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Anul European al Cetatenilor a fost lansat oficial si in Romania, in cadrul
conferintei „Cetatenie si dialog in Europa”, care a avut loc pe data de 12
februarie, la Bucuresti. Evenimentul organizat de Reprezentanta Comisiei
Europene si Biroul de Informare al Parlamentului European in Romania a
marcat totodata inaugurarea noii retele de centre de informare Europe
Direct. Prezent la conferinta, comisarul european pentru agricultura
Dacian Ciolos a dat startul unei dezbateri cu privire la ce inseamna cu
adevarat cetatenia europeana si la cum ar trebui „reinventata” Uniunea
Europeana in contextul economic si politic actual.
Ideea conform careia 2013 marcheaza inceputul unui proces de
„regandire” a Uniunii Europene a fost impartasita si de dna. Renate
Weber, europarlamentar in grupul ALDE. In opinia acesteia, acest proces
nu trebuie, insa, impus de la nivelul institutiilor UE, ci „trebuie sa vina si de
jos in sus, cu presiune din partea cetatenilor europeni”. Europarlamentarul
a adus in discutie si importanta centrelor Europe Direct in consolidarea
cetateniei europene – centre care, printr-o „intermediere calificata” a
procesului de comunicare dintre membrii comunitatilor locale si institutiile
europene, aduc Uniunea Europeana mai aproape de cetateni.
Beneficiile pe care apartenenta la Uniunea Europeana le aduce depind in
mod decisiv de masura in care fiecare stat si fiecare cetatean genereaza
valoare adaugata. „Primim poate optiunea de a aduce un argument pentru
un buget, dar influenta, prestanta, prestigiul se impart mai degraba in
functie de gradul de contributie pe care il avem la ceea ce numim
constructie europeana”, a adaugat dl. Iuliu Winkler, europarlamentar din
grupul popularilor europeni.
Echipa Centrului de Informare EUROPE DIRECT Targoviste a fost
reprezentata la acest eveniment de Faur Ileana – coordonator evenimente
externe si consilier comunicare si Vladut Andreescu - manager.

