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Copiii și tinerii creativi învață să-și valorifice ideile și invențiile

EUROFLASH
Alte titluri:
Oportunităţi
europene pentru
tineri – pagina 6

Ideile sunt sclipiri ale minții umane care de cele mai multe ori se
materializează în invenții ce pot aduce nenumărate beneficii societății sau
în afaceri de succes. Pentru că ideile bune sunt aproape întotdeauna
furate, este important să știm cum să ne protejăm proprietatea individuală.
Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci este instituția care ne poate ajuta să
facem acest lucru.

Pentru a-i informa pe copii și tineri cum să-și protejeze creațiile, dar și
pentru a-i iniția în tainele înființării unei afaceri, Centrul EUROPE DIRECT
Oportunităţi de
finanţare - termene Târgoviște, în parteneriat cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci au
limită până la 31
organizat în perioada 17 – 19 iulie la Târgoviște cea de-a patra ediție a
OCTOMBRIE 2013 Școlii de Vară pentru Copii și Tineri. În cadrul său, specialiștii de la OSIM
– pagina 9
i-au învățat pe cursanții împărțiți în trei grupe de vârstă (9 – 12 ani, 13 – 15
O diferență de 774 % ani și 16 – 20 de ani) ce înseamnă proprietatea intelectuală, marca, brandîntre tarifele apelurilor ul și design-ul și cum pot fi acestea protejate și înregistrate pentru a evita
telefonice la nivelul UE contrafacerea. Un alt bun intelectual care trebuie protejat este și propria
– pagina 3
firmă. Tinerii sunt din ce în ce mai interesați să-și înființeze o afacere, așa
că organizatorilor li s-au alăturat și reprezentanți ai Băncii Transilvania, ai
în şcoli – pagina 4
Centrului de Consiliere în Carieră și ai Oficiului Teritorial pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Ploiești, care le-au prezentat
participanților oportunități de finanțare oferite atât de stat, cât și de
investitori privați.
Partea teoretică a fost completată de ateliere de lucru creative care au fost
pe placul tuturor participanților, indiferent de vârstă. Obiectele pe care leau creat au fost deosebit de apreciate de organizatori și vor decora
biblioteci din mediul rural.
EUROPE DIRECT Târgoviște mulțumește partenerilor și cursanților pentru
implicare îi invită să îi fie alături și la alte acțiuni de gen.
Publicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi al
Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
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Protejarea drepturilor de proprietate
intelectuală: Autoritățile vamale rețin
mărfuri contrafăcute în valoare de 1
miliard EURO la frontierele UE în 2012
Serviciile vamale din UE au reținut aproape 40 de milioane de
produse suspectate de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) în 2012, potrivit
raportului anual al Comisiei privind acțiunile vamale pentru protejarea DPI. Deși această cifră
este mai mică decât cifra din 2011, valoarea mărfurilor interceptate este în continuare ridicată,
la aproape 1 miliard EUR. Raportul furnizează, de asemenea, date statistice privind tipul,
proveniența și metoda de transport ale produselor contrafăcute reținute la frontierele externe
ale UE. Țigaretele au reprezentat un număr mare de interceptări (31 %), diverse mărfuri (de
exemplu, sticle, lămpi, adeziv, baterii, detergent pudră) au reprezentat cea de-a doua categorie
ca importanță (12 %), urmată de materiale de ambalare (10 %). Coletele poștale și de curierat
au reprezentat în continuare aproximativ 70 % dintre intervențiile vamale în 2012, cu 23 % de
rețineri în domeniul traficului poștal privind medicamentele.
Algirdas Šemeta, Comisarul pentru impozitare și uniune
vamală, audit și antifraudă, a declarat: „Serviciile
vamale ale UE se află în prima linie de apărare
împotriva produselor contrafăcute care subminează
întreprinderile care desfășoară activități legale.
Raportul de astăzi arată intensitatea și importanța
acțiunilor serviciilor vamale în acest domeniu. Voi
continua să insist în favoarea unei și mai bune protejări
a drepturilor de proprietate intelectuală în Europa, prin
intermediul conlucrării cu partenerii internaționali, cu
sectoarele industriale și cu statele membre.”
În ceea ce privește locul de proveniență al mărfurilor
contrafăcute, China rămâne în continuare principala
sursă. Totuși, pentru anumite categorii, alte țări au fost
principalele surse, cum ar fi Marocul pentru alimente,
Hong Kong pentru CD-uri/DVD-uri și alte produse din
tutun (în principal țigările electronice și umpluturile
lichide pentru acestea) și Bulgaria pentru materiale de
ambalaj. Aproximativ 90 % din totalul cazurilor oprite în
vamă fie au fost distruse, fie au făcut obiectul unor
acțiuni în justiție pentru identificarea încălcării.
Astfel cum se subliniază în Strategia UE 2020, protecția
DPI reprezintă una dintre pietrele de temelie ale economiei UE și un factor determinant pentru
creșterea sa viitoare în domenii precum cercetarea, inovarea și ocuparea forței de muncă.
Asigurarea respectării efective a DPI este, de asemenea, esențială pentru sănătate și siguranță,
deoarece anumite produse contrafăcute (cum ar fi produsele alimentare, produsele pentru
întreținere corporală și jucăriile pentru copii), care sunt fabricate într-un mediu nereglementat,
pot reprezenta o amenințare serioasă la adresa cetățenilor.
Serviciile vamale ale UE joacă un rol extrem de important în ceea ce privește oprirea intrării în
UE a produselor cu privire la care există suspiciunea că ar încălca drepturile de proprietate
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intelectuală. Începând cu anul 2000, Comisia a publicat un raport anual privind activitățile
vamale în ceea ce privește protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Aceste rapoarte,
bazate pe datele transmise Comisiei de către administrațiile vamale naționale, sunt o contribuție
importantă la analiza încălcării DPI în Uniune realizată de autoritățile vamale și pentru instituții
UE precum Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală.
În luna iunie 2013, s-a adoptat un nou regulament privind respectarea drepturilor de proprietate
intelectuală la vamă (a se vedea MEMO/11/332 și MEMO/13/527). Acesta întărește normele care
sunt la dispoziția autorităților vamale pentru a proteja
drepturile de proprietate intelectuală.
La 10 decembrie 2012,Consiliul a adoptat un nou Plan
de acțiune vamală al UE pentru a combate încălcările
drepturilor de proprietate intelectuală pentru anii
2013-2017 (a se vedea MEMO/12/967). Obiectivele
strategice

