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Campania pentru informarea consumatorilor “E dreptul tău! Acționează!”
Comisarul european pentru Sănătate și Consumatori, John Dalli, a lansat la București, la începutul lunii iunie Campania Uniunii
Europene pentru informarea consumatorilor – “E dreptul tău! Acționează!”, pentru a informa consumatorii din România cu privire
la drepturile lor în țară, și în alte state membre.
Campania se va axa pe trei teme majore, și, anume, garanția produselor, comerțul online și pachetele de vacanță.
Activitățile desfășurate includ publicitate TV, print și online, un website oficial, www.consumatoreuropean.ro, un program de
dezbateri cu comunitatea de afaceri și evenimente publice în aeroport, centre de cumpărături, supermarketuri și maternități,
activități care se vor desfășura pe o perioadă de 12 luni. Puteți afla care vă sunt DREPTURILE, în calitate de consumatori
pe http://consumatoreuropean.ro/ - continuare în pagina 2.

EUROFLASH
CONCURS generația
1992: Ce înseamnă
piața unică pentru
TINE? - pag. 3
Programe cu finanțare
europeană.
Termene limită până la
1 septembrie -pag. 7- 8

Am fost din nou Copii ai Europei!
O zi atât de specială precum 1 iunie nu putea trece fără a fi sărbătorită. Cu
această ocazie, Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște al Bibliotecii Judeţene
„Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, în parteneriat cu Asociația Tineri
pentru Europa de Mâine, a organizat cea de-a patra ediție a
concursului Suntem copii ai Europei
Evenimentul a reunit echipe formate din elevi de clasele a-III-a și a-IVa de la școlile din județul Dâmbovița, iar fiecare a avut sarcina de a
reprezenta câte o țară a Uniunii Europene și de a-i evidenția valorile într-un
mod cât mai original. Cei mai inventivi au fost micii europeni de la Școala cu
clasele I-VIII Dragomirești, reprezentanții Portugaliei și ocupanții locului I,
care au primit câte o lampă decorativă cu lavă. Pe locul al II – lea s-a clasat
Școala Prof. Paul Bănică Târgoviște, care a reprezentat Grecia, membrii
echipajului fiind premiați cu câte un ceas, iar pe locul al-III-lea s-au clasat
reprezentanții Franței, elevii Școlii Ion Constantinescu Viișoara, care au
primit drept premiu câte o minge. Premiul special a fost adjudecat de Școala
nr. 1 Grigore Rădulescu – Structură Vasile Voiculescu Bezdead. Toți
participanții au primit dulciuri din partea Asociației Tineri pentru Europa de
Mâine, care a lansat cu această ocazie proiectul Fantasy Land – Ludoteca din
parc, finanțat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune, pe
care îl implementează în perioada
maiprivind
– septembrie
în parteneriat cu
Site-ul UE
drepturile2012
copilului
Centrul EUROPEDIRECT Târgoviște, Primăria comunei Raciu şi Consiliul Local
Raciu, Școala cu clasele I-VIII și Biblioteca Comunală Raciu.
EUROPE DIRECT Târgoviște mulțumește tuturor pentru implicare și vă
invită să lăsați mereu copilul din voi să zboare spre cer!
Articol de voluntar Mândruţa Andreescu

Publicaţie electronică realizată
cu sprijinul voluntarilor şi al
bibliotecarilor publici din judeţul
Dâmboviţa,
precum şiEuropene
a Filialei și al
Publicație electronică realizată cu sprijinul financiar
al Comisiei
ANBPR Dâmboviţa.
Consiliului Județean Dâmbovița.
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- Clauze abuzive în
contracte: Fii atent
la ceea ce scrie cu
litere mici! Citește
contractul
înainte
de a semna!

