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Uniunea Europeană îşi doreşte ca toţi cetăţenii săi să devină activi, iar
o societate înfloritoare este ce ne dorim cu toţii. Pentru a avea parte
de ea, este necesar să ne implicăm în rezolvarea problemelor care ne
afectează.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte îşi propune să promoveze în toate
modurile cetăţenia europeană activă, în special în rândul tinerilor, aşa
că cel mai potrivit mod de a face asta este folosind educaţia
nonformală. În acest sens, centrul european a lansat în data de 22
noiembrie la Biblioteca Judeţeană ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa
proiectul Cetăţenii europeni îşi aleg în 2014 reprezentanţii în mod
responsabil!. Iniţiativa este finanţată de Comisia Europeană şi
cofinanţată de Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi are drept scop
promovarea importanţei implicării cetăţenilor în viaţa comunităţii,
pentru a creşte numărul participanţilor la alegerile europarlamentare
din 2014. Un prim grup ţintă este constituit din tinerii care votează
pentru prima dată cu ocazia euro-alegerilor din 2014, de aceea
metodele utilizate sunt cele de educaţie nonformală: dezbateri, teatru
forum, creaţii artistice etc.
O primă activitate din cadrul proiectului s-a desfăşurat în ziua de 22
noiembrie, când, după conferinţa de presă de lansare, cei prezenţi au
putut urmări piesa de teatru forum Stă în puterea ta să schimbi
ceva!, având drept temă un subiect de maxim interes - şomajul în
rândul tinerilor. Publicul s-a dovedit a fi extrem de sensibil la situaţia
prezentată şi spectatorii au fost dornici să se implice în piesă pentru a
schimba în bine viaţa unui tânăr. Evenimentul şi tema s-au bucurat şi
de prezenţa reprezentanţilor autorităţilor locale, un motiv în plus
pentru a aduce aspectele de mai sus în discuţie. Echipa de proiect le
mulţumeşte tuturor pentru prezenţă şi îi invită să participe şi la
celelalte activităţi, pentru că vor avea doar de câştigat. Urmează alte
piese de teatru, dezbateri şi un concurs de creaţie care le va permite
să-şi dea frâu liber creativităţii şi să realizeze o Scrisoare pentru
europarlamentarii actuali şi viitori!
Echipa de voluntari EUROPE DIRECT

Publicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene Şi al
Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
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Noi oportunităţi de dezvoltare personală se deschid
pentru tinerii dâmboviţeni