ale

acestui

plan

de

acțiune

sunt

următoarele:


punerea

în

aplicare

și

monitorizarea

cu

eficacitate a noii legislații UE privind asigurarea respectării DPI de către autoritățile
vamale;


combaterea comerțului cu mărfuri care încalcă DPI în întregul lanț internațional de
aprovizionare;



abordarea principalelor tendințe în comerțul cu mărfuri care încalcă DPI;



consolidarea cooperării cu Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor
de Proprietate Intelectuală



și cu autoritățile de aplicare a legii.

O diferență de 774 %
între tarifele apelurilor
telefonice la nivelul UE
Utilizatorii telefoniei mobile de pe teritoriul
Uniunii Europene plătesc tarife extrem de
diferite pentru aceleași servicii. Cea mai
mare diferență vizează apelurile mobile
naționale: între Lituania, țara cu cele mai
mici tarife, și Olanda, țara cu cele mai
mari tarife, există o diferență de 774 %.
Aceste diferențe de preț nu pot fi explicate
prin diferențe de calitate, prin diferențe privind costul de prestare a serviciului sau prin diferențe
între țări în ceea ce privește puterea de cumpărare a consumatorilor. Neelie Kroes,
vicepreședintele Comisiei Europene, a declarat: „Din aceste cifre reiese clar faptul că cele 28 de
piețe de telecomunicații naționale din Europa nu aduc consumatorilor aceleași avantaje pe care
le-ar genera o piață unică. Este esențial să se ia rapid măsuri la nivelul întregii UE pentru a
realiza o piață unică veritabilă și un grad optim de conectare la nivelul întregului continent.”
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În cazul altor categorii de bunuri și servicii de bază din cadrul pieței unice europene,
diferențele de preț sunt mult mai mici. De exemplu, un litru de lapte costă între
0,69 EUR și 0,99 EUR oriunde în UE, diferența de preț fiind de 43 %. În cazul unei
achiziții ocazionale, cum ar fi un iPad, diferența de preț este de doar 11 % la nivelul
UE. În septembrie, vicepreședintele Comisiei Europene, doamna Neelie Kroes, va
prezenta un nou pachet legislativ destinat să consolideze piața unică a telecomunicațiilor.

