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Așa cum v-am obișnuit, pe perioada vacanței de vară, 

începând cu data de 

6 iulie până pe 10 

august, în fiecare 

miercuri, de la ora 

9.30, 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.  

 

 

  

 

 

Pentru că anul trecut ne-a plăcut foarte tare să sprijinim 

organizarea lui și, pentru că ne dorim, în continuare, să 

încurajăm inițiativele tinerilor de a se implica în viața 

comunității locale și de a le afla părerea cu privire la 

viitorul Europei, anul acesta vom fi din nou prezenți, cu 

un stand informativ, la festivalul de muzică 

underground, Open Camp.  

Ediția de anul 

acesta, ce poartă 

numărul XII, se va 

desfășura în 

perioada 29-31 iulie, 

la Poligonul de tir 

Paiu.  

Open Camp 

reprezintă mai mult 

decât un simplu 

festival. Acesta este 

o platformă de 

exprimare pentru 

tineri, un susținător al 

proiectelor pentru comunitate, o inițiativă de revitalizare 

urbană prin artă. 

 

 

 

 

Anul acesta am sărbătorit Ziua Europei alături de 

reprezentanți mass -media și purtători de cuvânt din 

instituțiile publice/administrația publică locală a județului 

Vaslui, în cadrul evenimentului „Despre Europa, la 

cafea”. 

Evenimentul s-a desfășurat pe data de 7 mai 2022,       

într-un cadru informal, la o cafenea din municipiul Vaslui, 

dialogând despre un subiect de actualitate,  

dezinformarea, despre impactul pe care le pot avea 

știrile false asupra cetățenilor județului Vaslui, dar și 

despre cum putem identifica subiectele pe teme 

europene de interes atât pentru mass media, cât și pentru 

comunitatea locală. 

Vara aceasta... 

vom călători din nou în Europa 

și vom fi prezenți...din nou...la  

Open Camp 

Ziua Europei  

http://www.europedirectvaslui.ro


2 

În cadrul întâlnirii moderate de Cătălin Striblea, 

jurnalist de origine din județul Vaslui, care activează 

în momentul de față la postul de radio Europa FM, 

am avut plăcerea să cunoaștem adevărați profesioniști, 

cu experiență profesională vastă, cu opinii interesante și 

idei constructive despre metodele prin care putem 

selecta cele mai de interes și mai verificate informații 

despre oportunitățile oferite de Uniunea Europeană 

pentru redresarea țărilor după pandemie și a 

compensării efectelor războiului din Ucraina. 

 

 

 

 

V-am mai povestit și cu alte ocazii că noi sărbătorim Ziua 

Europei toata luna mai! Așa s-a întâmplat și anul acesta! 

Pe lângă frumosul eveniment „Despre Europa, la 

cafea”, am răspuns tuturor invitațiilor de a susține 

activități de informare despre Uniunea Europeană. 

Suntem bucuroși că am reușit să aducem informația 

europeană mai aproape elevilor și cadrelor didactice atât 

din mediul urban, cât și rural! 

Astfel, la sediul nostru am desfășurat 13 ore de 

informare pentru 315 elevi de gimnaziu și liceu de la 

Școala Gimnazială “Constantin Parfene” Vaslui, 

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

Școala Gimnazială “Elena Cuza” Vaslui, Liceul 

Tehnologic „Ion Mincu Vaslui” și Liceul Teoretic 

„Mihail Kogălniceanu” Vaslui. Pe lângă acestea, am 

vorbit despre Uniunea Europeană și cu 33 de elevi de 

clasa a IV-a de la Școala Gimnazială „Mihai 

Eminescu” Vaslui, la sediul unității de învățământ.  

