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Ce face UE pentru tineri?

Ziua Europeană a Limbilor străine

La inițiativa și invitația tinerilor de la The Community for

Cu ocazia Zilei Europene a Limbilor Străine am

Youth Education – Vaslui, am avut plăcerea să

răspuns școlilor din județ care au dorit sa participe la

susținem cele două mari proiecte organizate de către

activități de informare pe această temă. Astfel, cu scopul

aceștia în luna octombrie - Școala de Dezvoltare

de a promova multilingvismul și limbile vorbite in UE am

Durabilă și Jurilex.

susținut 3 ore informative pentru elevii și profesorii, de la

O parte din conferințele și workshop-urile planificate în

Școlile

cadrul celor două proiecte, s-au desfășurat la sediul

„Constantin Parfene” Vaslui.

Gimnaziale

„Dimitrie

Cantemir”

Vaslui

și

nostru, prilej cu care am vorbit tinerilor despre obiectivele
și activitățile noastre, precum și despre programele

Uniunii Europene destinate dezvoltării lor personale și
profesionale.

Ziua Europeană a Limbilor este celebrată în fiecare an
în data de 26 septembrie, începând cu 2001, la
inițiativa Consiliului Europei.
The Community for Youth Education – Vaslui este un
ONG înființat de tineri pentru tineri și societate, ce

organizează

evenimente

prin

intermediul

Am pedalat pentru

cărora

o inimă sănătoasă, într-o Europă verde

comunitatea locală, națională sau chiar internațională
asimilează principii ce țin de pacea mondială, educația de
calitate, responsabilitatea climatică și nu numai.

Sâmbătă, 1 octombrie 2022, am pedalat, alături de

Pentru că ne plac colaborările, dorim să vă readucem

LIONS CLUB Vaslui și Crucea Roșie Vaslui, pentru o

în atenție că suntem deschiși parteneriatelor și

inimă sănătoasă, în cadrul evenimentului inițiat de aceștia

susținem, în mod egal și non-discriminatoriu, toate

- Pedalează pentru inima ta!

proiectele care răspund misiunii și obiectivelor

Pentru a promova Pactul Verde European, mijloacele de

noastre, ca centru de informare și comunicare al UE.

transport prietenoase cu mediul și mișcarea în aer liber,
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ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI
am fost prezenți și la punctul de plecare al turului - Piața

Ei tinerii, la TinFest.EU

Civică, cu standul nostru, plin cu broșuri informative

despre politicile europene!
În Anul European al Tineretului, ne-am dorit să
organizăm un eveniment de neratat, în care să implicăm
tinerii, atât ca organizatori, cât și participanți. Pentru că
ne-am

unit

forțele

cu

Centrul

Județean

pentru

Conservarea și promovarea culturii tradiționale Vaslui,
Consiliul Județean Vaslui, Primăria Municipiului Vaslui,
Biblioteca Județeană Vaslui și Muzeul Județean Vaslui,
evenimentul s-a transformat în 2 zile de festival!
Astfel, TinFest.EU, primul festival de cultură dedicat
tinerilor din județul Vaslui, s-a desfășurat în perioada

9-10 septembrie 2022. Prima ediție a acestui festival a
cuprins ateliere de teatru, expoziții, workshop-uri, teatru
și film, organizate de partenerii implicați.

Starea Uniunii Europene 2022
Pe data de 14 septembrie, am avut plăcerea să vizionăm

Punctul culminant al evenimentelor l-a reprezentat

discursul susținut de Președinta Comisiei Europene, dna

punerea în scenă a pieselor de teatru „Carne” și „N-am

Ursula von der Leyen, privind Starea Uniunii Europene,

văzut nimic”, interpretate exemplar de către tinerii actori

alături de reprezentanți ai autorităților publice locale,

de la Teatrul Arte dell'Anima din București. Ambele piese

precum Consiliul Județean Vaslui, Prefectura Județului

au abordat probleme majore cu care se confruntă tinerii

Vaslui, Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul”

și au reprezentat preambulul perfect pentru dialogul-

Vaslui și Inspectoratul Școlar Județean.

terapie ce a urmat între tinerii prezenți în sală și
doamnele psiholog - Mădălina Modoranu și Carmen
Buși.
În prima seară de festival am avut și noi ocazia să
promovăm filmul „Ei, tinerii”, dedicat Anului European
al Tineretului și realizat în colaborare cu regizorul Igor
Cobileanski și cu tânărul actor vasluian, Vlad Gălățianu.
Filmul conține poveștile de viață a câtorva tineri din
Vaslui, ce aduc cinste comunității noastre și de la care
avem cu toții ceva de învățat. Dacă nu l-ați văzut deja, vă

La finalul discursului, am dezbătut împreună cu invitații

invităm să-l vizualizați aici.

despre problemele cu care se confruntă nu doar UE, ci

Cu

întreaga omenire, dar și despre programele care ocupă

intenționăm să devină tradiție!

un rol prioritar pe agenda Comisiei Europene.

