
  EUROPA ÎN DIRECT 

CONSILIUL  

JUDEŢEAN VASLUI 

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

Încă un an plin de evenimente europene se apropie de 

final și pentru că nu am fi reușit să desfășurăm atâtea 

acțiuni frumoase fără sprijinul dvs - voluntari,  

reprezentanți ai rețelei școlare, ai administrației publice 

locale, mediului privat, ONG-urilor, mass- mediei 

vasluiene, dorim să vă mulțumim și să vă urăm  

 

Sărbători fericite! 

 

 

 

 

Joi, 16 decembrie 2021, am avut plăcerea să revedem 

prieteni vechi și noi, alături de care am desfășurat 

activități europene în cei aproape 16 de funcționare.  

Aflați la cea de-a 5 a generație, ne-am dorit să sărbătorim 

apartenența noastră la Rețeaua Europeană Europe 

Direct, ce cuprinde în acest moment 424 de centre de 

informare în cele 27 de state membre UE, din care 24 pe 

teritoriul României.  

Au fost alături de noi o parte din partenerii instituționali, 

precum Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, Biblioteca 

Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, Centrul 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Vaslui, Centrul de Prevenire, Evaluare si 

Consiliere Antidrog Vaslui, Centrul Judeţean de Resurse 

şi Asistenţă Educaţională Vaslui, Agentia Județeană 

pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui, Garda de Mediu - 

Comisariatul Județean Vaslui, dar și Denisa și Otilia, 

două dintre voluntarii noștri dragi! 

La eveniment nu putea lipsi structura noastră gazdă, 

Consiliul Județean Vaslui, reprezentată de această dată 

de dl. Vicepreședinte Cirpian Trifan, care ne-a adresat un 

frumos mesaj de susținere.  

Consiliul Județean Vaslui, în calitate de structură 

gazdă, administrează Centrul Europe Direct Vaslui din 

2005, aflat sub directa coordonare a Comisiei 

Europene, prin Reprezentanța sa din România. Anul 

trecut, Comisia Europeană a aprobat o nouă cerere de 

finanțare depusă de Consiliul Județean Vaslui pentru 

administrarea centrului european, pentru mandatul 2021-

2025, în cadrul apelului “Selectarea Partenerilor în 

  HI5! Hai alături de 9 generație europeană  

http://www.europedirectvaslui.ro
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vederea desfășurării de activități în calitate de Centre de 

informare Europe Direct. 

Considerat  antena UE în plan local, Centrul Europe 

Direct Vaslui furnizează un serviciu de informare despre 

UE, gratuit, obiectiv, non-discriminatoriu și interactiv 

cetățenilor din județul Vaslui și organizează evenimente 

axate pe prioritățile de comunicare ale UE, adaptate 

nevoilor și solicitărilor comunității locale.  

 

 

 

Schimbările climatice și degradarea mediului sunt o 

amenințare existențială pentru Europa și pentru întreaga 

lume. Din acest motiv, prioritatea nr. 1 a Comisiei 

Europene  este de a transforma Europa în primul 

continent neutru din punct de vedere climatic, până în 

anul 2050.  

Pentru a fi și noi parte la schimbare, pe data de 17 

noiembrie, alături de un grup de tineri și cadre didactice 

de la Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui, Școală Ambasador 

a Parlamentului European - EPAS, am ecologizat, am 

discutat despre Pactul Verde European și am plantat 

27 de stejari, ce alcătuiesc pădurea manifest - 

EU4EST, pe terenul din curtea Spitalului Județean 

Vaslui! 

Evenimentul a avut scopul de a contribui la 

conștientizarea viitoarei generații asupra importanței 

protejării mediului, de a încuraja populația județului 

Vaslui să acționeze în mod responsabil față de mediul 

înconjurător . 

 

 

 

 

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

La acțiune ne-am bucurat de prezența conducerii 

structurii noastre gazdă - Consiliul Județean Vaslui,  

reprezentanților de la Garda de Mediu Vaslui, Direcția 

Silvică Vaslui, Agenția pentru Protecția Mediului 

Vaslui, Arii Naturale Protejate Vaslui, Primăria 

Municipiului Vaslui și Spitalul Județean de Urgență 

Vaslui.  

 

 

 

 

La începutul lunii noiembrie 2021, pentru a răspunde 

nevoii de adaptare a sistemului educațional din județ la 

era noilor tehnologii, în contextul pandemic, am 

organizat cursul online, Valori europene prin 

instrumente digitale în dezvoltarea personală, dedicat 

și prioritar cadrelor didactice, dar și angajaților din 

sistemul public local, din întreg județul Vaslui! 

Printre subiectele abordate s-au numărat influența 

internetului și a Uniunii Europene în viața noastră, valori 

europene la care ne raportăm în proiectele de dezvoltare 

personală, viitorul nostru și al Europei.  

