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ANUL EUROPEAN AL ÎMBĂTRÂNIRII ACTIVE
ȘI AL DIALOGULUI ÎNTRE GENERAȚII
„Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!”
EUROFLASH
Bun venit
Croaţiei!
UE scoate 300 de
locuri de munca la
concurs. Salariile
pornesc de la
4.000 de euro pe
luna

Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte urmăreşte să difuzeze
informaţia europeană prin reţeaua bibliotecilor din judeţ, dar şi
cu ajutorul voluntarilor, care au devenit ori vor deveni vectori
de informare în comunitățile dâmbovițene. În acest sens, ca de
fiecare dată în prima lună a anului (în data de 27 ianuarie
pentru acest an), a avut loc selecţia voluntarilor din judeţul
Dâmbovița. Aceştia vor sprijini activităţile centrului ce se vor
derula în acest an. Un prim pas în acest sens, a fost realizat
prin stabilirea împreună cu aceștia a evenimentelor ce vor fi
derulate în acest an pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de
informare și formare personală și profesională a tuturor
cetățenilor. Pentru că 2012 este supranumit de Comisia
Europeană - Anul European al Îmbătrânirii Active și Dialogului
între Generații, vor fi realizate acțiuni care să dea posibilitatea
schimbului de experiențe de viață și profesionale tuturor
categoriilor socio-profesionale și de vârstă, realizării unui
schimb real de informații între diferite generații. Pentru început,
tinerii au fost cei care au dezvăluit din nevoile comunității pe
care Centrul
EUROPE DIRECT Târgoviște al Bibliotecii
Județene Ion Heliade Rădulescu va încerca și pe parcursul
acestui an să le rezolve. În cadrul acestei prime întâlniri a fost
lansat pentru județul Dâmbovița Anul European al Îmbătrânirii
Active și al Dialogului între Generații. Rămânem în continuare
deschiși propunerilor de derulare a diferitelor activități care să
sprijine dezvoltarea și bunul mers al nostru, al tuturor.
Așteptăm gandurile dvs. la sediul nostru din Târgoviște, sr.
Stelea, nr. 2, parter sau la e-mail office@edtargoviste.ro ori
telefon 0345100581.
Vlăduț Andreescu, manager ED Târgoviște

Publicație electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene și al
Consiliului Județean Dâmbovița.
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Program de granturi (burse) pentru studenţi

Bun venit Croaţiei!

Odată cu semnarea Tratatului de aderare la
9 decembrie 2011, şefii de stat şi de guvern
din UE şi Croaţia au demarat proce-dura
prin care această ţară din Balcanii de Vest
va deveni cel de al 28-lea stat membru al
Uniunii Europene. Ceremonia a avut loc in
cadrul reuniunii Consiliului European.
Croaţia va deveni stat membru cu drepturi
depline la 1 iulie 2013, odată cu ratificarea
de către toate cele 27 de state membre ale
UE şi de către Croaţia a Tratatului de
aderare. Pe parcursul perioadei de
ratificare, progresele Croaţiei in punerea in
aplicare a tratatului vor continua, iar
Comisia
va
monitoriza
progresele
inregistrate. Pană la aderare, Croaţia va fi
observator, fără dreptul de a lua cuvantul,
la majoritatea grupurilor de lucru ale
Consiliului şi la reuniunile Consiliului şi ale
Consiliului European, precum şi in cadrul
comitetelor Comisiei.

