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Campania de sprijin a unor persoane aflate în situaţii deosebite din
judeţul Dâmboviţa, desfășurată sub egida Magia darurilor lansată de
Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște al Bibliotecii Județene ”Ion Heliade
Rădulescu” Dâmbovița continuă și în acest an.
Astfel,
cu
ocazia
apropierii
sărbătorilor
de
iarnă Centrul
EUROPE DIRECT Târgovişte are deosebita plăcere de a vă invita la
spectacolul caritabil "Dialog între țări și generații".
Acesta va avea loc marţi, 18.12.2012, începând
17.00 la Teatrul Municipal Târgoviște.

cu orele

Spectacolul este dăruit de părinți, bunici, copii și tineri din instituții
educative și de cultură din județul Dâmbovița și se vrea o ”Poveste de
Crăciun” ajunsă la a patra ediție.
Scopul este unul umanitar, și anume acela de a ajuta copiii care nu au
parte de un Crăciun fericit și de a dărui foarte multe ”cadouri de la
Moșul”.
Jucăriile și obiectele pentru bradul de Crăciun sunt realizate și
dăruite de copii și tineri din toată Uniunea Europeană care s-au
implicat în realizarea proiectului European Christmas Tree
Decoration Exchange.
Această ”poveste de Crăciun” va surprinde prin originalitate,
cadouri, întâlniri cu Moș Crăciun, poezii, dansuri, colinde, muzică bună
și multe alte surprize.
Vă așteptăm să fiți alături de noi în gestul de a dărui o bucurie celor de
lângă noi!

Publicație electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene și al
Consiliului Județean Dâmbovița.
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Generațiile reunite la EUROPE
DIRECT Târgoviște
În acest an, Moș Nicolae a constatat că nu prea mai
poate înțelege mesajele pe care i le trimit tinerii care
îi solicită daruri. Astfel, el s-a gândit să „observe”
nevoile acestora chiar din mijocul lor. Centrul
EUROPE DIRECT Târgoviște s-a gândit să-l ajute puțin
și...chiar în ziua de 6 decembrie a dat startul unei
noi serii de curs de comunicare, lucru în echipă și
intercunoaștere.
Chiar dacă a fost prima întâlnire, tinerii participanți s-au dovedit a fi deosebit de receptivi și au
colaborat bine, grupulețele în care au fost împărțiți pentru activități devenind o mare echipă. Ca
și cum ar fi simțit prezența Moșului între ei, cursanții
au fost comunicativi și atenți la ideile celor din alte
generații, contribuind semnificativ la succesul acțiunii.
După o primă sesiune atât de reușită, urmează a doua
etapă a cursului, care va avea loc în data de 13
decembrie, începând cu ora 14.00 la Biblioteca
Județeană Ion Heliade Rădulescu Târgoviște. Pentru efortul
lor,
participanții
vor
fi
răsplătiți cu
o seară de
film, la fel ca și în săptămâna precedentă. Astfel, vor
avea ocazia să socializeze și mai mult și să facă
schimb de opinii în cadru informal.
Echipa EUROPE DIRECT Târgoviște invită toți tinerii
care vor să petreacă o după-amiază plăcută și utilă în
același timp să se înscrie la cursurile de comunicare,
lucru în echipă și intercunoaștere care se vor
desfășura și în săptămânile următoare.

