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No Fake, No Hate!

Europa pedalează pentru

Luna aceasta dăm startul seriei de 7 dezbateri NO

O Europă verde

Fake, NO Hate!, adresate tinerilor din județul Vaslui!
Subiect care ocupă un interes sporit în politicile Uniunii
Europene, dezinformarea, a devenit din ce în ce mai

"Doresc ca Europa să fie mai ambițioasă și să devină

puternică în spațiul online, în contextul pandemiei

primul continent neutru din punct de vedere climatic”,

COVID.

promite Președintele Comisiei Europene, Ursula von der
Pentru a contribui la

Leyen, prin Pactul Verde European, lansat la sfârșitul

identificarea

anului trecut.

și

conștientizarea știrilor

În acest context și în cel al Săptămânii Europene a

false, a tipurilor de

Mobilității, am organizat, pe data de 24 septembrie,

dezinformare

turul de ciclism “Europa pedalează pentru - O Europă

existente, ale efectelor

verde”.

acestora

La acțiune au participat copii și adulți din Vaslui, ce au dat

asupra
mai

un bun exemplu pentru comunitatea locală, prin utilizarea

ales pentru a promova

mijloacelor de transport cu emisii scăzute/zero de carbon.

populației,

dar

o cultură a toleranței
pe canalele de social
media, vom dezbate cu tinerii vasluieni despre
acțiunile concrete pe care le-a adoptat Comisia
Europeană în acest domeniu, precum și despre
comportamentul pe care îl putem avea fiecare dintre
noi, în lupta împotriva dezinformării.
Dezbaterile se vor desfășura fizic (acolo unde spațiul va
permite) și online, pe platforma Webex, iar detaliile legate
de calendar și aspectele logistice vor fi comunicate direct
participanților, de către echipa centrului Europe Direct
Vaslui. La această acțiune sunt invitate toate unitățile de

Traseul a cuprins artere principale din oraș și satul Delea,

învățământ

punctul de pornire, respectiv sosire, fiind sediul Europe

liceale

din

județ,

înscrierea

Direct Vaslui.

realizându-se pe principiul “primul venit, primul servit”.
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ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI

Ora de sport europeană
Pentru a marca Săptămâna Europeană a Mobilității, dar
și Săptămâna Europeană a Sportului, sâmbătă, 26
septembrie, am continuat promovarea Pactului Verde
European cu o oră de sport în aer liber!

Foto: Popa Tudor-Andrei, câștigătorul locului I, categoria
Sweet Kinder, elev la Şcoala Gimnazială „Constantin
Parfene” Vaslui și dna prof. coordonator Olaru Năstica.

Parteneri EDYS 2020
La invitația organizației GEYC - Group of the European
Youth for Change, ne-am alăturat, ca parteneri regionali,
Alături de dna. Laurenția Ochiană - instructor fitness-

inițiativei globale „We, the Internet”, pentru a organiza

aerobic și clubul AEROBIC HIIT, am înfruntat norii

evenimentul online European Digital Youth Summit -

amenințători, vântul demn de cod galben și în final,

#EDYS20, desfășurat timp de 3 zile, între 8-10

ploaia, pentru a demonstra că, indiferent de vreme și

octombrie 2020, cu o componentă internațională și

vremuri, putem avea grijă de noi și de mediul în care

ateliere de lucru dedicate exclusiv participanților români.

trăim!

Printre participanți, s-a numărat și Victor Munteanu,

Și, pentru că sportul ocupă un loc important în viețile

voluntarul nostru, care ne-a povestit că prin această

vasluienilor, Asociația Sportivă Victoria ne-a provocat la

experiență a cunoscut oameni energici, care au asigurat

o partidă de tenis de masă și biliard. Recunoaștem că

un climat prietenos în ciuda faptului că totul s-a

mai avem nevoie de practică, dar promitem că la anul,

desfășurat online. “Pot să spun că mi-am îmbunătățit

tot de Săptămâna Europeană a Sportului, ne luăm

cunoștințele despre mediul digital. De asemenea, am

revanșa!

aflat foarte multe lucruri interesante despre inteligența
artificială, un domeniu de interes pentru mine care

Europa Literară, ediția II,

mai devreme sau mai târziu va ajunge să înlocuiască

la final

multe dintre treburile oamenilor. Am făcut o alegere bună
și nu regret nici măcar o secundă, cum de altfel nu regret

În luna septembrie am avut plăcerea să-i cunoaștem pe

niciodată oportunitatea de a cunoaște noi oameni,

câștigătorii ediției cu nr. II, a concursului „Europa

diferite mentalități, altfel de idei.

