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De acum ne puteți 
urmări activitatea și pe 

Instagram,  la adresa 
 

 https://www.instagram.com/europedirectvaslui/  
 

Fotografiază(-te) artistic (cu) o carte și descrie-ne ce 

te-a impresionat la ea! este provocarea pe care am 

lansat-o, alături de Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, 

Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui și 

Palatul Copiilor Vaslui, prin Cercul de Creație Literară, 

pentru toți cetățenii domiciliați în județul Vaslui, care 

consideră că au talent în domeniul artistic și sunt 

pasionați de lectură! 

 

Cel mai nou concurs marca Europe Direct Vaslui, 

intitulat “Europa Literară” are ca obiectiv creșterea 

gradului de conștientizare asupra literaturii europene, prin 

stimularea și promovarea lecturii în rândul publicului larg 

al județului Vaslui.   

 

Pentru a vă înscrie, vă rugăm să ne trimiteți o fotografie 
artistică cu o carte ce aparține unui autor european și 
un text/descriere despre acea carte,  

• pe adresa de e-mail europedirectvaslui@cjvs.eu; 

• prin mesaj privat pe pagina de Facebook 

www.facebook.com/EuropeDirectVaslui/; 

• sau prin mesaj privat pe pagina de Instagram 

www.instagram.com/europedirectvaslui/ .  
 

Europa Literară 

http://www.europedirectvaslui.ro
https://www.instagram.com/europedirectvaslui/
mailto:europedirectvaslui@cjvs.eu
https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui/
https://www.instagram.com/europedirectvaslui/
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Pentru a fi câștigătoare, fotografiile trebuie să fie cât 
mai creative și originale, iar descrierea cărților să 
conțină trăirile si sentimentele cititorilor din timpul 
lecturii, ce i-a impresionat sau marcat pe aceștia la 

acea carte. 
 
În cadrul acestui concurs vor fi premiate 5 persoane: 

•  2 câştigători vor fi desemnați prin intermediul 

paginilor de Facebook și Instagram ale Centrului 
Europe Direct Vaslui, în baza numărului de like-uri 
primite, pentru fotografiile înscrise; 

•  iar 3 câștigători vor fi desemnați de către juriul 

format din reprezentanții organizatorilor, pentru 
acele descrieri/recenzii care reușesc să 
transmită emoție și să stârnească anumite 
sentimente, instigând astfel la lectura cărții 
menționate.  

Premiile constau în broșuri și materiale promoționale de 
la Comisia Europeană și Europe Direct Vaslui.  
La finalul acestui concurs, vom realiza o carte digitală cu 
titlul „Europa Literară”, ce va purta amprenta 
participanților, fiind o colecție a trăirilor și emoțiilor create 
de autori în mintea și sufletul cititorilor ce va fi distribuită 
online. 
Detalii suplimentare la www.europedirectvaslui.ro . 
 
 

Așteptăm înscrierile voastre până pe 7 mai!  
 

Pentru că am fost nevoiți să amânăm dezbaterile         

No Fake, No Hate, programate inițial în perioada martie-

aprilie 2020, destinate elevilor de liceu și școlilor 

postliceale, vă invităm la dialog despre fenomenul știrilor 

false, al bulyingului și dezinformării, în mediul online, pe 

pagina noastră de Facebook! 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

În perioada 19 martie – 3 aprilie 2020, am avut plăcerea 
să desfășurăm concursul de desene Harta Europeană a 
Solidarității, dedicat publicului larg, cu scopul 
promovării valorilor europene. 
 
La concurs s-au înscris 50 de elevi, din județele Vaslui, 
Iași și Constanța, ceea ce pentru noi a fost o premieră, 
precum și o surpriză foarte plăcută. Aceștia și-au 
demonstrat talentul artistic prin 58 de desene autentice 
despre România, Franța, Italia, Germania, Spania și alte 
multe țări, chiar și din afara spațiului UE.  
 
