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Anul acesta vom sărbători Ziua Europei alături de 

reprezentanții mass -media din județul Vaslui, pe data de 

7 mai 2022, în cadrul evenimentului „Despre Europa, la 

cafea”, ce se va desfășura la cafeneaua Hiccup, din str. 

Ing. Badea Romeo, nr 80, Vaslui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     @ pixabay 

 

Obiectivul este de a dialoga într-un mod informal despre 

un subiect de actualitate - dezinformarea, despre 

impactul pe care le pot avea știrile false asupra 

cetățenilor județului Vaslui, dar și de a identifica 

subiectele pe teme europene de interes atât pentru mass 

media, cât și pentru comunitatea locală.  

  

Evenimentul se va bucura de prezența dlui Cătălin 

Striblea, jurnalist de origine din județul Vaslui, care 

activează în momentul de față la postul de radio 

Europa FM.  

Ca în fiecare an, pe lângă evenimentele planificate în 

Planul Anual de Comunicare, răspundem și invitațiilor 

venite din partea unităților de învățământ și a instituțiilor 

sau organizațiilor de a susține activități despre Uniunea 

Europeană. Astfel, anul acesta vom începe celebrarea 

Europei cu o săptămână mai devreme, când ne vom 

deschide „porțile” elevilor de la Școala Gimnazială 

„Constantin Parfene” Vaslui.   

 

 

 

 

 

În perioada 18 - 26 aprilie am desfășurat cursul Valori 

europene prin instrumente digitale, dedicat cadrelor 

didactice și angajaților din sistemul public al județului 

Vaslui.  

 

Având în vedere succesul de care s-a bucurat această 

inițiativă anul trecut, prin numărul mare de înscriși și prin 

feedbackul primit de la participanți, în această primăvară 

am organizat cea de-a doua sesiune a cursului online. 

 

Ne pregătim de 9 mai 

Valori europene prin instrumente digitale  

http://www.europedirectvaslui.ro
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Cursul a oferit posibilitatea participanților să învețe 

metode digitale de comunicare, să fie în pas cu vremurile 

moderne și să utilizeze la maximum noua generație de 

tehnologii.  

Pentru a se bucura de același succes și de data aceasta 

am colaborat cu dna Mirela Sălcianu, profesor lector 

acreditat, care a reușit să transpună valorile europene 

într-un curs interactiv, modern și util, ce a contribuit la 

dezvoltarea abilităților de comunicare online și 

diversificarea metodelor de predare ale cadrelor 

didactice din județ.  

 

 

 

Pe data de 7 aprilie am avut onoarea și bucuria să-i 

cunoaștem pe coordonatorii Euro Cluburilor și 

Centrelor de Informare ale Uniunii Europene (CIUE) 

din Republica Moldova, în cadrul evenimentului lor de 

rețea, organizat de Centrul de Informare UE din 

Chișinău, Europe Cafe.  

Chiar dacă nu am putut fi prezenți fizic, asta nu ne-a 

împiedicat să-i cunoaștem pe cei care promovează 

valorile europene în țara vecină.  

Euro Cluburile și Centrele de Informare ale Uniunii 

Europene (CIUE) reprezintă o rețea extinsă de 

multiplicatori ai informațiilor despre aportul UE  la 

dezvoltarea Republicii Moldova, îmbunătățirea calității  

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

vieții cetățenilor, rezultatele tangibile ale suportului 

continuu oferit de UE și oportunitățile ce pot fi accesate 

de către membrii comunităților unde acestea 

funcționează.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                @ https://eu4moldova.eu 

 

În prezent, în Republica Moldova funcționează 20 de 

CIUE și 9 Euro Cluburi în municipiile si centrele raionale 

ale țării, unul dintre ele activând în zona rurală, toate 

fiind susținute de UE.  

Despre activitatea acestor Centre, ce se află sub 

coordonarea Delegației UE în Republica Moldova, aici.  

 

 

 

 

La sfârșitul lunii martie am avut plăcerea de a fi prezenți 

la etapa județeană a Concursului Național “Made for 

Europe”, organizat de Inspectoratul Școlar Județean 

Vaslui și inițiat de Ministerul Educației în scopul 

promovării și valorizării experienței acumulate de 

participanți-unități de învățământ preuniversitar, la 

proiecte finanțate prin programe europene.  

În cadrul acestui eveniment am avut ocazia să aflăm 

despre proiectele Erasmus care aduc plus valoare 

județului nostru și care contribuie la dezvoltarea cadrelor 

didactice și a elevilor din Vaslui! 

