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Ziua Internațională a Copilului este așteptată cu nerăbdare în fiecare an.
În toată lumea, cei mici se bucură de fiecare surpriză pregătită special
pentru
ei.
Cu
ocazia
acestei
zile
speciale,
Centrul
EUROPE DIRECT Târgoviște i-a sărbătorit din nou pe copiii din
Dâmbovița, pentru cel de-al cincilea an consecutiv.
În data de 3 iunie, spectacolul-concurs denumit ”Suntem copii ai
Europei” a reunit 13 echipe de elevi de clasa a – III – a și a – IV – a de la
școli generale din întreg județul. Micii europeni s-au întrecut în a
reprezenta cât mai bine un stat membru al Uniunii Europene și a
demonstra juriului că merită să câștige. Nici nu putea fi altfel, având în
vedere faptul că premiile au constat în echipamente electronice moderne,
iar probele au fost unele distractive și care au pus la încercare talentul
artistic și creativitatea concurenților.

Apele pentru scăldat
din Europa continuă
să se îmbunătățească După o competiție frumoasă, guvernată de fair-play și voie bună, cei mai
buni competitori s-au dovedit a fi reprezentanții Școlii Generale Decindeni
– pagina 6
– Dragomirești, ambasadorii Italiei. Ei au fost secondați de elevii Școlii
în școli”Vasile
– paginaVoiculescu”
4
Generale
din Bezdead, reprezentanții Greciei, iar pe
locul al – III – lea s-a clasat echipa Școlii Generale Viișoara,
reprezentând Spania.
Nu numai premianții au fost răsplătiți. Susținătorii lor au avut și ei parte de
surprize, fiecare primind câte un premiu în cadrul Tombolei
Europene desfășurată în timpul concursului. Toate acestea au contribuit la
succesul incontestabil al evenimentului.
Ca de fiecare dată echipa EUROPE DIRECT Târgoviște mulțumește
tuturor și îi invită să participe și la alte evenimente de gen.

Publicație electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene și al
Consiliului Județean Dâmbovița.
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În vizită la EUROPE DIRECT
Târgovişte
29 mai 2013 la EUROPE DIRECT Târgovişte a
însemnat vizita unui grup de elevi de la Colegiul
Economic ”Ion Ghica” Târgovişte şi a unei delegaţii
de cadre didactice din Ungaria, membri în echipa de
proiect ce se derulează în parteneriat cu colegiul mai
sus menţionat. Pentru ca vizita omologilor din ţara
vecină să fie cât mai plăcută a fost organizat un City
Game. Cum EUROPE DIRECT reprezintă un loc ce
trebuie văzut, acesta a făcut parte din punctele de
reper de pe harta vizitatorilor.
A fost o experienţă plăcută. Pentru început s-a realizat o prezentare a centrului care a evidenţiat
realizările în beneficiul comunităţii pe care o deserveşte sprijinit de echipa de tineri voluntari.
Apoi, elevii s-au distrat de minune prin jocuri
nonformale coordonate de Vlăduţ Andreescu,
printre care: ”Hai să ne cunoaştem!” (formarea
unei reţele, fiecare dintre participanţi descriindu-se
pe scurt),”Tirul de întrebări”(dialog care constă
numai în întrebări la care se răspunde tot cu
întrebări),”Discursul”(o persoană povesteşte ceva
în funcţie de gesturile unei alte persoane), ”Ritm
pentru lucrul în echipă” (crearea unui ritm care să
fie reţinut de întreg grupul şi reprodus de toţi în
acelaşi timp) şi ”Discursul în limbă străină” (o
persoană vorbeşte într-o limbă străină şi o alta
improvizează o traducere).
Tinerilor li s-a părut foarte interesant şi mai ales educativ şi creativ şi au promis că se vor
implica în activităţile de voluntariat. Materialele informative despre Uniunea Europeană au fost
puse la dispoziţie gratuit atât în limba maghiară, cât şi română sau engleză.

