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Așa cum v-am promis, împreună cu Inspectoratul 

Școlar Județean Vaslui, Biblioteca Județeană 

„Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui și Palatul Copiilor 

Vaslui, prin Cercul de Creație Literară, am relansat 

concursul, “Europa Literară”, ediția a II-a. 

Obiectivul acestui concurs este creșterea gradului de 

conștientizare asupra literaturii europene, prin stimularea 

și promovarea lecturii în rândul publicului larg al județului 

Vaslui, fiind o continuare a primei ediții, desfășurată în 

primăvara acestui an.   

La fel ca la prima ediție, și de această dată, invităm 

publicul vasluian să ne transmită, până pe 4 septembrie 

2020, o fotografie artistică cu o carte ce aparține unui 

autor european și o scurtă descriere/recomandare 

despre acea carte. Totuși, diferența la această ediție 

este că, în competiție vor fi acceptate doar acele cărți 

care aparțin autorilor născuți în 18 dintre cele 27 state 

membre UE, state ce nu au fost menționate în prima 

ediție, precum: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, 

Croația, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 

Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Slovacia, 

Slovenia, Suedia, Ungaria. 

Pentru a se înscrie în concurs, rugăm persoanele 

interesate, să ne transmită fișa de înscriere și un acord 

parental, în cazul participanților minori, alături de 

fotografii, pe adresa noastră de e-mail, 

europedirectvaslui@cjvs.eu, sau pe conturile de 

socializare, de pe Facebook și Instagram.  

Pentru a fi câștigătoare, fotografiile trebuie să fie cât mai 

creative și originale, iar descrierea cărților să conțină 

trăirile si sentimentele cititorilor din timpul lecturii, ce i-a 

impresionat sau marcat pe aceștia la acea carte. 

 

În cadrul competiției, vor fi premiate cel puțin 5 persoane, 

atât prin votul publicului pe paginile noastre de Facebook 

și Instagram, precum și prin analiza juriului, format din 

reprezentanții Organizatorilor. Premiile vor consta în 

diplome și broșuri pentru toate persoanele înscrise, 

adeverințe, acolo unde va fi cazul, precum și materiale 

promoționale unice personalizate cu logo-ul Comisiei 

Europene în România și Europe Direct Vaslui, pentru cele 

mai bune însrieri.  

La finalul acestui concurs, organizatorii vor realiza o carte 

digitală cu titlul „Europa Literară”, ce va purta amprenta 

participanților, fiind o colecție a trăirilor și emoțiilor create 

de autori în mintea și sufletul cititorilor ce va fi distribuită 

online. 

 

Informații suplimentare sunt disponibile în Regulamentul 

concursului, publicat pe www.europedirectvaslui.ro! 

Europa Literară,  

ediția a II-a 

http://www.europedirectvaslui.ro
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Anul acesta, activitatea noastră se axează pe un subiect 

de o importanță majoră pentru Comisia Europeană, mai 

ales în contextul pandemiei cauzată de coronavirus: 

combaterea dezinformării.  

Pandemia de coronavirus a fost însoțită de un val masiv 

de informații false și înșelătoare, tentative ale unor actori 

străini de a influența dezbaterile interne din UE, 

alimentate din plin de temerile elementare ale oamenilor 

și de rapiditatea cu care au circulat și s-au schimbat 

știrile. Informațiile de sănătate înșelătoare, afirmațiile 

false, teoriile conspirației și frauda în domeniul protecției 

consumatorilor pun în pericol sănătatea publică.  

Din acest motiv, în această toamnă, vom organiza o 

serie de dezbateri online, dedicate tinerilor din județul 

Vaslui, pentru a diminua efectul nociv al știrilor false, cu 

titlul No Fake, No Hate.  

Dezbaterile vor avea 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 lor.  

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

Suntem curioși să aflăm părerea tinerilor despre 

afirmațiile dovedite științific ca fiind false, precum cele 

care îi îndemnau pe oameni „să bea înălbitor sau alcool 

pur pentru a se vindeca de infecțiile cu coronavirus”, deși   

specialiștii au demonstrat că înălbitorul și alcoolul pur pot 

fi foarte nocive.  

Dar, până atunci, vă prezentăm câteva modalități simple 

de a vă ajuta să identificați dezinformarea și să opriți 

răspândirea ei online: 

Jurnaliștii credibili au un parcurs profesional 

identificabil! 

 

Erorile gramaticale, postarea de articole la ore  

suspecte, numărul foarte ridicat de postări zilnice sau 

lipsa implicării în conversații reale, pot proveni de la 

conturi robot.   