(Mihaela Dumitraș, ofițer comunicare) 

Made for Europe 

Europe Cafe 

https://eu4moldova.eu/ro/europe-cafe/
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Pe 24 februarie, forțele armate ruse au lansat o invadare 

pe scară largă a Ucrainei. Ca urmare a acestei agresiuni 

neprovocate și nejustificate, părți importante din teritoriul 

Ucrainei constituie în prezent zone de război pe care 

mulți oameni sunt nevoiți să le părăsească. 

Comisia Europeană lucrează intens pentru a ajuta 

Ucraina cu asistență de urgență. Aceasta include atât 

ajutor umanitar, cât și asistență în materie de protecție 

civilă. 

În același timp, Comisia cooperează îndeaproape cu 

țările învecinate Ucrainei, pentru a le ajuta să ofere 

protecție oamenilor care fug din calea invaziei. 

De la izbucnirea războiului, pe teritorul UE au sosit 

peste 4 milioane de refugiați care caută protecție. 

După satisfacerea nevoilor lor imediate, cum ar fi 

găsirea unei locuințe și oferirea de asistență 

medicală, este esențial pentru bunăstarea 

refugiaților și integrarea lor în țările-gazdă. 

În sprijinul lor, printre numeroasele acțiuni de 

întrajutorare, Comisia Europeană:  

• a centralizat pe pagina sa de internet, 

www.europa.eu, informații importante despre 

condițiile de călătorie în spațiul UE a refugiaților 

ucraineni, drepturile de care beneficiază aceștia, 

dar și întrebări și răspunsuri cu privire la situații 

particulare.  

Toate aceste informații se regăsesc și în limba 

ucraineană și pot fi accesate rapid, prin scanarea 

codurilor QR, generate de către Comisia Europeană în 

acest sens. 

• a emis Directiva privind protecția temporară 

pentru a le oferi asistență rapidă și eficace 

persoanelor care fug din calea războiului din 

Ucraina. Tuturor celor care fug de conflict 

trebuie să li se acorde acces în UE. În temeiul 

acestei directive, persoanelor eligibile li se va 

acorda protecție temporară în UE, ceea ce 

înseamnă că vor putea rămâne în UE pe o 

perioadă de cel puțin un an și vor primi permis 

de ședere, precum și acces la educație și la 

piața forței de muncă. 

 

Mai exact, protecție temporară înseamnă: 

 drepturi de ședere; 

 acces la piața forței de muncă, sub rezerva 

politicilor statelor membre în domeniul pieței forței 

de muncă; 

  acces la locuințe; 

 asistență socială; 

 asistență medicală sau de altă natură; 

 dreptul la tutelă legală și acces la educație 

pentru copiii și adolescenții neînsoțiți.  

 

• a oferit orientări cu privire la modalitățile de 

accelerare a trecerii frontierei din Ucraina, cu 

efectuarea controalelor de securitate necesare. 

Astfel, au fost create noi puncte de trecere a 

frontierei, s-a renunțat la impunerea de taxe 

vamale și s-au creat culoare speciale pentru a 

canaliza ajutorul umanitar; 

 

• a înființat centre logistice de protecție civilă în 

Polonia, România și Slovacia, pentru a distribui 

cât mai rapid posibil ajutorul de care are nevoie 

Ucraina. Centrele vor facilita distribuirea asistenței 

furnizate prin intermediul mecanismului de 

protecție civilă al UE; 

 

• a adoptat o propunere privind facilitarea 

conversiei bancnotelor ucrainene de către 

persoanele care fug din Ucraina în moneda 

țării gazdă; 

 

 

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Solidaritatea UE cu Ucraina  
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Înscrierile au avut loc în perioada 14 - 29 aprilie 2022, 

urmând ca etapa județeană a competiției să se 

desfășoare în data de 9 mai 2022, iar etapa națională, pe 

3 iunie 2022.  

Euro Quiz este o competiție care testează cunoștințele 

generale ale participanților, cu întrebări și răspunsuri 

despre istoria, prezentul și viitorul Uniunii Europene și 

care are drept scop dezvoltarea abilităților de lucru în 

echipă precum și conștientizarea valorilor cetățeniei 

active ale elevilor de gimnaziu (clasele V – VIII).  

 

Sursa: RCE 

 

 

UE va sprijini statele membre să identifice și să pună 

în aplicare cele mai bune reforme de politică și 

investiții în domenii precum diversificarea 

aprovizionării cu energie, accelerarea tranziției către 

energia din surse regenerabile și sporirea eficienței 

energetice, pentru a atinge aceste ambiții europene 

comune.  

