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Anul acesta, pe lângă cele 3 zile de muzică live, festivalul
a cuprins și 3 seri de proiecții de filme românești, în

Pregătim...

colaborare cu Serile Filmului Românesc (SFR).
Pentru luna septembrie pregătim 2 evenimente prin care

Pe parcursul a 2 seri, pe 25 și pe 29 august, am avut

ne dorim să vă atragem atenția cât mai mult asupra

plăcerea de a cunoaște tineri creativi, interesanți și mai

importanței protejării mediului!

ales interesați de viitorul Europei. Reducerea poluării,

PICKnic Europa! va cuprinde o acțiune de ecologizare,

eliminarea completă a plasticului, punerea accentului pe

îmbinată cu un picnic și socializare în natură, precum și

învățarea practică în domeniul educațional, dotarea

plantarea pădurii EU4EST sau altfel spus pădurea simbol

unităților de învățământ cu bazine și aparatură pentru

a Uniunii Europene, ce va cuprinde 27 de copaci pentru

practicarea

fiecare stat membru.

medicale egale pentru toți cetățenii europeni sau

De asemenea, pentru a promova utilizarea mijloacelor de

digitalizarea serviciilor de consum sunt doar câteva dintre

transport ecologice vom organiza evenimentul Drumul

ideile prin care tinerii care ne-au vizitat standul le

investițiilor cu fonduri europene, constând într-un tur

consideră necesare pentru un viitor mai bun european.

de ciclism care va viza acele puncte în care s-au făcut

Pe lângă bucuria de a dialoga cu tinerii din Vaslui,

investiții cu fonduri europene dar și atracții locale de

miercuri, 25 august, am avut onoarea să ne viziteze la

interes turistic, unele dintre ele mai puțin cunoscute.

stand, Bogdan Mihai Simion, solist vocal, doctor în

sporturilor

de

performanță,

tratamente

Litere, ocazional scriitor și unul dintre ultimii cobzari
din România, căruia îi mulțumim frumos că și-a făcut

Fii Open-minded, Europa!...și a fost!

timp pentru a discuta cu noi despre drepturile
cetățenești și rolul UE în viața noastră.

Pentru a încuraja inițiativele tinerilor de a se implica în
viața comunității locale, și din dorința de a obține părerea
lor cu privire la cum să arate Europa în care doresc să

trăiască, anul acesta am participat cu un stand informativ
la festivalul de muzică underground Open Camp,
desfășurat în perioada 24 - 29 august 2021.
Ajuns la cea de -a XII-a ediție, ceea ce a început doar ca
„visul unei nopți de vară” pe băncile parcului Secu din
municipiul Vaslui, 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.
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ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI

* de la stânga la dreapta Otilia, Denisa, Ecaterina, Narcis și
Mircea.

În cadrul evenimentelor ocazionate de festivalul Open

Ca să vă convingeți ce frumos a fost, vă invităm pe

Camp Vaslui, am desfășurat și un concurs prin care am

paginile noastre de Facebook și Instagram!

încurajat tinerii și publicul larg să dezbată provocările și
prioritățile Europei și să reflecte la viitorul pe care-l
doresc pentru Uniunea Europeană.

Și vara aceasta am călătorit prin Europa!

Astfel, în perioada 17 - 20 august 2021, am primit
răspunsuri cât mai diverse la întrebarea „Ce îți dorești în
viitor pentru Europa?" lansată pe pagina de noastră de

Vara aceasta, în perioada 5 iulie- 13 august, am călătorit

Facebook, Europe Direct Vaslui.

imaginar prin statele membre și cele candidate ale

În urma concursului, am acordat 3 premii constând în 3

Uniunii Europene, alături de copiii înscrişi la programul

abonamente de 3 zile la

„Biblioteca de Vacanţă”, desfăşurat de Biblioteca

Open Camp, puse la
dispoziția

noastră

către

organizatorii

Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.

de

festivalului.
Fericiții

câștigători,

3

tineri din Vaslui - Ștefan
Manea (foto), Cosmin
Jacotă și Daria Croitoru
au fost desemnați prin
tragere

la

sorți,

prin

platforma random.org.
Nouă ne-a plăcut foarte mult experiența de la Open

„Biblioteca de Vacanţă” cuprinde programe educative

Camp, mai ales că am colectat idei utile pentru

pentru copii cu vârste între 7-14 ani, precum cursuri de

Conferința privind viitorul Europei, dar și pentru viitoarele

limbi străine, ateliere de creaţie, de poezie sau literare.

noastre activități.