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
Numele meu este Ioana Vitomireanu si sunt
absolventa a cursului de deyvoltare personala
organiyat de EUROPE DIRECT Targovisten din
cadrul Bibliotecii Judetene Ion Heliade
Radulescu Dambovita. Din punctul meu de
vedere, cursul a fost o experienta unica si
placuta, care m-a ajutat in dezvoltarea
personalitatii mele, dar si in cunoasterea mea
si a celorlalti. Cu ajutorul a ceea ce am
invatat in aceasta perioada am reusit sa imi
fac noi prieteni, sa fiu mai deschisa in
comunicare si am scapat de vesnica teama ca
“nu dau bine”. Am invatat ca fiecare este diferit si ca trebuie, asa cum eu ii accept pe
ceilalti, sa fiu acceptata.
La ultima intalnire am desfasurat o serie de jocuri de feedback. Primul se referea la o
poveste pe care o spuneam patru persoane. Un moderator intrerupea povestea unuia la
un moment dat si preda stafeta altuia care trebuia sa o continue exact din acelasi
punct. Dupa terminarea exercitiului, am fost intrebati ce am simtit in momentul in care
vedeam ca povestea ia o alta intorsatura.
Personal, eram indignata cand vedeam ca
restul nu respecta planul meu si incercam
pe cat posibil sa o continui in felul in care
o gandisem.
Al doilea joc a fost despre o persoana ce
venea din strainatate si nu vorbea limba
celor care erau in sala (eu am fost acea
persoana) si un traducator care se chinuia
sa inteleaga ce vreau eu sa spun si
transmitea publicului. Cel cu care am
lucrat a spus ca i-a fost greu sa inteleaga
ce zic eu, mai ales ca eu vorbeam in limba
“chineza”, fiind in acel moment attent mai ales la gesturile mele pentru a-si da seama
la ce ma refer, pe cand eu ma simteam “muta” pentru ca vorbeam, din pacate, fara sa
ma inteleaga nimeni. Un alt exercitiu : pe melodia cantecului “In padurea cu alune
aveau casa doi pitici” trebuia sa facem alte versuri, pe rand, pe o tema data. Mi s-a
parut ca, datorita cursului, am reusit sa gasesc mai rapid solutii la aceaste jocuri, m-am
descurcat mai usor si nu am mai fost atat de infricosata de vorbitul in public si de
exprimarea in fata altor persoane cunoscute sau necunoscute.
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Totul a inceput cu o propunere a domnului Vladut Andreescu intr-o seara de film cand ia venit ideea de a desfasura un curs de autocunoastere, care sa ne motiveze in
activitatile noastre si sa ne confere incredere in persoana noastra. Asa am ajuns o
“familie”. Ne cunoastem mult mai bine potentialul propriu, dar si colectiv. Stim cum sa
actionam si cum sa vorbim cu fiecare tip de persoana, ce interese urmareste si ce
prioritati, stim cum sa impartim sarcinile astfel incat totul sa se desfasoare intr-o
atmosfera creativa si benefica, atat pentru noi, cat si pentru proiectul desfasurat. De
asemenea, vom putea face fata mult mai bine oricaror probleme vor aparea, vom
reactiona mai bine si mai rapid in situatii limita, cu mult mai multa incredere in noi: in
fortele proprii si in ceea ce stim.
Citind cateva feedback-uri legate de curs observ ca toti simt acelasi lucru, adica suntem
bucurosi ca am putut lua partea la o asemenea
experienta, dar si tristi pentru ca se termina aceast
curs, iar noi nu ne vom mai putea intalni atat de
des, nu ne vom mai putea distra invatand. Dar
prefer sa cred ca EUROPE DIRECT are mereu usa
deschisa unor noi oportunitati de care noi putem
profita si in cadrul carora ne vom distra cel putin la
fel de bine precum in cadrul acestui curs.
Cateva pareri ale participantilor:
“M-am simțit super-bine când am desfășurat atâtea
activități din care am avut ceva de invățat, însă cel
mai mult mi-a plăcut când mă descurcam să fac față
provocărilor. Desigur, au fost și momente puțin mai
dificile, dar am avut echipa lângă mine. Știam cât
de importantă e munca în echipă, așa cum știam ca
sunt praf la capitolul acesta. :)) Dar zic eu că am
început să învăț.
Pe lângă toate lucrurile pe care le-am
învățat, trebuie sa recunosc că m-am și
distrat foarte bine. Și ăsta e cel mai plăcut
mod de a lucra: făcând lucrurile cu voie
bună, fără a le trata cu neseriozitate, ci doar
adăugând un mic zâmbet în ele, astfel încât
nici nu îți mai dai seama când zboară
timpul.” – Miruna Canache
„Mie mi-a placut incredibil de mult cursul si
m-am simtit mai bine ca niciodata. M-am
distrat, am invatat lucruri noi, am invatat ca
increderea si comunicarea reprezinta baza oricarei activitati pe care noi o punem in
3
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practica si sunt mandru sa spun ca m-am inscris in acest curs, avand in vedere ca
asteptarile mele pentru acest curs nu doar au fost satisfacute, ci chiar depasite.” –
Razvan Popa
„Ştrumfi, feebback.ul meu pentru astăzi sună
foarte scurt...îmi era taare taare dor de voi şi
mă bucur sincer că v-am văzut...m-aţi încărcat
cu un curcubeeeu de fotoni şi mulţumesc...vouă
şi lui Vladut! sunteţi faini măă !! :)” – Iordan
Rebecca
„Modul prin care invatam la curs este prin
intermediul experientei concrete, asta ne face sa
gandim pe cont propriu, sa avem idei proprii, sa
le exprimam cu mai multa claritate cu mai multa
siguranta de sine, nevoie de baza pe care toti
oamenii o avem, nu? deci noi, la curs invatam activ, actionand.
Atunci cand am primit un cuvant si a trebuit sa spunem o poveste in legatura cu acel
cuvant, in fata celorlalti care se uitau insistent la noi, ne analizau fiecare particica, iar
noi gandeam si intorceam cuvintele pe toate partile incercand ca atunci cand le
scoatem afara sa nu para ca am spus ceva ciudat si cine stie, poate sa parem ridicoli sau
sa ii suparam pe ceilalti, chiar daca nu am spus asta, am gandit-o, oricum ideea este ca
exageram ceea ce se intampla. Bineinteles ca nu este valabil pentru toti ce spun eu
aici, asta este viziunea mea despre ce s-a intamplat. **Poate pe viitor vom mai face
asta, adica sa vorbim in fata celorlalti despre un subiect anume, poate sa facem ceva
de genul, workshop, prezentare.. **
Jocurile de genul improvizatie, cum zicea Vladut, ne solicita destul de mult
creativitatea.. intervin anumite lucruri interioare, bariere blocaje si d-astea si nu prea
putem sa gandim si sa spunem ceva chiar daca vrem. E o lupta acolo! ” – Iosif Robert

