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Lansarea Anului European al Cetăţenilor în judeţul Dâmboviţa
prin CENTRUL EUROPE DIRECT Târgovişte

EUROFLASH

O nouă reuniune cu tineri doritori să devină voluntari EUROPE DIRECT Târgovişte a
avut loc în data de 25 ianuarie 2013 la sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene Ion
Heliade Rădulescu Dâmboviţa care s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru zecile de
persoane sosite pentru a afla mai multe şi pentru a se implica în programele dedicate
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de celor aflaţi în căutare de împliniri personale şi-sau profesionale. Curioşi şi
nerăbdători să afle cum pot să se înscrie, participanţii au interacţionat unii cu alţii
expunându-şi aşteptările personale, dar şi temerile pe care le au cu privire la
implicarea în proiecte dedicate comunităţii ca şi voluntar. Surpriza evenimentului a
constituit-o filmul de scurt metraj „Timp de 3 ani am fost voluntar EUROPE
DIRECT” realizat de Octavian Oprea şi care aduce în centrul atenţiei evenimente
organizate de centrul menţionat pe parcursul a trei ani consecutivi, activităţi care au
format caracterul şi au modelat tânărul adolescent, pregătindu-l pentru viaţa de adult.
Pentru a da un exemplu şi altora, filmul a fost postat şi pe youtube la adresa:
http://www.youtube.com/watch?v=LNJM69j4fl4.
Alţi tineri ne-au încântat cu acorduri muzicale, ei fiind implicaţi în realizarea
spectacolelor umanitare pe care centrul le organizează cu diferite prilejuri. 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 comunităţile dâmboviţene. Voluntarii vor sprijini activităţile
centrului ce se vor derula în acest an. Un prim pas în acest sens, a fost realizat prin
stabilirea împreună cu aceştia a evenimentelor ce vor fi derulate în acest an pentru a
veni în întâmpinarea nevoilor de informare şi formare personală şi profesională a
tuturor cetăţenilor prin evaluarea aşteptărilor.
Pentru că 2013 este supranumit de Comisia Europeană - Anul European al
Cetăţeanului, vor fi realizate acţiuni care să dea posibilitatea schimbului de experienţe
de viaţă şi profesionale tuturor categoriilor socio-profesionale şi de vârstă privind
drepturile pe care ni le oferă Uniunea Europeană. Pentru început, tinerii au fost cei
care au dezvăluit din nevoile comunităţii pe care Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte al
Bibliotecii Judeţene Ion Heliade Rădulescu va încerca şi pe parcursul acestui an să le
rezolve. Rămânem în continuare deschişi propunerilor de derulare a diferitelor activităţi
care să sprijine dezvoltarea şi bunul mers al nostru, al tuturor. Aşteptăm gândurile
dvs. la sediul nostru din Târgovişte, sr. Stelea,
mail office@edtargoviste.ro ori telefon 0345100581.
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Publicație electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene și al
Consiliului Județean Dâmbovița.
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Cursuri de dezvoltare personală
la EUROPE DIRECT Târgovişte
În fiecare după amiază de marţi, de la ora 15.00
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte organizează cursuri
de dezvoltare personală pentru adolescenţi.
Foarte mulţi oameni se plâng că nu au bani de
cursuri, că nu au timp şi totuşi acest curs îl faci după
orele de curs, fără să plăteşti bani.
Ce poţi învăţa printre altele:
Cum activităţile nonformale te poate ajuta să te cunoşti mai bine ca orice altă activitate şi cum
să lucrezi în echipă în mod eficient. Îţi poţi afla şi depăşi limitele, îţi poţi creşte cantitatea de
energie pe care o a ai precum şi starea de bine şi de fericire. Pe lângă asta, activităţile
nonformale te poate ajuta şi în creşterea încrederii în sine şi a atractivităţii, dar mai ales cum să
comunici cu cei din jurul tău şi să vorbeşti în public.
Cum eşecul nu este decât un element firesc în
evoluţia oricărui om, cădem doar ca să învăţăm să
ne ridicăm şi că un eşec nu trebuie să ne bage în
depresie ci să ne ambiţioneze să încercăm din nou,
cu lecţiile învăţate. Succesul nu este până la urmă
decât să sari din eşec în eşec până ai reuşit folosind
doar experienţa de viaţă personală.
Cum atitudinea şi mentalitatea sunt una din cele
mai mari comori pe care un om le poate avea şi
dacă ele sunt sănătoase, toate rezultatele noastre
vor fi pe măsura convingerilor noastre, iar rezultatele pot fi îmbunătăţite dăruind celor cu care
comunicăm un feedback întotdeauna pozitiv.
Cum obiceiurile noastre sunt acele comportamente automate pe care le facem zilnic şi dacă ele
sunt proaste ne aduc rezultate proaste. Că singurul mod în care se poate produce schimbarea în
viaţa uni om este prin schimbarea obiceiurilor zilnice
şi că motivaţia, entuziasmul sau voinţa nu sunt
suficiente pentru că se consumă repede.
Cum să vorbim şi cum să relaţionăm cu alţi oameni,
cum să învăţam să îi privim ca fiind colegii noştri de
suferinţă şi să dăm o mână de ajutor celor aflaţi la
nevoie.
Cum, atunci când îţi urmezi pasiunea, beneficiile sunt
de zeci si sute de ori mai mari decât atunci când te
mulţumesc cu siguranţa şi confortul unei slujbe care
îţi oferă doar un venit mic şi constant fără să îţi dea
plăcerea lucrurilor făcute de tine, fără să îţi dea
sentimentul că pui o cărămidă pentru a face lumea mai bună prin talentele tale.
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Sunt foarte multe lucruri pe care le mai poţi învăţa la acest curs însă nu le pot enumera acum pe
toate. Poate că ar mai fi de adăugat faptul că toţi participanţii sunt învăţaţi cum să folosească
oportunităţile puse la dispoziţia tinerilor de Uniunea Europeană prin programe dedicate lor cu
privire la bursele de studii pentru elevi, studenţi, masteranzi etc, cum poţi să aplici pentru un
stagiu gratuit la instituţiile UE, cum poţi să te implici într-un proiect cu finanţare europeană de
tineret etc, etc.
Aşa cum am spus, cursul este gratuit. Înscrieri se pot face până în data de 5 martie, moment în
care începe o nouă serie de...CURSURI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ.

