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Dragii noștri prieteni europeni, cu bucurie vă anunțăm că, 

de pe 1 mai 2021, am intrat în cel de-al 5-lea mandat 

de funcționare!  

Comisia Europeană, prin intermediul Reprezentanței sale 

în România, a aprobat cererea de finanțare depusă în 

octombrie 2020, de către structura noastră gazdă - 

Consiliul Județean Vaslui, în cadrul apelului “Selectarea 

Partenerilor în vederea desfășurării de activități în calitate 

de Centre de informare Europe Direct” și astfel, vom 

continua să oferim informații europene și în următorii 5 

ani.  

Înființat și coordonat de Consiliul Județean Vaslui încă din 

2005, Centrul Europe Direct Vaslui se află acum la cea 

de-a 5-a generație, făcând parte din Rețeaua Europeană 

Europe Direct, ce cuprinde în acest moment aprox. 400 

de centre de informare în cele 27 de state membre UE. 

Misiunea Centrului Europe Direct Vaslui este de a 

întreține un dialog pro activ și constant cu cetățenii 

județului Vaslui, de a contribui la sensibilizarea 

acestora cu privire la beneficiile care le sunt aduse 

de UE în fiecare zi și de a intermedia comunicarea 

între cetățeni și UE. 

Considerat antena UE în plan local, Centrul Europe 

Direct Vaslui va furniza în continuare un serviciu de 

informare despre UE, gratuit, obiectiv, non-discriminatoriu 

și interactiv cetățenilor din județ și va organiza 

evenimente axate pe prioritățile de comunicare ale UE, 

adaptate nevoilor și solicitărilor comunității locale.  

În „haine” noi, cu elemente de identificare diferite și cu un 

sediu extins și modernizat, ne dorim să vă aducem 

Europa cât mai aproape, în cel mai plăcut mod.  

Astfel, de luni-vineri, în intervalul orar 10-16, vă așteptăm, 

în continuare la sediul nostru din strada Mihail 

Kogălniceanu, nr.25, Vaslui. Suntem, de asemenea, 

prezenți și pe social media, pe Facebook și Instagram, iar 

website-ul nostru este permanent actualizat cu știri 

europene și cu activitățile pe care le desfășurăm. 

 

Pentru anul acesta am pregătit multe surprize frumoase 

pentru voi, precum: 

 

• Open-minded, Europa – concurs și stand 

informativ în cadrul festivalului de muzică Open 

Camp.  

În vara aceasta vom promova oportunitățile oferite de 

Uniunea Europeană și Conferința privind Viitorul 

Europei, în cadrul festivalului de muzică underground, 

Open Camp, unde  vom fi prezenți cu un stand 

informativ, gata să răspundem întrebărilor despre UE. 

 

• PICKnic Europa! – eveniment outdoor de 

ecologizare, socializare și împădurire. 

Având ca obiectiv conștientizarea viitoarei generații 

asupra importanței protejării mediului, în perioada august 

- septembrie 2021, vom organiza evenimentul PICKnic 
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Europa, prin care vom încuraja populația județului Vaslui 

să acționeze în mod responsabil față de mediu și să 

contribuie astfel la reducerea poluării și protejarea 

biodiversității, promovând astfel prioritatea Comisiei 

Europene, „Pactul verde european”.  

 

• Drumul investițiilor cu fonduri europene – tur 

de ciclism.  

Cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității și a 

Săptămânii Europene a Sportului, în septembrie 2021, 

vom organiza un tur de ciclism care să vizeze acele 

puncte în care s-au făcut investiții cu fonduri europene 

dar și atracții locale de interes turistic, unele dintre ele 

mai puțin cunoscute.  

 

 

• HI5! Hai alături de 9 generație europeană! – 

conferință și Ziua porților deschise. 

Pentru că suntem onorați să facem parte din Rețeaua 

Europe Direct și bucuroși că ne-am extins și modernizat 

sediul, în luna octombrie, de Ziua Centrelor Europe 

Direct, vom organiza un eveniment de lansare al 

Centrului Europe Direct Vaslui, aflat la cea de-a 5-a 

generație. Evenimentul se va desfășura la sediul nostru 

și va aduna partenerii tradiționali care ne-au sprijinit de-a 

lungul anilor în organizarea de evenimente frumoase. 

 

• Curs online - Valori europene prin instrumente 

digitale în dezvoltarea personală. 