EUROPE DIRECT Târgovişte din
nou aproape de tineri
Un loc de muncă este principala preocupare a tinerilor,
mai ales atunci când termină o formă de învătământ
sau părinţii nu îi mai pot susţine. Pentru a dobândi un
job, unii dintre ei sunt nevoiţi să plece din localităţile
natale.
Pentru a veni în sprijinul tinerilor din toate categoriile
sociale, EUROPE DIRECT Târgoviște a organizat în
data de 7 decembrie, începând cu ora 11.00, la
Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu din Târgoviște, o oră
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de informare europeană cu tema EURESS-Reţea de căutare de locuri de muncă. În cadrul
acesteia, tinerii au aflat oportunităţile pe care le aduce această reţea celor care aleg să lucreze
într-o ţară a Uniunii Europene, alta decât cea natală. Aceștia au înţeles că EURESS îi poate ajuta
să-și găsească un loc de muncă, dar și să le fie fie respectate drepturile și realizările
profesionale.
De aceste informaţii trebuie să beneficieze toţi tinerii,
atât cei din mediul urban, cât și cei din mediul rural,
iar pentru a le asigura tuturor accesul la informaţie,
echipa EUROPE DIRECT a reluat ora de informare și la
Biblioteca Comunală Bezdead, în aceeași zi, cu ocazia
derulării Zilelor Bibliotecii Vasile Voiculescu. Cei prezenţi sau arătat deosebit de interesaţi de reţeaua EURESS,
considerând-o o resursă eficientă și utilă. La final, au
avut loc dezbateri pe teme precum: drepturile omului,
Echipa centrului european va susţine și în viitor alte
sesiuni de informare despre reţelele Uniunii Europene
și cum pot ajuta ele cetăţenii.
Vă așteptăm alături de noi și cu alte ocazii!

Adaptarea cererii la oferta de locuri de muncă
Serviciul on-line de ocupare a forţei de muncă al UE va fi extins pentru a include şi mai
multe posturi vacante şi pentru a veni în sprijinul unui număr şi mai mare de şomeri.
n condiţiile în care în Uniunea Europeană şomajul afectează circa 25 de milioane de persoane,
crearea de locuri de muncă este o prioritate a UE. Pentru mulţi cetăţeni, soluţia este căutarea
unui loc de muncă în altă ţară din UE, unde posturile disponibile ar putea corespunde nivelului
lor de pregătire.
Peste tot în Europa există locuri de muncă disponibile numărul posturilor neocupate a crescut începând cu
jumătatea anului 2009, în special în domenii care se dezvoltă
rapid, cum ar fi sectorul IT, telecomunicaţiile sau economia
ecologică.
Pentru a răspunde nevoilor actuale, Comisia a propus o
strategie care prevede adaptarea reţelei de ocupare a forţei
de muncă (EURES) pentru ca aceasta să vină mai uşor în
sprijinul angajatorilor şi al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Reţeaua este
formată din serviciile publice de ocupare a forţei de muncă şi acoperă în prezent 40% din
ofertele disponibile în 31 de ţări europene. În plus, reţeaua găzduieşte o bază de date on-line
care include aproximativ 750 000 de CV-uri.
În baza noii strategii, EURES se va extinde pentru a oferi şi mai multe locuri de muncă, prin
includerea în reţea a agenţiilor private de ocupare a forţei de muncă. Acestea vor fi acreditate şi
supervizate de birourile naţionale create de fiecare ţară participantă.
Datorită noii strategii, EURES îşi va mări capacitatea de a-i ajuta pe tineri să-şi găsească un loc
de muncă sau să participe la stagii şi programe de formare.
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Site-ul poate fi utilizat gratuit şi, în plus, oferă informaţii despre condiţiile de viaţă şi de muncă
din ţările participante - toate acestea în 25 de limbi.
La reţea participă cele 27 de state membre ale UE, alături de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi
Elveţia.
Site-ul este accesat în fiecare lună de aproximativ 4 milioane de persoane, iar informaţiile pe
care le generează conduc anual la ocuparea a circa 50 000 de locuri de muncă.
Pentru informaţii detaliate, consultaţi calendarul sesiunilor de informare EURES din ţara
dumneavoastră.
Plan de ocupare a forţei de muncă
Reformarea EURES respectă prevederile agendei pentru noi
competenţe şi locuri de muncă, al cărei scop este să crească
flexibilitatea pieţelor muncii, să le ofere lucrătorilor
competenţele de care au nevoie, să amelioreze condiţiile de
lucru şi să creeze locuri de muncă.
Principalul obiectiv pentru anul 2020 este creşterea, până la 75%, a ratei de ocupare a forţei de
muncă în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani. Acesta este unul dintre
elementele-cheie ale strategiei UE privind creşterea economică şi ocuparea forţei de
muncă, Europa 2020.
Reformarea EURES ar urma să se finalizeze până la sfârşitul anului 2013.