Bibliotecile dâmbovițene puncte de informare
europeană pentru cetățeni
În vederea asigurării accesului la oportunitățile
oferite de Uniunea Europeană cât mai multor
dâmbovițeni, fie ei din mediul urban sau rural,
cu ocazia consfătuirilor profesionale organizate
de
Biblioteca
Județeană Ion
Heliade
Rădulescu Dâmbovița în cele 5 centre metodice,
precum Târgovişte, Pucioasa, Găeşti, Moreni şi
Titu,
centrul
EUROPE DIRECT Târgoviște
participă și se implică active în realizarea
acestora.
Astfel,
se
distribuie
materiale
informative şi se răspunde solicitărilor venite în special din mediul rural în cadrul atelierelor de
lucru cu personalul din bibliotecile publice din judeţ care deservesc şi Puncte de informare
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europeană. Bibliotecarii sunt instruiţi (beneficiind astfel
și de formare profesională continuă) cum să utilizeze
site-ul Europa, serviciile oferite de Biblioteca Comisiei
Europene utilizând platforma online EUBOOKSHOP.EU
etc, pentru a veni în sprijinul comunităţilor pentru care
prestează şi servicii de diseminare a informaţiei, dar şi
cum să răspundă solicitărilor venite din partea
cetăţenilor din cadrul comunităţilor respective privind
drepturile cetăţenilor UE şi/sau priorităţile UE. În acest
mod, bibliotecile locale implicate în parteneriat cu
Centrul EUROPE DIRECT oferă servicii moderne şi utile
cetăţenilor din toate colţurile judeţului, direct sau
indirect; Îmbunătăţirea accesului cetăţenilor judeţului Dâmboviţa la informaţii oficiale, complete
şi de actualitate, consiliere, asistenţă şi răspunsuri la întrebări despre instituţiile Uniunii
Europene, legislaţia, politicile şi programele sale, despre oportunităţile de finanţare europeană
adaptate în funcţie de necesităţile locale ale judeţului Dâmboviţa şi regionale ale regiunii sud
Muntenia.
Bineînțeles, Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște sprijină bibliotecarii să aplice și să
implementeze proiecte cu finanțare externă pe programe accesibile lor, puse la dispoziție de
Comisia Europeană, proiecte care ajută aceste instituții să se alinieze la standarde
corespunzătoare. Cei care au trăit deja astfel de experiențe în ceea ce înseamnă beneficiile
proiectelor își aduc contribuția proprie în ceea ce înseamnă exemplele de bună practică și
schimbul de experiență cu prezentări relevante care aduc în prim plan ce este bine dar și
greutățile cu care se confruntă. De asemenea, prin aceste instruiri semestriale, Centrul
EUROPE DIRECT Târgoviște urmărește formarea la personalul care deservește puncte de
informare europeană din cadrul bibliotecilor publice din județ a unor deprinderi și abilități care să
ajute în realizarea unor activități pentru copii și tineri specifice bibliotecii care să fie plăcute,
distractive și educative în același timp.

Set de recomandări pentru 23 de
state membre ale UE şi pentru zona
euro, oferind îndrumări cu privire la
politica economică şi bugetară pentru
2013-2014
Recomandările Comisiei specifice fiecărei ţări sunt rezultatul unei analize economice riguroase
care a vizat fiecare stat membru al UE, pornind de la planurile de reformă economică şi bugetară
prezentate de guvernele naţionale în luna aprilie.
Recomandările ţin cont de situaţia economică a fiecărei ţări şi oferă îndrumări specifice menite
să stimuleze competitivitatea, creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Ele nu li se
aplică ţărilor care fac, în prezent, obiectul unui program de ajustare macroeconomică, respectiv
Grecia, Irlanda, Portugalia şi Cipru. Recomandările se înscriu în strategia aplicată de Comisie
pentru a ajuta Europa să iasă din criză, să reducă şomajul şi să obţină o creştere durabilă.
Evaluarea generală a progreselor înregistrate până în prezent indică faptul că majoritatea ţărilor
aplică măsuri de reducere a deficitelor bugetare şi de stimulare a competitivităţii. Totuşi, unele
dintre ele trebuie să o facă într-un ritm mai alert. De asemenea, ţările UE ar trebui să propună
3
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măsuri de scădere a ratei şomajului, care să se concentreze pe integrarea tinerilor în câmpul
muncii. În acelaşi timp, guvernele ar trebui să reformeze programele de educaţie şi formare
pentru a se asigura că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă deţin competenţele
căutate, astăzi, pe piaţa muncii. Pot fi luate şi alte măsuri pentru a încuraja întreprinderile să
investească şi să creeze locuri de muncă. De asemenea, trebuie promovate investiţiile în
cercetare, inovare şi utilizarea eficientă a resurselor.
În cadrul acestui proces, Comisia a emis şi recomandări generale pentru
zona euro şi a luat o serie de decizii în temeiul procedurii aplicabile
deficitelor excesive.
Etapele următoare
Recomandările fac parte din „semestrul european”, ciclul anual al UE de coordonare a politicii
economice, în cursul căruia guvernele ţărilor membre se consultă cu privire la politicile lor
economice şi bugetare, pornind de la priorităţi globale propuse de Comisie.
Liderii UE vor discuta recomandările cu ocazia reuniunii din 27-28 iunie. După aprobarea
acestora în luna iulie, fiecare ţară va trebui să le integreze în planurile de reformă economică şi
bugetară pentru 2013-2014.
Comisia şi guvernele UE vor monitoriza punerea în aplicare a acestor măsuri de către fiecare
ţară în parte.