Tinerii sunt mereu în căutare de lucruri Şi experienţe
noi, de aceea le este foarte greu să-Şi aleagă o
carieră. Ei trebuie îndrumaţi permanent de persoane
cu experienţă, care pot fi niŞte exemple pozitive
pentru ei. Biblioteca Judeţeană
Ion Heliade
Rădulescu Dâmboviţa,
Centrul
EUROPE DIRECT TârgoviŞte,
în
parteneriat
cu
Fundaţia IREX România, Microsoft Şi TechSoup
România, au identificat nevoia de mentorat a tinerilor,
aŞa că, împreună, au dezvoltat un proiect prin care
să-i ajute pe specialiŞtii de mâine să aleagă în mod
responsabil drumul pe care vor să-l urmeze.
Denumit Opening Opportunities, proiectul a debutat în data de 27 noiembrie la Biblioteca
Judeţeană ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa. Acesta are drept grup ţintă elevi din clasele a-XIa Şi a-XII-a din liceele dâmboviţene, iar lansarea a avut loc în prezenţa reprezentanţilor
autorităţilor locale, ai reprezentanţilor partenerilor (voluntari Microsoft, TechSoup) Şi ai
instituţiilor responsabile cu angajabilitatea cetăţenilor (AJOFM Dâmboviţa, EURES).
După prezentarea generală a proiectului, s-au prezentat voluntarii Microsoft, cei care vor lucra
efectiv cu tinerii pe parcursul proiectului. Pentru a-i motiva pe adolescenţi, specialiŞtii au vorbit
despre experienţa personală Şi cum i-a ajutat voluntariatul să ajungă unde sunt astăzi. După
prezentare, tinerii din clasele a-XI-a Şi a-XII-a veniţi din instituţii de învăţământ din întreg
judeţul, au putut adresa membrilor echipei întrebări despre carieră Şi cum îi va ajuta
participarea la activităţi să decidă ce vor să facă mai departe în viaţă. Cele mai inspirate
întrebări au fost premiate cu tricouri oferite de organizatori şi afişe. Au urmat prezentări
interactive despre domeniile în care urmează să fie
formaţi tinerii, iar în timpul pauzei de cafea
moderatorii
au
avut
ocazia
să-Şi
cunoască
viitoriiînvăţăcei într-un cadru mai nonformal.
În final, celor prezenţi li s-a prezentat platforma
proiectată de către Microsoft Şi TechSoup cu scopul de
a contribui la orientarea în carieră a celor care o vor
utiliza. Tinerii au fost invitaţi să se înscrie pe această
platformă, pentru a avea Şansa de a beneficia de
sfaturile Şi consilierea profesională a unui mentor.
DeŞi partenerii din proiect sunt specialiŞti în domeniul
IT, beneficiarii se pot specializa în toate domeniile, în
funcţie de pasiunile, capacităţile Şi afinităţile lor.
Biblioteca Judeţeană Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa, echipa EUROPE DIRECT TârgoviŞte le
mulţumeŞte tuturor pentru participare Şi dorinţa de implicare Şi îi invită să urmeze toţi paŞii
necesari orientării Şi dezvoltării lor profesionale din cadrul proiectului, pentru că vor avea doar
de câŞtigat. Mulţumim Şi partenerilor noŞtri, Fundaţia IREX România, TechSoup Şi Microsoft
România, precum Şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Dâmboviţa, fără de care nimic
nu ar fi fost posibil. Rămâneţi alături de noi pentru a vedea efectele Şi impactul proiectului
asupra participanţilor. Una dintre primele impresii o redăm mai jos:
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”DeŞi când am aflat despre acest proiect nu am
înţeles exact despre ce este vorba, renumele
partenerilor, precum Şi faptul că ne-a fost recomandat
de Centrul EUROPE DIRECT TârgoviŞte, m-au făcut
să-mi doresc să particip neapărat. Văzând cât de
amabili Şi deschiŞi sunt moderatorii cu noi, m-am
relaxat, am căpătat încredere în mine Şi am participat
la discuţii. Mă bucur nespus de mult că i-am cunoscut
pe aceŞti oameni, cu care am putut purta o
conversaţie deschisă. Activitatea mi-a plăcut foarte
mult Şi aŞtept cu nerăbdare următoarele întâlniri”
(Maria Cioacătă, clasa a-XI-a, Liceul Tehnologic
”Nicolae Ciorănescu” TârgoviŞte).

Punctele de informare europeană dâmboviţene
promovează cetăţenia europeană activă
Anul 2013 a fost în care cetăţenia europeană activă
s-a promovat în toate mediile sociale, printre toate
categoriile de oameni. Cu toate acestea, puţini
europeni sunt cu adevărat cetăţeni activi.
În demersul de a promova implicarea în problemele
care
afectează
viaţa
comunităţii,
Centrul
EUROPE DIRECT Târgovişte a poposit de această dată
la punctul de informare amenajat în cadrul Bibliotecii
Comunale Mogoşani.
Activitatea, dedicată promovării drepturilor copiilor,
s-a desfăşurat în data de 26 noiembrie şi a reunit
elevi
şi
cadre
didactice
ale
şcolilor
din
comună. Echipa centrului european le-a vorbit celor
prezenţi despre drepturile şi obligaţiile care le revin
în calitate de cetăţeni europeni, precum şi modalităţi
de a se apăra împotriva abuzurilor. De asemenea,
publicul a aflat care sunt principalele instituţii
europene unde se pot adresa dacă sunt discriminaţi
ori le sunt încălcate drepturile. Subiectul a fost unul
de interes, mai ales luând în considerare dificultăţile
de ordin geografic şi economic cu care se confruntă
cei din comună.
În final, participanţii au aflat că, de acum înainte,
informarea europeană este doar la un click distanţă de ei cu ajutorul calculatoarelor conectate la
Internet cu care a fost dotată biblioteca lor prin programul Biblionet. Echipa
EUROPE DIRECT Târgovişte îi îndeamnă să le folosească cu încredere şi să participe în număr cât
mai mare la activităţile culturale desfăşurate la bibliotecă.
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Reprezentanţa Comisiei Europene şi Biroul de Informare
al Parlamentului European în România anunţă
câştigătorii ediţiei anului 2013 a concursului "Reporter
European"
Cinci jurnalişti şi trei bloggeri au fost desemnaţi câştigătorii celei mai recente ediţii a
programului”Reporter European”, organizat de Reprezentanţa Comisiei Europene şi de Biroul
de Informare al Parlamentului European în România. Concursul ”Reporter European” - ediţia
anului 2013 - s-a adresat jurnaliştilor şi bloggerilor care, pe parcursul anului trecut, au abordat
una dintre cele două teme: Anul european al cetăţenilor şi alegerile pentru Parlamentul
European din 2014. Participanţii au avut posibilitatea să-şi înscrie materialele într-una din cele
trei secţiuni: presă video, presă audio şi presă scrisă şi online, în timp ce, la dispoziţia
bloggerilor a fost pusă o categorie specială, intitulată ”Blogger European”.

