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Anul 2012 este unul de referinţă pentru cei care vor să îmbătrânească frumos,
învăţându-i pe alţii şi învăţând de la alţii. Dialogul între generaţii este foarte
important, de aceea el trebuie încurajat în permanenţă. Acesta este principiul de la
care au pornit centrele EUROPE DIRECT Târgovişte, Argeş şi Vâlcea atunci când au
organizat o vizită de informare şi documentare la reprezentanţa Comisiei Europene
din Praga, Cehia. Astfel, în perioada 17 – 22 august 2012, 30 de persoane,
reprezentanţi ai centrelor sus-menţionate, voluntari sau nu, tineri şi vârstnici au avut
ocazia de a îmbunătăţi comunicarea dintre ei, de a vizita locuri unice în Europa şi de
a trăi experienţe de neuitat. Activitatea vine ca urmare a implicării lor în diferite
acţiuni de promovare a dialogului între generaţii şi a dorinţei lor de a face schimb de
experienţă, petrecând împreună câteva zile în care au îmbinat utilul cu
plăcutul. Călătoria spre destinaţie a fost lungă, dar nu şi grea sau plictisitoare,
pentru că participanţii au găsit lucrurile pe care le aveau în comun, exploatându-le la
maxim, iar drumul a fost presărat cu voie bună. Odată ajunşi la destinaţie, voluntarii
curioşi au vizitat obiective turistice de o frumuseţe neîntrecută, faimoase în toată
lumea şi căutate de alte zeci de mii de turişti. Vizita la Reprezentanţa Comisiei
Europene a fost punctul de maxim interes, întrucât cele trei grupuri, devenit unul
singur şi o mare echipă, au văzut cum se lucrează în alte părţi ale Europei, ce fac
omologii lor şi cum reacţionează membrii comunităţii la iniţiativele celor care vor să-i
ajute. Exemplele de bună practică au fost deosebit de utile, întrucât fiecare a putut
adopta cel puţin o idee pe care să o pună în practică în cadrul organizaţiei sale. După
atâtea experienţe inedite, fiecare diferită, a venit şi momentul drumului spre casă. La
fel de lung ca şi primul, dar puţin mai trist, întrucât se apropia momentul despărţirii.
Cu speranţa revederii, cu toţii şi-au luat la revedere, aşteptând viitoare colaborări.
Centrele EUROPE DIRECT Târgovişte, Argeş şi Vâlcea pregătesc şi alte activităţi
frumoase şi interesante, menite să apropie generaţiile şi să spargă barierele de orice
fel. În acest sens, vă invităm să ne fiţi alături şi de acum încolo şi să participaţi la
activităţile noastre dedicate Anului European al Îmbătrânirii Active şi al Dialogului
între Ţări şi Generaţii.

Oportunități de
finanțare termene limită
până la 15
noiembrie 2012
– pagina 7
Publicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi al
Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
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Proiecte ale tinerilor pentru tineri
Grija pentru mediul înconjurător a determinat mii de oameni să
dedice o ul EUROPE DIRECT Târgovişte au organizat în data de 04
septembrie 2012 la Biblioteca Publică Raciu o nouă sesiune de
diseminare a activităţilor din cadrul proiectului Fantasy Land –
Ludoteca din parc. Grupul ţintă pentru această activitate s-a
constituit din tineri voluntari ai Bibliotecilor Publice Gura Ocniţei şi
Bezdead, care au văzut pe Grupul de facebook Biblionet
dâmboviţean imagini de la activităţile noastre şi au vrut să afle mai
multe despre cum pot organiza şi ei astfel de ateliere de lucru.
Tinerii din Gura Ocniţei chiar au participat şi la unul dintre ateliere,
fiind nespus de încântaţi de ceea ce au văzut şi realizat la
Biblioteca Publică Raciu.
După ce au urmărit o prezentare Power Point despre activităţile
care au avut loc, echipa de proiect le-a răspuns la toate întrebările
legate de proiect, finanţator şi modalitatea prin care pot accesa şi
ei fonduri europene special destinate tinerilor. Datorită interesului
ridicat pentru iniţiativa noastră, vom realiza sesiuni de diseminare
şi după terminarea proiectului. Vă aşteptăm să fiţi alături de noi!

