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Încă din anul 2007, când România a devenit stat-membru al Uniunii
Europene, noi, românii, am încercat să definim şi să înţelegem conceptul
de cetăţenie europeană activă şi importanţa apartenenţei la UE. Una
dintre principalele temeri legate de integrare este aceea că ne vom pierde
identitatea naţională şi, adoptând obiceiurile celorlalţi europeni, vom uita
de tradiţiile şi istoria noastră.
Centrele EUROPE DIRECT din România sunt unele dintre instituţiile care
contribuie semnificativ la promovarea şi păstrarea identităţii naţionale. În
comunităţile pe care le deservesc, ele au atât misiunea de a-i informa pe
membrii comunităţii cu privire la Uniunea Europeană, cât şi pe aceea de ai educa pe tineri şi a le trezi respectul pentru istoria, cultura şi tradiţia
românilor.
În acest sens, Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte, în parteneriat cu
Centrele EUROPE DIRECT Vâlcea şi Argeş a desfăşurat în perioada 1 – 5
iulie o tabăra de cultură şi civilizaţie europeană în localitatea Horezu din
judeţul Vâlcea. Fiecare centru a fost reprezentat de câte o echipă formată
din 10 persoane – coordonatori şi voluntari, care, pe lângă cursurile de
dialog intercultural, cultură şi civilizaţie europeană şi românească, au avut
parte
de multe
surprize
în şcoli
– pagina
4 plăcute şi…educaţie nonformală pe pâine.
Astfel, pe parcursul celor 5 zile petrecute în cadru nonformal, tinerii au
participat la diferite prezentări şi filme documentare despre istoria culturii
europene, curente artistice, literare şi personalităţi care au marcat evoluţia
culturii europene. Fiind într-un loc recunoscut internaţional ca fiind casa
unui meşteşug tradiţional românesc deosebit – olăritul, echipele celor trei
centre de informare nu puteau rata un work-shop de modelare a lutului,
activitate care s-a bucurat de un succes deosebit. Nu au omis nici
Mânăstirea Hurezi, monument inclus pe lista patrimoniului UNESCO şi alte
monumente istorice deosebite (casa memorială I.GH.Duca, Culele
Măldăreşti, casa memorială Anton Pann şi altele).
Urmare în pagina 3

Publicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi al
Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
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Comunicare şi lucru în echipă
pentru servicii publice mai bune
Venind în sprijinul activităţii celor care deservesc
diferitele comunităţi din judeţul nostru, Centrul
EUROPE DIRECT Târgovişte din cadrul Bibliotecii
Judeţene Dâmboviţa a organiza în data de 5 iunie
2013 o sesiune de instruire pe teme europene, de
această dată pentru bibliotecarii din Biblioteca
Judeţeană Ion
Heliade
Rădulescu Dâmboviţa.
Activităţile vizate au avut subiecte precum: Să
utilizăm site-ul Europa, serviciile oferite de Biblioteca
Comisiei Europene utilizând platforma online EUBOOKSHOP.EU, scriere de proiecte cu finanţare
europeană etc. Activitatea a reuni bibliotecari din Biblioteca Judeţeană Ion Heliade
Rădulescu Dâmboviţa şi centrul metodic Pucioasa şi s-a desfăşurat la Biblioteca
Comunală Grigore Alexandrescu Vulcana Băi – Punct
de informare europeană.
Evenimentul s-a bucurat de succes, fiind unul
organizat după principiul educaţiei nonformale, al
învăţării într-un mod plăcut şi distractiv, toţi cei
prezenţi implicându-se în realizarea sarcinilor şi a
atelierelor de lucru menite să determine participanţii
să lucreze eficient în echipă şi toate acestea pentru
beneficiul cetăţenilor care treg pragul bibliotecilor în
vederea informării ori găsirii unor soluţii la
problemele legate de viaţa de zi cu zi a oricărui
cetăţean european.
Aşteptările şi temerile fiecăruia dintre cei prezenţi referitoare la viaţa profesională au fost dăruite
cu încredere pentru ca împreună să putem găsi rezolvări.

