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Tinerii au fost dintotdeauna în centrul deciziilor 

Uniunii Europene. Pentru a contribui la dezvoltarea lor și 

a-i implica în societate cât mai mult, UE a lansat de-a 

lungul anilor numeroase programe dedicate tinerilor, de la 

celebrul program de schimburi Erasmus, născut în 1987, 

la Conferința privind viitorul Europei, unde o treime dintre 

participanți au mai puțin de 25 de ani. 

 

Însă, criza Covid-19 a avut un impact semnificativ asupra 

tuturor, mai ales a tinerilor. Mulți dintre aceștia și-au 

pierdut locul de muncă, iar sănătatea mintală și 

emoțională le-au fost și ele afectate. Din acest motiv, UE 

a decis ca anul acesta să acorde prioritate problemelor 

tinerilor și să lucreze pentru a le deschide mai multe 

perspective,  declarând anul 2022 - Anul European al 

Tineretului! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopul acestei inițiative este să scoată în evidență rolul 

important pe care îl joacă tinerii în construirea unui 

viitor mai bun – mai verde, mai incluziv și mai digital.  

Astfel, pe parcursul anului 2022, Comisia va coordona o 

serie de activități în strânsă legătură cu Parlamentul 

European, statele membre, autoritățile regionale și locale, 

organizațiile de tineret și tinerii înșiși.  

Inițiativele în curs de elaborare în cadrul Anului european 

al tineretului vor beneficia de un sprijin în valoare de 8 

milioane EUR din cadrul Erasmus+ și al Corpului 

european de solidaritate.  

Alte programe și instrumente ale Uniunii vor contribui, de 

asemenea, în mod semnificativ la obiectivele și activitățile 

Anului european al tineretului. Tinerii europeni vor 

beneficia de multe oportunități de a dobândi cunoștințe, 

aptitudini și competențe pentru dezvoltarea lor 

profesională și de a-și consolida angajamentul civic 

pentru a modela viitorul Europei.  

Mai multe detalii despre Anul European al Tineretului, la 

https://europa.eu/youth/year-of-youth_ro. 

 

 

 

 

 

La fel ca până acum, anul acesta ne propunem să 

continuăm dialogul proactiv cu cetățenii județului Vaslui, 

să promovăm cât mai mult beneficiile pe care le aduce 

UE în fiecare zi în viața noastră și să asigurăm  

comunicarea între comunitatea locală și UE.  

Pentru a aduce în prim plan prioritățile Comisiei 

Europene,  vom furniza în continuare un serviciu de 

informare despre UE, gratuit, obiectiv, non-discriminatoriu 

și interactiv cetățenilor din județ și vom organiza 

evenimente axate pe prioritățile de comunicare ale UE, 

adaptate nevoilor și solicitărilor comunității locale.  

2022 - Anul European al Tineretului 

Europe Direct Vaslui în 2022  

http://www.europedirectvaslui.ro
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Astfel, pe parcursul anului 2022, vom organiza 

evenimente pentru publicul larg al județului Vaslui, cu 

accent pe tineri. 

 

Știm că v-a plăcut cursul nostru online, organizat în 

noiembrie anul trecut, ca urmare a numărului mare de 

înscriși și a mesajelor primite. Și pentru noi a fost un curs 

foarte util, în urma căruia am dobândit noi aptitudini de 

comunicare online.   

Din acest motiv, în primăvara aceasta vom relua cursul 

online Valori europene prin instrumente digitale, 

pentru a răspunde nevoii cadrelor didactice și 

reprezentanților administrației publice de a se adapta la 

era noilor tehnologii, în contextul pandemic.  

 

De Ziua Europei vom invita reprezentanții din mass 

media locală la un dialog despre prezența Uniunii 

Europene în comunitatea locală. Despre Europa, la 

cafea va fi un eveniment informal, ce va avea loc cu 

ocazia zilei de 9 mai, la o cafenea din municipiul Vaslui.  

Pentru că suntem mândri că anul trecut am putut 

contribui  la organizarea  a ceea ce a devenit mai mult 

decât un festival de muzică, vara aceasta vom participa 

din nou la festivalul Open Camp! Într-una din serile 

festivalului vom discuta cu tinerii despre viitorul Europei, 

vom promova platforma digitală multilingvă a Conferinței 

privind viitorul Europei, vom aduce în prim plan 

rezultatele dialogurilor cetățenești din cadrul CoFE și 

vom încuraja tinerii să se implice activ în acțiuni civice și 

mai mult. 

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

Combaterea poluării, alături de protejarea mediului 

înconjurător, reprezintă o preocupare principală atât a 

Comisiei Europene, cât și a comunității locale.  