Carnavalul personajelor de poveste

Asociația Tineri pentru Europa de Mâine Târgoviște, în parteneriat cu
Biblioteca Comunală Raciu şi Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte au
organizat în data de 10 august 2012 la Biblioteca Publică Raciu o
nouă activitate în cadrul proiectului Fantasy Land – Ludoteca din
parc. Denumită sugestiv Carnavalul personajelor de poveste, evenimentul
a adus la bibliotecă un număr nesperat de mare de copii, care au
venit să petreacă câteva ore în compania voluntarilor din echipa de
proiect. Sub îndrumarea tinerilor, cei mici au modelat baloane, s-au
pictat pe față și au participat la multe jocuri și concursuri amuzante
precum Scaunele muzicale, Telefonul fără fir, mima și altele.
Partea cea mai interesantă a fost, de departe, face painting-ul.
Copiii
au
așteptat
nerăbdători ca machiajul
să-i
transforme
în
personajele lor favorite din
povești sau ca un desen
ales de ei să le decoreze
chipul.
La sfârșitul activității, toți cei prezenți au primit diplome care le
vor aminti cu drag de momentele petrecute la bibliotecă împreună
cu noi. Fiecare dintre ei a participat cu drag și voie bună la
activitate, iar feed-back-ul primit a fost unul pozitiv. Astfel, atât copiii cât și voluntarii se vor întoarce la
bibliotecă pentru alte acțiuni la fel de frumoase. Îi așteptăm cu drag!
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Cartografierea fundului mării: noi oportunități de
creștere “albastră” și de ocupare a forței de muncă oferite
de mări și oceane
Oceanele și mările care înconjoară Europa oferă noi
oportunități de creștere și de ocupare a forței de muncă
pentru a îndeplini obiectivele strategiei Europa 2020.
Pentru o exploatare optimă a acestui potențial, avem
nevoie de mai multe cunoștințe despre fundul mării.
Comisia Europeană propune crearea, până în 2020, a
unei hărți digitale a bazinului marin al apelor europene
prin colectarea datelor existente într-o singură bază de
date coerentă, accesibilă tuturor. În Cartea verde asupra
cunoașterii mediului marin, Comisia lansează o
consultare privind modul în care poate fi atins acest
obiectiv. Cartea verde adresează o serie de întrebări, de
exemplu: cum pot fi integrate eforturile actuale depuse
de statele membre într-un efort comun la nivelul UE?, cum pot fi dezvoltate noi tehnologii de observare
mai ieftine? și care poate fi contribuția sectorului privat? Consultarea va fi deschisă până în data de 15
decembrie 2012.
Noua hartă digitală multi-rezoluție continuă a fundului marin al apelor europene ar trebui să aibă rezoluția
cea mai ridicată posibil și să acopere topografia, geologia, habitatele și ecosistemele. Ea ar trebui să ofere
acces la observații și informații actualizate privind starea fizică, chimică și biologică a coloanei de apă și să
fie însoțită de date conexe privind impactul activităților umane și de prognoze oceanografice. Toate aceste
informații trebuie să fie ușor accesibile, interoperabile și să nu prezinte restricții privind utilizarea. Harta
va trebui îmbunătățită printr-un proces continuu care să îi sporească în mod treptat adecvarea la scop și
care să le permită statelor membre să crească potențialul programelor lor de observare, eșantionare și
studiu al mediului marin.
Mările și oceanele din jurul Europei pot genera locuri de muncă motivante și aducătoare de satisfacții care
să răspundă așteptărilor tinerilor, pot furniza energia nepoluantă necesară evitării unei catastrofe
climatice, pot oferi proteine pentru o alimentație sănătoasă și pot oferi produse farmaceutice sau enzime
provenite din organisme care trăiesc în cele mai extreme condiții de temperatură, lumină și presiune.
Totodată, ele pot răspunde nevoii mondiale tot mai mari de materii prime obținute din mineritul marin.
Aceste noi oportunități de creștere „albastră” și de ocupare a forței de muncă sunt generate de două
evoluții. În primul rând, penuria de terenuri și ape dulci încurajează omenirea să se întoarcă din nou către
resursele din apa sărată. În al doilea rând, progresele rapide înregistrate în domeniul tehnologiilor de
observare, de manevrare la distanță și de construcție de submarine, dezvoltate în principal în industria
petrolieră, pot fi folosite în cadrul altor industrii emergente, în condiții oceanografice și meteorologice
foarte variate.
Pentru a exploata acest potențial, trebuie facilitate investițiile. Costurile și riscurile trebuie reduse, iar
inovarea trebuie stimulată. Totodată, trebuie să ne asigurăm că această extindere a „economiei albastre”
este sustenabilă. Resursele sunt numeroase, dar nu infinite. Trebuie să știm așadar care este starea
actuală a mării și cum poate evolua în viitor. Trebuie să înțelegem care va fi impactul schimbărilor
climatice asupra oceanelor și viceversa. În prezent, informațiile sunt deținute de sute de instituții din
Europa.
Datele privind un anumit parametru dintr-o zonă specifică sunt greu de obținut, la fel și autorizația de a le
utiliza, iar reunirea unor date incompatibile, provenind din surse diferite, într-un ansamblu coerent
presupune mult timp. Toate acestea se adaugă la costurile operatorilor din mediul marin și împiedică
începerea multor activități potențiale.
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Comisia își propune să coopereze cu statele membre pentru a reuni resursele și mecanismele disponibile
în scopul punerii acestor cunoștințe la dispoziția industriei, a autorităților publice, a cercetătorilor și a
societății.