Campania pentru informarea
consumatorilor “E dreptul tău!
Acționează!”, urmare din pagina 1
- Simplu și rapid, dar știi să te protejezi
atunci când cumperi online?
Atunci când faci cumpărături online, ceea ce
pare frumos într-o fotografie poate sa nu
corespunda cu realitatea. Pentru ca nu poți
atinge și încerca ceea ce cumperi online,
beneficiezi de câteva drepturi în plus; același
lucru se întâmplă atunci când cumperi prin
telefon sau prin intermediul programelor TV.
- Garanția produselor: Dacă e stricat,
repară-l sau înlocuiește-l!
* Care sunt drepturile tale atunci când ceva ce ai
cumpărat nu funcționează cum trebuie?
* Ce înseamnă garanție legală?
* Ce este o garanție comercială?
* Care sunt opțiunile tale, atunci când produsul
achiziționat este defect?
* Trebuie să mergi la service sau la producător?
* Care sunt excepțiile de la regula referitoare la
garanția legală pe o perioadă de doi ani?
* Cine te poate ajuta dacă întâmpini vreo
problemă?
- Pachete de servicii turistice: Fă din
vacanța ta o poveste frumoasă!
* Ai dreptul să fii informat!
* Ai drepturi, dacă vacanța ta este schimbată sau
anulată!
* Dacă apar probleme după ce ți-ai început
călătoria, agenția de turism are anumite
obligații.
* Timesharingul, o alternativă la vacanța clasică!
- Întârzieri, anulări, bagaje pierdute:
drepturile tale în transportul aerian
- Împrumută-te responsabil, nu-i lăsa pe
alții să decidă pentru tine!
* Ce este creditul de consum?
* Ce trebuie să știi înainte să semnezi un
contract de credit?
* Ce informatii trebuie sa primesti înainte de a
semna un contract de credit?
* Ce este DAE (Dobânda Anuală Efectivă)?
* Ce trebuie să faci înainte de a semna
contractul?
* Te poți răzgândi după ce ai semnat contractul?
* Ce se va întâmpla dacă vrei să plătești
anticipat?
- Știi ce mănânci? Citește etichetele!
- Comunici mai mult, mai bine, mai ieftin:
Drepturile tale în relația cu operatorii de
telefonie mobilă
- Evită produsele periculoase! Reguli
pentru siguranța ta și a familiei tale