Cipru şi Luxemburg, ţările cu cea mai bună calitate a apei pentru
scăldat
Calitatea apei mării, a lacurilor şi a râurilor din Europa
se îmbunătăţeşte, fiind suficient de bună pentru a
permite înotul.
V-aţi gândit să mergeţi la mare în acest an? Atunci probabil că
vă veţi bucura să ştiţi că, în cazul a 95% dintre plajele
europene, apa mării respectă cerinţele minime de calitate
impuse de UE. În ceea ce priveşte calitatea apelor râurilor şi
ale lacurilor, 91% dintre acestea se situează peste pragul
minim. În raportul pe 2012, majoritatea locaţiilor au fost
apreciate ca fiind excelente, menţinându-se la nivelul din 2011. Potrivit raportului, numărul celor
cu o calitate suficientă a crescut faţă de anul precedent.
Rezultatele testelor pentru 2012
Raportul anual al Agenţiei Europene de Mediu (AEM) privind
calitatea apei pentru scăldat
a analizat date provenind
din peste 22 000 de zone din Europa. Au fost efectuate teste
de depistare în compoziţia apei a poluanţilor şi a bacteriilor
precum E.coli, provenite de exemplu din apele uzate şi de la
animale.
Cele mai bune şi cele mai slabe rezultate
În 2012, cele mai bune rezultate s-au înregistrat în Cipru şi Luxemburg, unde zonele pentru
scăldat au fost apreciate ca fiind excelente. Pe următoarele locuri s-au clasat Malta, Croaţia şi
Grecia, cu peste 90% dintre zone considerate excelente. Cele mai slabe rezultate sub aspectul
nerespectării cerinţelor minime de calitate s-au înregistrat în Belgia (13%), Olanda (7%) şi
Regatul Unit (6%). În ceea ce priveşte România, toate cele 49 de zone pentru scăldat analizate
au îndeplinit cerinţele minime de calitate. Deşi la nivelul UE calitatea apei s-a îmbunătăţit, atât
Comisia, cât şi AEM consideră că mai sunt multe de făcut pentru a garanta că toate apele sunt
adecvate pentru scăldat şi pentru băut. Pentru aceasta este
necesară reducerea poluării provenite din apele uzate, o mai
bună drenare a apei provenite de la ferme şi exploataţii
agricole şi un control mai strict al deşeurilor animale care
afectează plajele.
Mergeţi să înotaţi?

Calitatea
apei
dumneavoastră

pentru

scăldat

în

Înainte de a pleca, verificaţi calitatea apei
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Sistemul european de informaţii privind apa (WISE)

Descărcaţi date şi consultaţi hărţi interactive


Semnificaţia simbolurilor referitoare la calitatea apei pentru scăldat

Când mergeţi să înotaţi, uitaţi-vă după aceste simboluri


Eye on Earth

Portal interactiv despre calitatea apei pentru scăldat în zona dumneavoastră
Mai multe informaţii despre calitatea apei şi mediu
Călătorind prin Europa (2012-2013)