Noi norme privind deșeurile electronice
pentru a spori eficiența utilizării
resurselor
Au intrat in vigoare norme îmbunătățite privind colectarea și
tratarea deșeurilor electronice. Deșeurile electronice (adică
deșeurile de echipamente electrice și electronice, sau DEEE) se numără printre fluxurile de deșeuri cu cea
mai rapidă creștere și oferă oportunități importante în ceea ce privește punerea la dispoziție pe piață a
materiilor prime secundare.
Colectarea sistematică și tratarea adecvată sunt condiții prealabile pentru reciclarea unor materiale
precum aurul, argintul, cuprul și metalele rare din televizoarele, laptopurile și telefoanele mobile uzate.
Noua directivă reprezintă un pas clar înainte în ceea ce privește protecția mediului și un impuls major
pentru utilizarea eficientă a resurselor în Europa.
Directiva oferă statelor membre instrumentele necesare pentru a combate cu mai multă eficacitate
exportul ilegal de deșeuri. Transporturile ilegale de DEEE constituie o problemă gravă, în special când
sunt disimulate sub forma transporturilor legale de echipamente uzate pentru a eluda normele UE privind
tratarea deșeurilor. Noua directivă va obliga exportatorii să testeze dacă echipamentele funcționează sau
nu și să furnizeze documente privind natura transporturilor care ar putea fi considerate ilegale. O altă
îmbunătățire preconizată este reducerea poverii administrative prin armonizarea cerințelor de înregistrare
și de raportare la nivel național. Cerințele impuse de registrele statelor membre pentru producătorii de
deșeuri electronice vor fi acum mai bine uniformizate.
Cel târziu până la 14 februarie 2014, statele membre
vor trebui să-și modifice legislația existentă privind
DEEE și s-o armonizeze cu noua directivă și noile
obiective. Consumatorii vor putea apoi să returneze
micile deșeuri electronice la magazinele mari cu
amănuntul, cu excepția cazului în care se dovedește
că sistemele alternative existente sunt cel puțin la fel
de eficace. Începând cu data transpunerii la nivel
național se va aplica inversarea sarcinii probei în
cazul transferurilor de echipamente uzate suspectate
a fi transporturi ilegale de deșeuri.
Din 2016, statele membre vor fi obligate să asigure că se colectează 45 % din echipamentele electrice și
electronice vândute în fiecare țară.
Din 2018, sfera de aplicare a directivei se va lărgi față de
categoriile de astăzi, pentru a se aplica tuturor echipamentelor
electrice și electronice.
Din 2019, obiectivul de colectare va crește până la 65 % din
echipamentele electrice și electronice vândute sau, ca măsură
alternativă, până la 85 % din DEEE produse.
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Unele state membre vor avea posibilitatea de a deroga de la noile obiective pentru o perioadă limitată de
timp, în cazul în care acest lucru este justificat de lipsa infrastructurii necesare sau de un nivel scăzut al
consumului de echipamente electronice. Comisia se va prevala de competențele conferite în noua
directivă pentru a armoniza frecvența raportărilor transmise de producători registrelor naționale, precum
și formatul de înregistrare și raportare. Comisia va revizui anumite modificări convenite în cadrul noii
directive, de exemplu în ceea ce privește sfera de aplicare, în vederea identificării unor eventuale efecte
nedorite.

