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Vaslui, cu Igor Cobileanschi, scenarist și regizor de

TinFest.EU, la start

teatru și film din Republica Moldova, ce a obținut premii
prestigioase pentru filmele sale și cu Vlad Gălățianu,

O dată la 2 ani, județul Vaslui se transformă în scena și

absolvent U.N.A.T.C. "I.L.Caragiale" București, actor de

capitala

desfășurarea

teatru și stand-up comedy, pregătim un clip de promovare

Festivalului internațional de umor Constantin Tănase,

a tinerilor din județul Vaslui pe care-l vom lansa odată cu

festival de teatru de comedie, caricatură și umor.

festivalul “TinFest.EU”!

umorului

românesc,

prin

În ultimii ani, Centrul Județean pentru Conservarea și
Promovarea

Culturii

Tradiționale

Vaslui,

principalul

organizator al festivalului, a pus accent pe atragerea și
implicarea publicului tânăr în organizarea și desfășurarea
festivalului. Dincolo de activitățile de voluntariat, liceeni

vasluieni au avut oportunitatea de a participa la festival în
calitate de actori, „Constantin Tănase” devenind astfel un
punct de lansare a tinerilor artiști.
Din dorința de oferi continuitate acestor acțiuni și de a
sprijini inițiativele tinerilor din județul Vaslui, în perioada
9-10 septembrie 2022, vom pune și noi umerii la ceea ce

Sperăm că o să vă placă și vă invităm să ne fiți alături!

sperăm să devină tradiție - festivalul “TinFest.EU”.
Festivalul dedicat tinerilor va cuprinde 2 spectacole -

Open Camp 2022

reprezentații ale pieselor de teatru „Carne” și „N-am
văzut nimic”, susținute de Asociația Teatre dell Anima
București, la Casa de Cultură Vaslui și de asemenea va

Ceea ce a început doar ca „visul unei nopți de vară” pe

fi pusă în scenă o piesă realizată cu voluntarii - tineri

băncile unui parc din municipiul Vaslui, Open Camp a

liceeni din Vaslui coordonați de actorul vasluian, Vlad

ajuns să reprezinte mai mult decât un simplu festival care

Gălățianu.

adună anual în jur de 1500 de participanți pe zi.

Având în vedere că anul acesta a fost declarat Anul

Acesta a devenit o platformă de exprimare pentru tineri,

European al Tineretului de către Comisia Europeană,

un susținător al proiectelor pentru comunitate, o inițiativă

iar județul Vaslui se mândrește cu mulți tineri valoroși,

de revitalizare urbană prin artă. După experiența plăcută

ne-am dorit să-i scoatem în evidență măcar pe o parte

de anul trecut, ne-am dorit să reluăm dialogul cu tinerii și

dintre aceștia.

la ediția de anul acesta, mai ales în anul dedicat lor.

Astfel, în parteneriat cu Centrul Județean pentru

Pe parcursul celor 2 seri de festival în care am fost

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale

prezenți, pe 26 și 31 iulie, am reușit să aflăm ce-și doresc
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ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI
tinerii de la viitorul european, cum ar putea ei să-l

La întrebarea noastră, Alex ne-a transmis că își dorește:

modeleze mai bine, dar și să promovăm ceea ce face

„Să ieșim din zona de confort și să aspirăm la dezvoltare

deja Uniunea Europeană pentru ei.

din toate punctele de vedere (socială, profesională, etc).

Investiții în sport, în sistemul medical sau în școli,

De asemenea îmi doresc ca noi, tinerii europeni, să

introducerea științelor politice ca materie didactică la

beneficiem de toleranță, echitate și incluziune din partea

învățământul liceal,

societății”.

pace și stabilitate, aprecierea

Dacă doriți să revedeți răspunsurile primite în cadrul

voluntariatului sunt doar câteva din ideile lor!

acestui concurs, vă invităm pe pagina noastră de
Facebook!
Călătorind prin Europa
Așa cum v-am obișnuit, pe perioada vacanței de vară, în

perioada 6 iulie - 10 august, în fiecare miercuri, de la ora
9.30, am fost prezenți la Biblioteca Judeţeană „Nicolae
Milescu Spătarul” Vaslui, unde, alături de copiii înscrişi la
programul „Biblioteca de Vacanţă”, am călătorit prin
Europa.
Open-minded, Europa!
În perioada 19 - 21 iulie 2022 am desfășurat concursul
online, prin intermediul platformei Facebook, Openminded, Europa!
Pentru că anul acesta a fost declarat Anul European al
Tineretului, de către Comisia Europeană, am invitat

publicul larg din județul Vaslui să ne răspundă la
întrebarea „Ce-ți dorești pentru și de la tinerii
europeni?”.
Toate răspunsurile au fost interesante și, deoarece ne-ar

Pe parcursul a 6 întâlniri am descoperit împreună cele

fi fost greu să-l alegem pe cel mai bun, am preferat să

mai interesante simboluri ale statelor membre din

tragem la sorți câștigătorul.