Investițiile în infrastructuri
ecologice vor aduce beneficii
multiple pentru natură,
societate și oameni
Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie
pentru
încurajarea
utilizării
infrastructurilor
ecologice și pentru a garanta că valorificarea
proceselor naturale va deveni, în mod sistematic, o
componentă
a
amenajării
teritoriului.
Infrastructurile ecologice sunt instrumente testate și dovedite care, cu ajutorul naturii, oferă
beneficii ecologice, economice și sociale. De exemplu, o soluție alternativă la construirea
infrastructurilor de protecție împotriva inundațiilor ar fi să se permită zonelor umede naturale să
absoarbă excesul de apă în urma precipitațiilor abundente. Janez Potočnik, comisarul pentru
mediu, a declarat: „Realizarea infrastructurilor ecologice este adesea o investiție bună pentru
natură, pentru economie și pentru crearea de locuri de muncă. Atunci când se justifică din punct
de vedere economic și ecologic, soluțiile pe care le oferim societății ar trebui să funcționeze în
armonie cu natura, și nu împotriva ei.”
Infrastructurile ecologice sunt adesea mai ieftine și mai durabile decât alternativele oferite de
ingineria civilă convențională. Parcurile cu o bogată diversitate biologică, spațiile verzi și
coridoarele de aer proaspăt pot, de exemplu, să atenueze efectele negative ale valurilor de
căldură din timpul verii. În afară de efectele benefice pentru sănătate și pentru mediu,
infrastructurile ecologice aduc, de asemenea, multiple beneficii sociale: ele creează locuri de
muncă și fac orașele mai atractive pentru viață și pentru muncă, iar speciile de floră și faună
sălbatică pot prospera chiar și în mediu urban. Elementele centrale ale strategiei sunt:
4
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promovarea infrastructurilor ecologice în
principalele domenii de politică, precum
agricultura, silvicultura, natura, apa, mediul marin
și pescuitul, politica regională și de coeziune,
atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la
acestea,
transporturile,
energia,
prevenirea
dezastrelor și utilizarea terenurilor; până la sfârșitul
anului 2013, Comisia va elabora orientări pentru a
arăta modul în care, între 2014 și 2020,
infrastructurile ecologice pot fi integrate în aplicarea
acestor politici;
îmbunătățirea calității cercetării și a calității
datelor, consolidarea bazei de cunoștințe și promovarea tehnologiilor inovatoare care
susțin infrastructurile ecologice;
îmbunătățirea accesului la finanțare pentru proiecte de infrastructuri ecologice (IE) —
până în 2014, Comisia va institui, împreună cu Banca Europeană de Investiții, un mecanism de
finanțare din partea UE pentru a susține proiecte de infrastructuri ecologice;
susținerea proiectelor IE la nivelul UE — până la sfârșitul anului 2015, Comisia va efectua
un studiu pentru a evalua posibilitățile de dezvoltare a unei rețele paneuropene de infrastructuri
ecologice.
Etapele următoare
Până la sfârșitul anului 2017, Comisia va analiza progresele realizate în dezvoltarea
infrastructurilor ecologice și va publica un raport privind experiența dobândită care va conține și
recomandări pentru acțiunile viitoare.
Context
Peisajul Europei se modifică în mod dramatic în fiecare
zi, prin fragmentarea, modificarea și intensificarea
utilizării terenurilor generate de procesul neîntrerupt al
dezvoltării umane. Expansiunea urbană și construirea
de drumuri și infrastructuri energetice degradează și
fragmentează ecosisteme valoroase, afectând habitate
și specii și reducând coerența spațială și funcțională a
peisajului. Ecosistemele degradate conțin, de regulă, o
mai mică diversitate de specii și nu pot oferi aceeași
gamă de servicii ca și ecosistemele sănătoase.
Aceste servicii au însă o valoare directă pentru economia noastră și, de aceea, investițiile în
infrastructuri ecologice se justifică din punct de vedere economic. Randamentul investițiilor de
această natură este de obicei ridicat. Un exemplu în acest sens este proiectul de refacere a
zonelor inundabile de-a lungul fluviului Elba, în Germania, în care modificarea amplasării
digurilor, investițiile într-un management agricol adaptat zonelor inundabile și construirea unor
scări de pești aduc beneficii de până la 4 ori mai mari decât costurile implicate de proiect.
Activitățile de recreere, protecția împotriva inundațiilor și beneficiile legate de reținerea
carbonului, care nu au fost cuantificate în bani, ar crește și mai mult valoarea calculată a acestor
beneficii. Elementele de infrastructură ecologică din mediul urban, precum acoperișurile verzi,
5
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parcurile și „drumurile verzi” contribuie la sănătatea umană, la rezolvarea problemelor sociale, la
economisirea de energie și la drenarea surplusului de apă. O mai bună planificare a
infrastructurilor contribuie, de asemenea, la sporirea eficacității politicilor privind mobilitatea și
construcțiile. Comunicarea privind infrastructurile ecologice are la bază Foaia de parcurs a UE
privind eficiența din punctul de vedere al utilizării resurselor și Strategia UE în domeniul
biodiversității pentru 2020, scopul fiind de a promova investițiile în infrastructurile ecologice și
utilizarea acestora în Europa.

