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Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte în parteneriat cu Asociația Tineri pentru Europa
de Mâine au organizat în data de 26 august 2012 la Biblioteca Publică Dărmănești, cu
ocazia încheierii proiectului Tradiţie şi inovaţie la biblioteca ta!, vernisajul expoziţiei
de fotografie Vechi și nou împreună din nou! Cu această ocazie, cei prezenți au
putut redescoperi prin intermediul fotografiei tradiţiile şi obiceiurile dărmăneştenilor.
Despre modul de viaţă şi cum trăiau odată cetăţenii din localitatea Dărmăneşti
au grăit de această dată, şi la propriu şi la figurat, fotografiile. Pe perioada vacanţei
de vară, copii şi tineri din localitate au mers la bătrânii satului pentru a redescoperi
trecutul. Cei trecuţi deja prin viaţă au avut multe de povestit şi de arătat tinerilor
care au descoperit cât de interesante sunt poveştile bunicilor care spun despre ei. Pe
parcursul întâlnirilor, pentru a da posibilitatea şi generaţiilor viitoare să vadă şi să
audă despre viaţa de altă dată, tinerii voluntari EUROPE DIRECT implicaţi în proiect
au înregistrat audio ori au filmat dialogurile vârstnicilor cu nepoţii din
Dărmăneşti. Bineînţeles, totul a fost imortalizat şi prin fotografie. Şi parcă nu ar fi
fost de ajuns vorba o fotografie face cât o mie de cuvinte, tinerii au scris pe
marginea acestora gânduri, idei care le fac şi mai reprezentative. Astfel, imaginile îşi
spun povestea cu voce proprie (PhotoVoice). Vă invităm să vizitaţi prima expoziţie de
fotografie PhotoVoice dintr-o bibliotecă publică dâmboviţeană (Punct de informare
europeană) care va fi deschisă până la finele acestui an. Şi pentru că tradiţiile au fost
evidenţiate prin intermediul fotografiilor, inovaţia a ocupat şi ea loc de cinste în
întreg parcursul proiectului nostru, fie că este vorba de procedeul prin care au fost
realizate fotografiile, imortalizate vorbele bătrânilor sau dacă vorbim de
videoconferinţele prin care oameni din diferite locaţii ale ţării au putut să-şi
împărtăşească părerile despre toate câte s-au realizat prin acest proiect. În finalul
activităţilor cei mai implicaţi au fost premiaţi, în schimb ei oferind un spectacol
cultural-educativ pe măsura evenimentului. Vă mulţumim, totodată, pentru că ne-aţi
fost alături de fiecare dată, copii, tineri, bătrâni, cadre didactice, presă, tuturor!
Echipa EUROPE DIRECT Târgoviște.

Oportunități de
finanțare termene limită
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Publicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi al
Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
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Un impuls pentru cloud computing
UE propune o strategie pentru utilizarea pe scară mai largă a modelului informatic
„cloud computing”. Aceasta include un set unic de norme şi ar putea determina
creşterea PIB-ului UE cu 160 de miliarde de euro pe an, până în 2020.

