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Comisia Europeană a declarat anul 2023, Anul 

European al Competențelor, prin care îți propune să 

dea un nou impuls învățării pe tot parcursul vieții prin:  

• Promovarea unor investiții în formare și 

perfecționare mai consistente, mai eficace și mai 

favorabile incluziunii pentru a valorifica întregul potențial 

al forței de muncă europene și pentru a sprijini tranzițiile 

de la un loc de muncă la altul; 

• Asigurarea caracterului adecvat al 

competențelor în raport cu nevoile pieței forței de 

muncă, cooperând totodată cu partenerii sociali și cu 

întreprinderile; 

• Corelarea aspirațiilor și a seturilor de 

competențe ale persoanelor cu oportunitățile de pe 

piața forței de muncă, în special pentru tranziția verde 

și digitală și pentru redresarea economică;  

• Atragerea persoanelor din țări terțe cu 

competențele de care UE are nevoie, inclusiv prin 

consolidarea oportunităților de învățare și a mobilității și 

prin facilitarea recunoașterii calificărilor. 

 

 

 

 

Anul acesta ne propunem să continuăm dialogul pro activ 

cu cetățenii județului Vaslui, să promovăm cât mai mult 

beneficiile pe care le aduce UE în fiecare zi în viața 

noastră și să asigurăm  comunicarea între comunitatea 

locală și UE.  

Priorități precum NextGenerationEU, cu accent pe 

exemple de proiecte cu impact puternic ce contribuie la 

dezvoltarea economică a județului și prioritățile sale - 

Pactul verde european și deceniul digital, Răspunsul 

UE la război și solidaritatea cu Ucraina, Statul de 

drept, democrația și respectarea valorilor europene, 

Tranziția digitală, rezultatele CoFE, Alegerile pentru 

Parlamentul European vor face parte integrantă a 

evenimentelor Europe Direct Vaslui în 2023. 

 

EDu-MEdia, atelier de alfabetizare 

media 

În primăvara aceasta vom organiza atelierul de educație 

media „EDu-MEdia”, pentru a contribui la formarea 

competențelor media și dezvoltarea gândirii critice asupra 

mesajelor propagate într-o varietate largă de moduri și 

medii informaționale, a cadrelor didactice din județ pentru 

predarea media în școală.    

Profesorii instruiți vor avea responsabilitatea să transmită 

cunoștințele dobândite mai departe elevilor, prin diverse 

activități și lecții pe această temă.  

 

„Hai să mergem împreună să descoperim, Europa!”, 

campanie de informare 

Pe parcursul anului 2023, vom desfășura o campanie de  

2023 - Anul European al Competențelor Europe Direct Vaslui în 2023 

http://www.europedirectvaslui.ro
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informare intitulată „Hai să mergem 

împreună să descoperim, Europa!”, 

destinată elevilor de peste 12 ani și 

cadrelor didactice din județul Vaslui, cu 

scopul de a promova materialele didactice oficiale ale 

UE disponibile pe platforme online, precum Spațiul 

învățării al CE și Platforma pentru tineret dar și 

comunitatea impreuna-in.eu.  

 

iREAL Talks, conversații despre dezinformare 

Evenimentul de anul trecut - „Despre Europa, la cafea” a 

deschis calea unei bune colaborări cu mass-media 

locală și cu multiplicatorii de opinie din județ. 

Astfel, anul acesta, vom relua formatul și vom 

organiza un dialog informal, având ca subiect 

pericolele dezinformării, intitulat „iREAL Talks”. 

Dialogul, ce se va desfășura în luna mai, cu prilejul Zilei 

Europei și va aduce la masa de discuții reprezentanți 

mass media, ai administrației publice, purtărori de 

cuvânt, cadre didactice și tineri, va completa eforturile 

Comisiei Europene de a sensibiliza cetățenii cu privire la 

combaterea dezinformării și va aborda subiecte precum 

răspunsul UE la război, promovând una dintre cele mai 

prețioase valori europene – solidaritatea. 

 

Be open-minded, Europa – concurs și 

stand informativ în cadrul festivalului de 

muzică Open Camp. 

Pentru că suntem mândri să contribuim la 

organizarea  a ceea ce a devenit mai mult decât un 

festival de muzică, vara aceasta, pentru al 3-lea an 

consecutiv, vom participa la festivalul Open Camp!  