Ziua europeană a egalității
salariale: în Europa,
femeile lucrează „gratuit”
59 de zile pe an
Potrivit celor mai recente cifre publicate
de Comisia Europeană, disparitatea
salarială, și anume diferența medie de
remunerație pe oră între femei și
bărbați la nivelul UE, este de 16,2 %. Această știre prefațează Ziua europeană a
egalității salariale 2013, care are loc la 28 februarie. Acest eveniment marchează, la
4
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nivelul Uniunii Europene, numărul de zile suplimentare pe care femeile trebuie să le
lucreze pentru a câștiga o sumă echivalentă cu cea obținută de bărbați: în prezent,
această diferență este de 59 de zile, data de 28 februarie corespunzând celei de a 59-a
zi a anului. Pentru a contribui la reducerea acestei
diferențe de remunerare, Comisia evidențiază o serie
de bune practici aplicate de către întreprinderile
europene pentru a soluționa această problemă. Acest
eveniment a ajuns la cea de a treia ediție la nivel
european; Comisia a inaugurat primul eveniment de
acest tip la 5 martie 2011 (a se vedea IP/11/255), cea
de a doua ediție a sa fiind sărbătorită la 2 martie
2012 (a se vedea IP/12/211). „Ziua europeană a egalității salariale ne reamintește
faptul că femeile se confruntă în continuare cu disparități în ceea ce privește condițiile
de remunerare pe piața muncii. Diferența de remunerare a scăzut în ultimii ani, însă nu
avem motive de bucurie. Există în continuare disparități substanțiale în acest sens, o
mare parte a acestei evoluții fiind determinată de fapt de o scădere a remunerațiilor
bărbaților mai degrabă decât de creșterea salariilor femeilor”, a declarat
vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Principiul egalității de
remunerare pentru aceeași muncă este înscris în tratatele UE încă din 1957 și a sosit
momentul ca acesta să fie pus în practică pretutindeni. De aceea, haideți să colaborăm
pentru a obține rezultate concrete nu numai cu ocazia Zilelor egalității salariale, ci 365
de zile pe an!” Din datele cele mai recente reiese că, pe teritoriul Uniunii
Europene, diferența de remunerare între femei și bărbați a fost, în medie, de 16,2 % în
2010. Aceste date confirmă o ușoară tendință descrescătoare față de anii anteriori,
când procentul respectiv era de aproximativ 17 % sau chiar mai mare.
Tendința descendentă a diferenței de
remunerare poate fi explicată prin
impactul încetinirii creșterii economice
asupra diferitelor sectoare, în cele în care
predominau lucrătorii bărbați (cum ar fi
sectorul construcțiilor sau al ingineriei)
înregistrându-se în general cele mai
substanțiale reduceri ale salariilor. Prin
urmare, evoluția nu este determinată în
general de îmbunătățirea condițiilor de
muncă și de salarizare pentru femei. În
același timp, a crescut în ultimii ani proporția bărbaților care lucrează cu fracțiune de
normă sau în condiții salariale mai puțin favorabile.
Comisia dorește să sprijine angajatorii în eforturile lor de combatere a diferențelor de
remunerare între femei și bărbați. Proiectul „Equality Pays Off" („Egalitatea este
rentabilă”) vizează să sensibilizeze societățile cu privire la avantajele economice pe
care egalitatea de șanse și egalitatea salarială între femei și bărbați le pot aduce.
Având în vedere provocările legate de schimbările demografice și de creșterea
5
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deficitului de personal calificat, obiectivul inițiativei este acela de a promova accesul
societăților la potențialul forței de muncă constituite din femei. Aceasta cuprinde
activități de formare, evenimente și instrumente menite să ofere societăților mijloacele
necesare pentru a reduce aceste diferențe de remunerare. Proiectul urmărește, de
asemenea, să contribuie la atingerea obiectivului Strategiei Europa 2020, care constă în
creșterea ratei de ocupare până la 75 %, ceea ce nu se va putea realiza fără o mai mare
participare a femeilor pe piața muncii.
Iată câteva exemple de bune practici aplicate de
societățile care s-au angajat să reducă diferențele de
remunerare:
Întreprinderea germană Axel Springer AG din domeniul
mass-media a lansat în 2010 programul „Chancen:
gleich!” („Egalitatea de șanse”) în vederea creșterii
până la 30 % într-un interval de 5-8 ani a proporției femeilor care ocupă posturi de
conducere în cadrul societății.
Kleemann Hellas SA, o întreprindere elenă care produce ascensoare, intenționează să
sporească numărul femeilor din cadrul serviciilor de vânzare și de asistență tehnică,
contracarând astfel stereotipurile și reducând segregarea pe criterii de gen de pe piața
muncii. Proiectul intitulat „Diversitatea și egalitatea de șanse între femei și bărbați” a
contribuit la creșterea prezenței femeilor în departamentul de vânzări de la 5 % în 2004
la 30 % în 2012.
Proiectul intitulat „Crearea
unui mediu de lucru favorabil
familiei”
al
societății
lituaniene de telecomunicații
mobile Omnitel urmărește să
integreze
concilierea
activității profesionale cu
viața privată în cultura
organizațională a societății,
oferind
personalului
său
posibilități de lucru flexibile.
Aceasta a dus la creșterea
proporției femeilor în posturi
de conducere.
Proiectul „Consiliul de conducere al femeilor din Germania” al IBM Germania are drept
scop să încurajeze femeile să aleagă o carieră în sectorul IT, oferind studentelor
îndrumare personalizată și formare în domeniul informatic. De asemenea, acesta oferă
îndrumare tinerelor colege care urmăresc o carieră de manager sau de expert.
6
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Context
Unul dintre evenimentele organizate în cadrul proiectului „Equality Pays Off”
(„Egalitatea este rentabilă") este un „Forum al întreprinderilor” care va reuni la 21
martie 2013, la Bruxelles, 150 de societăți din întreaga Europă și le va permite acestora
să facă schimb de experiență în ceea ce privește promovarea egalității de șanse între
femei și bărbați, punând în special accentul pe cauzele diferenței de remunerare între
femei și bărbați.
Comisia elaborează în prezent un raport referitor la aplicarea Directivei 2006/54/CE
privind egalitatea de remunerare între femei și bărbați. Raportul se va axa în special
pe evaluarea punerii în practică a dispozițiilor privind egalitatea de remunerare. Acesta
va include o privire de ansamblu asupra jurisprudenței UE în acest domeniu. De
asemenea, acesta va cuprinde orientări fără caracter obligatoriu cu privire la sistemele
de evaluare și de clasificare a locurilor de muncă neutre din punctul de vedere al
genului. Acest raport ar trebui să fie adoptat în vara anului 2013.
Comisia dorește să consolideze colaborarea cu statele membre care organizează la nivel
național propriile zile ale egalității salariale. Reprezentanții statelor membre și părțile
interesate care participă la organizarea acestor zile ale egalității salariale vor avea
prilejul de a purta discuții pe această temă cu ocazia unui schimb de bune practici, care
va avea loc în Estonia, în iunie 2013.