Pentru a veni în sprijinul Comisiei Europene de a realiza 

o “Europă Digitală”, de a răspunde nevoii de adaptare a 

sistemului educațional din județ la era noilor tehnologii, 

dar și a mediului public, vom organiza, în perioada  

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

octombrie - noiembrie, un curs online - Valori 

europene prin instrumente digitale în dezvoltarea 

personală, dedicat cadrelor didactice și 

funcționarilor publici din județul Vaslui.  

Pe perioada vacanței de vară, începând cu data de 7 

iulie până pe 11 august, în fiecare miercuri, vom fi 

prezenți la Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu 

Spătarul” Vaslui, unde, alături de copiii de peste 12 ani, 

vom călători prin Europa și vom descoperi împreună 

simboluri ale țărilor din UE, în cadrul programului 

Biblioteca de Vacanță.  

Așa cum v-am obișnuit, suntem deschiși și 

colaborărilor pentru activități și evenimente pe teme 

europene, chiar dacă nu sunt incluse în Planul nostru 

anual de comunicare. De asemenea, suntem dornici să 

punem în aplicare ideile voastre și să ne adaptăm 

acțiunile în funcție de nevoile comunității locale.  

Astfel, dacă vă aflați în grupurile noastre țintă - tineri, 

copii peste 12 ani, cadre didactice, reprezentanți ai 

mediului privat și public, ONG-uri, mass media, 

reprezentanți ai comunității rurale, etc, nu ezitați să 

ne contactați!  

 

(Mihaela Dumitraș, ofițer comunicare) 
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Conferința privind viitorul Europei reprezintă o serie 

de dezbateri și discuții organizate la inițiativa 

cetățenilor, care îi vor permite fiecărui european să 

își împărtășească ideile și să contribuie la clădirea 

viitorului nostru comun.  

 

@UE 

 

Ocazie unică și oportună pentru cetățenii europeni de a 

dezbate provocările și prioritățile Europei, indiferent de 

locul de proveniență sau de activitate, Conferința 

privind viitorul Europei reprezintă locul în care aceștia 

pot reflecta la viitorul pe care îl doresc pentru Uniunea 

Europeană. 

 

Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană   

s-au angajat să asculte cetățenii europeni și să dea curs, 

în limitele competențelor lor, recomandărilor formulate. 

Se preconizează că, până în primăvara anului 2022, 

conferința își va prezenta concluziile astfel încât să ofere 

orientări privind viitorul Europei. 

 

La evenimentele organizate prin intermediul Conferinței 

pot participa cetățeni europeni, din toate categoriile 

sociale și de pe tot cuprinsul Uniunii, tinerii jucând un rol 

central în conturarea viitorului proiectului european.  

De asemenea, mai pot participa și autoritățile europene, 

naționale, regionale și locale, precum și societatea civilă 

și alte organizații care doresc să organizeze evenimente 

și să contribuie cu idei. 

Componentele conferinței sunt:  

• platforma digitală multilingvă; 

• evenimentele descentralizate; 

• grupurile de dezbatere implicând cetățeni 

europeni; 

• sesiunile plenare ale conferinței.  

 

Platforma digitală este punctul central al conferinței, 

aceasta este modalitatea prin care cetățenii: 

  se pot implica,  

 pot lua cuvântul,  

 își pot împărtăși ideile despre Europa și 

schimbările care trebuie să se întâmple,  

 pot vedea ca au alții de spus,  

 pot găsi evenimente în apropierea lor sau să-și 

organizeze propriul eveniment,  

 pot  urmări progresele și rezultatele conferinței.  

 

Pentru a putea desfășura evenimentele în bune condiții, 

organizatorii vor trebui să se axeze pe cele 10 subiecte 

propuse, și anume:  

1. Schimbări climatice și mediu;  

2. Sănătate; 

3. O economie mai puternică, justiție socială și 

locuri de muncă;  

4. UE în lume;  

5. Valori și drepturi, statul de drept, securitate; 

6. Transformarea digitală;  

7. Democrație europeană;  

8. Migrație;  

9. Educație, cultură, tineret și sport;  

10. Alte idei.  

 

Pentru a afla mai multe detalii, dar mai ales, pentru a 

vă implica în viitorul Europei, vă invităm să accesați 

platforma, la linkul: https://futureu.europa.eu/ . 

 

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

 

Conferința privind viitorul Europei 
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Șapte spitale din România vor primi roboți, donați de 

Comisia Europeană, pentru a dezinfecta camerele 

pacienților, sprijinind astfel reducerea și stoparea 

răspândirii infecției cu coronavirus.  