Cursul a fost gratuit, ca fiecare eveniment găzduit de 

Europe Direct Vaslui și a fost susținut de dna prof. 

Sălcianu Mirela, lector cu o vastă experiență în domeniu. 

Având în vedere succesul de care s-a bucurat această 

inițiativă, dovadă fiind numărul mare de înscriși, 

mesajele primite de la persoanele doritoare, feedbackul 

pozitiv de la participanți, vă anunțăm cu bucurie că, la 

începutul anului 2022, vom organiza o nouă sesiune 

a acestui curs! 

(Mihaela Dumitraș, ofițer comunicare) 

  Valori europene prin instrumente digitale 

în dezvoltarea personală    Picknic Europa! 
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Luna aceasta, Comisia Europeană a acordat o  nouă 

autorizație de introducere pe piață condiționată (AIC) 

pentru vaccinul împotriva COVID-19 Nuvaxovid, 

dezvoltat de Novavax, acesta fiind al cincilea vaccin 

împotriva COVID-19 autorizat în UE.  

Această autorizație se acordă în urma unei recomandări 

științifice pozitive bazate pe o evaluare aprofundată a 

siguranței, eficacității și calității vaccinului de către 

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și este 

aprobată de statele membre.  

Sursa: RCE 

În conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, 

Comisia Europeană a aprobat modificarea unei 

scheme române de ajutor care are drept obiectiv 

sprijinirea cogenerării de înaltă eficiență, adoptată 

inițial în 2009 și modificată ulterior, în 2016.  

În cadrul schemei existente, centralele noi de producere 

combinată a energiei electrice și a energiei termice de 

înaltă eficiență (combined heat and power - CHP) ar 

putea beneficia, pe o perioadă de până la 11 ani, de un 

ajutor acordat sub forma unui bonus în plus față de 

prețul pieței energiei electrice. Datele furnizate de 

autoritățile române evidențiază faptul că durata sprijinului 

a fost insuficientă pentru a asigura viabilitatea pe termen 

lung a acestor centrale.  

   

 @pixabay                                                         Sursa: RCE 

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE 

privind ajutoarele de stat, harta pe baza căreia în 

România se vor acorda ajutoare regionale în 

perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2027.  

Orientăril revizuite privind ajutoarele de stat regionale, ce 

au fost adoptate anul acesta și vor intra în vigoare anul 

viitor, permit statelor membre să ajute regiunile europene 

cele mai defavorizate să recupereze decalajele și să 

reducă disparitățile în ceea ce privește bunăstarea 

economică, veniturile și șomajul – obiective de coeziune 

care se află în centrul politicilor Uniunii.  

Harta ajutoarelor regionale pentru România definește 

regiunile din această țară care sunt eligibile să 

primească ajutor regional destinat investițiilor și anume: 

• șapte regiuni din România (Nord-Vest, Centru, 

Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest 

Oltenia și Vest), deoarece se numără printre 

regiunile cele mai defavorizate din UE, cu un PIB 

pe cap de locuitor sub 75 % din media UE; 

• douăzeci și opt de municipii, din patru părți diferite 

ale regiunii Ilfov care se învecinează cu zona „a” 

Sud-Muntenia. 

Harta stabilește, de asemenea, intensitățile maxime ale 

ajutoarelor în regiunile eligibile. Intensitatea ajutorului 

este valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi 

acordat pentru fiecare beneficiar, exprimată ca procent 

din costurile de investiții eligibile.  

 

Sursa: RCE 

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Al 5-lea vaccin sigur și eficace împotriva 

COVID-19 

Ajutoare de stat:  

Comisia Europeană sprijină cogenerarea 

de înaltă eficiență 

Harta ajutoarelor regionale pentru România 

2022-2027 
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Erasmus+ continuă să joace un rol vital în pregătirea 

persoanelor și organizațiilor, suma de 200 de milioane 

EUR fiind pusă la dispoziție anul trecut în mod specific 

pentru tranziția digitală.  

După 33 ani de punere în aplicare, Erasmus+ rămâne 

rezilient, chiar și în contextul dificil al anului 2020, 

sprijinind în total 11,7 milioane de participanți de la 

lansarea sa în 1987.  

 

Reprezentanța Comisiei Europene în România a 

semnat un parteneriat cu The Institute, un ONG cu 

carater autonom care susține interesele comunității 

creative din România, ce va avea ca scop 

promovarea unuia dintre proiectele fanion ale 

Comisiei – Noul Bauhaus European. 

 Inițiativa își propune ca în 2022 să creeze o comunitate 

creativă la nivel local, dornică să imagineze și să 

genereze noi scenarii și moduri de a trăi și de a locui 

împreună.  

