
EUROPA ÎN DIRECT 

CONSILIUL  

JUDEŢEAN VASLUI 

Buletin informativ editat de CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT VASLUI
 An XIV, Nr. V, 2021 

Vaslui, str. M. Kogălniceanu, nr. 25 Tel/fax: 0235-361652 
E-mail: europedirectvaslui@cjvs.eu, Site: www.europedirectvaslui.ro , Facebook : EuropeDirectVaslui

Program: Luni-Vineri, orele 10-16 

1 

în luna noiembrie 2021, desfășurăm cursul interactiv 

online, Valori europene prin instrumente digitale în 

dezvoltarea personală, adresat cadrelor didactice și 

funcționarilor din administrația publică locală a județului 

Vaslui. 

Scopul acestui curs este de a contribui la îmbunătățirea 

aptitudinilor de comunicare online a cadrelor didactice și 

funcționarilor publici din județul Vaslui, iar printre 

subiectele abordate se numără influența internetului și a 

Uniunii Europene în viața noastră, valori europene la care 

ne raportăm în proiectele de dezvoltare personală. 

Cursul este gratuit și va fi susținut de dna prof. 

Sălcianu Mirela, lector cu o vastă experiență în 

domeniu. Acesta se va desfășura pe platforma ZOOM, 

pe parcursul a 20 h pentru fiecare grupă, distribuite pe 

parcursul mai multor zile. 

La finalul cursului, participanții vor primi certificate de 

participare și materiale promoționale din partea Centrului 

Europe Direct Vaslui.  

Înscrierile s-au încheiat deja după 1 zi de la lansare, 

deoarece în câteva ore au fost epuizate locurile alocate! 

Suntem bucuroși să vedem un interes atât de mare, 

numărul persoanelor înscrise depășind pragul de 200, 

într-un timp foarte scurt.  

În acest context, am luat decizia să suplimentăm 

locurile cu încă 20 de participanți și să luăm în calcul 

reorganizarea acestui curs, la începutul anului viitor! 

Sâmbătă, 18 septembrie 2021, de la ora 10, alături de 

Clubul de Ciclism Vaslui, de copii, tineri, adulți, familii, 

reprezentanți ai autorităților locale, am pedalat, la propriu, 

pe “Drumul investițiilor cu fonduri europene”. 

Evenimentul a avut ca scop promovarea unui stil de 

viață sănătos și încurajarea membrilor comunității 

locale de a utiliza mijloace de transport cu emisii zero 

de carbon (biciclete, trotinete) și a fost organizat cu 

prilejul Săptămânii Europene a Mobilității, ce are loc 

anual, în perioada 16-22 septembrie. 

Traseul a avut ca punct de plecare Centrul Civic al mun. 

Vaslui, vizând arterele principale ale orașului Vaslui și 

investiții realizate prin fonduri europene. 

"Reabilitarea, Modernizarea şi Echiparea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Vaslui”, implementat de UAT județul 

Vaslui sau "Reabilitarea zonei pietonale centrala şi 

iluminat arhitectural în Municipiul Vaslui", implementat de 

UAT Municipiul Vaslui, sunt doar două exemple de 

investiții mari, cu fonduri europene ce au avut rolul de a 

contribui la dezvoltarea economico-socială a municipiului 

Vaslui.  

  Valori europene prin instrumente digitale 

în dezvoltarea personală 

Vasluiul a pedalat pe  

Drumul investitiilor cu fonduri europene 

http://www.europedirectvaslui.ro
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Pe lângă acestea, structura noastră gazdă, Consiliul 

Județean Vaslui, implementează o serie de proiecte ce 

vor avea un impact pozitiv asupra județului. Pentru a afla 

detalii despre acestea, vă invităm pe pagina de internet 

www.cjvs.eu. 

Echipa noastră a fost prezentă și cu un stand informativ, 

la punctul de plecare, pentru a sta de vorbă cu cetățenii 

despre importanța protejării mediului și despre Pactul 

Verde European!  