Măsuri mai dure pentru combaterea
evaziunii fiscale în UE
Aproximativ o mie de miliarde de euro se
pierd anual în UE prin evaziune şi fraudă
fiscală. Un nou plan de acţiune încurajează
guvernele europene să promoveze măsuri
comune
împotriva
companiilor
şi
a
persoanelor care se sustrag de la plata
impozitelor.
Planul de acţiune pentru combaterea fraudei şi
evaziunii fiscale prevede măsuri pe termen
scurt, mediu şi lung menite să soluţioneze
problema
şi
să
conducă
la
recuperarea
banilor
datoraţi.
UE recomandă ca această campanie să înceapă cu acţiuni împotriva paradisurilor fiscale şi a
lacunelor juridice pe care unele companii le folosesc pentru a evita plata taxelor.
Ţările din UE au în prezent standarde variate cu privire la definirea paradisurilor fiscale şi, prin
urmare, au metode diferite de acţiune. Aceasta înseamnă că tranzacţiile care implică paradisuri
fiscale se pot derula cel mai uşor prin intermediul ţărilor care au legislaţia cea mai tolerantă.
O abordare comună cu privire la detectarea şi apoi combaterea paradisurilor fiscale i-ar
împiedica pe evazionişti să profite de diferenţele existente la nivelul sistemelor naţionale.
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UE le recomandă statelor membre să întocmească o listă
neagră a locurilor care pot reprezenta paradisuri fiscale.
Astfel s-ar transmite un semnal puternic, care ulterior ar
putea fi urmat de o modificare a acordurilor fiscale aflate
în prezent în vigoare. La rândul său, acest lucru ar
descuraja investitorii.
Pentru a preveni sustragerea companiilor de la plata
taxelor, ţările din UE ar trebui să consolideze mai întâi
convenţiile privind evitarea dublei impuneri - datorită
acestora, companiile active în mai multe ţări nu trebuie să plătească impozite în fiecare dintre
ele. Lacunele existente le permit unor companii să abuzeze de aceste convenţii şi să nu
plătească impozite deloc.
Această formă de evaziune fiscală, cunoscută şi sub denumirea de „planificare fiscală agresivă”,
se înregistrează tot mai des, iar planul de acţiune recomandă soluţionarea aspectelor tehnice şi
juridice care o fac posibilă.
Dacă ţările membre încearcă să abordeze pe cont propriu această problemă, există riscul ca
întreprinderile vizate să se stabilească pur şi simplu în
altă ţară cu o legislaţie mai permisivă. Este nevoie de
o acţiune la nivelul UE pentru a elimina lacunele
juridice şi pentru a ne asigura că nicio ţară nu suferă
pierderi financiare pentru că a acţionat singură.
Comisia Europeană ar urma să monitorizeze punerea
în aplicare a acestor recomandări şi să facă presiuni
asupra ţărilor care nu fac progrese suficiente.
Planul va fi înaintat spre
aprobarea Parlamentului
European şi a miniştrilor
de finanţe din UE.
Între timp, Comisia va mai elabora o serie de propuneri de iniţiative
suplimentare pentru combaterea evaziunii fiscale, cum ar fi:
-

elaborarea unui cod al contribuabililor
introducerea la nivelul UE a unui număr de identificare fiscală
o revizuire a dispoziţiilor europene împotriva abuzurilor
elaborarea de orientări privind trasabilitatea fluxurilor
financiare.

