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Miercuri, 28 aprilie, de la ora 11, am avut plăcerea să- i 

cunoaștem și să-i premiem pe câștigătorii concursului de 

infografice,”No Fake, No Hate”, în cadrul unui eveniment 

restrâns, așa cum vremurile o impun. 

Paula-Denisa Dobranici (votul publicului), Catrinel 

Macovei (votul juriului) și Lefer Andrei (votul juriului) 

sunt tineri, frumoși, entuziaști și foarte creativi!  

Infograficele realizate de aceștia și înscrise în concursul 

nostru, au îndeplinit toate criteriile impuse prin 

Regulament și au ieșit în evidență prin mesajul de impact 

și cromatica aleasă.  

În cadrul evenimentului am avut plăcerea să o cunoaștem 

și pe dna Costin Ramona Diana, profesor de Educație 

Vizuală la Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Vaslui, care a 

coordonat o parte din câștigători!  

 

Deși toate cele 45 de infografice înscrise în concurs      

ne-au plăcut foarte mult, conform Regulamentului am 

oferit doar 3 premii principale, constând în 3 telefoane 

mobile smart, pentru 3 participanți diferiți.   

Unul dintre cei 3 câștigători a fost stabilit prin Votul 

Publicului, prin însumarea numărului total de reacții 

pozitive de pe paginile de Facebook și Instagram ale 

paginii Europe Direct Vaslui. Încă de la lansare, 25 

martie, toate infograficele înscrise au fost postate pe 

publicate pe conturile noastre de socializare, iar publicul a 

avut ocazia să voteze infograficul preferat pănă luni, 26 

aprilie, ora 14.  

Cu 1.285 de reacții pozitive, 793 pe Facebook și 492 

pe Instagram, infograficul realizat de Paula-Denisa 

Dobranici a fost ales câștigător de către public.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       * Infografic realizat de Paula-Denisa Dobranici  

No Fake, No Hate,  

concurs de infografice 

http://www.europedirectvaslui.ro
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Ceilalți doi câștigători au fost stabiliți prin Votul Juriului, 

format din reprezentanți ai Organizatorilor și Partenerilor. 

În decizia sa, juriul a ținut cont de următoarele aspecte: 

• elemente vizuale/calități estetice (culori, ilustrații 

grafice, imagini); 

• elemente de conținut (informații relevante, 

statistici, intervale de timp); 

• elemente informative (fapte); 

• imaginație şi creativitate, idei originale, mesaj 

convingător şi cu putere de impact. 

* Infografic realizat de Catrinel Macovei, câștigător Votul 

Juriului  

     * Infografic realizat de Lefter Andrei, câștigător Votul Juriului  

 

Pentru că ne plac toate lucrările și apreciem fiecare 

efort în parte, toți participanții primesc diplome, 

broșuri și materiale promoționale!  

Suplimentar, vom acorda și premii surpriză pentru "Cel 

mai creativ mesaj", Mirunei Simiuc, elevă la Școala 

Gimnazială „Mareșal Constantin Prezan” Sat 

Dumești, prof. coordonator dna. Ana-Maria Lefter, 

pentru mesajul: “Cu fiecare imunizare făcută, întristăm 

câte puțin virusul. Haideți să-l facem să plângă!”.  

Dorim să mulțumim frumos tuturor participanților, 

profesorilor coordonatori, partenerilor Centrul Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale  

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

Vaslui, Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui, 

Palatul Copiilor Vaslui și Inspectoratul Școlar Județean 

Vaslui.  

Pentru mai multe fotografii din cadrul evenimentului, dar 

și pentru a vizualiza infograficele înscrise în concurs, vă 

invităm pe pagina noastră de Facebook.  

“Ce este, dar și ce nu este dezinformarea, scopul său, 

de ce poate fi un pericol la adresa democrațiilor și chiar a 

sănătății oamenilor, dar și cum luptăm împotriva 

răspândirii informațiilor false online și a consecințelor 

acestora, ce fac EU și ce face UE?” sunt întrebări la care 

am încercat să răspundem cât mai clar și pe scurt,      

într-un “Mic euro-ghid împotriva dezinformării”, 

disponibil în format electronic, pe pagina noastră de 

internet www.europedirectvaslui.ro și oferit pe stickuri 

participanților concursului de infografice.  