Concurenţii desemnaţi câştigători în urma evaluării sunt:
1. Presă scrisă şi online
Premiul I: Claudiu Zamfir (Hotnews), pentru materialul despre
cetăţenilor, "Când tabloidele britanice anunţă "pustiirea" României";

Anul

european

al

Premiul II: Alina Matiş (Gândul.info), pentru materialul despre Anul european al
cetăţenilor, "Why don't you come over?" Oana Romocea, cercetătoarea româncă de la Oxford:
"Până să începeţi voi campania, aveai o ezitare să spui că eşti român";
Premiul III: Mihai Călin (Viaţa Medicală), pentru cele două materiale despre Anul european
al cetăţenilor, "Sunt cetăţean european. Şi nu-mi cunosc drepturile" şi "Care e cel mai creativ
partid european?".
2. Presă video
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Premiul I: nu s-a acordat
Premiul II: nu s-a acordat
Premiul III:Manuela Strinu (Digi 24), pentru materialul despre Anul european al
cetăţenilor, "Portretul robot al cetăţeanului european, realizat cu ajutorul locuitorilor judeţului
Timiş".
3. Presă audio
Premiul I: Liliana Nicolae, (Radio România Actualităţi), pentru materialul despre Anul
european al cetăţenilor, "Drepturi şi obligaţii în Uniunea
Europeană".
Premiul II: nu s-a acordat
Premiul III: nu s-a acordat
Câştigătorii secţiunii "Blogger European" sunt:
Premiul I: Anamaria Ghiban
Premiul II: Irina Bartolomeu
Premiul III: Lucian Branea
Cei trei bloggeri au fost premiaţi pentru întreaga lor activitate, juriul apreciind interesul susţinut
arătat tematicii concursului şi capacitatea de a găsi unghiuri "umane", unor teme europene, ce
pot părea abstracte. Juriul a fost alcătuit din Ioana Avădani, directorul Centrului pentru
Jurnalism Independent, Luca Niculescu, redactor-şef RFI, bloggerii Cristina Bazavan şi Cristian
China-Birta, Carmen Praja, asistent în cadrul departamentului de presă al Reprezentanţei
Comisiei Europene în România (RCE) şi Mădălina Mihalache, şef al Biroului de Informare a
Parlamentului European în România. Cei opt câştigători vor fi premiaţi în data de 12
decembrie, în cadrul unei recepţii organizate de Reprezentanţa Comisiei Europene în România.
De asemenea, câştigătorii premiului I urmează să efectueze un stagiu de trei săptămâni la
Bruxelles, pentru a lucra ca şi corespondent de presă acreditat la instituţiile europene;
câştigătorii premiului II vor efectua o vizită într-unul din statele membre ale UE sau la
institutiile europene pentru întâlniri sau interviuri cu oficiali ai Comisiei Europene, membri ai
Parlamentului European sau reprezentanţi ai autorităţilor naţionale; câştigâtorii premiului III vor
fi premiaţi cu câte o tabletă iPad 4.