Pe parcursul întâlnirilor, ce au avut loc în fiecare miercuri

Toate acestea nu ar fi fost posibile fără sprijinul

de la ora 09.30, am reușit să stârnim curiozitatea copiilor

organizatorilor Open Camp, pe care îi felicităm pentru o

față de comorile continentului European. Aceștia au

nouă ediție de succes, chiar și în context pandemic și

descoperit cele mai interesante simboluri ale statelor

cărora le mulțumim frumos pentru colaborare.

membre din Uniunea Europeană, au aflat lucruri

Nu în ultimul rând, mulțumim Otiliei, Denisei, Ecaterinei,

minunate, mai puţin ştiute despre bătrânul continent și

lui Narcis și Mircea, voluntarii noștri dragi pe care i-am

ne-au împărtășit ce-și doresc ei pentru viitorul Europei.

cunoscut cu sprijinul Bibliotecii Judeţene „Nicolae
Milescu Spătarul” Vaslui.

(Mihaela Dumitraș, ofițer comunicare)
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EVENIMENTE & ŞTIRI

Pactul verde european:

Valorile fundamentale ale UE:

Comisia propune transformarea economiei
și a societății UE în vederea atingerii
obiectivelor ambițioase în materie de climă

Comisia inițiază acțiuni în justiție împotriva
Ungariei și Poloniei pentru că încalcă
drepturile fundamentale ale persoanelor
LGBTIQ

Pe 14 iulie, Comisia Europeană a adoptat un pachet
de propuneri care să pregătească politicile UE, astfel

Comisia

încât, până în 2030, emisiile nete de gaze cu efect de

neîndeplinirii obligațiilor împotriva Ungariei și Poloniei în

seră ale Uniunii să scadă cu cel puțin 55 %,

legătură

comparativ cu nivelurile din 1990.

fundamentale. „Europa

Propunerile făcute vor permite realizarea unei accelerări

stigmatizarea unor părți ale societății noastre,

necesare ritmului de reducere a emisiilor de gaze cu

indiferent dacă motivul stigmatizării ar fi persoanele

efect de seră în următorul deceniu.

iubite, vârsta, apartenența etnică, opiniile politice
sau

Ele prevăd:


lansează
cu

proceduri

egalitatea

convingerile

și
nu

lor

de

constatare

protecția

a

drepturilor

va permite niciodată

religioase”,

a

declarant

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în

Aplicarea

sistemului

de

comercializare

Parlamentul European, pe data de 7 iulie 2021.

a

certificatelor de emisii în noi sectoare și înăsprirea
sistemului existent al UE de comercializare a
certificatelor de emisii;


utilizarea sporită a surselor regenerabile de
energie;



asigurarea unei mai mari eficiențe energetice;



implementarea mai rapidă a modurilor de transport

cu

emisii

scăzute

și

a

infrastructurii

și

a

combustibililor de care depind aceste moduri de
transport;



© UE

alinierea politicilor fiscale la obiectivele Pactului
verde european;

Egalitatea și respectarea demnității și a drepturilor

măsuri menite să împiedice relocarea emisiilor de

omului sunt valori fundamentale ale UE, consacrate

dioxid

pentru

prin articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

conservarea și consolidarea absorbanților naturali

Comisia va utiliza toate instrumentele de care dispune

de carbon.

pentru a apăra aceste valori.