Deseori utilizăm cloud computingul fără să
ne dăm seama. De exemplu, serviciile de poştă
electronică prin internet sau site-urile Facebook şi
Spotify folosesc această tehnologie pentru a stoca
fotografii, videoclipuri şi fişiere text.
În
cadrul
acestui
model
informatic,
informaţiile sunt păstrate în centre uriaşe de date
care conţin sute de servere şi sisteme de stocare
şi sunt compatibile cu aproape orice tip de
software. Pentru a accesa fişierele sau
programele, utilizatorul se conectează de pe orice
dispozitiv adecvat (calculator, smartphone, tabletă
etc.) la aşa-numitul „nor” (cloud) de informaţii.
Astfel, utilizatorul nu mai este nevoit să cumpere şi să întreţină servere şi sisteme de
stocare costisitoare. Din totalul întreprinderilor care au apelat la această tehnologie, 80%
declară o reducere cu 10-20% a cheltuielilor cu sistemele IT, în timp ce restul de 20%
raportează economii de cel puţin 30%.
În plus, întreprinderile care utilizează cloud computing au nevoie de mai puţin spaţiu fizic
şi de sprijin IT redus.
Totuşi, UE nu valorifică pe deplin potenţialul acestei tehnologii. Motivul? Numeroase
firme au incertitudini referitoare la securitatea datelor sau la posibilitatea de a transfera
informaţiile de la un furnizor de cloud computing la altul.
De aceea, Comisia Europeană propune o strategie care să înlăture aceste incertitudini,
să introducă un set unic de norme şi să mărească nivelul de utilizare a cloud computingului în
rândul întreprinderilor europene.
Strategia urmăreşte, în principal:
garantarea dreptului utilizatorilor de a-şi retrage datele sau de a le transfera de la un cloud la
altul
dezvoltarea schemelor de certificare la nivelul UE pentru furnizorii fiabili de servicii de cloud
computing
elaborarea unor modele de contract de cloud computing care să clarifice obligaţiile legale
înfiinţarea unui parteneriat european între sectorul public şi privat pentru a identifica şi
acoperi nevoile în domeniul cloud computingului. Acest lucru ar spori competitivitatea pe plan
internaţional a întreprinderilor europene, în special în raport cu firmele concurente din SUA.
Potrivit unui raport recent, intitulat „Estimări cantitative privind cererea de cloud
computing în Europa şi barierele probabile în calea adoptării acestuia ”, întreprinderile ar
putea suplimenta PIB-ul UE cu aproape 600 de miliarde de euro în perioada 2015-2020, în
condiţiile în care ar valorifica noile inovaţii şi ar avea acces la tehnologii care să le amelioreze
productivitatea.
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Până la finele anului 2013 vom şti, cel mai probabil, dacă se impun noi măsuri (legislative
sau de altă natură) care să vină în sprijinul cloud computingului.

UE trebuie să își intensifice eforturile pentru protejarea copiilor
neînsoțiți
În fiecare an, mii de minori neînsoțiți vin în Europa, pentru a începe o nouă viață. Majoritatea
acestor copii au fugit de războaie, de conflicte sau de alte condiții de viață grele și unii dintre
ei chiar și-au pierdut membri ai familiei în acest răstimp. Pe 28 septembrie, în cadrul unui
raport privind situația minorilor neînsoțiți în UE, Comisia a făcut apel la intensificarea
eforturilor atât la nivel național, cât și la nivel european, astfel încât să se răspundă în
continuare, cu eficiență și cu respectarea deplină a drepturilor copilului, la această provocare
transnațională complexă.