Cetăţenia europeană activă şi
păstrarea identităţii naţionale -

continuare
Partea de comunicare şi teambuilding s-a
desfăşurat tot cu ajutorul jocurilor nonformale şi al
exerciţiilor de energizare, presărate cu un joc de rol
menit să-i stimuleze pe tineri să apere cu stoicism
voluntariatul, denumit Procesul, karaoke, vizonare
de film artistic şi multe altele. Echipa a savurat şi un
picnic, pentru că fiecare participant a primit câte un
cadou de la prietenul său secret.
După astfel de activităţi, feed-back-ul nu putea fi decât unul pozitiv, aşa că echipele s-au despărţit cu
speranţa că se vor revedea cât de curând. Cu toţii au acumulat cunoştinţe care le vor fi utile în viaţa
de zi cu zi, aminitiri pentru o viaţă şi prieteni buni.
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Centrele EUROPE DIRECT Târgovişte, Vâlcea şi Argeş, împreună cu toate celelalte centre de
informare europeană din România, îşi continuă activitatea de informare şi educare a membrilor
comunităţii cu forţe proaspete şi oameni capabili să răspundă oricărei provocări venite din partea
utilizatorilor şi în această vară. Vă invităm să fiţi alături de noi şi în continuare!

Tinerii dâmboviţeni învaţă
despre egalitatea de şanse la
locul de muncă şi cum pot lucra
în alt stat membru UE
Egalitatea de şanse pe piaţa muncii este ceea ce ne
dorim cu toţii, dar, din păcate, ea nu este aplicată la
fel în toate statele membre UE. Sunt ţări unde
lucrătorii sunt grav afectaţi de încălcarea legilor care
reglementează egalitatea de şanse.
Pentru a evita ca acest lucru să se întâmple şi cu tinerii români, Centrul EUROPE DIRECT
Târgovişte a organizat în data de 7 iunie 2013 la Biblioteca Judeţeană Ion Heliade
Rădulescu Dâmboviţa cea de-a patra dezbatere din cadrul campaniei Cetăţenia europeană…nu
doar cuvinte, ci drepturi concrete.De această dată, publicul a fost constituit din liceeni în anii
terminali, care urmează fie să studieze mai departe, fie să se încadreze pe piaţa muncii. Oricum
ar fi, ei pot deveni oricând victime ale nerespectării principiului egalităţii de şanse, de aceea este
necesar să ştie care le sunt drepturile şi cui se pot adresa dacă acestea sunt încălcate.
Pe această cale, tinerii au aflat că este dreptul lor să-şi caute şi să primească un job într-un alt
stat din Uniunea Europeană. De asemenea, ei au înţeles că avem cu toţii aceleaşi drepturi şi
obligaţii, indiferent de sex, religie, etnie sau alte aspecte.
Echipa EUROPE DIRECT Târgovişte, reprezentată la eveniment de managerul Vlăduţ
ANDREESCU, le mulţumeşte tuturor pentru participare şi îi invită şi la alte activităţi de gen.

80 % din europeni sunt îngrijoraţi de impactul produselor
asupra mediului
Conform unui nou sondaj, europenii ar fi dispuşi, în majoritatea lor, să îşi schimbe obiceiurile de
cumpărare şi să se orienteze către produse mai ecologice, însă mulţi dintre ei consideră că nu au
acces la suficiente informaţii şi nu au încredere în afirmaţiile producătorilor legate de caracterul
ecologic al produselor. Sondajul privind „Atitudinile europenilor faţă de construirea pieţei unice a
produselor ecologice” indică faptul că mai mult de trei sferturi din respondenţi ar fi dispuşi să
plătească mai mult pentru produsele ecologice dacă ar avea certitudinea că produsele respective
sunt cu adevărat ecologice (77 %). Cu toate acestea, doar cu puţin mai mult de jumătate din
cetăţenii UE (55 %) consideră că sunt suficient de informaţi cu privire la impactul asupra
mediului al produselor pe care le cumpără şi le utilizează. Janez Potočnik, comisarul pentru
mediu, a declarat: „Bineînţeles că dorim cu toţii să vedem mai multe produse ecologice pe
rafturi, dar acest sondaj arată că cei mai mulţi dintre noi suntem derutaţi de afirmaţiile privind
caracterul ecologic al produselor şi nu le considerăm demne de încredere. Acest lucru este în
detrimentul consumatorilor şi nici nu recompensează acele societăţi care depun cu adevărat
eforturi în acest sens. Colaborăm cu societăţile şi cu alte părţi interesate pentru a stabili acele
informaţii credibile pe care consumatorii le caută atunci când cumpără produse. Acest lucru va
3