La EUROPE DIRECT Târgovişte
– educație prin film
Ai timp liber? Vrei să socializezi şi să discuţi pe
tema filmului propus? Doreşti o alternativă la
cotidian? Avem soluţii!
Astfel, în fiecare joi, începând cu ora 17.00,
Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu prin
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte organizează
o seară de film. Este o seară în care te poţi
relaxa, poţi socializa cu persoane de vârsta ta şi
se pot lega noi prietenii.
Filmele vizionate aici sunt propuse de noi toţi cei
care participăm la seara de film. Luăm în
considerare sugestiile, sfaturile şi recomandările
voastre în legătură cu filmul.
Aşteptăm păreri despre filmele vizionate, care vau plăcut şi care nu v-au plăcut.
Vom aprecia foarte mult dacă vă veţi spune
opiniile, acestea putând fi transmise şi pe grupul
special creat pe facebook:

http://www.facebook.com/groups/17069655974
2318/

Vă aşteptăm cu mare drag!
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Comisia aprobă o investiție în valoare
de 751 de milioane de euro pentru
îmbunătățirea căilor ferate în vestul
și centrul României
Comisia Europeană a aprobat o investiție de 751 de
milioane de euro din fondul de coeziune pentru lucrări
la secțiunea Sighișoara – Coslariu, parte a căii ferate Brașov – Simeria, îmbunătățind
considerabil astfel transportul de pasageri și marfă în vestul și centrul României.
Județele Mureș, Sibiu și Alba vor beneficia de o accesibilitate mai bună, ceea ce va face
regiunea mai competitivă și mai atrăgătoare pentru investitori. De asemenea proiectul
face parte dintr-o axă prioritară mai largă a transportului trans-european, al cărei scop
este de a îmbunătăți conexiunile de transport în Europa.
Comentând această decizie, comisarul pentru politică regională, Johannes Hahn, a
declarat: “Acesta este un bun exemplu de fonduri regionale ale UE care lucrează
pentru cetățeni, transformând în același timp regiuni în locuri mai bune pentru a face
afaceri. O infrastructură sigură a transportului este fundamentală, nu doar pentru
buna funcționare a pieței interne a Uniunii ci și pentru prosperitatea economică și
socială a oamenilor ce trăiesc în regiunile
noastre.”
Se efectuează lucrări pe un tronson de 89,5 km
de cale ferată dublă între orașele Sighișoara și
Coslariu pentru a asigura o viteză maxima de
160 km/oră pentru trenurile de pasageri si 120
km/oră pentru trenurile de marfă, în
concordanță cu standardele moderne de
infrastructură în Europa. Transportul de
pasageri este așteptat să crească, în condiții
de siguranță sporite și să se reducă timpul de
transport pentru cei 1,12 milioane de locuitori
ai regiunii. În mod asemănător, se prevede că
îmbunătățirile vor duce la o creștere a cantității de mărfuri transportate cu trenul, spre
deosebire de transportul pe șosea, prin asigurarea unui serviciu de mai mare calitate și
a unei viteze superioare.
Investiția s-a realizat prin programul de transport cofinanțat de UE, axa prioritară
"Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul realizării unui sistem
durabil de transport la nivel național şi integrării acestuia în reţelele de transport
ale UE". Uniunea Europeană, prin fondul de coeziune, va finanța 751 de milioane de