Sosirea minorilor neînsoțiți din țări terțe nu este un fenomen temporar, ci o caracteristică
pe termen lung a fluxurilor de migrație către UE. În 2011 s-au înregistrat 12 225 de cereri de
azil din partea minorilor neînsoțiți în UE-27, un număr comparabil cu cel din anii anteriori,
care este puțin probabil să se schimbe în anii următori. Numărul total de copii neînsoțiți care
intră în Europa prin intermediul canalelor de migrație ilegală este mult mai mare, așa cum
rezultă din estimările furnizate de unele state membre. Datele furnizate de Italia indică faptul
că la 31 decembrie 2011, pe teritoriul Italiei existau 5 959 de copii neînsoțiți; conform
estimării furnizate de Franța, pe teritoriul acesteia se aflau 6 000 de minori neînsoțiți; în
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Spania, cifra totală reprezentând minorii neînsoțiți era de peste 5 500 în perioada 2008-2011;
Belgia a estimat un total de 4 000 de minori neînsoțiți.
„Minorii care ajung neînsoțiți la frontierele noastre sunt victimele cele mai expuse și mai
vulnerabile din societatea noastră. Deși este încurajator că politicile UE au contribuit la
îmbunătățirea condițiilor și a protecției copiilor, mai sunt încă multe provocări cărora trebuie
să le facem față. Trebuie să ne îmbunătățim procedurile, astfel încât să avem certitudinea că
acești copii beneficiază de o primire demnă la frontierele Europei. Acest lucru înseamnă, de
asemenea, îmbunătățirea cooperării și a schimbului de informații între statele membre ale
EU”, a declarat comisarul pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström.
Pentru a spori gradul de protecție a minorilor neînsoțiți care intră în UE și bazându-se pe
respectarea drepturilor copilului, Comisia a adoptat în 2010 un plan de acțiune menit să
aducă în centrul atenției problema minorilor neînsoțiți care sosesc în Europa: fiecare decizie
care afectează viitorul unui minor trebuie adoptată ținând seama în primul rând de interesul
superior al copilului, indiferent de statutul de migrație al acestuia.
Comisia a adoptat pe 28 septembrie un Raport intermediar referitor la punerea în
aplicare a Planului de acțiune privind minorii neînsoțiți (2010-2014) – IP/10/534. Raportul
analizează progresele înregistrate și identifică domeniile care necesită o atenție sporită și
acțiuni specifice în următorii doi ani.
Planul de acțiune a avut efecte pozitive în ultimii doi ani, astfel:
recunoașterea explicită a interesului superior al copilului drept principiu director a contribuit la
creșterea gradului de protecție în cadrul noilor instrumente legislative ale UE (în domeniul
azilului, al imigrației și al traficului de ființe umane);
abordarea comună la nivelul UE a asigurat acordarea unei importanțe sporite măsurilor de
finanțare pentru acest grup deosebit de vulnerabil de migranți;
planul a facilitat discuții între instituții, autorități naționale, organizații interguvernamentale și
neguvernamentale și a permis intensificarea schimbului de cunoștințe și de practici, de
exemplu cu privire la tutelă și la stabilirea vârstei.
Cu toate acestea, sunt necesare eforturi suplimentare:
în ceea ce privește colectarea datelor cantitative și calitative și schimbul de informații privind,
de exemplu, numărul de minori care dispar din centrele de îngrijire sau numărul de minori
neînsoțiți repatriați; este necesar să se îmbunătățească în continuare comparabilitatea
datelor colectate pe teritoriul UE;
angajarea continuă și schimburile de informații, de către UE și statele membre, cu țările de
origine și de tranzit sunt
esențiale în ceea ce privește
schimbul de experiență și de
bune practici, astfel încât să se
ajungă la o mai bună înțelegere
a nevoilor acestor țări și să se
identifice soluții concrete pentru
prevenirea, regăsirea familiei și
repatrierea în condiții de
siguranță a minorilor neînsoțiți;
Comisia
va
continua
să
prioritizeze fondurile destinate
proiectelor; statele membre,
organizațiile internaționale și
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organizațiile neguvernamentale sunt încurajate să utilizeze resursele financiare disponibile în
așa fel încât să le exploateze la potențialul lor maxim;
UE este angajată să instituie un sistem comun de azil în UE, până la sfârșitul anului 2012;
Comisia a propus standarde de protecție mai ridicate pentru copiii neînsoțiți și speră că
Parlamentul și Consiliul vor ajunge la o poziție comună.