BULETIN INFORMATIV AL CENTRULUI EUROPE DIRECT Târgoviște, An V, nr. 6/IUNIE 2013

contribui la dezvoltarea pieţelor şi la crearea de oportunităţi pentru inovare şi investiţii în
economia verde.” Marea majoritate a cetăţenilor UE consideră că achiziţionarea de produse
ecologice poate avea un impact pozitiv asupra mediului (89 %) şi că produsele respective sunt
la fel de eficace ca şi produsele obişnuite (74 %). Cetăţenii care au declarat că au încredere că
produsele etichetate ca fiind ecologice sunt mai puţin dăunătoare pentru mediu sunt cei mai
numeroşi în Portugalia (84 %), Malta (82 %), Franţa
(81 %) şi Belgia (81 %), în schimb numărul acestora
este semnificativ mai scăzut în Germania (44 %),
România (46 %) şi Ţările de Jos (47 %).
Puţin peste jumătate din cetăţenii UE (52 %) au, în
general, încredere în afirmaţiile producătorilor cu
privire la performanţele de mediu ale produselor lor,
însă majoritatea (54 %) consideră că rapoartele
societăţilor cu privire la propriile lor performanţe de
mediu nu sunt demne de încredere. Cetăţenii UE vor
considera cel mai probabil că afirmaţiile care le sunt
prezentate sunt exagerate sau înşelătoare în România
(40 %), Bulgaria (40 %), Grecia (39 %) şi Letonia
(37 %). Această reticenţă este mai rară în Malta
(17 %) şi în Estonia (20 %). Cu toate acestea, este
susţinută puternic (69 % din respondenţi) ideea de a
impune societăţilor obligaţia de a publica rapoarte
privind performanţele lor globale de mediu şi privind
performanţele de mediu ale produselor lor. În întreaga
UE, două treimi dintre cetăţeni (66 %) ar fi dispuşi să
plătească mai mult pentru un produs dacă garanţia de
fiabilitate a acestuia ar fost extinsă la cinci ani. Mai
mult de nouă din zece respondenţi (92 %) consideră,
de asemenea, că ar trebui să fie indicată durata preconizată de viaţă a produselor. Aproape
jumătate dintre toţi respondenţii (47 %) au decis în ultimele 12 luni să nu ducă la reparat un
produs defect din cauza costurilor prea ridicate de reparare. Un procent important din
respondenţi (45 %) consideră că produsele alimentare nu sunt sigure pentru consum după data
înscrisă în indicaţia „a se consuma de preferinţă înainte de ”. Aceasta înseamnă că, în fiecare zi,
cantităţi mari de alimente comestibile sunt irosite sau aruncate la gunoi. Mai mult de trei sferturi
din cetăţenii din Suedia (81 %), Austria
(77 %) şi Regatul Unit (77 %) cred că
produsele alimentare sunt sigure pentru
consum după data din indicaţia „a se
consuma de preferinţă înainte de ” de pe
etichetă. Acest punct de vedere este
împărtăşit de mai puţin de unul din cinci
cetăţeni în România (14 %) şi în Lituania
(17 %).
Context
Societăţile care doresc să pună în lumină
performanţele de mediu ale produselor lor
întâmpină numeroase obstacole; acestea se
confruntă cu existenţa mai multor metode
diferite promovate de autorităţile publice şi
de iniţiativele private şi, prin urmare, sunt
obligate să plătească numeroase costuri ca
să furnizeze informaţii legate de mediu. Consumatorii sunt derutaţi de multitudinea de etichete
4
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diferite, pline de informaţii care fac dificilă compararea
produselor. Comunicarea privind crearea pieţei unice
pentru produse ecologice şi Recomandarea privind
utilizarea unor metode armonizate la nivelul UE, adoptate
de Comisie în aprilie 2013 (a se vedea IP/13/310), au
lansat o schemă-pilot în cadrul căreia părţile interesate
vor contribui la dezvoltarea unor modalităţi mai bune de
măsurare a impactului produselor asupra mediului. Acest
lucru ar trebui să contribuie la definirea unor informaţii
comparabile şi fiabile în materie de mediu, consolidând
astfel încrederea consumatorilor, a întreprinderilor, a
investitorilor şi a altor părţi interesate. O mai bună
înţelegere a comportamentului şi a atitudinilor consumatorilor este esenţială pentru a putea
aplica în mod corespunzător această nouă iniţiativă de politică. Sondajul a fost realizat în cele 28