Pentru că am primit cu bucurie înscrierile la acest 
concurs, am hotărât să dăruim tuturor participanților, pe 
lângă harta UE promisă și câte o șapcă cu logo-ul 
Europe Direct Vaslui.  
De asemenea, în loc de 
3 premii speciale, am 
oferit 9, câte trei pentru 
fiecare județ. Astfel, 
Dobranici Paula-Denisa, 

Cobzaru Iarina, Proca 
Bianca din Vaslui, 
Gabriela Bucataru, Delia 
Lupu, Andreea Matache 
din Iași, Gabriela Bucătaru, Delia Lupu și Andreea 

Matache din Constanța, au 
fost primit din partea noastră 
și câte o sacoșă Europe 
Direct. 
 
Mulțumim frumos copiilor 
pentru participare, părinților 
și cadrelor didactice, pentru 
implicare, precum și vechilor 
noștri prieteni și parteneri, 
pentru promovare ! 
 
Harta Europeană a 
Solidarității e frumoasă, 
originală și plină de speranță!  
 

 
Vă invităm să o admirați pe paginile noastre de 
Facebook și  Instagram! 

(Mihaela Dumitraș, ofițer comunicare) 

No Fake, No Hate 

Harta Europeană a Solidarității  

http://www.europedirectvaslui.ro/index.php
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Omenirea traversează în această perioadă, momente de 

criză acută, iar salvarea de vieți omenești și sprijinirea 

mijloacelor de subzistență sunt de o importanță capitală. 

De aceea, Comisia Europeană a adoptat măsuri menite 

să le ofere statelor membre toată flexibilitatea de care au 

nevoie pentru a-și sprijini financiar sistemele de 

sănătate, întreprinderile și lucrătorii.  

Aceasta a acționat în vederea coordonării, accelerării și 

consolidării eforturilor de achiziționare a echipamentelor 

medicale și a direcționat finanțarea pentru cercetare 

către dezvoltarea unui vaccin.  

Comisia Europeană a lucrat neobosit pentru a se asigura 

că bunurile și lucrătorii transfrontalieri pot continua să se 

deplaseze în întreaga UE pentru a menține funcționarea 

spitalelor, continuarea activității fabricilor și 

aprovizionarea rafturilor din magazine. Aceasta a sprijinit 

și continuă să sprijine repatrierea cetățenilor UE, a 

familiilor acestora și a rezidenților pe termen lung în 

Europa din întreaga lume.  

În aceste eforturi, Comisia acționează din convingerea 

că singura soluție eficientă la criza din Europa se 

bazează pe cooperare, flexibilitate și, mai presus de 

toate, pe solidaritate.  

 

Maratonul mondial al donatorilor - UE își unește 

forțele cu partenerii globali pentru a demara o campanie 

de strâns donații, începând cu 4 mai 2020. Scopul este 

de a strânge fonduri în valoare de 7,5 miliarde EUR 

pentru dezvoltarea unui acces rapid și echitabil la 

metode de diagnosticare, la terapii și la vaccinuri 

împotriva COVID-19, care să fie sigure, de calitate, 

eficace și la prețuri accesibile. 

Inițiativa SURE - noul instrument de solidaritate în 

valoare de 100 de miliarde EUR va sprijini programele 

de șomaj parțial și măsurile similare pentru a ajuta 

statele membre să protejeze locurile de muncă, angajații 

și persoanele care desfășoară o activitate independentă 

împotriva riscului de concediere și de pierdere a 

veniturilor.   

 

Comisia Europeană a găzduit, sub patronajul 

Mariyei Gabriel, comisara pentru inovare, cercetare, 

cultură, educație și tineret, în perioada 24-26 aprilie, cel 

mai mare Hakaton paneuropean (un eveniment în care 

mai mulți programatori, dar și alte persoane participă la 

dezvoltarea de software).  

„Hackatonul”, condus de Consiliul European pentru 

Inovare și organizat în strânsă colaborare cu statele 

membre UE, a reunite 12.000 de participanți (societatea 

civilă, inovatori, parteneri și investitori) din întreaga 

Europă în scopul dezvoltării de soluții inovatoare menite 

să combată epidemia de coronavirus.  