Apele pentru scăldat din
Europa continuă să se
îmbunătățească
În Uniunea Europeană, 94% din zonele
pentru scăldat respectă standardele minime
pentru calitatea apei, potrivit raportului
anual al Agenției Europene de Mediu cu
privire la calitatea apei pentru scăldat din
Europa. Calitatea apei este excelentă în
cazul a 78% din zone și aproape cu 2% mai
multe zone îndeplinesc cerințele minime în comparație cu raportul de anul trecut. Cipru și
Luxemburg se remarcă prin faptul că toate zonele lor pentru scăldat au o calitate excelentă a
apei. Alte opt țări au valori excelente ale calității apei, depășind astfel media UE: Malta (97%),
Croația (95%), Grecia (93%), Germania (88%), Portugalia (87%), Italia (85%), Finlanda (83%)
și Spania (83%).
Aceasta este o îmbunătățire a rezultatelor față de anul trecut, continuând tendința pozitivă de
când a început monitorizarea apelor pentru scăldat în temeiul Directivei privind apa pentru
scăldat în 1990. Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „Este încurajator să
constatăm cum calitatea apelor pentru scăldat din Europa continuă să se amelioreze. Cu toate
acestea, mai rămân încă multe de făcut pentru a garanta că toate apele noastre sunt adecvate
pentru scăldat și pentru băut și că ecosistemele acvatice sunt într-o stare bună. Apa este o
resursă prețioasă și trebuie să punem în practică toate măsurile necesare pentru a o proteja în
totalitate.”
Jacqueline McGlade, Director executiv al AEM,
a declarat: „De la fiordurile nordice la plajele
subtropicale, Europa este bogată în locuri de
răcorire pe timp de vară. Raportul de azi
dovedește că, în general, calitatea apelor
pentru scăldat este foarte bună, însă mai
există unele zone cu probleme de poluare,
astfel încât oamenii sunt încurajați să verifice
calitatea locului lor preferat pentru înot”.
În fiecare an, Agenția Europeană de Mediu
(AEM) colectează date privind calitatea apei
pentru scăldat, strânse de către autoritățile
locale de la peste 22 000 de zone din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, Croația și
Elveția și măsoară nivelurile de bacterii provenite din apele uzate și de la animale. Mai mult de
două treimi din zone sunt plaje costiere, cu râurile și lacurile alcătuind restul.
Fiecare raport anual se bazează pe date din sezonul de scăldat precedent, astfel încât raportul
din acest an este o compilație a datelor colectate în vara anului 2012. În pofida îmbunătățirii
generale, raportul din acest an arată că aproape 2% din zonele pentru scăldat reprezentate de
6
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plaje, lacuri și râuri au o calitate proastă a apei. Cele mai multe zone pentru scăldat neconforme
se află în Belgia (12%), Olanda (7%) și Marea Britanie (6%).
Unele din aceste plaje au trebuit să fie închise în timpul sezonului 2012. În general, locurile
costiere pentru scăldat sunt de bună calitate, mai mult de 95% din zonele pentru scăldat din UE
îndeplinind cerințele minime și 81% fiind apreciate ca fiind excelente. În comparație cu aceasta,
91% din apele pentru scăldat din lacuri și râuri au o calitate peste pragul minim și 72 % au o
calitate excelentă. Deversările de ape pluviale, provocate atunci când canalele nu pot face față
ploilor abundente, sunt încă o problemă în unele zone, deși o mai bună tratare a apei și mai
puține evacuări în mediu de nămoluri de canal netratate au îmbunătățit calitatea apei. La
începutul anilor 1990, numai aproximativ 60% din zonele pentru scăldat aveau o calitate
excelentă a apei, în timp ce 70% îndeplineau
standardele minime.
Context
În Europa, apa pentru scăldat trebuie să fie
conformă cu standardele stabilite în Directiva
privind apa pentru scăldat din 2006 (Bathing
Water Directive), care actualizează și simplifică
legislația anterioară. Directiva trebuie să fie pusă
în aplicare de către statele membre ale UE până în
decembrie 2014. UE publică anual un raport de
sinteză privind calitatea apei pentru scăldat, pe
baza rapoartelor pe care statele membre trebuie
să le transmită înainte de sfârșitul anului precedent. Pentru raportul din acest an, toate cele 27
de state membre, precum și Croația și Elveția, au monitorizat și au raportat calitatea apei pentru
scăldat, ținând seama, cele mai multe dintre ele, de noile dispoziții.
Pentru a monitoriza calitatea apelor pentru scăldat, laboratoarele analizează nivelurile anumitor
tipuri de bacterii, inclusiv enterococii intestinali și bacteria Escherichia coli. Acestea pot indica
prezența poluării, determinată în principal de apele uzate sau de la animale. Zonele sunt
clasificate ca fiind conforme cu valorile obligatorii, conforme cu valorile orientative mai stricte
sau neconforme. Cetățenii pot obține informații despre calitatea apei din zona preferată de
scăldat accesând site-ul web al AEM dedicat apei pentru scăldat. Site-ul permite utilizatorilor să
descarce date și să consulte hărți interactive. Publicul poate, de asemenea, să transmită
informații privind calitatea apelor locale utilizând site-ul Eye on Earth.