Vă puteți informa și la
Centrul European al
Consumatorilor
România, care face
parte din Reţeaua de
Centre
Europene
pentru Consumatori,
co-finanţată
de
Comisia Europeana şi
de guvernele statelor
membre:
http://www.eccromania.ro/
ORA DE
INFORMARE
EUROPEANĂ :
Atelier de
pictură Tablouri de
vacanţă
Ca de fiecare
dată la realizarea
orelor
de
informare
europeană
desfăşurate în şcoli sau licee, echipa Centrului EUROPE
DIRECT Targovişte a fost şi acum spijinita de tineri voluntari
când, in cadrul Scolii “Vasile Carlova” a realizat un atelier de
pictura. Elevii claselor I-III-V-VI, coordonati de Ecaterina
Ionescu, au lucrat in echipa, invatand ce inseamna
voluntariatul
si de asemenea, si-au pus in valoare
creativitatea, efectuand o calatorie imaginara pe tema «Vine
vacanta mare in Europa». Copii s-au impartit in cateva grupe
, pictand pe panza sirul ideilor inspirate la auzul temei. Au
fost ajutati de voluntarii echipei EUROPE DIRECT, reusind
impreuna , ca pe parcursul a cateva ore sa realizeze un
frumos colaj de picturi, afisat pe panoul din curtea scolii. A
fost o experienta deosebita, deoarece am avut sansa de a
lucra cu copiii, care ne-au impresionat prin ingeniozitate,
unicitate, indrazneala si puternica personalitate pe care si-au
impus-o in desenele lor. Elevii ne-au intampinat cu caldura,
fiind dornici
sa participe
la
acest
atelier, lucru
evidentiat
prin energia
cu care au
lucrat
si
munca
pe
care
au
depus-o,
asteptandune
si
in
cadrul altor
proiecte.
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O nouă experiență interculturală cu centrele EUROPE
DIRECT
Un schimb de experiență este ocazia potrivită pentru a învăța
ceva nou și a întâlni oameni diferiți, din medii sociale diferite, cu
tradiții și moduri de viață diferite. O astfel de ocazie nu trebuie
ratată - și-au spus membrii centrului EUROPE DIRECT Târgoviște
atunci când colegii de la centrul EUROPE DIRECT Târnave din
Sângeorgiu de Pădure i-au invitat să-i viziteze. Tinerii voluntari,
însoțiți de managerul lor, au participat în perioada 21 – 24 iunie
2012 la cea mai intensă experiență interculturală de până acum.
Peisajul pitoresc din județul Mureș și împrejurimi a fost completat de oamenii deosebit de primitori, care, indiferent de
etnie, convingere religioasă ori condiție socială, au făcut tot posibilul ca oaspeților să nu le lipsească nimic. În aceste
condiții, barierele lingvistice, ideile preconcepute și tendința de discriminare nu și-au găsit rostul, iar cele două echipe
au devenit una. Voluntarii ED Târgoviște au vizitat Muzeul Pălăriilor de Paie, Salina Praid, Lacul Ursu din stațiunea
Sovata, Biblioteca Județeană Mureș, aflată în municipiul reședință de județ Târgu Mureș, Biblioteca Orăşenească
Sângeorgiu de Pădure, orașul Sighișoara și multe altele. Bineînțeles că nu au omis nici sediul centrului EUROPE
DIRECT Târnave, acolo unde au urmărit activitatea echipei de aici și câteva dintre rezultatele muncii lor. Participanții
au fost plăcut impresionați de acest schimb de experiență, de aceea au promis că îl vor repeta cât de curând. De
această dată va fi rândul celor din Sângeorgiu de Pădure să vină la Târgoviște.
Cultura revine în atenția publicului în variantă digitalizată
Biblioteca publică, indiferent că se află în mediul urban sau rural, în comunități
mai mult sau mai puțin dezvoltate, ar trebui să fie un loc unde fiecare să
găsească ce are nevoie, fie că este vorba despre cărți , filme, documente vechi
sau calculatoare conectate la Internet. Cu toate că astăzi există multe
programe menite să schimbe fața instituțiilor de cultură, multe dintre biblioteci
rămân în continuare goale sau se
desființează. Nu este și cazul
Bibliotecii Orășenești Sângeorgiu de
Pădure, județul Mureș, care implementează în prezent un proiect al cărui
obiectiv principal este să digitalizeze documentele vechi aflate în biblioteci,
întrucât ele sunt în pericol de a se deteriora și chiar a se distruge la fiecare
utilizare. Acesta poartă denumirea de Biblioteca Publică – centru cultural
de interacțiune și implicare comunitară și de promovare a culturii
digitalizate și este finanțat prin programul eCULTURA – Economia bazată
pe cunoaștere. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Biblioteca
Comunală
Dărmănești,
jud.
Dâmbovița, iar primele ateliere de lucru s-au desfășurat în perioada 21 – 24
iunie 2012 în localitatea Sângeorgiu de Pădure și județul Mureș. Parteneri ]n
acest proiect sunt centrele EUROPE DIRECT Târgovişte şi Târnave. Cu
această ocazie, membrii dâmbovițeni ai echipei, reprezentanţi ai bibliotecilor
publice şi/sau al Centrului ED
Târgovişte
au
participat
la
workshop-urile
despre
digitalizarea documentelor din
bibliotecă, întrucât aceasta este
singura modalitate în care mărturiile istoriei se pot păstra, indiferent de
numărul utilizatorilor care le accesează. Vizita a fost una pe placul tuturor,
întrucât participanții au văzut peisaje mirifice, locuri extraordinare și
oameni impresionanți. Echipa de proiect va avea grijă ca și celelalte
activități să fie un succes. Vă așteptăm alături de noi!