Noul Bauhaus European este un proiect strategic care 

combină viziunea majoră a Pactului Verde european cu o 

schimbare concretă pe teren. O schimbare care ne 

îmbunătățește viața de zi cu zi și pe care oamenii o pot 

atinge și simți - în clădiri, în spații publice, în orașele și 

satele noastre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa foto și text: RCE 

 

Asigurarea drepturilor și nediscriminarea, protejarea 

democrației și a statului de drept, reformarea UE, 

construirea identității europene, consolidarea 

participării cetățenilor sunt domeniile vizate de primul 

set de recomandări formulate de cetățeni în 

contextul Conferinței privind viitorul Europei. 

@Comisia Europeană 

 

Reuniți la 10-12 decembrie 2021 la Institutul Universitar 

European din Florența (Italia), membrii grupului de 

dezbatere al cetățenilor europeni pe tema „democrația 

europeană, valori și drepturi, statul de drept, securitate” 

au adoptat 39 de recomandări care vor fi prezentate 

și discutate în cadrul sesiunii plenare a conferinței și 

vor contribui la propunerile finale. 

Cetățenii nu numai că exprimă un apel la acțiune cu 

privire la aspecte foarte concrete care sunt importante 

pentru ei, precum garantarea dreptului la viața privată, 

promovarea echilibrului de gen și a valorilor comune, 

combaterea dezinformării, stimularea participării active și 

a cetățeniei, dar explică și ceea ce doresc să realizeze și 

de ce este important pentru ei.   

Sursa: RCE 

 

 

Raportul anual pe 2020 al programului Erasmus+ arată 

că programul a sprijinit anul trecut aproape 640 000 de 

experiențe de învățare în străinătate și a oferit 

finanțare pentru 20 400 de proiecte și 126 900 de 

organizații, în pofida pandemiei de COVID-19. 

Trecerea bruscă la învățarea online a demonstrat 

importanța soluțiilor digitale la distanță pentru predare și 

învățare.  

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Primele recomandări ale cetățenilor privind 

viitorul Europei 

Erasmus+: un succes în 2020, 

 în ciuda restricțiilor 

Noul Bauhaus European pe agenda 

 industriilor creative 



OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 
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Direcția Generală Politică Regională și Urbană a Comisiei 

Europene caută propuneri pentru a gestiona o cerere de 

proiecte dedicată tinerilor. 

 DG REGIO își propune să promoveze buna guvernare a 

politicii de coeziune. Participarea cetățenilor este deosebit 

de importantă pentru regiunile în tranziție justă. 

Participarea tinerilor ar putea propune o noutate în 

procesul de luare a deciziilor, inspirând factorii de decizie 

politică și autoritățile publice responsabile cu gestionarea 

Fondului pentru Tranziție Justă. 

Prezenta inițiativă urmează inițiativelor anterioare care 

vizează promovarea participării tinerilor la o politică de 

coeziune care toate contribuie la obiectivele Anului 

European al Tineretului 2022.  

Obiectiv general: Abilitarea tinerilor și transformarea în 

actori în definirea și punerea în aplicare a unor soluții care 

să asigure incluziunea în tranziția verde.   

Solicitanți eligibili: Organizații non-profit (private sau 

publice); Autorități publice (naționale, regionale, locale); 

Organizații internaționale; Universități; Instituții de 

învățământ; centre de cercetare.   

Activități eligibile: Activitățile necesare pentru obținerea 

rezultatelor preconizate din prezenta cerere de propuneri; 

sprijin financiar acordat părților terțe; analize; acțiuni de 

sensibilizare și de difuzare. Sprijinul acordat în cadrul 

grantului per proiect nu trebuie să depășească valoarea 

de 10.000 euro. Beneficiarul poate oferi sprijin în unul 

dintre următoarele moduri sau prin intermediul unei 

combinații a celor două:  

• beneficiarul va achiziționa bunurile și serviciile 

necesare pentru punerea în aplicare a proiectului în 

numele tinerilor;  

• beneficiarul va pune la dispoziția tinerilor fonduri 

care să fie utilizate pentru achiziționarea de bunuri 

și servicii, pentru activitatea de voluntariat.  

Buget: Maximum 1.000.000 euro.   

Termen limită: 31 ianuarie 2022. 

Sursa: https://ec.europa.eu.  

Prin cererile de propuneri, Comisia Europeană 

selectează, pe o bază competitivă, organizații sau 

persoane fizice care să implementeze proiecte 

cofinanțate de UE, deoarece aceste proiecte contribuie 

la obiectivele politicii UE. 

Obiectivul Programului: Sprijinirea parteneriatelor 

interregionale, în special prin investiții direcționate care 

vizează accelerarea adoptării pieței și extinderea 

soluțiilor de inovare la niveluri înalte de pregătire a 

tehnologiei în domeniile prioritare comune de 

specializare inteligentă pentru a le ajuta să abordeze 

barierele trecerii pe piață. Asistența financiară și de 

consiliere va contribui la accelerarea comercializării și 

extinderea prin investiții interregionale în inovare, cu 

potențialul de a încuraja dezvoltarea lanțurilor valorice 

ale UE. 