12 oraşe candidează pentru premiul „Capitala europeană
verde” 2016
Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor la titlul de Capitală europeană verde în 2016 a
expirat şi în competiţie au intrat următoarele 12 oraşe din 11 ţări diferite: Dabrowa Gornicza
(Polonia), Essen (Germania), Larissa (Grecia), Ljubljana (Slovenia), Nijmegen (Olanda), Oslo
(Norvegia), Reggio Emilia (Italia), Santander (Spania), Tours (Franţa), Umeå (Suedia),
Zaragoza (Spania), Piteşti (România).
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Comisarul UE pentru mediu, dl Janez Potočnik, a declarat: „Mă bucură numărul mare de
candidaturi pentru premiul «Capitala europeană verde». Acest lucru arată angajamentul oraşelor
europene de a îmbunătăţi calitatea vieţii cetăţenilor lor şi calitatea mediului înconjurător.
Iniţiativa «Capitala europeană verde» oferă o platformă pentru a împărtăşi cele mai bune
practici, a face schimb idei şi a da exemple altor oraşe. Le urez mult succes tuturor candidaţilor
din cadrul competiţiei pentru 2016!” Premiul „Capitala europeană verde” este acordat unui oraş
care ocupă o poziţie de lider în materie de management urban ecologic. Aceste oraşe urmăresc
să instituie standarde mai înalte în domeniul dezvoltării urbane durabile, ascultând dorinţele
cetăţenilor şi promovând soluţii inovatoare
la provocările din domeniul mediului.
Anul acesta, pentru prima dată, au fost
eligibile să candideze la titlul pentru 2016
oraşe din întreaga Europă având cel puţin
100 000 de locuitori. În anii precedenţi,
numai oraşele cu o populaţie de peste
200 000 de locuitori erau eligibile. Întrucât
s-a dat şi oraşelor mai mici posibilitatea de
a candida, peste jumătate din candidaturi
provin din partea unor oraşe cu mai puţin
de 200 000 de locuitori.
Un grup de experţi internaţionali va efectua
o evaluare tehnică a fiecărei candidaturi pe baza a 12 indicatori care includ atenuarea şi
adaptarea la schimbările climatice; transporturile locale; zonele verzi urbane, inclusiv utilizarea
durabilă a terenurilor; natura şi biodiversitatea; calitatea aerului înconjurător; calitatea acustică
a mediului; cantitatea de deşeuri produse şi gestionarea acestora; gestionarea apei; tratarea
apelor uzate; ecoinovarea şi crearea durabilă de locuri de muncă; performanţa energetică,
precum şi gestionarea integrată a mediului.
În 2014, oraşele preselecţionate vor fi invitate să îşi prezinte propunerile în faţa unui juriu
internaţional, care va evalua cât sunt de dedicate să aducă îmbunătăţiri constante în materie de
mediu, precum şi obiectivele lor viitoare. Juriul va evalua, de asemenea, capacitatea oraşelor
respective de a comunica cu cetăţenii şi va examina totodată posibilitatea ca acestea să
constituie un exemplu şi să promoveze cele mai bune practici în alte oraşe europene. Pe lângă
faptul că reprezintă o sursă de inspiraţie pentru alte oraşe, experienţa arată că oraşul câştigător
beneficiază de pe urma unei vizibilităţi publice mai accentuate, care îi poate îmbunătăţi reputaţia
şi atractivitatea ca destinaţie turistică sau ca
loc în care oamenii vor să muncească şi să
trăiască. Câştigătorul va fi anunţat în luna
iunie 2014, la Copenhaga, Danemarca,
Capitala europeană verde din 2014.
Context
Din 2010, când a avut loc prima ediţie a
competiţiei, şase oraşe au primit titlul de
„Capitală europeană verde”. Stockholm a fost
primul câştigător, apoi Hamburg, în 2011, şi
Vitoria-Gasteiz în 2012. Deţinătorul premiului
pentru 2013 este Nantes. Copenhaga a
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obţinut titlul pentru 2014, iar Bristol pentru 2015. Juriul care decernează premiul „Capitala
europeană verde” este alcătuit din reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai Parlamentului
European, ai Comitetului Regiunilor, ai Agenţiei Europene de Mediu, ai ICLEI – Autorităţile locale
în sprijinul durabilităţii, ai Biroului Pactului Primarilor şi ai Biroului European pentru Mediu.
Europa este în prezent o societate predominant urbană, peste două treimi dintre europeni
locuind în oraşe şi municipii. Multe provocări de mediu cu care se confruntă societatea îşi au
originea în zonele urbane, dar tot în aceste zone se găsesc şi soluţiile.
Pagini Utile
www.europeangreencapital.eu.
Pagina de Facebook dedicată concursului
Twitter: http://twitter.com/EU_GreenCapital sau
european.