UE alocă 144 de milioane
EURO pentru noi proiecte de
cercetare cu privire la bolile
rare
Cu prilejul Zilei bolilor rare 2013 (Rare
Disease Day 2013), Comisia Europeană a
anunțat că va oferi o finanțare în valoare
de 144 de milioane EUR pentru 26 de
proiecte de cercetare în domeniul bolilor rare. Aceste proiecte vor schimba în bine
viețile a circa 30 de milioane de europeni care suferă de o astfel de boală. Proiectele
selectate reunesc peste 300 de participanți din 29 de țări din Europa și din întreaga
lume, printre care echipe ale unor instituții universitare prestigioase, IMM-uri și
asociații ale pacienților. Obiectivul acestui demers este mobilizarea resurselor și
colaborarea dincolo de granițe, pentru a înțelege mai bine bolile rare și pentru a găsi
tratamente adecvate. Comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, Máire
Geoghegan-Quinn, a declarat în legătură cu acest subiect: „Majoritatea bolilor rare îi
afectează pe copii, iar cele mai multe dintre ele sunt boli genetice devastatoare, care
reduc considerabil calitatea vieții și duc la moarte prematură. Sperăm ca aceste noi
proiecte de cercetare să conducă la identificarea unor tratamente, în beneficiul
pacienților, al familiilor acestora și al medicilor, și să le ofere tuturor sprijin în lupta cu
7
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boala.” Cele 26 de noi proiecte acoperă un spectru larg de boli rare, de exemplu boli
cardiovasculare, metabolice și ale sistemului imunitar. Proiectele vor avea următoarele
obiective:
- dezvoltarea de substanțe care să ducă la
ameliorarea
tratamentelor
pentru
pacienți sau la obținerea de noi
tratamente,
- o mai bună înțelegere a originilor și
mecanismelor bolilor,
- o mai bună diagnosticare a bolilor rare și
eficientizarea
modalităților
de
gestionare a bolilor rare în spitale și în
alte unități de îngrijire medicală.
Printre provocările asupra cărora se vor
concentra echipele de cercetători se numără:
un nou sistem „bioartificial” de menținere a
funcției
hepatice
pentru
tratamentul
insuficienței hepatice acute, sisteme bine dezvoltate de prelucrare a datelor în vederea
elaborării unor noi instrumente de diagnostic, biomarkeri și strategii de screening
pentru agenții terapeutici împotriva afecțiunilor renale rare și dezvoltarea clinică a
unui medicament pentru tratamentul alcaptonuriei, o boală genetică care constă în
apariția prematură a unei forme severe de artrită, însoțită de probleme cardiace și de
handicap, pentru care în prezent nu există nici un tratament eficace.
Multe dintre noile proiecte vor
contribui
la
activitatea
desfășurată
de Consorțiul
internațional pentru cercetarea
bolilor rare (International Rare
Diseases Research Consortium IRDiRC), cea mai mare inițiativă
colectivă din lume în domeniul
cercetării bolilor rare. Inițiat de
Comisia Europeană împreună cu
parteneri
naționali
și
internaționali, consorțiul are ca
obiectiv principal să ofere, până
în 2020, 200 de terapii noi pentru
bolile rare și modalități pentru
diagnosticarea celor mai multe
dintre ele. Ca urmare a acestor
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noi proiecte, numărul proiectelor de cercetare desfășurate în colaborare finanțate de UE în
domeniul bolilor rare în ultimii șase ani va fi de aproape 100. Împreună, ele reprezintă o
investiție de aproape 500 de milioane EUR.
Pentru a consulta toate proiectele, vă rugăm accesați MEMO/13/148 și site-ul web care le este
consacrat.
Context:
În Europa, o boală sau o afecțiune este definită ca fiind rară atunci când afectează nu mai mult
de o persoană din 2 000. Cu toate acestea, având în vedere multitudinea de boli rare existente
(între 6 000 și 8 000), luate împreună ele afectează o parte importantă a populației. În UE, nu
mai puțin de 30 de milioane de persoane suferă de o boală rară, iar multe dintre ele sunt copii.
Majoritatea bolilor rare sunt genetice, iar altele apar în urma unor infecții, alergii și probleme de
mediu. Ele generează de obicei un handicap cronic sau chiar pun viața în pericol.
Pagini Utile
Cercetarea medicală în UE cu privire la bolile rare:
http://ec.europa.eu/research/health/medicalresearch/rare-diseases/index_en.html
Consorțiul internațional pentru cercetarea bolilor rare:
http://www.irdirc.org/
Conferința din 2013 a Consorțiului internațional pentru
cercetarea bolilor rare (Dublin, Irlanda, 16-17 aprilie
2013): http://jk-events.com/IRDiRC2013
Politica UE cu privire la bolile rare:

http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/index_ro.htm
A șasea zi internațională a bolilor rare: http://www.rarediseaseday.org/
Portal de informații cu privire la proiectele din cadrul PC7 – CORDIS: http://cordis.europa.eu/

Drepturile pasagerilor: cei care
călătoresc cu autobuzul și cu autocarul
în UE vor fi mai bine protejați
Începând cu data de 1 martie intră în vigoare Regulamentul (UE)
nr. 181/2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu
autobuzul și autocarul, care conferă noi drepturi acestei categorii
de călători pe întreg teritoriul UE. Regulamentul prevede drepturile de bază ale călătorilor și
impune o serie de obligații firmelor de transport cu autobuzul și autocarul și conducerii
autogărilor cu privire la responsabilitatea pe care o au față de călători. În fiecare an, numărul
celor care se deplasează cu autobuzul sau autocarul în UE este de aproximativ 70 de milioane.
Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei responsabil pentru transporturi, a declarat: „Ne ținem de
9
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cuvânt: grație acestui nou regulament, drepturile pasagerilor vor fi extinse și la transportul cu
autobuzul și cu autocarul. UE a devenit prima zonă din lume care reglementează integral
drepturile călătorilor pe toate modurile de transport.” Regulamentul stabilește drepturile
pasagerilor într-un mod similar cadrului aplicabil transportului aerian, feroviar și naval. Printre
noile drepturi se numără:
-