de state membre ale Uniunii Europene. Au fost intervievaţi prin telefon, în limba lor maternă şi
în numele Comisiei Europene, peste 25 568 de respondenţi din diferite categorii sociale şi
demografice.
Persoane de contact:
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)
Pagini Utile - Link către raport
A se vedea, de asemenea: http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Cardul european de asigurări sociale de sănătate: deţinut
de doi europeni din cinci
Cele mai recente cifre arată că peste
190 de milioane de persoane deţin un
card european de asigurări sociale de
sănătate (CEASS), care le permite să
obţină îngrijiri medicale de urgenţă şi,
astfel, să se bucure de vacanţe lipsite
de griji atunci când călătoresc în
Uniunea
Europeană,
Elveţia,
Liechtenstein, Norvegia şi Islanda.
Numărul titularilor de CEASS a crescut
în mod constant, în 2012 înregistrânduse 15 milioane de noi cetăţeni care
deţin un CEASS comparativ cu anul precedent.
László Andor, comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune,
a declarat: „Cardul european de asigurări sociale de sănătate este un adevărat succes, având în
vedere că doi europeni din cinci deţin un card cu ajutorul căruia pot să economisească timp şi
bani în cazul în care se îmbolnăvesc sau se rănesc în timpul unei călătorii în străinătate. În cea
mai mare parte a timpului, CEASS funcţionează fără probleme. Cu toate acestea, în cazul în care
un stat membru nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute de legislaţia UE şi refuză recunoaşterea
cardului, Comisia va lua măsuri pentru a proteja drepturile cetăţenilor europeni”. CEASS
confirmă dreptul unei persoane de a primi tratament de urgenţă în cadrul sistemului public de
sănătate al ţării gazdă în aceleaşi condiţii şi la acelaşi preţ ca şi cetăţenii ţării respective. Cardul
5
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este eliberat gratuit de către furnizorul naţional de servicii de asigurări de sănătate din ţara de
origine. CEASS nu poate fi utilizat pentru a acoperi tratamentele planificate în altă ţară.
Spitalele care asigură servicii de sănătate publică sunt obligate să recunoască CEASS. În marea
majoritate a cazurilor, pacienţii care prezintă CEASS beneficiază de asistenţa medicală necesară,
iar costurile le sunt rambursate fără probleme. În cazul în care cardul nu este acceptat, pacienţii
ar trebui să contacteze autoritatea de sănătate relevantă din ţara pe care o vizitează. Numerele
de contact pentru cazuri de urgenţă sunt uşor accesibile prin intermediulaplicaţiei CEASS pentru
telefoanele de tip smartphone şi tablete (a se vedea mai jos). În cazul unui nou refuz, pacienţii
ar trebui să solicite asistenţă din partea autorităţilor din domeniul sănătăţii din ţara lor de
origine. În cazul în care se confruntă din nou cu probleme, pacienţii ar trebui să contacteze
Comisia Europeană. Comisia poate investiga reclamaţiile şi supune problema autorităţilor din
ţara în cauză, astfel cum a fost recent cazul Spaniei (IP/13/474). Împotriva oricărui stat
membru care nu aplică legislaţia UE privind utilizarea CEASS vor fi iniţiate proceduri privind
încălcarea dreptului UE.
Descărcaţi aplicaţia!
Aplicaţia CEASS cuprinde informaţii despre card, numerele de telefon de urgenţă, tratamentele
care sunt acoperite şi costurile, cum să depuneţi o cerere de rambursare şi cui trebuie să vă
adresaţi în caz de pierdere a cardului. Aplicaţia acoperă toate cele 27 de ţări ale UE, precum şi
Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia şi este disponibilă în 24 de limbi, cu posibilitatea de a
trece de la o limbă la alta. Aplicaţia va fi adaptată în curând pentru a ţine seama de recenta
aderare a Croaţiei la UE.
Aplicaţia nu înlocuieşte CEASS.
Pagini Utile
Cardul european de asigurări de sănătate
Pagina de internet a comisarului László Andor
Urmăriţi activitatea comisarului László Andor pe Twitter
Abonaţi-vă la buletinul de informare electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea
forţei de muncă, afacerile sociale şi incluziunea