de

carbon

și

instrumente

În ultimele decenii, evoluțiile legislative, jurisprudența și
inițiativele politice au îmbunătățit viețile multor oameni și
ne-au ajutat să construim societăți mai echitabile și mai
primitoare, inclusiv pentru persoanele LGBTIQ.
Cu toate acestea, discriminarea persoanelor LGBTIQ
persistă în întreaga UE, motiv pentru care UE trebuie să
se afle în prima linie în ceea ce privește eforturile menite
să protejeze mai bine drepturile persoanelor LGBTIQ.
© UE

Sursa: RCE
Sursa: RCE
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comunicații rapide și fiabile și la o panoplie suficientă de

Învingerea criminalității financiare:

soluții alternative pe piață. Grație acestei decizii și

Comisia revizuiește normele privind
combaterea spălării banilor și a finanțării
terorismului

angajamentelor

propuse

de

Orange,

piața

telecomunicațiilor din România va continua să ofere
servicii de comunicații de înaltă calitate la prețuri
competitive.”

Comisia Europeană a prezentat în data de 20 iulie, un
pachet ambițios de propuneri legislative menite să
consolideze normele UE privind combaterea spălării
banilor și a finanțării terorismului.
Pachetul

include,

de

asemenea,

propunerea

de

înființare a unei noi autorități a UE, care va avea
drept misiune combaterea spălării banilor.

Acest pachet face parte din angajamentul Comisiei de a
proteja cetățenii UE și sistemul financiar al UE împotriva
spălării banilor și a finanțării terorismului. Scopul

© UE

Sursa: RCE

acestuia este să asigure o mai bună detectare a
tranzacțiilor și a activităților suspecte, precum și

Comisia reduce prezența contaminanților
cancerigeni în produsele alimentare

eliminarea lacunelor exploatate de infractori în vederea
spălării produselor activităților ilicite sau a finanțării
activităților teroriste prin intermediul sistemului financiar.
Astfel cum s-a reamintit în Strategia UE privind o uniune

Pe 11 august, Comisia a stabilit noi niveluri maxime

a securității pentru perioada 2020-2025, consolidarea

pentru cadmiu și plumb într-o gamă largă de produse

cadrului UE privind combaterea spălării banilor și a

alimentare. Aceste măsuri au scopul de a reduce și

finanțării terorismului va contribui și la protejarea

mai mult prezența contaminanților cancerigeni în

cetățenilor

alimente și de a face alimentele sănătoase mai

europenilor

împotriva

terorismului

și

a

accesibile.

criminalității organizate.

Acesta

este

rezultatul

angajamentelor

asumate în cadrul Planului european de luptă împotriva
cancerului. Măsurile se aplică de la 30 august în ceea ce

Sursa: RCE

privește nivelul maxim de plumb, respectiv de la 31
august în ceea ce privește cadmiul.

Comisia aprobă achiziționarea Telekom
Romania de către Orange, sub rezerva
îndeplinirii anumitor condiții

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță
alimentară, a declarat: „Știm că alimentația nesănătoasă
sporește riscul de cancer. Decizia de astăzi urmărește să

temeiul

pună consumatorii în prim-plan, făcând ca alimentele

Regulamentului UE privind concentrările economice,

noastre să fie mai sigure și mai sănătoase, așa cum ne-

achiziția propusă a Telekom Romania Communications

am angajat în contextul Planului european de luptă

(„TKR”) de către Orange SA („Orange”). Aprobarea este

împotriva cancerului. Facem, de asemenea, un pas

condiționată de cesionarea participației minoritare de

înainte în întărirea, în cadrul lanțului alimentar al UE, a

30

Mobile

normelor UE, care sunt deja la un nivel ridicat și de

Communications („TRMC”), care este un concurent

calibru mondial, și furnizăm alimente mai sigure, mai

direct al Orange.

sănătoase și mai durabile pentru cetățenii noștri.”