 

Pachetul de asistență macrofinanciară (AMF) în 

valoare de 3 miliarde de euro, va sprijini 10 parteneri din 

cadrul politicii de extindere și de vecinătate, precum  

Albania, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Regatul 

Hașemit al Iordaniei, Kosovo, Moldova, Muntenegru,  

Macedonia de Nord, Tunisiana și Ucraina, pentru a-i 

ajuta să limiteze impactul economic negativ al pandemiei 

de coronavirus.  

Propunerea vine în completarea strategiei „Echipa 

Europa”, răspunsul ferm și specific al UE de sprijinire a 

eforturilor depuse de țările partenere în combaterea 

pandemiei de coronavirus.  

 

 

Sprijin reciproc - o echipă europeană de medici și 

asistenți medicali din România și Norvegia, 

mobilizată prin intermediul mecanismului de protecție 

civilă al UE, a fost trimisă la Milano și Bergamo pentru 

a veni în ajutorul cadrelor medicale italiene. Austria a 

oferit Italiei peste 3.000 de litri de dezinfectant prin 

intermediul aceluiași mecanism. Mai multe state 

membre ale UE au trimis, la rândul lor, Italiei 

echipamente de protecție și au preluat în spitalele lor 

pacienți italieni.  

Răspunsul la Corona virus al  

Comisiei Europene 

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   
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Adoptarea de măsuri suplimentare în domeniul 

agroalimentar. Măsurile vizează: ajutoarele pentru 

depozitarea privată în sectorul produselor lactate și în cel 

al cărnii, autorizarea adoptării unor măsuri de auto-

organizare în cadrul pieței de către operatorii din 

sectoarele grav afectate, flexibilitatea programelor de 

sprijinire a pieței în sectorul fructelor și al legumelor, al 

vinului și al altor produse, precum și sporirea fluxului de 

lichidități al fermierilor și reducerea sarcinii administrative 

atât pentru autoritățile naționale și regionale, cât și 

pentru fermieri.  

 

Comisia sprijină statele membre UE în gestionarea 

impactului pe care pandemia de coronavirus îl are 

asupra tursmului, unul dintre cele mai afectate de criză. 

Astfel, Comisia va propune măsuri pentru a sprijini în 

continuare sectorul, înainte de sezonul de vară. Printre 

acestea, Comisia are în vedere protocoale care ar trebui 

să ghideze funcționarea în condiții de siguranță a 

facilităților turistice din întreaga UE.  

 

Un nou proiect-pilot în valoare de 50 de milioane EUR 

pentru dezvoltarea competențelor și a educației în 

întreaga Europă, va sprijini finanțări pentru studenți și 

cursanți, pentru întreprinderile care investesc în 

perfecționarea angajaților lor și pentru organizațiile care 

furnizează servicii de formare și educație.  

Domeniul educației beneficiază de sprijinul Comisiei 

Europene nu doar financiar, ci și prin încurajarea și 

medierea schimbului de informații cu privire la 

experiențele statelor membre în materie de educație la 

distanță și la posibile soluții referitoare la evaluare, 

obținerea diplomelor și înscrierea în învățământul 

superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă informații și foto: Comisia Europeană în România 

Un pachet bancar care va facilita acordarea de 

împrumuturi bancare gospodăriilor și întreprinderilor din 

UE. Scopul este de a garanta că băncile pot acorda în 

continuare împrumuturi pentru a sprijini economia și a 

contribui la atenuarea impactului economic semnificativ 

al coronavirusului. Pachetul include o comunicare 

interpretativă privind cadrele contabile și prudențiale ale 

UE, precum și soluții rapide pe termen scurt, prin 

modificarea normelor bancare ale UE.  

 

Comisia Europeană, în colaborare cu mai mulți parteneri, 

a lansat la 20 aprilie o platformă europeană de date 

privind COVID-19 pentru a permite colectarea rapidă și 

schimbul datelor de cercetare disponibile. Platforma, 

care face parte din planul de acțiune ERAvsCorona, 

reprezintă o etapă suplimentară în eforturile UE de a 

sprijini cercetătorii din Europa și din întreaga lume în 

lupta împotriva coronavirusului.  

