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Era 18 octombrie, vineri dimineaţa când grupul de voluntari
EUROPE DIRECT Târgovişte se îndrepta spre Bucureşti. Eram
toţi cam somnoroşi dar fericirea şi entuziasmul ni se puteau citi
pe chip. Ajunşi aici, am început să discutăm şi să ne cunoaştem
mai bine între noi.
La ora 9 am sosit la prima destinaţie – Reprezentanţa Comisiei
Europene în România – Spaţiul Public European. Cu sprijinul
Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte (proiect finanţat de
Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa), 50 de
persoane, bibliotecari, voluntari ai centrului menţionat plecam
într-o vizită de documentare şi informare cu privire la activităţile
acestei instituţii, dar şi a altor parteneri EUROPE DIRECT precum
Institutul European Român care găzduieşte şi Centrul
EUROPE DIRECT Bucureşti, Biblioteca Naţională a României şi
Biblioteca Metropolitană Bucureşti.
Experienţa a fost una inedită care a adus multe beneficii echipei
de voluntari care au reuşit pe această cale nu numai să
descopere ce fac anumite instituţii pentru cetăţeni, modul în
care acestea lucrează, dar au făcut posibile noi prietenii şi au
legat trainic echipa.
Noi, încercăm acum să vă informam şi pe voi despre Uniunea
Europeană, EUROPE DIRECT şi acţiunile centrului cu scopul
trezirii interesului şi dorinţei de a realiza lucruri frumoase şi
pentru a căpăta experienţă şi informaţii noi care ne pot schimba
pe noi ca oameni, ne pot schimba viitorul.
Echipa de voluntari EUROPE DIRECT

Publicație electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene și al
Consiliului Județean Dâmbovița.
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Workshop cu tema Parteneriatul biblioteci şcolare biblioteci publice: Noi modalităţi de formare şi informare

Învăţământul este un domeniu al schimbărilor dese în
România. Atât elevii, cât şi cadrele didactice află
metode noi de la an la an. Astfel, ei sunt obligaţi să se
informeze şi să se implice cât mai mult pentru a ţine
pasul cu directivele Uniunii Europene.
Din acest motiv, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa a
organizat în data de 25 octombrie 2013 o sesiune de
instruire pentru 25 de bibliotecari şcolari din întreg
judeţul
în
parteneriat
cu
Centrul
EUROPE DIRECT Târgovişte al Bibliotecii Judeţene Ion
Heliade Rădulescu Dâmboviţa.
Pe parcursul întâlnirii s-a discutat despre proiecte care au menirea de a schimba bibliotecile, fie
că este vorba de biblioteci publice sau şcolare. Totodată, copii şi tinerii, cei care sunt vizaţi drept
grup-ţintă al bibliotecilor, având în vedere faptul că ei sunt primii interesaţi în ceea ce priveşte
educaţia şi formarea profesională pentru viaţă vor avea ocazia să se bucure de noi activităţi şi
proiecte ce vor fi derulate în viitor în parteneriatul
biblioteci publice-biblioteci şcolare.
Instruirile au fost susţinute de reprezentantul
Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte, manager Vlăduţ
Andreescu, o persoană cu multă experienţă în ceea ce
priveşte lucrul cu tinerii şi proiectele cu finanţare în
context Tiberet în acţiune.
Toţi participanţii au primit materiale informative de la
Centru şi s-au arătat mulţumiţi de modul în care s-au
derulat instruirile, pentru că au avut multe de învăţat
şi au avut ocazia de a face schimb de idei, lucru
imperios necesar în situaţia dată.