În două din serile festivalului vom discuta cu tinerii 

despre rezultatele concrete pe care le-au avut dialogurile 

din cadrul CoFE, despre răspunsul UE la războiul din 

Ucraina, despre cum văd aceștia măsurile luate de 

Comisia Europeană și îi vom provoca la tombole despre 

UE. Și bineînțeles, vom organiza concursul online cu 

întrebări despre viitorul european, prin care vom oferi 

abonamente la festival! 

 

TinFest.EU, festivalul cu și pentru 

tineri, ediția II 

Având în vedere succesul de care s-a 

bucurat prima ediție, în septembrie 

2023, alături de Centrul Județean pentru Conservarea și  

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

promovarea culturii tradiționale Vaslui, Consiliul 

Județean Vaslui și autoritățile locale, vom organiza ediția 

a II-a a festivalului cu și pentru tineri, „TinFest.EU”. 

Pe lângă prezența echipei cu standul informativ în cadrul 

festivalului, colaborarea cu partenerii implicați și 

sprijinirea desfășurării unui spectacol de teatru ce va 

aborda o problemă de interes pentru generația tânără și 

va pune accent pe valorile personale și europene, rolul 

nostru va consta și în organizarea unui campionat de 

vorbit în public.  

 

JuriLex, ediția Europarlamentară, 

ateliere și procese simulate 

Anul 2022 - Anul European al 

Tineretului ne-a deschis calea unei 

bune colaborări cu asociația de tineret The Community 

for Youth Education – Vaslui, alături de care vom 

desfășura, în toamnă, proiectul acestora, JuriLex, și-l 

vom adapta în contextul Alegerilor pentru Parlamentul 

European din 2024. 

Pe parcursul a 2 zile, tinerii din județ vor fi invitați să 

participe la ateliere interactive moderate de specialiști în 

domeniul juridic și al afacerilor europene, dar și la 

procese electorale simulate și dezbateri din cadrul 

Parlamentului European, aprofundând astfel informațiile 

despre instituțiile, dreptul și valorile europene. 

 

Conferința Descoperă Nord-Est: Next 

Generation Tourism, participare eveniment 

Pentru o promovare unei „platforme de rețele 

europene”, în 2023, vom participa, în 

calitate de parteneri, la Conferința Descoperă Nord-Est: 

Next Generation Tourism, eveniment organizat de 

Centrul Europe Direct Nord Est și structura sa gazdă, 

Agenția de Dezvoltare Regională NE. Cu această ocazie 

vom avea oportunitatea de a ne prezenta misiunea și 

activitățile noastre ce sunt conectate la realitățile locale, 

precum și proiectele cu impact puternic, în special în 

domeniul infrastructurii, al creșterii economice și al 

locurilor de muncă, cu care ne mândrim în județ.  

 

Sperăm să vă placă propunerile noastre și să participați 

în număr cât mai mare la călătoria noastră în Europa! Vă 

așteptăm! 

 

(Mihaela Dumitraș, ofițer comunicare) 
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Comisia Europeană va lansa runda de primăvară 

DiscoverEU, care va începe miercuri, 15 martie, la ora 

13:00 și se va încheia miercuri, 29 martie, la ora 13:00. 

Datorită DiscoverEU, 35.000 de tineri vor primi câte un 

permis de călătorie, pentru a explora Europa și 

patrimoniul său cultural bogat, pentru a-și lărgi 

orizonturile și a acumula experiențe utile.  

Cererea de propuneri este deschisă candidaților în 

vârstă de 18 ani din toate statele membre ale UE și din 

țările terțe asociate la program.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: RCE 

 

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE 

privind ajutoarele de stat, o modificare a hărții privind 

acordarea de ajutoare regionale pentru România în 

perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2027, în cadrul 

Orientărilor revizuite privind ajutoarele de stat regionale.  

Anterior acestei decizii, Comisia Comisia a aprobat 

Planul teritorial pentru o tranziție justă al României, 

care identifică teritoriile eligibile pentru sprijin din 

Fondul pentru o tranziție justă.  

Teritoriile sunt situate în regiuni eligibile pentru ajutoare 

în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (a) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (așa- 

numitele zone „a”), care permite acordarea de ajutoare 

pentru sprijinirea regiunilor cele mai defavorizate. 