Drepturile dvs. de pasager pentru Android
Aplicația Drepturile dvs. de pasager oferă utilizatorilor informații
clare și concise despre drepturile lor atunci când călătoresc în cadrul
Uniunii Europene. Prezentată într-un format sub formă de întrebări
și răspunsuri, aceasta le permite utilizatorilor să identifice cu
ușurință problema cu care se confruntă și le oferă o explicație clară
a drepturilor lor și a opțiunilor pe care le au la dispoziție.
Aplicația Drepturile dvs. de pasager este disponibilă pentru
dispozitivele Android cu sistem de operare Android OS 2.1 Eclair sau
altă variantă ulterioară. Puteți folosi următorul link Google Play sau
puteți scana codul QR aferent pentru a descărca aplicația pe care îl
găsiți la link http://ec.europa.eu/transport/passenger-

rights/ro/mobile-android.html
Aplicația este disponibilă gratuit în 22 de limbi și utilizează spațiul
local de stocare al dispozitivului pentru a se evita necesitatea unei
conexiuni de date în timpul călătoriei.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate

Ce este cardul european de asigurări sociale de sănătate?
Este un card gratuit cu ajutorul căruia, la nevoie, puteți beneficia de serviciile acordate de
unități medicale de stat în timpul unei șederi temporare în oricare dintre cele 28 de state
membre ale UE, precum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, în aceleași condiții și la
aceleași tarife ca asigurații din țara respectivă (în unele țări, serviciile sunt gratuite).
Cardurile sunt eliberate de către casa națională de asigurări de sănătate din țara
dumneavoastră.
Important – cardul european de asigurări sociale de sănătate:
 nu este o alternativă la asigurarea de călătorie; acesta nu acoperă costurile

serviciilor medicale private sau costuri precum prețul călătoriei cu avionul înapoi în țara de
origine ori contravaloarea bunurilor pierdute/furate;
5
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 nu

vă acoperă costurile în situația în care scopul expres al călătoriei
dumneavoastră este de a obține tratament medical;
 nu garantează servicii gratuite; date fiind diferențele dintre sistemele de sănătate ale
fiecărei țări, este posibil ca unele servicii care sunt gratuite în țara dumneavoastră să nu fie
gratuite într-o altă țară.
Descărcați aplicația pentru smartphone-ul dumneavoastră la link
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=ro
 ghid privind utilizarea cardului european de asigurări

sociale de sănătate în cele 28 de state membre ale UE,
precum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția;
 include informații generale despre card, numere de
telefon de urgență, tratamente acoperite și costuri,
modalități de solicitare a rambursării costurilor și contacte în
cazul pierderii cardului;
 disponibilă în 24 de limbi, cu posibilitatea de a schimba
ușor limba.
Important – cardul nu poate fi generat sau descărcat în vederea utilizării.

Călătoresc în afara Europei, însă țara mea nu are ambasadă sau
consulat la locul meu de destinație. Pe cine trebuie să contactez
dacă am nevoie de ajutor?
În calitate de cetățean al unui stat membru al UE, sunteți automat cetățean al UE și, prin
urmare, aveți dreptul la asistență consulară în cazul în care vă aflați în afara UE (chiar dacă țara
dumneavoastră nu este reprezentată). Puteți să cereți ajutor la consulatul sau ambasada
oricărui alt stat membru al UE dacă, de exemplu, sunteți arestat, ați avut un accident grav sau
ați pierdut documente importante. De asemenea, aveți dreptul la asistență în situații de criză:
statele membre ale UE au obligația de a oferi asistență la evacuarea cetățenilor UE în aceleași
condiții cu asistența acordată propriilor cetățeni.
Puteți afla dacă țara dumneavoastră este reprezentată la locul dumneavoastră de destinație de
pe site-ul internet al Comisiei Europene dedicat protecției consulare:
http://ec.europa.eu/consularprotection

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.
6
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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

