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Încă un an plin de evenimente frumoase, europene, se 

apropie de final și suntem recunoscători pentru toate 

colaborările avute, pentru prieteniile vechi și noi, pentru 

oportunitatea de a fi în mijlocul comunității locale.  

Vă mulțumim pentru sprijin și vă invităm să ne 

fiți alături și în 2023! Sărbători fericite! 

 

Anul European al Tineretului a fost un an bogat în 

activități europene, prin intermediul cărora am putut fi 

aproape de voi! La final de an, vă invităm să retrăim 

împreună câteva din momentele frumoase din 2022! 

 

Prima acțiune din Planul Anual de Comunicare 

desfășurată în 2022 a fost cursul online „Valori 

europene prin instrumente digitale”, în perioada 18 - 

26 aprilie. Prin colaborarea cu dna Mirela Sălcianu, 

profesor lector acreditat, cu experiență vastă în domeniu, 

57 de cadre didactice și angajați ai sistemului public din 

județul Vaslui au beneficiat de un curs interactiv și 

modern despre valorile europene și comunicarea online.   

Ziua Europei am 

sărbătorit-o anul 

acesta alături de 

reprezentanți mass 

media și purtători 

de cuvânt din 

administrația 

publică locală a județului Vaslui, în cadrul evenimentului 

„Despre Europa, la cafea”. Desfășurat pe data de 7 mai, 

la o cafenea din municipiul Vaslui, evenimentul a constat 

într-un dialog informal și  constructiv moderat de 

jurnalistul Cătălin Striblea, originar din Vaslui, ce 

activează în prezent la postul de radio Europa FM. 

Printre subiectele dezbătute s-au numărat dezinformarea 

și impactul pe care le pot avea știrile false asupra 

cetățenilor județului Vaslui. 

 

Pentru că a ajuns să reprezinte mai mult decât un simplu 

festival de 

muzică bună, 

care adună anual 

în jur de 1500 de 

participanți pe zi, 

nu am ratat nici 

vara aceasta 

ocazia de a 

discuta cu tinerii 

despre viitorul Europei, la Open Camp! Astfel, am 

organizat un concurs online despre Anul European al 

Tineretului, prin intermediul căruia am dat ca premii 

abonamente la festival, iar pe 26 și 31 iulie am fost 

prezenți cu standul nostru la festival și am preluat 

feedback de la tinerii prezenți. 

 

Retrospectiva 

Anului European al Tineretului 

http://www.europedirectvaslui.ro
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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, piese 

de teatru și a fost o bună ocazie pentru noi să promovăm 

filmul „Ei, tinerii”, 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. 

 

Sâmbătă, 1 octombrie 2022, am pedalat, alături de 

LIONS CLUB Vaslui și Crucea Roșie Vaslui, pentru o 

inimă sănătoasă, în cadrul evenimentului inițiat de 

aceștia - „Pedalează pentru inima ta!”  

Pentru a promova Pactul Verde European, mijloacele 

de transport prietenoase cu mediul și mișcarea în aer 

liber, am fost prezenți și la punctul de plecare al turului - 

Piața Civică, cu standul nostru, plin cu broșuri 

informative despre politicile europene!   

 

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

Pe lângă evenimentele stabilite în Planul nostru de 

Comunicare, în 2022 am răspuns tuturor invitațiilor de 

colaborare și am susținut activități de informare despre 

Uniunea Europeană, pe diferite subiecte, atât la sediul 

nostru, cât și unitățile de învățământ din județ și am 

sprijinit cu materiale informative școlile din județ.  

Astfel am reușit să aducem informația europeană mai 

aproape de elevii și profesorii de la Școlile Gimnaziale 

„Constantin Parfene” Vaslui, „Elena Cuza” Vaslui, 

„Mihai Eminescu” Vaslui, „Cezar Botez” din comuna 

Fâstâci, „Dimitrie Cantemir” Vaslui, „Ștefan cel 

Mare” Vaslui și de la Liceele  Tehnologice „Ion Mincu 

Vaslui”, „Al.I.Cuza” Bârlad și Liceul Teoretic „Mihail 

Kogălniceanu” Vaslui. 

