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În această perioadă desfășurăm campania “No Fake, No 

Hate”, începută în 2020, ce are ca scop promovarea unei 

culturi a toleranței pe canalele de social media, 

conștientizarea știrilor false, a tipurilor de dezinformare 

existente și ale efectelor acestora asupra populației, în 

contextul răspunsului Comisiei Europene la coronavirus. 

Încă de la începutul pandemiei cauzată de Coronavirus, 

Comisia Europeană a 

avut o reacție rapidă 

de întrajutorare și a 

luat măsuri ferme 

pentru a consolida 

sistemele medicale ale 

statelor membre și 

pentru a atenua 

impactul 

socioeconomic în 

Uniunea Europeană.  

 

Dar, pe lângă efortul 

de a combate o criză 

sanitară, Uniunea Europeană a fost și este nevoită să 

lupte și împotriva știrilor false, ce conțin în special diverse 

“mituri” despre noul coronavirus.  

Pentru a veni în sprijinul eforturilor Comisiei Europene, în 

în următoarele luni vom publica constant, pe contul 

nostru de Facebook, informații despre fenomenul 

dezinformării și vom încerca, împreună cu publicul 

interesat, să identificăm cele mai bune metode prin care  

putem identifica și ocoli știrile false.  

În cadrul acestei campanii vom organiza și un concurs, 

prin care vom invita publicul larg să combată știrile 

negative despre efectele pandemiei cu știri și mesaje 

pozitive.  

Cele mai originale știri și mesaje vor fi premiate cu 

materiale promoționale marca Europe Direct Vaslui, dar și 

cu premii surpriză.  

De asemenea, la finalul campaniei de informare, vom 

realiza un mic “Euro-ghid împotriva dezinformării”, ce 

va fi pus la dispoziția publicului larg, atât electronic, cât și 

în format fizic.  

Pentru că dezinformarea poate provoca mult rău, vă 

invităm să ne sprijiniți în acest demers și să vă exprimați 

opiniile, direct pe pagina noastră de Facebook, în dreptul 

postărilor ce conțin hastag-ul #NoFake #NoHate și să 

participați la concursul nostru.  

 

Revenim, în curând, cu detalii! 

 

(Dumitraș Mihaela, ofițer comunicare) 

No Fake, No Hate,  

campanie de informare 

http://www.europedirectvaslui.ro
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Comisia a propus în luna februarie instituirea a 10 noi 

parteneriate. Obiectivul este de a accelera tranziția către 

o Europă verde, neutră din punctul de vedere al 

impactului asupra climei și digitală, precum și de a 

transforma industria europeană într-o industrie mai 

reziliență și mai competitivă.  

UE va asigura finanțare de aproape 10 miliarde EUR, 

partenerii contribuind la rândul lor cu investiții de o 

valoare cel puțin echivalentă finanțării UE. Se estimează 

că prin corelarea contribuțiilor se vor mobiliza investiții 

suplimentare care să sprijine tranziția și că se vor crea 

efecte pozitive pe termen lung în ceea ce privește 

ocuparea forței de muncă, mediul și societatea. 

Parteneriatele europene instituționalizate propuse au 

scopul de a îmbunătăți gradul de pregătire și răspunsul 

UE la bolile infecțioase, de a dezvolta aeronave eficiente 

cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru aviația 

curată, de a sprijini utilizarea materiilor prime biologice 

regenerabile în producția de energie, de a asigura poziția 

de lider a Europei în domeniul tehnologiilor și 

infrastructurilor digitale și de a asigura o mai mare 

competitivitate a transportului feroviar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              © UE  

Sursa: RCE 

 

În urma solicitării primite din partea Republicii 

Moldova prin intermediul Mecanismului UE de 

protecție civilă, România a oferit o gamă variată de 

echipamente de protecție personală, în contextul  

            EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

combaterii pandemiei. 

Transferul de echipamente include: 1.500.000 de măști 

chirugicale, 100.000 de măști de tip FFP3, 100,000 de 

costume de protecție și 100.000 de mănuși.  

Noul transfer vine în completarea celor precedente, și 

anume: echipamente de protecție personală și 

ventilatoare din Cehia, precum și echipamente de 

protecție și dezinfectanți din Austria și Polonia. 