Oportunități europene pentru tineri:
TiA sau Tineret în acțiune "Tineret in Actiune" (Youth in Action) este programul

Uniunii Europene care sustine activitatile de invatare nonformala pentru tineri, prin
finantarea de proiecte. Acesta vine in continuarea programului "Tineret" (Youth) si va fi
implementat in perioada 2007 - 2013. Programul, cu finantare de la Comisia Europeana,
vizeaza promovarea cetateniei active in randul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de
solidaritate si toleranta, sprijinirea intelegerii reciproce intre tinerii din diferite tari,
5
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promovarea cooperarii europene si
contributia la imbunatatirea calitatii
sistemelor de sustinere a activitatii
de tineret.
Daca te intereseaza sa afli mai multe
despre:
- cum functioneaza programul
Tineret in Actiune,
- care sunt termene limita,
- cine poate participa,
- care este bugetul alocat,
- in ce consta selectia
si nu numai, tot ce ai de facut este sa dai click

pe www.tinact.ro.

Premiul Charlemagne
europeni 2013

pentru

tineri

Tinerii între 16 şi 30 de ani, din toate statele
membre ale UE, sunt invitați să participe la un
concurs pe tema dezvoltării UE, a integrării şi a anumitor aspecte legate de identitatea
europeană. Premiul Charlemagne pentru tineri europeni se acordă proiectelor care promovează
înțelegerea europeană şi internațională şi favorizează dezvoltarea unui sentiment comun de
identitate europeană, care reprezintă modele pentru tinerii care trăiesc în Europa şi oferă
exemple concrete de viață ale europenilor care trăiesc în cadrul aceleiaşi comunități.
Reprezentanții tuturor celor 27 de proiecte naționale selectate vor fi invitați la ceremonia de
decernare a premiilor de la Aachen, Germania, pe 7 mai 2013.
Înscrierea se poate face individual sau în grup până pe 28 ianuarie 2013.
Mai multe informații: http://cyp.adagio4.eu/view/en/introduction.html

Concurs internațional video „World of 7 Billion”
Studenții din toate colțurile lumii sunt invitați să se înscrie în acest
concurs şi să creeze un anunț video public de 30-45 de secunte
(PSA) care să ilustreze legătura dintre populația lumii de şapte
miliarde şi una dintre următoarele trei teme: securitatea
alimentară, statutul global al femeilor şi fetelor sau habitatul
sălbatic. Participarea poate fi individuală sau în grup. Vor fi
desemnați câte trei câştigători în fiecare categorie, care vor primi
premii în bani.
Data limită: 21 februarie 2013
Mai multe informații:
http://www.worldof7billion.org/student_video_contest

12-13 februarie 2013: Forum iLearning 2013, Paris, Franța. Forumul va oferi

cadrul pentru demostrații şi prezentări ale ultimelor inovații internaționale în domeniul
6

BULETIN INFORMATIV AL CENTRULUI EUROPE DIRECT Târgoviște, An IV, nr. 12/DECEMBRIE 2012

e-learning (simulări, video interactiv, jocuri serioase, dezvoltare de instrumente de
conținut, rețele sociale de învățare). Accesul la forum este gratuit.
Mai multe informații: http://www.ilearningforum.org

Cursuri de formare pe cetățenie europeană (ECTC)
2013. Cursurile sunt menite să sprijine lucrătorii şi liderii

de tineret să îşi dezvolte înțelegerea critică asupra
cetățeniei europene şi să îi încurajeze să integreze acest
subiect în activitățile lor practice.
Lista cursurilor propuse pentru 2013:

- Curs

de formare 6: ECTC- TR în Turcia (8 - 14 aprilie 2013). Data
limită: 20 ianuarie 2013.
- Curs de formare 7: ECTC-PT în Portugalia (13 – 19 mai 2013). Data
limită urmează a fi anunțată.
- EXTRA: ECTC-FR în FranŃa (25 februarie – 3 martie 2013). Data limită urmează a fi anunțată.
Toate detaliile sunt disponibile aici: http://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tcrcnanetworktcs/europeancitizenship