euro din totalul necesar de 884 de milioane de euro. Este de așteptat ca proiectul să fie
finalizat până la sfârșitul anului 2015. Proiectul în sine a dus la crearea a 600 de locuri
de muncă.
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Context:
Toate "proiectele majore", unde investiția totală (inclusiv TVA) este mai mare de 50 de
milioane de euro, sunt supuse unei decizii specific a Comisiei Europene, față de alte
tipuri de proiecte care sunt aprobate
la nivel national sau regional.
Coridorul IV pan-european este unul
dintre cele zece coridoare de
transport pan-europene definite la a
doua conferință a transportului paneuropean (Creta, martie 1994).
Coridorul IV a fost recunoscut ca
fiind una din rutele din Europa
Centrală și de Est care necesită
investiții
majore
de-a
lungul
următorilor ani. Coridorul IV paneuropean
pleaca
de
la
Dresda/Nuremberg
la
Istanbul
trecând pe traseul Praga – Viena –
Bratislava – Budapesta – Arad – București – Craiova – Sofia și Salonic/Plovdiv.
României i-au fost alocate aproximativ 19.7 miliarde de euro ca total al finanțărilor de
politică de coeziune din perioada 2007-2013.
Pagini Utile
Puteți afla mai multe despre "Proiectele Majore" finanțate de UE la acest link.
Pentru a citi mai multe informații despre „Politica de coeziune a Uniunii Europene în
România” apăsați aici.
Apăsați aici pentru a contacta managerul de proiect.

2013 Anul european al cetatenilor
Parlamentul European a declarat anul 2013 ca fiind Anul
european al cetatenilor (AEC2013), pentru a favoriza o mai buna
cunoastere a drepturilor legate de cetatenia europeana.
Activitatile organizate in cinstea acestui an se vor concentra pe
explicarea drepturilor cetatenilor de a se deplasa si a locui liber
intr-un alt stat membru, cum ar fi recunoasterea calificarilor
academice si profesionale.
Site-ul oficial al Uniunii Europene pentru AEC2013 contine
informatii si documentatie legate de acest An, precum si un calendar european central al
evenimentelor. Acesta include actualitati despre activitati dedicate AEC2013 organizate in toata
5
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Europa, informatii despre posibilitatile de finantare europeana si incurajeaza cetatenii sa isi
exprime opiniile si ingrijorarile.
Mai multe informatii:
http://europa.eu/citizens-2013

Alimente ecologice - consultare
privind normele UE
Opinia dumneavoastră cu privire la cele mai bune
modalităţi de încurajare a producţiei ecologice în UE.
UE aplică norme stricte în domeniul producţiei de alimentele
ecologice, urmărind prin aceasta să consolideze încrederea
consumatorilor şi să îi promoveze pe producători, pe de o
parte şi să menţină calitatea terenurilor agricole,
biodiversitatea şi standarde înalte de protecţie a animalelor,
pe de altă parte.
În prezent, circa 2% din alimentele pe care la cumpără consumatorii europeni sunt certificate ca
fiind bio şi aproximativ 2% din agricultorii europeni (circa 200 000 de producători) s-au lansat în
acest tip de producţie.
În prezent, Comisia doreşte să amelioreze normele UE privind producţia de alimente ecologice şi
să stimuleze şi mai mult cererea. În acest sens, am dori să aflăm care sunt opiniile
dumneavoastră cu privire la:







simplificarea normelor, cu menţinerea standardelor la acelaşi nivel
garantarea faptului că organismele modificate genetic nu intră în mod accidental în lanţul
de producţie ecologică (acestea fiind interzise de legislaţia UE)
promovarea produselor ecologice cu ajutorul normelor referitoare la etichetare (în special,
utilizarea obligatorie a siglei europene pentru toate produsele organice din UE)
actualizarea planului de acţiune din 2004 al Comisiei privind dezvoltarea agriculturii
ecologice
înăsprirea controalelor, pentru a preveni frauda
acoperierea eventualelor lacune ale actualelor reglementări referitoare la importuri.

Chestionarul on-line poate fi completat până la 10 aprilie 2013. Comentariile primite vor fi
utilizate în formularea deciziilor privind măsurile care se impun. Comisia urmează să-şi prezinte
propunerile la sfârşitul lui 2013.
În prezent, cel puţin 95% din ingredientele care intră în compoziţia alimentelor bio trebuie să fie
organice. Agricultura ecologică pune accent pe protecţia mediului şi bunăstarea animalelor.
Agricultorii sunt obligaţi să evite sau să reducă drastic utilizarea de substanţe chimice sintetice
(pesticide, aditivi sau medicamente).
Pentru ca alimentele bio produse în afara UE să poată fi importate în Europa, normele în materie
ale ţării repective şi autorităţile de certificare trebuie să fie recunoscute ca fiind echivalente cu
cele de pe teritoriul Uniunii.
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Atunci când utilizează sigla ecologică a UE, producătorii trebuie să menţioneze şi numărul de
referinţă al autorităţii de certificare, precum şi numele producătorului, al procesatorului sau al
distribuitorului care a manipulat produsul ultima dată. De asemenea, pe lângă sigla UE, pe
produse pot apărea şi însemnele organismelor naţionale de certificare a produselor ecologice.
Mai multe despre agricultura ecologică în UE
Pe aceeaşi temă


Logoul ecologic al UE, o marcă de încredere

Capitalele europene ale culturii in 2013
Orasul Marsilia din Franta, impreuna cu Kosice din Slovacia sunt
cele doua capitale europene ale culturii in anul 2013. incepand din
ianuarie 2013, cele doua orase vor lansa oficial un an bogat in
evenimente din domeniile muzicii, teatrului, dansului, filmului si
literaturii, prezentandu-si cultura lor lumii intregi.
Toate informatiile privind festivitatile si evenimentele se gasesc pe:
Marsilia 2013: http://marseillecityofculture.eu
Kosice 2013: http://www.kosice2013.sk

Maribor: Capitala europeana a tineretului
2013
Orasul sloven Maribor preia titlul de la Braga (Portugalia) si
devine Capitala europeana a tineretului pentru anul 2013.
Maribor prezinta o abordare inovatoare in care tinerii sunt
implicati in fiecare faza a planificarii activitatilor si politicilor.
Titlul de Capitala a tineretului a fost lansat de Forumul European al Tineretului pentru a
incuraja dezvoltarea de idei noi si proiecte inovatoare cu privire la participarea activa a
tinerilor in societate si pentru a promova cooperarea privind politicile de tineret la
nivel local si european.
In 2013, Maribor va propune un program plin de evenimente si activitati menite sa
stimuleze participarea tinerilor si sa ofere mai multe oportunitati tinerilor pentru a juca
un rol activ si a aduce contributii reale in comunitatile lor.
Mai multe informatii pe:
http://www.mb2013.si/en
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2013 Anul international ONU dedicat
cooperarii in domeniul apei
In decembrie 2010, Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite a
declarat anul 2013 ca fiind Anul international al Natiunilor Unite dedicat
cooperarii in domeniul apei. In lumina acestei declaratii, Ziua Mondiala a
Apei, care se va sarbatori pe 22 martie 2013, va fi dedicata si cooperarii in
domeniul apei. De aceea, Agentia ONU pentru Apa (UN-Water) a facut
apel la UNESCO pentru a coordona Anul international ONU dedicat cooperarii in domeniul apei, intrucat
abordarea multidisciplinara unica a acesteia imbina in mod armonios stiintele naturii cu stiintele sociale,
educatia, cultura si comunicarea. Data fiind natura intrinseca a apei ca element transversal si universal,
Anul international ONU dedicat cooperarii in domeniul apei va include si va aborda toate aceste aspecte.
Scopul Anului este de a constientiza, atat in ceea ce priveste potentialul unei cooperari sporite, cat si cu
privire la provocarile cu care se confrunta managementul apei, avand in vedere cresterea cererii de apa,
alocarea si serviciile oferite. Anul va pune in lumina istoria initiativelor de succes privind cooperarea in
domeniul apei si va identifica problemele stringente in arii ca educatie, diplomatie, managementul
transfrontalier al resurselor de apa, cooperarea financiara, cadrele juridice nationale/internationale,
precum si legaturile cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM). Acesta va oferi, de asemenea, o
oportunitate de a valorifica impulsul dat la Conferinta Natiunilor Unite privind dezvoltarea durabila
(Rio+20), precum si de a sprijini formularea de noi obiective care sa contribuie la dezvoltarea resurselor
de apa care sunt cu adevarat durabile.
Mai multe informatii:
http://www.unwater.org/watercooperation2013