Începută de anul trecut, campania “No Fake, No Hate” a 

avut 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. 

Aceasta a cuprins o serie de 7 dezbateri, o campanie 

online de informare asupra fenomenului de știri false, 

realizarea unui “Mic euro-ghid împotriva dezinformării” și 

desfășurarea concursului de infografice și știri pozitive!   

 

(Mihaela Dumitraș, ofițer comunicare) 

No Fake, No Hate,  

un mic euro-ghid împotriva dezinformării  

https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui
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Comisia Europeană a lansat cursul de instruire online 

denumit „În întâmpinarea cetățenilor Uniunii- 

instruire online privind regulile UE pentru libera 

circulație”. 

Destinat, în principal, autorităților publice locale/

județene,  cursul are scopul de a deprinde o cunoaștere 

solidă a drepturilor, condițiilor și procedurilor legate de 

Directiva 2004/38/CE  a Parlamentului European și a 

Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 

circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru 

cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora. 

Instrumentul menționat este structurat pe 3 categorii: 

1. Testarea cunoștințelor.  

2. Nivel începător, 

3. Nivel avansat. 

 

Cursul este ușor de utilizat și interactiv, este disponibil în 

23 de limbi, prezintă drepturile și obligațiile asociate cu 

liberei circulații și include studii de caz urmate de 

întrebări și răspunsuri, precum și animații.  

Pentru mai multe detalii, vă invităm să accesați https://

ec.europa.eu/justice/elearning/ro/index.html.  

 

Sursa: Instituția Prefectului, Județul Vaslui 

 

Pe 19 aprilie, Comisia Europeană a lansat platforma 

digitală multilingvă, Conferința privind viitorul Europei,  

ce le va oferi posibilitatea cetățenilor de a-și exprima 

opiniile cu privire la orice subiect pe care îl 

consideră important pentru viitorul UE.  

Acest lucru le va permite - pentru prima dată la nivel 

european - să își prezinte ideile, să comenteze ideile 

altor persoane, să creeze și să participe la evenimente.  

                    

 

 

 

 

 

 

 

             © UE  

 

Un mecanism de feedback specializat va agrega și 

analiza aspectele-cheie aduse în discuție, astfel încât 

acestea să poată fi luate în considerare în cadrul 

grupurilor de dezbatere și al sesiunilor plenare ale 

conferinței. Platforma va oferi informații privind structura 

și activitățile conferinței, resurse pentru organizatorii de 

evenimente, inclusiv un catalog al principalelor 

evenimente prin care vor putea fi promovate inițiativele la 

nivel local, regional, național și European, iar cetățenii 

vor putea, de asemenea, găsi cu ușurință evenimente la 

care doresc să participe cu ajutorul unei hărți interactive. 

 

Sursa: RCE 

 

 

Comisia a propus noi norme și măsuri menite să 

transforme Europa în polul mondial al unei 

inteligenței artificiale (IA) de încredere.  

Îmbinarea primului cadru juridic privind IA cu un nou plan  

coordonat cu statele membre va garanta siguranța și 

drepturile fundamentale ale cetățenilor și ale 

întreprinderilor, consolidând totodată adoptarea IA, 

precum și investițiile și inovarea în domeniul IA în 

întreaga UE.  

Această abordare va fi completată de noile reglementări 

privind echipamentele tehnice, care, prin adaptarea 

normelor de siguranță, urmăresc să sporească 

încrederea utilizatorilor în noua generație versatilă de 

produse.  

 

Sursa: RCE 

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Curs online 

Regulile UE pentru libera circulație 

O Europă pregătită pentru era digitală 

Conferința privind viitorul Europei 
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Comisia a luat măsuri pentru a se asigura că 

împrumuturile din cadrul instrumentului temporar de 

redresare NextGenerationEU vor fi finanțate în cele mai 

avantajoase condiții pentru statele membre ale UE și 

pentru cetățenii acestora.  

Comisia va utiliza o strategie de finanțare 

diversificată pentru a mobiliza până la aproximativ 

800 miliarde EUR în prețuri curente până în 2026.  

  

Sursa: RCE 

 

Comisia salută intrarea în vigoare a programului „UE 

pentru sănătate”. 