trimiteţi

un

tweet

la

@EU_GreenCapital

Ocuparea forţei de muncă: Fondul european de ajustare
la globalizare a furnizat peste 73,5 milioane EUR pentru a
sprijini 15 700 de lucrători din UE în 2012
, Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a ajutat un număr total de 15 700 de
lucrători concediaţi din cauza crizei economice şi a efectelor globalizării să găsească noi
oportunităţi de locuri de muncă în 2012, potrivit unui raport adoptat astăzi de către Comisia
Europeană. FEG a oferit mai mult de 73,5 milioane EUR pentru a veni în ajutorul lucrătorilor din
11 state membre (Austria, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Olanda,
România, Spania şi Suedia), care au fost completate cu 51,7 milioane EUR provenind din resurse
naţionale. László Andor, comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi
incluziune, a declarat: „Fondul european de ajustare la globalizare s-a dovedit a fi un instrument
eficace pentru a ajuta persoanele care şi-au pierdut locurile de muncă şi în special persoanele
mai slab calificate şi defavorizate aflate în căutarea unui loc de muncă. Mă bucur că Parlamentul
European şi Consiliul au convenit ca FEG să continue să funcţioneze în perioada 2014-2020 şi că
acest fond va fi din nou în măsură să-i ajute pe lucrătorii concediaţi ca urmare a crizei
economice. De asemenea, pentru prima oară, FEG
va fi accesibil pentru lucrătorii cu contracte
individuale de muncă încheiate pe perioadă
determinată şi pentru persoanele care desfăşoară o
activitate independentă, precum şi, în regiuni cu
rate ridicate ale şomajului în rândul tinerilor, pentru
tinerii care nu sunt încadraţi profesional şi nu
urmează niciun program educaţional sau de
formare”. FEG oferă finanţare pentru măsuri
concrete care urmăresc scopul de a-i sprijini pe
lucrătorii
concediaţi
să
îşi
îmbunătăţească
capacitatea de inserţie profesională şi să găsească
noi oportunităţi de locuri de muncă. Un avantaj al
FEG constă în faptul că acesta poate fi utilizat
pentru a finanţa măsuri adaptate împrejurărilor
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specifice în care se află lucrătorii vizaţi. Aceste măsuri includ: activităţi intensive şi personalizate
de asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă, diverse tipuri de activităţi de formare
profesională, de perfecţionare şi de recalificare, stimulente şi alocaţii provizorii pe durata
măsurilor active, sprijinul pentru crearea de întreprinderi, mentoratul, precum şi sistemele
publice de ocupare a forţei de muncă.
Raportul arată că jumătate din lucrătorii (14 333 din 28 662) care au participat la
iniţiative ale FEG deja finalizate în cursul anilor precedenţi au găsit noi locuri de
desfăşurau o activitate independentă la sfârşitul perioadei de asistenţă, iar
suplimentar de 1 069 de persoane urmau un program educaţional sau de formare
îmbunătăţi viitoarea capacitate de inserţie profesională.

cele 41 de
muncă sau
un număr
pentru a-şi

Rezultatele în ceea ce priveşte reinserţia profesională sunt încurajatoare, având în vedere
situaţia actuală dificilă de pe piaţa ocupării forţei de muncă şi ţinând cont de faptul că FEG
sprijină lucrători care se confruntă cu împrejurări deosebit de dificile constând în concedieri în
masă care afectează un anumit teritoriu şi că lucrătorii care beneficiază de ajutor se numără, de
obicei, printre cei care au dificultăţi mai mari pe piaţa forţei de muncă, cum ar fi persoanele mai
slab calificate sau defavorizate aflate în
căutarea unui loc de muncă.
FEG în perioada 2014-2020
Pornind de la această experienţă,
Comisia
a
propus
continuarea
funcţionării fondului în cursul perioadei
2014-2020. La 11 octombrie 2013,
Consiliul şi Parlamentul European au
convenit
asupra
textului
noului
regulament FEG, permiţând statelor
membre să solicite cofinanţare din FEG
în temeiul noilor norme începând din
ianuarie 2014.
Domeniul de aplicare al FEG a fost extins pentru a cuprinde: lucrătorii concediaţi din cauza
persistenţei crizei economice şi financiare mondiale sau a unei noi crize similare, un criteriu care
fusese deja aplicat din mai 2009 până la sfârşitul anului 2011, lucrătorii cu contracte individuale
de muncă încheiate pe perioadă determinată şi persoanele care desfăşoară o activitate
independentă, precum şi, în regiuni cu rate ridicate ale şomajului în rândul tinerilor, tinerii care
nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare.