-

-

-

-

nediscriminarea pe motive de naționalitate în ceea ce privește
tarifele și alte condiții contractuale;
tratament nediscriminatoriu pentru persoanele cu handicap și
cele cu mobilitate redusă. Mai precis, asistență gratuită în
autogările desemnate și în autobuze și autocare, precum și
compensații financiare pentru pierderea sau deteriorarea
echipamentelor de mobilitate aparținând acestei categorii de
persoane;
informații adecvate și accesibile pentru toți pasagerii înaintea
și în timpul călătoriei, precum și informații generale privind
aceste drepturi, în autogări și pe internet;
rambursarea integrală a prețului biletelor sau redirecționare în
caz de suprarezervare, anulare sau depășirea cu mai mult de
2 ore a orei estimate de plecare (aplicabilă numai călătoriilor
pe distanțe ce depășesc 250 km);
compensarea a 50% din prețul biletului, pe lângă rambursarea integrală a prețului
biletelor în caz de suprarezervare, anulare sau depășirea cu mai mult de 2 ore a orei
estimate de plecare, atunci când firma de transport nu oferă călătorilor dreptul de a alege
între rambursare și redirecționare (aplicabilă numai călătoriilor pe distanțe
ce depășesc 250 km);
asistență adecvată (gustări, mese calde, băuturi răcoritoare și, dacă este
cazul, cazare) în cazul anulării sau al unei întârzieri mai mari de 90 de
minute la călătorii mai lungi de 3 ore (aplicabilă numai călătoriilor pe
distanțe ce depășesc 250 km)
compensații pentru decese, răniri, pierderea sau deteriorarea bagajelor din
cauza accidentelor rutiere;
un mecanism de tratare a reclamațiilor care să fie instituit de firmele de
transport rutier și să fie pus la dispoziția tuturor călătorilor;
înființarea unor organisme naționale independente în fiecare stat membru al UE,
responsabile cu aplicarea regulamentului și impunerea de sancțiuni atunci când este
cazul.

Context
Acum cinci ani, când Comisia Europeană a decis să își prezinte propunerea cu privire la
drepturile călătorilor cu autobuzul sau autocarul, nu existau nici acorduri internaționale care să
se aplice în majoritatea statelor membre, nici acte legislative la nivelul UE care să stabilească
drepturi generale pentru
acest mod de transport.
Adoptarea
acestui
regulament în 2011 a
marcat
finalizarea
cadrului juridic aplicabil
utilizatorilor
tuturor
modurilor de transport la
10
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nivelul UE. Astăzi, UE a devenit prima zonă integrată a drepturilor pasagerilor la nivel mondial,
protecția aplicându-se indiferent de modul de transport utilizat: aerian, feroviar, naval și rutier
(cu autobuzul și autocarul).
Etapele următoare
În toamna 2013, Comisia Europeană va avea prima
întrevedere cu autoritățile naționale din statele
membre ale UE pentru a coordona aplicarea
efectivă a legislației în domeniul drepturilor
călătorilor cu autobuzul și autocarul.
Pagini Utile

Regulamentul
(UE)
nr.
181/2011 al
Parlamentului European și al Consiliului din
16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul
și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004.
Vizitați pagina de internet a Comisiei Drepturile dumneavoastră de pasager la îndemână.
Puteți să descărcați aplicația de smartphone pentru drepturile pasagerilor, disponibilă pe
toate platformele (drepturile în transportul naval și rutier se vor actualiza curând).