Rolul punctelor de informare europeană din bibliotecile
dâmboviţene
Bibliotecile publice, în special cele din mediul rural, sunt instituţii care trebuie să se reinventeze
permanent pentru a-şi păstra utilizatorii sau a atrage cât mai mulţi oameni. Tocmai de aceea,
multe dintre ele beneficiază astăzi de facilităţi moderne: calculatoare conectate la Internet,
imprimante, videoproiectoare şi altele. Unele au atras chiar şi finanţare externă prin intermediul
unor proiecte derulate în parteneriat cu ONG-uri şi cu sprijinul tinerilor voluntari care activează
în cadrul bibliotecilor. Iată suficiente motive pentru un schimb de experienţă şi o sesiune de peer
education.
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Pentru a aduce un suflu nou şi a da ocazia
bibliotecarilor din mediul rural care nu au activităţi
culturale în parteneriat cu alte instituţii să observe
cum lucrează colegii lor, Biblioteca Judeţeană Ion
Heliade Rădulescu şi
Centrul
EUROPE DIRECT Târgovişte au organizat în data de
17 noiembrie, începând cu ora 10.00, un centru
metodic în cadru nonformal. Evenimentul a avut loc
la Biblioteca Orăşenească Aurel Iordache Găeşti şi a
reunit 20 de persoane, bibliotecari din biblioteci
publice locale din jurul oraşului menţionat.
Discuţiile au fost structurate sub forma unor ateliere
de lucru pe teme precum Optimizarea diseminării informaţiilor venite de la instituţiile Uniunii
Europene, Să utilizăm site-ul Europa, serviciile oferite de Biblioteca Comisiei Europene utilizând
platforma online EUBOOKSHOP.EU, scriere de proiecte în context Tineret în Acţiune etc, pentru a
veni în sprijinul comunităţilor pentru care bibliotecarii care deservesc puncte de informare
europeană prestează şi servicii de diseminare a informaţiei, dar şi cum să răspundă solicitărilor
venite din partea cetăţenilor din cadrul comunităţilor respective privind drepturile cetăţenilor UE
sau priorităţile UE. Astfel, bibliotecarii au avut ocazia de a afla mai multe despre cum lucrează
colegii lor din judeţ sau din ţară, cum pot comunica şi lucra eficient în reţea, împărtăşind cu
colegii reuşitele muncii lor, rolul şi importanţa animaţiei culturale pentru atragerea de utilizatori,
procese specifice de bibliotecă şi cum pot atrage tinerii în bibliotecă, determinându-i să se
activeze ca voluntari în carul acesteia.
În a doua parte a întâlnirii, au fost prezentate
proiectele şi cursurile de formare profesională
continuă de care au beneficiat biblioteci dâmboviţene
sau bibliotecari.
Biblioteca
Judeţeană
şi
Centrul
EUROPE DIRECT Târgovişte vor desfăşura şi alte
activităţi asemănătoare pentru bibliotecari. Acestea
vor contribui la modernizarea bibliotecilor publice din
mediul rural şi la optimizarea serviciilor oferite de
acestea utilizatorilor.

România a încasat în acest an aproximativ 2,4 miliarde
de euro de la Comisia Europeană, mai mult decât în
întreaga perioadă 2007-2012
Valoarea fondurilor structurale si de coeziune returnate Romaniei in
acest an de c atre Comisia Europeana a ajuns la aproximativ 2,4
miliarde de euro la data de 22 octombrie 2013. “Romania a incasat in
acest an aproximativ 2,4 miliarde de euro de la Comisia Europeana,
mai mult decat in intreaga perioada 2007-2012, cand tara noastra a
primit doar 2,2 miliarde de euro din finantarile alocate. Acesta
realizare este efectul masurilor implementate, care au asigurat
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reluarea platilor de catre Comisie pentru patru programe operationale in cursul acestui an,
efectuarea de plati catre beneficiarii proiectelor, respectiv simplificarea si eficientizarea
sistemului. Reamintesc ca Romania se claseaza pe primul loc in randul tuturor statelor membre
ca urmare a cresterii sumelor rambursate de Comisie in primele noua luni ale acestui an cu 75%
fata de nivelul inregistrat in perioada 2008-2012”, a declarat ministrul Fondurilor Europene,
Eugen Teodorovici. Recent, Comisia Europeana a rambursat suma de 196 milioane de euro, ca
urmare a ridicarii pre-suspendarii Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii
Economice (POS CCE). Comisia Europeana a decis deblocarea POS CCE la inceputul lunii
octombrie a.c. In cursul acestui an, Comisia a reluat platile catre Romania si prin intermediul
Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Programului Operational
Regional, respectiv Programului operational Sectorial Transport. Valoarea fondurilor structurale
si de coeziune returnate Romaniei de la inceputul acestei perioade de programare si pana la
data de 22 octombrie a.c. se ridica la 4,58 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 24% din
totalul fondurilor structurale si de coeziune alocate. Tot la data de 22 octombrie a.c., valoarea
sumelor solicitate Comisiei Europene pentru a fi rambursate Romaniei se ridica la aproximativ
4,8 miliarde de euro, iar rata de absorbtie curenta era de aproape 25%.

