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Amânat din cauza pandemiei prin care trecem cu toții,  

turul de ciclism „Europa pedalează pentru - O Europă 

verde" începe să prindă contur și, cu speranța că totul va 

fi bine, în această vară se va și materializa. 

Organizat în parteneriat cu Clubul de Ciclism Vaslui, 

evenimentul completează campaniile de combatere a 

poluării și de protejare a mediului înconjurător. 

Scopul principal al evenimentului este de promova un stil 

de viață sănătos și sportul în aer liber. 

Astfel, dacă aveți bicicletă și vreți să arătați întregii 

Europe că vă pasă de mediul înconjurător, vă invităm 

să participați la evenimentul nostru! 

Regulile de înscriere, desfășurare, de respectare a 

regulilor de igienă în contextul pandemiei, dar și detalii 

privind data, ora și traseul vor fi publicate pe website-ul și 

conturile noastre de socializare! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      @ pixabay 

 

Pentru că a fost o acțiune care ne-a plăcut mult, pentru 

că s-a bucurat de un impact pozitiv din partea voastră și 

pentru că ne dorim o Europă Literară completă,  

pregătim lansarea celei de-a II-a ediții a concursului, 

Europa Literară! 

La fel ca la prima ediție, vom invita publicul să ne 

transmită o fotografie cât mai artistică cu o carte ce 

aparține unui autor european și o descriere/recomandare/

recenzie a acelei cărți.  

Diferența la cea de-a doua ediție va fi faptul că autorii 

citați vor proveni, obligatoriu, din cele 18 state membre 

ale UE, care nu au fost cuprinse în prima ediție, precum: 

Olanda, Luxemburg, Belgia, Suedia, Austria, 

Finlanda, Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, 

Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Bulgaria, 

Croația. 

Europa Literară,  

ediția a II-a 

Europa pedalează pentru  

O Europă verde  

http://www.europedirectvaslui.ro
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Produsul final, cartea digitală Europa Literară va fi o 

prezentare originală și creativă a Uniunii Europene, 

văzută prin ochii participanților și va cuprinde cel puțin 27 

de autori, respectiv cărți, ce aparțin fiecărui stat membru 

al UE. Cartea Europa Literară va reprezenta mai mult 

decât o recenzie personală a cel puțin 27 de cărți 

europene. Aceasta va  purta amprenta participanților, 

fiind o colecție a trăirilor și emoțiilor create de autori în 

mintea și sufletul cititorilor.  

Prima ediție a concursului s-a desfășurat în perioada 22 

aprilie – 9 mai 2020 și s-a bucurat de participarea a 35 

de persoane, cu vârste și preferințe diferite, dar unite de 

aceeași pasiune – cititul! 

Organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar 

Județean Vaslui, Biblioteca Județeană „Nicolae 

Milescu Spătarul” Vaslui și Palatul Copiilor Vaslui, 

prin Cercul de Creație Literară, concursul are ca 

obiectiv  creșterea gradului de conștientizare asupra 

literaturii europene, prin stimularea și promovarea lecturii 

în rândul publicului larg al județului Vaslui.  

Până la relansare, vă invităm să descoperiți lumea 

imaginară a cărților Europei Literare, pe Facebook și 

Instagram!  

Din păcate, anul acesta, Ziua Europei nu a mai putut fi 

sărbătorită așa cum ne place...alături de voi,  fizic, în 

număr cât mai mare! 

În schimb, anul acesta, Ziua Europei a reprezentat un 

moment bun de reflecție asupra adevăratelor valori, atât 

umane, cât și europene.  

În vremuri în care nu doar sistemele de sănătate și  

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

economiile statelor membre sunt puse la încercare, ci și 

natura umană, solidaritatea, pe toate planurile, devine 

dintr-un concept idealist, o necesitate.   

Din fericire, nu puține sunt exemplele de cadre medicale 

care au ales să se dedice luptei împotriva virsului 

Covid19 departe de familii, de casă, ajutând la 

vindecarea pacienților din alte țări. Nu puține sunt țările 

care au donat materiale și medicamente necesare în 

tratarea bolnavilor. Nu puțini sunt cei care au avut curaj 

să ajute categoriile vulnerabile, cu furnizarea de produse 

de bază.  

Toate acestea reprezintă în practică, SOLIDARITATEA. 