Vizitatorii standului au primit, gratuit, broșuri despre 

Uniunea Europeană și despre cum putem contribui la 

salvarea planetei. 

Pactul verde European, prioritatea nr. 1 a Comisiei 

Europene, va transforma UE într-o economie modernă, 

competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, în care: 

• să ajungem, până în 2050, la zero emisii nete de 

gaze cu efect de seră, transformându-ne astfel în 

primul continent neutru din punct de vedere 

climatic! 

• creșterea economică să fie disociată de utilizarea 

resurselor; 

• nicio persoană și niciun loc să nu fie lăsat în urmă. 

 

Pactul verde european este în același timp un colac de 

salvare pentru ieșirea din pandemia de COVID-19. De 

aceea, el va fi finanțat cu o treime din investițiile în 

valoare de 1 800 de miliarde de euro provenind din 

Planul de redresare NextGenerationEU, precum și cu 

fonduri din bugetul pe șapte ani al UE.  

Mai multe despre Pactul Verde European, aici: https://

ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european

-green-deal_ro . 

Mulțumim frumos, partenerului - Clubul de Ciclism 

Vaslui, pentru colaborare și sperăm ca aceasta să 

continue pe viitor! 

 

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

 

 

 

Pe data de 15 septembrie, începând cu ora 10, am avut 

plăcerea să vizionăm discursul susținut de Președinta 

Comisiei Europene, dna Ursula von der Leyen, privind 

Starea Uniunii Europene, alături de parteneri, precum 

Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, 

Inspectoratul Școlar Județean, Liceul Stefan Procopiu 

Vaslui, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Vaslui, Consiliul Județean Vaslui. 

Împreună cu aceștia am dezbătut despre programele și 

planurile care ocupă un rol prioritar pe agenda Comisiei 

Europene, precum: 

- Pilonul european al drepturilor sociale, pentru a 

asigura cetățenilor locuri de muncă decente, condiții de 

muncă echitabile, asistență medicală de mai bună 

calitate și un bun echilibru al vieții.; 

- Strategia europeană pentru asistența medicală, 

pentru ca fiecare bărbat și fiecare femeie să beneficieze 

de cele mai bune îngrijiri medicale posibile și să aibă o 

viață cât mai echilibrată; 

- Actul european privind cipurile, pentru a nu mai fi 

dependenți de cele fabricate în Asia, asigurând astfel 

securitatea aprovizionării și dezvoltarea de noi piețe 

pentru tehnologiile europene revoluționare; 

- NextGenerationEU, cu scopul de a proteja viitorul 

tinerilor europeni; 

- ALMA, noul program ce le va da tinerilor 

posibilitatea de a lucra temporar într-un alt stat 

membru; 

- Fondul pentru atenuarea impactului social al 

acțiunilor climatice, menit să combată sărăcia 

energetică de care suferă deja 34 de milioane de 

europeni. 

Pe larg, despre Discursul privind Starea Uniunii, în 

următoarele pagini ale newsletter-ului! 

(Mihaela Dumitraș, ofițer comunicare) 

Starea Uniunii Europene 2021  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
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În discursul său privind starea Uniunii, din 15 septembrie 

2021, președinta Comisiei Europene, Ursula von der 

Leyen, a prezentat inițiative emblematice pe care 

Comisia intenționează să le întreprindă în anul următor. 

Acestea vor include, printre altele: 

• Continuarea eforturilor de vaccinare în Europa și 

accelerarea vaccinării la nivel mondial, precum și 

consolidarea pregătirii în caz de pandemie; 

• Derularea de eforturi pentru eliminarea deficitului 

de finanțare a combaterii schimbărilor climatice, 

împreună cu partenerii noștri mondiali; 

• Ghidarea transformării digitale care va crea locuri 

de muncă și va stimula competitivitatea, 

garantând, în același timp, excelența tehnică și 

securitatea aprovizionării; 

• Asigurarea unor condiții de muncă mai echitabile 

și a unei asistențe medicale mai bune, precum și 

crearea mai multor oportunități pentru ca tinerii 

europeni să beneficieze de economia socială de 

piață a Europei; 

• Intensificarea cooperării noastre în materie de 

securitate și apărare și aprofundarea 

parteneriatului UE cu aliații cei mai apropiați; 

• Apărarea valorilor și libertăților europene și 

protejarea statului de drept. 