Programul de lucru pentru 2014 - Prioritate maximă
creșterii economice și ocupării forței de muncă
În 2014, Comisia se va concentra pe creșterea economică, pe reîncadrarea în muncă a
populației și pe implementarea propunerilor rămase în așteptare.
În acest sens, anul viitor vor fi prezentate aproximativ 29 de inițiative, legate, în cea mai mare
parte, de revizuirea normelor europene existente. Alte inițiative se vor axa pe modernizarea
normelor privind ajutoarele de stat și a politicii industriale,
precum și pe finalizarea pieței unice.
Creșterea economică și ocuparea forței de muncă rămân
principala prioritate, cu accent pe combaterea șomajului în
rândul tinerilor și pe facilitarea accesului la finanțare. Alte
priorități pentru anul următor:
-

finalizarea uniunii
bancare și
avansarea
către
realizarea unei veritabile uniuni economice și
monetare
inițierea unor măsuri menite să sporească investițiile, să promoveze ocuparea forței de
muncă și incluziunea socială și să combată șomajul în rândul tinerilor cu
ajutorul garanției pentru tineret
stimularea competitivității prin intermediul unei piețe unice pe deplin integrate, care să
includă telecomunicațiile, energia și transporturile; promovarea utilizării pe scară largă a
serviciilor digitale în vederea modernizării administrațiilor publice
interconectarea Europei prin inițiative având ca obiect transportul feroviar, porturile,
aeroporturile și gestionarea traficului aerian, inițiative care vor deschide noi oportunități și
vor stimula competitivitatea
protejarea cetățenilor europeni prin consolidarea cooperării între țări și aplicarea
normelor UE, acțiuni esențiale pentru a lupta împotriva criminalității, corupției,
amenințării terorismului și pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale ale
omului
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-

soluționarea unor provocări globale prin cooperarea cu țările învecinate și cu
partenerii
strategici,
precum
și
prin
consolidarea poziției de lider pe care o ocupă
UE în prezent în domeniul ajutorului pentru
dezvoltare.

De asemenea, Comisia va prezenta noi propuneri
legislative privind aderarea UE la Convenția
europeană a drepturilor omului, reformarea Oficiului
European de Luptă Antifraudă, gestionarea crizei în
cazul instituțiilor financiare (altele decât băncile) și
politica europeană privind gestionarea deșeurilor.
La începutul anului 2014, Comisia se va concentra pe
finalizarea unei serii de propuneri existente înaintea alegerilor pentru Parlamentul European. De
asemenea, va colabora cu guvernele naționale pentru a pune în practică o serie de noi
reglementări convenite deja la nivel european.

Noua campanie arată modul în care agricultura este
prezentă în viața noastră de zi cu zi
De la alimentele pe care le consumăm, până la hainele
pe care le purtăm, rezultatele muncii agricultorilor
europeni sunt peste tot în jurul nostru. UE a lansat o
nouă campanie pentru a crește gradul de sensibilizare
cu privire la importanța agriculturii în viața noastră de zi
cu zi.
,