Comisia

%

Europeană

a

TKR

Vicepreședinta

în

a

aprobat,

Telekom

executivă

în

Romania

Margrethe

Sursa: RCE

Vestager,

responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a
(Victor Munteanu, voluntar Europe Direct Vaslui)

declarat: „Europenii trebuie să aibă acces la servicii de
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
Solicitanți eligibili: Orice organism public sau privat

poate solicita finanțare în cadrul Corpului european de

Corpul european de solidaritate

solidaritate. În plus, grupurile de tineri înregistrați pe
Corpul European de Solidaritate este instrumentul strategic

portalul Corpului european de solidaritate pot solicita

propus de către Comisia Europeană ca răspuns la

finanțare pentru proiecte de solidaritate.

provocările celor aproape 100 de milioane de tineri din

Activități eligibile:

Uniunea Europeană.

•

Proiecte de voluntariat;

Corpul European de Solidaritate urmărește să promoveze

•

Echipe de voluntariat în domenii cu prioritate

solidaritatea, una dintre valorile fundamentale ale Uniunii

ridicată;

Europene, în principal prin voluntariat, pentru a spori
implicarea

tinerilor

și

organizațiilor

în

activități

de

solidaritate de o calitate deosebită. Activitățile derulate în

•

Proiecte de solidaritate;

•

Eticheta

de

calitate

pentru

activitățile

de

voluntariat în spiritul solidarității;

cadrul Corpului European de Solidaritate contribuie la

•

consolidarea coeziunii, solidarității, democrației și cetățeniei

Eticheta de calitate pentru voluntariat în domeniul
ajutorului umanitar.

în Europa, răspunzând provocărilor societății și punând
accent pe promovarea incluziunii sociale.

Buget: total 3.770.902 euro, din care 3.247.952 euro

Obiectivul

pentru proiecte de voluntariat și 522.950 euro pentru

general al programului este de a mări

implicarea tinerilor și a organizațiilor în activități de

proiecte de solidaritate.

solidaritate accesibile și de înaltă calitate, în principal de

Termen limită: 5 octombrie 2021. Acest termen este

voluntariat, ca o modalitate de consolidare a coeziunii, a

valabil pentru proiectele care încep activitățile în

solidarității, a democrației, a identității europene și a

perioada 1 ianuarie - 31 mai 2022

cetățeniei active în Uniune și dincolo de aceasta, oferind un

Sursa: www.suntsolidar.eu

răspuns la provocările societale și umanitare pe teren, cu o
atenție specială acordată promovării dezvoltării durabile, a

Intervenții prioritare pentru

incluziunii sociale și a egalității de șanse. Prioritatea din

comunitățile rome

acest an va fi sănătatea, voluntarii fiind mobilizați să
lucreze la proiecte care vizează provocările din domeniul
sanitar, inclusiv impactul pandemiei de COVID-19, precum

Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și

și redresarea.

creșterea incluziunii romilor (Dezvoltare locală) este

Obiectivul specific al programului constă în a le oferi

implementat de Fondul Român pentru Dezvoltare

tinerilor, inclusiv celor cu mai puține oportunități, ocazii ușor

Socială (FRDS) și este finanțat în cadrul Granturilor

accesibile de a se implica în activități de solidaritate care să

SEE și Norvegiene 2014-2021.

aducă schimbări societale pozitive în Uniune și dincolo de

Obiectiv:

aceasta, îmbunătățind și validând, în același timp, în mod

educaționale pentru copii și tineri, creșterea accesului la

corespunzător

servicii de sănătate, îmbunătățirea condițiilor de locuit,

competențele

acestora,

precum

și

facilitându-le angajamentul continuu ca cetățeni activi.