Vrei sa fii Ambasador Panda?
Vrei sa fii Ambasador Panda? Vrei sa lucrezi pentru una dintre cele
mai importante organizatii internationale care lupta pentru
conservarea naturii?
WWF-Romania iti ofera oportunitatea sa faci parte dintr-o echipa
tanara si motivata de Ambasadori Panda, sa inveti, sa iti dezvolti si sa
iti perfectionezi abilitatile de comunicare, relationare si sa castigi
un salariu motivant, in functie de calitatea muncii pe care o vei
depune.
Vrei sa inveti tehnici de vanzari, persuasiune si negociere? Iti
doresti sa poti aborda si discuta usor cu orice tip de persoana, sa iti poti sustine cu usurinta
punctul de vedere? Iubesti natura, ai spirit de echipa si iti doresti sa te perfectionezi si sa inveti
permanent?
Esti la inceput de cariera? Crezi ca oportunitatile exista nu doar intre patru pereti ai unui birou?
Vrei sa ai un program flexibil si un loc de munca unde sa contribui la crearea unui viitor mai bun
pentru oameni si natura? Daca ai raspuns DA la intrebarile de mai sus, inseamna ca esti
persoana potrivita pentru a deveni Ambasador Panda! Trimite CV-ul si o scrisoare de intentie
la aciobanu@wwfdcp.ro si asigura-te ca mentionezi un numar de telefon, la care poti fi contactat.
Cunosti pe cineva care se potriveste profilului? Trimite-i acest anunt si ajuta-l sa isi inceapa
cariera in cadrul unui proiect unic in Romania.

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!
7
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Concurs de creatie: Waste smART
Imaginati-va toate resursele, energia si forta de munca utilizata
pentru a produce alimente, autovehicule, haine, telefoane mobile si
tot ceea ce consumam. Daca nu le refolosim si nu le reciclam, pot
ajunge in gropi de gunoi sau in instalatii de incinerare. In fiecare
an, cetatenii UE genereaza in medie o jumatate de tona de deseuri
menajere de persoana. Deseurile pot fi o pierdere economica si pot,
de asemenea, afecta mediul si sanatatea umana.
Cum vedeti voi deseurile alimentare, deseurile din constructii,
gropile de gunoi, compostarea?
Cum putem reduce, refolosi sau recicla mai bine deseurile?
Cum se poate reduce, prin refolosire si reciclare, necesitatea de a

extrage noi resurse?
Cum vreti sa arate politica Europei privind deseurile in viitor?

Agentia Europeana de Mediu (AEM) va invita sa va faceti cunoscuta viziunea asupra deseurilor
din
Europa
in
cadrul
unui
nou
concurs
de
creatie,
Waste•smART.
Exprimati-va ideile pana la 30 septembrie 2013 prin: fotografii, benzi desenate sau materiale video.
Castigatorii concursului vor primi un premiu in bani si toti finalistii vor avea ocazia de a-si vedea
lucrarea
promovata
de
AEM
si
partenerii
acesteia
din
intreaga
Europa.
Concursul este deschis cetatenilor tarilor membre ale AEM si tarilor cooperante din Balcanii
Occidentali. Participantii trebuie sa aiba varsta de minim 18 ani.
Mai multe informatii:

http://bit.ly/135gtky

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:
8
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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 31 OCTOMBRIE
2013.
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
http://www.eurodesk.ro/termene_limita.php
11 aug 2013 Concurs foto Youth on the Move - Unde a fost facuta?
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 Tvebiomovies 2013
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
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
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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
30 sep 2013 Waste-smART - concurs de creație
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
13 oct 2013 Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic
15 oct 2013 Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati
15 oct 2013 Programul de burse 'Roma Education Fund'
15 oct 2013 Vizite de studiu pentru specialisti in educatie si formare profesionala
20 oct 2013 Juvenes Translatores � concurs scolar de traducere
31 oct 2013 Stagii de pregatire la Oficiul pentru Armonizare pe Piata Interna - OHIM (Marci inregistrate
si Design)
31 oct 2013 Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului
31 oct 2013 Stagii de practica la Banca Mondiala
31 oct 2013 Premiul european E-learning - EureleA

EUROPE DIRECT Târgovişte
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Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte este un serviciu local care funcţionează în cadrul Bibliotecii Judeţene „Ion
Heliade Rădulescu” Dâmboviţa şi este destinat comunităţii judeţului Dâmboviţa. Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte
se adresează, fără discriminare, tuturor cetăţenilor care caută informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate
ale instituţiilor Uniunii Europene.
Program de funcționare: luni- vineri în intervalul orar 08.00 – 16.00.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte. Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, str.
Stelea, nr. 2, parter, Târgovişte. Tel./fax: 0345 100 581; 0345 100 582. E-mail: office@edtargoviste.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
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