
2022 - Anul European al Tineretului-un an întreg dedicat tinerilor și sectorului 

de tineret. Acest an se concentrează pe rolul central pe care îl au tinerii în 

construirea unui viitor mai bun, mai incluziv, mai verde și mai digital. Tinerii își 

vor putea face vocea auzită printr-o serie de evenimente dedicate lor și în strânsă 

legatură cu elaborarea politicilor care îi privesc. 
https://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/999  
  

EUROPE DIRECT Regiunea Centru a oferit o nouă perspectivă atât în sfera în 

dezvoltării personale, cât și în ceea ce privește statutul de ”cetățeni europeni”, 

pentru un grup de 17 tineri din Regiunea Centru care au participat la o vizită de 

studiu și documentare la principalele instituții europene de la Bruxelles. Acest 

lucru a fost posibil ca urmare a faptului că anul trecut ei au fost participat și au 

fost câștigătorii competițiilor de dezbateri pe tema digitalizării educației 

organizate de EUROPE DIRECT, alături de structura gazdă a centrului, Agenția 

pentru Dezvoltare Regională Centru. 

https://europedirect-adrcentru.ro/informatie-de-presa/ 
  

Manualul de strategii al Kremlinului: inventarea unui pretext pentru a invada 

Ucraina – alte mituri | via EUvsDisinfoPe fondul agravării continue a situației 

militare de la granițele Ucrainei, mass-media controlată de statul rus continuă să 

cultive narațiuni de dezinformare cu privire la atrocități iminente sau chiar în 

curs de desfășurare împotriva populației din Donbas. Totul, evident, în 

încercarea de a crea un „casus belli”, un pretext pentru invazie și de a menține 

deschisă opțiunea reluării agresiunii militare directe împotriva Ucrainei. 
https://europedirect-adrcentru.ro/manualul-de-strategii-al-kremlinului-inventarea-unui-pretext-
pentru-a-invada-ucraina-alte-mituri-via-euvsdisinfo/  
  
 

Rambursări taxe mărci comerciale, design și brevete prin Fondul pentru IMM-

uri. Fondul pentru IMM-uri, gestionat prin inițiativa Ideas Powered for business 

este o schemă de granturi concepută pentru a sprijini drepturile de proprietate 

intelectuală (IP) ale întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din UE. Acest 

fond este o inițiativă a Comisiei Europene implementată de Oficiul pentru 

Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene (EUIPO) și se va desfășura în 

perioada 10 ianuarie 2022 – 16 decembrie 2022. 

http://www.adrcentru.ro/proiecte-regionale/rambursari-taxe-marci-comerciale-

design-si-brevete-prin-fondul-pentru-imm-uri/  
  

O delegație a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), condusă 

de domnul ministru Marcel Ioan Boloș, a urmărit direct pe teren stadiul 

procesului de inovare și digitalizare dezvoltat de câteva importante companii 

locale, care implementează tehnologii noi și moderne. Acest demers a fost 

corelat cu discuții purtate cu reprezentanții administrației publice locale – peste 

30 de primari de municipii, orașe și comune din județul Alba – pentru definirea 
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demersului național de identificare a celor mai bune oportunități de a dezvolta 

procesul digitalizării societății românești.  

https://www.adrcentru.ro/comunicare/concluzia-ministrului-cercetarii-inovarii-

si-digitalizarii-care-a-facut-o-vizita-de-documentare-in-judetul-alba/ 
  
AMPOR relansează apelul destinat centrelor comunitare integrate. Apelul de 

proiecte este necompetitiv, cu termen de depunere în 10 mai 2022, ora 12:00. 

Suma alocată Regiunii Centru prin acest nou apel de proiecte este de 

2.239.316,06 euro. 

https://www.adrcentru.ro/comunicare/relansarea-apelului-de-proiecte-pentru-

centre-comunitare-integrate-2/ 
  
Europe Direct Regiunea Centru își continuă activitățile de informare europeană 

și în anul 2022. Vă invităm să accesați link-ul pentru mai multe detalii: 

https://europedirect-adrcentru.ro/va-invitam-alaturi-de-noi-si-in-2022-europe-

direct-regiunea-centru-isi-continua-activitatile-de-informare-europeana/  
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