Lansarea ediţiei din 2012 a concursului "Reporter European"
Reprezentanța Comisiei Europene și Biroul de Informare al Parlamentului
European în România lansează o nouă ediție a concursului ”Reporter
European”.
În acest an, jurnaliștii sunt invitați să înscrie în competiție
anchete și reportaje cu privire la una dintre cele trei teme ale
concursului: impactul fondurilor europene în România, reforma
politicii agricole comune și Anul European al Îmbătrânirii Active
și Solidarității între Generații. Materialele pot fi înscrise în cadrul
celor trei secțiuni – presă audio, presă video și presă scrisă și
online.
Cele mai bune două materiale jurnalistice vor fi premiate la fiecare secțiune cu câte o
tabletă iPad 2, indiferent de tema tratată. Un premiu special va fi acordat celui mai în vârstă
jurnalist care va înscrie în concurs cel puţin un material și care are peste 60 de ani.
De asemenea, câştigătorilor li se va oferi oportunitatea să efectueze o vizită în statele
membre sau la instituțiile UE pentru întâlniri sau interviuri cu oficiali ai Comisiei Europene,
membri ai Parlamentului European, reprezentanți ai autorităților naționale sau colegi din
mass-media.
Organizatorii concursului pun la dispoziția bloggerilor o categorie specială, intitulată
sugestiv ”Blogger European”. Cele mai reușite trei materiale postate pe bloguri vor fi premiate
cu câte o tabletă iPad 2, cu condiția ca acestea să vizeze una dintre cele trei teme generale
ale concursului.
Un juriu mixt, format din specialişti mass-media, bloggeri şi reprezentanţi ai instituţiilor
europene din România, va juriza întregul concurs ”Reporter European”, inclusiv componenta
dedicată bloggerilor. Printre criteriile de selecţie care vor sta la baza jurizării, se numără:
relevanța materialului pentru tema propusă, acurateţea informaţiei, originalitatea perspectivei
din care e tratat subiectul și capacitatea temei alese de a genera dezbatere publică.
Pot fi înscrise în concurs materiale publicate sau difuzate în perioada 1 ianuarie – 1
noiembrie 2012, iar termenul limită pentru trimiterea acestora este 1 noiembrie 2012.
Mai multe detalii despre modalitățile de înscriere a materialelor sunt disponibile pe paginile de
internet dedicate concursului ”Reporter European ”, respectiv componentei ”Blogger
European ”.
Persoane de contact:
Carmen Praja, Asistent presă - Reprezentanţa CE în România
Tel.: + 40 21 203 54 34, e-mail: carmen.praja@ec.europa.eu
Crina Mutu, Asistent - Biroul de Informare al Parlamentului European în România
Tel.: + 40 21 405 08 80, e-mail: epbucarest@europarl.europa.eu
Georgiana Petcu, Account Manager - Chelgate
M: +40 (0)731-551643, E-mail: gp@chelgate.com
5