Capacitatea acestor roboți este de a dezinfecta o cameră 

de spital de mărime standard într-un timp foarte scurt, de 

aproximativ 15 minute, prin utilizarea luminii ultraviolete, 

iar o singură încărcare a unei unități permite 

dezinfectarea a peste 18 camere.                

 Roboții de dezinfecție au ajuns sau vor ajunge în curând 

în 22 de alte state membre UE, în urma interesului 

manifestat de acestea. 

Obiectivul este de a asigura un mediu steril în spitale 

fără a expune personalul la riscuri nenecesare. 

Deoarece este vorba de un proces fizic și nu unul ce 

folosește dezinfectanți chimici, acesta este mult mai 

sigur pentru personalul spitalicesc, având în vedere că 

acesta nu mai trebuie astfel să mânuiască, transporte 

sau să depoziteze produse chimice toxice, periculoase 

sau corozive. Personalul de curățenie poate opera 

robotul de la distanță, prin intermediul unei aplicații 

mobile, iar operațiunea poate fi inițiată din exteriorul 

camerei ce urmează a fi dezinfectată, astfel încât nici un 

lucrător din domeniul sanitar nu este prezent în timpul 

procesului. 

 

   © UE  

 

Sursa: RCE 

 

(Victor Munteanu, voluntar Europe Direct Vaslui) 

 

 

Pe data de 18 iunie 2021, Comisia Europeană i-a 

premiat pe cei 27 de tineri câștigători ai concursului de 

traduceri Juvenes Translatores.  

Câștigătorii au fost selectați de către traducătorii 

Comisiei Europene din 2800 de participanți din școlile din 

Europa. Pe lângă aceștia, 248 de studenți au primit 

mențiuni speciale pentru traduceri remarcabile.  

Câștigătoarea din România este Iulia Berciu, elevă în 

cadrul Liceului Teoretic „Ioan Jebelean” din Sânnicolau-

Mare, aflată sub îndrumarea doamnei profesoare 

Camelia Cucov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               @RCE 

 

Concursul Juvenes Translatores, care a luat naștere în 

2007, le lansează o provocare tinerilor pasionați de limbi 

străine.  

Pe termen lung, cunoașterea limbilor străine ne apropie, 

făcând posibilă o mai bună înțelegere a altor culturi. În 

termeni practici, ea facilitează accesul tinerilor la studii și 

locuri de muncă atât în propria țară, cât și în alte țări din 

UE. 

Juvenes Translatores accentuează importanța 

competențelor de traducere și rolul traducătorului ca 

„mediator” între limbi. 

Sursa: RCE 

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Roboți de dezinfecție Iulia Berciu, câștigătoarea din România a  

concursului Juvenes Translatores 
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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.  

Comunitățile locale din Regiunea Nord-Est pot depune 

proiecte pentru amenajarea de centre comunitare 

integrate, în cadrul Axei prioritare 8,  Obiectivul 8.1 – 

„Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, 

comunitare și a celor de nivel secundar, în special 

pentru zonele sărace și izolate”.  

Obiectiv: Acesta este cel de-al doilea apel de proiecte 

lansat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020 pentru acest domeniu și vizează  construcția/ 

reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor 

comunitare integrate, investiții ce vor contribui la 

creșterea accesului la serviciile de asistență medicală 

comunitară furnizate integrat cu cele sociale și 

educaționale, de care vor beneficia în special persoanele 

aparținând grupurilor vulnerabile.  

Solicitanți eligibili:  

• La nivelul Județului Vaslui, localitățile identificate și 

care pot beneficia de această oportunitate de 

finanțare, sunt: Murgeni, Dumești, Gherghești, 

Ivănești, Solești și Vinderei; 

• Parteneriatele între acestea şi alte unități 

administrativ-teritoriale, definite conform 

Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, Art. 5, litera pp) și constituite potrivit 

Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind 

organizarea administrativă a teritoriului României, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Orice alte autorități / instituții publice care pot 

contribui la buna implementare a proiectului definite  

conform Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, Art. 5, litera k) şi litera w. 

Activitățile eligibile: Investițiile eligibile pentru             

co-finanțare prin acest apel se referă la: construcția/

reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea centrelor 

comunitare integrate. 

Bugetul: Alocarea financiară pentru Regiunea Nord-Est 

în cadrul acestui apel de proiecte este de 2.436.475,65 

euro. Valoarea unui proiect poate fi cuprinsă între 

10.000 și 100.000 euro.  