       @Comisia Europeană 

După unul dintre cei mai dificili ani din istoria sa, Europa 

se îndreaptă către viitor cu o speranță reînnoită. 

Începând cu toamna anului 2020, pandemia ne-a lovit 

din nou, cu și mai multă violență.  

Ca răspuns, Uniunea Europeană și-a dublat eforturile – 

în special pentru a achiziționa vaccinuri pentru toți 

europenii, pentru a consolida cooperarea internațională 

împotriva pandemiei, pentru a scoate Europa din criză și 

pentru a facilita redresarea cu ajutorul instrumentului 

NextGenerationEU.   

   @Comisia Europeană 

 

Președintele Comisiei Europene a declarat: „Mulți sunt 

cei care simt că s-au oprit din trăit, în timp ce lumea a 

evoluat cu rapiditate. Viteza cu care se petrec 

evenimentele și enormitatea provocărilor sunt uneori 

greu de înțeles. Această perioadă a fost și un prilej de 

introspecție. Unii dintre noi și-au reevaluat viața, au fost 

organizate dezbateri mai ample cu privire la partajarea 

vaccinurilor și la valorile comune. Privind în retrospectivă 

la anul care s-a scurs de la ultimul meu discurs privind 

starea Uniunii și luând pulsul stării Uniunii de astăzi, 

constat că punem mult suflet în tot ceea ce facem (…) 

Mulți sunt cei care suferă de pe urma pandemiei care 

persistă încă. Sunt inimi frânte pe care nu le vom putea 

consola niciodată, povești de viață întrerupte înainte de 

vreme și un timp pe care nu li-l vom putea da niciodată 

înapoi tinerilor noștri. Ne confruntăm cu provocări noi și 

de durată într-o lume care se redresează – și se 

fracturează – cu sincope.”  

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

SOTEU 2021 
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NextGenerationEU, care a constat în emiterea de 

obligațiuni cu termen de 10 ani. Aceasta a fost cea mai 

mare emisiune de obligațiuni instituționale din Europa, 

cea mai importantă tranzacție instituțională efectuată    

într-o singură tranșă de până acum și cea mai mare 

sumă pe care UE a mobilizat-o într-o singură tranzacție. 

Luând în considerare și celelalte tranzacții care au urmat 

în iunie și iulie, Comisia a mobilizat până în prezent 45 

de miliarde EUR prin obligațiuni pe termen lung și a 

obținut finanțări suplimentare prin alte mijloace datorită 

strategiei sale diversificate de împrumut pentru 

NextGenerationEU. 

@Comisia Europeană 

 

Sănătatea noastră depinde de cea a planetei noastre. 

Numai o planetă sănătoasă poate sprijini starea de bine 

pe termen lung a cetățenilor UE. În același timp, tranziția 

verde oferă oportunități economice considerabile și poate 

stimula redresarea Europei. Pe toată durata pandemiei, 

Comisia Europeană și-a intensificat eforturile depuse 

pentru a transforma Pactul verde european în realitate.  

 

Pe lângă NextGenerationEU, Comisia a prezentat o serie 

de acte legislative menite să le permită cetățenilor și 

economiei să prospere în continuare, învățând totodată 

să trăiască respectând resursele limitate ale planetei 

noastre. 

Sursa: CE 

 

(Victor Munteanu, voluntar Europe Direct Vaslui) 

 

Datorită strategiei UE privind vaccinurile, Comisia a 

obținut până la 4,6 miliarde de doze de vaccinuri 

împotriva COVID-19, o cantitate mai mult decât 

suficientă pentru a vaccina întreaga populație a UE și 

părți importante din restul populației mondiale care are 

nevoie de vaccinuri.  