Cetățenii Europeni pot înainta propuneri legislative prin inițiativa cetățenească
europeană
Inițiativa cetățenească europeană este o nouă modalitate de participare a cetățenilor europeni la viața
publică și o modalitate de influențare a procesului de luare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene. Ea a
fost introdusă în peisajul european prin Tratatul de la Lisabona și permite ca, începând cu 1 aprilie 2012,
un grup format din cel puțin un milion de cetățeni europeni, reprezentând cel puțin un sfert din statele
membre ale UE, să poată cere Comisiei, înaintarea unor propuneri de legi, în orice domeniu în care aceasta are
competența de a propune legislație. Să dăm doar câteva exemple de domenii și anume: mediul, agricultura,
transporturile sau sănătatea publică.
Mai precis, o inițiativă cetățenească europeană este o invitație adresată Comisiei Europene, de către un comitet
al cetățenilor compus din cel puțin 7 cetățeni europeni cu reședința în cel puțin 7 state membre diferite.
Acest comitet are la dispoziție 1 an pentru a aduna un număr minim de susținători. Numărul minim al
declarațiilor de susținere necesare este specificat prin REGULAMENTUL NR. 211/2011 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind inițiativa
cetățenească.
Pași de urmat cu privire la acest instrument:
1. Evaluarea ideii.
Cetățenii care doresc să lanseze o inițiativă trebuie să
analizeze legislația existentă, în vederea fundamentării
propunerii și să evalueze în ce măsură Comisia are
competența de a face o propunere în domeniul
respectiv. De asemenea, ei trebuie să evalueze dacă nu
există o alternativă mai potrivită de soluționare a
respectivei cereri.
2. Constituirea comitetului cetățenilor - organizatorul inițiativei cetățenești.
Acest comitet este format din cel puțin 7 cetățeni ai UE cu drept de vot la alegerile pentru Parlamentul
European (adică cei care au împlinit 18 ani, cu excepția cetățenilor austrieci, care pot vota începând de la
16 ani) și care trăiesc în cel puțin 7 state membre diferite. Acest comitet răspunde de gestionarea întregii
proceduri. În vederea asigurării acestui număr minim de 7 cetățeni nu pot fi luate în calcul persoanele
care sunt membri ai Parlamentului European.
Comitetul trebuie să desemneze, dintre membrii săi, un reprezentant și un supleant care să vorbească și
să acționeze în numele lor. Aceștia vor fi persoanele de contact, care vor face legătura între comitet și
Comisie, pe parcursul întregii proceduri.
3. Solicitarea înregistrării propunerii de
http://ec.europa.eu/citizens-initiative.