Nevoia de viteză: 45% dintre utilizatorii de internet din Europa
doresc să îşi modernizeze conexiunea la internet sau să îşi schimbe
furnizorul pentru a beneficia de o viteză de conexiune mai mare
Conform celui mai recent sondaj la nivelul UE privind modul în care europenii folosesc internetul,
criteriul principal al utilizatorilor de internet se conturează a fi
viteza de acces la internet. Aproape jumătate (45 %) din
gospodăriile
europene
şi-ar
moderniza
abonamentul
de internet sau ar schimba furnizorul pentru a avea o viteză în
bandă largă mai mare, criteriu care ajunge din urmă preţul în
cursa celor mai importanţi factori în alegerea serviciilor de
internet. Neelie Kroes, vicepreşedintă a Comisiei Europene, a
declarat: „Consumatorii vor din ce în ce mai mult ca internetul
să fi suficient de rapid, de exemplu pentru a urmări materiale
video. Pentru cei care desfăşoară o afacere la domiciliu, viteza
este, de asemenea, o chestiune de competitivitate. În
prezent, consumatorii sunt atenţi atât la viteză, cât şi la preţ
atunci când îşi aleg furnizorul.”
De asemenea, sondajul a relevat că peste jumătate (54%) din gospodării îşi limitează apelurile
de telefonie mobilă, naţionale şi internaţionale, din motive legate de costuri. Dna Kroes a
declarat: „Suntem în era telefoanelor inteligente, în care serviciile mobile de înaltă calitate sunt
o parte esenţială a vieţii de zi cu zi. Nu este acceptabil ca jumătate din populaţie să îşi limiteze
apelurile telefonice din cauza costurilor şi este inacceptabil ca lipsa unei pieţe unice conectate să
6
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încurajeze aceste limitări.” Cu toate acestea, sondajul din 2013 a relevat o scădere de 11 % (de
la 60 % la 49 %) a numărului de persoane preocupate de costul apelurilor în alte reţele decât
propriile lor reţele naţionale. Acest lucru arată clar că eforturile Comisiei de a reduce tarifele de
terminare a apelurilor mobile au un efect pozitiv pentru consumatori.
Printre alte aspecte importante scoase în evidenţă de
acest sondaj Eurobarometru se numără:
Viteza conexiunii contează din ce în ce mai mult
Concurenţa dintre furnizori a reuşit să ofere preţuri
accesibile, dar va fi nevoie de o atenţie sporită pentru a
se răspunde cerinţelor consumatorilor pentru viteze mai
mari.
Aproximativ 40 % dintre respondenţi au afirmat că este
greu să acceseze unele conţinuturi şi aplicaţii online din
cauza vitezei sau a capacităţii de descărcare
insuficiente.
Calitatea serviciilor
20 % dintre respondenţi au declarat că uneori este
dificil să acceseze conţinut online sau că aplicaţiile de pe
telefoanele mobile se blochează (în creştere cu 4 puncte
procentuale faţă de decembrie 2011). Această situaţie
este mai des întâlnită atunci când respondenţii încearcă
să urmărească materiale video (42 %), să asculte muzică (22 %), să descarce conţinut video
gratuit (22 %), să urmărească evenimente transmise în direct (20 %) sau să joace jocuri online
(19 %).
Un motiv de îngrijorare îl reprezintă şi calitatea sunetului. Numai 38 % dintre respondenţi au
afirmat că telefoanele lor mobile au o calitate a sunetului foarte bună, comparativ cu 49 %
pentru telefoanele fixe şi 25 % pentru apelurile efectuate prin intermediul internetului.
Un internet deschis şi neutralitatea reţelei
Blocarea materialelor video este cel mai deranjant aspect legat de neutralitatea
reţelei/drepturile de autor.
34 % dintre adulţi utilizează serviciile de apelare bazate pe tehnologia de voce prin internet
(VoIP) (în creştere faţă de 27 % în 2012).
Tendinţele în materie de achiziţii
44 % dintre gospodării au cel puţin un abonament de internet mobil (în creştere faţă de 30 % în
2012).
45 % dintre gospodării cumpără un pachet de servicii de comunicaţii (de exemplu, o combinaţie
de servicii de televiziune, telefonie, internet în bandă
largă, mobile) de la acelaşi furnizor (45 % în anul
anterior).
40 % (dintre cele 45 % de gospodării care cumpără un
pachet de servicii) iau în calcul schimbarea furnizorului
de servicii, dar 29 % sunt de părere că nu este uşor să
compare condiţiile pachetelor.
Context
Sondajul privind comunicaţiile electronice la nivel de
gospodării se efectuează anual începând din 2006 –
raportul complet pe această temă va fi publicat în
săptămânile viitoare.
Obiectivul sondajului este de a sprijini elaborarea de politici în domeniul comunicaţiilor
electronice, prin colectarea regulată de date şi tendinţe cu privire la atitudinea gospodăriilor şi a
persoanelor fizice faţă de furnizarea principalelor servicii de comunicaţii electronice.
Ancheta pe teren pentru acest sondaj s-a încheiat în martie 2013. Au fost intervievaţi la
domiciliu 27 786 de respondenţi din diferite grupuri sociale şi demografice ale populaţiei UE.
7
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Întrucât ancheta pe teren a avut loc înainte de data de 1 iulie 2013, când Croaţia a aderat la
Uniunea Europeană, rezultatele sunt prezentate pentru UE 27 şi Croaţia, iar mediile europene se
referă doar la UE 27.