Salto-Youth: Calendar Training. Calendarul european

adresa

de

mai

de formare cuprinde oferta de training-uri a diferitelor
instituții şi organizații, cum ar fi SALTO, Agențiile
Naționale pentru programul Tineret în Acțiune,
organizațiile non-guvernamentale de tineret, Centrele
Europene pentru Tineret ale Consiliului Europei,
Programul Parteneriatului privind formarea lucrătorilor
europeni de tineret etc. Oferta poate fi accesată la
jos:
http://www.salto-youth.net/tools/training/find-a-

training/?&pagerOffset=90

Curs de formare „European Citizenship in Youth Work” –
Turcia. În perioada 8-14 aprilie 2013 are loc în Turcia cursul

internațional de formare pe cetățenie europeană, ce urmăreşte să
sprijine dezvoltarea profesională a persoanelor active în domeniul
tineretului, prin înțelegerea şi integrarea conceptelor legate de
“cetățenia europeană” în activitățile practice din proiectele
“Tineret în Acțiune” şi în lucrul cu tinerii.
Data limită pentru înscriere: 20 ianuarie 2013 (online) şi 21 ianuarie 2013 (prin poştă).
Mai multe informaŃii: http://www.tinact.ro/detaliu-calendar/IDevent/724

DE LA EURODESK PRIMIM:

Oportunități de finanțare - termene limită până la 1 MARTIE 2013.
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
http://www.eurodesk.ro/termene_limita.php
15 ian 2013 Stagii la Delegatia Uniunii Europene la Organizatia Natiunilor Unite din New York
15 ian 2013 Programul de burse Bogliasco
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16 ian 2013 Invatare pe tot parcursul vietii - GRUNDTVIG
20 ian 2013 Programul Parteneriatului pentru formarea lucratorilor europeni de tineret
20 ian 2013 Vulcanus in Japonia
28 ian 2013 Premiile Innovact Campus
28 ian 2013 Premiul Charlemagne pentru tineri europeni
30 ian 2013 Stagiu la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC)
31 ian 2013 Studii post-universitare la Institutul Universitar European (IUE)
31 ian 2013 Stagii la Serviciul de Traducere al Comisiei Europene
31 ian 2013 Stagii administrative la Comisia Europeana
31 ian 2013 Invatare pe tot parcursul vietii - ERASMUS
31 ian 2013 Invatare pe tot parcursul vietii - Leonardo da Vinci
31 ian 2013 Stagii de practica la Banca Mondiala
1 feb 2013 Europa pentru Cetateni: Actiunea 1: Cetatenie activa pentru Europa - Orase infratite
1 feb 2013 Fundatia Europeana pentru Tineret - Finantare pentru activitati internationale de tineret
1 feb 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 2: Serviciul European de Voluntariat
1 feb 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 1: Tineri pentru Europa
1 feb 2013 Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European
1 feb 2013 Europa pentru cetateni - O societate civila activa pentru Europa (Actiunea 2)
1 feb 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 3.1: Cooperare cu tarile invecinate ale Uniunii Europene
1 feb 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.3. Formare si retele ale celor activi in domeniul tineretului
si in organizatiile de/pentru tineret
1 feb 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 5.1 - Intalniri ale tinerilor si ale responsabililor de politici de
tineret
12 feb 2013 Programe de stagii UE-Japonia
15 feb 2013 Invatare pe tot parcursul vietii - Programul Jean Monnet
1 mar 2013 Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie
1 mar 2013 Programul Fulbright-Schuman
1 mar 2013 Bursele Fundatiei Heinrich Boell (pentru studii in Germania)

EUROPE DIRECT Târgovişte
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Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte este un serviciu local care funcţionează în cadrul Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade
Rădulescu” Dâmboviţa şi este destinat comunităţii judeţului Dâmboviţa. Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte se
adresează, fără discriminare, tuturor cetăţenilor care caută informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate ale
instituţiilor Uniunii Europene.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte. Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, str.
Stelea, nr. 2, parter, Târgovişte. Tel./fax: 0345 100 581; 0345 100 582. E-mail: office@edtargoviste.ro
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