Pentru a aborda mai bine disparitățile regionale, 

modificarea hărții ajutoarelor regionale pentru România, 

aprobată astăzi, permite stabilirea unor cuantumuri 

maxime mai mari ale ajutoarelor în aceste teritorii. 

Cuantumurile maxime ale ajutorului vor crește după cum 

urmează: (I) de la 40 % la 50 % din costurile de investiții 

eligibile în anumite părți ale regiunilor Centru și Vest; și 

(ii) de la 60 % la 70 % din costurile de investiții eligibile în 

anumite părți ale regiunilor Sud-Est, Sud-Muntenia și 

Sud-Vest Oltenia.  

 

Sursa: RCE 

Comisia prezintă primul Raport intermediar privind 

noul Bauhaus european (NBE) care face bilanțul 

realizărilor din primii doi ani ai inițiativei, precum și primul 

instrument de evaluare a proiectului privind noul 

Bauhaus european: Busola NBE.  

Noul Bauhaus european a creat o comunitate largă de 

organizații și cetățeni din întreaga Europă, a căror 

acțiune se structurează în jurul unei viziuni comune ce 

combină sustenabilitatea, incluziunea și estetica. 

Principalele activități ale noului Bauhaus european – 

inclusiv premiile NBE, primul festival și laboratorul NBE – 

își arată deja rezultatele și au creat o rețea 

transnațională ascendentă. 

Datorită celor peste 600 de organizații partenere oficiale, 

de la rețele la nivelul UE până la inițiative locale, NBE 

ajunge la milioane de cetățeni. Inițiativa reunește  

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

DiscoverEU: în martie se deschide 

următoarea rundă de înscrieri pentru 

35.000 de permise de călătorie pentru tineri 

Comisia aprobă modificarea hărții            

ajutoarelor regionale pentru România 

aferente perioadei 2022-2027 

Noul Bauhaus european, un catalizator  

major al Pactului verde european,              

va beneficia de finanțare suplimentară 
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Sursa: RCE 

 

Europa are talent. Dar talentele trebuie stimulate, cu 

atât mai mult cu cât UE trece printr-o tranziție 

demografică importantă.  

Acest lucru este cu atât mai necesar în regiunile afectate 

de scăderea forței de muncă și de ponderea scăzută a 

persoanelor cu studii superioare, precum și în regiunile 

afectate de plecarea tinerilor. 

Dacă nu va fi abordată, această tranziție va genera 

disparități teritoriale noi și în creștere pe măsură ce 

regiunile îmbătrânesc și rămân în urmă în ceea ce 

privește numărul și competențele forței lor de muncă. 

Aceasta poate schimba peisajele demografice ale 

Europei, împiedicând reziliența și competitivitatea UE 

De aceea, Comisia lansează „mecanismul de stimulare 

a talentelor”. Acest mecanism va sprijini regiunile UE 

afectate de declinul accelerat al populației în vârstă de 

muncă să formeze, să păstreze și să atragă persoanele, 

aptitudinile și competențele necesare pentru a aborda 

impactul tranziției demografice.  

Mecanismul este prima inițiativă-cheie din 2023 care 

contribuie la Anul european al competențelor, care 

urmărește să dea un nou impuls inițiativelor de 

recalificare și perfecționare.   

 

 

 

(Voluntar, Victor Munteanu)  

persoane din medii diverse – de la artă și design, 

industrii culturale și creative, instituții de patrimoniu 

cultural, până la educatori, oameni de știință și inovatori, 

întreprinderi, autorități locale și regionale și inițiative 

cetățenești.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: RCE 

 

 

Câștigătorul din România al concursului organizat de 

Comisia Europeană, Juvenes Translatores, se numește 

David Nicolae Șolga și este elev la Liceul Teoretic 

„George Moroianu” din Săcele, județul Brașov.  

Anul acesta, 2.883 de participanți și-au testat 

competențele lingvistice prin traducerea unui text în și 

din oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE.  

Din cele 552 de combinații lingvistice disponibile, elevii 

din 681 de școli au utilizat 141 combinații, traducând 

inclusiv din spaniolă în slovenă și din polonă în daneză. 

Traducătorii Comisiei Europene au selectat 27 de 

câștigători, câte unul din fiecare țară a UE, precum și un 

număr de 287 de elevi care au primit mențiuni speciale 

pentru traducerile lor de excepție. 14 dintre traducătorii 

care au primit mențiuni speciale sunt din România. 