Programul pune la dispoziție suma de 5,1 miliarde EUR 

cu scopul de a consolida reziliența sistemelor de 

sănătate și a promova inovarea în sectorul sănătății.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   © UE  

 

Programul „UE pentru sănătate” va avea o contribuție 

semnificativă la redresarea post-COVID-19, 

îmbunătățind sănătatea populației din UE, sprijinind lupta 

împotriva amenințărilor transfrontaliere privind sănătatea 

și sporind gradul de pregătire și capacitatea UE de a 

răspunde în mod eficace la viitoarele crize sanitare, în 

cadrul unei viitoare Uniuni Europene a sănătății 

puternice.  

Sursa: RCE 

 

 

(Victor Munteanu, voluntar Europe Direct Vaslui) 

Comisia a aprobat recent construirea unui drum 

expres între orașele Craiova și Pitești.  

UE va contribui, prin intermediul politicii de coeziune, cu 

726 de milioane de euro la crearea noii legături, de 121 

km, dintre cele două orașe. Proiectul, care face parte din 

rețeaua transeuropeană de transport, include construirea 

a două benzi de circulație în fiecare direcție, 10 

tronsoane de racord și 75 de poduri sau pasaje. Noul 

drum expres va îmbunătăți traficul în regiune, unde în 

prezent deplasarea se desfășoară cu viteze medii sub 60 

km/h, iar numărul deceselor este cu 5,8 % peste media 

din România. Reducerea timpului de călătorie între 

Craiova și Pitești va diminua costurile de transport și va 

spori eficiența economică a rețelei rutiere din România. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   © UE  

 

Sursa: RCE 

 

Adresat liceenilor din Uniunea Europeană, concursul de 

traduceri organizat de Direcția Generală Traduceri a 

Comisiei Europene, Juvenes Translatores, și-a 

desemnat cei 27 de câștigători de anul acesta. 

Căștigătoarea din România este Iulia Berciu, elevă în 

cadrul Liceului Teoretic „Ioan Jebelean” din 

Sânnicolau-Mare, aflată sub îndrumarea doamnei 

profesoare Camelia Cucov.                   

 

 

 

 

 

 

  

               

                         © UE  

Sursa: RCE 

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Drum expres între Craiova și Pitești NextGenerationEU 

UE pentru sănătate 

Juvenes Translatores 



OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 
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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 8 aprilie 2021 a  fost lansat Ghidul de finanțare 

Schemă de granturi mici „Acces la finanțare - 2021”.  

Obiective: Creșterea 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 comunitățile 

sărace, izolate, marginalizate. 

Solicitanți eligibili: granturile eligibile în cadrul apelului 

pot fi solicitate doar de autorități ale administrației publice 

locale (comune, orașe/municipii sau județe).  

Activitățile eligibile trebuie să vizeze realizarea de 

investiții la nivelul unor unități administrativ teritoriale 

rurale sau mici urbane (cu o populație sub 20.000 de 

locuitori, conform recensământului din 2011), pe teritoriul 

cărora se află comunități marginalizate.  

Comune, orașe/municipii sau județe sunt sprijinite cu 

finanțarea elaborării de documentații tehnice necesare în 

vederea realizării de investiții comunitare constând ȋn 

construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea: 

• infrastructurii sociale (proiecte ce vizează 

infrastructura pentru servicii sociale, pentru 

educație, sănătate, ocuparea forței de muncă); 

• infrastructurii destinate alimentării cu apă (proiecte 

ce vizează asigurarea alimentării cu apă a unităților 

care furnizează servicii sociale); 

• infrastructurii de canalizare (proiecte ce vizează 

evacuarea apelor uzate pentru unitățile care 

furnizează servicii sociale);drumurilor, podurilor și 

podețelor (proiecte ce vizează drumuri de interes 

județean, drumuri de interes local, poduri și podețe 

ce facilitează accesul grupurilor defavorizate la 

servicii sociale); 

• locuințelor (proiecte ce vizează locuințe sociale). 

Bugetul: Alocarea financiară totală este de 595.705 

euro, din care 506.349 euro (85%) reprezintă finanțare 

din Granturile SEE 2014-2021 și 89.356 euro (15%) 

reprezintă cofinanțare publică. Valoarea minimă care 

poate fi solicitată este de 5.000 de euro, iar cea maximă 

este de 40.000 de euro. 