Solicitanți eligibili: Persoane juridice (organisme 

publice sau private), înființate întruna dintre țările 

eligibile, respectiv: • state membre ale UE (inclusiv țări și 

teritorii de peste mări); • țări din afara UE.  

Activități eligibile:  

•  Componenta 1 - sprijin financiar și consultativ 

pentru investiții în proiecte de inovare 

interregională; •  

• Componenta 2 - sprijin financiar și consultativ 

pentru dezvoltarea unor lanțuri valorice în 

regiunile mai puțin dezvoltate.  

DIGIT 

•  Economia digitală și inovarea;  

•  Digitalizarea administrației publice;  

•  Digitalizarea asistenței medicale.  

GREEN 

•  Sisteme alimentare durabile, agricultura durabilă, 

energie curată și eficientă, industrie durabilă, 

construcție și renovare, mobilitate durabilă, 

eliminarea poluării și acțiunea climatică.  

MANU •  

• Robotica, imprimarea 3D și 4D, inteligența 

artificială, precum și calcularea de înaltă 

performanță pentru modelare sunt elemente 

importante în producția avansată.  

EUTeens4Green 

 Apel de proiecte pentru promovarea  

participării tinerilor la tranziția justă  

I3: Investiții în inovare interregională  
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Buget: Componenta 1: 4.000.000 - 10.000.000 euro; 

Componenta 2: 2.000.000 - 3.000.000 euro. Sumele nu 

exclud depunerea/ selectarea propunerilor care solicită 

alte sume.  

Data limită: 01 februarie 2022. 

Sursa: https://ec.europa.eu. 

 

Administrația Fondului pentru Mediu este principala insti-

tuție care asigură suportul financiar pentru realizarea 

proiectelor și programelor pentru protecția mediului, con-

stituită conform principiilor europene „poluatorul plătește” 

și „responsabilitatea producătorului”. 

Administrația Fondului pentru Mediu funcționează ca 

organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 

personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediu-

lui. 

Administrația Fondului pentru Mediu susține finanțarea 

pentru 26 categorii de proiecte și programe naționale în 

vederea dezvoltării durabile a României. 

Administrația Fondului pentru Mediu se adresează unei 

categorii largi de beneficiari: operatori economici; ong-

uri; unități administrativ-teritoriale; unități și instituții de 

învățământ; composesorate și ocoale silvice; unități de 

cult; instituții publice; asociații de dezvoltare intercomuni-

tară; institute de cercetare-dezvoltare; asociații de propri-

etari; persoane fizice; persoane fizice autorizate; între-

prinderi individuale și întreprinderi familiale, care prin 

implementarea și derularea de programe contribuie la 

îmbunătățirea condițiilor de viață, și în același timp,    

conștientizează publicul asupra problemelor de mediu. 

 

Aceasta a lansat în luna decembrie 2021 Programul 

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 

vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de 

vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule 

electrice în localități  

Obiectivul general: Dezvoltarea infrastructurii de 

alimentare a vehiculelor cu energie electrică.  

Solicitanți eligibili: Instituții publice și unități 

administrativ-teritoriale organizate la nivel de municipiu, 

oraș, comună și județ, Municipiul București și 

subdiviziuni municipiului București, instituții publice/

unităților administrativ-teritoriale localizate în stațiuni 

turistice de interes național și de interes local și zone 

metropolitane ale municipiilor reședință de județ/

municipiului București.  

Activități eligibile:  

Stațiile de reîncărcare formate din minimum două puncte 

de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din 

rețeaua publică de distribuție, din care un punct de 

reîncărcare permite încărcarea multistandard în curent 

continuu la o putere ≥ 50 kW și un punct de reîncărcare 

permite încărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 

kW a vehiculelor electrice.  

Stația de reîncărcare va permite încărcarea simultană la 

puterile declarate.  

Buget: Suma maximă finanțată pentru instalarea unei 

stații de reîncărcare este de 190.000 lei.  

Valoarea maximă acordată variază în funcție de tipul de 

beneficiar.  

Contribuția beneficiarului: 0%. 

Data limită: 31 martie 2022, sau după epuizarea 

bugetului alocat.  

Conturile de utilizator au putut fi create din data de 8 

decembrie 2021, iar începând cu data de 13 

decembrie 2021,  se pot depune cererile de finanțare, 

împreună cu documentați a aferentă, în aplicația 

informatică prin intermediul conturilor de utilizator create.  

Sursa: https://www.afm.ro/statii_reincarcare.php 

 

 

 (Buhuș Andrei - consilier comunicare) 
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Stații de reîncărcare pentru vehicule 

 electrice în localități 