 

Sursa: RCE 

 

Pentru a se asigura că cetățenii continuă să beneficieze 

de roaming fără costuri suplimentare atunci când 

călătoresc în UE, Comisia a propus un nou regulament 

privind roamingul. Într-un moment în care călătoriile 

neesențiale sunt descurajate, aceasta este o acțiune 

importantă pentru pregătirea unui viitor mai bun. Noul 

regulament va prelungi normele actuale, care urmează 

să expire în 2022, pentru încă 10 ani.  

Acesta va asigura, de asemenea, servicii de roaming 

îmbunătățite pentru persoanele care călătoresc. De 

exemplu, consumatorii vor avea dreptul ca atunci când 

se află în străinătate să beneficieze de aceeași calitate și 

viteză a conexiunii la rețeaua mobilă ca și în țara lor, 

dacă sunt disponibile rețele echivalente. Noile norme vor 

asigura, de asemenea, un acces eficient la serviciile de 

urgență, inclusiv prin sporirea gradului de informare în 

legătură cu modalitățile alternative de acces pentru 

persoanele cu handicap, și vor îmbunătăți cunoștințele 

consumatorilor cu privire la posibilele costuri generate de 

utilizarea în roaming a serviciilor cu valoare adăugată.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    © UE  

Sursa: RCE 

Noi parteneriate europene și investiții 

pentru tranziția verde și digitală 

Coronavirus:  

UE trimite echipamente de  

protecție personală Republicii Moldova 

Roaming gratuit pentru încă 10 ani 
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Comisia a decis, în luna februarie, să trimită avize 

motivate Croației și României pentru nerespectarea 

anumitor dispoziții ale Regulamentului privind 

securitatea aprovizionării cu gaze naturale 

[Regulamentul (UE) 2017/1938], în special în ceea ce 

privește obligațiile de notificare și aplicarea 

mecanismului de solidaritate.  

Regulamentul stabilește cerințe de prevenire și reacție la 

întreruperile potențiale ale aprovizionării cu gaze în UE. 

În acest context, este esențial să existe evaluări ale 

riscurilor, planuri de acțiune preventive și planuri de 

urgență. Comisia monitorizează îndeaproape punerea în 

aplicare a regulamentului în toate statele membre, 

inclusiv eforturile de punere în aplicare a mecanismului 

de solidaritate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               © UE  

 

Sursa: RCE 

Comisia solicită României să își alinieze legislația 

națională la Directiva UE privind emisiile industriale 

(DEI) (Directiva 2010/75).  

Activitățile industriale au un impact semnificativ asupra 

mediului. Directiva privind emisiile industriale are ca scop 

să prevină și să reducă emisiile industriale nocive de pe 

teritoriul UE, promovând în același timp utilizarea unor 

tehnici care reduc emisiile poluante și care sunt eficiente 

din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al 

utilizării resurselor. 

Sursa: RCE 

Înainte de reuniunea liderilor europeni pe tema 

răspunsului coordonat la criza cauzată de pandemia de 

COVID-19, Comisia Europeană a stabilit o serie de 

acțiuni necesare pentru a intensifica lupta împotriva 

pandemiei. Comisia îndeamnă statele membre să 

intensifice campania de vaccinare: ar trebui ca până 

în martie 2021 cel puțin 80 % dintre persoanele cu vârsta 

peste 80 de ani și 80 % dintre cadrele medicale și 

asistenții sociali din fiecare stat membru să fie vaccinați. 

Iar până în vara anului 2021, ar trebui ca statele membre 

să fi vaccinat cel puțin 70 % din populația lor adultă. 

 

Sursa: RCE 

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor 

UE privind ajutoarele de stat, planurile României de a 

sprijini modernizarea sistemului de termoficare al 

municipiului București.  

Această măsură de ajutor în valoare de 254 de milioane 

EUR, finanțată prin intermediul fondurilor structurale ale 

UE, va ajuta România să își atingă obiectivele în materie 

de eficiență energetică și va contribui la reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră și de alți poluanți, fără 

a denatura în mod nejustificat concurența. 

 

Sursa: RCE 

 

(Victor Munteanu, voluntar ) 

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Comisia solicită Croației și României să 
pună în aplicare în mod corect normele UE 

Calitatea aerului: Comisia solicită 

României să își îmbunătățească legislația 

privind emisiile industriale 

Comisia inițiază acțiuni esențiale vizând 

constituirea unui front comun pentru a 

învinge COVID-19 

Comisia Europeană sprijină  

modernizarea sistemului de  

termoficare al  

municipiului București 
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la secretariat.dgpim@mfe.gov.ro, până la data de 7 

martie 2021.  