 

Informare împotriva dezinformării - încă de la 

izbucnirea crizei, Comisia a lansat un website dedicat 

răspunsului la coronavirus. În urma unei bune 

colaborări cu platformele online pentru combaterea 

dezinformării, aceasta a lansat și o pagină web 

dedicată demontării miturilor și verificării factuale în 

ceea ce privește pandemia. În paralel, Serviciul 

European de Acțiune Externă din cadrul Comisiei 

Europene, desfășoară activități de analizare și 

expunere a dezinformării cu privire la pandemie, 

provenită de la actori și surse externe; mai multe 

informații sunt disponibile pe site-ul euvsdisinfo.eu. 

 

ESCALAR, o nouă abordare în materie de investiții, 

elaborată împreună cu Fondul European de Investiții 

(EIF), care va sprijini finanțarea capitalului de risc și a 

creșterii întreprinderilor promițătoare, permițându-le 

să se extindă în Europa și să contribuie la consolidarea 

suveranității economice și tehnologice a Europei.  

ESCALAR va furniza până la 300 de milioane EUR cu 

scopul de a crește capacitatea de investiții a fondurilor cu 

capital de risc și a fondurilor de investiții în societăți 

necotate, generând investiții de până la 1,2 miliarde 

EUR, sau de patru ori investițiile inițiale, pentru a sprijini 

întreprinderile promițătoare.  

 

 

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   
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Granturile Spațiului Economic European (SEE) și 

Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului 

Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea 

disparităților economice și sociale în Spațiul Economic 

European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 

15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele 

baltice.  

În data de 7 aprilie 2020 a fost relansată Schema de 

granturi mici ,,Acces la finanțare – 2020” din cadrul 

Programului ,,Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și 

creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile 

SEE și Norvegiene 2014-2021. 

 

Obiectivul general al schemei de grant este de creștere 

a capacității autorităților locale de a obține finanțări pentru 

implementarea măsurilor prevăzute în strategiile și 

planurile locale de dezvoltare, vizând dezvoltarea locală 

și reducerea sărăciei în comunități sărace, izolate/ 

marginalizate, așa cum sunt definite în secțiunea aferentă 

a prezentei scheme de granturi mici.  

 

Buget: Alocarea financiară pentru apelul „Acces la 

finanțare 2020” este de 815.152 Euro, din care 692.879 

Euro (85%) reprezintă finanțare EEA Grants 2014-2021 și 

122.273 Euro (15%) reprezintă cofinanțare publică a 

Guvernului României. Valoarea minimă a grantului care 

poate fi solicitată este de 5.000 Euro, iar cea maximă 

este de 40.000 Euro. Având în vedere că aplicanții pot fi 

numai entități publice, rata grantului este de 100% din 

cheltuielile eligibile ale proiectului.  

 

Principalele activități eligibile în cadrul schemei de 

granturi mici constau în elaborarea documentațiilor 

tehnice ca documente suport pentru pregătirea unei 

cereri de finanțare, a unor proiecte de investiții, ce va fi 

depusă spre finanțare în cadrul unor programe naționale 

sau internaționale sau pentru finanțare din bugetul de stat 

sau local.  

Documentele tehnice eligibile pentru finanțare în cadrul 

acestei scheme de grant sunt: 

• tema de proiectare;  

• studii de fezabilitate; 

• documentații de avizare a lucrărilor de intervenții; 

• studii și alte documentații tehnice conexe; 

• plata taxelor/tarifelor pentru obținerea avizelor/

acorduri; 

• cererea de finanțare (dacă este necesar). 

 

Documentațiile tehnice care vor fi elaborate se vor referi 

exclusiv la investiții comunitare constând în construirea/

extinderea/reabilitarea/modernizarea următoarelor tipuri 

de infrastructură: 

• Infrastructură socială - proiecte ce vizează 

infrastructura pentru servicii sociale (infrastructură 

socială, pentru educație, sănătate, ocuparea forței 

de muncă);  

• Infrastructură de apă - proiecte ce vizează 

asigurarea alimentării cu apă a unităților care 

furnizează servicii sociale; 

• Infrastructură de canalizare - proiecte ce vizează 

evacuarea apelor uzate pentru unitățile care 

furnizează servicii sociale; 

• Drumuri, poduri și podețe - proiecte ce vizează 

drumuri de interes județean, drumuri de interes 

local, poduri și podețe ce permit/facilitează 

accesul la servicii sociale pentru grupurile 

defavorizate; 

• Infrastructură de locuințe - proiecte ce vizează 

locuințele sociale. 