 

 

 

 

 

 

 

                Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Vaslui, 17.11.2022 

 

În 2022 am continuat parteneriatul nostru tradițional cu 

Biblioteca Județeană ”Nicolae Milescu Spătarul” 

Vaslui și am participat la frumosul lor eveniment din luna 

mai, „Biblioteca Vie”, unde am discutat cu tinerii, ca o 

carte deschisă, „Cu pasiune în și pentru Europa!”. De 

asemenea, și în această vară, timp de 6 săptămâni am 

„Călătorit prin Europa”, alături de copiii înscriși la 

programul „Biblioteca de Vacanţă” și am descoperit 

împreună simbolurile și cultura Uniunii Europene.   

 

Cu bucurie am susținut concursuri care promovează 

Uniunea Europeană și programele sale, precum - Made 

for Europe, organizat de Inspectoratul Școlar Județean 

Vaslui și inițiat de Ministerul Educației sau Euro Quiz, 

organizat de Comisia Europeană în România.  

 

O altă colaborare care a deschis calea unei frumoase 

prietenii  a fost cea cu tinerii de la The Community for 

Youth Education – Vaslui. Pe parcursul lunii octombrie 

am avut plăcerea să susținem și să le fim alături la 

desfășurarea celor două mari proiecte ale lor - Școala 

de Dezvoltare Durabilă și Jurilex.  

 

(Mihaela Dumitraș, ofițer comunicare) 
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Pe lângă tehnologia mobilă din generațiile anterioare, 

companiile aeriene vor fi în măsură să furnizeze cea mai 

recentă tehnologie 5G la bordul avioanelor lor, 

întrucât Comisia a actualizat decizia de punere în 

aplicare privind spectrul de frecvențe pentru 

comunicațiile mobile la bordul aeronavelor, desemnând 

anumite frecvențe pentru tehnologie 5G în timpul 

zborului.  

Pasagerii de la bordul curselor aeriene din UE își vor 

putea utiliza telefoanele mobile la capacitatea lor 

maximă, la fel ca atunci când sunt conectați la rețele 

mobile 5G de la sol. 

 

                          

 @UE 

Sursa: RCE 

 

Pe parcursul lunii noiembrie 2022, Comisia și-a continuat 

răspunsul la criza energetică actuală, propunând un 

mecanism de corecție a pieței pentru a proteja 

întreprinderile și gospodăriile din UE de episoadele 

de creștere excesivă a prețurilor gazelor în UE. 

Acesta vine în completarea măsurilor de reducere a 

cererii de gaze și de asigurare a securității aprovizionării 

prin diversificarea surselor de aprovizionare cu energie.  

Noul mecanism urmărește să reducă volatilitatea de 

pe piețele europene ale gazelor, protejând în același 

timp securitatea aprovizionării cu gaze.  

România va primi 2,14 miliarde EUR din Fondul pentru 

o tranziție justă, pentru a sprijini o tranziție climatică 

justă către o economie mai atractivă și mai verde, în 

urma adoptării Planului teritorial pentru o tranziție justă.  

Fondul va viza regiunile cele mai afectate, ajutând astfel 

România să își respecte angajamentul de a elimina 

treptat cărbunele până în 2032. El va sprijini lucrătorii 

afectați de tranziția energetică actuală în efortul de a se 

orienta către noi calificări și noi locuri de muncă. De 

asemenea, fondul va oferi sprijin întreprinderilor mici și 

mijlocii (IMM-uri) și, în cazuri specifice, întreprinderilor 

mari, pentru a crea locuri de muncă și a diversifica 

economia în regiunile de producție a combustibililor fosili 

și în regiunile cu emisii ridicate de dioxid de carbon. 

De fondurile alocate vor beneficia șase județe: Dolj, 

Galați, Gorj, Hunedoara, Mureș și Prahova.  