Detalii: https://mfe.gov.ro/ 

 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 

Obiectiv Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și 

integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.  

Apel: Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea 

corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice 

locale, pentru regiunile mai puțin dezvoltate.  

Solicitanți eligibili:  municipiile și județele din regiunile 

mai puțin dezvoltate care nu au obținut finanțare în 

cadrul apelului CP1 (POCA/125/2/2). 

Acțiuni ce pot fi transpuse în activități: 

•   dezvoltarea capacității analitice de a efectua activități 

de evaluare a riscurilor pe planuri sectoriale de acțiune 

de combatere a corupției;  

•   efectuarea de sondaje privind percepţia publică, 

studii, analize și cercetări științifice privind aspecte legate 

de corupție;  

•   elaborarea și implementarea unor mecanisme de 

cooperare cu societatea civilă, precum și între 

autoritățile/instituțiile publice privind monitorizarea și 

evaluarea implementării măsurilor anticorupție;  

•   elaborarea de ghiduri de bune practici privind 

combaterea corupției, prevenirea conflictelor de interese; 

•   creşterea gradului de conştientizare publică şi 

campanii de educație anticorupție; 

•   creșterea nivelului de educație anticorupție pentru 

personalul din autoritățile/ instituțiile publice (prin 

intermediul unor programe şi curricula specifice de 

formare profesională); 

•   cursuri de formare privind etica și integritatea care se 

adresează personalului din autoritățile/ instituțiile 

publice.  

Buget total - 28.225.000,00 lei. Valoarea eligibilă 

minimă/proiect 250.000,00 lei, iar maximă  415.000,00 

lei. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este 

de 98%.  

Termen de depunere: competitiv, cu termen limită de 

depunere.  

Opiniile și contribuțiile pot fi trimise  prin formatul pus la 

dispoziție de AM POCA, până la data de 5 martie 2021, 

ora 14:30.  

Detalii: http://www.poca.ro/ 

Programul Operațional Infrastructură Mare  

Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19.   

Apel: Creșterea siguranței pacienților în structuri 

spitalicești publice care utilizează fluide medicale.  

Solicitanți eligibili:  

• Spitalele publice de fază I și II și suport COVID 

din sistemul sanitar de stat; 

• Alte unități sanitare publice inclusiv unități 

sanitare cu personalitate juridică aferente sistemului 

național de apărare, ordine publică şi securitate 

națională, precum și cele aferente sistemului de 

transport, pentru care Ministerul Sănătății stabilește 

necesitatea dotării/ reabilitării, în contextul consolidării 

infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor 

ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19. 

În cadrul apelului, se pot finanța 2 tipuri de 

proiecte care vizează spitalele publice din sistemul 

sanitar de stat, în contextul consolidării infrastructurii 

medicale pentru a face față provocărilor ridicate de 

combaterea epidemiei de COVID-19: 

A. Instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, 

alarmare incendii, cu acoperire totală, și de detectare 

semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației 

maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea 

gradului de securitate la incendii; 

B. Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii 

electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și 

infrastructura de fluide medicale. 

Buget: total alocat - 10 mil. euro pentru proiectele de tip 

A și 40 mil. euro pentru proiectele de tip B.  

Valoarea maximă a finanțării: 

 pentru proiectele de tip A -  100.000 de euro; 

 pentru proiectele de tip B - 1.500.000 de euro; 

 pentru proiecte unice care vizează ambele tipuri A 

și B - 1.600.000 euro.  

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile 

totale eligibile este de 85% pentru regiunile mai puțin mai 

puțin dezvoltate. 

Termen de depunere: necompetitiv cu depunere 

continuă, în limita bugetului alocat.  

Propunerile și sugestiile pot fi trimise la adresa: Șos. 

București - Ploiești, nr. 1 – 1B, Victoria Office – intrarea 

str. Menuetului, nr. 7, București, sector 1 și/ sau pe email  

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 

În consultare! 

file:///C:/Users/User/Downloads/Ghid_POIM_consultare publică.zip
http://www.poca.ro/anunturi/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-15-2021-mysmis-poca-924-2-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/


OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 

5 

Program: Granturile Spațiului Economic European 

(SEE) și Norvegiene  

Obiective: 

•    creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale 

sau integrate pentru romi în sectoarele: asistență socială, 

educație, ocupare, sănătate și locuire;  

•    abilitarea romilor (Empowerment), în special a 

femeilor și tinerelor rome, a experților și liderilor romi; 

•    combaterea oricărei forme de discriminare a romilor. 