Oportunități europene pentru tineri:
Campania 'Europa, casa noastra' - a treia editie
Reprezentanta Comisiei Europene in Romania a lansat cea de-a treia editie
a campaniei de informare "Europa, casa noastra", o initiativa menita
sa transpuna prioritatile de comunicare ale Comisiei Europene in
mediul scolar, in diverse forme de invatamant (primar, gimnazial,
liceal). Campania este derulata de Chelgate in numele
Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.
Campania isi propune sa informeze elevii si profesorii cu privire la proiectul de integrare
europeana (istoria, prezentul si viitorul acestuia), prioritatile de comunicare ale Comisiei
Europene, dar si informatii care ii privesc direct (posibilitatea de a studia si de a lucra in statele
membre, implicarea in activitati de voluntariat, schimburi intre tineri, participarea la internshipuri). Campania este deschisa tuturor scolilor (primare si gimnaziale) si liceelor din Romania.
Elevii participanti trebuie sa fie coordonati de invatatori sau profesori.
Campania "Europa, casa noastra" are urmatoarele componente:
1. Activitati destinate scolilor primare si gimnaziale
7
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Pentru a derula orice activitate in cadrul campaniei, atat cu elevii din ciclul primar si gimnazial,
cat si cu liceenii, cadrele didactice sunt incurajate sa se inscrie in campanie la
adresa: http://www.europacasanoastra.ro/inregistreaza-te-aici.html
Dupa ce s-au inscris in campanie, cadrele didactice din ciclul primar si gimnazial pot opta pentru
derularea a minimum doua actiuni in scoli pe una din urmatoarele teme europene:
Anul European al Cetatenilor – drepturi si implicare activa in societate;
Fii voluntar in Europa;
UE: Istorie, Traditie si Valori

sau sa infiinteze un "Club Europa, casa noastra" in scoala. De asemenea, cadrele didactice care
doresc sa deruleze activitati mai complexe in scoli au optiunea de a infiinta un "Club Europa,
casa noastra" in scoala. Pentru a face acest lucru trebuie sa inscrie scoala in campanie la
sectiunea mentionata mai sus. In cadrul clubului, profesorii vor organiza activitati pe teme
europene (minimum o activitate pe luna), le vor oferi elevilor informatii despre Uniunea
Europeana si acces la materiale informative, vor promova campania "Europa, casa noastra" si in
randul altor scoli din localitate, vor promova campania si activitatile derulate de ei in presa
locala, vor aduce invitati speciali care sa le vorbeasca elevilor etc.
Dupa derularea actiunilor (indiferent ca e vorba de actiuni singulare sau de clubul Europa, casa
noastra), profesorii coordonatori vor putea sa inregistreze un raport de activitate in care
prezinta aceste actiuni pe portalul web al campanieiwww.europacasanoastra.ro (modelul de raport
poate fi descarcat de pe website) pana la data de 21 iunie 2013.
Efortul lor va fi rasplatit prin acordarea de diplome de participare din partea Reprezentantei
Comisiei Europene, iar profesorii coordonatori ai celor mai reusite 25 de actiuni vor castiga o
excursie la Bruxelles unde vor vizita Comisia Europeana.
2. Activitate destinata liceelor – concursul de
proiecte Lider European
Pentru licee campania propune organizarea unui concurs de
proiecte numit Lider European. Cadrele didactice vor inscrie
liceul in campanie la adresa
http://www.europacasanoastra.ro/inregistreaza-te-aici.html, iar apoi ii
vor incuraja pe elevi sa formeze echipe alcatuite din 4
membri, sa identifice probleme cu care se confrunta
comunitatea si sa realizeze proiecte care sa puna bazele
rezolvarii acestor probleme, sa aduca o schimbare in
comunitate. Proiectele implementate in cadrul concursului
trebuie sa se incadreze intr-unul din domeniile: Mediu;
europarlamentare 2014.