Dar, printre numeroasele exemple, mai există o 

categorie, cea a copiilor și tinerilor a căror viață s-a 

schimbat brusc.  

Pentru că, la invitația noastră din luna martie, de a colora 

la propriu Harta Europeană a Solidarității, atât cu 

simboluri, cât și cu mesaje pozitive, de prietenie către 

statele membre ale UE, un număr mare de tineri au ales 

să se implice necondiționat, am dorit să vi-i facem 

cunoscuți și vouă. 

Astfel, pe 9 mai am publicat pe contul nostru de 

Facebook un album foto cu chipurile lor, aceștia 

reprezentând o mică parte din acei tineri care au înțeles 

adevăratele valori europene și care nu și-au pierdut 

speranța în vremuri mai puțin obișnuite. 

 

Dacă doriți să aflați ce chip are Solidaritatea Europeană, 

vă invităm pe pagina noastră de Facebook! 

 

Până când vom putea sărbători împreună, așa cum      

ne place, noi vă rămânem aproape, chiar dacă de la 

distanță!   

 

(Mihaela Dumitraș, ofițer comunicare) 

Un altfel de 9 Mai 

https://www.facebook.com/pg/EuropeDirectVaslui/photos/?tab=album&album_id=2874986892597838
https://www.instagram.com/europedirectvaslui/
https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui/photos/a.319817664781453/2900643786698815/?type=3&theater
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Summitul pentru strângerea de donații „Obiectivul 

nostru mondial: uniți pentru viitor” organizat, pe 27 

iunie 2020, de Comisia Europeană și Global Citizen (o 

organizație internațională de promovare și de apărare a 

drepturilor civile) a mobilizat 6,15 miliarde EUR 

suplimentare pentru a contribui la dezvoltarea și 

asigurarea unui acces echitabil la vaccinuri, teste și 

tratamente pentru coronavirus. Fondurile obținute 

vor sprijini, de asemenea, redresarea economică în 

regiunile și comunitățile cele mai fragile din lume.  

Evenimentele de sâmbătă au inclus un concert și o 

reuniune la nivel înalt, găzduite de Comisia Europeană.  

La concertul coprezentat de președinta Comisiei, Ursula 

von der Leyen, au participat artiști cunoscuți, de talie 

mondială, precum Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer 

Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber și Quavo, J Balvin, 

Chloe x Halle, Yemi Alade și Christine and the Queens.  

Reuniunea la nivel înalt, găzduită de președinta von der 

Leyen, a inclus intervenții din partea liderilor mondiali, 

precum și a unor susținători internaționali ai proiectului, 

artiști și activiști.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            © UE  

 

Sursa: RCE 

 

 

În urma competiției open data, organizată anual de 

Oficiul Publicațiilor al Uniunii Europene, cu scopul de a 

stimula tinerii să creeze produse inovatoare (aplicații)  

care să transforme interacțiunea între cetățeni și 

administrația UE, 12 echipe au fost declarate 

câștigătoare, din 121 de propuneri înscrise.  

Între cele 12 echipe finaliste, România este 

reprezentată de echipa formată din: Alexandru 

Teodorov, Alexandra Dinu, Laurențiu Neagu și 

Ancuța Nicu. Aplicația creată de aceștia, intitulată 

Shield, detectează știrile false și este capabilă să 

detecteze profiluri false din social media să să le 

blocheze.  

Echipele selectate au timp să construiască aplicația lor 

open data, până la Săptămâna Europeană a Regiunilor, 

ce va avea loc în perioada 13-15 Octombrie, la 

Bruxelles.  

 

Sursa: Parlamentul European în România 

 

 

 

 

 

 

Uniunea Europeană și Republica Coreea au semnat 

un acord orizontal în domeniul aviației. Acest acord 

permite oricărei companii aeriene din UE să zboare către 

Republica Coreea din fiecare stat membru al UE care 

are un acord bilateral privind serviciile aeriene cu 

Republica Coreea. 22 de state membre au încheiat astfel 

de acorduri bilaterale privind serviciile aeriene cu 

Republica Coreea.  

În mod tradițional, în cadrul acestor acorduri bilaterale 

privind serviciile aeriene, numai companiile aeriene 

deținute și controlate de un anumit stat membru sau de 

resortisanții săi pot opera zboruri între statul membru 

respectiv și o țară terță.  