BULETIN INFORMATIV AL CENTRULUI EUROPE DIRECT Târgoviște, An IV, nr. 9/SEPTEMBRIE 2012

Elevilor neerlandezi le-a plăcut vizita educaţională la PE
Este ora 7, iar elevii în vârstă de 13 ani încep să se
adune într-un restaurant din oraşul neerlandez
Schiedam, unde se serveşte micul-dejun. Jeroen a
ajuns printre primii la locul de întâlnire.
„În noaptea dinaintea excursiei nu am putut dormi.
Este o experienţă unică în viaţă. E extraordinar să
vezi Parlamentul European (PE) în viaţa reală", a
declarat el.
Vizita la PE în Bruxelles pare să fi depăşit aşteptările copiilor, după cum demonstrează
rezultatele eforturilor depuse. Cei 20 de tineri
vizitatori, membri ai Consiliului local al
copiilor
din Schiedam,
au
redactat
o broşură de opt pagini şi au încărcat pe
Youtube, la întoarcerea în Ţările de Jos,
un videoclip de şase minute despre vizita lor.
Broşura conţine, printre altele, informaţii
privind activităţile PE şi ale grupurilor
politice, precum şi informaţii generale privind
istoria Uniunii şi a celorlalte instituţii ale sale.
De asemenea, broşura include un plan al
hemiciclului, scurte interviuri cu deputaţii
neerlandezi şi citate ale copiilor.
Vizita a avut loc ca urmare a unei iniţiative a
Consiliului local din Schiedam, o comună care face parte din zona metropolitană extinsă
Rotterdam. Lansat în septembrie 2011, Consiliul local al copiilor are drept scop creşterea
participării democratice a copiilor la procesul decizional la nivel local. Participanţi eligibili sunt
elevii tuturor şcolilor primare din Schiedam.
Scopul vizitei la PE a fost să îi ajute pe copii să înţeleagă modul în care deciziile luate la
nivelul UE afectează guvernanţa locală şi viaţa de zi cu zi a cetăţenilor UE, precum şi să
stimuleze cunoaşterea şi interesul pentru UE în rândul cetăţenilor tineri.
Programul copiilor la PE a debutat cu un chestionar scurt oferit vizitatorilor vorbitori de
neerlandeză la PE de unul dintre vorbitori. Grupul a fost împărţit în două subgrupuri - băieţi şi
fete - fiecare dintre ele trebuind să răspundă aceloraşi întrebări. Întrebările au acoperit teme
diverse - de exemplu, fapte şi cifre (de ex. Care este numărul total de deputaţi europeni?
Câte ţări fac parte din zona euro? etc.) sau subiecte generale (de ex. Cât de mare este
bugetul UE şi la ce este folosit?).
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După vizitarea hemiciclului din
clădirea principală a Parlamentului,
tinerii din Schiedam au fost invitaţi să
ia prânzul împreună cu deputatul
neerlandez Toine
Manders la
un
restaurant pentru deputaţi. Apoi au
avut ocazia să adreseze întrebări unui
număr de şapte deputaţi neerlandezi.
„Îmi era teamă că mă vor întreba ceva
ce nu ştiu, dar cred că şi-au dat
seama că suntem inteligenţi şi ştim
multe", a declarat Rachel cu privire la
întâlnirea cu deputaţii.
Copiii au adresat întrebări referitoare la viaţa de zi cu zi a deputaţilor şi au întrebat care a fost
cea mai grea decizie pe care aceştia au trebuit să o ia. Întrucât sunt cetăţeni activi ai UE, nu
au lipsit nici întrebările despre criza financiară actuală şi modalităţile de soluţionare a
acesteia. Câţiva dintre ei au adresat chiar întrebări despre activităţile grupurilor de interese la
PE. „De fapt, activităţile de lobby înseamnă să aduci multe argumente pentru a încerca să
convingi pe cineva? Interesant, dar nu prea e frumos. E un fel de mită cu argumente", a
declarat Amir privind activităţile de lobby.
Copiii au recunoscut imediat valoarea educativă a vizitei. Unii dintre ei vor împărtăşi colegilor
de clasă din Schiedam informaţiile primite de grup. „Sper că şi eu şi ceilalţi copii vom mai
avea o astfel de experienţă", a declarat Fatima.
Doriți să vizitați unul din sediile Parlamentului European? Doriți să realizați un
stagiu în cadrul acestei instituții? Nimic mai simplu. Urmați link-ul următor
pentru detalii.
http://www.europarl.ro/view/ro/stagii_vizite.html

EURODESK

DE LA
PRIMIM:
Oportunități de finanțare - termene limită până la 3 DECEMBRIE 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.
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
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

7

BULETIN INFORMATIV AL CENTRULUI EUROPE DIRECT Târgoviște, An IV, nr. 9/SEPTEMBRIE 2012

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
2 oct 2012 LIFE+ (2007-2013)
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 Sprijin financiar pentru organizatiile europene de mediu
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 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.1: Sustinerea structurilor active la nivel european in
domeniul tineretului
15 nov 2012 Europa pentru cetateni - O societate civila activa pentru Europa (Actiunea 2)
22 nov 2012 'Oameni' (PC7) - Actiunile Marie Curie
3 dec 2012 Invatare pe tot Parcursul Vietii - COMENIUS
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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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