inițiativă pe

site-ul
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Pentru a înregistra o propunere de inițiativă, organizatorii trebuie să furnizeze următoarele informații,
într-una dintre limbile oficiale ale UE:
·titlul propunerii de inițiativă;
·obiectul;
·o descriere a obiectivelor propunerii de inițiativă cetățenească;
·dispozițiile tratatelor considerate relevante de către organizatori pentru
acțiunea propusă;
·date personale ale celor 7 membri obligatorii ai comitetului;
·sursele de finanțare și de susținere a propunerii.
Comisia urmează să verifice dacă propunerea îndeplinește condițiile legale și anume: dacă se află în sfera
de competență a Comisiei, dacă nu este vădit abuzivă, neserioasă sau ofensatorie și nu contravine
valorilor Uniunii, prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Dacă sunt întrunite
condițiile și comitetul a furnizat toate informațiile obligatorii, inițiativa este publicată pe site.
După publicare, persoanele de contact ale inițiativei au acces la un cont securizat pe acest site, la care se
pot conecta pentru a obține informații cu privire la următoarele etape ale procedurii.
Organizatorii își pot retrage inițiativa în orice moment, dacă nu au trimis declarațiile de susținere pentru
verificare spre autoritatea națională. Retragerea este însă ireversibilă, ceea ce înseamnă că, dacă inițiativa
este retrasă, nu se mai poate reveni asupra acestei decizii și toate declarațiile de susținere colectate,
devin nule și neavenite.
4. Colectarea declarațiilor de susținere, fie on-line, fie pe suport de hârtie.
Organizatorii au la dispoziție 12 luni pentru a colecta numărul necesar de declarații de susținere (în total 1
milion, între care un număr minim de declarații din cel puțin 7 state membre, număr care, este
reglementat prin REGULAMENTUL NR. 211/2011). Comitetul de inițiativa poate opta pentru colectarea mai
multor declarații de susținere decât este necesar, deoarece este posibil ca, în urma verificărilor,
autoritățile naționale să nu certifice toate declarațiile furnizate de organizatori.
5. Verificarea declarațiilor de susținere
După ce organizatorii au colectat declarațiile de susținere necesare, trebuie să solicite autorităților
naționale competente din fiecare stat membru în care acestea au fost colectate, certificarea numărului de
declarații de susținere valabile pentru țara respectivă. Declarațiile de susținere pot fi trimise spre validare
pe suport de hârtie sau electronic, dar în mod separat. Autoritățile naționale au la dispoziție 3 luni pentru
a verifica declarațiile de susținere și pentru a certifica numărul de declarații valabile.
6. Prezentarea inițiative în atenția Comisiei Europene
După ce au primit de la autoritățile naționale certificatele care atestă ca au colectat numărul necesar de
declarații de susținere, organizatorii își pot prezenta inițiativa Comisiei, alături de informații despre
susținerea și finanțarea pe care le-au primit pentru inițiativa lor.
Comisia dispune apoi de trei luni pentru a examina inițiativa și pentru a decide asupra acțiunilor pe care le
va întreprinde.
7. Examinarea inițiativei, audierea publică în Parlamentul European și răspunsul Comisiei
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În aceste 3 luni, organizatorii se întâlnesc cu reprezentanții Comisiei
pentru a le explica în detaliu inițiativa lor și au posibilitatea de a-și
prezenta inițiativa în cadrul unei audieri publice la Parlamentul
European.
Comisia va adopta un răspuns oficial sub forma unei Comunicări în care
va preciza poziția sa și motivele acțiunilor propuse sau ale refuzului de
a acționa. În cazul în care Comisia decide să dea curs inițiativei, este demarată procedura legislativă.
Din momentul intrării în vigoare a acestui instrument, adică de la 1 aprilie 2012 și până la data de 31
iulie 2012, au fost lansate 9 inițiative, dintre care 1 a fost retrasă iar 8 sunt deschise și așteaptă
susținători. Prima inițiativă a fost înregistrată, probabil nu tocmai întâmplător, la data de 9 mai 2012, data
la care se celebrează Ziua Europei.
Sursa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/

EURODESK

DE LA
PRIMIM:
Oportunități de finanțare - termene limită până la 15 NOIEMBRIE 2012.

Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
http://www.eurodesk.ro/termene_limita.php
Acest instrument afișează datele limită de depunere a proiectelor, pentru următoarele trei luni, pe
programele europene cuprinse in baza de date.
16 sep 2012 Burse DG Interpretare
16 sep 2012 Premiul Video Viral 2012
17 sep 2012 Invatare pe tot parcursul vietii - GRUNDTVIG
17 sep 2012 Invatare pe tot Parcursul Vietii - COMENIUS
17 sep 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.6 - Masuri de sprijin pentru proiecte de parteneriat in
domeniul tineretului la nivel european
17 sep 2012 Premiile MEDEA
18 sep 2012 'Oameni' (PC7) - Actiunile Marie Curie
19 sep 2012 Program de formare pentru tineri profesionisti in Delegatiile UE (TPD)
26 sep 2012 LIFE+ (2007-2013)
28 sep 2012 Decembrie Electric 2012 - Concurs de scurt-metraje
28 sep 2012 Creative Encounters: parteneriat cultural intre Asia si Europa
30 sep 2012 Fondul Roberto Cimetta
30 sep 2012 Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)
30 sep 2012 Stagii de practica la Curtea de Justitie
30 sep 2012 Stagii de practica la Comitetul Regiunilor (COR)
30 sep 2012 Premiul Comitetului Economic si Social European pentru societatea civila - 2012
1 oct 2012 Activitati internationale de tineret desfasurate in cooperare cu Centrele Europene de Tineret
1 oct 2012 Premiul UE pentru Patrimoniul Cultural / Premiile Europa Nostra
1 oct 2012 Stagii de practica la Comitetul Economic si Social European
1 oct 2012 Fundatia Europeana pentru Tineret - Finantare pentru activitati internationale de tineret
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1 oct 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 2: Serviciul European de Voluntariat
1 oct 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 1: Tineri pentru Europa
1 oct 2012 Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene
1 oct 2012 Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European
1 oct 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 3.1: Cooperare cu tarile invecinate ale Uniunii Europene
1 oct 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.3. Formare si retele ale celor activi in domeniul tineretului
si in organizatiile de/pentru tineret
1 oct 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 5.1 - Intalniri ale tinerilor si ale responsabililor de politici de
tineret
1 oct 2012 Programul de granturi pentru studenti
12 oct 2012 Vizite de studiu pentru specialisti in educatie si formare profesionala
14 oct 2012 Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic
15 oct 2012 Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati
15 oct 2012 Stagii la Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei
17 oct 2012 Granturile Consiliului European pentru Cercetare (CEC)
19 oct 2012 Concursul de eseuri pentru tineri CIPE
20 oct 2012 Juvenes Translatores - concurs scolar de traducere
31 oct 2012 Stagii de pregatire la Oficiul pentru Armonizare pe Piata Interna - OHIM (Marci inregistrate
si Design)
31 oct 2012 Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului
31 oct 2012 Stagii de practica la Banca Mondiala
31 oct 2012 Premiul european E-learning - EureleA
1 nov 2012 Programul Euro-Med Tineret
7 nov 2012 Cultura (2007-2013): Componenta 1 - Sprijinirea proiectelor culturale
15 nov 2012 Stagii de traducere la Parlamentul European
15 nov 2012 Europa pentru cetateni - O societate civila activa pentru Europa (Actiunea 2)

EUROPE DIRECT Târgovişte
BULETIN INFORMATIV
Anul IV, nr. 8/AUGUST 2012
Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte este un serviciu local care funcționează în cadrul Bibliotecii Județene
„Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița şi este destinat comunității județului Dâmbovița. Centrul EUROPE
DIRECT Târgovişte se adresează, fără discriminare, tuturor cetățenilor care caută informații privind oricare
dintre domeniile de activitate ale instituțiilor Uniunii Europene.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte. Biblioteca Judeţeană „I.H. Rădulescu” Dâmboviţa,
str. Stelea, nr. 2, parter.
Tel./fax: 0345 100 581; 0345 100 582. E-mail: office@edtargoviste.ro
Program de funcţionare: luni, miercuri, joi şi vineri: 08.00 – 16.00;
marţi: 11.00-19.00
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