 

Statele membre care au solicitat și vor primi acest sprijin 

în lunile următoare sunt Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, 

Irlanda, Grecia, Spania, Croația, Italia, Cipru, Ungaria, 

Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia și 

Finlanda. 

Sursa: RCE 

 

(Voluntar, Victor Munteanu)  

• a sprijinit evenimentul și campania mondială de 

strângere de donații „Stand Up for Ukraine”, prin 

care s-au colectat 9,1 miliarde EUR pentru 

persoanele care fug din calea invaziei rusești. Din 

această sumă, 1 miliard EUR provine de la 

Comisia Europeană. În plus, Banca Europeană 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare a anunțat un 

împrumut suplimentar de 1 miliard EUR pentru a 

acoperi nevoile refugiaților.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: RCE 

 

Competiția „Euro Quiz”, organizată de Reprezentanța 

Comisiei Europene în România, în parteneriat cu 

Ministerul Educației, se află în plină desfășurare! 

Dedicată elevilor de gimnaziu din clasele V – VIII 

pasionați de istorie, geografie, muzică și artă, competiția  

va lua forma unui concurs național anul acesta.  

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Instrumentul de sprijin tehnic al Comisiei va 

ajuta 17 state membre să își reducă dependența 

de combustibilii fosili ruși 

Euro Quiz! 



OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 
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Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat faptul 

că a început sesiunea de depunere a cererilor de 

solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității 

crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în 

contextul crizei economice generate de pandemia COVID 

19.  

Beneficiari: 

a) în sectorul bovine, crescătorilor persoane fizice, 

persoane juridice, întreprinderi individuale sau 

familiale, persoane fizice autorizate, care în anul 

2022 desfășoară activitate de creștere a bovinelor; 

b) în sectorul suine, crescătorilor întreprinderi 

individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, 

după caz, precum şi persoane juridice care, în anul 

2021, au desfăşurat activitate de îngrăşare şi/sau 

reproducţie a suinelor în exploatații autorizate 

sanitar veterinar; 

c) în sectorul avicol, crescătorilor de păsări 

întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice 

autorizate, după caz, precum şi persoane juridice 

care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de 

reproducţie tineret și adulte și/sau de incubație şi/

sau de creştere a păsărilor pentru carne sau de 

creștere a tineretului de înlocuire și a găinilor adulte 

pentru ouă consum în exploatații autorizate sanitar 

veterinar. 

Beneficiarii estimativi ai acestei scheme de ajutor de stat 

vor fi circa 95.000 de crescători de bovine și 

aproximativ 600 de fermieri din sectoarele suine și 

avicol. 

Buget: Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de 

stat este de 453.899.000 lei şi este repartizată după cum 

urmează: 

• 170.250.000 lei pentru sectorul bovine; 

• 167.649.000 lei pentru sectorul suine; 

• 116.000.000 lei pentru sectorul avicol.  

Valoarea totală a ajutorului acordat unui beneficiar nu 

poate depăși echivalentul în lei a 290.000 euro.  

Termenul limită pentru depunerea cererilor de 

solicitare a ajutorului de stat este 12 mai 2022 inclusiv. 

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 

iunie 2022.  

Detalii suplimentare: www.madr.ro. 

 

Comisia Europeană a deschis, la începutul lunii aprilie, 

perioada de înscriere pentru cea de-a 6-a ediție a 

programului Youth4Regions pentru studenții în 

jurnalism și tinerii jurnaliști. 

Cererile sunt acceptate din statele membre UE, țările 

vecine și țările candidate. 

Cei 38 de câștigători ai competiției se vor întâlni la 

Bruxelles în perioada 08-14 octombrie 2022 pentru a 

urma cursuri de formare, pentru a primi mentorat de 

la jurnaliști cu experiență, pentru a lucra împreună cu 

aceștia din urmă în sala de presă și pentru a vizita 

instituțiile UE și organizațiile media. 

Câștigătorii se vor alătura și competiției pentru premiul 

Megalizzi – Niedzielski pentru jurnaliști aspiranți, 

decernat pe 11 octombrie. 

Criteriile de eligibilitate constau în: 

• Interes pentru ceea ce face politica regională a 

UE în regiunea participantului; 

• Experiență în jurnalism (studii sau până la 2 ani 

de experiență); 

• Cetățenie a UE sau a țării vecine; 

• Vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani 

• Disponibilitate în perioada 8 – 14 octombrie 2022.  