ALTE INFORMAȚII
Ce înseamnă piața unică pentru
TINE?
Piața unică europeană are la bază patru libertăți de
mișcare: libera circulație a lucrătorilor, a bunurilor, a
serviciilor și a capitalului între cele 27 de state membre
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ale UE. Dă frâu liber creativității tale și, în cadrul concursului, spune-ne cum funcționează piața unică pentru tine!
Indiferent cine ești și ce faci, dacă te-ai născut în 1992 și ești cetățean al UE, vrem să ne împărtășești părerea TA.
Pune-ți imaginația și talentul în slujba construirii unei Europe mai bune, pentru noi toți.
Te ascultăm, Generație 1992!
Uimește-ne. Informează-ne și inspiră-ne. Spune-ne ce gândești. Părerea ta contează.
Sună bine, dar dacă nu sunt specialist?
Nu trebuie decât să îți exprimi opiniile în legătură cu ceea ce înseamnă piața unică europeană pentru tine... și să ai o
idee despre modul în care dorești să îți exprimi aceste păreri.
Dacă ai ceva de spus în legătură cu piața unică europeană, pune mâna pe stilou, pe pensulă, pe camera video,
deschide-ți calculatorul, tableta sau telefonul mobil... și fii inventiv!
Ai la dispoziție mai multe domenii tematice și secțiuni de creație. Nu uita, ceea ce contează este povestea.



Cu o fotografie poți spune la fel de multe ca printr-un lung articol.



Cu o bandă desenată poți înviora povestea și îndemna la reflecție asupra unor probleme complexe.



Printr-un scurt eseu poți prezenta în mod convingător o anumită viziune, fără să fie nevoie de utilizarea unei
complexe terminologii politice sau tehnice.



Pentru realizarea unui clip video captivant nu ai nevoie decât de o cameră video și multă imaginație.



O aplicație ușor de utilizat poate face viziunea ta accesibilă pentru milioane de persoane, iar o aplicație de
bază ar putea ușura viața multor persoane care călătoresc des.



În cadrul acestui concurs creativitatea este apreciată și răsplătită.



Nu trebuie să fii expert în fotografie sau realizator de filme dotat cu aparatură de ultimă generație.



Nu ai nevoie de diplomă în filologie sau științe politice.



Nu e nevoie să fii geniu în telecomunicații sau să ai doctorat în creare de aplicații.

Vrei să participi? Alege-ți un domeniu tematic, o secțiune de creație și apoi citește regulamentul
concursului!