 

Sursa: RCE 

 

Şefii de stat şi de guvern din UE, reuniţi în cadrul summit

-ului din decembrie la Bruxelles, au aprobat oficial 

acordarea statutului de ţară candidată Bosniei-

Herţegovinei.  

Şapte ţări sunt deja oficial candidate la aderarea la UE: 

Turcia (din 1999, proces astăzi îngheţat), Macedonia de 

Nord (2005), Muntenegru (2010), Serbia (2012), Albania 

(2014), Ucraina şi Republica Moldova (2022).  

 

Sursa: RCE 

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

5G în avioane 

Comisia propune un nou instrument al UE 

pentru a limita creșterile excesive ale 

prețurilor gazelor 

2,14 miliarde de euro pentru o tranziție 

 climatică justă în România 

Bosnia-Herţegovina  

stat candidat UE 
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          @UE 

 

În urma invadării Ucrainei de către Rusia și a utilizării ca 

armă a aprovizionării cu energie, prețurile gazelor 

naturale au înregistrat vârfuri fără precedent în întreaga 

UE, atingând niveluri record în a doua jumătate a lunii 

august a acestui an. 

 

Sursa: RCE 

 

 

Comisia salută intrarea în vigoare a interdicției privind 

produsele din tutun încălzit aromatizate. Aceasta 

răspunde creșterii semnificative a vânzărilor de astfel de 

produse din tutun în întreaga UE.  

Interdicția va contribui la atingerea obiectivului de a crea 

o „generație fără tutun” stabilit în Planul european de 

combatere a cancerului, care își propune ca mai 

puțin de 5 % din populație să mai utilizeze tutun 

până în 2040. 

Stella Kyriakides, comisara pentru sănătate și siguranță 

alimentară, a declarat: “Tutunul cauzează 90 % din 

cancerele pulmonare. Este esențial să se adopte o 

poziție fermă pentru a se reduce consumul de tutun, cu 

atât mai mult cu cât asistăm la introducerea continuă pe 

piață a unor noi produse. Datorită interdicției, cetățenii 

noștri, și în special tinerii, vor fi mai bine protejați de 

efectele dăunătoare ale acestor produse, ceea ce ne 

aduce cu un pas mai aproape de o „generație fără 

tutun”.  

Statele membre au acum la dispoziție opt luni pentru a 

transpune directiva delegată în legislația lor națională. 

 

Sursa: RCE 

Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri 

pentru 2023 în cadrul Corpului european de 

solidaritate.  

Corpul european de solidaritate este un program al 

UE destinat tinerilor care doresc să participe la 

activități de solidaritate în diverse domenii, de la 

ajutorarea persoanelor defavorizate, până la acțiuni în 

domeniul sănătății și al mediului, în întreaga UE și în 

afara granițelor sale.  

Pornind de la Anul european al tineretului, cererea de 

propuneri urmărește să creeze mai multe oportunități de 

solidaritate pentru tineri, punând la dispoziție peste 142 

de milioane EUR.  

Cererea va finanța activități de voluntariat, proiecte de 

solidaritate conduse de tineri, echipe de voluntariat 

în domenii cu prioritate ridicată, axate pe acordarea de 

ajutor persoanelor care fug din calea conflictelor armate 

și altor victime ale dezastrelor naturale sau nenaturale, 

precum și pe prevenirea, promovarea și sprijinul în 

domeniul sănătății și pe următoarea ediție a Corpului 

voluntar european de ajutor umanitar. 

Orice entitate publică sau privată, cu sau fără scop 

lucrativ, locală, regională, națională sau 

internațională poate solicita finanțare în cadrul Corpului 

european de solidaritate.  

În plus, grupurile de tineri înregistrate pe portalul 

Corpului european de solidaritate pot solicita finanțare 

pentru proiecte de solidaritate. 

Termenele limită ale apelului se încadrează între 23 

februarie și 4 octombrie 2023, în funcție de tipul de 

activitate. 

Informații suplimentare în Ghidul programului, disponibil 

la https://youth.europa.eu/solidarity/organisations/calls-

for-proposals_en. 