 

Uneori, fotografii care nu mai sunt de actualitate pot 

fi folosite în contexte diferite sau pot fi complet    false. 

 

Observați modul în care știrea vă face să vă simțiți!! 

Dezinformarea este deseori concepută pentru a 

declanșa emoții negative și pentru a eroda încrederea în 

autoritățile publice și în mass-media profesionale.  

 

(Mihaela Dumitraș, ofițer comunicare) 

No Fake, No Hate! 
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Din cauza efectelor crizei provocate de coronavirus, 

Comisia Europeană a propus să ofere orașelor Rijeka 

(Croația) și Galway (Irlanda) posibilitatea de a-și prelungi 

titlul de „Capitală Europeană a Culturii 2020” până la 30 

aprilie 2021.  

Comisia a propus, de asemenea, amânarea din 2021 în 

2022 a anului în care Novi Sad (Serbia) va deveni 

Capitală Europeană a Culturii și din 2021 în 2023 a 

anului în care Timișoara (România) și Elefsina (Grecia) 

vor deține titlul.  

Capitalele Europene ale Culturii 2020 Rijeka și Galway 

au fost cel mai grav afectate de pandemia provocată de 

coronavirus. Acestea au fost nevoite să amâne sau să 

anuleze toate evenimentele începând din martie 2020, 

fără să știe când își vor putea relua programele și în ce 

condiții. În practică, ele nu au putut să-și desfășoare 

evenimentele pentru „Capitala Europeană a Culturii”.  

            © UE  

 

Sursa: RCE 

 

Comisia Europeană a adoptat o revizuire a programului 

anual de lucru al Erasmus+ 2020, în urma căreia s-au 

alocat alte 200 de milioane euro pentru a stimula 

educația și formarea digitală și pentru a promova 

dezvoltarea competențelor și incluziunea prin creativitate 

și arte. 

Programul Erasmus+ va sprijini proiecte menite să 

consolideze metodele digitale de predare, învățare și 

evaluare în școli, în învățământul superior și în instituțiile 

de formare profesională.  

Acesta va oferi, de asemenea, oportunități pentru școli, 

organizații de tineret și instituții de învățământ destinate 

adulților pentru a sprijini dezvoltarea competențelor, 

pentru a stimula creativitatea și pentru a consolida 

incluziunea socială prin intermediul artelor, împreună cu 

sectoarele culturale și creative. 

Conform comunicatului oficial, cererile de propuneri 

pentru proiecte în aceste domenii vor fi publicate în 

săptămânile următoare, iar organizațiile interesate ar 

trebui să ia legătura cu agenția națională Erasmus+ din 

țara lor. 

 

Sursa: RCE 

 

 

 

 

 

 

Comisia Europeană și UNESCO, precum și Twitter și 

Congresul Mondial Evreiesc își unesc forțele pentru a 

sensibiliza publicul cu privire la teoriile conspirației din 

mediul online. 

În cadrul acestei inițiative s-a publicat o nouă serie 

de infografice menite să vină în sprijinul 

cetățenilor. Infograficele oferă scurte explicații cu privire 

la motivele pentru care teoriile conspirației sunt 

periculoase – în special în perioade de criză – și la 

modul în care acestea pot fi identificate și combătute în 

mod eficace cu argumente bazate pe fapte.  

Astfel cum s-a subliniat și în Comunicarea privind 

dezinformarea, prezentată de Comisie în luna iunie, 

actualul climat a oferit un teren deosebit de fertil pentru 

teoriile conspirației.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: RCE 

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Comisia propune prelungirea până în 2021 a 

Capitalelor Europene ale Culturii 2020 

Erasmus, un + de 200 milioane euro 

Combaterea dezinformării,  

subiect de interes mondial  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1006
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au avut deja loc o serie de demersuri pozitive cu Sanofi-

GSK. Contractul avut în vedere cu Johnson & Johnson 

ar prevedea posibilitatea ca toate statele membre ale UE 

să achiziționeze vaccinul, precum și să îl doneze țărilor 

cu venituri mici și medii sau să îl redirecționeze către 

țările SEE.  