Apă curată în
vacanță din UE

majoritatea

destinațiilor

de

Vești bune dacă aveți de gând să petreceți o vacanță la plajă în
Europa, în această vară. Dintre apele pentru scăldat din Uniunea
Europeană, 92,1 % îndeplinesc acum standardele minime de
calitate a apei prevăzute de Directiva privind apa pentru scăldat.
Aceste ape includ și lacul Serpentine din Londra, care va găzdui
mai multe evenimente olimpice, printre care se numără proba de
maraton înot în ape deschise și proba de înot din cadrul
triatlonului. Rezultatele provin din ultimul Raport anual privind
apa pentru scăldat al Agenției Europene de Mediu (EEA) și al Comisiei Europene, care descrie calitatea apei
înregistrată în ultimul an în peste 22 000 de zone de scăldat (plaje, râuri și lacuri) din toată Europa.
Comisarul pentru mediu, Janez Potočnik, declara: „Îmi face plăcere să
constat că, în Europa, calitatea apelor pentru scăldat rămâne, în general,
superioară și s-a îmbunătățit față de anul trecut. O majoritate clară a
europenilor este preocupată de probleme privind calitatea apei și dorește
mai multe informații despre acest subiect. Prin urmare, trebuie să acționăm
în continuare pentru a asigura adecvarea apelor noastre pentru toate
utilizările legitime - de la scăldat, la băut – precum și sănătatea
ecosistemului acvatic global.”
Conform raportului, în 77,1 % din zone calitatea este excelentă, adică
respectă cele mai stricte valori orientative, ceea ce reprezintă o îmbunătățire
de 3,5 puncte procentuale față de datele anului trecut.
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Aproximativ 93,1 % din apele pentru scăldat costiere au fost clasificate ca fiind „suficiente”, sau respectând valori
obligatorii mai puțin stricte, ceea ce reprezintă o
creștere de 1 %. Mai puțin de 2 % din apele pentru
scăldat au fost neconforme.
Cipru, Croația, Malta și Grecia au avut rapoarte
excelente privind apa din zonele de scăldat; în toate
aceste țări, peste 90 % din zonele de scăldat se
conformează celor mai stricte valori orientative
(calitate excelentă), iar restul respectă valorile
obligatorii. La celălalt pol, Țările de Jos, Bulgaria,
Letonia, Luxemburg și Belgia au avut o proporție
relativ scăzută a zonelor care se conformează valorilor
orientative mai stricte, în special în cazul apelor
interioare. Calitatea apei în cele mai populare
destinații de vară din Europa a fost, în general, bună,
peste 90 % din zonele de scăldat conformându-se
valorilor obligatorii. În Spania, Italia și Portugalia,
peste 80 % din zonele de scăldat au o calitate
excelentă a apei.
Calitatea globală a apelor pentru scăldat din UE s-a îmbunătățit considerabil din 1990 până în prezent. Procentul
zonelor de scăldat costiere care nu respectă dispozițiile Directivei privind apa pentru scăldat a scăzut de la 9,2 % în
1990, la 1,5 % în 2011. Procentul zonelor de scăldat de pe apele interioare, care nu respectă valorile obligatorii, s-a
redus de la 11,9 % în 1990, la 2,4 % în 2011, ultimul fiind unul din cele mai scăzute procente înregistrate până în
prezent. În Europa, apa pentru scăldat trebuie să fie conformă cu standardele stabilite de Directiva privind apa pentru
scăldat din 2006, care trebuie pusă în aplicare până în decembrie 2014. UE publică anual un raport de sinteză privind
calitatea apei pentru scăldat, pe baza rapoartelor pe care statele membre trebuie să le transmită înainte de sfârșitul
anului precedent. Pentru raportul din acest an, toate cele 27 de state membre, precum și Croația, Muntenegru și
Elveția, au monitorizat și au raportat calitatea apei pentru scăldat, ținând seama, cele mai multe dintre ele, de noile
dispoziții. Două treimi din zonele de scăldat s-au situat în ape costiere, iar restul, în râuri și lacuri. Cele mai multe ape
pentru scăldat costiere se găsesc în Italia, Grecia, Franța și Spania, în timp ce Germania și Franța au cele mai multe
ape pentru scăldat interioare.
Orașul tău poate deveni Capitala europeană verde din 2015
Comisia Europeană lansează procesul de alegere a orașului
câștigător al titlului de Capitală europeană verde din 2015. Premiul
Capitala europeană verde recunoaște orașele care promovează cel mai
bine un stil de viață urbană ecologic și care pot constitui exemple de
urmat pentru alte orașe. Scopul acestui premiu anual este de a ajuta
orașele europene să devină locuri mai atrăgătoare și mai sănătoase –
„potrivite pentru viață”. Comisarul european pentru mediu, Janez
Potočnik, a declarat: „Premiul Capitala europeană verde pune în
lumină și recompensează eforturile locale de ameliorare a mediului
urban și de promovare a creșterii durabile. Cu ocazia lansării
concursului pentru cel de-al șaselea titlu de Capitală europeană verde,
cel din 2015, aș dori să încurajez orașele să își depună candidatura și să profite de această ocazie pentru a-și trece în
revistă și a-și pune în evidență realizările din domeniul mediului, punând bazele unui viitor durabil pentru propriii
cetățeni.”
Cele trei obiective-cheie ale premiului sunt:





să recompenseze orașele care au făcut deja dovada unor realizări
remarcabile în domeniul mediului;
să încurajeze orașele pentru asumarea unor obiective ambițioase în ceea
ce privește îmbunătățirea mediului și dezvoltarea durabilă în viitor și
să ofere un exemplu de urmat pentru alte orașe și să promoveze cele mai
bune practici și experiențe în toate celelalte orașe europene.