Chiar de Ziua Europei, ne-am deplasat la Bârlad, la 

Liceul Tehnologic „Al.I.Cuza”, unde, în cadrul 

evenimentului „Noi și Europa”, desfășurat de cadrele 

didactice de acolo, am cunoscut 35 de tineri care vor 

beneficia de mobilități Erasmus, în cadrul proiectelor 

câștigate de unitatea de învățământ ce a obținut 

acreditarea Erasmus+ în domeniul educației și 

formării profesionale VET pentru o perioadă de 5 ani 

(2021-2026)!  

La invitația Școlii Gimnaziale „Cezar Botez'' din 

comuna Fâstâci, pe data de 11 mai am promovat 

simbolurile europene în cadrul evenimentului școlii 

dedicat Zilei Europei, la care au participat 62 de elevi de 

vârste diferite și cadre didactice. Acolo, am constatat cu 

mândrie că valorile UE sunt prezente și în mediul rural, 

iar asta se datorează și dnei prof. Alina Florina 

Martinaș - Ioniță, ce a fost desemnată anul acesta de 

Parlamentul European să fie promotor european pe 

plan local! 

„Biblioteca Vie” este un eveniment tradițional, organizat 

de prietenii noștri vechi de la Biblioteca Județeană 

”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, care nouă ne place 

foarte tare și de la care nu puteam lipsi! Anul acesta am 

vorbit ca o carte deschisă, „Cu pasiune în și pentru 

Europa!”  

Pentru că ne-a făcut plăcere să revedem vechi prieteni și 

să ne facem unii noi, vă invităm pe pagina noastră de 

Facebook și Instagram să vă convingeți ce frumos și 

interactiv a fost! 

(Mihaela Dumitraș, ofițer comunicare) 

Tot de Ziua Europei  
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Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE 

privind ajutoarele de stat, o schemă de ajutoare a 

României în valoare de 500 de milioane EUR pusă la 

dispoziție prin intermediul Mecanismului de redresare 

și reziliență („MRR”) pentru a sprijini dezvoltarea de 

noi suprafețe împădurite. Măsura face parte din 

strategia României de asigurare a protecției pădurilor și 

a biodiversității.  

    @ pixabay 

 

Schema va contribui, de asemenea, la obiectivele 

strategice ale UE legate de tranziția verde. 

Schema, care se va desfășura până la 30 iunie 2026, 

urmărește să sprijine proprietarii de terenuri agricole 

adecvate pentru împădurire în vederea creării de noi 

suprafețe împădurite, ceea ce va avea un impact climatic 

pozitiv pe termen lung.  

 

Sursa: RCE 

 

Comisia Europeană salută decizia serviciului interactiv 

de streaming video în direct Twitch de a adera la Codul 

de conduită al UE privind combaterea discursurilor 

ilegale de incitare la ură din mediul online. De 

asemenea, Twitch a aderat recent la Codul de bune 

practici privind dezinformarea.  

Codul de conduită continuă să atragă noi companii. 

Astfel, la scurt timp după ce Rakuten Viber a anunțat că 

aderă la cod, Twitch a devenit al doisprezecelea 

partener, alăturându-se unor nume precum Facebook, 

Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat, 

Dailymotion, Jeuxvideo.com, TikTok și LinkedIn.  

     

    @ pixabay 

 

Codul de conduită a dat deja rezultate pozitive. În medie, 

societățile IT au examinat 81 % din notificări în termen 

de 24 de ore și au eliminat 62,5 % din conținutul 

semnalat. 

Codul de conduită completează alte inițiative ale UE, 

precum Actul legislativ privind serviciile digitale, 

contribuind la crearea unui răspuns mai solid la nivelul 

UE împotriva discursurilor de incitare la ură din mediul 

online. 

Sursa: RCE 

 

 

Pe data de 23 iunie 2022, Consiliul European a luat 

decizia de a acorda Ucrainei și Moldovei statutul de 

țări candidate pentru aderarea la UE și Georgiei 

perspectiva de a deveni stat membru.  

Această decizie se bazează pe avizele favorabile date 

de către Comisia Europeană  privind cererile de 

aderare la UE depuse de Ucraina, Georgia și 

Republica Moldova.  