Perioada de implementare estimată a unui proiect este 

cuprinsă între 6 și 9 luni. Termenul limită de depunere 

a proiectelor este 24 iunie 2020. 

Sursa: https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-acces-la-

finantare/.  

 

Schema de granturi mici  

,,Acces la Finanțare - 2020” 
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Programul RO-CULTURA este finanțat prin Granturile 

SEE 2014 - 2021 și vizează consolidarea dezvoltării 

economice și sociale prin cooperare culturală, 

antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului 

cultural. 

Acest apel de proiecte vizează creșterea gradului de 

acces la cultură, promovarea diversității culturale și 

consolidarea dialogului intercultural. Pentru ca activitățile 

culturale să aibă un impact mai mare, transferul de 

cunoștințe și expertiză între organizațiile din România și 

Statele Donatoare este încurajat, împreună cu producția 

în comun a evenimentelor artistice. 

Solicitanții eligibili: instituții publice de cultură (muzeu, 

teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, 

centru cultural etc.); ONG-uri; IMM-uri. 

Parteneri de proiect eligibili din România: orice 

entitate publică sau privată, comercială sau 

necomercială, inclusiv organizații neguvernamentale, cu 

personalitate juridică, înființată în România, a cărei 

activitate, conform documentelor statutare/ constitutive/ 

de înființare, este, printre altele, în sectoarele culturale și 

creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 

1295/2013.  

Parteneri de proiect din Statele Donatoare: orice 

entitate publică sau privată, comercială sau 

necomercială, inclusiv organizații neguvernamentale, cu 

personalitate juridică, înființată în unul dintre statele 

donatoare, a cărei activitate principală, conform 

documentelor statutare/ constitutive/ de înființare, este în 

sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în 

Regulamentul UE nr. 1295/2013. 

Data limită: 01.07.2020, ora 16:00, București(GMT+2). 

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi 

acordat unui proiect este între 50.000 Euro și 200.000 

Euro .  

Sursa: https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/

apel-2122-s2  

Progrmul Operațional Regional 2014–2020 își propune 

creșterea competitivității economice și 

îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale 

și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de 

afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care 

să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile 

să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice 

potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului 

tehnologic.  

Axa Prioritară 3,  Prioritatea de Investiții 3.1, 

Operațiunea B - Clădiri Publice, a fost relansată. 

 

Obiectiv specific: Creșterea eficienței energetice în 

clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de 

iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează 

consumuri energetice mari. 

Beneficiari eligibili:  

• Autoritate publică locală;  

• Autoritatea publică centrală;  

• Instituție publică. 

 

Alocarea financiară pentru Regiunea Nord-Est este de 

10.356.187 euro (8.062.206 euro FEDR,2.293.981 euro 

BS). Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 

100.000 de euro. 

Cofinanțare: Rata de cofinanțare din partea Uniunii 

Europene este maxim 85% din valoarea cheltuielilor 

eligibile ale proiectului prin Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR): 

• maxim 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale 

proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul 

de stat (BS) și minim 2% din valoarea cheltuielilor 

eligibile reprezintă contribuția solicitantului – 

autorități și instituții publice locale. 

 

Data limită: 09 august 2020. 

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

(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 

Lansare apel de proiecte  

Consolidarea Antreprenoriatului Cultu-

ral și Dezvoltarea Audienței și a  

Publicului (sesiunea 2) 

Clădiri Publice 

https://www.eeagrants.ro/programe/cultura
https://www.eeagrants.ro/programe/cultura
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s2
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/apel-2122-s2
https://www.fonduri-structurale.ro/