Literară”, desfășurat între 11 august și 11 septembrie.
Organizat

în

parteneriat

cu

Inspectoratul

Școlar

Județean Vaslui, Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu
Spătarul” Vaslui și Palatul Copiilor Vaslui, prin Cercul de
Creație Literară, concursul de lectură și fotografie s-a
bucurat și de data aceasta de concurenți diferiți, dar
foarte creativi!
Mai multe detalii despre cea de-a doua ediție, la

(Mihaela Dumitraș, ofițer comunicare)

www.europedirectvaslui.ro !
2

EVENIMENTE & ŞTIRI

Românii, mulţumiţi de răspunsul UE

Printre câștigătorii EU Datathon 2020,

la pandemia de COVID-19

proiectul românesc Digital Dryads

Conform celui mai nou sondaj Eurobarometru, publicat

În etapa finală a celei de-a 18-a Săptămâni europene a

de Comisia Europeană, România se află în topul statelor

regiunilor și orașelor, desfășurată online, au fost anunțați

membre, după Irlanda (71%), dar la egalitate cu

câștigătorii celei de-a patra ediții a EU Datathon.

Ungaria și Polonia, în ceea ce privește procentul

EU Datathon este un concurs anual, organizat de Oficiul

respondenților

pentru Publicații al Uniunii Europene, în strânsă

mulțumiți

de

măsurile

luate

de

colaborare

instituțiile Uniunii Europene pentru combaterea

cu

Comisia

Europeană,

care

invită

persoanele pasionate de date să dezvolte aplicații noi,

pandemiei de COVID-19 (60%), comparativ cu media

inovatoare, care să utilizeze în mod corespunzător

europeană de 45%.

numeroasele seturi de date deschise ale UE.
Cu 121 de contribuții din întreaga lume, participarea în
acest an a fost cea mai mare din istoria concursului
Premiile puse în joc au avut valoarea totală de
100.000 EUR și Premiul Publicului, pentru 4 categorii/
provocări, precum:

© UE

În același timp, situația economică rămâne principala
preocupare a cetățenilor UE în contextul pandemiei.

1.

„Un pact verde european”;

2.

„O economie în serviciul cetăţenilor”;

3.

„Un nou impuls pentru democrația europeană”;

4.

„O Europă pregătită pentru era digitală” .

Premiul întâi, în cadrul celei de-a patra provocări, a

Sursa: RCE

fost câștigat de echipa din România și a constat în
Centru de cunoștințe privind biodiversitatea

12.000 de euro.
Proiectul echipei din România, Digital Dryads, folosește
imagini surprinse din satelit cu ajutorul programului

Comisia Europeană a inaugurat luna aceasta, un Centru

european Copernicus pentru a monitoriza pădurile și

de cunoștințe privind biodiversitatea, ce reprezintă

pentru a combate defrișările ilegale.

un ghișeu unic pentru dovezi științifice în vederea
refacerii și protejării ecosistemelor naturale care ne oferă
hrană, medicamente, materiale, recreere și bunăstare.
Centrul de cunoștințe va pune la dispoziția publicului
cele mai recente cunoștințe despre biodiversitate, pentru
a spori impactul politicilor UE.
Centrul va contribui, de asemenea, la monitorizarea
punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea
pentru 2030, care urmărește să aducă biodiversitatea
Europei pe o traiectorie de redresare până la sfârșitul
acestui deceniu.

© UE

Sursa: RCE
Sursa: RCE
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EVENIMENTE & ŞTIRI
neplată de către clienții lor. Având în vedere impactul
Aplicații destinate luptei anti-COVID

economic al pandemiei de coronavirus, riscul ca
asigurătorii să nu fie dispuși să își mențină acoperirea a

În lupta împotriva coronavirusului, majoritatea statelor

devenit mai mare. Schema românească garantează că

membre au decis să lanseze aplicații de depistare a

asigurările de credite comerciale continuă să fie

contacților și de avertizare în vederea întreruperii

disponibile pentru toate societățile, evitând necesitatea

lanțului

plăților în avans de către cumpărătorii de bunuri sau

de

infectare

cu

coronavirus

la

nivel

transfrontalier.

servicii și reducând astfel nevoile lor imediate de

Pentru a valorifica întregul potențial al acestor aplicații,

lichidități.