În UE, peste 12 milioane de agricultori lucrează cu
normă întreagă, iar alte 36 de milioane de locuri de
muncă depind direct de agricultură. Cu toate acestea,
studiile arată că populația din zonele urbane se
consideră din ce în ce mai deconectată de la viața rurală și agricolă. Pentru a contracara această
tendință, Uniunea Europeană a lansat campania „Taking care of our roots” (Grijă pentru
rădăcinile noastre) pentru a sublinia importanța
agriculturii și pentru a arăta în ce măsură este
sprijinită de politicile UE.
Nu
doar
produse
alimentare.
Campania
se
concentrează pe marea diversitate de bunuri pe care le
folosim cu plăcere în fiecare zi și care sunt produsul
agriculturii europene. De la brânzeturile franțuzești din
frigider și lâna italiană din care sunt fabricate
puloverele pe care le purtăm, până la lalele olandeze
pe care le punem în vază, munca agricultorilor
europeni este omniprezentă. Pe lângă faptul că
prezintă rezultatele muncii agricultorilor, campania subliniază și importanța agriculturii pentru
alte domenii – de la stimularea creșterii în comunitățile rurale, la protecția mediului și a
peisajelor naturale.
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Site-ul Grijă pentru rădăcinile noastre oferă detalii despre politicile UE în domeniul agriculturii,
materiale specifice destinate agricultorilor și profesorilor care doresc să prezinte această
activitate și modul în care UE sprijină sectorul agricol. De asemenea, în cadrul campaniei, vor
avea loc diverse evenimente al căror scop este să le prezinte celor interesați, într-un mod
interactiv, agricultura europeană.
De ce vorbim despre politica agricolă? Lansarea campaniei este urmarea unui acord încheiat în
luna iulie care prevede introducerea unei serii de
modificări la politica agricolă europeană, începând din
2014. Politica agricolă comună (PAC) este destinată să
le asigure agricultorilor un nivel de trai decent și să le
garanteze cetățenilor europeni accesul la alimente de
calitate, la prețuri rezonabile.
Modificările aduse vor permite PAC să aloce banii întrun mod mai echitabil la nivelul UE. De asemenea, vor fi
disponibile noi fonduri pentru a ajuta noua generație de
tineri agricultori și pentru a propune soluții mai
ecologice.