Ceremonia de premiere a celor 27 de câștigători va 

avea loc la 31 martie 2023, la Bruxelles. 

Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene 

organizează concursul Juvenes Translatores (tineri 

traducători în latină) în fiecare an, din 2007. De-a lungul 

timpului, acest concurs a schimbat viața multora dintre 

participanți și câștigători. Unii au decis să studieze 

traducerea la universitate, iar alții s-au alăturat 

departamentelor de traducere ale Comisiei Europene 

pentru a efectua un stagiu sau pentru a urma o carieră. 

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Juvenes Translatores, o oportunitate 

pentru tinerii români și europeni 

Valorificarea talentelor în Europa 



OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 
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Erasmus+ este programul Uniunii Europene în 

domeniile educație, formare profesională, tineret și 

sport pentru perioada 2021-2027; acesta oferă 

oportunități de mobilitate și cooperare pentru toți actorii 

implicați activ în domeniile menționate, fie ca persoane 

sau ca instituții/organizații. 

Programul este un instrument-cheie care sprijină 

îndeplinirea obiectivelor stabilite la nivel european prin 

Spațiul european al educației, Planul de acțiune pentru 

educația digitală (2021-2027), Strategia UE pentru tineret, 

Agenda pentru competențe în Europa și Planul de lucru al 

Uniunii Europene pentru sport. 

Obiectivul general al programului Erasmus+ este de a 

sprijini dezvoltarea educațională, personală și 

profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea 

în domeniile educație, formare profesională, tineret și 

sport.  

Programul are următoarele obiective specifice: 

• să promoveze mobilitatea persoanelor și a 

grupurilor în scopul învățării, precum și cooperarea, 

calitatea, incluziunea și echitatea, excelența, 

creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al 

politicilor din domeniul educației și formării; 

• să promoveze mobilitatea în scopul învățării 

nonformale și informale, participarea activă a 

tinerilor, precum și cooperarea, calitatea, 

incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul 

organizațiilor și al politicilor din domeniul tineretului; 

• să promoveze mobilitatea personalului din 

domeniul sportului în scopul învățării, precum și 

cooperarea, calitatea, incluziunea, creativitatea și 

inovarea la nivelul organizațiilor sportive și al 

politicilor din domeniul sportului. 

Eligibilitate: Orice organism public sau privat activ în 

domeniul educației, formării, tineretului și sportului poate 

solicita finanțare în cadrul programului Erasmus+. 

Totodată, grupurile de tineri active în domeniul tineretului, 

dar nu neapărat în contextul unei organizații de tineret, 

pot solicita finanțare pentru mobilitatea în scopul învățării 

a tinerilor și a lucrătorilor tineri, precum și pentru activități 

de tineret acțiunea pentru incluziune DiscoverEU. 

Următoarele țări pot participa integral la toate acțiunile 

programului Erasmus+: cele 27 de state membre ale 

Uniunii Europene și țările și teritoriile de peste mări; țări 

terțe asociate la program: țările membre AELS/SEE: 

Islanda, Liechtenstein și Norvegia; țările candidate 

pentru aderarea la UE: Republica Turcia, Republica 

Macedonia de Nord și Republica Serbia. 

În plus, anumite acțiuni din programul Erasmus+ sunt 

deschise pentru organizațiile din țări terțe neasociate 

programului. Pentru mai multe detalii privind modalitățile 

de participare, vă rugăm să consultați Ghidul 

programului Erasmus+ 2023. 

Bugetul total alocat prezentei cereri de propuneri este 

estimat la 3 393,17 milioane euro. 

Termene: martie - octombrie 2023. 

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-

finantari/678/programul-erasmus-2023 

 

 

 

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și 

Cultură (EACEA) finanțează proiecte din domeniile: 

educație, cultură, audiovizual, sport, cetățenie și 

voluntariat. 

 Obiectiv: Sprijinirea proiectelor care au ca scop 

comemorarea unor evenimente definitorii în istoria 

modernă a Europei.  

Participanți eligibili: Pentru a fi eligibili, solicitanții  

trebuie să: 

 I. Pentru solicitanții principali (de exemplu, 

„coordonatorul"): să fie persoane juridice fără 

scop lucrativ (publice sau private) sau o 

organizație internațională; 

 II. Pentru co-solicitanți: să fie persoane juridice 

fără scop lucrativ sau cu scop lucrativ (organisme 

publice sau private). Organizațiile cu scop lucrativ 

pot depune cereri de finanțare numai în 

parteneriat cu entități publice, cu organizații 

private non-profit sau cu organizații internaționale 

organizații internaționale. 