Orice oraș european cu mai mult de 200 000 de locuitori își poate depune
candidatura pentru titlul de Capitală europeană verde din 2015. Participarea este
deschisă statelor membre ale UE, țărilor în curs de aderare (Croația), țărilor
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candidate (Turcia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Islanda și
Serbia), precum și altor țări din Spațiul Economic European (Norvegia și
Liechtenstein). În cazul țărilor în care nu există niciun oraș cu mai mult de 200 000
de locuitori, își poate depune candidatura orașul cel mai mare. Candidaturile vor fi
evaluate pe baza a 12 indicatori: contribuția locală la combaterea schimbărilor
climatice globale, transporturile sustenabile, zonele verzi urbane care prezintă o
utilizare sustenabilă a terenurilor, promovarea naturii și a biodiversității, calitatea
aerului, nivelul de zgomot, gestionarea deșeurilor, consumul de apă, tratarea
apelor uzate, ecoinovarea și ocuparea sustenabilă a forței de muncă, gestionarea
mediului de către autoritățile locale și performanțele energetice.
Orașele
își
pot
depune
candidatura
online,
la
adresa http://www.europeangreencapital.eu/. Data limită de depunere a
candidaturilor pentru titlul din 2015 este 15 octombrie 2012. Titlul este acordat de
un juriu internațional, asistat de un grup de experți recunoscuți din diverse
domenii ale protecției mediului. Câștigătorul va fi anunțat în luna iunie 2013.
Premiul Capitala europeană verde este
rezultatul unei inițiative a orașelor care
promovează
o
abordare
ecologică.
Conceptul a fost formulat inițial la
Tallinn, în Estonia, la 15 mai 2006, la
inițiativa domnului Jüri Ratas, fost primar
al Tallinnului, la o întrunire în cadrul
căreia 15 orașe europene și Asociația orașelor estoniene au semnat un
memorandum de înțelegere comun privind instituirea acestui premiu. Patru
orașe – Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz și Nantes – au primit până
acum prestigiosul titlu, din 2010 până în 2013. Capitala verde din 2014 va fi
anunțată în următoarele zile. Europa este în acest moment o societate
predominant urbană, trei din patru europeni locuind în orașe și municipii.
Majoritatea problemelor de mediu cu care se confruntă societatea noastră își
au originea în zonele urbane, dar tot zonele urbane sunt cele care concentrează voința și capacitatea de inovare
necesare pentru rezolvarea acestor probleme. Premiul Capitala europeană verde a fost conceput ca o inițiativă de
promovare și de recompensare a eforturilor, de stimulare a activităților ecologice ale orașelor și de prezentare și
încurajare a schimbului de bune practici între orașele europene. Pe lângă oferirea unor exemple de urmat pentru alte
orașe, acest plus de vizibilitate va contribui la îmbunătățirea reputației orașului câștigător, precum și a atractivității
acestuia ca destinație pentru cei interesați să îl viziteze, să muncească și să trăiască acolo.
Pagina de internet - Capitală europeană verde: http://www.europeangreencapital.eu/
Europe Direct 2013 – 2017: Cerere de propuneri de proiecte
Reprezentanţa Comisiei Europene în România lansează cererea de
propuneri de proiecte în vederea selectării organizaţiilor care vor găzdui
Centrele de Informare Europe Direct în perioada 2013–2017.
Misiunea Centrelor Europe Direct este de a promova cetăţenia europeană
informată şi activă. Centrele reprezintă un punct de acces către Uniunea
Europeană: ele oferă cetăţenilor informaţii generale despre Uniune, recomandă
surse de informare specializate, aduc temele europene în atenţia cetăţenilor şi
încurajează dezbaterea la nivel local pe aceste teme.
Organizaţiile solicitante trebuie să demonstreze ca au experienţă în comunicarea cu publicul larg pe teme
europene, că deţin resurse financiare suficiente pentru a asigura buna funcţionare a Centrului pe parcursul celor 5 ani
de proiect şi că pot pune la dispoziţia Centrului personal calificat.
Propunerile de proiect sunt aşteptate până în data de 10 septembrie 2012, orele 17.00, la adresa specificată în
cererea de propuneri. Propunerile de proiect vor fi redactate conform specificaţiilor din apel. Textul apelului şi anexele
se găsesc pe pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România, la
adresa: http://ec.europa.eu/romania/information/europe-direct-2013-2017_ro.htm.
Întrebările de clarificare pot fi trimise pana la data de 3 septembrie 2012 la adresa:
comm-rep-ro-ed-2013-2017@ec.europa.eu.
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Bugetul maxim anual alocat Reţelei Europe Direct România este de 580 000 de euro. Fiecare Centru Europe
Direct poate beneficia de o subvenţia anuală cuprinsă între minim 12000 euro şi maxim 20000 euro. Solicitantul
trebuie să asigure o cofinanțare adecvată pentru a îndeplini cerințele pentru buna funcţionare a unui Centru de
Informare Europe Direct în ceea ce privește personalul, sediul și activitățile.
Rezultatele procesului de selecţie se vor publica la începutul lunii decembrie, iar contractele se vor semna până
la finalul anului 2012.
Contact: Ioana Marchiş, consilier comunicare
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Tel:
(+4021) 203.54.00; fax: (+4021) 316.88.08;
E-mail: comm-rep-ro-ed-2013-2017@ec.europa.eu
Documente pentru informarea solicitanţilor
0. Cerere de propuneri de proiecte Europe Direct
1. Acord cadru (inclusiv anexele)
2. Acord specific
Documente care trebuie completate de către solicitanţi
3. Formular de cerere
4. Buget estimativ
5. Declaraţie pe propria răspundere
6. Listă de verificare pentru solicitanţi
Toate întrebările şi răspunsurile relevante pentru prezenta cerere de propuneri vor fi publicate în această
secţiune. Solicitanţii vor transmite întrebarile la adresa de e-mail indicată în cererea de propuneri, cu respectarea
termenului limită menţionat.