Grecia este cel de al 16-lea stat membru care a aderat la
noile norme ale UE ce sprijină cuplurile internaționale
Grecia și-a anunțat decizia de a se alătura celor 15 țări care au aderat
deja la normele UE ce permit cuplurilor internaționale să aleagă țara a
cărei legislație să se aplice în cazul divorțului lor. Prin noile norme, în
vigoare din iunie 2012, se concretizează pentru prima dată decizia
statelor membre ale UE de a continua integrarea prin procedura de
„cooperare consolidată” (IP/10/347). Cooperarea consolidată –
introdusă prin Tratatul de la Nisa în 2001, dar neutilizată până la
Comisia Barroso II – permite în prezent unui grup de cel puțin nouă
state membre să pună în aplicare măsuri în cazul în care nu se ajunge
la un acord între cele 28 de state membre. În cazul normelor privind
divorțul, această procedură a permis inițial unui număr de 14 țări (a
se vedea contextul) să convină, în 2011, asupra unui regulament, grup de țări căruia i s-au
alăturat Lituania, în 2012 (IP/12/1231), și acum Grecia. Regulamentul vizează să ofere
cuplurilor securitate juridică și să împiedice fenomenul de „prezentare precipitată la tribunal” și
de forum shopping(căutarea instanței celei mai favorabile) în materie de divorțuri, evitând, în
același timp, procedurile cu costuri mari, atât pe plan emoțional, cât și pe plan
financiar. „Normele UE privind divorțurile transfrontaliere au deschis o nouă cale de integrare
europeană. Acestea au pus în practică inovațiile juridice ale Tratatului de la Lisabona, arătând
calea de urmat în domenii în care lipsa unanimității bloca progresul.”, a declarat Viviane Reding,
vicepreședinte al Comisiei și comisarul UE pentru justiție. „Este foarte încurajator să vedem că
încă un stat a solicitat să participe la forma de cooperare consolidată care ajută cuplurile
internaționale ce trec printr-un divorț. Cum libera circulație a persoanelor le permite bărbaților și
femeilor din toată Europa să se întâlnească și să se îndrăgostească, trebuie să asigurăm
securitatea juridică în caz de divorț.” Regulamentul privind legea aplicabilă divorțului are drept
scop să ofere asistență partenerilor mai vulnerabili pe durata procedurilor de divorț. Cuplurile
internaționale pot conveni în prealabil asupra legii care li s-ar aplica în caz de divorț sau de
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separare de drept. Atunci când un cuplu nu reușește să ajungă la un acord în această privință,
judecătorii vor avea o formulă comună pentru a stabili țara a cărei legislație se aplică.
Regulamentul, care a intrat în vigoare la 21 iunie 2012, nu are niciun impact asupra legislației
naționale privind divorțul sau căsătoria și nici nu prevede adoptarea de norme care afectează
dreptul material al familiei din statele membre.
În condițiile în care, în 2009, s-au înregistrat aproape 1
milion de divorțuri în UE (date furnizate de Eurostat),
această soluție vine în ajutorul cuplurilor de cetățenii
diferite, al cuplurilor care locuiesc separat în țări diferite
sau al cuplurilor care locuiesc împreună într-o țară diferită
de țara lor de origine și le ferește de proceduri complicate,
lungi și traumatizante.
Legislația în materie de divorț a oferit un exemplu pentru
depășirea dezacordurilor dintre statele membre în alte
domenii de politică în care s-a utilizat ulterior cooperarea
consolidată: brevetul unitar al UE (MEMO/12/971) și
propunerea privind o taxă pe tranzacțiile financiare