Erasmus+ 2023 

Apel de propuneri privind memoria  

europeană 
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Organizațiile aplicante trebuie să fie stabilite în mod ofici-

al în una dintre țările eligibile, și anume: statele membre 

ale UE [inclusiv țările și teritoriile de peste mări]; țări din 

afara UE: țări asociate la Programul CERV (Cetățeni, 

Egalitate, Drepturi și Valori) sau țări care sunt în curs de 

negociere în vederea încheierii unui acord de asociere și 

în cazul în care se acord intră în vigoare înainte de sem-

narea grantului. 

Alte condiții de eligibilitate: 

Activitățile trebuie să se desfășoare în oricare dintre țări-

le eligibile. 

Subvenția UE solicitată nu poate fi mai mică de 50.000 

euro. 

Proiectele pot fi fie naționale, fie transnaționale. 

Buget: Bugetul disponibil al cererii de propuneri este de 

10.200.000 euro.  

Data limită: 06 iunie 2023. 

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-

finantari/705/eacea-apel-de-propuneri-privind-memoria-

europeana 

Corpul european de solidaritate oferă tinerilor euro-

peni șansa de a învăța și a se (re)descoperi prin acti-

vități de voluntariat și solidaritate care să ofere solu-

ții la provocările cu care se confruntă comunitățile. 

Corpul European de Solidaritate urmărește să promove-

ze solidaritatea, una dintre valorile fundamentale ale Uni-

unii Europene, în principal prin voluntariat, pentru a spori 

implicarea tinerilor și organizațiilor în activități de solidari-

tate de o calitate deosebită. Activitățile derulate în cadrul 

Corpului European de Solidaritate contribuie la consoli-

darea coeziunii, solidarității, democrației și cetățeniei în 

Europa, răspunzând provocărilor societății și punând 

accent pe promovarea incluziunii sociale. 

Obiectivele programului: Obiectivul general al progra-

mului este de a spori implicarea tinerilor și a organizații-

lor în activități de solidaritate accesibile și de înaltă calita-

te, în primul rând voluntariat, ca modalitate de consolida-

re a coeziunii, a solidarității, a democrației, a identității 

europene și a cetățeniei active în Uniune și în afara ei 

oferind, un răspuns la provocările societale și umanitare  

la nivel local, cu accent deosebit pe promovarea 

dezvoltării durabile, a incluziunii sociale și a egalității de 

șanse. 

Obiectivul specific al programului constă în a le oferi 

tinerilor, inclusiv tinerilor cu mai puține oportunități, 

oportunități ușor accesibile de a se implica în activități de 

solidaritate care să producă schimbări societale benefice 

în Uniune și în afara ei, îmbunătățindu-le și validându-le 

competențele în mod corespunzător și facilitându-l   

implicarea constantă în calitate de cetățeni activi. 

Beneficiari eligibili: Orice entitate publică sau privată, 

cu sau fără scop lucrativ, locală, regională, națională sau 

internațională dar și grupurile de tineri înregistrate pe 

portalul Corpului european de solidaritate pot solicita 

finanțare pentru proiecte de solidaritate. 

Următoarele țări participante la program pot participa pe 

deplin la toate acțiunile Corpului european de 

solidaritate: cele 27 de state membre ale Uniunii 

Europene și țările și teritoriile de peste mări; țări terțe 

asociate la program: țările membre AELS/SEE: Islanda 

și Liechtenstein; țările candidate (3) pentru aderarea la 

UE: Republica Turcia, Republica Macedonia de Nord. 

Acțiunile programului:  

Programul sprijină următoarele acțiuni: voluntariatul, 

proiectele de solidaritate, activitățile de 

networking, măsurile de asigurare a calității și măsurile 

de sprijin. 

Bugetul total: 142.200.000 euro. Programul poate oferi 

finanțare sub formă de granturi, premii și achiziții publice.  

Data limită: Termenele limită ale apelului se încadrează 

între 23 februarie și 4 octombrie 2023.  

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-

finantari/679/corpul-european-de-solidaritate-a-fost-

lansata-cererea-de-propuneri-pentru-anul-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Buhuș Andrei—Ofițer comunicare) 
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