TinFest.EU

ne

revedem

la

anul,

pentru

că

(Mihaela Dumitraș, ofițer comunicare)
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EVENIMENTE & ŞTIRI
Studiul inițiat la data de 21 octombrie, reprezintă o etapă

Adevărul gol-goluț

esențială a pregătirii pentru îmbunătățirea conectivității

după război între UE, pe de o parte, și Ucraina și
Lupta împotriva dezinformării este un efort comun,

Republica

Moldova,

pe

de

altă

parte.

care implică toate instituțiile europene.

Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat:

UE conlucrează cu platformele online pentru a le

„Acest studiu face parte din măsurile pe termen mediu și

încuraja să promoveze surse oficiale, să penalizeze

lung stabilite în Planul de acțiune privind culoarele de

conținutul care se dovedește fals sau înșelător și să

solidaritate și este strâns legat și de propunerea

șteargă conținutul ilegal și pe cel care ar putea dăuna

prezentată de Comisie în iulie 2022 privind extinderea

sănătății sau integrității fizice a oamenilor.

TEN-T înspre Ucraina și Republica Moldova. În felul

Conform Eurobarometrului Standard 94, atât românii, cât

acesta, pregătim terenul pentru soluții pe termen mai

și restul cetățenilor Uniunii Europene, consideră că știrile

lung, ajutând Ucraina să își organizeze schimburile

și informațiile care denaturează realitatea sau sunt false

comerciale de după război și eforturile de reconstrucție,

sunt deseori întâlnite și chiar reprezintă o problemă la

scopul imediat fiind mai ales eliminarea decalajului de

nivel national.

interoperabilitate de la frontiere”.

Chiar dacă acest gen de știri și informații sunt ușor de

Serviciul de consultanță tehnică JASPERS din cadrul

identificat în accepțiunea respondenților, românii sunt de

Băncii Europene de Investiții este responsabil de

părere că existența știrilor sau a informațiilor care

finalizarea studiului până în mai 2023.
Sursa: RCE

denaturează realitatea sau a celor false reprezintă o
problemă pentru democrație în general, într-o pondere
Inteligența artificială

cu 12 procente mai mică decât media înregistrată la
nivelul Uniunii Europene.

Comisia Europeană a publicat în luna octombrie un set
de orientări pentru a ajuta cadrele didactice să
clarifice

concepțiile

greșite

despre

inteligența

artificială (IA) și să promoveze utilizarea etică a
acesteia.
Orientările se referă la modalitățile de utilizare a IA în
școli, pentru a sprijini atât cadrele didactice și elevii în
procesul de predare și învățare, cât și activitățile
administrative din cadrul structurilor de învățământ.
Orientările fac parte din Planul de acțiune pentru
educația digitală (2021-2027) și au fost elaborate de un

@UE

Sursa: RCE

grup de experți al Comisiei special creat, care a reunit o
gamă largă de practicieni din domeniul educației și al
formării, din mediul academic, din sectorul privat și din

Conectarea rețelelor feroviare din Ucraina
și Republica Moldova la cele din UE

organizații internaționale. În condițiile unei prezențe tot
mai extinse a IA, cadrele didactice și elevii trebuie să
aibă o înțelegere de bază a acestui concept și a utilizării

Ecartamentul căilor ferate utilizat în cea mai mare

datelor pentru a putea folosi în mod pozitiv, critic și etic

parte a UE este diferit de cel din Europa de Est, ceea

această tehnologie și pentru a-i exploata pe deplin

ce îngreunează transportul de mărfuri în ambele

potențialul.

direcții. O soluție la această problemă ar fi ca

Sursa: RCE

ecartamentul feroviar utilizat în UE să fie adoptat și
în aceste țări vecine, și anume din Polonia și

(Spînache Raluca, voluntar )

România în Ucraina și Moldova.
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de către statele membre, prin impunerea unui


plafon pentru profiturile întreprinderilor care

„O uniune a cărei forță stă în unitate.

produc energie electrică cu un cost scăzut și

O Uniune care reușește împreună”

redistribuirea a 140 de miliarde de euro astfel
obținuți către statele membre, cu scopul de a

În discursul său privind Starea Uniunii, din 14 septembrie

atenua direct impactul acestei situații;

2022, președinta Comisiei Europene, Ursula von der
Leyen, a prezentat inițiative emblematice pe care



Comisia intenționează să le întreprindă în anul următor.