INFORMAŢII utile pentru TINERI
Pentru a creşte gradul de conştientizare în rândul tinerilor, factorilor de
decizie şi mass-media cu privire la informarea tinerilor şi accesul tinerilor la
drepturile lor şi informaţii, ERYICA, în parteneriat cu Consiliul Europei, a lansat
Concursul foto „Information Right Now!”.
Acest concurs este destinat tinerilor. Autorii fotografiilor care ilustrează cel
mai bine tema campaniei europene „Information Right Now” pot câştiga premii
interesante.
Pentru a participa la concurs este suficient să daţi „like” pe pagina Facebook a
campaniei pe http://www.facebook.com/informationrightnow, să faceţi o
fotografie care ilustrează tema „Tinerii întreabă” şi să o încărcaţi direct pe pagină.
Participanţii vor avea şansa de a câştiga o excursie la Centrul European de Tineret de la Budapesta sau
Strasbourg, o legitimaţie InterRail Global Pass (în fiecare lună) şi un voucher Amazon în valoare de 100€ (la
fiecare două săptămâni).
Concursul este deschis până pe 31 august 2012.

Mai multe informaţii: http://www.informationrightnow.eu/news/facebook-photo-competition-online

DE LA

PRIMIM:

Oportunități de finanțare - termene limită până la 1 OCTOMBRIE

2012.
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
http://www.eurodesk.ro/termene_limita.php
Data limită
Jun 30, 2012