 

          Sursa: RCE 

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Uniți pentru viitor,  

răspunsul UE la coronavirus 

Acord aviatic între  

Uniunea Europeană și  Republica 
Coreea 

EU Datathon 
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În urma lansării pachetelor din cadrul Inițiativei pentru 

investiții ca reacție la coronavirus, Comisia 

Europeană a adaptat și normele pentru programele 

de cooperare transfrontalieră (CTF) între statele 

membre ale UE și țările din vecinătatea UE, finanțate 

prin Fondul european de dezvoltare regională și 

Instrumentul european de vecinătate (IEV).  

Astfel, regiunile aflate de ambele părți ale frontierelor 

externe ale UE pot să beneficieze de măsurile financiare  

și juridice simplificate stabilite pentru combaterea crizei 

coronavirusului cu privire la aceste pachete.  

Sursa: RCE 

 

 

 

Comisia a publicat comunicarea sa anuală privind 

evoluția gestionării stocurilor de pește în UE, care se 

bazează pe date din 2018. Ediția din acest an, „Către un 

pescuit mai sustenabil în UE: stadiul actual și 

orientările pentru 2021”, reafirmă angajamentul ferm al 

Comisiei de a promova pescuitul sustenabil din punct de 

vedere ecologic și viabil din punct de vedere economic și 

arată progresele înregistrate de UE în atingerea acestui 

obiectiv.  

Statele membre, consiliile consultative, industria 

pescuitului, organizațiile neguvernamentale și cetățenii 

interesați sunt invitați să participe la o consultare publică 

și să își exprime opiniile cu privire la posibilitățile de 

pescuit pentru 2021, pe site-ul Comisiei Europene, 

ec.europa.eu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            © UE  

Sursa: RCE 

 

(Victor Munteanu, voluntar Europe Direct Vaslui) 

 

 

 

Comisia a lansat o consultare publică privind 

potențialul tehnologiilor digitale în sectorul 

patrimoniului cultural. Părțile implicate și toate 

persoanele interesate sunt invitate să ofere feedback cu 

privire la Recomandarea din 2011 privind digitizarea 

materialului cultural și conservarea digitală. Scopul este 

acela de a propune un instrument de politică mai adecvat 

pentru a sprijini transformarea digitală a patrimoniului 

cultural. Evoluțiile tehnologice deschid noi posibilități de 

digitalizare a patrimoniului cultural în scopul păstrării, 

conservării, restaurării, cercetării, dar și al extinderii 

accesului online și al reutilizării de către cetățeni și în 

diferite sectoare, cum ar fi turismul.                                             

 

Sursa: RCE 

            © UE  

 

Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind 

revizuirea și prelungirea Regulamentului privind serviciile 

de roaming. Regulamentul a eliminat tarifele de roaming 

pentru călătorii din UE și din Islanda, Liechtenstein și 

Norvegia, începând din iunie 2017.  

De atunci, de serviciile de roaming la prețurile de pe 

piața națională („Roam like at home”), una dintre cele 

mai emblematice realizări ale pieței unice a UE, au 

beneficiat milioane de călători din UE.  

 

Sursa: RCE 

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Consultare publică: 

 serviciile de roaming 

Coronavirus: Comisia sprijină țările 
din vecinătatea UE  

Pescuit sustenabil 

Consultare publică privind accesul 
digital la patrimoniul cultural  

european 

file:///E:/mihaela.cozma_documents/Custom Office Templates
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Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 

- 2020 este programul prin care se acordă fonduri 

nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul 

României pentru dezvoltarea economico – socială a 

spaţiului rural din România.  

Obiective:  

• Creșterea capacității operaționale de prevenire a 

apariției epizootiilor și combaterea acestora, 

inclusiv prin diminuarea timpului de reacție din 

partea autorităților;  

• Reducerea efectelor dezastrelor naturale, 

evenimentelor adverse şi evenimentelor 

catastrofale asupra potențialului de producție 

agricolă.  

Alocarea financiară este de 4.750.000 euro, din care: 

• Instalații dezinfecție 2.310.000 Euro; 

• Autoutilitare probe și dotare laboratoare 1.700.000 

Euro; 

• Camere frigorifice  740.000 Euro. 

Valoarea maximă a sprijinului nu va depăși: 

• 30.000 euro pentru investiții în instalații de 

dezinfectare și dezinsecție; 

• 100.000 euro pentru investiții în creșterea 

capacității operaționale a laboratoarelor, prin 

dotarea acestora și achiziția de mijloace de 

transport a probelor;  

• 20.000 euro pentru achiziții de camere frigorifice 

pentru depozitarea temporară a animalelor 

sălbatice ucise.  