Se preconizează că, odată ce un vaccin s-a dovedit a fi 

sigur și eficace împotriva COVID-19, Comisia ar dispune 

de un cadru contractual pentru achiziționarea inițială a 

200 de milioane de doze, în numele tuturor statelor 

membre ale UE precum și pentru o posibilă achiziționare 

ulterioară a până la 200 de milioane de doze 

suplimentare. Comisia continuă discuțiile intense și cu 

alți producători de vaccinuri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: RCE 

 

Comisia Europeană a concluzionat că o subvenție 

directă acordată de România, în valoare de aproximativ 

4,8 milioane de lei, destinată Aeroportului Timișoara, 

respectă normele UE privind ajutorul de stat.  

Măsura urmărește să compenseze pagubele suferite de 

aeroport ca urmare a pandemiei de coronavirus. Din 

cauza măsurilor puse în aplicare de România pentru a 

limita răspândirea coronavirusului începând din 16 martie 

2020, companiile aeriene care operează pe aeroportul 

din Timișoara au trebuit să reducă treptat numărul de 

zboruri regulate, până la încetarea totală a operațiunilor 

de zbor la 25 martie 2020. Din acest motiv, aeroportul a 

suferit pierderi importante din exploatare. Abia la 17 iunie 

2020 au fost eliminate măsurile restrictive, iar 

operațiunile de trafic aerian au început să fie reluate.  

Sursa: RCE 

 

(Victor Munteanu, voluntar Europe Direct Vaslui) 

 

 

 

Banca Europeană de Investiții investește 30 de milioane 

de euro pentru a sprijini strategia de inovare a EryDel. 

Obiectivul acestei companii italiene de biotehnologie este 

dezvoltarea și comercializarea de terapii derivate din 

tehnologia sa, care utilizează globule roșii pentru 

tratarea bolilor rare.  

Sursa: RCE 

 

 

 

 

Alături de Milano, Valencia, Viena și alte 8 orașe 

europene, Cluj-Napoca este în finala competiției 

pentru titlul de „Capitala europeană a inovării 

2020” și ar putea câștiga 1 milion de euro.  

Finanțat prin Orizont 2020, programul pentru cercetare și 

inovare al UE, premiul recunoaște meritele orașelor 

europene care dezvoltă ecosisteme de inovare dinamice 

menite să abordeze provocările din viața publică și să 

îmbunătățească viața oamenilor. Un juriu la nivel înalt 

format din experți independenți au selectat cei 12 

finaliști, analizând modul în care orașele utilizează soluții 

inovatoare pentru a răspunde provocărilor societale, 

modul în care utilizează aceste practici în procesul de 

dezvoltare urbană și modul în care acestea implică 

comunități locale extinse în procesul de luare a deciziilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: RCE 

  

 

 

 

Comisia Europeană a încheiat o serie de discuții 

preliminare cu Johnson & Johnson pentru achiziționarea 

unui potențial vaccin împotriva COVID-19. Luna trecută,  

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

UE sprijină biotehnologiile și tehnologia 
globulelor roșii pentru tratarea bolilor rare 

Cluj-Napoca, finalist pentru titlul de  

Capitală Europeană a Inovării 

Coronavirus: Comisia încheie o serie de noi 
discuții pentru garantarea unui viitor vaccin 

1 milion de euro pentru  

Aeroportul Timișoara 



OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 
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Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți  

Obiectivul specific 3.12. - Îmbunătățirea nivelului de 

cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor 

economice/ domeniilor identificate conform Strategiei 

Naționale de Competitivitate și Strategiei Naționale de 

Cercetare-Dezvoltare și Inovare  ale angajaților. 

Prezentele apeluri sunt dedicate exclusiv regiunilor mai 

puțin dezvoltate, printre care Regiunea Nord- Est. 

 

Termen limită de depunere: 15 noiembrie 2020. 

 

Apel: Competențe digitale pentru angajații din IMM  

 

Activități eligibile: 

1. Furnizarea de programe de formare profesională; 

2. Evaluarea și certificarea competențelor 

profesionale; 

3. Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea 

de programe de învățare la locul de muncă în 

domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei 

informației și comunicațiilor;  

4.  Organizarea și derularea de campanii de 

conștientizare a angajatorilor. 

 

Solicitanți eligibili: 

 organizații patronale, federații patronale, 

confederații patronale sau uniuni patronale 

teritoriale; 

 asociații de întreprinderi; 

 camerele de comerț și industrie. 

 

Buget total:  20.000.000 euro.  

Valoarea totala eligibilă a unui proiect este între 100.000 

și 1.000.000 euro.  

Procentul minim de cofinanțare proprie obligatoriu pentru 

fiecare tip de entitate juridică, este prezentat în secțiunea 

4.3.1. din cadrul documentului Orientări privind accesarea  

finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman 2014-2020, cu modificările și completările 

ulterioare, disponibil aici.  