Oportunităţi europene pentru tineri:
Certificatul Lingvistic European/European Language Label 2013

Certificatul Lingvistic European este un premiu care încurajează iniţiativa în domeniul
predării şi învăţării limbilor, prin recompensarea tehnicilor inovatoare de predare, difuzarea
informaţiilor privind existenţa acestora şi promovarea bunelor practici în acest domeniu. Premiul
se adresează tuturor tipurilor de educaţie şi formare, indiferent de vârsta celor care învaţă sau
predau şi de metodele utilizate, obiectivul său principal fiind stimularea învăţării în contexte şi cu
instrumente creative şi susţinerea noului în această zonă educaţională.
Prin sprijinirea, la nivel local şi naţional, a proiectelor
care promovează dezvoltarea competenţelor de
comunicare în limbi diferite de limba maternă,
Certificatul urmăreşte să ridice standardele lingvistice în
toată Europa.
Premiul se acordă anual celor mai bune proiecte
lingvistice sau cu componentă lingvistică elaborate în
fiecare dintre ţările participante. Procedura de decernare
este coordonată de Comisia Europeană, însă este
administrată de statele membre, ale căror jurii naţionale
decid asupra criteriilor de selecţie detaliate.
În România, competiţia din 2013, finalizată cu acordarea
Certificatelor Europene, a fost lansată la 1 iulie. Ca şi în
2012, se vor acorda premii atât pentru proiecte, cât şi pentru cadre didactice şi profesionişti din
mediul academic şi preuniversitar (distincţii individuale).
Formularele de candidatură, detaliile privind calendarul de selecţie şi alte informaţii legate de
desfăşurarea competiţiei se găsesc pe site-ul Agenţiei Naţionale, la adresahttp://www.llpro.ro/llp.php?id=50&d=55&menu=29.
Festivitatea de premiere va avea loc de Ziua Europeană a Limbilor (26 Septembrie), în cadrul
evenimentului LINGUAFEST 2013, la sediul Reprezentanţei Comisiei Europene în Romania.
Persoană de contact:
Ileana Racoviceanu
Coordonator ileana.racoviceanu@anpcdefp.ro

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;
Social; Cultural; Alegeri europarlamentare 2014.
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
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implementa si inscrie in concurs mai multe rapoarte. Fiecare profesor coordonator va inscrie
liceul in campanie.
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!