Comisia a încheiat acorduri preliminare de achiziție cu 

producători individuali de vaccinuri în numele statelor 

membre. În schimbul dreptului de a cumpăra un anumit 

număr de doze de vaccin într-o perioadă dată și la un 

anumit preț, Comisia a finanțat o parte din costurile 

inițiale suportate de producătorii de vaccinuri, folosind 

fonduri în valoare de 2,7 miliarde EUR din Instrumentul 

pentru sprijin de urgență.  

Procedând astfel, Comisia a contribuit la dezvoltarea 

în timp record a unor vaccinuri sigure și eficace și la 

accelerarea producției acestora. Patru vaccinuri 

împotriva COVID-19 sunt autorizate în prezent pentru 

utilizare în UE, în urma recomandărilor științifice pozitive 

ale Agenției Europene pentru Medicamente, după ce au 

făcut obiectul unora dintre cele mai riguroase studii 

clinice din lume.  

În vederea asigurării distribuției vaccinurilor la nivel 

mondial, UE a avut un rol esențial în mobilizarea 

angajamentelor și în instituirea acceleratorului accesului 

la instrumentele de combatere a COVID-19 (ACT-A) și a 

pilonului său privind vaccinurile, COVAX.  

Economia europeană își revine în forță, deschizând 

calea pentru redresarea UE și pentru dubla tranziție 

verde și digitală.  

Conform previziunilor economice din vara anului 2021, 

se așteaptă ca economia UE să crească cu 4,8 % în 

2021 și cu 4,5 % în 2022. Deși ritmul redresării poate 

varia de la un stat membru la altul, se estimează că toate 

statele membre vor atinge cel puțin nivelul economic de 

dinainte de criză până la sfârșitul anului 2022. 

 

Pentru a finanța NextGenerationEU, Comisia, în numele 

UE, împrumută resurse pe piețele de capital. La 15 iunie 

2021, Comisia a mobilizat 20 de miliarde EUR prin prima 

tranzacție. 

 

 

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   
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Scopul Programului îl reprezintă creşterea eficienţei 

energetice a clădirilor publice şi îmbunătăţirea calităţii 

mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră, reducerea consumului anual de energie primară și 

promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.    

Obiectiv: Modernizarea clădirilor publice cu destinație de 

unități de învățământ, prin finanțarea de activități/acțiuni 

specifice realizării de investiții pentru creșterea 

performanței energetice a acestora.  

Solicitanți eligibili:  

• Unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel 

de comună, oraș sau municipiu;  

• Instituțiile publice din subordinea autorităților 

publice locale.  

Activități eligibile:  

• Măsurile de creștere a eficienței energetice (cu 

asigurarea condițiilor de confort interior) includ 

lucrări de intervenție/activități aferente investiției de 

bază  

• Măsurile conexe care contribuie la implementarea 

proiectului pentru care se solicită finanțare şi care 

nu conduc la creșterea eficienței energetice  

•  Îmbunătățirea izolaţiei termice a clădirii, precum şi 

a altor elemente de anvelopă care închid spaţiul 

condiționat al clădirii;  

• Introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după 

caz, a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi 

utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei 

de consum, a sistemelor de ventilare şi climatizare, 

a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea 

căldurii, inclusiv a sistemelor de răcire pasivă, 

precum şi achiziţionarea şi instalarea 

echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele 

urbane de încălzire/răcire, după caz;  

  

• Utilizarea surselor regenerabile de energie 

(energia solară, aerotermală, geotermală, 

hidrotermală, biomasă) etc.  

Valoare grant: variabilă  

Finanţarea se acordă pentru fiecare categorie de 

solicitant, după cum urmează:  

UAT cu o populație de până la 5.000 locuitori – maxim 3 

milioane lei;  

UAT cu o populație de peste 5.001 locuitori – maxim 6 

milioane lei;  

UAT oraș – maxim 8 milioane lei; 

UAT municipiu – maxim 10 milioane lei. 

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu 

2021-2027. 