După două evenimente frumoase - “Europa pedalează 

pentru – O Europă verde” în 2020 și “Drumul investițiilor 

cu fonduri europene” – tur de ciclism în 2021, pentru a 

ține cont solicitărilor publicului, în septembrie 2022 vom 

organiza un nou tur de ciclism, Vasluiul pedalează 

pentru o Europă Verde.  

Pentru a promova cât mai mult politicile UE, dar și pentru 

a prelua feedback de la cetățenii județului Vaslui, privind 

schimbările climatice și de mediu, în cadrul acestui 

eveniment vom fi prezenți, pe toata durata turului de 

ciclism și cu un stand informativ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O dată la 2 ani, județul Vaslui se transformă în scena și 

capitala umorului românesc, prin desfășurarea 

Festivalului internațional  de umor Constantin Tănase, 

festival internațional de teatru de comedie, caricatură și 

umor.  

Din dorința de ne implica în acțiuni care aduc plus- 

valoare comunității noastre, anul acesta vom sprijini în 

mod direct inițiativa organizatorului festivalului, Centrul 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Vaslui, de a atrage și implica publicul tânăr 

în organizarea și desfășurarea festivalului . 

Astfel, prin evenimentul Viitorul mEU vom invita tinerii 

din Vaslui să fie atât actori, cât și spectatori într-o piesă  

de teatru forum, care are ca element central Anul 

European al Tineretului.  

 

Sperăm să vă placă propunerile noastre și să apelați la 

noi de fiecare dată când doriți să participați sau să 

organizați evenimente pe teme europene sau pur și 

simplul când doriți să dialogăm despre Uniunea 

Europeană! Vă așteptăm! 

 

(Mihaela Dumitraș, ofițer comunicare) 
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Comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și 

tineret, Maryia Gabriel, a lansat primele proiecte 

selectate în cadrul noilor academii Erasmus+ pentru 

cadrele didactice („Erasmus+ Teacher Academies”).  

AcademiileErasmus+ pentru cadrele didactice sunt 

parteneriate europene între furnizori de servicii de 

formare a cadrelor didactice, care vor adăuga o 

perspectivă europeană și internațională învățământului 

pedagogic. Aceste academii vor promova 

multilingvismul, sensibilizarea lingvistică și diversitatea 

culturală, vor dezvolta formarea cadrelor didactice în 

conformitate cu prioritățile politicii UE în domeniul 

educației și vor contribui la îndeplinirea obiectivelor 

Spațiului european al educației.  

Primele 11 proiecte selectate includ 182 de organizații 

din 23 de țări, iar în perioada 15 martie – 7 septembrie 

2022 se lansează o nouă cerere de propuneri pentru 

noi proiecte în cadrul Academiilor Erasmus+ pentru 

cadrele didactice.  

 

 Sursa: RCE 

 

 

 

Statele membre au aprobat recent comercializarea în UE 

a unui aditiv furajer inovator, conform propunerii Comisiei 

Europene.  

Este vorba de aditivul, 3-nitrooxipropanol, ce va 

contribui la reducerea emisiilor de metan, un gaz cu 

efect de seră puternic, provenind de la vaci.  

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a 

evaluat riguros produsul și a concluzionat că este eficace 

în reducerea emisiilor de metan ale vacilor pentru 

producția de lapte.  

Acest produs inovator va contribui la ecologizarea 

agriculturii UE și la îndeplinirea obiectivelor Strategiei 

„De la fermă la consumator”. S-a estimat că acesta va 

reduce emisiile de metan ale vacilor de lapte cu 20 % 

până la 35 %, fără a afecta producția. Utilizarea acestuia 

nu reprezintă niciun pericol pentru vaci și consumatori și 

nu afectează calitatea produselor lactate.  

Sursa: RCE 

 

642 de milioane de euro vor fi alocați Belgiei, Cehiei, 

Poloniei și României, în cadrul Asistenței de redresare 

pentru coeziune și teritoriile Europei (REACT-EU), 

pentru a sprijini în continuare redresarea economică și 

tranziția digitală și verde ale acestor țări.  

În România, 216 milioane EUR vor face posibilă 

dotarea spitalelor publice cu echipamente medicale 

și de protecție specifice și îmbunătățirea condițiilor 

sanitare din școli pentru a proteja mai bine elevii și 

profesorii de infectarea cu coronavirus.  

REACT-EU face parte din NextGeneration și oferă 

fonduri suplimentare în valoare de 50,6 miliarde EUR (în 

prețuri curente) în cursul anilor 2021 și 2022, pentru 

programele cuprinse în politica de coeziune pentru 

perioada 2014-2020.  

Sursa: RCE 

 

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Erasmus+:  

15 milioane EUR pentru cadrele didactice 

De la fermă la consumator 

216 milioane de euro pentru România 
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Aceste noi inițiative reprezintă măsuri concrete către o 

piață europeană a apărării mai integrată și mai 

competitivă, care includ în special consolidarea 

cooperării în cadrul UE, ceea ce va permite generarea 

unor efecte de scară, ținerea sub control a costurilor și 

consolidarea eficacității operaționale.  