 

 

(Victor Munteanu, voluntar) 

 

EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Planul european de luptă împotriva  

cancerului 

Corpul european de solidaritate 
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Planul Național de Redresare și Reziliență  

Pilonul I: Tranziția verde  

Componenta C6: Energie 

Investiția I5: Asigurarea eficienței energetice în sectorul 

industrial  

Apel: Sprijinirea investițiilor în modernizarea, 

monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la 

nivelul operatorilor economici în vederea asigurării 

eficienței energetice în sectorul industrial.  

Tipul apelului de proiecte: competitiv  

Solicitanți eligibili: microîntreprinderi, întreprinderi mici 

și mijlocii, dar și întreprinderi mari și entități cu 

personalitate juridică înregistrate în România și care 

activează în conformitate cu legislația națională în 

domeniu, pe teritoriul României.  

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a 

sumei de 80.600.000 euro. 

Intensitatea ajutorului de stat este de 30% din costurile 

eligibile. Aceasta poate fi majorată cu 20% în cazul 

ajutoarelor acordate întreprinderilor mici și cu 10% în 

cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mijlocii conform 

art. 38 alin. (5) din Regulamentul UE 651/2014  

Cheltuieli eligibile: 

• Instalații/echipamente specifice pentru întreprinderi 

din industrie, în scopul obținerii de economii de 

energie primară, pe baza auditului și bilanțului 

energetic (de exemplu: motoare, transformatoare, 

compresoare de aer, pompe, instalații/

echipamente/sisteme de ventilație, sisteme de 

încălzire/răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de 

căldură, pompe de căldură, convertoare de 

frecvență, baterii de condensatoare, sisteme 

integrate de management al consumului de energie 

și altele);  

• Construcții aferente procesului industrial care face 

obiectul proiectului de eficiență energetică (dar 

numai în scopul funcționării corecte a 

echipamentelor/instalațiilor).  

Termen limită de depunere: 15.02.2022   

Detalii: https://energie.gov.ro  

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021  

Programul Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și 

schimb cultural, denumit în continuare Programul RO-

CULTURA  

Apel pentru inițiative bilaterale rezidente artistice 

Obiectiv: Prezentul apel pentru inițiative bilaterale își 

propune să întărească cooperarea bilaterală între artiști 

din România și Statele Donatoare, pe durata unei 

rezidențe de 1-4 săptămâni, în România sau unul dintre 

Statele Donatoare.  

Spațiul de cooperare va fi stabilit de comun acord între 

artiști. Artiștii care au nevoie de echipament special pe 

durata rezidenței, vor planifica împreuna cu partenerii 

asigurarea acestuia. 

Rezidența se va finaliza cu o prezentare publică a 

proiectului bilateral conceput pe durata rezidenței, ce 

poate consta într-un eveniment, concert, atelier etc. 

Domeniile artistice eligibile: arte performative, arte 

vizuale, muzică, literatură, abordări interdisciplinare. 

Activitățile pot fi implementate doar în România, 

Norvegia, Islanda și Liechtenstein.  

Solicitanți eligibili: Artiștii trebuie să aplice prin 

intermediul unei entități cu personalitate juridică din 

România sau din Statele Donatoare. 

Bugetul total pentru acest apel este de 470.000 euro.  

Sprijinul financiar acordat poate să ajungă până la 100% 

din valoarea totală eligibilă a rezidenței. Contribuția 

proprie va fi necesară doar dacă valoarea totală a 

rezidenței artistice depășește valoarea maximă a 

sprijinului financiar ce poate fi acordat.  

În cadrul prezentului apel, sprijinul financiar se acordă 

solicitantului exclusiv pentru a acoperi costurile aferente 

derulării, de către artist/ artiști, a rezidenței bilaterale. 

Perioadă de depunere: 6 decembrie 2022 - 30 

septembrie 2023.  

Informații suplimentare: Propunerile vor fi evaluate în 

ordine cronologică, în funcție de înregistrarea lor, până 

la epuizarea fondurilor alocate prezentului apel.  