Angajarea în planurile globale de protecție a
mediului

înconjurător,

prin

participarea

la

Conferința ONU privind biodiversitatea;


Creșterea

capacității

de

a

face

față

schimbărilor climatice, prin completarea flotei de
stingere a incendiilor;


Introducerea de noi pachete de măsuri de
ajutor pentru IMM-uri, printre care revizuirea
Directivei privind întârzierea în efectuarea plăților;

Acestea vor include, printre altele:


Contracararea

efectelor


războiului

Promovarea

investițiilor

în

formare

și

perfecționare mai consistente, mai eficace și mai

Ruso-

favorabile incluziunii, prin declararea anului 2023 -

Ucrainean și intensificarea sprijinului oferit de

Anul European al Competențelor;

către Comisia Europeană, Ucrainei, prin:
•

oferirea de sprijin militar,

•

aplicarea unor sancțiuni drastice asupra Rusiei,

pentru a spori participarea financiară la proiectele

•

oferirea de fonduri europene pentru reconstrucția

importante de interes european comun.



Înființarea unui Fond european al suveranității,

clădirilor distruse,
•

conectarea Ucrainei la rețeua electrică europeană
și la serviciu de roaming gratuit,

•

oferirea de acces fără dificultăți la piața unică și
eliminarea taxelor de import pentru exporturile
ucrainene către UE;



Creșterea producției de hidrogen în UE la zece
milioane de tone din surse regenerabile, în fiecare
an de acum până în 2030, prin intermediul
programului REPowerEU;



Înființarea unei noi Bănci a Hidrogenului, ce va
contribui la asigurarea achiziționării de hidrogen;
Pentru a citi discursul complet, vă invităm să-l accesați



pe pagina de internet a Comsiei Europene în România.

Reducerea consumului total de energie electrică
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Eficiență energetică în domeniul industrial

Producție de energie regenerabilă

Planul Național de Redresare și Reziliență

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 –

Măsura de investiții I5, Componenta C6 Energie,

2020

Apelul

competitiv

modernizare,
consumului

-

Sprijinirea

monitorizarea
de

energie

la

investițiilor
și

nivelul

în

Obiectiv Specific 11.2: Măsuri de producere a energiei

eficientizarea

din

operatorilor

surse

regenerabile

destinate

autorităților

administrației publice locale.

economici în vederea asigurării eficienței energetice

Solicitanți eligibili: unități administrativ-teritoriale.

în sectorul industrial.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 250.000.000

Solicitanți eligibili: microîntreprinderi, întreprinderi mici

euro,

și mijlocii, dar și întreprinderi mari.

de minimum 500.000 euro și nu poate depăşi 5.000.000

Buget total estimat al schemei este echivalentul în lei a

euro.

sumei de 62.000.000 euro. Intensitatea ajutorului de stat

Pentru proiectele finanțate, contribuţia publică este

este de până la 60% din costurile eligibile. Valoarea

asigurată în proporţie de 100%

maximă a ajutorului de stat este de până la 1.200.000

Activități eligibile:

EUR pentru un proiect.

A.

iar

ajutorul

financiar

nerambursabil

va

fi

Realizarea capacităților de producere de energie

Cheltuieli eligibile:

electrică şi termică în cogenerare din SRE, cu

•

excepția biomasei, pentru consum propriu.

•

Instalații/echipamente specifice pentru întreprinderi
din industrie, în scopul obţinerii de economii de

Categorii de cheltuieli eligibile:

energie primară, pe baza auditului și bilanţului

a. cheltuieli privind dotări pentru obținerea de energie

energetic (de exemplu: motoare, transformatoare,

din surse regenerabile;

compresoare

b.

de

aer,

pompe,

instalaţii/

cheltuieli

privind

realizarea,

achiziționarea,

echipamente/sisteme de ventilaţie, sisteme de

modernizarea de capacități de producție noi sau

încălzire/răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de

existente la momentul depunerii cererii pentru finanțare,

cǎldură, pompe de căldură (tbd), convertoare de

pentru obținerea de energie din surse regenerabile;

frecvenţă,

c.