Social;

Cultural;

Alegeri

Echipa de proiect trebuie sa aiba 4 membri elevi si un singur profesor coordonator. Pot fi
implicati voluntari care sa sprijine echipa de proiect. Un profesor coordonator poate inscrie o
singura echipa in competitie. Un liceu poate implementa si inscrie in concurs mai multe
rapoarte. Fiecare profesor coordonator va inscrie liceul in campanie.
8
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Dupa implementarea proiectului, profesorul coordonator va incarca un
raport pe portalul campaniei pana la data de 14 octombrie 2013. Vor fi
alese cele mai bune 25 proiecte, iar profesorii coordonatori ai acestora
vor castiga o excursie la Bruxelles la Comisia Europeana, iar elevii vor
primi premii in bani pentru a-si continua proiectele.
Din cele 25 de proiecte, vor fi alese 8 proiecte finaliste. Echipele care
au implementat cele 8 proiecte (cei 4 elevi si profesorul coordonator)
vor veni la Bucuresti pentru a-si prezenta proiectul in fata juriului.
Castigatorii vor primi urmatoarele premii: 700 euro pentru locul I, 500
euro locul II si 300 euro locul III, 100 euro pentru cele 5 mentiuni.
Pentru detalii legate de campanie si pentru a fi la curent cu noutatile, cadrele didactice si
inspectorii scolari de specialitate pot deveni membri ai grupului Europa, casa
noastra europacasanoastra@yahoogroups.com sau pot lua legatura cu Claudia Oprescu, Expert Europa,
casa noastra din partea Chelgate la urmatoarele coordonate:
Claudia Oprescu
e-mail: cd@chelgate.com sau contact@europacasanoastra.ro
0731.551.645
http://www.europacasanoastra.ro

Open Doors Marathon
Tu ce faci vara asta?
Vino la OPEN DOORS Marathon sa-ti cunosti viitorii angajatori si aplica pentru oportunitatile de
cariera oferite!
Accenture, Mercedes, Raiffeisen si AXWAY sunt doar cateva dintre companiile care te asteapta.
Inscrie-te pe http://buzzcamp.ro/opendoors/ si da startul carierei tale! Inscrie-te! Afirma-te! Dezvolta-te!

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

Pentru fostii si actualii studenti Erasmus...
The Erasmus Student Network (ESN), together with CHE
Consult (DE), Brussels Education Services (BE) and the
Compostela Group of Universities (ES), is conducting an
impact study on the Erasmu programme.
9
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Current and former Erasmus students are invited to complete the survey available in English.
All students participating will benefit from their participation in two ways: firstly, they will
receive an individual analysis of theirr personal development compared to that of other students
and secondly, they will have the chance to win one of three iPads.
The survey is available here: http://www.chesurvey.de/uc/EIS_survey_2013/ospe.php?SES=aa202d8973d1295e7c79221f55bdc8e9&syid=3678&sid=3679&act=start
Find out more: http://esn.org/article/erasmus-impact-study-students-and-alumni-survey-online

Concurs foto: Europa, am ceva sa-ti spun…
Vrei sa castigi material fotografic in valoare de pana la 2000 de Euro si o excursie de trei zile
pentru doua persoane la Bruxelles? Atunci e timpul sa-ti iei aparatul foto si sa fotografiezi!
In cadrul Anului european al cetatenilor 2013, Grupul PSE al
Comitetului Regiunilor (CoR) a lansat cea de-a sasea editie a
concursului sau anual de fotografie.
"Europa, am ceva sa-ti spun…" ii indeamna pe fotografii
amatori sa surprinda in fotografii asteptarile lor de la Europa.
Fotografiile pot avea drept tema construirea in comun a Europei,
cetatenia europeana sau ne pot arata care crezi ca este locul tau in
Europa.
Spune-ne povestea ta despre Europa intr-o fotografie. Fii creativ.
Imaginativ.
Original.
Concursul se va desfasura pana pe 30 iunie 2013 si este deschis rezidentilor europeni
cu varsta de peste 18 ani.
Cele mai bune trei fotografii vor fi selectionate de un juriu alcatuit din membri ai Grupului PSE
din cadrul CoR, reprezentanti ai autoritatilor locale si regionale din UE, si din profesionisti in
domeniul fotografiei. In plus, publicul va putea selectiona in septembrie un al patrulea castigator
prin vot online pe pagina Comitetului Regiunilor de pe facebook.
Pentru informatii suplimentare privind concursul si materialele promotionale, vizitati:
http://bit.ly/tell-europe
Mai multe informatii: http://science-girl-thing.eu/en/contest