Reprezentanța
Comisiei Europene în
România invită elevii la
concursul de desene
“Europa mea”
Reprezentanța Comisiei Europene
în România invită elevii din școlile
din România să participe la cea dea patra ediție a concursului de
desene a cărui tematică este Ziua
Europei. Concursul are două grupe
de vârstă: 6 – 10 ani (ciclul
primar) și 11 – 15 ani (ciclul
gimnazial).
Competiția
este
deschisă contribuțiilor individuale,
iar perioada de înscriere și trimitere a desenelor este între 15 martie – 15 iunie 2013.
Concursul face parte dintr-o serie de acțiuni desfășurate în cadrul “Anului european al
cetățenilor ”. Lucrările calificate în finală precum și cele câștigătoare vor lua parte la o
licitație al cărei scop este colectarea de fonduri menite să sprijine eforturile grupurilor
dezavantajate.
Concursul își propune să întărească și să susțină educația pentru cetățenie europeană.
Participanții vor avea ocazia să demonstreze originalitate și măiestrie în a ilustra, prin
11
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forme și culori, mediul lor de viață, ca parte a contextului european fundamentat pe
valori culturale comune: libertate, democrație, stat de drept, respect pentru drepturile
omului.
De asemenea, participarea la concurs poate contribui la îmbunătățirea experienței
perceptuale, prin poziționarea compoziției artistice într-un context mai larg, european și
prin o mai bună înțelegere a raportului dintre individ,
familie și comunitate.
Anul european al cetățenilor este un an dedicat
cetățenilor și drepturilor lor. Acesta coincide cu un
moment foarte important al procesului de integrare
europeană, marcând 20 de ani de la introducerea
cetățeniei europene prin Tratatul de la Maastricht din
1993 și precede anul 2014 în care se vor desfășura
alegeri pentru Parlamentul European. Datorită
cetățeniei UE toți locuitorii celor 27 de state membre
beneficiază de un set de drepturi suplimentare printre care dreptul de a vota și candida la alegeri locale și europene în țara din UE în
care locuiesc, dreptul la protecție consulară în străinătate, dreptul de a adresa petiții
Parlamentului European etc..
Reprezentanţa Comisiei Europene (RCE) în România reprezintă Comisia Europeană în
România şi asigură un flux eficient de informaţii între aceasta şi cetăţenii şi autorităţile
României. Viziunea Reprezentanţei este
aceea a unei Românii europene atât
prin calitatea sa de stat membru, cât şi
prin implicarea activă a cetăţenilor săi în
construcţia europeană. Misiunea RCE
este de a contribui la o cât mai bună
înţelegere a Uniunii Europene, a
scopurilor,
valorilor
şi
politicilor
acesteia, aducând informaţia europeană
cât mai aproape de cetăţeni, într-o
formă adaptată nevoilor lor specifice.
Persoana de contact este Laura Radu,
iar pentru întrebări legate de concurs,
vă rugăm să ne contactați la adresa de
e-mail LauraAcsah.RADU@ec.europa.eu sau
la
numărul de telefon 021 203 54 78.
Pagini Utile
Formular de înscriere:
Pentru înscrierea în concurs vă rugăm să completați formularul acesta.
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Regulament:
Regulamentul concursului de desene "Europa mea" poate fi consultat aici.

Oportunități europene pentru tineri:
Ziua Sigurantei pe Internet: concurs de realizari online
Care este povestea pe care vrei sa o impartasesti? Cum te-a ajutat
internetul sa realizezi ceva extraordinar? Acest concurs vrea sa iti
ofere ocazia de a impartasi realizarile obtinute cu ajutorul mediilor
de comunicare moderne si al internetului ca cetateni digitali ai
societatii de maine. Copiii si tinerii, din orice tara, pot participa la
concurs prin crearea si trimiterea unui scurt eseu, a unui articol de
blog sau un video care descrie realizarile lor, in engleza.
Concursul are trei categorii de varsta: sub 9 ani; 10-14 ani si peste 15 ani. Castigatorii din
fiecare categorie de varsta vor primi premii. Castigatorii mai mari (14+) vor avea, de asemenea,
ocazia de a deveni ambasadori ai sigurantei online pentru reteaua Insafe sau de a participa la
scoala anuala de vara Safer Internet care va avea loc in Romania.
Data limita este 15 martie 2013!
Afla cum te poti inscrie pe:
http://www.saferinternetday.org/web/guest/competition-guidelines-2013

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

Pasaportul european al competentelor
Iti doresti sa existe un mod mai usor de a-ti prezenta
competentele? Ce-ai zice de un pasaport? Comisia Europeana a lansat Pasaportul european al
competentelor pentru a te ajuta sa-ti aduni toate competentele si calificarile online si sa
13
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imbunatatesti prezentarea CV-ului tau, prin reunirea diplomelor si certificatelor de formare
profesionala intr-un singur loc.
Pasaportul european al competentelor este disponibil gratuit in 26 de limbi pe portalul Europass,
unde un editor online te va ajuta sa-ti creezi pasaportul individual. Prin oferirea unei imagini
comprehensive asupra competentelor si calificarilor pe care le ai in CV, Pasaportul european al
competentelor te ajuta sa iti imbunatatesti sansele pe piata fortei de munca.
Afla mai multe despre cum poti sa-ti creezi online Pasaportul european al competentelor:
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport

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.
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
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Descopera Uniunea Europeana cu EuroparlTV
Tot ce ti-ai dorit vreodata sa stii despre Uniunea Europeana! Fie
ca esti profesor sau student, EuroparlTV iti ofera 20 de secvente
video pe 20 de teme europene diferite care au un impact direct
asupra vietii tinerilor. DVD-ul I (pentru elevi intre 11-15 ani)
prezinta intr-un mod instructiv elementele-cheie ale Uniunii Europene si ofera tinerilor o privire
de ansamblu asupra unor subiecte interesante.
DVD-ul II (pentru elevi intre 15-18 ani) cuprinde o analiza aprofundata, precum si o perspectiva
istorica a principalelor etape ale integrarii europene si ale dezvoltarii politicilor europene.
Le puteti viziona online pe site-ul EuroparlTV: http://www.europarltv.europa.eu/en/abouteuroparltv/europarltv-dvd.aspx sau puteti comanda cele doua DVD-uri disponibile gratuit in 22
de limbi europene prin intermediul EU-Bookshop.