Uniunea Europeană, semnificațiile steagurilor, tradiții
unice sau obiective turistice.

Norocosul,

Alex

Drăgănilă,

un

tânăr

student

la

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea

„Biblioteca de Vacanţă” cuprinde programe educative

de Litere, specializarea engleză-germană, a câștigat 1

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

Abonament pentru cele 3 zile de festival Open Camp,

limbi străine, ateliere de istorie, enigmistică, șah, quilling,

pus la dispoziția noastră de către Organizatori.

origami, precum și multe alte ateliere interesante!
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EVENIMENTE & ŞTIRI
Strategia

europeană

pentru

universități

stabilește

7 universități din România parte din

obiectivul ambițios de a sprijini 60 de universități

Inițiativa privind Universitățile Europene

europene care implică peste 500 de instituții de
învățământ superior până la jumătatea anului 2024.

Cu un buget record de 272 milioane EUR din programul
Sursa: RCE

Erasmus+, 16 alianțe ale inițiativei Universităților
Europene existente vor continua să primească
sprijin, iar patru noi alianțe universitare vor putea să

Tranziție justă

își înceapă cooperarea.
Instituțiile de învățământ superior din România incluse în
Comisia Europeană a sprijinit România în elaborarea

cadrul alianțelor câștigătoare ca urmare a cererii de

unei strategii de dezvoltare economică și socială a

propuneri din 2022 sunt:

Văii Jiului, regiune dependentă, din punct de vedere

1. Universitatea din București;

istoric, de cărbune.

2. Universitatea Tehnică de Construcții București;
3. Școala

Națională

de

Studii

Politice

Strategia a fost adoptată oficial de Guvernul României în

și

luna iulie 2022.

Administrative;
4. Universitatea Babeș-Bolyai;
5. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
6. Universitatea din Oradea;
7. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași.
Împreună cu cele 24 de alianțe selectate în 2020, un
total de 44 de alianțe ale Universităților Europene
reunesc în prezent 340 de instituții de învățământ
superior din capitale și regiuni îndepărtate din 31 de

Sprijinul tehnic, finanțat de Uniunea Europeană prin

țări.

intermediul

Programului

de

sprijin

pentru

reforme

structurale, a fost menit să promoveze potențialul regiunii
de relansare economică și de dezvoltare socială a
comunităților. Acesta a inclus un angajament foarte
cuprinzător

al

părților

interesate,

elaborarea

strategiei de dezvoltare economică și socială a
regiunii și un plan de acțiune clar pentru punerea sa
în

aplicare,

identificarea

posibilelor

surse

de

finanțare, dezvoltarea unei rezerve de proiecte și un

@ pixabay

Universitățile Europene sunt alianțe ale instituțiilor de

plan de comunicare. De asemenea, au avut loc

învățământ

schimburi de bune practici cu alte regiuni carbonifere din

superior

din

întreaga

Europă

care

cooperează în domeniul educației, cercetării și inovării în

UE.

beneficiul studenților, al cadrelor didactice și al societății,

Strategia se axează pe îmbunătățirea calității vieții în

formate, în medie, din nouă instituții de învățământ

regiune și pe asigurarea tranziției acesteia către

superior.

economia verde, pe promovarea diversificării economice,

Instituțiile oferă programe de învățământ centrate pe

a inovării și a spiritului antreprenorial, pe valorificarea

student,

campusuri

patrimoniului natural și cultural local și pe îmbunătățirea

interuniversitare, în cadrul cărora studenții, personalul și

accesibilității în cadrul regiunii, precum și a legăturii cu

cercetătorii din toate regiunile Europei pot beneficia de o

regiunile învecinate.

furnizate

în

comun

în

Sursa: RCE

mobilitate neîntreruptă.
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electrică;

Culture Moves Europe

•

unităților administrativ-teritoriale;

•

institutelor naționale de cercetare și dezvoltare din
domeniul

Comisia Europeană a semnat un acord cu Goethe-

energiei,

inclusiv

asociațiilor

sau

parteneriatelor formate de actorii respectivi.