Oportunităţi de finanţare sponsorizate de
Casasawap.com cu scopul de a îmbunătăţi
mobilitatea
studenţilor
internaţionali.
Studenţii din întreaga lume care vor să
studieze in străinătate sunt invitaţi să-şi
depună candidature cu cel puţin o
săptămană înainte de data limită şi să
obţină şansa de a caştiga o bursă în valoare
de 1.000 €.
Date limită: 1 aprilie, 1 iulie şi 1 octombrie
2012
Mai multe informaţii: http://studentgrants.eu

ȘTIRI DIN EUROPA
UE scoate 300 de locuri de munca la concurs. Salariile
pornesc de la
4.000 de euro pe luna
Românii au posibilitatea să se angajeze si in acest an la
una dintre institutiile Uniunii Europene. Oficiul european
pentru selectia personalului (EPSO) va scoate la concurs,
in luna martie, 300 de posturi de administratori (prima
pozitie ce poate fi accesata, echivalenta cu entry-level) in
domenii precum administratie publica europeana,
comunicare, drept si relatii externe, anunta euroconcurs.ro si cariereonline.ro. Salariile sunt
cuprinse intre 4.200 (pentru AD5) si 5.350 de euro pe luna (pentru AD7).
Ce pasi trebuie urmati:
• sa va creati un cont pe site-ul oficial al Oficiului European de Selectie a Personalului www.eu-careers.eu
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• selectia pentru un job european cuprinde o etapa de preselectie, care se sustine pe
calculator, contra cronometru
• a doua etapa este cea care corespunde pozitiei pentru care se sustine examenul si
presupune intrarea intr-un centru de evaluare
"Sa ai o pozitie de asistent intr-o institutie europeana este o oportunitate excelenta de cariera:
ai sansa de a lucra intr-un mediu multi-cultural cu oameni interesanti pe diverse teme, de la
probleme de agri¬cultura la cercetare stiintifica si colaborare internationala", explica pentru
Romania libera Drd. Mihaela Liliana Stroe, training&project manager Euroconcurs.ro.
Competente cerute de EPSO
• capacitatea de a analiza si solutiona probleme;
• abilitatile de comunicare;
• capacitatea de a obtine calitate si rezultate;
• abilitaatile de formare si dezvoltare;
• flexibilitatea;
• capacitatea de a prioritiza si organiza;
• abilitatile de colaborare si lucru in echipa;
• abilitati de leadership.
Pe masura ce se reduce populatia in varsta apta de munca in numeroase state membre,
cererea de personal cu inalta calificare va creste, pana in 2020, cu peste 16 milioane de locuri
de munca. Pentru ca Europa sa faca fata acestei cereri, trebuie sa se rezolve problema
deficitului de forta de munca - de exemplu, gratie mobilitatii profesionistilor de inalta
calificare din alte state membre ale UE.
Sursa: http://www.euractiv.ro/uniuneaeuropeana/articles|displayArticle/articleID_23950/UEscoate-300-de-locuri-de-munca-laconcurs.-Salariile-pornesc-de-la-4.000-de-euro-pe-luna.Care-sunt-cerintele.html

de fotografie pentru tineri
Arata care este influenta pe care o are UE in viata
ta de zi cu zi si poti castiga o tableta, iar fotografia
ta sa fie publicata pe afisul presedintiei daneze a
UE. Esti cetatean al unui stat membru al UE? Tot
ce trebuie sa faci este sa incarci oricate fotografii
vrei, care sa ilustreze rolul pe care il joaca UE in
viata ta cotidiana. Apoi invita-ti prietenii sa-ti voteze fotografia. Vor fi premiati autorii celor
mai populare fotografii impreuna cu cei trei castigatori selectati de juriu. Participantii pot
concura in urmatoarele categorii: cea mai votata fotografie, cea mai artistica si mai creativa
fotografie, cea mai buna corespondenta intre fotografie si comentariu si cea mai amuzanta
fotografie.
Data limita pentru trimiterea fotografiilor este: 31 mai 2012
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Mai multe informatii despre concurs, inclusiv indicatii tehnice, sunt disponibile
pe: http://snapshots.eu2012.dk