(IP/13/115).
Context
Conform tratatelor UE, cooperarea consolidată este un
instrument care permite unui număr de nouă sau mai multe țări să facă progrese în legătură cu
o măsură care este importantă, dar care este blocată de o minoritate restrânsă de state
membre. Alte țări din UE își rezervă dreptul de a se asocia acestei cooperări consolidate când
doresc (articolul 331 din TFUE).
La 12 iulie 2010, guvernele statelor membre ale UE au adoptat Decizia Consiliului de autorizare
a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de
drept (IP/10/917, MEMO/10/100). Aceasta a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE la 22 iulie
2010. Apoi, cele 14 țări participante (Austria, Belgia, Bulgaria, Franța, Germania, Ungaria,
Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Portugalia, România, Slovenia și Spania) au organizat
negocieri și, la 20 decembrie 2010, au adoptat un Regulament al Consiliului ce conține normele
detaliate care se vor aplica divorțurilor internaționale (care a fost publicat în Jurnalul Oficial al
UE la 29 decembrie 2010).
Alte state membre care vor să participe pot solicita acest lucru în orice moment. Conform
Tratatului de la Lisabona, statele respective trebuie să notifice mai întâi Consiliului și Comisiei
intenția lor de a participa la forma de cooperare consolidată. După Lituania, Grecia este a doua
țară suplimentară care a notificat instituțiilor dorința sa de a participa la forma de cooperare
consolidată.
Acum, ca urmare a cererii Greciei de a adera la Regulamentul privind divorțurile transfrontaliere,
Comisia trebuie să confirme, în termen de patru luni, participarea acestei țări la forma de
cooperare consolidată instituită.

Oportunități europene pentru tineri:
Drumul spre success începe la BUZZ!Camp
Ivan Patzaichin si Inspire Group te invita la BUZZ!Camp, editia a
10-a. In Bucuresti, evenimentul va avea loc in perioada 18 – 22
noiembrie 2013, la Hotel Marshal Garden. Programul complet si
informatii
detaliate
despre
celelalte
orase
pe
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www.buzzcamp.ro/event.
De ce sa vii la BUZZ! Camp? Pentru ca este cel mai complet si complex eveniment de dezvoltare
personala si orientare in cariera, locul unde ai ocazia sa te intalnesti cu cei mai buni speakeri,
traineri si vedete, dar si cu reprezentantii companiilor de top.
Intra pe www.buzzcamp.ro/event/inscriere si rezerva-ti locul acum! Doar cei mai buni 300 de
inscrisi vor fi selectati pentru a participa la eveniment.
Fii unul dintre ei!
Pe 19 noiembrie, la Bucuresti, in cadrul conferintei "Accepta provocarile, indrazneste sa gresesti"
ai intalnire cu Ivan Patzaichin, Ambasadorul BUZZ!Camp. Iata ce mesaj iti transmite marele
campion:
"Nu există o reteta universala a performantei, dar pe mine m-a ajutat faptul ca am fost constant
in tot ce am facut si nu m-am descurajat. Aproape toate succesele mele au inceput prin a fi
esecuri. Prima data cand am urcat intr-o canoe am cazut in primele 30 de secunde. Dar m-am
urcat inapoi in barca. Si, de fiecare data cand am cazut, in viata sau in competitii, am facut la
fel. Insa fiecare trebuie sa-si gaseasca motivatia proprie. Iar asta nu e valabil doar pentru sport.
Daca as fi ramas in Delta, as fi fost cel mai bun pescar!"
Te asteapta multe surprize si concursuri cu premii! Vino la eveniment si poti castiga o tableta!
Pentru orice intrebari si informatii suplimentare, trimite un mesaj pe info@inspiregroup.ro!