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

Campania Zilei Internationale Anticoruptie

Vrei sa spui lumii intregi cum se combate coruptia? Iata
ocazia de a concepe o campanie mondiala! UNDP si UNODC
incurajeaza tinerii sa participe la campania anticoruptie prin
crearea unui logo si a unei teme dedicate Campaniei Zilei Internationale Anticoruptie.
Acest concurs se adreseaza tuturor tinerilor cu varsta intre 15 si 25 de ani, iar
castigatorul(ii) vor fi selectati de un juriu format din judecatori. Castigatorul(ii) va
primi o excursie platita la New York pentru a-i fi inmanat premiul si a participa la un
eveniment ce va marca Ziua Internationala Anticoruptie.
Afla cum te poti inscrie pe:
http://www.actagainstcorruption.org/actagainstcorruption/en/competition_tor.html
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DE LA EURODESK PRIMIM:

Oportunități de finanțare - termene limită până la 1 IUNIE 2013.
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
http://www.eurodesk.ro/termene_limita.php
8 mar 2013 Invatare pe tot parcursul vietii - ERASMUS
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
15 mar 2013 Ziua Sigurantei pe Internet - Concursuri
17 mar 2013 Programul de burse YouthActionNet
17 mar 2013 Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic
22 mar 2013 Sanatate Publica (2008-2013)
25 mar 2013 Programul de granturi FCE pentru proiecte ale organizatiilor neguvernamentale
26 mar 2013 Tempus IV
28 mar 2013 Invatare pe tot parcursul vietii - GRUNDTVIG
28 mar 2013 Vizite de studiu pentru specialisti in educatie si formare profesionala
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 Fundatia Europeana pentru Tineret - Finantare pentru activitati internationale de tineret
1 apr 2013 Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene
1 apr 2013 Burse de studii in Siria 2013-2014
15 apr 2013 Fundatia Euro-Mediteraneana Anna Lindh pentru Dialog intre Culturi
15 apr 2013 Stagii la Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei
15 apr 2013 Programul de burse Bogliasco
15 apr 2013 Erasmus Mundus (2009-2013)
28 apr 2013 AEGEE: Universitatea de vara
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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 Invatare pe tot parcursul vietii - COMENIUS
30 apr 2013 Stagiu la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC)
1 mai 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 2: Serviciul European de Voluntariat
1 mai 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 3.1: Cooperare cu tarile invecinate ale Uniunii Europene
1 mai 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.3. Formare si retele ale celor activi in domeniul tineretului
si in organizatiile de/pentru tineret
1 mai 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 5.1 - Intalniri ale tinerilor si ale responsabililor de politici de
tineret
8 mai 2013 Cultura (2007-2013): Componenta 1 - Sprijinirea proiectelor culturale
14 mai 2013 Programul de sprijinire a politicii in domeniul tehnologiilor informatiei si comunicatiilor (PSP
TIC)
15 mai 2013 Stagii de traducere la Parlamentul European
15 mai 2013 Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European
15 mai 2013 Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati
15 mai 2013 ICI ECP - Cooperare in domeniul educatiei intre statele UE si Australia, Japonia, Noua
Zeelanda si Republica Coreea
17 mai 2013 Programul de burse Kodak
31 mai 2013 Programul Executive Training (ETP) in Coreea
31 mai 2013 Programul Executive Training (ETP) in Japonia
31 mai 2013 Premiul pentru cercetare in politici culturale (PCPC) pentru cercetare aplicata si comparativa
a politicilor culturale
31 mai 2013 Stagii la Delegatia Uniunii Europene la Organizatia Natiunilor Unite din New York
1 iun 2013 Europa pentru Cetateni: Actiunea 1: Cetatenie activa pentru Europa - Orase infratite
1 iun 2013 Europa pentru cetateni - O societate civila activa pentru Europa (Actiunea 2)
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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 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
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