 

Solicitanții eligibili: instituții publice cu atribuții în 

prevenirea şi limitarea răspândirii pestei porcine africane. 

Termenul limită: 31 iulie 2020. 

 

Sursa: www.fonduri-structurale.ro  

Programul 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. 

Obiectivul 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 B). 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 

 

Sprijin pentru reducerea efectelor 

dezastrelor naturale, ale fenomenelor  

climatice nefavorabile și ale evenimente-

lor catastrofale probabile  

 Beneficiari publici 

 Clădiri Publice 
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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. Fondul pentru Relații Bilaterale este parte 

integrantă a Programului RO-CULTURA. 

Scopul inițiativei bilaterale este de a dezvolta 

parteneriate între entitățile din România și cele din 

Statele Donatoare cu scopul elaborării unor proiecte 

viitoare referitoare la îmbunătățirea accesului la cultură 

ce pot fi depuse spre finanțare în cadrul apelurilor de 

proiecte Consolidarea antreprenoriatului cultural și 

dezvoltarea audienței și a publicului și Sprijinirea 

inițiativelor culturale despre minoritatea romă aferente 

Programului.  

 

Solicitanții eligibili:  

• entități publice sau private, comerciale sau 

necomerciale sau organizații non-guvernamentale 

înființate ca persoane juridice în unul dintre Statele 

Donatoare;  

• entități publice sau private, comerciale sau 

necomerciale sau organizații non-guvernamentale 

înființate ca persoane juridice în România. 

Data limită: 30 septembrie 2020. 

Pentru o inițiativă bilaterală finanțată în cadrul acestui 

apel, sumele forfetare se acordă pentru maxim 2 

persoane/solicitant.  

Suma acordată pentru fiecare persoană este de:  

- maxim 1.260 euro pentru deplasări din România în 

Norvegia;  

- maxim 1.635 euro pentru deplasări din România în 

Islanda;  

- maxim 1.025 euro pentru deplasări din România în 

Liechtenstein;  

- maxim 1.280 euro pentru deplasări din Norvegia, 

Islanda, Liechtenstein în România.  

 

Sursa: www.ro-cultura.ro  

 

Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020 urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a 

resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor 

publice ale României, ca Stat Membru al Uniunii 

Europene și are în vedere valorizarea capitalului uman, 

ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.  

Apelul de proiecte va fi lansat în cadrul POCU și prevede 

finanțarea schemelor antreprenoriale ale studenților 

români din numeroase domenii care sunt inovatoare și 

aduc o valoare adăugată reală. Proiectul Innotech 

Student își propune să încurajeze studenții să își pună în 

practică viziunea, dar și spiritul lor antreprenorial. 

 

Beneficiari eligibili: Instituții de învățământ superior 

publice și private, acreditate; Școli doctorale și graduale 

cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate între 

acestea și sectorul privat/centre de CDI; Institute/centre 

de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale 

Academiei Române; Academia Română; Asociații 

profesionale; Camere de comerț şi industrie; Instituții și 

organizații membre ale Pactelor Regionale și 

Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune 

Socială; Furnizori de formare profesională continuă 

autorizați, publici și privați; Organizații sindicale și 

patronate; Membri ai Comitetelor Sectoriale și Comitete 

Sectoriale cu personalitate juridică; ONG-uri; 

Parteneriate între categoriile mai sus menționate.  

Bugetul alocat este de 20.000.000 euro. 

Valoarea maximă a unui proiect este de maximum 

2.000.000 euro: minimum 65% din bugetul proiectului va 

fi alocat subvențiilor pentru înființarea afacerilor 

(cheltuieli care intră sub incidența ajutorului de minimis); 

maximum 35% din bugetul proiectului va fi alocat 

cheltuielilor care nu fac obiectul schemei de ajutor de 

minimis.  

Data limită: 15 septembrie 2020 

Sursa: www.fonduri-structurale.ro  

 

(Buhuș Andrei - Ofițer comunicare) 
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Fondul pentru relații bilaterale  

Programul RO-CULTURA 

Innotech Student 

https://www.eeagrants.ro/programe/cultura
https://www.eeagrants.ro/programe/cultura