Programul naţional Leadership Autentic - ediţia a 5-a
Fundatia LEADERS, sursa de idei si oameni valorosi, organizeaza in perioada octombrie 2013 iunie 2014, cea de a cincea editie a programului national Leadership Autentic dedicat tinerilor cu
varste intre 14 si 18 ani. In cadrul acestuia, vor avea loc seminarii de leadership in 15 localitati
din tara, atat in mediul urban cat si rural. In fiecare editie vor lua parte la seminarii 25 de tineri.
Editia din acest an se va desfasura in Bucuresti, Iasi, Moreni
- judetul Dambovita, Moinesti - judetul Bacau, Ianca, judetul
Braila, Buzau, Urlati - judetul Prahova, Campina - judetul
Prahova, Videle - judetul Teleorman, Bustuchin - judetul
Gorj, Rupea - judetul Brasov, Ploiesti, Pitesti, Sibiu, Bolintin
Vale - judetul Giurgiu.
“Leadership Autentic se adreseaza adolescentilor cu varste
intre 14 si 18 ani, iar efectele sale sunt, de obicei, de a-i
ajuta pe tineri sa-si descopere si sa fie constienti de propriul
potential, implicandu-se in liceele/comunitatile din care fac
parte”. Aflat deja la a cincea editie, acest program ne ofera
insight-uri utile despre valorile adolescentilor si despre
imaginea pe care o au despre lider si leadership, iar participantii beneficiaza de cunostinte
complementare programei scolare care ii ajuta sa isi puna in practica proiectele.” declara Adina
Maria Ghita, Program Director Leadership Autentic.
Portretul robot al liderului in viziunea adolescentul roman.
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Conform unei cercetari realizate in cadrul Leadership Autentic, comunicativitatea, ambitia si
responsabilitatea sunt caracteristici pe care trebuie sa le aiba liderul pe care tinerii l-ar urma. In
privinta valorilor la care se raporteaza, adolescentii au ales familia si prietenia ca fiind cele mai
importante chiar daca tinerii participanti provin din medii diferite (rural si urban).
Beneficiile Leadership Autentic?
Programul se adreseaza unei grupe de varsta care se indreapta catre alegerea unei facultati, are
nevoie de gasirea vocatiei si de stabilirea unor valori pe care sa le regaseasca in modelele pe
care si le aleg. Leadership Autentic isi propune se completeze practica scolara printr-o serie de
activitati de educatie informala care pun accent pe dezvoltarea abilitatilor de leadership,
comunicare, lucru in echipa, initiativa si spirit pro-activ cu scopul de a-i pregati pe participanti
pentru viata profesionala.
Cele 25 de locuri din fiecare localitate sunt finantate complet si includ participarea timp de 4 zile
in program, materialele de training (suportul de curs, logistica si papetaria), pauzele de pranz si
racoritoarele din fiecare zi de training cat si accesul pe platforma profesionala de orientare in
cariera pe baza careia vor primi un raport individual cu
descrierea orientarilor vocationale. inscrierile se realizeaza
online, iar in urma selectiilor sunt selectati castigatorii celor
25 de burse din fiecare oras.
“La o saptamana dupa nivelul 1 am fondat impreuna cu alti 24
de tineri Leo Alpha Young&Smart Club Bacau, am fost
delegata in European Youth Parliament si am participat la un
proiect Habitat for Humanity. Dupa nivelul al doilea, am fost in
grupul de organizare a doua concursuri - ExplorIT editia a IV-a
si Festivalul de muzica acustica editia a IV-a. Apoi am avut o
vara plina, am fost voluntar la Centrul Cercetasesc Nocrich si
am participat la Vara Absolventilor Leadership Autentic, iar activitatile au continuat pe tot
parcursul verii.” afirma Teodora Iacob, eleva din Bacau despre oportunitatile deschise dupa
participarea la Leadeship Autentic.
Orarul unui viitor lider
•
notiuni teoretice si practice de leadership prin metode neconventionale si interactive
•
interactiune cu tineri cu valori comune, pasionati de leadership si proactivi
•
comunitate cu putere de decizie si dorinta de schimbare in bine a societatii
•
accesarea gratuita a celei mai cunoscute platforme internationale de orientare vocationala
pentru tineri
Tabara Leadership Autentic
Dupa finalizarea cursurilor in cele 15 localitati, tinerii participanti se vor putea inscrie pentru un
loc in Tabara Leadership Autentic. In tabara vor fi admisi 30 de adolescenti.
Inscrierea in programul Leadership Autentic se poate realiza online accesand linkul de mai jos:
http://www.leaders.ro/programe/leadership-autentic/roinscriete/
Leadership Autentic este un program sustinut de Ministerul Educatiei Nationale si realizat cu
sustinerea Petrom, BRD Groupe Societe Generale, Lafarge si AVIS.
Despre LEADERS:
Fundatia LEADERS isi propune sa fie cea mai puternica sursa de idei si oameni valorosi din
Romania. Programele LEADERS sunt adaptate tuturor celor care doresc sa se dezvolte, indiferent
de varsta sau nivelul de experienta, sunt inovatoare ca metodologie si tematica, sunt flexibile,
incluzand si module in interval de timp scurt si sesiuni de durata mai lunga. Printre cele mai
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importante initiative ale Fundatiei LEADERS se numara LEADERShip Autentic, LEADERS School,
LEADERS Education si LEADERS Academy.
www.leadersacademy.ro
Facebook.com/FundatiaLeaders