Concursul naţional pentru
liceeni EUROSCOLA, ediţia a
VI-a (2013/ 2014)
Biroul de Informare al Parlamentului
European în România (BIPE) lansează
cea de a VI-a ediţie a concursului
naţional pentru licee, EUROSCOLA
2013/ 2014.
În contextul Anului european al cetăţenilor, Biroul de Informare al Parlamentului European în
România invită toate liceele interesate să conceapă şi să implementeze un proiect de campanie
cu titlul "Drepturile noastre în Uniunea Europeană" care să cuprindă două module: proiectul
propriu-zis şi afiş creativ; acesta din urmă va avea ca temă/finalitate creşterea participării
cetăţenilor 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 şi poate fi realizat oricând în perioada 9 mai 2013 - 30
septembrie 2013. Uniunea Europeană influenţează şi defineşte convieţuirea şi bunăstarea celor
peste 500 de milioane de cetăţeni ai statelor membre. Mai mult decât atât, deciziile luate la
nivelul Uniunii afectează în mod semnificativ viaţa tuturor cetăţenilor. Cetăţenii europeni, prin
participarea directă sau indirectă la luarea deciziilor, influenţează felul în care se dezvoltă
construcţia europeană şi, implicit, propriul lor viitor. Ca răspuns la această nevoie generală
legitimă şi în contextul Anului european al cetăţenilor consacrat drepturilor care decurg din
statutul de cetăţean al Uniunii Europene, BIPE propune ca subiect al concursului EUROSCOLA de
anul acesta un proiect de campanie de creştere a implicării cetăţenilor în procesul decizional
european. Proiectul de campanie va avea următoarele obiective:
9
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- informarea grupului-ţintă (de preferat tineri aflaţi în situaţia de a vota pentru prima oară în
anul 2014) asupra drepturilor pe care le au în calitate de cetăţeni europeni;
- informarea grupului-ţintă despre necesitatea de a participa la alegerea reprezentanţilor români
în Parlamentul European;
- realizarea afişului 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:

Oportunităţi de finanţare - termene limită până la 1 OCTOMBRIE
2013.
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
http://www.eurodesk.ro/termene_limita.php
15 iul 2013 Burse de cercetare doctorala in Noua Zeelanda
15 iul 2013 Premiul Summitului Mondial al Tinerilor
15 iul 2013 Premiile EUROPRIX Multimedia
19 iul 2013 Actiune pregatitoare: Parteneriate europene in domeniul sportului
24 iul 2013 Stagiu la Agentia Europeana pentru Siguranta Maritima (EMSA)
31 iul 2013 Programul de burse 'Roma Education Fund'
1 aug 2013 Programul de granturi pentru studenti
1 aug 2013 Premiul James Dyson
14 aug 2013 'Oameni' (PC7) - Actiunile Marie Curie
15 aug 2013 Creative Encounters: parteneriat cultural intre Asia si Europa
15 aug 2013 Stagii de traducere la Parlamentul European
30 aug 2013 Stagii la Serviciul de Traducere al Comisiei Europene
30 aug 2013 Stagii administrative la Comisia Europeana
30 aug 2013 Burse de cercetare UNESCO/Keizo Obuchi
31 aug 2013 Stagii la Mediatorul European
31 aug 2013 Concursul video Europemobility
31 aug 2013 Premiul Video Viral 2013
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

10

BULETIN INFORMATIV AL CENTRULUI EUROPE DIRECT Târgoviște, An V, nr. 6/IUNIE 2013

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
6 sep 2013 Premiul European Soundscape 2013
8 sep 2013 Programul Parteneriatului pentru formarea lucratorilor europeni de tineret
9 sep 2013 FARE - Saptamana de actiune impotriva rasismului in fotbal in Europa
9 sep 2013 Premiul UE pentru Patrimoniul Cultural / Premiile Europa Nostra
10 sep 2013 Tineret in Actiune - 4.3. Sisteme de sprijin pentru tineret - Sprijinirea mobilitatii lucratorilor de tineret
12 sep 2013 Programul Daphne III
16 sep 2013 Burse DG Interpretare
17 sep 2013 Invatare pe tot parcursul vietii - GRUNDTVIG
17 sep 2013 Invatare pe tot parcursul vietii - COMENIUS
26 sep 2013 Decembrie Electric 2013 - Concurs de scurt-metraje
30 sep 2013 Fondul Roberto Cimetta
30 sep 2013 Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)
30 sep 2013 Stagii de practica la Curtea de Justitie
30 sep 2013 Stagii de practica la Comitetul Economic si Social European
30 sep 2013 Stagii de practica la Comitetul Regiunilor (COR)
30 sep 2013 Premiile MEDEA
30 sep 2013 Premiul european pentru jurnalism in domeniul sanatatii
1 oct 2013 Activitati internationale de tineret desfasurate in cooperare cu Centrele Europene de Tineret
1 oct 2013 Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European
1 oct 2013 Fundatia Europeana pentru Tineret - Finantare pentru activitati internationale de tineret
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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
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
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