 

Ajutoare de stat pentru susținerea  

activității crescătorilor din sectoarele  

bovine, suine și avicol 

Youth4Regions,  

programul dedicat jurnaliștilor aspiranți 

https://www.madr.ro/comunicare/7471-madr-acorda-peste-450-de-milioane-de-lei-pentru-sustinerea-activitatii-crescatorilor-din-sectoarele-bovine-suine-si-avicol.html
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Solicitanții trebuie să trimită un articol scurt (2.500 până 

la 6.250 de caractere), o fotografie sau un scurt reportaj 

video (2 – 3 minute) care prezintă un proiect cofinanțat 

de Fondul European de Dezvoltare Regională (inclusiv 

Interreg) sau Fondul de Coeziune.  

Aplicația lor ar trebui să acopere tema actualei ediții a 

programului – abilitarea tinerilor. 

Aplicațiile se pot depune aici 

Sursa: www.fonduri-structurale.ro 

 

 

 

 

 

Innovators for Children este un accelerator care își pro-

pune să valideze soluții scalabile și de impact care oferă 

copiilor și adolescenților acces la produse și servicii mai 

bune și la condiții de viață îmbunătățite. 

În cadrul programului se pot înscrie:  

• Startup-uri și ONG-uri din toată țara care au o idee 

de business, sunt în stadiul de prototip sau sunt de 

maximum 1 an ca soluție disponibilă comercial pe 

piață la data finalizării perioadei de înscriere; 

• Antreprenorii și antreprenorii sociali care propun 

soluții tehnologice pentru diverse arii de dezvoltare 

cu care se confruntă copiii. Sunt căutate în special 

soluții scalabile; 

Câștigătorii vor beneficia de mentorat și training, 

precum și de o finanțare totală nerambursabilă de 

20.000 de euro. 

Aplicațiile se pot depune până la data de 12 iunie 2022. 

Sursă: www.fonduri-structurale.ro. 

 

 

 

 

În luna aprilie a fost lansat un nou apel în România din 

cadrul programului „SMEs Growth”, finanțat prin     

Granturi Norvegiene și SEE.   

Obiectiv: stimularea sectorului românesc de afaceri, prin 

dezvoltarea companiilor recent înființate în domenii, pre-

cum: inovație verde în industrie, TIC și creștere albas-

tră.  

Bugetul total al acestui apel este de 3,584,738 euro, iar  

suma minimă de asistență solicitată prin grant va fi de 

10.000 euro, pe când cea maximă de 200.000 euro. 

Solicitanți: întreprinderi mici necotate pe o perioadă de 

până la patru ani de la data înregistrării lor, care nu au 

distribuit încă profit și care nu s-au format prin fuziune. 

Aceștia: 

• trebuie să fi fost înființați și înregistrați de cel puțin 

6 luni și să funcționeze de cel mult 4 ani la data 

termenului limită al acestui Apel; 

• trebuie să funcționeze în una din cele trei arii de 

interes ale Programului (Inovare verde în industrie, 

Creștere albastră și TIC). 

 

Activități eligibile: 

Inovare verde în industrie  

• Dezvoltare și investiții în tehnologii ecologice 

innovative; 

• Dezvoltare de tehnologii, servicii și produse verzi; 

• Dezvoltare și implementare de “procese de 

producție mai verzi”; 

Creștere albastră 

• Dezvoltare și investiții în turismul costal și maritim; 

• Dezvoltare și investiții în biotehnologia albastră; 

• Dezvoltare și investiții în resursele miniere de pe 

fundul marin; 

• Elaborarea de soluții inovatoare referitoare la 

gunoiul și deșeurile marine; 

• Dezvoltarea de tehnologii inovatoare privitoare la 

furnizarea de apă, inclusiv desalinizare.   

TIC  

• Dezvoltarea de soluții/procese/produse TIC; 

• Dezvoltarea de soluții/procese/produse folosind 

componente TIC. 

 

Termenul limită de depunere a proiectelor este 14 iulie 

2022. 

Detalii suplimentare și ghidul apelului, la www.fonduri

-structurale.ro. 

 

 

(Mihaela Dumitraș, ofițer comunicare) 
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 

20.000 de euro pentru start-up-uri, ONG-

uri și antreprenori sociali care generează 

impact pozitiv asupra bunăstării copiilor 

SMEs Growth 

https://youth4regions.euregionsweek.eu/
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/38756
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/38756