Comisia Europeană, la invitația statelor membre ale
UE, a instituit la nivelul întregii UE un sistem care să
asigure interoperabilitatea – un așa-numit „gateway”.
Gateway-ul asigură faptul că aplicațiile funcționează fără
probleme la nivel transfrontalier. Prin urmare, utilizatorii
vor trebui să instaleze o singură aplicație și, atunci când
călătoresc într-o altă țară europeană participantă, vor
© UE

putea, în continuare, să fie informați cu privire la contacți

Sursa: RCE

și să primească avertizări, indiferent dacă se află în țara
lor de origine sau în străinătate.
Printre

aplicațiile

aplicația

deja

existente

Corona-Warn-App

se

a

Valul de renovări ale clădirilor

numără:
Germaniei,

aplicația COVID Tracker a Irlandei, aplicația immuni a

Comisia

Europeană

a

publicat

în

luna

Italiei, aplicația eRouška a Cehiei, aplicația smitte

octombrie, Strategia privind valul de renovări ale

stop a Danemarcei, aplicația Apturi COVID a Letoniei și

clădirilor pentru a îmbunătăți performanța energetică a

aplicația Radar Covid a Spaniei.

acestora.
Comisia își propune să atingă cel puțin rate duble de
renovare în următorii zece ani și să asigure faptul că
renovările duc la creșterea eficienței energetice și a
utilizării eficiente a resurselor. Acest lucru va îmbunătăți
calitatea vieții pentru persoanele care trăiesc în clădiri și
utilizează clădirile, va reduce emisiile de gaze cu efect
de seră din Europa, va stimula digitalizarea și va
îmbunătăți reutilizarea și reciclarea materialelor. Până în

© UE

2030, ar putea fi renovate 35 de milioane de clădiri și ar

Sursa: RCE

putea fi create până la 160 000 de locuri de muncă
103 milioane de euro pentru sprijinirea pieței
asigurărilor de credite comerciale

„verzi” suplimentare în sectorul construcțiilor.

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE
privind ajutoarele de stat, o schemă românească de
garanții

în

valoare

de

103

milioane

de

euro

(aproximativ 500 milioane RON) pentru sprijinirea
pieței asigurărilor de credite comerciale în contextul
pandemiei de coronavirus.

© UE

Asigurarea de credit comercial protejează societățile

Sursa: RCE

care furnizează bunuri și servicii împotriva riscului de
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
Valoarea totală maximă eligibilă este de 1.000.000,00
euro.

,,A doua șansă” - tinerii NEETs

Valoarea totală minimă eligibilă trebuie să fie mai mare
Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-

de 100.000,00 euro.

2020) urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a

Termenul limită de depunere a proiectelor este 4

resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor

decembrie 2020.

publice ale României, ca SM al UE și are în vedere

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o

E-Educație—Îmbunătățirea conținutului digital
și a infrastructurii TIC

dezvoltare sustenabilă în viitor.
Obiectiv specific: Creșterea numărului de tineri NEETs
șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la SPO care

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține

se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă,

investiții care răspund nevoilor și provocărilor legate de

inclusiv în programe de formare profesională inițială.

nivelul redus al competitivității economice, în cercetare,

Solicitanții eligibili: ONG, Autoritatea publică centrală,

dezvoltare și inovare (CDI) și în Tehnologia Informației

Instituție publică, Cameră de comerț, Instituție religioasă,

și a Comunicațiilor (TIC).

Instituție de învățământ, Furnizori de FPC autorizați,

POC finanțează dezvoltarea următoarelor domenii

Organizații sindicale, patronate, federații, Furnizor servicii

de

orientare,

Strategiei Naționale de Cercetare Inovare 2014-2020:

consiliere,

mediere

școlară

și

servicii

specializare

inteligentă

identificate

în

cadrul

alternative.

bioeconomie; tehnologia informației și a comunicațiilor,

Activități eligibile: Servicii de consiliere și orientare a

spațiu și securitate; energie, mediu și schimbări

carierei pe tot parcursul vieții (obligatoriu);

climatice; eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

Furnizarea

de

programe

de

tip

„A

doua

Axa

Prioritară

2:

Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor

competitivă. Prioritatea de investiții 2c. Consolidarea

complementare (obligatoriu);

aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-

Măsuri de sprijin de exemplu: măsuri de sprijin financiar

incluziune, e-cultură, e-sănătate.

pentru stimularea participării în cadrul programului „A

Acțiunea 2.3.3—Îmbunătățirea conținutului digital și a

doua șansă”; măsuri de sprijin social / medical; măsuri de

infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-

acompaniere, precum servicii de îngrijire a persoanelor

incluziune,

dependente de aceștia, în vederea facilitării participării

Educație.

grupului

țintă

la

activitățile

proiectului

(facultativ).
Buget: pentru apelul de proiecte destinat regiunilor
mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru),
suma totală disponibilă este de 23.000.000,00 euro din
care:
contribuția UE este de 19.550.000,00 euro (corespunzând
unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este
de 3.450.000,00 euro (corespunzând unei contribuții
naționale de 15%).