Oportunități europene pentru tineri:
TiA sau Tineret în acțiune "Tineret in Actiune" (Youth in Action) este programul

Uniunii Europene care sustine activitatile de invatare nonformala pentru tineri, prin
finantarea de proiecte. Acesta vine in continuarea programului "Tineret" (Youth) si va fi
implementat in perioada 2007 - 2013. Programul, cu finantare de la Comisia Europeana,
vizeaza promovarea cetateniei active
in randul tinerilor, dezvoltarea
sentimentelor de solidaritate si
toleranta,
sprijinirea
intelegerii
reciproce intre tinerii din diferite
tari, promovarea cooperarii europene
si contributia la imbunatatirea
calitatii sistemelor de sustinere a
activitatii de tineret.
Daca te intereseaza sa afli mai multe
despre:
- cum functioneaza programul
Tineret in Actiune,
- care sunt termene limita,
8
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- cine poate participa,
- care este bugetul alocat,
- in ce consta selectia
si nu numai, tot ce ai de facut este sa dai click

pe www.tinact.ro.

Concurs international
pentru tineri 2013

de

eseuri

Esti dispus sa iti impartasesti ideile si sa iti
exprimi viziunile pe tema "Puterea culturii de
a crea un viitor mai bun"?
Pentru a construi o lume a pacii, trebuie sa recunoastem si sa respectam cultura fiecaruia. Care sunt
aspectele culturii din tara sau regiunea ta de care esti mandru si cum pot tinerii sa foloseasca aceste
elemente pentru a crea un viitor mai bun?
Esti invitat sa trimiti un eseu, in 700 de cuvinte sau mai putin, original si nepublicat, scris sau tiparit in
engleza, franceza, spaniola sau germana, ori in maximum 1600 de caractere, daca e in japoneza.
Primii trei castigatori vor primi premii in bani si o excursie in Japonia!
Data limită pentru trimiterea lucrărilor este: 30 iunie 2013
Mai multe informatii:
http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1301.html

Concurs internațional video „World of 7 Billion”
Studenții din toate colțurile lumii sunt invitați să se înscrie în acest
concurs şi să creeze un anunț video public de 30-45 de secunte
(PSA) care să ilustreze legătura dintre populația lumii de şapte
miliarde şi una dintre următoarele trei teme: securitatea
alimentară, statutul global al femeilor şi fetelor sau habitatul
sălbatic. Participarea poate fi individuală sau în grup. Vor fi
desemnați câte trei câştigători în fiecare categorie, care vor primi
premii în bani.
Data limită: 21 februarie 2013
Mai multe informații:
http://www.worldof7billion.org/student_video_contest

Concurs EPC - 'Parlamentul European: De ce ar trebui sa imi pese?
Ai visat vreodata ca aduci o schimbare in proiectul de integrare
europeana?
Acum
e
sansa
ta.
Te
bagi?
Participa la Concursul Centrului pentru Politici Europene
(EPC): Parlamentul European: De ce ar trebui sa imi pese?
Tinerii cetateni cu varste intre 18 si 30, din statele membre ale UE si Croatia, sunt invitati sa
argumenteze, intr-un mod inovator si convingator, de ce Parlamentul European este important
pentru ei si de ce este nevoie de a vota la urmatoarele alegeri pentru Parlamentul European.
9
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Poti sa scrii, sa canti, sa pictezi, sa dansezi, sa filmezi sau poti folosi orice alta modalitate
creativa de a-ti prezenta opiniile.