Avizele se bazează pe evaluarea Comisiei din 

perspectiva celor trei seturi de criterii de aderare la 

UE convenite de Consiliul European:  

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

500 de milioane EUR pentru împăduriri, 

 în România  

Platforma Twitch aderă la Codul de        

conduită al UE de combatere a discur-

surilor ilegale de incitare la ură 

Ucraina, Moldova și Georgia,  

state membre UE? 
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are un bilanț solid în ceea ce privește politica economică, 

precum și un mediu de afaceri favorabil, dar trebuie să 

întreprindă reforme suplimentare pentru a îmbunătăți 

funcționarea economiei sale de piață; în general, a 

stabilit o bază solidă pentru continuarea alinierii la acquis

-ul UE.  

Sursa: RCE 

 

Comisia a lansat o nouă cerere de propuneri 

Erasmus+ referitoare la activități-pilot în vederea 

acordării unei etichete de diplomă europeană 

comună și la testarea instrumentelor de cooperare 

instituționalizată ale UE.  

Eticheta de diplomă europeană comună ar urma să fie 

eliberată ca certificat complementar calificărilor obținute 

de studenții care au absolvit programe comune elaborate 

în contextul cooperării transnaționale dintre mai multe 

instituții de învățământ superior. Testarea instrumentelor 

de cooperare instituționalizată ale UE, cum ar fi un 

posibil statut juridic european pentru alianțe, va sprijini 

folosirea în programe-pilot a  instrumentelor europene 

existente cu scopul de a facilita o cooperare 

transnațională mai profundă, pe termen lung și flexibilă 

între instituțiile de învățământ superior.  

Obiectivul este acela de a le acorda alianțelor, pe bază 

de voluntariat, libertatea de a acționa ca un întreg, de a 

lua decizii strategice comune, de a experimenta 

recrutarea în comun, de a elabora programe de 

învățământ comune sau de a pune la comun resursele și 

capacitățile umane, tehnice, de date, educaționale, de 

cercetare și inovare. 

Această cerere de propuneri deschisă și competitivă are 

un buget total de 2 milioane EUR, iar termenul de 

depunere a candidaturilor este 6 octombrie.  

Sursa: RCE 

• criteriile politice 

• criteriile economice 

• capacitatea fiecărei țări de a-și asuma 

obligațiile care decurg din calitatea de membru 

al UE (acquis-ul UE).  

Comisia Europeană a constatat că Ucraina este, în 

general, foarte avansată în ceea ce privește atingerea 

stabilității instituțiilor care garantează democrația, statul 

de drept, drepturile omului și respectarea și protecția 

minorităților, a continuat să înregistreze un bilanț 

macroeconomic puternic, a demonstrat o reziliență 

remarcabilă în ceea ce privește stabilitatea 

macroeconomică și financiară, fiind totodată necesar să 

continue reformele economice structurale ambițioase, și 

a realizat o apropiere treptată a legislației sale de 

elemente substanțiale ale acquis-ului UE în multe 

domenii.    

În ceea ce privește Moldova, Comisia Europeană 

concluzionează că: aceasta are o bază solidă pentru a 

atinge stabilitatea instituțiilor care garantează 

democrația, statul de drept, drepturile omului și 

respectarea și protecția minorităților; politicile 

macroeconomice sunt suficient de solide și s-au 

înregistrat progrese în ceea ce privește consolidarea 

sectorului financiar și a mediului de afaceri, dar mai 

trebuie întreprinse reforme economice esențiale; țara a 

stabilit o bază solidă pentru continuarea alinierii la acquis

-ul UE.  

Comisia Europeană estimează că Georgia: are baza 

pentru a atinge stabilitatea instituțiilor care garantează 

democrația, statul de drept, drepturile omului și 

respectarea și protecția minorităților, chiar dacă evoluțiile 

recente au subminat progresele înregistrate de această 

țară; a atins un nivel bun de stabilitate macroeconomică,   

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Erasmus+ pentru o cooperare  

transnațională mai strânsă 



OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 
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Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor 

provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 

și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări 

verzi, digitale și reziliente a economiei. 

Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor 

provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 

și  consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări 

verzi, digitale și reziliente a economiei". 

Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-

urilor afectate de pandemia COVID-19. 

Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive. 

Tip de proiect: “Investiții destinate capacităților de 

prestare de servicii și retehnologizării, în vederea 

refacerii capacității de reziliență” 

Solicitanți eligibili: IMM – microîntreprinderile, 

întreprinderile mici și mijlocii  

Proiectele aferente acestui apel vor finanța investiții 

destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacității 

de reziliență și vor avea ca activități eligibile: 

• modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/

eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri 

specifice aferente capacităților de producție/servicii 

existente, precum și pentru alte categorii de 

cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de 

producție/servicii pentru care nu este necesară 

obținerea de autorizații de construire în 

conformitate cu legislația specifică în vigoare; 

• dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier 

specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență 

energetică necesare activității de producție și 

servicii precum și alte achiziții de bunuri de această 

natură care sunt necesare capacităților de 

producție/servicii existente.  

Bugetul total alocat este de 417.830.695 euro. 

Valoarea granturilor pentru investiții necesare 

capacităților de prestare de servicii care se acordă pe 

proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de minimis  

este cuprinsă între minim 50.000 euro și maxim 200.000 

euro. 

Valoarea granturilor pentru investiții necesare 

retehnologizării care se acordă pe proiect și beneficiar, 

sub forma de ajutor de stat, este cuprinsă între 50.000 

euro și 500.000 euro (echivalentul în lei la cursul 

inforeuro valabil în luna iunie 2022) în limita de maxim 

cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019. 

Durata de implementare a proiectelor nu va depăși 

data de 31.12.2023. 

Perioada de consultare publică este 22.06.2022-

04.07.2022, timp în care cei interesați pot transmite 

observații și propuneri la secretariat.poc@mfe.gov.ro. 

Detalii suplimentare: https://mfe.gov.ro/ 

  

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a avizat 

și transmis, până la această dată, spre aprobarea 

Comisiei Europene, 13 din cele 16 Programe 

Operaționale prin care România poate atrage 

investiții de aproximativ 31 de miliarde euro din 

fondurile alocate pentru perioada de programare 

2021-2027, precum: 

• Programul Operațional Incluziune și Demnitate 

Socială; 

• Programul Operațional Transport; 

• Programul Operațional Dezvoltare Durabilă;  

• Programul Operațional Educație și Ocupare; 

• Programul Operațional Regional Vest; 

• Programul Operațional Regional Sud Muntenia; 

• Programul Operațional Regional Sud-Vest 

Oltenia;  

• Programul Operațional Regional Nord-Vest; 

• Programul Operațional Regional Nord-Est; 

• Programul Operațional Regional Sud-Est; 

• Programul Operațional Regional Centru; 

• Programul Operațional Regional București-Ilfov; 

• Programul Operațional Asistență Tehnică. 

 

Sursă: https://mfe.gov.ro/     

Investiții în activități productive, 

Ghid în consultare 

2021-2027 

mailto:secretariat.poc@mfe.gov.ro
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-investitii-destinate-capacitatilor-de-prestare-de-servicii-si-retehnologizarii-in-vederea-refacerii-capacitatii-de-rezilienta/
https://mfe.gov.ro/pregatiri-pentru-atragerea-fondurilor-alocate-pentru-perioada-2021-2027-13-din-16-programe-operationale-au-fost-trimise-comisiei-pentru-a-fi-aprobate/
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Autoritatea de Management a Programului Operațional 

Capacitate Umană 2014-2020 a publicat o nouă versi-

une a Manualului Beneficiarului, aduce modificări       

asupra metodelor de raportare sau a unor formulare, 

precum Anexa 8 – Formularul de înregistrare individuală 

a participanților; Anexa 9 – Raport tehnic,                  

Anexa 18 – Raport lunar de activitate, Anexa 21 – Infor-

mații Beneficiar activități luna următoare, dar introduce și 

noi formulare - Anexa 30 – Raportare indicatori post-

implementare. 