Termen limită: 16 noiembrie 2021, ora 16:30. 

Sursa: www.adrnordest.ro 

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 

2020 este programul prin care se acordă fonduri 

nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul 

României pentru dezvoltarea economico – socială a 

spaţiului rural din România.  

Obiectiv general: Promovarea cooperării între actorii 

locali, în scopul comercializării produselor 

agroalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de 

aprovizionare.  

Categorii solicitanti eligibili:  

Parteneriatele constituite în baza unui acord de 

cooperare din cel puţin un partener din categoriile de 

mai jos și cel puțin un fermier, un grup sau o organizatie 

de producători/ cooperative care își desfășoară 

activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de 

submăsură:  

• Fermieri (persoane fizice și / sau entități cu formă 

de organizare juridică);  

Programul privind creșterea eficienței 

energetice și gestionarea inteligentă 

a energiei în clădirile publice cu  

destinație de unități de învățământ  

Sprijin acordat pentru cooperare 

orizontală şi verticală între actorii 

din lanţul de aprovizionare în  

sectoarele agricol şi pomicol  
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• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;  

• Organizații neguvernamentale;  

• Autorități publice; 

• Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), 

unitățile sanitare, de agrement și de alimentație 

publică.  

Activități eligibile: Sunt sprijinite și proiectele destinate 

sectorului viticol/parteneriatele ce conțin fermieri/

întreprinderi etc. din sectorul viticol, cu condiția asigurării 

complementarității cu pilonul I și evitarea dublei finanțări.  

Buget apel: 50 milioane Euro. Max. 250.000 euro/

proiect  

Data limită: 26 noiembrie 2021. 

Sursa: www.fonduri-structurale.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin fi-

nanciar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole 

și neagricole şi formelor asociative ale acestora pentru 

împădurirea şi crearea de suprafețe împădurite.  

Categorii solicitanți eligibili: Beneficiarii schemei sunt 

deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi 

formele asociative ale acestora. - În categoria deținători-

lor publici de teren agricol și neagricol sunt incluse uni-

tăţile administrativ teritoriale de nivel LAU 2 (comune, 

orașe, municipii) și alte persoane juridice de drept public, 

precum și formele asociative ale acestora. - 

 

 

În categoria deținătorilor privați de teren agricol și 

neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile 

familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, 

alte persoane juridice de drept privat, precum și formele 

asociative ale acestora.  

Activități eligibile: Sprijinul financiar, acordat ca valoare 

fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar 

pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, 

sub forma a două prime, după cum urmează:  

Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (Prima 1), 

care acoperă inclusiv costurile de elaborare a proiectului 

tehnic de împădurire - acordată pentru toți beneficiarii 

schemei,  

Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă de 12 ani, 

pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a 

plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de 

venit agricol ca urmare a împăduririi – acordată în funcție 

de categoria de beneficiar și tipul de teren.  

Valoare grant: Sprijinul financiar, acordat ca valoare 

fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar 

pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, 

sub forma a două prime, după cum urmează:  

Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care 

acoperă şi costurile cu elaborarea proiectului tehnic de 

împădurire și împrejmuirea plantației (denumită Prima 1). 

Prima anuală, pentru o perioadă de 12 ani, pentru 

acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei 

forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit 

agricol ca urmare a împăduririi (denumită Prima 2). 

Valoarea maximă a sprijinului public pentru o cerere de 

sprijin acordat, care înglobează toate costurile standard 

aferente Primei 1, respectiv Primei 1 şi Primei 2, după 

caz, este de 7.000.000 euro.  

Finanțator: Uniunea Europeană (Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Regională) și Guvernul 

României. 

Data limită: 28 februarie 2922  

Sursa: www.adrnordest.ro 

 

 

 (Buhuș Andrei - consilier comunicare) 

Buletin editat de: CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT 
VASLUI, STR. M. KOGĂLNICEANU, NR. 25 
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 

Sprijin pentru prima împădurire si 

crearea de suprafețe împădurite  