Cei 20 de castigatori vor fi premiati cu o excursie la Bruxelles, unde vor avea ocazia de a-si
prezenta opiniile, de a afla mai multe despre institutiile UE, precum si de a face schimb de idei
cu factorii de decizie din UE si cu alti tineri europeni care gandesc la fel ca ei.
Data limita pentru trimiterea materialelor este: 28 martie 2013
Afla cum poti participa pe:
http://www.epc.eu/prog_forum.php?forum_id=30&prog_id=1

Concurs foto: WORK4Youth
Fie ca esti un incepator in ale fotografiei sau deja un expert fotograf, ILO
vrea sa iti vada fotografiile! Participantii din toata lumea sunt invitati sa
surprinda in fotografii tinerii la locul de munca (in posturi si conditii
diverse), intr-o maniera creativa si originala.
Obiectivul concursului este de a scoate in evidenta provocarile cu care se
confrunta tinerii la locul de munca, precum si ideile creative care le pot rezolva. Fotografiile trebuie sa se
concentreze pe conditiile de munca, bariere de gen, discriminare, antreprenoriat, migratie, munca precara
si economie rurala, printre altele.
Participantii pot trimite maximum 5 fotografii de persoana. Se vor acorda premii in bani, iar fotografiile
castigatoare vor fi expuse intr-o expozitie foto online.
Data limita este: 15 aprilie 2013
Mai multe informatii:
http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/work-for-youth/photocontest/lang--en/index.htm

Concurs de pictura pentru copii: 'Apa: Sursa a vietii. De
unde vine?

Anul 2013 va fi pentru Organizatia Natiunilor Unite, Anul
international dedicat cooperarii in domeniul apei. In
conformitate cu acest lucru, tema concursului din acest an
este "Apa: sursa a vietii. De unde vine?". Copiii din intreaga
lume cu varste cuprinse intre 6 si 14 ani, sunt invitati sa
trimita picturi la Concursul international de pictura pentru
copii pe teme de mediu. Varsta trebuie sa fie implinita pe
data de 5 iunie 2013, cand sarbatorim Ziua mondiala a
mediului inconjurator.Copiii pot trimite o singura pictura care
nu mai poate fi inscrisa intr-o alta competitie. Materiale
pentru desen pot fi selectate in mod liber. Imaginile trimise
trebuie sa fie in format A3 sau A4 si etichetate pe spate cu
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numele participantului, prenumele, sexul, data nasterii, adresa, numarul de telefon si
adresa de e-mail. Pictura nu trebuie sa icluda cuvinte sau descrieri. Nu se accepta
versiunea electronica a imaginii.
Data limita pentru trimiterea picturilor si inscrierea in concurs este: 28 februarie
2013.
Picturile vor fi trimise la sediul Bayer SRL:
Gabriela Tunareanu - Corporate Communication Officer
SC Bayer SRL
Sos. Pipera nr. 42, Sector 2 Nusco Tower
020112, Bucuresti, Romania
Telefon: +40 (0)21 529 59 00
Mai multe informatii:
http://www.bayer.ro/testnew/index.php?option=com_content&task=view&id=129
http://www.facebook.com/Bayer

Concursul de pictura este un proiect de parteneriat intre Bayer si Programul Natiunilor
Unite pentru mediul inconjurator (United Nation Environment Programme - UNEP).
Ce inseamna stiinta pentru tine? - concurs foto

In fiecare luna, echipe formate din 3 tineri cu
varsta intre 13 si 18 ani, din statele membre ale UE,
vor avea ocazia sa exprime printr-o fotografie
raspunsul lor la intrebarea "Ce inseamna stiinta
pentru tine?".
Fotografiile vor fi votate online si, in fiecare luna din perioada decembrie 2012 - mai
2013, va fi desemnata o echipa castigatoare. Cele sase fotografii desemnate
castigatoare in concursul lunar vor participa apoi la un vot final in iunie 2013 pentru a
se stabili cei trei finalisti ai concursului. Premiile includ excursii la Praga si Ispra!
Data limita pentru trimiterea fotografiilor este data de 15 a fiecarei luni pana in mai
2013.
Mai multe informatii: http://science-girl-thing.eu/en/contest