Detalii suplimentare: http://mfe.gov.ro 

   

 

 

 

COMPONENTA 15 - Educație  

Apel de proiecte pentru construirea, echiparea și ope-

raționalizarea a 110 creșe: PNRR/2022/C15, împărțit în 

2 operațiuni: 

• Operațiunea 1: apel de proiecte de atragere de      

fonduri de tip competitiv; 

• Operațiunea 2: apel de proiecte de atragere de      

fonduri privind proiectele începute cel mai de-

vreme la 1 februarie 2020.  

În cadrul acestei operațiuni sunt finanțate doar proiectele 

din cadrul Programului Național de Construcții de Interes 

Public sau Social, aflate în achiziție publică sau pentru 

care au fost încheiate contracte de lucrări și servicii. 

Solicitanți  eligibili: 

a. Unitățile administrativ-teritoriale:  

• municipii reședință de județ, municipiul București; 

• alte municipii; 

• orașe; 

• comune. 

b. Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. 

Perioadă de depunere: 30 iunie 2022, ora 10:00 - 30 

iulie 2022, ora 23:59.  

Modalitatea de depunere: aplicație electronică pe 

www.mdlpa.ro/investitii/PNRR.  

Buget:  Solicitările de fonduri nerambursabile vor fi 

efectuate în limita bugetului total alocat investiției, în 

valoare de 298.569.953,31 euro (fără TVA). 

Rata de finanțare în cazul investiției Construirea, 

echiparea și operaționalizarea a 110 creșe aferente 

COMPONENTEI 15 - Educație este de 100% din 

valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita 

bugetului alocat. 

Creșele nZEB (near-Zero Energy Building) vor fi dotate 

cu panouri solare și fotovoltaice, pentru asigurarea 

necesarului de energie și apă caldă din surse 

regenerabile, iar anvelopa clădirii va fi foarte bine izolată 

termic, cu uși și geamuri izolante.  

Detalii suplimentare: https://www.mdlpa.ro/  

 

 

 

 

 

Impact Hub Bucharest a lansat Black Sea 

ClimAccelerator 2022 – Acceleratorul startupurilor 

verzi, organizat cu sprijinul EIT Climate-KIC. 

Programul oferă sprijin pentru accelerarea soluțiilor din 3 

stadii diferite de dezvoltare, acces la know-how, o rețea 

de consultanți, mentori și investitori și o finanțare totală 

de 300.000 de euro, pentru susținerea inovațiilor care 

contribuie la atingerea obiectivului de neutralitate 

climatică în Europa. 

În cadrul acestui program, există 16 locuri disponibile 

pentru startup-urile din România, ce vor avea 

posibilitatea de a primi un grant de 5000 de euro și de a 

participa la workshop-uri de modelare de business, 

marketing, vânzări, management financiar, consultanță 

de business și pregătire pentru investiții, mentorat 

individual, sesiuni de pitching, peer sharing și 

evenimente internaționale. 

Înscrieri: Start-up-urile în stadiu incipent până în data 

de 24 iulie 2022, iar cele din categoriile MVP & Growth - 

august-septembrie 2022. 

Detalii suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/ 

 

 

(Mihaela Dumitraș, ofițer comunicare) 
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STR. M. KOGĂLNICEANU, NR. 25 

TEL/FAX 0235-361652, e-mail : europedirectvaslui@cjvs.eu 

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 

5.000 de euro pentru start-up-urile  

green inovatoare 

POCU: o nouă versiune a  

Manualului Beneficiarului 

PNRR 

http://mfe.gov.ro/pocu/wp-content/uploads/2022/06/MANUALUL-BENEFICIARULUI-POCU_20220623.pdf