Data limită: 30 noiembrie 2021, ora 12.00.  

Sursa: https://www.adrnordest.ro/finantare-regio-pentru-

amenajarea-centrelor-comunitare-integrate-in-regiunea-

nord-est/.  

 

Europa Creativă este cel mai important program de 

finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii 

domeniilor creative, culturii și audiovizualului.  Agenția 

Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură 

(EACEA) a publicat primele apeluri în cadrul 

componentei Cultură a Programului Europa Creativă 

2021-2027. 

Obiective generale: să protejeze, să dezvolte și să 

promoveze diversitatea și patrimoniul cultural și 

lingvistic european; creșterea competitivității și a 

potențialului economic al sectoarelor culturale și 

creative, în special al sectorului audiovizual. 

Europa Creativă  

2021—2027 

Centre comunitare integrate 
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Solicitanți eligibili: Apelul va finanța proiecte care impli-

că o mare diversitate de organizații precum teatre, mu-

zee, asociații și fundații, centre de cercetare, biblioteci, 

universități, edituri, galerii, institute și centre culturale, 

companii din sfera business-ului creativ, autorități publice 

etc., active în sectoarele culturale și creative.  Accentul 

este pus pe inovare și cooperare artistică europeană pe 

teme precum implicarea publicului, coeziune socială, 

digitalizare, contribuție la Pactului verde european și pro-

vocări specifice anumitor sectoare culturale si creative 

(carte, muzică, arhitectură și patrimoniu cultural)  

Solicitanții pot alege între trei categorii de proiecte: 

•  proiecte de mai mică amploare: implică operatori 

din min. 3 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 

de luni și pot primi un grant de max. 200.000 euro 

(80% din bugetul eligibil); 

•  proiecte de amploare medie: implică operatori din 

min. 5 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de 

luni și pot primi un grant de max. 1 milion euro 

(70% din bugetul eligibil; 

• proiecte de mai mare amploare: implică operatori 

din min. 10 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 

de luni și pot primi un grant de max. 2 milioane 

euro (60% din bugetul eligibil; 

Buget: 60 942 906 Euro. 

Data limită: 7 septembrie 2021 (ora 18.00 a României). 

Sursa: https://www.finantare.ro/s-au-lansat-primele-

apeluri-de-proiecte-ale-programului-europa-creativa-

2021-2027.html. 

 

Cu un buget de 27 de milioane euro pentru perioada 

2021-2023, apelul finanțează proiecte de consolidare a 

capacităților, implementate de rețele multinaționale 

reprezentative de organizații culturale europene.  

Obiective: Acțiunea Sprijin pentru Rețelele europene de 

organizații culturale și creative intenționează să 

consolideze capacitatea sectoarelor culturale și creative 

europene să facă față provocărilor comune și susține 

talentele, inovează, prosperă și generează locuri de 

muncă și creștere. 

Această acțiune va sprijini proiectele puse în aplicare de 

rețele extrem de reprezentative, multinaționale, bazate 

pe membri, ale organizațiilor culturale europene, care 

acoperă o gamă largă de țări participante la Europa 

Creativă. Rețelele trebuie să aibă o misiune comună, 

reguli de guvernanță și drepturile și obligațiile membrilor, 

așa cum este specificat în mod formal (în „statut” sau 

echivalent) și convenit de membrii săi. Rețelele ar trebui 

să fie compuse dintr-o entitate coordonatoare și membrii 

acesteia. Rețelele europene care acoperă exclusiv 

sectorul audio-vizual nu sunt eligibile pentru finanțare în 

cadrul acestei acțiuni. 

Eligibilitate: propunerile ar trebui să abordeze una sau 

mai multe dintre următoarele cerințe specifice/priorități: 

• crește accesul cultural și participarea la cultură, 

precum și implicarea și dezvoltarea publicului; 

• construiește capacitatea de a fi activ la nivel 

internațional în Europa și dincolo; 

• contribuie la Pactul Verde European; 

• ajută sectoarele culturale și creative europene să 

profite pe deplin de noile tehnologii pentru a le spori 

competitivitatea. 

Valoare grant: 27 000 000 Euro. 

Data limită: 26 august 2021 (ora 18:00 a României). 

Sursa: https://www.finantare.ro 

 

 (Buhuș Andrei - consilier comunicare) 
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Apelul pentru rețele europene de  

organizații din sectoarele culturale 

și creative  