DE LA
PRIMIM:
Oportunități de finanțare - termene limita până la 4 mai
2012.
15 feb 2012 Stagii de traducere la Parlamentul European
15 feb 2012 Stagii la Banca Central Europeana
15 feb 2012 Europa pentru Cetateni: Actiunea 1: Cetatenie activa pentru Europa - Orase infratite
15 feb 2012 'Oameni' (PC7) - Actiunile Marie Curie
15 feb 2012 Invatare pe tot parcursul vietii - Programul Jean Monnet
16 feb 2012 Programe de stagii UE-Japonia
16 feb 2012 Granturile Consiliului European pentru Cercetare (CEC)
17 feb 2012 Burse de studii in Polonia 2012-2013
17 feb 2012 Burse de studii in China 2012-2013
17 feb 2012 Stagii de practica la Agentia UE pentru Drepturile Fundamentale (ADF)
20 feb 2012 Premiile Innovact Campus 2011
21 feb 2012 Programul de Parteneriat pentru formarea tinerilor lucratori europeni
21 feb 2012 Invatare pe tot parcursul vietii - GRUNDTVIG
21 feb 2012 Invatare pe tot Parcursul Vietii - COMENIUS
21 feb 2012 Invatare pe tot parcursul vietii - Leonardo da Vinci
23 feb 2012 Tempus IV
29 feb 2012 Concursul de proiecte 'Spatii verzi'
1 mar 2012 Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie
1 mar 2012 Programul Fulbright-Schuman
1 mar 2012 Bursele Fundatiei Heinrich Boell (pentru studii in Germania)
9 mar 2012 Sanatate Publica (2008-2013)
9 mar 2012 Invatare pe tot parcursul vietii - ERASMUS
12 mar 2012 Programul de burse YouthActionNet
15 mar 2012 Premiul Global Junior Challenge
25 mar 2012 Cursuri BEST pentru studentii de la politehnica
29 mar 2012 Programul Safer Internet
29 mar 2012 Programul Daphne III
30 mar 2012 Vizite de studiu pentru specialisti in educatie si formare profesionala
30 mar 2012 Premiul european pentru prevenirea consumului de droguri
30 mar 2012 Cooperare in domeniul educatiei intre statele UE si Australia, Japonia, Noua Zeelanda si
Republica Coreea
31 mar 2012 Stagii de pregatire la Oficiul pentru Armonizare pe Piata Interna - OHIM (Marci inregistrate
si Design)
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31 mar 2012 Programele de mobilitate ale Fundatiei Culturale Europene - Fondul Roberto Cimetta
31 mar 2012 Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)
31 mar 2012 Stagii de practica la Comitetul Regiunilor (COR)
1 apr 2012 Activitati internationale de tineret desfasurate in cooperare cu Centrele Europene de Tineret
1 apr 2012 Stagii de practica la Comitetul Economic si Social
1 apr 2012 Fundatia Europeana pentru Tineret - Finantare pentru activitati internationale de tineret
1 apr 2012 Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene
11 apr 2012 CEDEFOP - Premiul Photomuseum
15 apr 2012 Stagii la Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei
15 apr 2012 Programul de burse Bogliasco
17 apr 2012 Prevenirea si informarea privind consumul de droguri
24 apr 2012 AEGEE: Universitatea de vara
30 apr 2012 Stagii de practica la Curtea de Justitie
30 apr 2012 Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului
30 apr 2012 Stagii la Mediatorul European
30 apr 2012 Stagii de formare la Consiliul Europei
30 apr 2012 Erasmus Mundus (2009-2013)
30 apr 2012 Stagiu la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC)
1 mai 2012 Capitala Europeana a Tineretului
1 mai 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 2: Serviciul European de Voluntariat
1 mai 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 1: Tineri pentru Europa
1 mai 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 3.1: Cooperare cu tarile invecinate ale Uniunii Europene
1 mai 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.3. Formare si retele ale celor activi in domeniul tineretului
si in organizatiile de/pentru tineret
1 mai 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 5.1 - Intalniri ale tinerilor si ale responsabililor de politici de
tineret
2 mai 2012 Sprijin financiar pentru proiectele organizatiilor neguvernamentale
4 mai 2012 Cultura (2007-2013): Componenta 1 - Sprijinirea proiectelor culturale
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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 „I.H. 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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