Solicitanți eligibili: Organizațiile neguvernamentale, 

entitățile publice, asociațiile autorităților locale.  

Activități eligibile:  

• furnizarea de servicii integrate (obţinerea 

documentelor de identitate, servicii educaţionale, servicii 

de ocupare, servicii pentru sănătate, îmbunătăţirea 

condiţiilor de locuit);  

• furnizarea de informaţii persoanelor de etnie 

romă, în special femeilor şi tinerelor rome, cu privire la 

modalităţi de afirmare a drepturilor acestora și de 

accesare a serviciilor publice; 

• dezvoltarea capacităţilor individuale ale 

persoanelor de etnie romă;  

• activităţi de creştere a responsabilităţii şi a 

capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice de a fi mai 

incluzive; 

• activităţi care promovează capacitatea de 

organizare la nivel local a romilor;  

• formarea personalului şi a voluntarilor care 

lucrează cu persoane de etnie romă;  

• campanii de creştere a conştientizării pe teme de 

abilitare adresate persoanelor de etnie romă, în special 

femeilor rome și tinerilor romi cu niveluri scăzute de 

conștientizare a drepturilor și de participare în viața 

comunității;  

• schimburi de bune practici cu entități din Islanda, 

Liechtenstein şi Norvegia pe teme de abilitare. 

Buget total: 7.806.133,95 euro. Valoarea minimă a 

grantului/proiect - 300.000 euro, iar cea maximă - 

1.000.000 euro. 

Data limită: 15 aprilie 2021. 

Sursă: www.dezvoltare-locala.frds.ro.   

Active Citizens Fund România este un program de 

finanțare dedicat organizațiilor neguvernamentale, care 

se desfășoară în România între 2019-2024 și are o 

valoare totală de 46.000.000 euro. Programul face parte 

din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și are ca 

obiectiv consolidarea societății civile și a cetățeniei 

active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. 

Pe 17 februarie 2021, Programul Active Citizens Fund 

România a lansat 5 apeluri de proiecte în valoare 

totală de 9.333.591 euro, pentru organizațiile 

neguvernamentale din România.  

Data limită de depunere: 20 aprilie 2021. 

 

Apelurile acoperă o arie largă de domenii și activități: 

Educație și implicare civică 

Obiectiv: creșterea nivelului educației civice și de 

drepturile omului și a implicării cetățenilor. 

Buget: 829.200 euro; granturi între 50.001 și 75.000 

euro, iar rata de finanțare a proiectului poate fi de până 

la 100% din costurile totale eligibile ale proiectului. 

Proiectele eligibile conțin abordări integrate de creștere 

a nivelului educației cetățenilor cu privire la drepturile 

civice și drepturile omului pentru a îi sprijini în 

exercitarea acestora.   

 

Activism civic și advocacy 

Obiectiv: creșterea implicării cetățenilor în activități de 

tip watchdog, monitorizare și advocacy la nivel local și 

central. 

Buget: 2.100.000 euro pentru Granturi Medii și Mari; 

900.000 euro pentru Granturi Strategice.  

Proiecte eligibile:  

• Granturi medii (50.001 - 75.000 euro) și mari 

(75.001 - 150.000 euro): proiecte care permit cetățenilor 

să devină mai activi și mai responsabili în influențarea 

politicilor, în susținerea principiilor statului de drept, în a 

acționa și raporta încălcarea drepturilor civice, în a 

identifica și raporta corupția, în a identifica și a 

semnala știrile false, în a respecta libertatea de 

exprimare sau în a aborda schimbările climatice. 

•  Granturi strategice (75.001—150.000 euro): 

Rețelele/ Coalițiile/ Platformele sunt sprijinite în 

Creșterea incluziunii și abilitarea romilor 

Runda a 2-a   
Active Citizens Fund România: 

9 milioane de euro pentru ONG-uri 



6 

implementarea strategiilor pe termen lung în domeniile 

relevante de activitate. 