DE LA EURODESK PRIMIM:

Oportunități de finanțare - termene limită până la 30 APRILIE 2013.
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
http://www.eurodesk.ro/termene_limita.php
3 feb 2013 Programul Parteneriatului pentru formarea lucratorilor europeni de tineret
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BULETIN INFORMATIV AL CENTRULUI EUROPE DIRECT Târgoviște, An V, nr. 1/IANUARIE 2013

4 feb 2013 Stagii la Serviciul de Traducere al Comisiei Europene
4 feb 2013 Stagii administrative la Comisia Europeana
4 feb 2013 Premiile Innovact Campus
6 feb 2013 Cultura (2007-2013): Componenta 1 - Sprijinirea proiectelor culturale
6 feb 2013 Programul Daphne III
8 feb 2013 Administratia Fondului Cultural National - concurs de proiecte
12 feb 2013 Programe de stagii UE-Japonia
14 feb 2013 Burse de studii in Luxemburg 2013-2014
14 feb 2013 Burse de studii in Cehia 2013-2014
14 feb 2013 Burse de studii in Grecia 2013-2014
14 feb 2013 Burse de studii in Slovacia 2013-2014
14 feb 2013 Burse de studii in Nigeria 2013-2014
14 feb 2013 Burse de studii in Croatia 2013-2014
14 feb 2013 Burse de studii in Italia 2013-2014
15 feb 2013 Stagii de traducere la Parlamentul European
15 feb 2013 PROGRESS (2007-2013) - Program pentru ocuparea fortei de munca si
solidaritate sociala
15 feb 2013 Invatare pe tot parcursul vietii - Programul Jean Monnet
18 feb 2013 Premiul Charlemagne pentru tineri europeni
20 feb 2013 Capitala Europeana a Tineretului
21 feb 2013 Burse de studii in Polonia 2013-2014
21 feb 2013 Invatare pe tot parcursul vietii - GRUNDTVIG
21 feb 2013 Invatare pe tot Parcursul Vietii - COMENIUS
21 feb 2013 Burse de studii in India 2013-2014
1 mar 2013 Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie
1 mar 2013 Programul Fulbright-Schuman
1 mar 2013 Bursele Fundatiei Heinrich Boell (pentru studii in Germania)
11 mar 2013 Burse de studii in China 2013-2014
11 mar 2013 Burse de studii in Rusia 2013-2014
11 mar 2013 Burse de studii in Belgia Valona 2013-2014
11 mar 2013 Burse de studii in Armenia 2013-2014
11 mar 2013 Burse de studii in Azerbaijan 2013-2014
11 mar 2013 Burse de studii in Egipt 2013-2014
11 mar 2013 Burse de studii in Kazahstan 2013-2014
11 mar 2013 Burse de studii in Palestina 2013-2014
11 mar 2013 Burse de studii in Turkmenistan 2013-2014
17 mar 2013 Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic
12
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25 mar 2013 Sprijin financiar pentru proiectele organizatiilor neguvernamentale
26 mar 2013 Tempus IV
29 mar 2013 Sanatate Publica (2008-2013)
31 mar 2013 Stagii de pregatire la Oficiul pentru Armonizare pe Piata Interna - OHIM (Marci
inregistrate si Design)
31 mar 2013 Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)
31 mar 2013 Stagii de practica la Comitetul Regiunilor (COR)
31 mar 2013 Premiile Marco Biagi pentru tinerii bursieri
31 mar 2013 Fondul Roberto Cimetta
1 apr 2013 Activitati internationale de tineret desfasurate in cooperare cu Centrele Europene
de Tineret
1 apr 2013 Burse de studii in Moldova 2013-2014
1 apr 2013 Stagii de practica la Comitetul Economic si Social European
1 apr 2013 Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene
1 apr 2013 Burse de studii in Siria 2013-2014
15 apr 2013 Erasmus Mundus (2009-2013)
15 apr 2013 Stagii la Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei
15 apr 2013 Programul de burse Bogliasco
30 apr 2013 Stagii de practica la Curtea de Justitie
30 apr 2013 Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului
30 apr 2013 Stagii la Mediatorul European
30 apr 2013 Stagii de formare la Consiliul Europei
30 apr 2013 Stagiu la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC)
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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.
Program de funcționare: 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
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