 

Sursa: RCE 

Până la data de 31 martie 2022, inclusive, jurnaliștii 

sunt invitați să se înscrie în competiția „Lorenzo 

Natali” (#NataliPrize), cu reportaje pe teme precum 

inegalitatea, sărăcia, clima, educația, migrația, 

ocuparea forței de muncă, mediul digital, asistența 

medicală, pacea, democrația și drepturile omului.  

Premiul „Lorenzo Natali” este decernat de Uniunea 

Europeană și se află anul acesta la cea de a 30-a ediție. 

Reportajele pot fi realizate în format scris, audio sau 

video, iar jurnașițtii pot candida la una dintre următoarele 

trei categorii: 

1. Marele Premiu: pentru reportaje publicate de o 

instituție de presă cu sediul în una dintre țările partenere 

ale Uniunii Europene. 

2. Premiul Europa: pentru reportaje publicate de o 

instituție de presă cu sediul în Uniunea Europeană. 

3. Premiul pentru cel mai bun reportaj al unui tânăr 

jurnalist: pentru reportaje realizate de jurnaliști cu vârsta 

sub 30 de ani, publicate de o instituție de presă cu sediul 

în Uniunea Europeană sau într-una din țările sale 

partenere. 

Sursa: RCE 

 

(Voluntar, Victor Munteanu)  

 

În temeiul normelor UE privind ajutoarele de Stat, 

Comisia Europeană a aprobat un ajutor în valoare de 

43,63 milioane € pentru a compensa paguba suferită de 

către CFR Călători, cel mai mare operator public în 

domeniul transportului feroviar de călători din România, 

în urma pandemiei de COVID-19 și a restricțiilor impuse 

de către guvernul României pentru a limita răspândirea 

virusului. 

Această măsură va permite României să ofere 

compensații CFR Călători pentru paguba suferită în 

perioada 1 aprilie - 31 august 2020, pagubă care a 

reprezentat o consecință directă a restricțiilor impuse. 

Acest ajutor va lua forma unei injecții de capital. 

Sursa: RCE 

 

 

Comisia Europeană va întreprinde o serie de inițiative pe 

care le va coordona în domenii critice pentru apărarea și 

securitatea din cadrul Uniunii Europene.  

Printre acestea se numără comunicarea intitulată „O 

contribuție la apărarea europeană”, care acoperă 

întreaga panoplie de provocări, de la industria de 

apărare convențională și echipamentele terestre, 

maritime și aeriene la amenințările cibernetice, 

hibride și spațiale, mobilitatea militară și relevanța 

schimbărilor climatice, precum și o foaie de parcurs 

privind tehnologiile critice pentru securitate și 

apărare. 

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Sprijin de 43,63 milioane EUR  

pentru CFR Călători 

Apărare europeană și  dependențe 

 strategice 

UE premiază  

curajul în jurnalism 



OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 
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Comisia Europeană a lansat o serie de cereri de 

propuneri din cadrul programului „Europa creativă”.  

Programul „Europa creativă” cuprinde, din 2021, trei 

componente:  

• componenta MEDIA, care oferă sprijin pentru 

sectoarele audiovizualului; 

• componenta CULTURĂ, care vizează toate 

celelalte domenii ale sectoarelor culturale și 

creative; 

• componenta TRANS-SECTORIALĂ, care oferă 

oportunități de colaborare trans-sectorială și 

oportunități pentru sectorul mass-mediei de știri.  

Obiectiv general al programului îl reprezintă sprijinirea 

redresării sectorului audio-vizual și sporirea 

competitivității acestuia, atât în Europa, cât și la nivel 

mondial. 

Solicitanți eligibili: 

Persoane juridice (organisme publice sau private) stabilite 

în una din țările participante la Europa Creativă, respectiv 

statele membre ale UE, dar și din țări non-UE. 

 

Printre propunerile de cereri lansate, se numără 

subprogramele componentei MEDIA, precum:  

 

Rețelele de festivaluri europene  

Componenta MEDIA oferă sprijin pentru Festivaluri 

europene și rețele de festivaluri care proiectează o 

proporție semnificativă de lucrări europene non-naționale, 

păstrând în același timp identitatea și profilul unic.  

Activități eligibile: activități coordonate/colaborative între 

festivalurile audiovizuale europene care vizează creșterea 

interesului publicului pentru conținutul audiovizual 

european non-național și promovarea circulației și 

vizibilității acestuia.  

Buget: total 5.000.000 euro; cuantumul maxim al 

grantului este de 100.000 EUR/membru pentru activități 

care se desfășoară pe o perioadă de 2 ani . 