 

Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament 

egal 

Obiective:  

• Consolidarea rolului ONG-urilor în advocacy și 

monitorizare (watchdog) privind drepturile omului și trata-

ment egal, egalitatea de gen și combaterea violenței ba-

zate pe gen; 

• Creșterea nivelului de conștientizare a cetățeni-

lor cu privire la drepturile lor, precum și a capacității 

acestora de a identifica, raporta și reacționa față de dis-

criminare, discurs instigator la ură în spațiul public, încăl-

cări ale drepturilor omului, practici instituționale nocive, 

precum și față de lipsuri la nivelul legislației sau aplicării 

acesteia. 

Buget: 1.754.391 Euro pentru Granturi Medii și Mari. 

Alocări speciale:  2.250.000 euro pentru Egalitate de gen 

și violență bazată pe gen și 750.000 eu-

ro pentru Combaterea încălcării drepturilor omului și a 

discriminării romilor.  

Proiectele eligibile tratează drepturile omului în contextul 

provocărilor actuale legate de întărirea democrației,    

reducerea sărăciei și schimbarea perspectivei către o 

abordare bazată pe drepturi în diverse domenii de activi-

tate. Sunt, de asemenea, eligibile proiectele care        

furnizează servicii către persoanele afectate/la risc de a 

fi afectate de discriminare și încălcarea drepturilor omu-

lui, inclusiv violență bazată pe gen. 

Reprezintă un focus special măsurile de combatere a 

încălcării drepturilor omului și a discriminării împotriva 

populației de etnie romă și intervențiile în legătură cu 

egalitatea de gen și cu violența de gen.  

 

Acțiuni de advocacy pentru incluziunea socială a 

grupurilor vulnerabile 

Obiectiv: sustinerea acțiunilor de advocacy la nivel local/ 

național pentru justiția socială și incluziunea grupurilor 

vulnerabile; creșterea capacității grupurilor vulnerabile. 

Buget: 2.400.000 euro. 

Prin acest apel, ONG-urile sunt sprijinite să: desfășoare 

acțiuni de advocacy pentru justiție socială și incluziunea  

grupurilor vulnerabile; activeze și să crească capacitatea 

grupurilor vulnerabile; aibă o puternică abordare 

participativă; aibă o abordare multi-stakeholder; 

realizeze o bună utilizare a resurselor locale existente în 

comunitatea vizată pentru creșterea incluziunii sociale a 

grupurilor vulnerabile; crească accesul grupurilor 

vulnerabile la educație, servicii medicale, locuire, 

ocupare, servicii sociale etc., dar și să crească calitatea 

serviciilor; dezvolte modele integrate/ noi de servicii 

pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile. 

 

Dezvoltarea comunităților rurale interetnice 

Obiectiv: contribuie la dezvoltarea pe termen mediu și 

lung a comunităților rurale interetnice, la îmbunătățirea 

situației romilor în România. 

Buget: 1.350.000 Euro. 

Proiectele eligibile abordează cauzele excluziunii și 

injustiției sociale exclusiv în comunități rurale interetnice, 

urmărind să reducă disparitățile dintre populaţia romă și 

cea ne-romă și să crească incluziunea grupurilor 

vulnerabile. 

Sunt sprijinite ONG-urile să: desfășoare acțiuni de 

advocacy pentru justiție socială și incluziunea grupurilor 

vulnerabile, inclusiv a romilor; activeze și să crească 

capacitatea membrilor comunității inclusiv a populației de 

etnie Romă și a celor dezavantajați din comunitățile 

interetnice; aibă o puternică abordare participativă, 

mobilizarea și implicarea tuturor grupurilor etnice din 

comunitate în toate etapele proiectului; realizeze o bună 

utlizare a resurselor locale existente în comunitatea 

vizată pentru creșterea incluziunii sociale a grupurilor 

vulnerabile; dezvolte modele integrate/ noi de servicii 

pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile din 

comunitățile interetnice; crească accesul grupurilor 

vulnerabile, inclusiv al grupului de etnie romă, la 

educație, servicii medicale, locuire, angajare în muncă, 

servicii sociale etc., precum și să ridice calitatea acestor 

servicii. 

Sursa: https://www.eeagrants.ro/apeluri  

 

 

 

(Buhuș Andrei—Ofițer comunicare) 

Buletin editat de: CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT 
VASLUI, STR. M. KOGĂLNICEANU, NR. 25 

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

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 