5

și

o

economie

și

Comunicațiilor

e-sănătate

pentru

Informației

șansă” (obligatoriu);

membrilor

(TIC)

Tehnologia

digitală

e-cultură—Secțiunea

E-

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
Activități eligibile: Achiziția de echipamente de tipul

„Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate pentru

tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/

grupurile vulnerabile, inclusiv Romii” promotorii eligibili ai

dispozitive electronice.

proiectului sunt entități publice, stabilite în România ca

Solicitanți eligibili: a) unitățile de învățământ preuni-

persoane juridice (de exemplu: autoritățile locale și

versitar de stat care desfășoară activități didactice pentru

centrale, direcțiile de sănătate publică, spitale etc).

elevi, cu condiția ca acestea să aibă personalitate juridi-

Eligibilitatea grupurilor țintă și a beneficiarilor:

că pentru încheierea de contracte de achiziție publică în

Proiectele prezentate în cadrul prezentului apel deschis
de propuneri de proiecte trebuie să se adreseze nevoilor

condițiile legii;
b) autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ-teritoriale care desfășoară activități didactice destinate
elevilor;
c) parteneriatul dintre beneficiarii prevăzuți la lit. a) și b);
d) parteneriatele între inspectoratele școlare și unitățile

următorului grup țintă principal: - Persoane din grupuri
vulnerabile, inclusiv Romi. Fiecare persoană va fi
calculată o singură dată în cadrul grupului țintă al
proiectului.
În cadrul apelului de propuneri, sunt eligibile următoarele
activități:

1.

Măsuri

directe

pentru

îmbunătățirea

serviciilor de sănătate de tip preventiv în comunitățile

de învățământ.

vulnerabile, inclusiv Romii, pentru asigurarea accesului

Buget: Alocarea indicativă pentru acest apel este de

la asistență medicală și reducerea inegalităților sociale în

100.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb

sănătate: - activități privind furnizarea de servicii de

InforEuro din luna august 2020 (1 euro=4.8318 lei), din

sănătate pentru sănătatea mamei și a copilului și

care contribuția Uniunii Europene - UE (FEDR) este de

„sănătatea femeilor”; - activități privind prevenirea bolilor

87.500.000 euro, iar contribuția națională (BS) este de

infecțioase (de exemplu, fără a se limita la tuberculoză,

12.500.000 euro, cu posibilitatea utilizării mecanismului

hepatită B și C, HIV / SIDA, COVID-19); - activități

de supracontractare, în condițiile legii.

privind

Termen limită: 01.02.2021.

cardiovasculare, cancer, diabet, boli respiratorii, sănătate

Sursa: www.mfe.gov.ro.

mintală, sănătate orală, nutritie și educatie fizică, etc); 2.

Îmbunătățirea accesului la serviciile de
sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv
Romii
Granturile Spațiului Economic European și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și

prevenirea

bolilor

netransmisibile

(boli

Investiții în infrastructura de sănătate care contribuie la
reducerea inegalităților în starea de sănătate în raport cu
activitățile de la punctul 1 (reabilitarea clădirilor pentru
facilitarea furnizării serviciilor

de sănătate de

tip

preventiv, achiziționarea de echipamente medicale,
echipamente IT exclusiv pentru desfășurarea de activități
medicale,

IT

echipamente

pentru

activități

de

management3 .) 3. Servicii de formare, campanii de

la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state bene-

informare și sensibilizare (formare a grupurilor țintă sau a

ficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.

personalului, organizarea de evenimente și materiale

Obiectivul general al programului este îmbunătățirea

pentru sensibilizarea grupurilor țintă cu privire la

prevenției și reducerea inegalităților în domeniul sănătă-

problemele de sănătate în legătură cu activitățile

ții. Obiectivele specifice ale programului sunt axate pe

menționate la punctul 1).

îmbunătățirea politicilor și serviciilor pentru prevenirea

Suma totală alocată acestui apel este de 9.000.000 de

bolilor și îmbunătățirea accesului la servicii de îngrijire a

euro.

sănătății pentru grupurile vulnerabile.

Termen limită: 04 ianuarie 2021.

Solicitanți eligibili: Conform prevederilor Acordului

Sursa: http://www.ro-sanatate.ms.ro/

de Program în cadrul apelului de propuneri.

(Buhuș Andrei—Ofițer comunicare)
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