Data limită: 17 iunie 2021.   

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

la-finantare/. 

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de 

Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, 

lansează apelul pentru propuneri de proiecte “Măsuri de 

reducere a contaminării cu substanțe  periculoase în 

depozite municipale temporare”, finanțat în cadrul 

Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 

2014-2021. 

Obiectivul Programului RO - Mediu îl reprezintă 

îmbunătățirea stării mediului înconjurător în ecosisteme 

și reducerea efectelor adverse ale poluării şi ale altor 

activități ale omului.  

Solicitanți eligibili: Constituie solicitant eligibil în cadrul 

prezentului apel de propuneri, orice autoritate locală 

sau regională (la nivel municipal/județean).  

Proiectul poate fi implementat și în parteneriat cu una 

sau mai multe entități din România și/sau Statele 

Donatoare.  

Partenerii de proiect din România pot fi organizații 

neguvernamentale, societăți comerciale cu activitatea, 

printre altele, în protecția mediului și/sau protecția naturii  

RO MEDIU 

Finanțare pentru autorități locale 

Grant 100%  
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instituție publică în ale cărei contribuții intră și protecția 

mediului și/sau protecția naturii (Agenții de protecție a 

mediului, Agenția Națională pentru Arii Naturale         

Protejate, Consilii Județene, Primării municipalități), or-

ganizație publică de cercetare și instituții de învățământ 

superior în domeniul protecției mediului și/sau protecția 

naturii. 

 

Buget: Suma totală alocată din bugetul Programului RO 

Mediu pentru apelul de proiecte „Măsuri de reducere a 

contaminării cu substanțe periculoase în depozite muni-

cipale temporare” este de 5.000.000 Euro, reprezentând: 

- 4.250.000 Euro (85%) - contribuția Mecanismului Fi-

nanciar SEE 2014-2021, respectiv grant;  

- 750.000 Euro (15%) - contribuția națională. 

Valoarea minimă pentru un proiect este de 1.300.000 de 

euro, iar cea maximă este de 2.500.000 de euro.  

Rata maximă a grantului este de 100% din costurile tota-

le eligibile ale proiectului pentru autorități locale sau regi-

onale (municipale/județene). 

 

Data limită: 30 iunie 2021. 

Sursa: https://www.eeagrants.ro/programe/mediu/

apeluri-mediu. 

 

 

Compania Națională de Investiții S.A. (CNI) derulează 

Programul Național de Construcții de Interes Public 

sau Social (PNCIPS) prin care se pot realiza obiective 

de investiții în conformitate cu prevederile Anexei 3 din 

OG 25/2001 cu modificările și completările ulterioare așa 

cum sunt acestea definite în cadrul art. 1, alin (2), lit. a) – 

n), din Anexa 3 a actului normativ menționat anterior.  

 

Obiectiv: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dota-

rea și extinderea unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv 

demarat anterior de beneficiar.  

Solicitanți eligibili: Autoritățile administrației publice 

centrale, autoritățile administrației publice locale, alte  

juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în 

condițiile legii, alte entități ce funcționează în baza unor 

legi speciale, inclusiv persoane fizice și juridice în cazul 

Subprogramului ”Lucrări în primă urgență”. 

 

Activități eligibile: Construirea, reabilitarea, 

modernizarea, dotarea și extinderea unui obiectiv, 

finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar. 

 

1. Subprogramul ”Săli de sport”; 

2. Subprogramul ”Bazine de înot”; 

3. Subprogramul ”Complexuri sportive”; 

4. Subprogramul ”Așezăminte culturale”; 

5. Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de 

stat”; 

6. Subprogramul ”Patinoare artificiale”; 

7. Subprogramul ”Unități sanitare”; 

8. Subprogramul ”Săli de cinema”; 

9. Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”; 

10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate 

în localități din zone defavorizate”; 

11. Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de 

interes județean”; 

12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare 

și sisteme de alimentare cu apă”; 

13. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau 

social în domeniul construcțiilor”. 

 

Valoare grant: Variabilă. 

Data limită: Depunere continuă. 

Sursa: https://www.cni.ro/proiecte/documente-utile. 

 

 (Buhuș Andrei - consilier comunicare) 
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