Costurile vor fi rambursate la rata de finanțare stabilită în 

Acordul de Grant (90%). 

Termen limită de depunere: 7 aprilie 2022. 

 

MEDIA 360° 

Obiectivul sprijinului MEDIA 360° este de a exploata 

sinergiile dintre ecosistemele existente, de a dezvolta un 

potențial de cooperare suplimentar, de a atinge 

economii de scară în cadrul diferitelor activități 

susținute, de a crea impact pe întregul lanț valoric. 

Acțiunea va sprijini un pachet de activități legate de 

facilitarea creării și promovării conținutului european și/

sau a adoptării de noi tehnologii sau modele de afaceri 

pentru sectorul audiovizual. 

Activități eligibile:  

- Activități acoperite de sprijinul „Talent și competențe” 

al componentei Europa Creativă-MEDIA. Activitățile pot 

lua forma unor cursuri de formare și/sau programe de 

mentorat bazate pe învățare inovatoare, cum să crească 

procesul de ecologizare a practicilor din industrie, 

metode de predare, mentorat și coaching, folosind cele 

mai noi tehnologii digitale, cu un accent puternic pe e-

learning furnizarea și crearea de MOOC.  

- Activități acoperite de sprijinul „Piețe și crearea de 

rețele” a componentei Creative EuropeMEDIA, cu 

scopul de a încuraja schimburile de afaceri între 

profesioniști din domeniul audiovizualului europeni.  

Buget: total 20.000.000 euro. 

Costurile vor fi rambursate la rata de finanțare stabilită 

în Acordul de Grant (70%), iar suma maximă a grantului, 

rata de finanțare, costurile totale eligibile etc. vor fi de 

asemenea stabilite în acordul de finanțare. 

Termen limită de depunere: 12 aprilie 2022. 

Aceste propuneri, precum și altele din cadrul 

Programului Europa Creativă, se regăsesc publicate pe  

Portalul pentru finanțare și licitații al Comisiei, disponibil 

aici:  https://ec.europa.eu  

Europa creativă 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;pro
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Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a publicat pro-

iectul procedurii de implementare a Programului pentru 

stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-

up Nation – ROMÂNIA”, precum și criteriile privind 

evaluarea online a planului de afaceri Start-up Tech 

Nation.  

Solicitanți eligibili: microîntreprinderi, întreprinderi mici 

și mijlocii care sunt înființate de către persoane fizice 

după data de 1 ianuarie 2020, inclusiv.  

Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul progra-

mului operatorii economici în situația în care acționarii 

sau asociații au/au avut calitatea de asociat sau acționar 

în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar ne-

rambursabil în cadrul edițiilor anterioare Start-up Nation, 

sau în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru 

acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat 

instituită prin OUG nr. 130 din 31 iulie 2020, precum și în 

cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităților   

HoReCa.  

Buget:  

• Pentru aplicanții care își asumă crearea și menți-

nerea unui singur loc de muncă prin intermediul 

programului, maximum 100.000 lei/beneficiar, 

sumă care poate reprezenta maximum 95% din 

valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA 

pentru societățile neplătitoare) aferente proiec-

tului: 

• Pentru aplicanții care își asumă crearea și menți-

nerea a două locuri de muncă prin intermediul 

programului, maximum 200.000 lei/beneficiar, 

sumă care poate reprezenta maximum 95% din 

valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA 

pentru societățile neplătitoare) aferente proiec-

tului. 

Cheltuieli eligibile: 

• echipamente tehnologice; 

• achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de pro-

ducţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ; 

• mijloace de transport; 

• achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi 

sisteme de protecţie a valorilor umane şi 

materiale; 

• salariile, utilități, servicii de contabilitate și 

cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, 

spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări 

servicii şi comerţ;  

• pachet digital (voucher de digitalizare); 

• active necorporale referitoare la brevete de 

invenție, francize, etichetare ecologică; 

• cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale; 

• taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă 

pentru aplicanții neplătitori de TVA; 

• consultanţă pentru întocmirea documentaţiei; 

• plăcuțele informative obligatorii; 

• cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor 

obținute pentru creditele contractate de beneficiari 

în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate 

în cadrul programului. 

Depunere: Înscrierea în program, precum și 

completarea formularului electronic de înscriere, se vor 

face online, pe platforma granturi.imm.gov.ro.  

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de 

act normativ se primesc in termen de 10 zile, 

începând cu data de 25 februarie 2022, la adresa de         

e-mail: dezbateri_publice@mat.gov.ro.  

Sursa: http://turism.gov.ro/web/2022/02/25/proiect-de-

act-normativ-31/  

 

 

(Mihaela Dumitraș, ofițer comunicare) 
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Start-Up Nation România,  

în consultare publică 

mailto:dezbateri_publice@mat.gov.ro