Institut pentru a implementa o nouă schemă de
mobilitate în valoare de 21 de milioane euro pentru
artiștii și profesioniștii din domeniul culturii: Culture
Moves Europe.
Culture Moves Europe va deveni o acțiune permanentă a
programului Europa Creativă, urmând să susțină:
•

artiștii, creatorii și profesioniștii din orice sectoare
culturale și creative, cu excepția audiovizualului;

•

organizațiile gazdă care asigură mobilități artistice

Sprijinul va fi acordat sub formă de granturi directe, ce nu

în orice sector cultural, cu excepția audiovizualului.

vor depăși 50 de milioane EUR/proiect, iar proiectele vor

Se estimează că noua schemă Culture Moves Europe va

fi selectate printr-o procedură de ofertare transparentă și

permite unui număr de aprox. 7.000 de artiști, creatori și

nediscriminatorie.

profesioniști din domeniul culturii să se deplaseze în

Prima cerere de proiecte a fost lansată în luna iunie

țările participante la programul Europa Creativă pentru a

2022.

se dezvolta din punct de vedere profesional, a colabora,

Sursa: RCE

coproduce sau co-crea și pentru a-și prezenta lucrările
unui public nou.

Carta drepturilor fundamentale a

Primele apeluri sunt așteptate în această toamnă anului
2022.

Uniunii Europene

Sursa: Biroul Europa Creativă România

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
(denumită în continuare „Carta”) este un document

Hidrogen din surse regenerabile

adoptat

de

instituțiile

europene

în

2000,

ce

reunește toate drepturile civile, politice, economice
și sociale ale tuturor cetățenilor din

Comisia Europeană a aprobat în luna august, o schemă

Europeană.

de ajutoare de stat pentru România în valoare de 149 de
milioane EUR

Obligația de a respecta drepturile definite în Cartă este

pusă la dispoziție prin intermediul

obligatorie pentru statele membre numai atunci când

Mecanismului de redresare și reziliență, pentru a sprijini

acestea acționează în domeniul de aplicare al dreptului

producția de hidrogen din surse regenerabile.

Uniunii, inclusiv în contextul implementării fondurilor

Schema va sprijini construcția de noi instalații pentru

europene nerambursabile.

producția de hidrogen din surse regenerabile, cu

Pentru o mai bună înțelegere a Cartei și pentru a explica

scopul de a realiza, până la 31 decembrie 2025,
capacități

de

producție

a

hidrogenului

din

importanța și caracterul obligatoriu al conformității

surse

acesteia în punerea în aplicare a fondurilor europene

regenerabile de cel puțin 100 MW în instalații de

nerambursabile, Ministerul Investițiilor și Proiectelor

electroliză care să producă cel puțin 10 000 de tone de

Europene a publicat Ghidul de aplicare a Cartei

hidrogen pe an.

Drepturilor

Schema se aplică:
•

întreprinderilor

Fundamentale

implementarea
de

toate

dimensiunile,

Uniunea

din

fondurilor

a

Uniunii

europene

Europene

în

nerambursabile,

disponibil aici.

domeniul producției de hidrogen sau de energie

Sursa: www.fonduri-structurale.ro
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
•
•

2021-2027

Ruta satelor cu arhitectură tradițională
Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării

Prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite:

•

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a

restaurarea, conservarea clădirilor, crearea de
spații expoziționale (pot fi și construcții noi),

transmis, printr-un comunicat de presă, că până la

•

sfârșitul anului 2023, va lansa toate apelurile majore

amenajarea acolo unde este necesar a unui drum
de acces pentru primirea vizitatorilor.

de proiecte aferente perioadei de programare 20212027.

Solicitanții eligibili sunt cei ai căror obiective propuse

Perioada de programare 2021-2027 pune la dispoziție

au fost incluse în lista obiectivelor care îndeplinesc

Românei 45 de miliarde de euro din fondurile de

criteriile necesare includerii în cadrul rutelor turistice/

coeziune pentru investiții în domenii de importanță

culturale, în vederea restaurării, în apelul 2 și solicitanții

strategică,

de

eligibili din apelul 1, care din motive tehnice nu au putut

transport, cea spitalicească, pentru apă și apă uzată,

să depună proiectele până la data și ora de închidere a

managementul

apelului.

precum

infrastructura

deșeurilor,

dezvoltare

și

regenerare urbană.

Alocarea financiară totală a apelurilor este de 14.620

Conform MIPE, evaluarea proiectelor va fi simplificată,

mil. euro fără TVA, echivalentul a 71.969.874 lei, fără

pentru

TVA.

ca

cele

două

etape

de

evaluare

(CAE-

Termen limită de depunere: 31 august 2022.

conformitatea administrativă și eligibilitatea și ETF –
evaluarea tehnico-financiară) să fie cât mai suple,

Sursa: www.fonduri-ue.ro

obținându-se astfel deblocarea proiectele depuse spre
evaluare, care uneori durează și peste un an de zile.