CONCURS DE FOTOGRAFIE, DANS ȘI JAZZ
Lansat in 2003, ICon Arts a devenit unul din cele mai complexe
evenimente europene independente de arta contemporana. El
reuneste un curs international de arta contemporana (Academia ICon
Arts) si un festival de concerte & spectacole(Festivalul ICon Arts).
Anual, la Sibiu se reunesc in jur de 150 de tineri participanti din
intreaga lume, atrasi de cadrul exceptional pentru experiente din cele
mai diverse: schimburi inter-culturale, dezvoltare
profesionala,
self-management,
concerte
si
workshop-uri sustinute de nume cu autoritate in
viata culturala internationala.
In 2013 cursurile Academiei vor avea loc intre 24 iulie si 3 august, la Sibiu si
in imprejurimi (Cisnadie, Cisnadioara). Amatorii de fotografie, jazz sau dans
se pot inscrie la cursuri pana pe 15 iunie inclusiv. Pachetele disponibile cat si
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inscrierile se fac pe www.iconarts.ro

Concurs european multimedia: Migrantii
in Europa
Care este rolul si locul migrantilor in Europa? Comisia
Europeana ii invita pe studentii de la facultatile de arta,
grafica si comunicare din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene si din Croatia sa
reflecte asupra contributiei pe care o au migrantii in societatile europene. Concursul organizat la
nivelul intregii UE ii provoaca pe studenti sa elaboreze lucrari de arta prin care sa isi exprime
opiniile cu privire la acest subiect si care sa reflecte rolul pe care migrantii il au in viata noastra.
Pentru a stimula o dezbatere constructiva si a reflecta asupra situatiei migrantilor in Europa,
Comisia le ofera noilor talente ale Europei posibilitatea de a-si expune prin arta punctul de
vedere. La concurs pot participa toti studentii cu varsta de peste 18 ani care sunt inscrisi la o
institutie de invatamant superior din domeniul artei, graficii sau comunicarii din orice tara UE si
din Croatia. Facultatile trebuie sa prezinte lucrarile pana la 21 iunie 2013, la urmatoarele
categorii: Poster, Fotografie si Video.
Fiecare facultate poate prezenta una sau mai multe lucrari de arta, in una sau mai multe
categorii. Lucrarile vor fi evaluate la nivel national, iar cele mai bune dintre acestea (maximum
10 lucrari pentru fiecare tara) vor fi transmise unui juriu european care ii va selecta pe cei 30 de
finalisti si va decide castigatorul european pentru fiecare categorie. Din acest juriu vor face parte
profesionisti din domeniul comunicarii, artei si mass-mediei, precum si persoane din randul
comunitatilor de migranti.
Cei 30 de finalisti europeni vor fi invitati sa participe la ceremonia de decernare a premiilor, care
va fi organizata la Bruxelles si la care se preconizeaza ca va participa doamna Cecilia
Malmstrom, comisarul european pentru afaceri interne. Se va acorda un premiu special al
publicului, pe baza unui vot public exprimat pe site-ul de internet mentionat mai jos. Fiecare
dintre facultatile ai caror studenti vor castiga locul I la cele trei categorii si premiul publicului va
fi recompensata cu 10 000 EUR, care sa fie folositi in scopuri educationale.
Data limita pentru trimiterea lucrarilor este: 21 iunie 2013
Informatii complete privind termenii si conditiile concursului pot fi gasite pe site-ul internet
dedicat acestuia: http://www.migrantsineurope.eu/