Detalii: www.ro-cultura.ro 

 

RO-CULTURA  Eficiență energetică în sectorul industrial  
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Planul Național de Redresare și Reziliență  

Componenta 7: Transformarea digitală 

INVESTIȚIA I17: Scheme de finanțare pentru biblioteci 

pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor 

digitale. 

Obiectiv: îmbunătățirea competențelor digitale de bază 

ale comunităților cu acces limitat la formare digitală și ale 

grupurilor marginalizate.  

Obiective specifice: 

1. Renovare și echipare cu calculatoare și echipa-

mente tehnice pentru 5 sedii centrale de biblioteci 

județene; 

2. Renovare și echipare cu calculatoare și echipa-

mente tehnice pentru 100 biblioteci rurale, municipa-

le sau orășenești; 

3. Schimbare/modernizare echipamente informatice 

în 1.030 de biblioteci; 

4. Dezvoltarea competențelor de bază, cum ar fi alfa-

betizarea digitală, comunicarea, educația în domeniul 

mass-mediei, crearea de conținut digital, securitatea digi-

tală și educația antreprenorială digitală, ale unui număr 

de 100.000 de cetățeni din comunități defavorizate. 

Tipul apelului de proiecte: necompetitiv  

Solicitanți eligibili: 

• Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT județ); 

• Consorții formate din solicitanții menționați mai sus 

și bibliotecile: 

- județene/municipale/orășenești/rurale (din ju-

deț) și/sau autoritățile publice; 

- locale pentru bibliotecile de pe raza unității   

administrativ-teritoriale.  

Va fi depus maxim câte 1/județ, respectiv un proiect   

pentru Municipiul București. În total vor fi finanțate 42 de 

proiecte. 

Bugetul total estimat este de 37.000.000 euro, iar, în  

funcție de numărul de obiective specifice abordate, va-

loarea maximă acordată pe un proiect poate varia între 

530.000 euro, 2.530.000 euro și 4.000.000 euro.  

Perioada de depunere este de 60 de zile calendaristice  

începând cu data de 12.12.2022.  

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

 

Planul Național de Redresare și Reziliență  

Componenta C9: Suport pentru sectorul privat, 

cercetare, dezvoltare și inovare  

Titlul Apel: Digitalizarea IMM-urilor - grant de până la 

100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile 

în adoptarea tehnologiilor digitale. 

Acțiuni eligibile: 

• achiziții de hardware TIC; 

• achiziții de echipamente pentru automatizări și 

robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate 

cu soluții digitale; 

• dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/

licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare 

software de tip RPA, respectiv Robotic Process 

Automation; 

• achiziții de tehnologii blockchain; 

• achiziții de sisteme de inteligență artificială, 

machine learning, augmented reality, virtual 

reality; 

• achiziționare website de prezentare; 

• achiziția de servicii de tip cloud și IoT; 

• instruirea personalului care va utiliza 

echipamentele TIC; 

• consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor 

tehnice de care au nevoie IMM-urile. 

Solicitanți eligibili: întreprinderi mici, mijlocii sau 

microîntreprinderi (IMM-uri). 

Buget total: 347,50 milioane euro, iar valoarea finanțării 

nerambursabile este de 90% din totalul cheltuielilor 

eligibile și variază între min. 20.000 și max. 100.000 

euro/proiect, în funcție de dimensiunea întreprinderii. 

Tipul apelului de proiecte: competitiv  

Perioada de depunere:  01.02.2023 - 31.03.2023 

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

 

(Mihaela Dumitraș, ofițer comunicare) 

Buletin editat de: CENTRUL EUROPE DIRECT VASLUI,  
STR. M. KOGĂLNICEANU, NR. 25 

TEL/FAX 0235-361652, e-mail : europedirectvaslui@cjvs.eu 

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 

Bibliotecile, hub-uri de dezvoltare a  

competențelor digitale 

Digitalizarea IMM-urilor  