Conform raportului anual privind Registrul de
transparenţă, acesta conţine cu 10% mai multe
înregistrări şi au fost efectuate mai multe controale de
calitate ca oricând
Cel mai recent raport anual privind registrul de transparenţă comun al Parlamentului şi Comisiei
Europene arată că în ultimul an s-au înregistrat mai multe entităţi ca oricând. Până în prezent,
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s-au înscris aproape 6.000 de organizaţii,
ceea ce reprezintă o creştere de 10% faţă
de cifra din raportul de anul trecut. Conform
unui studiu academic, la care se face
referire în raport, 60-75% din toţi actorii cu
sediul la Bruxelles sunt astfel prezenţi în
acest registru. În acelaşi timp, au fost
efectuate cu mult peste 1.000 de controale de calitate, profitându-se de procedurile mai scurte
şi de noile instrumente IT, introduse în acest an pentru îmbunătăţirea eficienţei. În 783 de
cazuri au fost luate măsuri pentru a îmbunătăţi calitatea informaţiilor conţinute de registru.
Vicepreşedintele Comisiei Maroš Šefčovič a declarat: „Prin registrul de transparenţă, instituţiile
UE implicate s-au alăturat unui număr foarte mic de ţări care se află în avangardă în ceea ce
priveşte eforturile de reglementare a activităţilor de reprezentare a grupurilor de interese. În
comparaţie cu aceste ţări, registrul nostru se aplică pe cel mai extins teritoriu. Sunt extrem de
mândru de realizările noastre de până acum şi sunt hotărât să valorificăm acest succes,
continuând tipurile de îmbunătăţiri prezentate în acest raport anual.”Vicepreşedintele
Parlamentului European, Rainer WIELAND, a afirmat: „Apreciez foarte mult progresele
înregistrate în ultimul an. Registrul de transparenţă este unic, acoperă o gamă largă de
reprezentanţi ai grupurilor de interese relevante şi asigură condiţii egale pentru toate tipurile de
actori. Privesc cu satisfacţie în mod special dialogul în curs cu toate părţile interesate relevante
şi implicarea publicului larg, care ne oferă un sprijin valoros în eforturile noastre de a îmbunătăţi
în continuare domeniul de aplicare al registrului şi funcţionarea acestuia în viitor.” Raportul
anual prezintă statistici şi descrie activităţile desfăşurate de secretariatul comun al registrului de
transparenţă pe parcursul anului care a trecut. Printre
acestea se numără elaborarea celei de a treia ediţii a
orientărilor pentru utilizatori, tratarea plângerilor şi a
alertelor, adresarea unei invitaţii către entităţile
neînregistrate de a se înscrie, acţiuni de informare şi
de comunicare externe, organizarea de ateliere pentru
asistenţii deputaţilor europeni şi pentru membrii
personalului Comisiei, implicarea Consiliului la nivel de
observator pentru a discuta posibila participare a
acestuia la sistem, stabilirea de contacte cu
cercetători, cu cadre universitare, cu experţi, precum
şi cu funcţionarii naţionali care se ocupă de sisteme
similare, pentru a efectua analize comparative şi a face schimb de cele mai bune practici.
Raportul abordează şi revizuirea, aflată în curs, a registrului. Principalele aspecte analizate sunt
calitatea conţinutului, asigurarea unei respectări mai stricte a normelor, creşterea permanentă a
numărului de înscrieri în registru prin continuarea acţiunilor de informare şi de comunicare
externe, furnizarea unor clarificări şi orientări suplimentare, introducerea unor noi beneficii şi
stimulente pentru cei care doresc să se înscrie, caracterul facultativ, şi faţă de caracterul
obligatoriu al înscrierii, şi posibilitatea de a avea în vedere o formulă ad hoc, excepţională şi care
să deroge de la reguli pentru cabinetele de avocatură şi firmele de consultanţă care au obligaţia
de a asigura confidenţialitatea clienţilor lor.
Având în vedere numărul tot mai mare de entităţi înregistrate, raportul solicită ca eforturile
viitoare să se axeze pe îmbunătăţirea calităţii conţinutului datelor şi pe creşterea gradului de
cunoaştere a sistemului. În perspectiva viitoarelor alegeri europene, va fi de asemenea necesar
să fie furnizate informaţii referitoare la acest sistem noilor angajaţi şi deputaţilor europeni. Ar
trebui continuate şi eforturile de încurajare a altor organisme, oficii şi agenţii ale UE să utilizeze
acest sistem.
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Oportunităţi europene pentru tineri:
Voteaza cea mai buna piesa pop in Europa!
Pana pe 20 decembrie voteaza-ti favoritul la premiile European Border Breakers (EBBA) 2014 in
categoria “votul publicului” si ai putea castiga o excursie la ceremonia de decernare a premiilor
in Olanda.
Castigatorii editiei 2014 a premiilor EBBA sunt:
• GuGabriel (Austria)
• Lukas Graham (Danemarca)
• Woodkid (Franta)
• Zedd (Germania)
• Asgeir (Islanda)
• Kodaline (Irlanda)
• Jacco Gardner (Olanda)
• Envy (Norvegia)
• Icona Pop (Suedia)
• Disclosure (Marea Britanie)
Voteaza-ti favoritul in categoria “votul publicului” pana pe 20 decembrie pe www.ebba-awards.eu.
Ai putea fi unul din cei 15 norocosi care vor fi invitati la ceremonia de decernare a premiilor pe
15 ianuarie 2014 in Gronigen. Vei putea sa iti iei chiar si prieten(a)ul cu tine!
Premiile EBBA (European Border Breakers Awards) sunt organizate in fiecare an de Comisia
Europeana, incepand din 2004, pentru a aduce in centrul atentiei cele mai bune piese noulansate in muzica europeana cu incasari de succes la nivel transfrontalier. Stiai ca Did you know
that famous past winners se numara Adèle, Stromae, C2C si Emeli Sandé?
Mai multe informatii:
http://www.europeanborderbreakersawards.eu/
Sursa: Portalul european pentru tineret