Concursul
național pentru
liceeni
EUROSCOLA,
ediția a VI-a
(2013/ 2014)
Biroul de Informare al
Parlamentului
European în România (BIPE) lansează cea de a VI-a ediție a concursului național pentru licee,
EUROSCOLA 2013/ 2014.
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În contextul Anului european al cetățenilor, Biroul de Informare al Parlamentului European în
România invită toate liceele interesate să conceapă și să implementeze un proiect de campanie
cu titlul "Drepturile noastre în Uniunea Europeană" care să cuprindă două module: proiectul
propriu-zis și afiș creativ; acesta din urmă va avea ca temă/finalitate creșterea participării
cetățenilor la alegerile pentru Parlamentul European din mai 2014. Proiectul va fi conceput de
câte o echipă/liceu, formată din cel mult 24 de elevi cu vârste cuprinse între 16-18 ani,
coordonată de două cadre didactice și poate fi realizat oricând în perioada 9 mai 2013 - 30
septembrie 2013. Uniunea Europeană influențează și definește conviețuirea și bunăstarea celor
peste 500 de milioane de cetățeni ai statelor membre.
Mai mult decât atât, deciziile luate la nivelul Uniunii afectează în mod
semnificativ viața tuturor cetățenilor. Cetățenii europeni, prin
participarea directă sau indirectă la luarea deciziilor, influențează felul în
care se dezvoltă construcția europeană și, implicit, propriul lor viitor. Ca
răspuns la această nevoie generală legitimă și în contextul Anului
european al cetățenilor consacrat drepturilor care decurg din statutul de
cetățean al Uniunii Europene, BIPE propune ca subiect al concursului
EUROSCOLA de anul acesta un proiect de campanie de creștere a
implicării cetățenilor în procesul decizional european.
Proiectul de campanie va avea următoarele obiective:
- informarea grupului-țintă (de preferat tineri aflați în situația de a vota pentru prima oară în
anul 2014) asupra drepturilor pe care le au în calitate de cetățeni europeni;
- informarea grupului-țintă despre necesitatea de a participa la alegerea reprezentanților români
în Parlamentul European;
- realizarea afișului de campanie pentru participarea la votul pentru Parlamentul European.
Informaţii complete pot fi obţinute pe site-ul: http://www.europarl.ro/view/ro/competitii/euroscola.html

DE LA EURODESK PRIMIM:
Oportunități de finanțare - termene limită până la 5 SEPTEBMRIE
2013.
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
http://www.eurodesk.ro/termene_limita.php
10 iun 2013 Programe de formare UE-Japonia
15 iun 2013 Stagii de practica la Agentia Europeana pentru Evaluarea Produselor Medicale
25 iun 2013 LIFE+ (2007-2013)
27 iun 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.5. Sprijin pentru activitatile de informare destinate
tinerilor si lucratori de tineret
30 iun 2013 Premiul mediteranean pentru jurnalism
30 iun 2013 Competitie foto - Life 2.0 Ready for a new start?
30 iun 2013 Programul Youth Professionals al Bancii Mondiale
30 iun 2013 Fondul Roberto Cimetta
30 iun 2013 Concurs international de eseuri pentru tineri
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1 iul 2013 Premiile EUROPRIX Multimedia
1 iul 2013 Premiul Summitului Mondial al Tinerilor
1 iul 2013 M100 � Workshop Youth Media
1 iul 2013 Programul de granturi pentru studenti
9 iul 2013 Erasmus pentru tineri antreprenori
11 iul 2013 Prevenirea si informarea privind consumul de droguri
15 iul 2013 Burse de cercetare doctorala in Noua Zeelanda
19 iul 2013 Actiune pregatitoare in domeniul sportului
1 aug 2013 Premiul James Dyson
14 aug 2013 'Oameni' (PC7) - Actiunile Marie Curie
15 aug 2013 Stagii de traducere la Parlamentul European
31 aug 2013 Stagii la Mediatorul European
1 sep 2013 Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie
1 sep 2013 Europa pentru Cetateni: Actiunea 1: Cetatenie activa pentru Europa - Orase infratite
1 sep 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 5.1 - Intalniri ale tinerilor si ale responsabililor de politici de
tineret
1 sep 2013 Bursele Fundatiei Heinrich Boell (pentru studii in Germania)
2 sep 2013 Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene
3 sep 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 2: Serviciul European de Voluntariat
3 sep 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 1: Tineri pentru Europa
3 sep 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 3.1: Cooperare cu tarile invecinate ale Uniunii Europene
3 sep 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.3. Formare si retele ale celor activi in domeniul tineretului
si in organizatiile de/pentru tineret
5 sep 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.6 - Masuri de sprijin pentru proiecte de parteneriat in
domeniul tineretului la nivel european

EUROPE DIRECT Târgovişte
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Anul V, nr. 5/MAI 2013
Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte este un serviciu local care funcţionează în cadrul Bibliotecii Judeţene „Ion
Heliade Rădulescu” Dâmboviţa şi este destinat comunităţii judeţului Dâmboviţa. Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte
se adresează, fără discriminare, tuturor cetăţenilor care caută informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate
ale instituţiilor Uniunii Europene.
Program de 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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