Campania europeană YouthRights. NOW
AEGEE Europe - European Students Forum, impreuna cu alte organizatii de
tineret din Europa, a lansat campania "YouthRights.NOW".
Campania are ca scop cresterea gradului de constientizare a drepturilor tinerilor, mentionate in
documentul de pozitie al Forumului European al Tineretului (YFJ), in randul tinerilor din toata
Europa si introducerea din nou a subiectului crearii unui cadru legal pentru drepturile tinerilor pe
ordinea de zi a Consiliului Europei.
Drepturile tinerilor includ educatia si formarea, ocuparea unui loc de munca, locuinte, sanatate
si dreptul la un mediu sanatos, participare, sanatatea sexualitatii si reproducerii, cultura si spor,
nediscriminare, precum si informatii adecvate cu privire la politicile de tineret si implementarea
lor.
Mai multe informatii despre campanie si
cum va puteti implica gasiti pe site-ul
dedicat
campaniei:
http://www.youthrights.eu
Puteti urmari si videoclipul campaniei Youth
Rights.NOW!
https://www.youtube.com/watch?v=Y13Sd7IQrtc&yt:cc=on

Erasmus +
Ce este Erasmus+?
Erasmus Plus (sau Erasmus+) este noul program al Uniunii Europene in domeniul educatiei,
formarii profesionale, tineretului si sportului. Acesta va intregra sapte dintre programele
europene de finantare actuale: Invatare pe Tot Parcursul Vietii, Tineret in Actiune, Erasmus
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink si programul pentru cooperare cu tarile industrializate.
De cand putem vorbi de Erasmus+?
Programul va demara in anul 2014, va fi operational pana in anul 2020 si face parte din cadrul
multi-anual de finantare a Uniunii Europene. Aprobarea oficiala a Regulamentului privitor la
Erasmus+ este asteptata la sfarsitul anului 2013, in urma finalizarii negocierilor intre
Parlamentul European si Consiliu.
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NOTA! Toate aceste informatii pot fi modificate si amendate prin documentele oficiale
care vor fi validate prin decizia finala.
Care este bugetul programului?
Pana la finalizarea negocierilor nu se poate da un raspuns sigur. Sumele aflate in discutie ar
indica o crestere a acestui buget comparativ cu programele actuale, ca semnal politic al faptului
ca educatia, formarea si tineretul sunt prioritati ale Strategiei Europa 2020. Estimam un buget
intre 13 si 16 miliarde de Euro pentru toate tarile participante pe parcursul celor sapte ani.
Care sunt sectoarele si procentele propuse din buget?
Comenius - invatamant preuniversitar (~ 11.6%)
Erasmus - invatamant universitar (~ 33.3%)
Grundtvig - educatia adultilor (~ 3.9%)
Leonardo da Vinci- formare profesionala (~ 17%)
Sport (~ 1.8%)
Tineret în Actiune - tineret (~ 10%)
Denumirile sub-programelor actuale vor ramane si in viitorul program, pentru a marca mai
pregnant sectoarele educationale. In plus, se incurajeaza cooperarea inter-sectoriala!
Ce fel de proiecte vor fi sustinute?
Proiectele vor fi structurate in cadrul a trei actiuni cheie dupa cum urmeaza:
1) Mobilitati de invatare (se preconizeaza alocarea a cel putin 60% din buget)
- pentru profesori, formatori, studenti, elevi din scolile VET, personal/staff (actualele mobilitati
din cadrul Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig)
- tineri, voluntari, lucratori de tineret (actualele proiecte de Schimburi, Serviciul European de
Voluntariat sau de Formare in cadrul Tineret in Actiune)
2) Cooperare pentru inovare si bune practici (se preconizeaza alocarea a aproximativ 25%
din buget)
- parteneriate strategice -atat pentru colaborari sectoriale dar si inter-sectoriale (actualele
parteneriate bi sau multilaterale)
- aliante pentru cunoastere, aliante sectoriale si proiecte pentru cresterea capacitatii
organizationale prin cooperare internationala
3) Sprijin pentru reforma politicilor (se preconizeaza alocarea a aproximativ 4% din buget)
- dialogul structurat intre tineri si decidentii din domeniul tineretului
- sprijin pentru Metoda Deschisa de Coordonare
- suport pentru retele/servicii/instrumente europene (precum Eurydice, Euroguidence,
Europass, Eurodesk, etc)
Link-uri utile:
Pagina oficiala a Comisiei Europene: click AICI
Interviu cu Androulla Vassiliou, comisar pentru Educatie, Cultura, Multilingvism si Tineret legat
de Erasmus+: clikAICI
Pliant al programului realizat de catre AN din Franta (in limba engleza): click AICI
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DE LA EURODESK PRIMIM:

Oportunități de finanțare - termene limită până la 1 FEBRUARIE
2014.
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
http://www.eurodesk.ro/termene_limita.php
15 nov 2013 Stagii de traducere la Parlamentul European
24 nov 2013 Programul Parteneriatului pentru formarea lucratorilor europeni de
tineret
29 nov 2013 Stagii de formare la Consiliul Europei
30 nov 2013 Your Europe, Your Say 2013 - Implica-te azi!
30 nov 2013 Sprijin pentru actiunile de informare privind politica agrara comuna
1 dec 2013 Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic
15 dec 2013 danceWEB - Program european de burse pentru dans contemporan
15 dec 2013 Tabara internationala de tineret Millennium 2013
15 ian 2014 Programul de burse Bogliasco
20 ian 2014 Vulcanus in Japonia
20 ian 2014 Premiul Charlemagne pentru tineri europeni
30 ian 2014 Stagiu la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC)
31 ian 2014 Studii post-universitare la Institutul Universitar European (IUE)
31 ian 2014 Concurs international de scenarii radiofonice
1 feb 2014 Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European
EUROPE DIRECT Târgovişte

BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC

Anul V, nr. 10/OCTOMBRIE 2013
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.
Program de funcţionare: luni- vineri în intervalul orar 08.00 – 16.00.
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
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
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