Ce le poate oferi Europa tinerilor?
Impartaseste-ti ideile pentru o Europa mai buna la Parlamentul European din Strasbourg in
timpul evenimentului european de tineret - EYE 2014 (9 - 11 mai 2014).
Cine?
Pentru a participa trebuie sa faci parte dintr-un grup de cel putin 10 persoane, care va desemna
un lider de grup cu varsta de 18 ani sau mai mult. Toti membrii grupului trebuie sa aiba intre 16
si 30 de ani si sa provina dintr-un stat membru al UE sau din tarile candidate.
In prima faza de inscriere, liderul tau de grup se poate inscrie la eveniment prin sistemul online
de inscriere. In cea de-a doua faza, participantii din grupul tau se vor inscrie individual in
activitatile programului.
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Nu se percepe taxa de participare la EYE 2014, dar va trebui sa iti asiguri cheltuielile de
transport, cazare si masa.
Cum?
Sunt trei modalitati de a participa activ la evenimentul european de
tineret - EYE 2014:
1. Te inscrii, participi si te angajezi in dezbateri politice, ateliere
si alte activitati. Ideile si concluziile vor imbraca forma unui
raport final, care va fi prezentat, ca sursa de inspiratie, noilor
membri alesi ai Parlamentului European si altor factori de
decizie la nivel european.
2. Propui un spectacol – de muzica, dans, acrobatie, sketch sau orice alt spectacol cultural.
Candidatii selectati isi vor prezenta spectacolul in cadrul Festivalului de strada care va avea
loc pe diferite scene amplasate in Strasbourg vineri seara.
3. Propui o initiativa speciala care se refera la una din cele cinci teme principale. Un numar
limitat de initiative/activitati poate fi prezentat in cadrul evenimentului europene de tineret
intr-un mod interactiv (de ex. prin organizarea unui stand in aer liber, a unui atelier…).
Ce?
EYE 2014 va oferi un larg evantai de activitati sub motto-ul "Idei pentru o Europa mai buna"
intr-o perspectiva politica, sociala si culturala. Activitatile graviteaza in jurul a cinci teme
majore: somajul tinerilor, revolutia digitala, viitorul Uniunii Europene, dezvoltarea durabila si
valorile europene.
Acest eveniment de trei zile va cuprinde dezbateri politice si ateliere, jocuri de rol, un sat de
tineret si un festival organizat de Forumul European al Tineretului, un concert si un festival de
strada.
Mai multe informatii despre EYE 2014:
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/news/news.html
Sursa: Portalul european pentru tineret