Denumirea programului
International Essay Contest for Young People - More details ...
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Jun 30, 2012 Photo Competition-Life 2.0 - Ready for a new start? - More details ...
Jun 30, 2012 Roberto Cimetta Fund - More details ...
Jun 30, 2012 Sea of Words-International Short Story Contest - More details ...
Jun 30, 2012 The European Network and Information Security Agency (ENISA) Traineeship - More details ...
Jun 30, 2012 UNESCO-International Fund for Cultural Diversity (IFCD) - More details ...
Jun 30, 2012 World Bank Young Professionals Programme - More details ...
Jul 1, 2012 EUROPRIX Multimedia Awards - More details ...
Jul 1, 2012 Student Grants Programme - More details ...
Jul 15, 2012 UNESCO-L’ ORÉAL Co-Sponsored Fellowships for Young Women in Life Sciences - More details ...
Jul 16, 2012 European Enterprise Awards - More details ...
Jul 16, 2012 New Zealand International Doctoral Research Scholarships - More details ...
Jul 20, 2012 Mediterranean Journalist Award - More details ...
Jul 30, 2012 CEDEFOP - Photomuseum Award - More details ...
Jul 31, 2012 Creative Encounters: Cultural Partnerships between Asia and Europe - More details ...
Jul 31, 2012 EU Health Prize for Journalists - More details ...
Jul 31, 2012 Global Junior Challenge Award - More details ...
Jul 31, 2012 International Citizen Media Award 2012 - More details ...
Jul 31, 2012 International Radio Playwriting Competition - More details ...
Jul 31, 2012 Preparatory Action in the field of Sport - More details ...
Aug 2, 2012 The James Dyson Award - More details ...
Aug 15, 2012 Translation Traineeships at the European Parliament - More details ...
Aug 16, 2012 People (FP7) - Marie Curie Actions - More details ...
Aug 16, 2012 Pilot projects for the development of Sector Skills Alliances - More details ...
Aug 31, 2012 Internship at the European Commission Delegation to the United Nations in New York - More details ...
Aug 31, 2012 Traineeship at the Council of the European Union - More details ...
Aug 31, 2012 Traineeships at the European Commission - Administrative in- service training periods - More details ...
Aug 31, 2012 Traineeships at the European Commission - Translation traineeships - More details ...
Aug 31, 2012 Traineeships at the European Ombudsman - More details ...
Sep 1, 2012 Europe for Citizens: Action 1: Active citizenship for Europe - Town Twinning - More details ...
Sep 1, 2012 Heinrich Boll Foundation Scholarships - More details ...
Sep 1, 2012 Partnership Programme on European Youth Worker Training - More details ...
Sep 1, 2012 Young European of the Year Award - Travel Fellowships & InterRail-Global-Passes - More details ...
Sep 1, 2012 YOUTH IN ACTION - Action 1: Youth for Europe - More details ...
Sep 1, 2012 YOUTH IN ACTION - Action 2 : European Voluntary Service - More details ...
Sep 1, 2012 YOUTH IN ACTION - Action 3.1 Cooperation with the neighbouring countries of the EU - More details ...
Sep 1, 2012 YOUTH IN ACTION - Action 4.3. Training and networking of those active in youth work and youth
organisations - More details ...
Sep 1, 2012 YOUTH IN ACTION - Action 5.1 - Meetings of young people and those responsible for youth policy More details ...
Sep 3, 2012 Youth In Action - 4.3. Youth Support Systems - Support to Youth Workers' Mobility - More details ...
Sep 9, 2012 Generation 1992 Creative Competition - More details ...
Sep 14, 2012 European Investment Bank (EIB) - Universities Research Action - More details ...
Sep 16, 2012 Viral Video Award 2012 - More details ...
Sep 17, 2012 Lifelong Learning - COMENIUS - More details ...
Sep 17, 2012 Lifelong Learning - GRUNDTVIG - More details ...
Sep 17, 2012 MEDEA Awards - More details ...
Sep 18, 2012 Culture (2007-2013) : Strand 2 - Support for bodies active at European level in the field of culture More details ...
Sep 20, 2012 Preparatory Action -Your first Eures job - More details ...
Sep 26, 2012 LIFE + (2007-2013) - More details ...
Sep 28, 2012 Electric December 2012 - Video competition - More details ...
Sep 30, 2012 Traineeship at the Court of Justice - More details ...
Sep 30, 2012 Traineeships and Fellowships at the European Centre for Modern Languages (ECML) - More details ...
Sep 30, 2012 Traineeships at the Committee of the Regions - More details ...

EUROPE DIRECT Târgovişte

BULETIN INFORMATIV
Anul IV, nr. 6/IUNIE 2012
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 „I.H. Rădulescu” Dâmboviţa, str.
Stelea, nr. 2, parter, Târgovişte. Tel./fax: 0345 100 581; 0345 100 582.
E-mail: office@edtargoviste.ro, www.edtargoviste.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
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