baterii

de

condensatoare,

sisteme

cheltuieli

privind

realizarea,

achiziționarea,

integrate de management al consumului de energie

modernizarea de unități, capacități de cogenerare,

şi altele);

trigenerare noi/existente pentru obținerea de energie

Construcţii aferente procesului industrial care face

termică

obiectul proiectului de eficienţă energetică (dar

regenerabile, inclusiv rețelele de distribuție a energiei, în

numai

cazul energiei electrice rețeaua este până la punctul de

în

scopul

funcționării

corecte

a

și

electrică

în

cogenerare

din

surse

preluare în sistemul național și instalațiile aferente.

echipamentelor/instalațiilor).
Perioada de depunere: 31.10.2022 - 16.12.2022.

d. cheltuieli de preluare, conectare a energiei în sistemul

Atât formularul cererii de finanțare, cât și anexele

energetic național.

acesteia, vor fi încărcate în platforma electronică

B.

Realizarea capacităților de producere energie
electrică sau termică din SRE, cu excepția

dedicată PNRR.

biomasei, pentru consum propriu.
Categorii de cheltuieli eligibile:
a. cheltuieli privind realizarea de unități de cogenerare,
trigenerare noi pentru obținerea în cogenerare de

Sursă: https://www.fonduri-

energie termică și electrică din surse regenerabile

structurale.ro/
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destinate consumului propriu al autorităților publice loca-

le;

Terapie intensivă pentru nou-născuți

b. cheltuieli privind achiziționarea de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări specifice pentru obținerea în cogenerare de energie termică/electrică din surse regenerabi-

Planul Național de Redresare și Reziliență

le necesare consumului propriu al autorităților publice

Investiția I 2.3: „Secții de terapie intensivă pentru nou-

locale;

născuți”

c. cheltuieli privind realizarea rețelelor de distribuție a

Obiectiv: modernizarea, extinderea și furnizarea de

energiei obținute în cogenerare, trigenerare, indiferent de

echipamente noi pentru 25 de unități de terapie intensivă

natura acesteia, inclusiv cheltuielile de preluare a energi-

neonatală pentru pacientul critic neonatal în vederea

ei în sistemul energetic național.

tratamentului adecvat.

Perioada de depunere: 08.11.2022 - 16.11.2022, prin

Beneficiari eligibili: orice unitate sanitară publică cu

aplicația electronică IMM Recover.

personalitate
funcționează

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

juridică/fiscală
o

unitate

în

cadrul

căreia

(secție/compartiment)

de

asistență medicală destinată pacientului critic neonatal.
Buget: Alocarea apelului de proiecte este de 80.200.000

Infrastructură socială pentru persoanele
cu dizabilități

Euro (fără TVA), dintre care:
•

37.200.000 € pentru creșterea capacității secțiilor/
compartimentelor de terapie intensivă nou-născuți;

•

13.500.000

€

pentru

dotarea

secțiilor/

Planul Național de Redresare și Reziliență

compartimentelor de terapie intensivă nou-născuți

Investiția I.2: Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea in-

existente;

frastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități
Apel competitiv: Dezvoltarea infrastructurii sociale

pentru persoanele cu dizabilități.
Obiectiv general: creșterea calității vieții persoanelor cu
dizabilități instituționalizate și prevenirea instituționalizării
persoanelor cu dizabilități, concomitent cu dezvoltarea
serviciilor alternative de sprijin pentru viaţă independentă
şi integrare în comunitate.
Solicitanţi eligibili: Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene sau unitățile administrativ teritoriale (UAT), prin serviciile publice de asistenţă

•

16.000.000 € pentru centre de formare;

•

6.300.000 € pentru Screening;

•

7.200.000 € pentru unități mobile de terapie
intensivă neonatală.

Termen limită de depunere: 3 martie 2023, ora 16:00.
Dosarele

de

finanțare

se

încarcă

pe

platforma

electronică dedicată PNRR de reprezentantul legal sau
un împuternicit-angajat al liderului de parteneriat.
Detalii

suplimentare:

https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/

home

socială (SPAS)/ direcțiile de asistență socială (DAS).
Buget

total

estimativ

este

de

38.900.000

euro

( 191.493.030 lei fără TVA).
Serviciile sociale care urmează să fie dezvoltate prin proiecte se realizează prin construcția de spații cu respectarea cerințelor privind asigurarea eficienței energetice,
dotarea, și asigurarea funcționării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Termen limită de depunere: 10 noiembrie 2022

(Mihaela Dumitraș, ofițer comunicare)

Detalii suplimentare: https://www.mmuncii.ro/
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