15 milioane de euro pentru asigurarea
culturilor, animalelor și plantelor

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 –

12 rute turistice/culturale

2020,

Submăsura 17.1 „Prime

de

asigurare

a

culturilor, a animalelor și a plantelor”
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat

În această sesiune pot fi depuse cereri de finanțare

ghidul solicitantului pentru Investiția I1 – Promovarea

aferente sectorului vegetal (pentru polițele încheiate

celor 12 rute turistice/culturale, Modernizarea /reabilitarea

pentru culturile de toamnă aferente anului 2021 și

siturilor turistice, aferente Planului Național de Redresare

culturile de primăvară aferente anului 2022) și sectorului

și Reziliență.

zootehnic (pentru polițele încheiate în anul 2022).

Ghidul se adresează proiectelor de reabilitare/restaurare

Solicitanți

a obiectivelor incluse în 10 rute turistice/culturale,

în anul pentru care solicită sprijinul pe submăsura 17.1.

respectiv:

Solicitanții trebuie să încheie cu o societate de asigurare

•
•
•
•
•
•
•
•

un contract de asigurare pentru riscurile eligibile

Ruta castelelor
Ruta curiilor
Ruta culelor
Ruta bisericilor din lemn
Ruta mănăstirilor din zona Moldovei
Ruta Sfântului Ladislau
Traseul castrelor romane
Ruta cetăților

eligibili:

fermieri

activi

prevăzute în Fișa submăsurii din PNDR 2020 care să
acopere toate suprafețele cultivate cu același tip de
cultură/întreg efectivul de animale aferent aceleiași
specii existente în cadrul exploatației și să se angajeze
să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în
cuantumul și la termenele prevăzute în contract.
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
Alocarea financiară: 15.260.041 euro. Sprijinul public

economice private înființate și conduse de către femei,

nerambursabil este 70% din valoarea primei de asigu-

îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora,

rare eligibile și plătită efectiv de către fermier.

realizarea

Depunerea cererilor de finanțare se realizează continuu

sustenabile

până la epuizarea fondurilor alocate, cu posibilitatea

dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială,

suplimentării acestora.

în

Termen limită de depunere: 16 decembrie 2022.

echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale

Detalii suplimentare: https://www.afir.info/

şi ale prejudecăţilor existente încă la nivel local.

unei
și

contextul

creșteri

economice

incluzive,

bazate

problemelor

legate

inteligente,

pe

digitalizare,

de

menţinerea

Societățile eligibile trebuie să respecte criteriul conform

Ameliorarea efectelor COVID

căruia cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să
deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale
societăţii în cazul IMM-urilor aplicante.

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Printre cheltuielile eligibile se numără:

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provo-

•

achiziționarea de echipamente tehnologice;

cate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al

•

achiziționarea de spații de lucru, spații de

consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări
verzi, digitale și reziliente a economiei.
Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.
Apel: „Investiții destinate capacităților de prestare de

producție și spații pentru prestări servicii și comerț;
•

achiziționarea de mijloace de transport;

•

achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și
sisteme

servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității
de reziliență”
Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-

•

minimis valoarea finanțării nerambursabile este de min.
50.000 euro și max. 200.000 euro, iar pentru cele care
intră sub incidența ajutorului de stat valoarea finanțării
nerambursabile este de min. 50.000 euro și max.
500.000 euro.
Perioada de depunere: 23-29 august 2022.
Detalii în ghidul solicitantului: https://mfe.gov.ro/

valorilor

umane

și

abonament

telefon

și

internet),

serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente
chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție

derile mici și mijlocii

Pentru proiectele care intră sub incidența ajutorului de

a

salariile, utilitățile (energie electrică, apă, gaze,
salubritate,

Solicitanți eligibili: IMM – microîntreprinderile, întreprin-

form Programului este de 238.760.397 euro.

protecție

materiale;

urilor afectate de pandemia COVID-19.

Buget: Alocarea indicativă a apelului de proiecte, con-

de

sau spații pentru prestări servicii și comerț.
Bugetul

max.

al

programului

pentru

anul

2022

este 157.624.000 lei, iar beneficiarele pot obține max.
200.000 lei/societate, dacă își asumă crearea și
menținerea a două locuri de muncă, respectiv 100.000
de lei dacă își asumă crearea și menținerea unui singur
loc de muncă.
Coeficientul fondurilor nerambursabile este de max.
95%.
Înscrierea, cât și toată implementarea și derularea
măsurii

de

sprijin

se

vor

derula

pe

platforma www.granturi.imm.gov.ro.

Femeia Antreprenor 2022

Perioadă de depunere: 30 de zile calendaristice,
începând cu data de 18.08.2022.

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a anunțat lan-

Sursă: https://www.fonduri-structurale.ro/

sarea apelului „Femeia Antreprenor 2022”.
Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie
stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor

(Mihaela Dumitraș, ofițer comunicare)
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