/programul-operational-capital-uman/
finantari-active .

(Buhuș Andrei, consilier comunicare)
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