   @pixabay 

 

Apel: Competențe digitale pentru angajații din 

Întreprinderi Mari  

 

Activități eligibile: 

1. Furnizarea de programe de formare profesională; 

2. Evaluarea și certificarea competențelor 

profesionale în domeniul alfabetizării digitale și 

TIC.  

 

Solicitanți eligibili: întreprinderi mari. 

 

Buget total:  10.000.000 euro. Valoarea totala eligibilă 

a unui proiect este între 100.000 și 500.000 euro.  

Având în vedere faptul că, acest apel este sub incidența 

schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinul 

ministrului fondurilor europene nr. 931/2018, se aplică 

intensitatea ajutorului, care nu poate depăși 50% din 

valoarea costurilor totale eligibile ale proiectului de 

formare a adulților.  

Valoarea maximă a ajutorului de stat pentru un proiect 

de formare este de 250.000 euro.  

 

 

Sursă și detalii: Ministerul Fondurilor Europene 

Competențe digitale pentru angajații  

din IMM-uri și Întreprinderi Mari 

http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-pocu/#implementare-program


6 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

Axa Prioritară 8: Sisteme inteligente şi sustenabile de 

transport al energiei electrice şi gazelor naturale  

Obiectivul Specific 8.2: Creșterea gradului de interco-

nectare a Sistemului Național de Transport a gazelor 

naturale cu alte state vecine.  

Apel: Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a 

gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibili-

tate, siguranță, eficiență în operare, precum și de inte-

grare a activităților de transport, distribuție și consum 

final.  

Termen limită de depunere: 17.11.2020. 

Activități eligibile: 

 Construirea rețelelor inteligente de distribuție gaze 

naturale;  

 Construirea stațiilor de reglare, măsurare – preda-

re a gazelor naturale și a racordului la Sistemul de 

Transport existent; 

 Construirea rețelelor interioare de distribuție a ga-

zelor naturale pentru clădirile administrative publi-

ce branșate la rețeaua inteligentă distribuție a ga-

zelor naturale propusă prin proiect (clădirea primă-

riei, centre sociale, școli, etc), în cadrul cărora se 

desfășoară activități non – economice; 

 Construirea branșamentelor pentru consumatorii 

casnici până la limita proprietății publice.  

Solicitanți eligibili: 

 Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care 

au ca obiect de activitate serviciul de utilitate publi-

că de alimentare cu gaze naturale a populației;  

 Autorități publice locale (APL) din regiunile mai 

puțin dezvoltate ale României, individual, sau în 

parteneriat cu alte APL. 

Buget limită apel: 235,29 milioane de euro.  

Valoarea maximă eligibilă / proiect este de 25 milioane 

de euro. 

Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile 

totale eligibile - 100% (85% FEDR+ 15% buget de stat).  

 

Sursă și detalii: Ministerul Fondurilor Europene 

 

Bugetul alocat proiectelor depuse în cadrul apelului 

„Consolidarea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19”, finanțat prin intermediul 

Programului Operațional Infrastructură Mare, a fost 

majorat de la 350 milioane euro la 700 de milioane de 

euro.  

Până în prezent au fost depuse 115 cereri de finanțare în 

valoare de aproximativ 473 milioane euro, bugetul 

apelului fiind depășit cu peste 120 de milioane euro. 

 

Sursa: www.fonduri-structurale.ro 

  

Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi 

a gestionării inteligente a energiei în infrastructura 

de iluminat public. 

Obiectivul Programului: creşterea eficienţei energetice 

a sistemelor de iluminat public. 

Buget: total de 384 milioane lei.   

Finanţarea se acordă în funcţie de categoria unităţii 

administrative - teritoriale, după cum urmează: 

a) unitate administrativă - teritorială cu o populaţie de 

până la 4.000 locuitori - maximum 500.000 lei; 

b) unitate administrative - teritorială cu o populaţie de 

peste 4.001 locuitori - maximum 1.000.000 lei.  

 

De asemenea, finanțarea se acordă în procent de 

maximum 90% din cheltuielile eligibile. 

Solicitanți eligibili: Unităţile administrativ-teritoriale, 

organizate la nivel de comună, oraş sau municipiu.  

Sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare a 

început în data de 13.07.2020 și durează maximum 60 

de zile, în limita fondurilor disponibile alocate 

programului. 

Detalii: https://www.afm.ro/iluminat_public_legislatie.php 

 

(Mihaela Dumitraș, ofițer comunicare) 
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