Îmbunătățirea

facilitaților

sociale

și

facilitarea eliberării actelor de identitate, oferirea de
suport

social

și

juridic

victimelor

evacuărilor,

promovarea schimburilor interculturale etc.
Solicitanți eligibili: Unități administrative-teritoriale de
tipul

comunelor

și

orașelor

(inclusiv

municipii);

Organizațiile neguvernamentale.
Activități eligibile:
•

Educație (îmbunătățirea condițiilor/ infrastructurii
educaționale);
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•

Sănătate (îmbunătățirea condițiilor/ infrastructurii

România și Statele Donatoare (realizate atât prin

de sănătate);

mobilități

•

Locuire (îmbunătățirea condițiilor de locuit);

responsabilii de formare profesională (tutori de

•

Juridic (limitat la obținerea documentelor de identi-

practică ai agenților economici și profesori care

tate sau proprietate și la clarificarea situațiilor indi-

predau discipline de specialitate în unitățile de

viduale de locuire).

învățământ din învățământul profesional și tehnic).

sau

Buget: În total, suma alocată schemei de granturi mici

Cine poate candida:

“Intervenții prioritare pentru comunitățile rome” este

•

prin

activități

virtuale),

pentru

Pentru proiectele de cooperare și mobilități în

de 1.647.059 Euro, provenită din Granturile SEE 2014-

domeniul VET, candidații trebuie să fie unități de

2021 (85%) şi cofinanțare publică (15%).

învățământ din Învățământul Profesional şi Tehnic.

Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru

•

Pentru proiecte naționale în domeniul VET,

implementarea unui proiect este de 20.000 euro, iar cea

candidații trebuie să fie instituții publice cu

maximă este de 50.000 euro.

responsabilități la nivel național, regional sau

Data limită: 14 octombrie 2021.

județean în domeniul Învățământului Profesional și

Sursa:

Tehnic.

https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-

Buget apel: 647 233 euro. Grantul min. alocat pentru

prioritare-pentru-comunitatile-rome/

ambele tipuri de proiecte - 24000 euro, iar cel max. este
de 35000 euro.

647.233 € pentru proiecte în domeniul
învățământului profesional și tehnic (VET)

Grantul va acoperi 100% costurile

eligibile.
NOTĂ (pentru proiectele naționale):

Granturile

Spațiului

Economic

European

(SEE)

și

•

Se acordă grantul minim dacă: o evenimentul/

Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului

evenimentele din cadrul proiectului durează 2 zile, este/

Liechtenstein

reducerea

sunt organizate pentru un total de minimum 42

disparităților economice și sociale în Spațiul Economic

participanți din România și 2 experți/formatori sau, o

European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15

evenimentul/evenimentele din cadrul proiectului durează

state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele bal-

3 zile, este/sunt organizat/organizate pentru un total de

tice.

minimum 30 participanți din România și 2 experți/

Pe 17 august 2021 a fost publicat ultimul apel dedicat

formatori.

proiectelor din domeniul învățământului profesional și

•

tehnic (VET) din cadrul actualei faze a programului.

evenimentele din cadrul proiectului durează 2 zile, este/

Scopul programului: Să contribuie la reducerea dispari-

sunt organizate pentru un total de minimum 60

tăților economice și sociale în Spațiul Economic Euro-

participanți din România și 3 experți/formatori naționali

pean și la consolidarea relațiilor bilaterale între Statele

și/sau experți din Statele Donatoare sau, evenimentul/

Donatoare și România.

evenimentele din cadrul proiectului durează 3 zile, este/

Obiectivul general: Capital uman și bază de cunoștințe

sunt organizat/organizate pentru un total de minimum 48

îmbunătățite.

participanți din România și 3 experți/formatori naționali

Obiectivul specific al proiectelor VET: Îmbunătățirea

și/sau experți din Statele Donatoare.

calității învățării la locul de muncă.

Data

Aria de suport:

mobilitate:

•

Cooperarea consolidată între școlile din învăță-

naționale : 15 februarie 2022.

mântul profesional și tehnic și agenții economici

Sursa: https://www.eea4edu.ro/un-nou-apel-vet/

și Regatului

Norvegiei

la

Se acordă grantul maxim dacă: o evenimentul/

limită:

Pentru
01

proiecte

februarie

de

2022.

cooperare
Pentru

și

proiecte

implicați în proiecte;
•

Facilitarea activităților cu scop de învățare între

(Buhuș Andrei - consilier comunicare)
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