Tabara internationala de tineret Millennium 2014
Tabara internationala de tineret Millennium este un program gratuit
adresat tinerilor din lumea intreaga interesati de matematica, stiintele
naturii, tehnologia informatiilor si alte stiinte. Programul include
prelegeri, ateliere de lucru, vizite in companii si universitati si
activitati sociale si recreative. Toate cheltuielile (transport, cazare,
masa, activitati educationale) sunt acoperite de organizatori. Tabara va avea loc in vara 2014 in
Helsinki, Finlanda.
Daca ai intre 16 si 19 ani si esti super tare la matematica, stiintele naturii, IT etc., ai putea fi
unul dintre participantii la Millennium Youth Camp!
Data limita pentru inscriere este: 15 decembrie 2013
Mai multe informatii:
http://www.technologyacademy.fi/events/millennium-youth-camp/
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Concursul national 'Impreuna facem Internetul mai bun'
Salvati Copiii Romania, coordonatorul national al programului Sigur.info, lanseaza concursul
national pentru copii, parinti si profesori cu tema "Impreuna facem Internetul mai bun!". Competitia
doreste sa ii determine pe copii, ajutati de parinti si profesori, sa identifice modalitati
inovatoare, dar usor de implementat, prin care Internetul sa devina
un loc mai bun pentru toti utilizatorii mediului virtual.
Ziua Sigurantei pe Internet are loc in 65 de tari, sub egida retelei
europene Insafe care promoveaza utilizarea tehnologiei online si a
telefoanelor mobile intr-un mod mai sigur si responsabil. Prin tema
acestui an, Impreuna facem Internetul mai bun!, concursul de
proiecte are ca scop implicarea copiilor, tinerilor, parintilor si
profesorilor in conturarea unor idei prin care utilizatorii pot construi
impreuna un Internet mai bun, fie prin moderarea propriului
comportament sau modelarea unor comportamente pozitive pentru alti utilizatori, fie prin
raportarea continuturilor ilegale, necorespunzatoare sau daunatoare, precum si prin crearea
unor oportunitati de colaborare, lucru in echipa si impartasire a informatiilor.
Competitia se adreseaza copiilor si adolescentilor cu varste intre 6 si 18 ani incadrati in doua
grupe de varsta: 6-11 ani si 12-18 ani, care vor participa in echipe coordonate de un profesor
sau parinte. Sub indrumarea acestora, copiii pot inscrie in concurs proiecte multimedia
(prezentari power point, colaje fotografice, desene, videoclipuri etc.) in care vor ilustra
contributii care pot face Internetul un spatiu mai bun si mai sigur si modul in care aceasta ar
putea fi promovate in randul copiilor si adultilor. Competitia este deschisa atat scolilor, cluburilor
de tineret, cat si copiilor si profesorilor in mod individual.
Concursul include si patru categorii speciale, prin intermediul carora vor fi premiate cele mai
implicate persoane si institutii in promovarea si sustinerea sigurantei online in anul 2013:
- Profesorul Anului – cel mai implicat profesor din prisma utilizarii Internetului, a resurselor online si
a platformelor web in cadrul orelor de clasa;
- Scoala Anului - soala cu cel mai mare impact al activitatilor de promovare si consientizare
privind siguranta online, luand in considerare gradul de utilizare a Internetului de catre
profesori sau elevi cu scopuri educative;
- Gradinita Anului – va fi premiata gradinita care prezinta cat mai clar si creativ intr-un proiect
de echipa tema netichetei si a respectului pe Internet.
- Voluntarul Sigur.info al Anului - cel mai activ voluntar Sigur.info care a promovat siguranta
online in randul grupurilor-tinta si a initiat proiecte si activitati proprii in vederea asigurarii
unui comportament responsabil de utilizare a Internetului.
Data limita pentru transmiterea proiectelor este: 10 ianuarie 2014
Regulamentul complet al concursului poate fi consultat la adresa:
http://www.sid2014.sigur.info
Echipele castigatoare vor fi anuntate in cadrul Galei Sigurantei pe Internet din data de 11
februarie 2014 in Bucuresti.
Pentru detalii suplimentare despre concurs, va rugam contactati: Andreea Pufu,
Coordonator Promovare Sigur.info, Salvat Copiii Romania. Telefon: 021 224 24 52/
0744.300.476
andreea.pufu@salvaticopiii.ro
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DE LA EURODESK PRIMIM:
Oportunităţi de finanţare - termene limită până la 3 MARTIE 2014.
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
8 dec 2013
eTwinning - Parteneriate scolare in Europa
15 dec 2013 danceWEB - Program european de burse pentru dans contemporan
15 dec 2013 Tabara internationala de tineret Millennium 2014
20 dec 2013 Europa pentru cetateni (2014-2020) - subvenţii de funcţionare 2014-207
3 ian 2014 Stagii la Agentia Europeana pentru Siguranta Maritima (EMSA)
15 ian 2014 Programul de burse Bogliasco
15 ian 2014 PROGRESS (2007-2013) - Program pentru ocuparea fortei de munca si solidaritate sociala
20 ian 2014 Vulcanus in Japonia
20 ian 2014 Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni
21 ian 2014 Premiile Innovact
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 Stagii de practica la Banca Mondiala
31 ian 2014 Concurs international de scenarii radiofonice
1 feb 2014 Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European
13 feb 2014 Programe de formare UE-Japonia
15 feb 2014 Stagii de traducere la Parlamentul European
1 mar 2014 Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie
1 mar 2014 Programul Fulbright-Schuman
1 mar 2014 Bursele Fundatiei Heinrich Boell (pentru studii in Germania)
3 mar 2014 Erasmus Mundus (2009-2013)
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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.
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
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
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